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Saue Gümnaasium sai esmakordselt
oma mütsid

Esimene september tekitas autode ummiku Saue Gümnaasiumi parkimisalale. Ennekõike oli
palju rahvast just kell üks alanud aktusel, kus kõige nooremad koolijutsid esmakordselt astusid üle Saue koolimaja läve.
Sümboolne on see, et koos peeti esimese klassi ja abituuriumi
aktus, kus sissemarss aktusesaali koos kooli lipuga oli südamlikult turvaline just esimese klassi
jutsidele – vanemad koolivennad
ja -õed hoidsid neil turvaliselt
käest kinni. Saue koolis alustas
uut õppeaastat kolm esimest klassi kokku 65 õpilasega. Oma avakõnes ütles kooli direktor Jaan
Palumets, et sel aastal teeb Saue
Gümnaasium rekordi – kooliaastat alustab selles majas kokku 950
õpilast. Tegelikult on ju kool aga
projekteeritud ca 650 õpilase tarvis. Seega on ühe teravamaks
muutuv probleem ruumikitsikus.
Ruumipuudusest ehk täpsemalt selle leevendamise võimalustest rääkis oma tervituskõnes
kooliaasta alguse puhul ka linnapea Ero Liivik. Väikestel koolilastel oleks mõistagi parem õppida pisut eraldatult suurematest ja
mis seal salata, eraldi pisut jõulisematest koolivendadest-õdedest. Linn on koostanud algklas-

side õppehoone eskiisprojekti,
mille ehitamiseks otsitakse nüüd
rahalist katet. Linnapea sõnul on
linnavalitsus oma kooli eest ikka
hoolitsemas. Sel aastal leidis linnavalitsus, et oma kooli tunde tugevdamiseks on asjakohane toetada rahaliselt Saue Gümnaasiumi
oma mütside ostmist. Klassijuhatajatelt Malle Liivilt, Heli Uustalilt ja Maire Maivelilt saadud
oma esimesele õpikule – aabitsale lisaks said kõik esimese klassi
poisid-tüdrukud kooli direktorilt
pähe vormimütsi.
Oma kõige väiksematest koolikaaslastest tase kõrgemal istusid aktuse ajal 12. klassi õpilased.
Tasemevahe tähendas istekohta laval. Abiturientide poolt esines Jaana Metsamaa, kes tuletas
meelde oma esimest koolipäeva
ja ütles häid soove kõigile algava kooliaasta puhul. Konkurents
töö ja ka haridusturul aina tiheneb
ja abituuriumil on põhjust pingutada. Jaan Palumetsa sõnul on iga
lõpuklass pisut ka oma kooli ja
ka õpetaja nägu. Nõnda tutvustati lõpuklasside juhatajaid – Reet
Vesterit ja Maire Rabinovitšit.
Saue kooli esimese septembri aktusest võttis osa ka volikogu esimees Rafael Amos. Aga 1. september tähendas teadmistepäeva

Maakonna koolijuhid Sauel
On muutunud traditsiooniks, et enne uue kooliaasta algust saavad maakonna koolide direktorid ja õppealajuhatajad kokku meie koolis ühisel
nõupidamisel.
Seekordel, 27. augustil toimunud kokkusaamisele oli kutsutud koolijuhtide ette esinema Riikliku Eksami- ja Kvaliﬁkatsioonikeskuse direktor Janar Holm, kes tegi ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolsetest koolikorralduslikest tegemistest ja ees ootavatest lahendamist vajavatest küsimustest nagu koolide rahastamise ümberkorraldamine, põhikooli ja gümnaasiumi õppekava põhjalikum muutmine 2007.
aastaks jne. Harju Maavalitsuse haridusosakonna juhataja Enn Kasemaa pööras oma esinemises peatähelepanu arenguvestluste läbiviimisele ja koolitööd puudutavatele seadusemuudatustele. Sauele kogunenud
haridusjuhte tervitanud linnapea Ero Liivik tutvustas Saue kooli laiendamise kava.
Margit Ots
Kultuuri-, haridus- ja spordipeaspetsialist

Aktuselt kooli aulast.
ja kooliaasta alguse tähistamist ka
Saue Lasteaias Midrimaa.
1. september oli lasteaias traditsiooniliselt toimekas päev. Kui
suur hommikune sebimine läbi
sai, kogunesid lapsed saali teadmistepäeva tähistama.
Õpetaja Eha Tamme juhtimisel uuriti
ja vaadati vanu ja uusi aabitsaid.
Ühiselt arutati õppimise vajalikkuse üle. Jõuti järeldusele, et
õppida on vahva ja lõbus. Kuivõrd tore on kui oskad lugeda,
tunned numbreid ja kella. Suure tähelepanu osaliseks said need
lapsed, kes järgmisel aastal kooli

lähevad. Nemad on ju Midrimaal
kõige suuremad ja tublimad peaaegu koolilapsed. Lõpurühmade lapsed olid selgelt tähelepanust meelitatud ja lubasid
silmade särades väiksemaid aidata ja neile mänge õpetada. Kõik
järgmisel sügisel kooliminejad
said tarkuseõuna, mis peaks suure õppimise isu tekitama. Kõigil
teadmistepäeval osalejatele pakuti kommi. Õpihimu ja mängulusti
peaks Midrimaal jätkuma järgmise kevadeni.
Saue Sõna

Konkurss „Saue linna aasta
õpetaja 2004“
Põhjendatud ettepanekuid konkursi kandidaatide
kohta ootame 17. septembriks 2004.
Ettepanekud palume esitada kinnises ümbrikus
märgusõna all „Aasta õpetaja 2004“.
Täpsem info konkursi kohta eelmises Saue Sõnas ja
linna koduleheküljel www.saue.ee.
Saue Linnavalitsus
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Linnapea veerg

Saue ehitab
Suve lõpuks on Sauel elavnenud ehitustegevus. Vahest huvitab linlasi, mida tehakse. Soovin siinkohal
anda teile, lugupeetud sauelased, vahetut infot asjade seisust linnas ja vahendada oma mõtteid. Nimelt
ehitab linn lasteaia juurdeehitust, millele pandi kolmapäeval pidulikult nurgakivi. Lasteaia uus korpus
kujutab endast praeguse lasteaiaga galerii kaudu
ühendatud kolmeplokilist hoonet, kuhu tulevad ruumid neljale lasteaiarühmale, lisaks personaliruumid
ja suur saal. Valmis on Tõkke tänava väljaehituse
lõpetamine koos kõnniteega. Teede investeeringute
kava järgi pidi selle ehitust aitama ﬁnantseerida riik,
ent seda abi me ei saanud – lõpetamiseks vajaminev
400 tuhat leidsime lisaeelarvega linna eelarve raames, muid kulusid kärpides. Linnavalitsus on alustanud Saue Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise
ettevalmistamist. Plaanis on katta jooksurajad kummikattega, panna jalgpalli jaoks maha kunstmuru
ja luua muud kooliprogrammist tulenevad tingimused. Kuna tegemist on mahuka tööga, saame alustada dokumentatsiooni ja muu ettevalmistusega sügisel, kuid kaua oodatud ehitus toimub juba järgmisel
kevad-suvel.
Peale selle on alanud muude üldsust huvitavate hoonete ehitus. Endise Zoovetvaru ruumides on
alanud säästumarketi ehitus, lõhutakse linnavalitsuse tagust vundamenti: selle aastaid seisnud monstrumi asemel kerkib kaks kortermaja, mille planeeringu
kinnitas volikogu 1. juulil. Ehitusteema lõpetuseks:
möödunud kuul andis vabariigi president Arnold
Rüütel Saue linnale üle Harjumaa kauneima omavalitsuse tiitli. See tõmbas tähelepanu, nõnda, et hiljuti pöördus minu poole üks Eesti Arhitektide Liiduga
seotud isik uurimaks võimalusi, kas Saue linn võiks
korraldada midagi Soome ehitusmessi taolist. Vastasin, et idee on ahvatlev, kuid meie oludes teostamatu,
kuna puudub maa, kuhu messil näidatavaid elamuid
püstitada. Aga pöördumine kinnitab, et Saue on nii
mõnelegi heas mõttes silma jäänud.
Saue võib olla turvalisem
Väga oluline teema iga linlase jaoks on turvalisus. Linnavalitsus on asunud koostöös politseiga
piirama alkoholiseadust rikkuvaid müüjaid. Kurikuulsale jaama poele, mille kohta on elanikelt tulnud pidevalt kaebusi, ei pikendatud kauplemisluba,
hoiatusi on tehtud veel kahele kauplejale. Suhtume
teemasse väga tõsiselt. Linnapeana olen palunud politseilt abi kaubakeskuse juures ja Tõkke tänava bussipeatuses kogunevate noortekampade hillitsemisel.
Mulle on hea mulje jätnud meie suure naabri Tallinna otsustav käitumine alkoholismi tõrjumisel. Sauel
on sportliku ja rohelise linna imago, siia pole vaja
alkoholiga liialdavaid ärplejaid ega lastele viina ega
muude vägijookide müüki. Viinavõtt on inimese kultuuri näitaja.
Veel ühest paljuräägitud teemast: linnavalitsus
on alustanud riigi maanteeametiga läbirääkimisi nii
Olerexi fooride kui maksimarketi peatuse asjus. Kuidas mõlemad teemad edenevad, teavitan täiendavalt.
Hiljutise Sauet tabanud uputusega seotud kahjude hüvitamise kohta annan aga teada, et linnavalitsusele laekus 53 taotlust nii eraisikutelt kui korteriühistutelt üldsummas 123 141 krooni. Taotleti
summasid 200st 6000 kroonini. Nendes paluti toetust uputuse tõttu kannatanud seadmete, mööbli ja
kahjustatud vara äraveo, pumpade soetamise ja pumpamisteenuse eest. Kuni 1000kroonised taotlused rahuldatakse täielikult, samuti kolme korteriühistu ja
ühe eramugrupi taotlus. Teistele juhtumitele lähenetakse individuaalselt ja objektiivselt. Kõigile taotlejatele, kellel on korrektsed kuludokumendid, korvatakse kahjutasu mingis ulatuses. Et ülekannet teha,
palun kõigil avalduste esitajatel, kes pole märkinud oma arveldusarve numbril, teatada see meilile
saue@saue.ee, telefonile 679 0170 või 679 0187!

Ero Liivik
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Saue linn pani lasteaia
juurdeehitusele nurgakivi
Sauel pandi kolmapäeval, 8. septembril nurgaPraegu ei mahtunud kõik soovijad lapsed
kivi Saue Lasteaia Midrimaa juurdeehitusele linna ainsasse lasteaeda ära. Üle 50 lapse on
Kuuma tänaval. Juurdeehitus jääb enam krun- järjekorras ja umbes sama palju sünnib uusi lasdi Koondise tänava poolsesse külge. Pidulikul teaeda soovijaid linnakodanikke aastas juurde.
ettevõtmisel laulsid lasteaia vilistlased ehk siis Lasteaias Midrimaa käib 264 last 12 rühmas.
Saue Poistekoori noorimad liikmed dirigent Juurde tuleb 80 kohta neljas rühmas. Samuti on
Elviira Alamaa juhtimisel, kes hiljuti veel ise uus saal väga oluline, kuna praegune üks saal jäi
lasteaias käisid. Linnavolikogu esimees Rafael 12 rühma tegevusele kitsaks, edaspidi tuleb 16
Amos ütles optimistlikul toonil, et kaua plaa- rühmale kaks saali. Kolmandiku võrra suureneb
nitud ehitus hakkab ilmet võtma. Linnapea Ero lasteaia territoorium. See mitmekesistab laste
Liivik märkis, et lasteaia laiendus on sel aas- tegutsemisvõimalusi ka õues. Lasteaia projektal linnavõimu kõige olulisem arengu eesmärk. teerimist alustati juba eelmisel aastal. Juuli kesNurgakivi sisse asetati metallsilinder, mille sis- kel alustas riigihanke võitnud AS Facio Ehitus
se omakorda pani linnapea Ero Liivik infokand- tööd lasteaia juurdeehitusega. Linn võttis ehituja-mälupulga juurdeehituse projektdokumen- se jaoks 12 miljonit krooni laenu. Sõlmitud letatsiooni ja 2004. aasta Saue digitaalfotodega, pingu järgi peavad lapsed saama uue päevakosamuti kohaliku lehe Saue Sõna viimase numb- du jõuludeks.
ri, asendiplaani ja ehitusloa.
Saue Sõna
Juurdeehitus kujutab endast praeguse lasteaiaga galerii kaudu ühendatud kolmeplokilist hoonet, kuhu
tulevad ruumid neljale lasteaiarühmale, lisaks personaliruumid ja suur saal. Pidulikul nurgakivi panekul olid
kohal volikogu ja linnavalitsuse liikmed, ehitaja, projekteerija, samuti Saue teiste kohaliku omavalitsuse asutuste
juhid ja lasteaia hoolekogu
liikmed. Viimaseid tuleb ju
käsitleda kui kliendi ehk siis
laste esindajaid. Hoolekogu
esimees Jüri Tümanok ütleski, et tore on lasteaia laienduse nurgakivi panekul olla, Lasteaia Midrimaa esindajatena panid lapsed Jürgen
sest see tähendab lastele ja ja Robert koos linnapea Ero Liiviku ja volikogu esimeperedele uusi võimalusi ning he Rafael Amosega silindri lasteaia plaanidega nurgakivi sisse.
näitab linna arengut.

Pueri Gaudentes laulis Tallinna raekojas
31. augustist 1. septembrini oli Saue Poistekoo- tembrit peres majutada võõraid lapsi, kui omad
ril külas rahvusvaheliselt tuntud tšehhi poiste- on vaja hommikul esimesele koolipäevale saakoor Pueri Gaudentes (tõlk. Rõõmsad poisid). ta. Loodan, et oleme kõik ühe positiivse kogeKoor oli turneel Põhjamaades ning külastas muse võrra rikkamad ning et see oli ilus algus
läbisõidul Eestit, kus ööbiti üks öö Saue Poiste- uuele hooajale. Täname ka Saue linna, kes ikka
koori peredes. Tšehhid jõudsid põgusalt tutvuda ja alati toetab poistekoori tegemisi.
Kaunist uut hooaega kõigile!
Tallinna vanalinnaga ning anda ilusa kontserdi
koos Saue Poistekooriga Tallinna raekojas.
Elviira Alamaa
Kahjuks on sealne saal nii väike, et ei olnud
võimalik kontserti laiematele rahvahulkadele reklaamida. Saal oli väga suurepärasest publikust pungil ja nii
mõnigi nautis kontserti püsti
seistes.
Pueri Gaudentese peadirigent Zdena Souckova
palus kõiki sauelasi tänada
sooja vastuvõtu eest nii kontserdil kui peredes ja kutsus
Saue Poistekoori tutvuma
Praha linnaga. Omalt poolt
tahaks taas tänada oma suurepäraseid lapsevanemaid,
kes olid abiks nii kontserdi organiseerimisel kui laste
peredesse paigutamisel, sest Tšehhi poistekoor Pueri Gaudantes laulmas Tallinna
pole tõesti lihtne enne 1. sep- Raekojas.
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LINNAVALITSUSES

Linnavalitsus kinnitas lepingud ja arved, nõustus katastriüksuste
jagamisega, arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 38. istung toimus 25.augustil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 268.
2. Kivikangru 6 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati Hama Jaapani Köök OÜle üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 269.
3. Töö pst 2a kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Kirjalik nõusolek väljastati OÜ-le Jaotusvõrk
väikeehitise püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 270.
4. Kinnistu Koondise tn 19 jagamisega
nõustumine.
Koondise tn 19 jagati viieks katastriüksuseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 271.
5. Kinnistu Tule tn 50 jagamisega nõustumine.
Tule tn 50 jagati viieteistkümneks katastriüksuseks.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 272.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 273.
7. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 274.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 275.
9. Nõusoleku andmine eestkostetava vara
võõrandamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 276.
10. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
* Metsatehnika AS, tegevuskoht Saue linn, Tule
10, tööstuskaupade ja spetsiaaltehnika müük;
* Reckholm OÜ, tegevuskoht Saue linn, Tule
10, tööstuskaupade, mootorsõidukite (ka kasutatud), nende osade ja lisaseadmete müük;
* OÜ Sonatiin, tegevuskoht Saue linn, Ridva
15, elektriliste kodumasinate, raadio- ja televisioonikaupade, muusikariistade ja salves-

tite müük.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris teeninduse tegevusalal tegutsemiseks:
* Metsatehnika AS, tegevuskoht Saue linn,
Tule 10, hooldus- ja remonttööde tegemine;
* OÜ Sonatiin, tegevuskoht Saue linn, Ridva 15, vallasasjade, sh tarbeesemete üürimine,
muud teenused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 277.
11. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 10 738 krooni Saue
Linnavolikogule Advokaadibüroo Glikman
& Glikman OÜ-le õigusabiteenuse osutamise
eest tasumiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 278.
12. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas lepingud ja arved, võttis arvele
sihtotstarbelised laekunud summad, arutas läbi volikogu eelnõud
Linnavalitsuse 39. istung toimus 01.septembril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 279.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna Pärnasalu tn 31 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Sauepargi 1A territooriumi detailplaneeringu
kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kakao tn 7 detailplaneeringu kehtestamine“
läbiarutamine.

Koduste 6 aastaste
laste vanematele!
Kui Teie laps on
koolikohuslane 2005./2006.
õppeaastaks, palun võtke
ühendust Saue lasteaiaga,
et korraldada lapse kooliks
ettevalmistust.
Anne Teetamm
Saue lasteaia Midrimaa
juhataja
6 596 526
midrimaa@saue.ee

Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse.
5. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Eelarve tulude osa suurendati 26 880 krooni võrra.
Harju Omavalitsuste Liidult:
- kooliüritused
10 000 krooni
- klavessiini ja akordioni-saksofoni kontsertide läbiviimiseks 5000 krooni
MTÜ Selts Eesti Vetelpäästelt - riiklik toetus
ujumisõpetuse läbiviimiseks 11 880 krooni
Otsustati vastu võtta korraldus nr 280.
6. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Krediidikäsutajatelt laekunud taotluste alusel
muudeti Saue linna alaeelarvete artiklite jaotust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 281.
7. Sünnitoetuse maksmine

Otsustati vastu võtta korraldus nr 282.
8. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Saue Huvikeskuse põhimääruse kinnitamine“ läbiarutamine.
Otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
9. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks STV Kaup OÜ, Kuuseheki 34-6, Saue
linn, mootorsõidukite (ka kasutatud) , nende osade ja lisaseadmete müük. Tegevuskoht
Tammsaare tee 88A,Tallinn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 283.
10. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Perekool alustab sügishooaega
14. septembril kell 18.00 Saue lasteaia „Midrimaa“ salongis. Loengu teemaks on
„Peresuhted ja lapsevanema roll,“ mis hõlmab pereks kasvamine, vanematevahelised
suhted, koostöö vanavanemate ja teiste lähedastega,
põlvkondade eripärad ja peremustrid. Loengu läbiviijaks on Moreno-keskuse psühholoog
Pille Isat.
Info tel 6790 196 Anneli Ritsing
SAUE PEREKOOL KORRALDAB VESTLUSRINGI
Ootame Teid 16. septembril kell 17.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS TOIMUVALE VESTLUSRINGI
LUSIKATOIDUGA ALUSTAMINE TITADEL
Vestlust juhib nõustaja Jana Kima
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka lapseootel pered, emad ja isad,
vanaemad ja vanaisad - kõik, keda päevateema köidab. Saab kontrollida oma lapse
kaaluiivet, vestelda nõustajaga ning küsida nõu tita lusikaga toitmise teemadel.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 6 790 174, 5073024 Heli Joon –
Saue linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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Saue Muusikakool alustas taas
Nii nagu enamik koole, alustas ka Saue Muusikakool 1. septembril uut õppeaastat, sedapuhku
juba üheksandat. Väga suur rõõm
oli näha eelmiste lendude lõpetajaid, kes on jätkuvalt meie kooli ridades oma muusikalist haridust täiendamas. Uusi õpilasi õpib
muusikakoolis sel õppeaastal neliteist: Johann Rosenberg, Eliise
Lind, Sarah Raichmann, Kristiina-Kai Kõiv, Sigrit Keerd, Emilie
Altmaa, Doris Õunapuu, Joosep
Talumaa, Kaie-Mari Hanikat,
Ranon Kriisa, Martin Vist, Kaisa

Käosaar, Mattias Jõesaar ja ChrisSander Kruuleht.
Põhiõppes ehk pilliõppes õpib
praegu 74 õpilast. Muusikakooli juures tegutseb ettevalmistusklass, puhkpilliorkester, laulustuudio, poistekoor ja pop-jazz
osakond. Koos eelpool nimetatud osakondade tööst osa võtvate lastega küünib muusikakoolis
käivate õpilaste arv 220-ni. Õpetajaid on 22. Pilliõppes on avatud 12 eriala: klaver, viiul, kannel,
akordion, trompet, tuuba, altsarv,
saksofon, kitarr, löökpillid, ﬂööt

Saue Gümnaasiumi
2004. aastal lõpetanute
edasiõppimisest
Igal sügisel teevad koolid kokkuvõtteid oma lõpetajate edasiõppimisest. Saue Gümnaasiumil
on põhjust oma lõpetajate edasise käekäiguga sellel aastal rahul olla. Meie kooli 12. klassi
lõpetas sellel aastal 42 õpilast,
neist 86% asus edasi õppima erinevatesse õppeasutustesse. Kõige
enam lõpetajaid õpib edasi Tallinna Tehnikaülikoolis ja TTÜ
Kõrgemas Majanduskoolis (7
lõpetajat), kuid esindatud on enamus meie kõrgkoole: Tallinna Pedagoogikaülikool (4 lõpetajat),
Tartu Ülikool (4), Mainori Kõrgkool (4), Eesti Põllumajandusülikool (2 ), IT-Kolledž(2), Estonian
Business School (2) jne. Populaarsemateks erialadeks osutusid
majandus, ärijuhtimise ja infotehnoloogia . Kuid sellest lennust tuleb ka kaks tulevast proviisorit,
kaks psühholoogi, butafoor-dekoraator, metsamees, hambatehnik,
merebioloog ja keskkonnakaitsja.

Üks noormees läks sõjaväkke ja
kolm lõpetajat asus tööle.
Saue Gümnaasiumi 9. klassi lõpetas 92 õpilast, neist enamus
jätkab õpinguid Saue Gümnaasiumi 10. klassis ja teised on asunud edasi õppima erinevatesse
Eesti kesk- ja kutseharidust andvatesse õppeasutustesse. Sellel
sügisel astus meie gümnaasiumi
10-ndatesse klassidesse 72 õpilast, kellest 74% on meie kooli 9.
klassi lõpetajad. Saue Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmisel võetakse arvesse õppeedukust ja õpilase
käitumist. Gümnaasiumi õppekava koostamisel on jätkuvalt pööratud suuremat tähelepanu nendele
õppeainetele, mis on eelduseks riigieksamite heade tulemuste ja õpilaste eduka edasiõppimise saavutamiseks.

ja klarnet.
Üha suuremat populaarsust
noorte muusikahuvilste seas omab
pop-jazz muusika õpe (juhendab
õp. Iljo Toming), mis on loomulikult noortele kõige arusaadavam ning hingelähedasem. Popjazz osakond töötab õppekavade
alusel, milles on eeskuju võetud
nii Soome kui Ameerika vastavatest koolidest ning õppeprogrammidest. Käesolevast õppeaastast on avatud ka pop-jazz laulu
eriala, mida juhendab õp. HelinMari Arder.

Muusikakoolist saadud popjazz-ja klassikaline muusikaharidus
on aluseks, et minna edasi õppima
G. Otsa nim. Muusikakooli, Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja Eesti
Muusikaakadeemiasse. Saue Muusikakool soovib kõikidele oma õpilastele, lastevanematele ja õpetajatele käesolevaks õppeaastaks palju
jõudu, jaksu, pillimängimise tahet
ning ikka suurt rõõmu musitseerimisest ja muusikast.
Terje Mäss
Saue Muusikakooli
direktori kohusetäitja.

Laste ja noorte vaba aja
veetmise võimalused
Selleks, et iga Saue linna laps
ja noor leiaks uuel õppeaastal endale pärast kooli kodulinnas meelepärast tegevust, sai 2.
septembril teoks noorte vaba aja
veetmise võimalusi tutvustav infopäev. Saue Gümnaasiumi aulas ning võimlas tutvustasid enda
poolt pakutavaid tegevusvõimalusi Saue linna spordiklubid ning
kõik Sauel laste ning noortega tegelevad asutused. Tegevusvõimalusi on Sauel palju, infot jagati nii
kirjalikult kui suuliselt, ning kes
juba kohapeal oma valikud teha
suutis, sellel oli võimalus kohe
sobivasse ringi registreeruda.
Kohapeal sai end proovile

panna rendzu-turniiril, sportlikes
jõukatsumistes või hoopiski kaltsunukku valmistades. Meeleolu
tõstis break-tantsu demonstratsioon. Näidati noorte endi tehtud
ﬁlmi „Kümneaastane Saue“ ning
ﬁlmi Elo suurlaagrist Karepal.
Uudistajaid oli kohale tulnud palju ning mõnede huviringide nimekirjad täitusid päris kiiresti. Registreerumine huviringidesse aga
jätkub – teid ootavad Saue Huvikeskus, Saue Gümnaasium, Saue
lasteaed Midrimaa, Saue Noortekeskus ning loomulikult kõik
spordiklubid.
Saue Sõna

Tuuli Oder
õppealajuhataja vanemas
kooliastmes

Saue linnas on sagenenud
sissemurdmised
Viimase kahe nädala jooksul on
Saue linnas sagenenud sissemurdmised peamiselt eramute
keldritesse. Politsei andmetel on
sissemurdmiskatsetel tegemist 2530aastase tumedat verd tumedas
riietuses vene keelt kõneleva mehega, kes kannab kaasas sülearvuti-koti tüüpi kandamit ja tegutseb
peamiselt kella 2-4 öösel. Temaga on kokku puututud Tammetõru

ja Kivipõllu tänava kandis. Samuti on sisse murtud autosse aadressil Tule 14. Sissemurdmise korral
teavitage koheselt politseid telefonil 110 või 612 4510 (Lääne-Harju korrapidaja Sauel). Kahtluste
korral võtke ühendust Saue linna
konstaablitega: Eldar Toonverk –
612 4559, Ahti Lill – 612 4556.
Saue Sõna

Teiste seas tutvustasid Noorteühenduse ELO liikmed oma
tegemisi ja vaba aja veetmise võimalusi Sauel.
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Noored sauelased said sünnitunnistused
Saue Linnavalitsusel on kena
komme austada oma noorimaid
linnakodanikke, eelkõige aga nende vanemaid. Reedel, 3 septembril

korraldati taas Lasteaia Midrimaa
saalis äsjasündinute vanematele
sünnitunnistuste pidulik kätteandmine ehk beebiball. Sel korral oli

Pildil on oma emade süles Raimond (vasakult), kes oli kaasa võtnud ka vanaema, siis Crislin, Markus, Ryan, Eliise, Mia
Johanna, Lisete, Sandra, Geterly ja Kaspar. Beebiballile jäid
tulemata Mona ja Gitte Mariet.

kohale palutud suvekuudel sündinute vanemad ja neid oli 12 peret.
Neli poissi ja 8 tüdrukut. Paraku
osa asjaosalisi ei saanud tulla. Sel
aastal on Saue linnas registreeritud juba 37 sündi, neist 16 poissi
ja 21 tüdrukut. Võrreldes eelmise
aastaga on Saue linnas sündimus
pisut langenud: aasta tagasi oli
linnavalitsuses registreeritud 39
sündi. Teadjad aga lohutavad –
nimelt on aasta lõpp veel kaugel
ja nn mahajäämuse võib veel tagasi teha. Saue on noortele peredele kena koht ja lastesõbralikkus on
linnajuhtidele oluline suundumus.
Tervitades beebiballi külalisi
ütles linnapea Ero Liivik muuhulgas, et hoolimine lastest väljendub
ka lasteaia saaligi kostvast ehitusmürast. Nimelt ehitab Saue linn
oma lasteaiale Midrimaa juurde-

ehitust, mis koosneb kolmest galeriiga ühendatud hoonest. Lasteaia laiendamine meeldib ka
selle juhatajale Anne Teetammele, kes omalt poolt tervitas
lapsevanemaid pärast tema hoolealuste väikest kontserti. Huvitav on lisada, et maimukesed on
tavaliselt neil pidulikel beebiballidel ennast kenasti ülal pidanud ja
nende auks peetud kõnede ajal nutuhääli on kuulda suhteliselt harva. Nii ka läinud reedel, mil osa
lasi lihtsalt silma looja. Kena beebiball lõppes ühise tordisöömisega, mida pea põhjustajad mõistetavatel asjaoludel siiski pealt
vaatasid.
Saue Sõna

Põnev suvi linnalaagris
Saue Lastekaitse Liidu korraldatud linnalaagri esimesel päeval toimusid tutvumismängud ja
saime kokku Kaitseliiduga, mis
meeldis meile endile kõige rohkem. Nad näitasid, kuidas toimida, kui oled sattunud kuulipilduja
tule alla. Peale etendust sõidutati
meid sõjaväe džiibiga ja sealt lahinguplatsilt leidis ka kuuli kesti. Kõik said endale ühe Kaitseliidu ajakirja nimega “Kaitse kodu”.
Järgmine päev möödus metsas.
Toimus mäng “Otsi Otti” ja tegime endale plekkpurgist viled.
Õpetati, kuidas käituda, kui oled
avastanud, et oled eksinud. Valmistasime endile istumisalused.
Kolmapäeval külastas meid
Keila päästeteenistus. Meile näi-

dati videod väljakutsetest ja
põlengutest. Hiljem tuli ka pommirühm. Nendega tuli ühes ka
pommikoer, kelle nimi oli Ott.
Meile näidati, kuidas koer otsib pommi. Ka tehti õppegranaadiga pauku. Näidati ka lõhkenud
mürskude kilde ning õppegranaate ja mürske. Nägime ka detonaatorit, mis on väiksem kui pastakas.
Keila Päästeteenistus korraldas ka
vahupeo ning hiljem sai igaüks
kustutada tuld pulberkustutiga.
Neljandal päeval kohtusime liikluspolitseiga. Noorsoopolitseinik
Merilyn Sääsk rääkis liikluseeskirjadest ning millises seisukorras peab olema jalgratas, enne kui
lähed rattaga sõitma. Reedel oli
jalgrattamatk Saue lähedal ole-

Minu lubadus jooksis liiva
Saue linnavolikogu liikmena olen
ma oma valijatele lubanud parandada Sauele sisse- ja väljasõidu
võimalusi. Teedeehituse spetsialistid ütlevad, et nende käsutuses
on vastavad tabelid Euroopa teede ristmike ehitamise kohta. Tabelis on ära toodud sõidukite arv,
mis läbib kindla aja jooksul ristmikku. Andmete kõrvutamisel on
võimalik leida kõige odavam ja
ohutum ristmiku ehitamise lahendus. Sauele Olerexi juurde pidavat sobima ringliiklus. Valgusfoor
põhjustaks tagant pealesõite ja
selles võib veenduda Pärnu maanteel Maksimarketi juures, kus as-

faldil on näha musti pidurdamisjälgi. Puhkuse ajal sõitsin ringi
Soomes Vaasa-Oulu trassil, kus
jäid silma mitmed uued ringliiklusega ristmikud, s.t “vana” ringliiklus pole maha maetud.
Praegu sõidan hommikusest
tipptunnist pisut varem tööle, sest
kui õigel ajal minna, siis on Tallinna tänavad liiklusummikutes.
Kannatust – vaatame, mis aasta
2006 kaasa toob, siis peaks algama Tallinna kõige kaugema ringtee rekonstrueerimine.
Matti Nappus
Volikogu liige

Laagrisuve üks paeluvamaid ettevõtmisi oli matka käigus
ühine kalapüüdmine. Tähelepanu! Fotod linnalaagri kahe vahetuse tegemistest on tutvumiseks välja pandud Saue Raamatukogus.
vale Jõgisoole. Jõe ääres toimus
meil piknik. Tagasiteel astusime läbi forellipüügist, kus saime
ise forelli püüda, kuigi keegi kala
kätte ei saanud. Lõpuks siis kella
kolme paiku lasime endale kala
püüda, mille me hiljem ära sõime.
Laupäevast kujunes kõige parem päev, sest siis pidi toimuma
telkimine. Leidnud lõpuks telkimiskoha, lõime siis telgid püsti.
Õhtupoolikul tegime lõkke ja kellel oli soovi, see tegi endale unenäopüüdja, mis püüab öösel kinni
kõik sinu halvad unenäod. Lõkke
jaoks pidid poisid tooma puid ja
oksi. Mina ise leidsin kolm suurt
palki, mille aitas üks suurem poiss

Sergei ära tuua. Nendest said head
istumisalused. Magama mindi
kella 12 ajal. Hommikul oli kella
8-st äratus. Söödi kiire hommikueine ja koristati laagriplats. Mindi tagasi noortekeskusesse. Jagati
diplomid ning toimus kojuminek.
Oli mõnus laager ja loodetavasti
saame järgmisel aastal jälle kokku. Suured tänud Saue Linnavalitsusele, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Saue Noortekeskusele.
Karl-Kevin Luts,
Ott Luts
Henry Voolaine
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Kevadpealinn on ilus ka sügisel
Kodukaunistamise liikumine on
Sauel au sees. Aasta-aastalt kaasatakse sinna üha uusi kodusid. Kõige selle eestvedajaks on keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger
Urva, jõudumööda toetavad teda
päevakeskuse aktiivsemad liikmed. Sauelaste tublit tööd märgati nii maakonna kui ka vabariigi
tasandil – linnale omistati vääriline esikoht. Oma kodukandi aedade imetlemisest üksi ei piisa, vaja
on kaeda ka teiste aedu. Nii asuski
lõikuskuu eelviimasel päeval suur
bussitäis heatujulisi sauelasi teele Türile. Kevadpealinn tervitas
meid vihmasagaraga. Linna sisenedes torkas silma piiretena kasutamist leidnud hekkide rohkus.
Palju oli ka meetri kõrgusi tünne,
kus külgedel olevatest aukudest
väljaulatuvad lilled, peamiselt petuuniad, moodustasid lausa lillede kuhilad.
Kohalik giid viis meid kõigepealt Hariduse tänavale perekond Laiksoo aeda. Esmalt juhiti tähelepanu oskuslikult ümaraks
pöetud magesõstrahekile, mis täitis piirdeaia ülesannet, siis näidati sihvakat serbia kuuske kui aia
ehet, mille võra ei varja aiakultuure. Jahmatama pani lillede rohkus
– ligi sada erinevat liiki, tomateid
20 liiki. Ilusast ja hooldatud murust sõltub aia üldilme. Selles aias
käiakse muru niidukiga üle, siis
ääred trimmeri ja murukääridega

Vihm ei vähendanud vaatamise soovi ja huvi jätkus kõikidel
kogu päevaks.
ning servad lõigatakse sirgeks kohaliku sepa poolt valmistatud lõikerauaga. Nägusat aia kujundust
ja liikide rohkust mõistsime siis,
kui perenaine Helgi seletas, et
töö koduaias on talle nii tööks kui
hobiks, kuna ta on Kehtna kooli
lõpetanud agronoom. Kõike kasvatatavat turustatakse kevadisel
lillelaadal. Küsimusele, kuidas
on võimalik nii suurt aeda korras
hoida, vastati – see on töö ja veel
kord töö. Suvel tõustakse kell neli
ja minnakse aeda, õhtule saadakse
kell üksteist
Allika matkamaja on ümber
ehitatud vanast hoonest

Saja-aastane maja mahutab
15-20 inimest ja ööpäev koos
hommikusöögiga maksab 250
krooni. Kuna peremees oli maaparandaja, kel tehnika käsutada,
saadigi Pärnu jõe äärne soine ja
võsane maa muuta kultuurmaaks
ja rajada muru. Jõe süvendamisel tekkinud pinnas kuhjati veekogu keskel asuvaks saareks, millel
nüüd asuv väike suvemaja mahutab kuni 70 inimest. Pererahva jõukuse ilmekaks näiteks on
pärsia kass, kelle hinnaks pidi olema ei rohkem ega vähem kui 10
tuhat krooni. Lutsu tänava väikeaeda sisenedes äratasid huvi de-

Sõprussidemed arenevad
Emmastega
Oli kena suvine 9. augusti hommik, kui algas Sauelt meie kolme,
Helmi, Elle ja Viive seiklusrikas
reis Hiiumaale. Sauel oli liinibussiga viperusi. Hommikune buss
sõitis bussijuhi teadmatuse tõttu
vales suunas ja hilines, kuna pidi
bussile jooksvaid inimesi ootama.
Kui olime Vana-Pääskülas Hiiumaale sõitvasse bussi kohad sisse võtnud, hingasime kergendatult, et ikka jõudsime. Hiiumaal
ootas meid Veersalude lahke pere,
kelle külalisteks olime kolm päeva. Aitäh neile!
Alustasime oma kultuurireisi Sõru sadamas asuvast muuseumist, kus muuseumi juhataja
Milvi Vanatoa juhatusel nägime
Emmaste vallast kokku korjatud
aastasadade vanuseid tarbeese-

meid ning tutvusime sealse ajalooga. Emmaste Päevatoas võtsid
meid vastu juhataja Valja Tänavsuu ja sealsed käsitöömeistrid,
kelle valmistatud lapitööd olid
imetlusväärsed. Emmaste põhikoolis näidati meile poiste ja
tüdrukute käsitööklasse, mis oma
sisustuselt olid igati tänapäevale vastavad.
Leppisime kokku, et sealsed käsitöömeistrid külastavad
augusti lõpus Sauet ja tutvuvad
meie naiste ja laste käsitöödega.
Nii saigi 30.augustil teoks hiidlaste külaskäik. Esmalt tegime tiiru
Saue mõisas, kus mõisaproua Elgi
tutvustas mõisa ajalugu. Meie
külalistele oli see jalutuskäik väga
emotsioonirikas. Käsitöökeskuses
oli meil väike käsitöönäitus saare-

rahvale tutvumiseks välja pandud.
Mitmedki esemed pälvisid imetlust ja kiitmist. Päevakeskuses
kohvilauas rääkisime meie päevakeskuse töödest-tegemistest.
Hiidlased jäid igati rahule
meie poolt pakutuga. Meil kõigil
oli hea meel kordaläinud päevast.
Ja nüüd mõni sõna ka kohalikele
käsitööhuvilistele! Meie käsitööklubi alustab tööd kolmapäeval,
6. oktoobril kell 17.00 aadressil
Koondise 9 - 1. Kõiki, keda käsitöö huvitab, ootame kaasa lööma!
Ei ole eelnev oskus üldse tähtis!
Meie moto: Kes oskab – see õpetab, kes tahab – see õpib!
Helmi Aulik
Viive Ehrberg

koratiivsed kõrvitsad, punased
ja valged maasikad. Siinne perenaine oli aga eriti helde, pakkudes kõike söödavat maitsmiseks
ja maranataimi kaasagi. Kui senini külastatud aedades koeri ei kohanud, siis Raja tänava aias sibasid ringi kaks karvast kera. Siin
ka jälle lilled, pilkupüüdev kamin ja väike bassein vesiroosiga.
Maja taga hoopis suurem bassein
purskkaevuga ja võõraste pilkude
eest varjatud puhkenurk. Perekonnal pole vaja metsamarjade korjamiseks metsa minnagi, kõike saab
oma aiast – jõhvikaid, mustikaid,
pohli ja murakaid.
Pärast kehakinnitust ootas
meid Särevere mõis, kus juba
alates 1924. aastast on olnud ühe
või teise nime all kodumajanduskool. Praegugi asub seal kool, samuti kodukaunistamise liikumise
ühenduse teabekeskus. Siin saab
tutvuda avaliku konkursi väljapanekutega. President Arnold Rüütli
poolt autasustatud nelja kaunimat linna iseloomustavad fotod
on eraldi stendil, sealhulgas ka
neli fotot Sauelt. Tagasi tulles reisilt tõdesime. Et ekskursioon andis uusi mõtteid, teadmisi, avardas silmaringi ja andis positiivse
elamuse. Südamest tulevad tänusõnad teenisid reisi korraldajad
Inger Urva ja Tiiu Kuuskme.
Armand Nagel

Saue Linna Raamatukogus
alates 17. septembrist
avatud näitus
KAI PADRIK maalid
REET EILSEN
portselanehted.
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Eakate lustlik suvepidu toimus Ääsmäel
Harjumaa Pensionäride Ühendus
korraldas 11. augustil Ääsmäel
eakate päeva. Harju maakonnas
on 32 pensionäride ühendust, seltsi või klubi, kõik olid kutsutud.
Ühenduse esinaine Olvi Suurkütt tervitas saabunuid ja mainis, et kuigi tegu on karastunud
põlvkonnaga, ei saa keegi siiski looduse vastu. Nii jäi hiljutise veeuputuse tõttu mitu ühendust
tulemata, sest oli vaja keldrit kuivatada või varajast kartulit päästa.
Ikka enne töö, siis lõbu. Tulla oli
saanud 18 pensionäride ühendust,
kokku 213 inimest. Eakate päevast võttis osa ka Eesti Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees
Sven Pärn.
Päeva muutis pidulikumaks
Rae valla kultuurikeskuse tantsijate ja lauljate esinemine. Siis
astus lavale üllatuskülaline Reet
Linna, teda saatis kitarrist Are
Jaama. Nende eestvõttel hakati

laulma seltskonnalaule, kusjuures imekspandav oli, et laulude
sõnad olid rahval hästi peas. Alati elurõõmus Reet Linna on ka ise
pensioniealine, kuid talle tundus,
et osa lauljaist ei ole küll veel selles eas, sest kõik olid nii nooruslikud. Ligi tunnine ühislaulmine
tegi kõigil tuju heaks. Tänutäheks
kinkisid Laagri eakad naised Reedale heegeldatud suvekübara, mis
sobis talle ideaalselt.
Suvepäeval korraldati teadmiste jõuproov.
Piret Kuntsi poolt koostatud
viktoriini küsimused olid valdavalt Harjumaa kohta. Näiteks tuli
kirja panna kõik Harjumaa linnad
(ütlen vihjeks, et neid on 7, proovige leida!), nimetada pikim jõgi
(Keila) ja selle pikkus (116 km),
kõrgeim juga (Jägala) ja selle
kõrgus (8 m). Oli ka keerulisemaid küsimusi, millele vastamine ja mõttes arvestamine võttis

15. septembrist täieneb hommikuste
marsruuttaksode graaﬁk
15. septembril lisandub senistele Maumani marsruuttaksodele Sauelt kell 6.00 väljuv väikebuss, mis sõidab Teatri väljakule
mööda Vabaduse puiesteed.
1. augustist käigus olev 6.30 väikebuss suundub Teatri väljakule mööda Pärnu maanteed, läbi
Nõmme keskuse ja mööda Sõpruse puiesteed.
Tallinnast Sauele need bussid
mööda sama marsruuti tagasi ei
tule, vaid kella 7st jätkub endine
graaﬁk tavamarsruudil. Saue-sisene marsruut jääb kõigil väikebussidel samaks.
Marsruut:
TEATRI VÄLJAK – PÄRNU
MNT – VABADUSE VÄLJAK
– KAARLI PST - LUISE TN
– ENDLA TN – MUSTAMÄE
TEE – KADAKA TEE – KADAKA PST – PÄRNU MNT –
TULE TN – KUUSEHEKTI TN
– LADVA TN – PÄRNASALU TN – VANA-KEILA MNT –
TÕKKE TN
* PÄRNU MNT – VABADUSE
PST – PÄRNU MNT
** PÄRNU MNT – EHITAJATE
TEE – SÕPRUSE PST

SAUE-TALLINN (MAUMAN)
Väljub Tallinnast Väljub Sauelt
06.00 *
06.30 **
07.00
07.45
07.30
08.30
08.30
09.30
09.30
10.30
10.30
11.30
11.30
12.30
12.30
13.30
13.30
14.30
14.30
15.30
15.30
16.30
16.30
17.30
17.30
18.30
18.30
19.30
19.30
20.30
20.30
21.30
21.30
22.30
22.30
23.30
23.30

rohkem aega. Näiteks poleks me
iial arvanud, et Harjule kuulub 74
saart. Kokkuvõttes võitis esikoha
meie võistkond Tammetõru, auhinnaks saime kena roosa äratuskella, mida võib nüüd päevakeskuses näha ja tirisema panna.
Kuid omavaheline jõukatsumine polnud seega lõppenud, sest
järgnes n.ö vaba lava, kus kõik
soovijad võisid üles astuda. Peaaegu kõik esinejad esitasid omaloomingut, paljudel oli teemaks
valitud Euroopa Liit ja pensionäride probleemid muutuvas maailmas. Naerupahvakuid kutsus esile
Oru vanahärra, kes matkis tänapäeva noorte kõnepruuki ja ütles
muuhulgas, et “mind Ääsmäe ilgelt kotib”, väljendades seega
ülimat tunnustust. Meie esindaja Helmut Karin esitas humoorika lugulaulu Keskuse pargi vabaõhuujulast ja pajatas ka Eesti
sportlaste võimalustest Ateena

AS Remoluft
Pakutav ametikoht

VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE
PROJEKTEERIJA
Tööülesanded
• Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide
projekteerimine
Nõudmised
• Ametialane kogemus · Arvuti kasutamise
kandidaadile
oskus AutoCAD, MS Excel
Kasuks tuleb
• Juhiload
Omalt poolt pakume • meeldivat koostööd
Asukoht
Tule 21, Saue
Tööaeg
08.00 - 16.30
Tööle asumise aeg
koheselt
Pakutav palk
kokkuleppel
Kontaktisik
Aadress
Lisainfo telefonil
Faks
Internetiaadress

Lastearsti vastuvõtt Keilas jätkub
1. septembrist on Keila haigla lasteosakond tulnud üle SA Tallinna
Lastehaigla koosseisu. Lastearsti konsultatiivne vastuvõtt Keilas
aga jätkub.
Dr Inna Kirsipuu vastuvõtuajad SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Keila Korpuses on järgmised:
E, K, N ja
R – kell 8.30 – 15.30
T – kell 10.00 – 17.00
Registreerimine telefonil 6045539 (registratuur)

Rein Remma, Juhataja
Tule 21, Saue, 76505 Harjumaa
6105060
6105065
http://www.remoluft.ee

Psühholoogiakursus Saue Huvikeskuses
teisipäeviti kell 18.30-20.00 alates 5. oktoobrist

00.30

Pileti hind on 15- krooni.

olümpiamängudel, teenides tugeva aplausi. Samuti meeldis kõigile Kernu hooldekodu hoolealuste
kava, kus oli nalja, laulu ja pillimängu.
Tasuta lõunaid ei ole
Seekord olid korraldajad teinud väga nutikalt: kes ostis puhvetist vähemalt 5 krooni eest, sai
prae pealekauba. Selline korraldus oli kõigile meelepärane. Ka
ilm soosis kokkutulnuid igati. Oli
tore näha vanu tuttavaid ja leida
uusi, saime teada, kuidas teised
elavad ja milliseid plaane tehakse
tulevikuks . Sel päeval pisimuredest ei räägitud, need jäägu argipäevaks. Lõpuks moodustati suur
sõprusring, koos veedetud päev
näitas taas, et pensionärid on elutargad, laia huvide ringiga ja valdavalt positiivse eluhoiakuga naised ja mehed.
Tiiu Kuuskme

Käsitletavad teemad:
* Vaimsed seadused
* Erinevad käitumisstiilid
* Oma potensiaali vabastamine
* Probleemide lahendamise loovtehnikad
* Läbipõlemine ja selle vältimine
* Positiivne eluhoiak ja selle säilitamine. Enese motiveerimine
Koolitaja:
psühholoog Tiina Arandi
Info ja registreerimine: Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9 ruum 124
Tel. 6595 009 52 34 339
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Saue Huvikeskuse

sügishooaja avapidu
24. septembril koolimaja saalis
Tantsuks mängib ansambel “Karnevaal”
Seenioritantsu juhendab Eve Mall Saar
Joogid ja suupisted saab puhvetist, saalis on väikesed lauad.
Olete kõik oodatud, tulge üksi või kaksi, tantsulusti jagub kõigile!
Piletihind 25 krooni
Pensionäridele 15 krooni
Saue Muusikakool korraldab

“Kahe klavessiini kontset”
14.septembril kell 18.30
Saue Gümnaasiumi aulas
Esinevad Reinut Tepp ja Imbi Tarum.
TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

AS Protten F.S.C.
Asukohaga Keilas
Võtab tööle
esinduskauplusesse
osalise tööajaga

AEROOBIKA!
Saue Gümnaasiumis
esmaspäeva ja kolmapäev
kella 19.00 – 20.00
Signe Vent
Info tel 6 596 037
51 936 745

müüja.
Info tel 6 747 567
Paigaldame TV-ANTENNE.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 556 938 58
Ostame MEREKONTEINERI
6M, v 12M. Tel. 50 150 65

Keila Tervisekeskus
vajab alalisele tööle
kokka.
Helistada 51 59 751

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
L 10.00-16.00
P Suletud
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Areoobika!
Saue Gümnaasiumis
Teisipäeviti 20.00 – 21.00
Neljapäeviti 20.00 – 21.00
Treener Anu Riit
Info tel 670 9740
50 94 796
VESIAEROOBIKA SAUE
UJULAS
alates 1. septembrist.
Esmaspäeviti ja neljapäeviti
kella 20.00 – 21.00
Treener Ly Lõoke
Tel.: 555 435 47, 6596 938

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

OÜ ADVISOR GROUP

Liuguksed ja kapid
Peegel, HDF, laminaat.
Hinnad soodsad!
Tel. 555 66 199, 566 41 518
www.hot.ee/lykanduks
Minu kallid kliendid
Olude sunnil olen puhkusel.
Teatan Teile Saue Sõnas oma
uue töökoha
ja selle aadressi.
JÄLGIGE REKLAAMI!
Seniks Kõike head ja
kohtumiseni!
55 98 09 94
Teie juuksur Pille
VESIAEROOBIKA!
Saue kooli ujulas
E, K 18.30
Treener Kaisa Lindus
Tel 51 44 074
Jäähokiklubi THK-88
kutsub ajavahemikus
1996. – 1999.a sündinud
hokihuvilisi poisse loodavasse
alagajate gruppi.
Treeningud toimuvad
Linnahalli jäähallis
igal reedel kell 19.00
alates 13. augustist.
Samas laste registreerimine.
Info ja registreerimine:
tel. 52 711 69 Harry Pajundi
või harry@eurokraft.ee
tel. 50 68193 treener Enno
Eerme
e-mail: thk88@solo.delﬁ.ee
P.S. Klubi otsib sponsoreid

AS Saue EPT annab üürile
Saue asuvas hoones aadressil
Tule 22
kaks bürooruumi.
Üks ruum 14m2 ja teine ruum
18m2.
Täiendav info
telefonil 6709 634
kella 8.00-st kuni 16.30 -ni
Müün astelpaju marju ja lehti
(raviteeks)
Tel .: 56 484 951
Ostan Sauel 2- või 3- toalise
korteri maja viimasele
korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747
Südamlik kaastunne
Kersti Pender ´le kalli
ema
surma puhul
Saue VK võrkpallurid

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

