1. SEPTEMBRIL ALGAB UUS KOOLIAASTA !
Tähistame Saue linna sünnipäeva
Maaema suvelõpulaada simmaniga
„SAUE 12“ 27. augustil

INFOLEHT NR. 16 (212)

SAUE –
KODUNE LINN
Saue linn
kaunimaks!
Mida selleks
teha?
Saue
Säästumarket
avatud

Konkurss
AASTA
ÕPETAJA
2005

lk. 2

Kontrollpost
staadioni ja
jazzistuudio
ehitusel
lk. 4

26. august 2005

Head saabuvat, rõõmsat ja
sõbralikult sooja sügist !
Seekordne
sauelane tegudes URMAS
VIILMAA lk. 8-9

REIN RANNAP
Saue
sünnipäeval
lk. 4

HEAD KOOLIAASTA ALGUST!
lk. 2

lk. 5

Kooliaasta
alguse
pajatused
lk. 6-7

1. septembril toimuvad
kooliaasta alguse aktused
Saue Gümnaasiumis
järgmistel kellaaegadel

09.00 II – III klassid
10.00 IV – VI klassid
11.00 X – XI klassid
12.00 VII – IX klassid
13.00 I – XII klassid

2

UUDISED

26. august 2005

Saue Säästumarket avatud
11. augustil avati Saue Linnavalitsuse hoone kõrval uus,
Säästumarketi ketti kuuluv toidupood. Sauelased on saanud täiendava ostuvõimaluse seni ainsa
suure – Kaubakeskuse – kõrvale.
Saue Sõna

Saamaks uuest toidupoest, seal
pakutavast ja ostjatest mitmekülgsemat
pilti, käisin uues poes korda neli. Kaubavalik Säästumarketi keti kauplustele
omane, tuttav oli ka kauba paigutus ja
kaupluseruumi planeering. Selliseid,
põhiliselt toidupoode, on Eesis nüüdseks
48, Saue sai 22-ks Säästumarketit
omavaks linnaks. Müügisaalis on pinda
600m 2, tööl on 13 inimest. Ostjaid oli
päevase aja kohta piisavalt, pereemad ja
muidu naisterahvad tõstsid kärudesse
toidupoolist, noorem rahvas maksis
magusa ja joogipudelite eest, meesterahvad näisid õlut ja sigarette eelistavat.
Allpool mõned arvamused.
Helgi: Väga hea pood, ilus, puhas, uus.
Elan lähedal, nüüd käin enamasti selles
poes. Hinnavahe olemas – siin on odavam.

Valik võiks alati suurem olla, aga kõik
esmavajaliku saab kätte. See pood on
tervitatav nähtus. Tööstuskaupade poodi
on Sauele vaja. Küllalt suur koht, Sauel
käivad ostmas ka ümberkaudsete külade
inimesed.
Arvas, et nimi pole tähtis: Hea lahe on
siin käia, valik normaalne, mina olen rahul.
Hinnad on siin odavamad. Ma arvan, et
praegu Sauele toidupoode piisab, aga mu
tütar arvab, et riidekaupa peaks ka saama
Sauelt osta.
Sirje: Tore on, nüüd on võimalus valida.
Päris kõike, mida vaja, siit siiski ei saa.
Hindadega on nii, et nüüd tegi ka Kaubakeskus hinnad kiiresti alla. Kas veel toidupoode Sauele vaja on, ei oska kohe öeldagi.
Aga Sauel pole raamatupoodi, kõike asju
Sauelt osta ei saa. Tehti ju ka jalanõude
kauplus, aga ei majandanud ennast ära.
Nooremad inimesed eriti juttu ajada ei
soovinud, neil omad, kiired asjad ajada. Aga
nende asjalikust olekust võis aru saada, et
seda, mida ihu ja hing hetkel ihkas, sellest
poest ka saadi.
Müügisaalis
asjalikult
askeldavaid
kauplusetöötajaid ma tülitama ei haka-

Küsitlusleht
KODUNE SAUE LINN
VEELGI KAUNIMAKS
Mõni aeg tagasi pöördusid Saue
Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus
Saue elanike poole küsitluslehega.
Eesmärgiks püüd detailselt välja
selgitada veel esinevad puudused
Saue linnas, igal tänaval, iga
kortermaja või eramu ümbruses.
Linnakodanikud on reageerinud
aktiivselt ja linnavalitsusse on jõudnud
palju linnaelu arengu seisukohalt

väärtuslikku informatsiooni, mida
analüüsitakse.
Küsimustele vastamisega ja täidetud küsitluslehe linnavalitsusse toimetamisega saate suurema isikliku
vaevata teavitada linnajuhte oma
probleemidest.
Sellega loote võimaluse neid ka
lahendada.
EDU TEILE !

nud – inimene peab rahus saama oma
igapäevatööd teha.
Ka Saue Säästumarketi juhatajaga – või mis
tema ametinimi ongi – ei õnnestunud
kaupluse asjus jutule saada. Küll oli uue
poega seonduvat valmis kommenteerima
Säästumarketi regioonijuht
Tõnu Lemsaar:
Saue rahvas on Säästumarketi väga hästi
vastu võtnud. Meid külastatakse rohkem, kui
esialgu oodatagi oskasime. See on meeldiv.
Ostjaid on igas vanuses – nii lapsi,
pereemasid – isasid kui ka vanemaid
inimesi.
Pakume oma klientidele igapäevaseid
toidu- ja esmatarbekaupu väga odavate
hindadega. Kaks korda nädalas esmaspäeviti ja neljapäeviti tulevad meil müüki eriti
soodsate hindadega üllatuskaubad, mida ise
kutsume impulsskaupadeks. Lisaks toimuvad veel eripakkumised põhisortimendi
toodetele.
Odavaid hindu saame pakkuda, kuna
meie valikus on kõige nõutumad kaubad,
millede müümiseks teeme vaid hädavajalikke kulutusi. Oleme lähtunud lihtsuse
põhimõttest ka kaupluse kujundamisel ja
ehitamisel. Nii saame kulusid kokku hoida
ja klientidel on lihtne orienteeruda. Meie
eesmärgiks on pakkuda kiiret teenindamist,
et säästa kliendi aega.

TRUU SÕBER ja KAASLANE
KA VÄIKELASTEGA
PEREDESSE –

KULDNE RETRIIVER

Sündisid 27. juulil Nõmmel

INFO TELEFONIL

50 98 797

TEATED
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MAAEMA SUVELÕPULAAT SIMMANIGA
„Saue 12”

27. augustil 2005 algusega kell 12.00
Saue tammiku Jaanitule Platsil
TOIMUVAD:
Päeva juhib MADIS MILLING
• Müügid keskkonnasõbralikest –ja tervise kaupadest; ökoloogiliselt
puhtast toidust-ja mahetoodetest, looduslikust käsitööst.
• Loodustoodete oksjon.
ESINEVAD:
• Üllatuskülaline kaugest Indiast koos tantsupartneriga.
• Simman murumängudega- esinevad pärimusmuusikud Võrust:
Tarmo Noorman (lõõtspill), Kadri Laube (kitarr) ja Marju Varblane
(viiul ja kannel).
Laseme tujul tõusta, keerutame tantsu lõkke ümber ja
tähistame Saue Linna sünnipäeva!

26. august 2005

KAVAS:
12.00 - 12.10 Saue Linnapea Ero
Liiviku tervitus ja sõnavõtt. Lipu
heiskamine ja tõrviku süütamine.
12.10 - 12.15 Helve Laksberg.
Õnnesoovid ja tänud.
12.15 - 12.30 Päeva juhib
MADIS MILLING.
12.30 - 13.00 Ummi tsirkus.
13.00 - 13.30 Esineb üllatuskülaline Indiast koos tantsupartneriga.
13.30 - 14.15 Oksjon keskkonnaja tervisetoodetest Jaanitule platsi
pinkide toetuseks.
14.15 - 14.45 Teadmiste kontroll.
Kontrollib Madis Milling.
14.45 - 15.00 Silvia Kelle –
„ Augustikuu kalender ja sügise
tulek”.
15.05 - 15.20 Jüri Pääsuke ja
Matti Nappus „Kuidas metsas mitte
eksida?”
15.20 - 15.30 Eha Metsallik –
„Kuidas looduses rõõmsasti ellu
jääda - paradiisiaia taimed ja
mesindus.”
15.30 - 16.00 Marianne
Nõmmsalu “Hoidkem loodust ja
taimi.” Matkale Hiide! Saate teada
looduse saladustest: endisaegsest
lubjatööstusest, looduskaitse all
olevatest taimedest, neljaharulisest
tammest ja armastuse kivist.
Esinevad “Simmajad” ja
“Vokiratas”.
16.00 - 18.00 Simman
murumängudega. (Tarmo
Noorman, Kadri Laube, Marju
Varblane).
18.00 Lõkke süütamine.
Simman jätkub.
20.30 Ilutulestik.
Noorematele lastele sportlik
tegevus Kaitseliidu ja
Spordiklubi poolt.
Söök ja jook Caffe Caroline
kohvikult kohapeal.
Paulig Baltic toodete müük
soodushinnaga.
Kõikidele laadalistele simman
ja osavõtt tasuta!
Tulge kogu perega!
Korraldajad: Saue Linn,
MTÜ Maaema Allikas
www.maaema.ee
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10.septembril
saab Sauel jälle näha
tugevaid mehi ja naisi.
Eesti Jõutõsteliit korraldab koostöös
Saue Linnavalitsusega järjekordsed
Eesti meistrivõistlused jõutõstmises.
Võisteldakse lamades surumises.
Kaido Leesmann
Eesti Jõutõsteliidu president

Tegemist on omamoodi traditsiooniga,
sest analoogilised võistlused toimuvad
Sauel juba kolmandat aastat järjest.
Võistluste algus on kell 11.00 Saue
Gümnaasiumi võimlas, Nurmesalu 9.
Kell 11.30 alustavad võistlemist noored
ja juuniorid. Kell 14.15 alustavad võistlemist seeniorid.
Meeste võistlustel on oodata väga
tihedat konkurentsi. Kohale tuleb Eesti
jõutõstmise paremik.
Piisab sellistest nimedest nagu Tarmo
Mitt, Margus Silbaum, Valdo Leps, Aivo
Nurmine, Rain Karu.
Meeste poolt tõstetavad raskused
ulatuvad kaugelt üle 200 kg.
Kindlasti saab näha ka tugevaid
naisi. Oma osalemisest on teatanud Eesti
tugevaimad eesotsas Lilian Matonina ja
Inna Terasmaaga.
Eesti Jõutõsteliit tänab nii kohalikke
kui ka kõiki teisi toetajaid, kes võistlusele õla toeks panevad.
Suuremad toetajad:
Saue Linnavalitsus, Energy Club, PR
Firmareklaam, Realsport, Robocop,
Hansamarks, Amazon.ee, Wilde Pub,
Sulemees.
Võistluste patroon on Saue linnapea
hr. Ero Liivik.
KOHTUMISENI 10.SEPTEMBRIL!

26. august 2005

KONTR
OLLPOST ST
AADIONI J
A
KONTROLLPOST
STAADIONI
JA
JAZZISTUUDIO EHITUSEL
Saue linna sünnipäeva ajal on meeldiv
tõdeda, et kontrollpost staadioni rekonstrueerimise juures võib oma tegevuse
lõppenuks kuulutada. Kõik tundub korras olevat
ja tööd lõpetatud.
23.augustil peeti ka esimene jalgpallivõistlus poistekoondiste vahel. Tulemus –
sõbralik viik 1:1.
Ametlik avamine on septembrikuus.
Jazzistuudio asjadest anname Saue
linnakodanikele jätkuvalt teada.

SÜNNIPÄEVAKINK Saue linnale –
musitseeris REIN RANNAP
Teisipäeval, 23. augustil, esines Saue
Gümnaasiumi aulas soolokontserdiga
pianist Rein Rannap. Kontserdi juhatas
sisse Saue linnapea Ero Liivik, kes õnnitles
ka Saue linna ja linnakodanikke linna
12. sünnipäeva puhul. Siis
astus kokkutulnute ette
sünnipäevakingi – aulatäie
muusikaga – Rein Rannap.
Suurepäraselt mängitud
muusikapalade
vahel
räägitud jutus kiitis muusik
eriti kontsertklaverit Estonia,
millel nüüd juba mitu kuud
Saue Gümnaasiumi aulas
mängida saab. Kui muidu
käib Rein Rannap suuremalt
jaolt esinemas - oma klaver
kaasas – siis Saue on üks
väheseid kohti tänasel

Eestimaal, kus seda lisavaeva vaja ei lähe.
Soojale suveõhtule vaatamata kokkukogunenud arvukas kuulajaskond lahkus
raulolevana.
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TEADE

avatud pakkumismenetluse väljakuulutamise kohta
JÄÄTMEVEO AINUÕIGUSE ANDMISEKS SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus ( Tule 7, 76505, Saue linn) korraldab
avaliku konkursi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Saue linnas
kolmeks aastaks.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
1. pakkuja omab vähemalt kaheaastast jäätmeveo kogemust;
2. pakkuja kahe viimase majandusaasta netokäive oli aastas
vähemalt 10 miljonit krooni;
3. pakkuja majanduslik seisund ja tehniline varustatus võimaldab
kogu pakkumise objektiks olevateo tööde häireteta ja nõuetekohast täitmist;
4. pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud
ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega
tehtud pankrotiotsust;
5. pakkuja on täitnud viimase 3 majandusaasta kõik kohustused
riiklike ja kohalike maksude osas;
6. pakkuja omab tegevuse vastutuskindlustuse poliisi
kindlustussummaga vähemalt 500 000 (viissada tuhat) krooni;

Konkurss „SAUE LINNA
AASTA ÕPETAJA 2005“
Algamas on uus õppeaasta ning taas aeg
välja selgitada, kes linna õpetajatest,
ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid kandma
tiitlit „SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA 2005“.
Reglemendi järgi on konkursi eesmärgiks

7. pakkuja omab Eesti Vabariigis kehtivat jäätmeluba.
Pakkumise tagatisraha on 10 000.- krooni. (kümme tuhat krooni)
Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse alates 08. august 2005
tööpäeviti kl 10.00–11.00 Saue Linnavalitsuses (Tule 7, Saue linn).
Pakkumisdokumentide saamiseks eelnev registreeri-mine telef. 679 0179
või 679 0189. Pakkumised esitada eesti keeles (sertifikaadid, poliisid
võivad olla inglise keeles).
Pakkumised esitada Saue Linnavalitsusse hiljemalt
01. novembriks 2005 kell 10.00.
Vello Toomiku kommentaar:
Gleenaway lõpetas Saue linnas prügi vastuvõtmise 1. juunist
ühepoolses korras. Kuni väljakuulutatud konkurss tulemused toob,
jätkab linnavalitsus vanal platsil väiksemates kogustes olmeprügi
vastuvõtmist. Platsi omanik on seda meile lubanud. Konkursi võitja
hakkab opereerima 1. jaanuarist 2006.a. Me ei saa tekkinud
üleminekuajal määramatust lubada. Prügi peab saama koristatud.
Me peame inimesi aitama.

õpetaja rolli tunnustamine ja väärtustamine
ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide
esiletoomine, kes on saavutanud oma
õpilaste, nende vanemate, kolleegide ja
üldsuse lugupidamise. Kelle töö ning isiklik
eeskuju on kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks, kelle õpilased on saavutanud
häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi
konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel,
võistlustel ja kes on piirkonna haridus- ja

kultuurielu edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide
kohta ootame õpilastelt, lapsevanematelt,
pedagoogide ühendustelt, kollektiividelt,
üksikisikutelt, haridusasutuste juhtkonda-delt,
hoolekogudelt jne. 15. septembriks 2005.a.
Ettepanekud palume esitada kinnises
ümbrikus märgusõna all „AASTA
ÕPETAJA 2005“. Konkursi tulemused
tehakse teatavaks 1. oktoobril.
Saue Linnavalitsus
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1. SEPTEMBRIL ALGAB JÄ
peavad nad e-kooli kasutuselevõttu. Tänavu laieneb meil e-kool
ka teistele klassidel ega ole enam
ainult keskastmes ehk 7. – 9.
klassides. Esimeses klassis
hindeid ei panda. 2. – 12. klassini
saab e-kooliga hõivatus olema.
Erilisi probleeme õpetamise poole
pealt lapsevanematel pole. Küll
peetakse oluliseks kooli söökla
laiendamist. Kui 1. jaanuarist
hakatakse tasuta toitlustama
põhikooli õpilasi, saab see meil
olema raske. Kuigi ka praegu
sööb meil 75% õpilastest, siis
veel 25% lisandumisel me
kulutame praeguse söökla pinna
puhul toitlustamisele poolteist
tundi päevas. Selle aja võrra
pikeneb koolipäev. Seega on
hädavajalik paljuräägitud
algklasside maja ehitamine.
Ümberkorraldamist vajab meie
garderoobimajandus.

Saue Sõna

Kas Saue
GümnaasiumI hoone
on uueks kooliaastaks
ette valmistatud?
Vastab Saue Koolihaldusasutuse juhataja Ivo Sandre.
Saue Koolihaldusasutus sai uued
juhid siis, kui plaanid suvisteks
töödeks olid tehtud ja kinnitatud.
Mina asusin tööle juunikuu
lõpus, majandusjuhataja-asjaajaja Diana Kooskora kuu
hiljem, juuli lõpus. Seega oli
meie ülesanne tagada plaanitu
elluviimine. Et 1. septembril
kõik korras oleks ja õppetöö
saaks alata.
Kaks põhitööd – akende
vahetamine kolmel korrusel ja
klassiruumide remont põhiliselt
teisel korrusel ning mõni
klassiruum remonditi esimesel
korrusel. Samuti vahetasime
välja osa koolimööblist. 29.
augustiks peab kõik see tehtud

olema, mõni päev jääb siis veel
viimase lihvi andmiseks. Suurpuhastus koolimajas on tehtud.
Suurenes meie töötajate arv.
Juurde tuli võtta klienditeenindajaid ja hooldustöötajaid,
sest rekonstrueeritud staadion
eeldab rohkem kliente–kasutajaid, vajab suuremamahulist
hooldamist ja veelgi paremat
teenindamist.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et
koolimaja on õppetööks valmis ja
sellises seisundis, nagu ta iga
õppeaasta alguses ennegi on olnud.

22. augustil oli Saue
Gümnaasiumis
Harjumaa koolijuhtide
nõupidamine.
Saue Gümnaasiumi aualasse
tulid Harjumaa koolidirektorid ja
õppealajuhatajad, et enne
pingelist – nii õpetajatele kui
õpilastele – kooliaastat viimast
infot kuulata ja vahetada. Kohale
saabus ka minister Mailis Reps,

kes oma sõnavõtus selgitas ja
kommenteeris päevaprobleeme.
Natuke vaadati ka tulevikku.
Peale nõupidamist palusin Saue
Gümnaasiumi direktoril Jaan
Palumetsal rääkida, millises
seisus kooliaasta algab.
Jaan Palumets: Saue kooli
lapsevanemad võivad olla muretud – meie koolil on olemas kõik
õppetööks vajalikud professionaalsed õpetajad. Ka koolihoone ja
mööbel on kooliaastaks valmis –
õpilasel on koht, kuhu tulla. Meil
on kaks uut õpetajat, eesti keele
õpetaja ja bioloogia õpetaja.
Eelmisel aastal tegime lapsevanemate hulgas küsitluse, mida arvavad ja mida peavad oluliseks
kooli puhul. Lapsevanemad on
meie kooli suhtes meelestatud
positiivselt, kooli maine on nende
arvates hea. Uimastismuugeldajad on koolist eemal hoitud,
hoone korras. Isamaalist kasvatust
antakse nende arvates koolis
piisavalt. Minu arvates peaksime
me globaliseeruvas maailmas seda
siiski rohkem tegema. Oluliseks

Kokkuvõtlavalt ütlen lapsevanemale – välja on vaja osta
töövihikud. Kooli kodulehel on
olemas, millal neid müüakse ja
palju maksavad. Et oleksid
vahetusjalatsid, spordiriietus –
uuel staadionil algab tõsine
sporditegevus. Vajalik oleks
õpilasele osta ka koolimüts. Meil
tuleb sel aastal ka teisi koolivormi
elemente, mis peaksid oma kooli
tunnet veelgi suurendama. Seda
pole me küll sunduslikuks teinud.
Meil on koolis nüüd ka uus
koolikella
süsteem
–
kakskümmend aastat ühtmoodi
helisenud kell hakkab nüüd kõlama
teistmoodi. E-koolile ülemineku
periood toob kaasa suure töö meile,
aga nõuab tööd ka lapsevanemalt.
Muret teeb õppekoormus – 37
tundi nädalas on väga suur.
Kodus peab ka tööd tegema. Siin
tuleb midagi ette võtta. Meil on
kindel poliitika ka riigieksamite
asjus.
Leppisime Jaan Palumetsaga
kokku, et probleemidest ja tulevikusuundumustest kirjutame
Saue Sõna järgmistes numbrites.
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HARIDUS

ÄRJEKORDNE KOOLIAASTA

Esimesel septembril
võiksime igaüks oma
esimest kooliaastat
meenutada.

Kui head võivad olla inimesed,
on nad siis suured või väikesed.

LINNASISENE ÕPILASBUSS
alusta
b tööd
alustab
ala
tes 5. septembrist
alates

Kell 07.40 1. ring Kiviloo – Tammelehe tn. – Tõkke tn. – kool
Kell 08.00 2. ring Tammetõru tn. – Vana – Keila mnt. – kool

TEADE
SEPTEMBRIKUU TOIDURAHA
SAUE GÜMNAASIUMIS
1.– 4. klass
1.– 4. klassi õpilaste toitlustamine algab 2.septembril.
5.– 12.klass 280 krooni
5.–12. klassi õpilaste toitlustamine algab 5.septembril.
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a nr. 221018424457
01.septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja
tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Sularahas saab maksta kooli sööklas 1.– 2. septembril
kella 8.00 – 15.00-ni.
Ülaltoodud aegadel palume kindlasti registreerida sööjaks
ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kes 2. septembriks pole oma söögisoovist teada
andnud, septembris ei toitlustata.
Ülaltoodud aegadel väljastatakse sööklas ka toidukaarte.
Söökla telefon on 65 96 068.
Toidukaarti (5. – 12. klass) pikendatakse igal järgneval
kuul. Toidukaardi kättesaamiseks palume võtta kaasa
foto (3,5x4,5). Ilma fotota kaarti ei väljastata.
Toidukaart on kasutusel kogu õppeaasta jooksul.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada
telefonil 69 92 039 - söökla juhataja Ülle Jahesalu
Meeldivat koostööd soovib RK Teeninduse OÜ

ÕNNITLEME

JOHANNES SINIAAS
ENDLA KEEK
LAINE KOKEMÄGI
HELJU ROOSME
ELVI LAVONEN

‚

Terve suve jooksin paljajalu. Oi,
kui terav oli mööda kruusateed
käia. Naabripoiss Vääna Rein
muudkui kiitis Jälgimäe kooli
headust - saab seitse aastat ühes
koolis käia - kui istuma ei jää.
Mäletan, et tema jutt mõjus
minule. Olin kindel mis kindel lähen temaga ühte kooli. Ema
kuulis minu põhjendatud soovi ja
lubas viia mind esimesse klassi
Jälgimäe kooli. Isegi õe võttis
Jõgisoo algkoolist minuga kaasa,
kolmandasse klassi. Kuigi
Jõgisoo kooli teekond oli paar
kilomeetrit lühem.
Esimese septembri hommikul
hakkasime hobusega kooli
minema. Vankri rattad krõbisesid
vaikselt mööda kruusateed. Peale
Saue vallamaja tõmbas süda
kokku, hingamine läks raskeks.
Tee oli võõras, kuidagi
hirmuäratav. Sõitsime ja
sõitsime, kohale ikka ei jõudnud.
Mõtlesin, kuidas hakkan seda
teed iga päev kõndima. Siis
keeras hobuvanker kruusateelt
kõrvale, päris männimetsa
vahelisele hobuteele. Järsku
ilmusid meie ette kaks valget
silikaattellistest väravaposti ja
nagu unes suur, rohelist värvi,
suurte akendega koolimaja.
Hobuse jätsime väravapostide
taha. Kõndisime koolimaja ette
platsile, kus kõik koolilapsed

pandi pikka rivvi.
Nüüd on minu mälus lünk –
mäletan vaid, kuidas istusin juba
koolipingis. Meid oli kolm poissi
vist. Viis-kuus tüdrukut. Meie
klass oli vanas majas, üle õue.
Eestoas, vanas köögis, kus oli
isegi pliit, õppisid venelased.
Vahel veeretasid venelased
tahmased pliidirõngad meie
klassi. Meie klassis oli alati
täielik vaikus nagu kloostris.
Pole isegi ühtegi lõbusat
momenti meeles. On meeles, et
minu pinginaaber, Laansalu
Rein, oli pikka aega talvel haige.
Ta kogeles päris kõvasti, aga
tema oli hea sõber.
Minul oli lugemise õppimisega
raskusi. Õpetaja jättis mind peale
tunde, istusin üksinda väikses
klassiruumis. Koristajatädi tuli
klassi koristama, nägi mind
veerimas. Istus siis minu kõrvale
ja hakkas kokkulugemist
õpetama. Niimoodi tegi ta nii
mõnigi kord. Ise oli ta ingerlane,
rääkis eesti keelt väga naljakalt.
Kuid näe imet, õppisin nende
kordadega lugemise ära.
Esimeses klassis oli alati tunde
vähe, pidin üksinda koju
minema.
Vanemad poisid rääkisid, et üks
mees olla ennast teeäärses metsas
üles poonud. Mina seda kohta
kartsin koledasti, läksin kaugelt
ringiga, mööda põldu.
Mul on väga hästi meeles, kuidas
ükskord tulin suure tuisuga
koolist koju. Olin väga õnnetu.
Jõudsin väikese mäeotsa juurde,
vaatasin alla ja näen - minule
tuleb vastu valge hobune, saba
tuules lehvimas. Saanis oli minu
ema, ta polnud mind unustanud,
kuigi töölt oli raske ära tulla.
Hommikuti, kui kooli läksime,
oli tee vahel lumehangi täis. Siis
võttis Tomsi Indrek mind selga
ja tassis hangedest läbi.
Need väiksed episoodid
esimesest klassist on jätnud
minule kustumatu mulje.

‚‚‚

Esimene koolipäev, esimene
kooliaasta on arvatavasti
meeles meil kõigil. Kui meil on
vanust rohkem kui kaheksa
aastat. Ja mida vanemaks
inimene saab, seda armsamaks
ja hellemaks meie mälestus
muutub. Mitte igaüks ei tihka
seda hella meenutust teistega
jagada. Saue Sõna toimetusse
saatis oma kaastöö Sauel
teada-tuntud mees, Matti
Nappus, kes on veendunud, et
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URMAS VIILMA
Suhtlesin nendega nii koolis kui kirikus. Sauel
on olukord pisut teine, sest Sauel pole luteri
kogudust, on Saue Kristlik Vabakogudus.
Õpilased on küsinud, kas on võimalik leeri
tulla, aga ma olen hoidnud siin vastusega
tagasi. Sest millise koguduse juurde neid
suunata?
Luteri kogudused on Keilas ja Tallinnas. Leer on
aga nagu kodukohaasi. Ma ei ole sekkunud Saue
usuellu. Saue kuulub kihelkondlikult Keila alla
ja on minu kui Lääne-Harju vikaari piirkond küll.
Mul on väga hea kontakt Saue kirikuga, nad
kutsuvad mind oma jumalateenistustele, samuti
muudele ettevõtmistele. Samas on Saue piisavalt
suur linn, siin võiks olla ka luteri kogudus. Kui
Kirikuvalitsus sellise otsuse vastu võtab
jasauelaste hulgast koguduse liikmeks soovijaid
leidub, siis olen valmis sellega tegelema.

Õilme Viilma, kahekuune
Birgitta–Simi ja Tõnis Viilma

Saue linnakodanike hulgas on tagasi üks
tõsine ja asjalik mees, täis tahtmist asju
ja inimesi paremaks muuta. Läks Sauelt,
sünnikodust, tööle Pärnu-Jaagupisse
aastal, kui Saue sai linna õigused.
Nüüdseks on kodu juba üle aasta jälle
Sauel. Ja selles kodus pole mees üksinda.
Seal on võõrsilt võetud abikaasa ja kasvab
pisikene tüdruklaps. See mees on URMAS
VIILMA. Muude oluliste temast
kirjutamise põhjuste kõrval pole
vähetähtis seegi, et mõne päeva pärast
algab uus kooliaasta. Saue Gümnaasiumi
pedagoogide hulka kuuluvad nii Urmas
kui ka tema abikaasa Egle.
Saue Sõna
Oma ametilt on Urmas Viilma kirikuõpetaja.
Alustas Keila kirikus juba keskkoolipäevil,
1993.a. ordineeriti diakoniks. Siis oli PärnuJaagupis vaja kirikuõpetajat ja selleks valiti
Urmas. Seal möödus üle kümne aasta täis tööd
ja tegemist ja õnne. Õnne, sest just seal viis
saatus Urmas Viilma kokku praeguse abikaasa
Eglega. 2003.aastaks olid need tööd ja
tegemised Pärnu – Jaagupis – koguduse
ülesehitamine ja majandamine, töö noortega
kirikus ja koolis, tundlikkus ja hool inimeste
ja ühiskonna asjade ja seisundite vastu – silma
jäänud ka Kirikuvalitsusele. Nõnda kutsuti
Urmas Viilma tööle Tallinna, juhtima asutust
OÜ Kiriku Varahaldus, mis tegeleb Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku kinnisvara
haldamisega. Selles ametis on 2004.a. algusest.
Nädala sees istub Toompeal, Toomkiriku vastas

asuva maja ärklikorrusel laua taga ja tegeleb
kiriku maise varaga. Laupäeval – pühapäeval
peab jumalateenistust kirikutes, kui LääneHarju Praostkonna vikaar-õpetaja. Ta ei vastuta
otseselt ühegi koguduse eest, vaid läheb sinna,
kuhu hetkel vaja. Praegu, augustikuus, annab
puhkust Lääne–Harju praostile Jüri Vallsalule
ja teenib pühapäeviti Hageri ja Saku kirikus.
On teeninud ka Keilas, kus kunagi alustas.
Saue Sõna: Kas see, et kiriku varahaldust
juhib ordineeritud kirikuõpetaja, on erand
või reegel?
Urmas Viilma: Kirikuvalitsuses on alati olnud
üks nn kiriku ministritest, kiriku keeles assessor, kes majandusasju valitsenud. Sellele
kirikupoliitilisele assessorile lisaks on olnud
haldustalitus. Haldustalituses on tegemist
ilmikutega, kirikuvalitsuses vaimulikega. OÜ
Kiriku Varahaldus on 2004.a. loodud äriettevõte. Juhi kohale kuulutati konkurss,
osalesin ja võitsin. Vastus küsimusele – pigem
on see erand. Ilmselt on mulle siis antud ka
seda majanduslikku mõtlemist vaimuliku
mõtlemise kõrvale.
Nüüd, kui tulin tagasi sünnikohta Sauele, olen
ka Saue Gümnaasiumi kaplan – kaplan saab
olla ainult ordineeritud vaimulik. Olen ka
religiooniõpetuse õpetaja. Seda ametit saab
nüüdseks neliteist aastat. Alustasin 1991. aastal
Sauel, siis kümme aastat Pärnu – Jaagupi
koolis. Nüüd jälle Sauel. Õpetan gümnaasiumi
astet. Pärnu – Jaagupis olin vahepeal ka 8. – 9.
klassi klassijuhataja. See eagrupp on sama, mis
kirikus leerilaste grupp. Pärnu – Jaagupis oli
koostöö kooli ja kiriku vahel tihe, koolis
kujunes välja iga–aastane leerigrupp.

Jõudsimegi oma jutuga Saue linna juurde.
Urmas Viilma juured on Sauel. Juba tema
vanavanematel oli seal talu, tema on Sauel
sündinud. Ka need kümme Pärnu–Jaagupis
oldud aastad käis ta pidevalt Sauel – elasid siin
ju tema vanemad ja ka kaks venda, Margus ja
Andrus, kes samuti Sauel üles kasvanud. Saue
asjadega kursis, seal koolis käinud, nüüd jälle
Gümnaasiumis õpetaja. Peab Saue linna – nagu
linna tunnuslausegi ütleb – koduseks linnaks.
U.V.: Loon oma kodu ja pereaseme Sauele
pikaks ajaks, kui mitte jäädavalt. Meil on
tammik, on eraldi väikeste elamute piirkond,
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on nn city oma korrusmajadega... Saue on väga
hästi liigendatud, siin on väga head tingimused
igasuguseks arenguks. Kiidan väga kooli, tema
juhti Jaan Palumetsa. Ta on olnud minu
direktor, nüüd on jälle kolleeg ja minu ülemus,
kui õpetajaametit pean. Kõik mis koolis on
tehtud ja välja võideldud – ujula, staadion,
võimla, sportimisvõimalused, õppekeskkond,
on suures osas tema töö ja vaev. Teine pool –
vaimne õhkkond, mis on minu arvates
saavutatud tänu stabiilsele ja eesmärgistatud
koolijuhtimisele. Pärnu-Jaagupis vahetus
kohaliku kooli direktor minu kümne aasta
jooksul neljal korral. Ma nägin, mida see
tähendas õhkkonnale koolis. Jaan Palumets on
direktor olnud kakskümmend aastat.
Seda on koolis tunda igal sammul. Mina panen
oma lapsed rahuliku südamega Sauele kooli ja
soovitan seda kõigile.
Sauel tuleb jätkata senist suunda – Saue
kodusemaks muutmise teed. Saue on suures
osas samuti magala – nagu Lasnamäe,
Mustamäe, Õismäe. Paljud inimesed käivad
tööl mujal. Aga vaadake Sauet ja võrrelge!
Suuremat rõhku tuleb panna inimeste vaba aja
veetmise võimaluste avardamisele, et edasi
areneksid sportimisvõimalused, lasteaed, kool,
huviringid siis poleks lapsi vaja selleks vedada
Sauelt mujale. Panustada noortele ja
lastele. Valdav osa lapsevanemaid
otsustab elukoha suures osas selle järgi,
kus lapsel on turvalisem olla ja kus laps
saab oma huve igakülgselt rakendada.
Siin on linna suund olnud õige ja seda
peab jätkama. Kusjuures on hea, et see
suund on kestnud juba aastaid, vaatamata sellele, kes parajasti võimul on.
Ma võin seda rahulikult öelda, sest tulin
Sauele tagasi poliitiliselt puhta lehena
(kuigi olen Isamaaliidu liige). Ja ma
räägin praegu ainult Saue linna
huvidest ja tulevikust lähtuvalt. Selle
nimel olen valmis igasuguseks
koostööks kõigiga, kes tahavad Sauet
tõeliselt edasi viia. Selline on minu
kriteerium, millest ma otsuseid tehes
lähtun.
Oma perekonnast ja vanematest
rääkides toimub vaoshoitud, rääkima harjunud Urmas Viilmas vaevumärgatav, kuid tuntav muutus. On
näha, et need on talle elus tähtsaimad.
U.V.: Minu vanemad, ema Õilme
Viilma ja isa Tõnis Viilma, on põlised
Saue linna kodanikud, juba isapoolsed
vanavanemad pidasid siinsetel maadel
talu. Ma olen oma vanematele väga
tänulik. Läksin ma ju juba varases
nooruses pisut teist teed, sest meie
perekond polnud enne olnud kirikuga
otseselt seotud. Vanemad mind ei
takistatud, kuigi tol ajal tuli neil minu
valitud teed teinekord ehk häbenedagi.
Rääkimata sellest, et ametlik riigikord
sellist asja pehmelt öeldes ei soosinud.

SAUELANE TEGUDES
Abikaasa Egle on samuti Saue Gümnaasiumis
religiooniõpetuse õpetaja. Praegu küll lapsega
kodus. Tütre nimi on Birgitta – Simi ja saab
täna (18. augustil, kui meie jutuajamine toimus)
viie kuu vanuseks. Oleme väga õnnelikud.
Minu kümneaastane ärakäimine Sauelt oli ka
ärakäimine naise leidmiseks. Oleme nüüdseks
õnnelikus abielus olnud kaheksa aastat. Meie
elu võrreldes Pärnu – Jaagupiga on siin suuresti
erinev. Seal elasime me kirikumõisas keset
alevikku ja ma olin kirikuõpetajana avaliku elu
tegelane. Kolm aastat ka Pärnu – Jaagupis
Halinga Vallavolikogu esimees. Vahet ei olnud
ööl ega päeval, töönädalal ega puhkepäevadel.
Ma olin seal kakskümmend neli tundi
kirikuõpetaja. Isegi volikogu esimehena olin
ma rahva jaoks ennekõike kirikuõpetaja. Egle
tegeles koguduse juures laste – noortetööga,
oli ka koolis õpetaja. Nüüd on elurütm regulaarsem, mul on aega olla rohkem perega. See
on meie jaoks eriti oluline nüüd, kui meil on
pisike tütreke, keda me oleme nii kaua
oodanud. Abielludes Egle teadis, et tema
abikaasaks saab inimene teatud kindlate
põhimõtete, väärtushinnangute ja elukutsega.
Ka temal on need põhimõtted ja väärtushinnangud. Ta arvestas ja arvestab, et elu
kirikuõpetaja perekonnas on teatud
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erinevustega. Aga me oleme ühte kasvanud,
meil on vaated elule ja isegi hobid ühesugused.
Meile meeldib reisida. Igal aastal valmistusime
selleks varakult. Tänu oma ametile ja loodud
sõprussidemetele paljude kogudustega üle
maailma – ka Ameerikas – lisandus veelgi
reisimist. Oleme käinud pea terves Euroopas
ja ka Ameerikas. Seal käisin kahjuks üksinda.
Isegi sellel aastal, neljakuuse lapsega, käisime
Rootsis. Teatud mõttes on minu jaoks hobi ka
üks päev nädalas tööd Saue Gümnaasiumis. Ma
ei tee seda tööd ju raha pärast. Ma ei pea neid
lasteks-õpilasteks ja ennast õpetajaks – ma
pean meid samaväärseteks. Samuti oli ka
Pärnu–Jaagupis, kui me korraldasime seitse
aastat järjest suvelaagreid. Muide, seal lõppes
meil iga laager reisiga Põhjamaadesse. Nii et
töö ja hobi... Ja veel on mul üks hobi –
kohalikus elus kaasalöömine, ühiskondlikult
aktiivne olemine ehk poliitika. Pärnu –
Jaagupis olin ma volikogu liige 1996. aastast
kuni tagasitulekuni Sauele 2004.aastal.
Tahan ka Sauel olla ühiskondlikult aktiivne ja
oma sõna sekka öelda. Nii nagu ma mõtlen ja
suudan ja oskan.
Vast ei saa selle jutuajamise valguses Urmas
Viilma reisimisi käsitleda kui hobi.
Kirikuõpetajana ükskõik millisesse
riiki ükskõik millisesse kogudusse
jõudes satub ta ju kohe kohaliku elu
keskpunkti. Kõik seal kuuldu, nähtu,
kogetu laseb ta läbi oma kogemuste
ja kodukohas toimuva analüüsifiltri,
see aga laeb teda uute ideedega, uue
nägemusega asjadele, olukordadele
ja kodukohas toimuvale.
U.V.: Olla kirikuõpetaja, vaimulik,
pole ju amet, see on pigem elustiil.
Ja seetõttu, ükskõik kus ma ringi
liigun, võrdlen ja analüüsin kõike
mind igapäevaselt ümbritsevate
inimeste ja minu kodukohaga, minu
kogudusega seoses. Kuidas rakenda
mind siin ümbritsevas neid häid,
edumeelseid asju, mis neil seal on
õnnestunud ellu viia. See on pidev
valmisolek – püüda teha asju
paremaks.

Jätame just hüvasti, kui heliseb
tema mobiiltelefon. Vastustest
mõistan, et viiekuise Birgitta –
Simi isalt päritakse aru, kas
juba varsti kodus ollakse ja kas
tütre sünnipäevatort ja muud,
mis tema peale jäid, on korda
aetud.
Korda aetud – loomulikult.
Urmas Viilmaa puhul pole vaja
meeldetuletamist.
Ja peagi on ta kodus.
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PLEKK-LIISU
RATTAPOOD
Rattaid kogu perele

Hinnad langevad
nagu sügisesed lehed
LASTERATASTE HINNAD ALATES
GT, MERIDA,
ABENI, PANTHER

999.-

SUUREMATELE RATTAD ALATES
GT, MERIDA,
PANTHER, JAMIS

1690.-

Lisaks palju lisavarustust,
varuosi ja palju muud huvitavat

MÜÜGIL KA KASUTATUD JALGRATTAD
Hooldame ja remondime kõiki rattaid
ASUME SAUEL, RIDVA 15
KAUBANDUSKESKUSE VASAKUS TIIVAS
RAUDTEEJAAMA LÄHEDAL
INFO TELEFONIDEL
6 700 116, 53 332 922

AS Saue EPT võtab tööle

TOOTMISRUUMIDE KORISTAJA
aadressil Tule 22 Saue
TÄPSEM INFO tel: 670 9634 kella 8.00 – 16.00
Sooviavaldus koos CV - ga saata
faksil 670 9630 või e-post: saueept@online.ee

AS SAMI võtab kohe tööle

MASINATE VÄRVIJA
TREIALI
AS SAMI
Tule 20, Saue, tel: 670 9040, 510 0559

Septembris avatav
ilusalong Sauel vajab
KOSMEETIKUT
KÜÜNETEHNIKUT
ADMINISTRAATORIT
Palume CV koos
sooviavaldusega saata
e-postiga: ele@netvision.ee

4. septembril
kell 18.00 algavad

line-tantsu kursused
Saue kooli saalis
Tundidesse on oodatud nii vanad kui uued
tantsuhuvilised!
Treener Kaie Seger tel: 51 79 066
5. –8. septembrini kell 12.00 – 18.00

registreerimine huvialaringidesse
Saue kooli ruumis 124, telefon 659 5009
7. septembril kell 17.00 – 19.00 Saue kooli saalis

laste ja noorte vaba aja veetmise
võimalustest Saue linnas 2005/2006

PAKUN TÖÖD HÜÜRUS

Müüa 3-toaline korter

vanemale abielupaarile

Kütise tn.3 Heas seisukorras,
asub 3/3 korrusel.
Hind 800 000.Tel: 50 53 362

Koondise tn. otse omanikult.
Üldpind 61 m2, IV korrus,
telefon, kaabel TV
Tel: 55 21 759

SOOVIME ÜÜRIDA

OSTAN SAUEL

2-3-toalist korterit
SAUEL
Tel: 55 67 6040. Aleksei

1-toalise korteri
otse omanikult.
Tel: 55 21 759

AIA JA KODU
KORRASHOIUL

Müüa 3-toaline korter Sauel

ning

LAPSEHOIDMISEL
kahel päeval nädalas.
Soovitav auto olemasolu.
Helistada 50 17 578, 607 1449
Ain või Veronika
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WORKPOWER SYSTEMS OÜ
KINNISVARAHOOLDUS
PAKUME KÜ-TELE JA ERAMU OMANIKELE

VÕTAME MÜÜKI

HEAK
ORRA
TEENUST
HEAKORRA
ORRATEENUST

kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
KONSULT
TASUT
ASUTA!
ASUT
A!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub

KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

COFFEE CAROLINE

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

VESIAEROOBIKA

Treeningud algavad 6.septembril.
Treener Ly Lõoke
55 543 547
659 6938

Diapol Granite OÜ
pakub tööd

PAKKUMISED
SEPTEMBRIS
Septembris jõusaali vabapääse õpilastele
Kõigi septembris ostetud vabapääsmete
(õpilased ja täiskasvanud) vahel

-10%

LOOSITAKSE Polar spordikell / pulsimõõtja
(loosimine toimub 3. oktoobril)
!
!

INFO
68 17 269
56 226 901

TEISIPÄEV, NELJAPÄEV
20.00-21.00

• MAITSVAD LÕUNAD
• A LA CARTE ROAD
• KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA

!
!

sise- ja välikoristus
haljasalade hooldamine
talvine lumekoristus
remonditeenust
trepikojad, keldriruumid
paneelivuukide tegemine
katused,korstnad
san.tehnilised tööd

SAUE UJULAS

SAUE KAUBANDUSKESKUSES RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L
12.00- 22.00

TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

!
!
!
!
!
!
!
!

1. – 4. september SÕBER TASUTA TRENNI KAASA!
Septembrist Saue Jõusaal kauem lahti ja
treener saalis 3 x nädalas!

Avatud: E – R 16.00 – 22.00
L 10.00 – 22.00, P 10.00 – 16.00
Treeneri tööajad: E, T, K kell 19.00 – 21.00

LISAINFO
Telefonil
6 709 770
või
www.treening.ee

OPERAATORILE
Töö kirjeldus
Operaatori ülesandeks on kaasaegsete poolautomaatsete
kivitöötlemisseadmete opereerimine (sildsaag või servamasin).
Sildsaega lõigatakse graniitplaadid õigesse mõõtu ja
servamasinaga poleeritakse plaatide servad.
Nõudmised kandidaadile
• Kesk- kutse-kesk- või keskeriharidus
• Kohusetundlikkus
• Täpsus
• Arvuti kasutamise oskus (Excel, Word)
Ettevõte pakub
• Tööriided
• Häid töötingimusi
• Head kollektiivi
• Kaasaegset töökeskkonda arenevas ettevõttes
• Väljaõpet
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik
Töö on vahetustega.
Pakutav töötasu bruto: kuni 13 000 kuus
Kontaktisik: Ville Vallaste
Aadress: Kasesalu 4, 76505, Saue
Tel:
605 1130
Faks: 605 1135

TEATED / REKLAAM

MÜÜME

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ
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SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPRAADI

kella 12:00-16:00 koos joogiga
(piim/keefir) 35.Samuti pakume A la Carte restoranis
jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud
telefoni teel 650 3965.

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

26. august 2005

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

Müüa

3-toaline korter Sauel

Tule tn, 5/5, 66,5m2
Hind 645 000.Tel. 52 24 934

AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja maitseainete
tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte, mis alustas oma
tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud Eesti suurimate
toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum,
Ukraina, Valgevene, Venemaa.
AS Paulig Baltic kvaliteedi ja toiduohtuse juhtimissüsteem on alates 2004 a.
vastavuses EFSIS (European Food Safety Inspection Service ) standardiga.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust

Seoses maitseainete tehase laienduse ja tootmise kasvuga
vajame töötajaid järgmistele ametikohtadele

ELEKTRIK - SEADISTAJAID
kelle töö ülesandeks on tootmisliinide seadistamine,
hooldus ja remont
EELDAME
elektrialast haridust ja töökogemust
valmisolekut tööks mitmes vahetuses
täpsust ja vastutustunnet
KASUKS TULEB
keevitus-, mehhaanika-, pneumaatika- ja
hüdraulikatööde teostamise oskus
arvuti kasutamise oskus
autojuhilubade olemasolu
inglise / saksa / soome keele oskus
OMALT POOLT PAKUME
motiveerivat töökeskkonda
koolitust ja arenguvõimalusi
palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega

CV palume saata 10 päeva jooksul
peale kuulutuse ilmumist
aadressil: AS Paulig Baltic
Tule 24 A Saue 76505 või
e-mail aadressil
tarmo.leht@paulig.ee
märgusõnadega “ Elektrik “

Saue Sõna

e-mail: info@ptc.ee

Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Kujundus:
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

