VAIKNE NÄDAL JA ÜLESTÕUSMISPÜHA
RAHU JA RÕÕMU TEIE HINGE !
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6. aprillil k.a. saatis Saue
Linnavalitsus välja järgmise kirja
Saue linna elanikud protestivad AS-i Sterile kiirgustegevusloa
muutmise taotluse vastu.
Keskkonnaministeerium on algatanud AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse
menetlemiseks avatud menetluse.
Saue linna elanikud korraldasid AS Steri vastu protestiallkirjade kogumise
kampaania, kus protestitakse AS Steri kavatsuse vastu hakata radioaktiivse
kiirgusallika abil steriliseerima meditsiinitarbeid Alliku külas, kuna nimetatud kiirgus
ja kiirgusallikate hoidmine on seotud tavalisest suuremate riskidega.
6.aprillil andsid Saue linna elanikud Saue Linnavolikogu esimehele Orm Valtsonile
üle seni kogutud allkirjad, mida on kokku juba üle 2 100.
Loodetavasti arvestab Keskkonnaministeerium antud protestiga ja jätab
AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotluse rahuldamata.
Ajavahemikus 3. aprill kuni 28. aprill 2006 on avalikkusel võimalik tutvuda järgmiste
dokumentidega:
- AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise taotlus
- avatud menetluse korras AS-i Steri esitatud taotluse suhtes tehtava
keskkonnaministri otsuse eelnõu koos seletuskirjaga
- muud menetluses kogutud asjassepuutuvad olulised dokumendid,
ka Saue Linnavalitsuses aadressil Tule 7, 76505, Saue, telefon 679 0175
AS Steri taotluse ja ministri otsuse eelnõu kohta ettepanekute ja
vastuväidete esitamise tähtpäev on 28. aprill 2006.
Riina Tammistu
Saue Linnavalitsuse
Avalike suhete ja kommunikatsiooni valdkonna juht
6 790 175
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VAIKNE NÄDAL JA
ÜLESTÕUSMISPÜHA
Käesolev leht ilmub Vaiksel Nädalal.
Niimoodi nimetatakse nädalat, mis
eelneb ülestõusmispühadele. Kristlik
maailm, kuhu ka Eesti kuulub, teeb
ettevalmistusi aasta suurimateks ja
olulisemateks pühadeks. Vaiksel
Nädalal valmistatakse end vaimselt
ette Jeesuse kannatusteks ja
ristilöömiseks.
Nädal algab Palmipuudepühaga, mis on alati
üks nädal enne ülestõusmispühi.
Palmipuudepühal meenutatakse Jeesuse
jõudmist Jeruusalemma oma rännakute lõpul.
Kirikutes räägitakse sellest, kuidas inimesed
Jeesust kui kuningat tervitasid, lehvitades
palmiokstega ja laotades oma rõivaid tema
tee peale.
Vaikse Nädala neljapäeval - Suurel
Neljapäeval meenutatakse Jeesuse ja tema
jüngrite viimast ühist söömaaega, mida
kutsutakse ka Pühaks Õhtusöömaajaks.
Kunstihuvilised tunnevad selle sündmuse ära
Leonardo da Vinci samanimeliselt freskolt.
Sellel õhtusöömaajal seadis Jeesus armulaua,
mida kristlased tema mälestuseks tänaseni
kirikus jumalateenistustel veini ja leiva kaudu
vastu võtavad. Suure Neljapäeva õhtul pärast
õhtusöömaaega reedeti Jeesus oma jüngri
Juudas Iskarioti poolt ning vangistati.
Juba aastaid on teiste riiklike pühade hulgas
vaba päevana Suur Reede. Kuna mõiste
riigipüha tähendab tavaarusaama kohaselt
pidulikku tähtpäeva, on paljude jaoks ka Suur
Reede üks kalendri pidupäevadest jõulude,
iseseisvuspäeva ja võidupüha kõrval. Suurt
Reedet mäletab kogu kristlik maailm aga
hoopis inimkonna häbipäevana, sest sel
päeval tapeti ristilöömise läbi Jeesus Kristus.
Enne nõukogude okupatsiooni olid avalikud
peod, mitmesugused suurüritused ja ka
igasugused talgud sel päeval keelatud. Isegi

kirikus, kus seda päeva tähistatakse
jumalateenistusega, ei lööda tänaseni sel
päeval kella, altar on kaetud musta värvi
katetega ning mõnel pool ei mängita isegi
orelit. Kuna Suur Reede asub väga lähestikku
esimese ülestõusmispühaga, mis rahvasuus
ka lihavõtte-, munade- või kevadpüha
nimetust kannab, jääb paljudele mulje, et
Suur Reede ongi sama, mis lihavõtted ning
järelikult on siis õige aeg pidustusteks ja
munade koksimiseks. Tegelikult tähistatakse
nõnda käitudes Suurt Reedet just
vastupidiselt selle tähendusele. Suur Reede
on leinapäev ja mune koksitakse alles
pühapäeval – esimesel ülestõusmispühal.

See ongi kristliku usu ja lootuse olulisem sisu.
Just seepärast nimetatakse kristlust vahel ka
ülestõusmisusuks.

Olgu kõigil Saue Sõna lugejatelgi
samasugune usk ja
ülestõusmislootus!
URMAS VIILMA

Enne ülestõusmispühi on veel Vaikne
Laupäev, mil Jeesus viibis surma vallas. Selgi
päeval ei teinud vanarahvas ühtegi tööd, eriti
midagi sellist, mis oleks rikkunud üldist rahu.
Suurel Reedel või Vaiksel Laupäeval mõne
avaliku ja lõbusa ürituse korraldamine on
oma olemuselt sama kohatu kui teha seda
üleriiklikul leinapäeval või näiteks
suurküüditamise aastapäeval.
Pühapäeval, esimesel ülestõusmispühal,
toimuvad kirikutes rõõmsa muusika ja
koorilauludega pidulikud jumalateenistused.
Tähistatakse Jeesuse surnust ülestõusmist ja
ilmumist oma järgijatele. Sel päeval on õige
aeg pidudeks ja ka munade koksimiseks. Nii
nagu jõulupühi on ka ülestõusmispühi mitu.
Esmaspäev pärast ülestõusmispüha on teine
ülestõusmispüha, mida kirikutes tähistatakse
jumalateenistustega ning paljudes meie
naabermaades möödub töövaba riigipühana.
Ülestõusmispühad on kristlikus maailmas
aasta suurimad pühad, mis oma sisu tõttu on
olulisemad jõuludestki. Sel päeval
tervitatakse üksteist sõnadega: „Kristus on
ülestõusnud!” ja vastatakse tervitusele
vastutervitusega: „Ta on tõesti üles tõusnud,
halleluuja!”. See on kõigi jaoks, kes usuvad,
suur rõõmupüha, sest Jumal on lubanud
neidki samal kombel surnuist üles äratada.

2006./2007.õ.-a. Saue Gümnaasiumi I klassi
astuvaid õpilasi registreeritakse 24.- 28.04.
k.17.00-19.00 ruumis 122 (I korrus)
Palume tulla koos lapsega.
Kaasa võtta: sünnitunnistuse koopia, elanikeregistri tõend,
med.kaart ja üks dokumendi foto.

Keila luteri kirikus alustab
järjekordset hooaega

LEERIKOOL
Leerikooli tunnid toimuvad kaks korda kuus
laupäeviti. Järgmine tund toimub 22. aprillil
kell 11.00 Keila kogudusemajas Paldiski mnt 2
Leerikooli on oodatud kõik noored ja
täiskasvanud alates 15. eluaastast.
Vanuselist ülempiiri ei ole.
Ristitud ei pea eelnevalt olema!

Pidulik leerijumalateenistus toimub
23. juunil kell 11.00 Keila kirikus.
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LÄTIMAAL MALET MÄNGIMAS
v

Saue ja Vangazi linna vahel peeti
sõpruskohtumine males ja kabes
VALJO RATTASEP
Saue Male-Kabeklubi juhatuse
esimees

Lätimaa sõpruslinna kutsel toimus
31.märtsil ja 1.aprillil Vangazis meie
linnade sõpruskohtumine males ja
kabes. Mängitud partiid kujunesid
tasavägisteks, huvitavateks ja
köitvateks, saime väärtuslikke
võistluskogemusi. Tavamales mängiti
5 laual ajakontrolliga 1 tund kummalegi
v

mängijale. Pingelise kohtumise võitis
Saue Male-Kabeklubi 3,5 : 1,5. Meie
mängijatest olid võidukad Raivo Viidu,
Valjo Rattasep ja Allan Pihlak, viigistas
Ero Liivik, kaotas Alar Viidu. Tavamale
sõpruskohtumise võitjale oli Saue
Linnavalitsus välja
pannud
rändkarika, mille seekord omandas
võidukas Saue.
Välkmales peeti
individuaalturniir
ajakontrolliga 5 x 5
min. Igal meie
võistlejal
tuli
mängida 5 partiid
kordamööda laudade paremusjärjestuse järgi
vastase
võistkonna iga mängijaga.
Meie meestest oli
edukaim Raivo
Viidu 4 punktiga. Järgnesid Ero Liivik
3, Valjo Rattasep 2,5, Allan Pihlak ja
Alar Viidu 0 punktiga. Lätlased kogusid
välkmales kokku 13,5, sauelased 11,5
punkti. Kahepäevase pingelise
mängimise tulemusena kogusid
mõlemad malevõistkonnad punkte
võrdselt - lätlased 15 punkti (1,5 +

13,5), sauelased 15 punkti (3,5 + 11,5).
Seega males viik.
Vene kabes kuulus võit meie võistkonnale, lätlasi võitsime tulemusega
9 : 7. Mängiti kahel laual, ajakontrolliga
15 x 15 min.partii, 2 ringi.
Meie mängija Helmut Karin kogus 6,5
punkti 8-st - võitis 6, viigistas 1 ja
kaotas vaid ühe partii. Meie teine
võistleja Riho Kilp kogus 2,5 punkti 8st mängust.
Sõpruskohtumine oli lätlaste poolt läbi
viidud igati ladusalt ja tasemel.
Kohtumise lõppedes jäi kõlama mõte,
et järgmine sõpruskohtumine males ja
kabes leiab aset selle aasta sügisel
(oktoobris või novembris), Sauel. Siis
kuuluvad võistkonda ka naisvõistlejad.

Sauelane Sven Sommer valiti
Euroopa Spordiajakirjanike Liidu juhatusse
Iirimaal Dublinis peetud Euroopa
Spordiajakirjanike Liidu kongressil valiti
ühenduse juhatuse liikmeks Eesti
Spordiajakirjanike Liidu (ESAL)
esimees Sven Sommer, teatas ETV
sport 9. aprillil. Sommer kinnitas, et
tema valimine Euroopa Spordiajakirjanike Liidu juhatusse on eelkõige
tunnustus ESAL-i Liidu viimaste
aastate aktiivsele tegutsemisele nii
rahvusvahelisel kui regionaalsel
tasandil.

Ainukese Põhja-Euroopa ja Balti
regiooni esindajana juhatusse valitud
Sommer ütles, et Euroopa Spordiajakirjanike Liit vajab kiireid muudatusi,
et tõsta mainet koostööpartnerite silmis
ning leida tegevuses uus hingamine.
Euroopa Spordiajakirjanike Liidu uueks
presidendiks valiti Jerzy Jakobsche
Poolast.
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SAUN ON ALATI TERVISEKS!
Kui eelmisel aastal valmis Hiteh
Kinnisvara OÜ ettevõtmisel Sauel
Säästumarket, siis nüüd on
valminud uus projekt- Saue oma
mini-spa ehk teisisõnu mitmekülgseid võimalusi pakkuv saunakompleks Saue Mõisas.
Saunas on lisaks traditsioonilisele
elektrikerisega soome saunale ja
pesemisruumile
ka
Honolulu
minibassein-mullivann, milles 1
lamamiskoht ja 5 istekohta ning
hulgaliselt erinevaid võimalusi
veemassaaziks. Samuti on võimalik
nautida väikese aurusauna mõnusid.
On võimalus tellida massaazi
looduslike õlidega.
v

v

Saunakompleksi hinnad on järgmised:
(Soome saun + massaazivann +
aurusaun) esimene tund 495.-, teine
tund 450.- ja iga järgnev 400.-/ tund.
Saunakompleks + I korruse
kaminasaal - sauna hinnale lisandub
200.-/ tund saali rendi eest.
v

Spa-saunakompleksi kasutamine on
ettetellimisel.
Lisainfot aurusauna,mulli-massaazivanni ja saunakompleksi kohta üldse

NOORTEKESKUSE SUVEÜRITUSED
Taas on alanud kevad, selja taga selle õppeaasta viimane
koolivaheaeg ning kaugel see kooliaasta lõpp ja suvigi enam.
Igatahes on juba käes aeg planeerida oma suviseid tegemisi, sest
nagu ikka – kes ees, see mees!
Saue Noortekeskus kutsub noori kaasa lööma

NOORTEPÄEVAL, mis toimub 2.juunil
Hea noor! Kui Sul on noortepäeva korraldamiseks uudseid ja häid
mõtteid, tule ja tee need teoks noortepäeva organiseerimise
toimkonnas. Toimkonna töökoosolekud toimuvad noortekeskuses.
Infot saad noortejuht Kristi Kruusilt neljapäeval ja
reedel kell 14.00 – 21.00

SAUE NOORTE TÖÖMALEV
•
•

töötab kahes vahetuses Saue linna heakorratöödel
malevas osalemiseks pead elama Sauel ja olema vähemalt
13.-aastane
I vahetus
6.juuni – 22.juuni
II vahetus
26.juuni – 11.juuli
Registreerimine ja info töömalevasse algab noortekeskuses
17.aprillil kell 14.00
Info tel 6790192, Erna Gerndorf

KUNSTILAAGER
toimub 31.juulist – 09.augustini Pivarootsis koostöös Saue linna
Lastekaitse Ühinguga
Registreerimine ja info alates 17.aprillist noortekeskuses
tel 6790195, Monika Liiv
Noored! Otsustage kiiresti, sest kohtade arv töömalevasse ja
kunstilaagrisse on piiratud.

v

on võimalik leida Saue Mõisa
koduleheküljelt
www.sauemois.ee/index.php?k=saun.

Täiendav Info noorte töölaagrist!
Traditsiooniliselt toimub ka sellel suvel juunis ja juulis õpilaste
töölaager.
Lisaks Noortekeskusele aitab laagri edukale toimimisele kaasa
Saue Linnavalitsus. Kutsume üles vanahärrasid ja –prouasid
vaatama üle oma majapidamine alates majast kuni õue ja
piirdeaedadeni. Kui leiate, et midagi tuleks korrastada, kuid oma
jõud sellest üle ei käi, võtke ühendust Saue Linnavalitsusega.
Ettepanek eraettevõtjatele: kui soovite suveks lisatööjõudu,
andke endast teada.
Eelmisel suvel värvisid ja korrastasid meie lapsed mitmeid
piirdeaedu, pügasid hekke ja tegid palju muud kasulikku.
Loodame meeldivat koostööd sellelgi aastal.

Teie soove ja ettepanekuid ootame
telefonil 67 90 176 Meeli Kallas.

NELJAPÄEVAL, 20.APRILLIL
SAUE GÜMNAASIUMIS
LASTEVANEMATEPÄEV
8.15 - 9.00 kohtumine direktor
Jaan Palumetsaga, hommikukohv
9.10 - 11.00 lahtised tunnid I – VI kl.
Kell 19.00 kooli KEVADKONTSERT linnarahvale.
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ROTOSPLASTIL HUVITAVAD
UUED TOOTED
8. aprillil Eesti Nätuste ruumides
lõppenud igaaastasel messil EESTI
EHITAB 2006 oli paljude ettevõtete
uute, huvitavate toodete kõrval ka
üks mitmetegi arvates pikisilmi
oodatud plastmassist suuremõõtmeline anum – 10 m3 mahuti.
Uudistajaid oli palju, oodata on
korralikku äriedu. Saue Sõna jaoks
tegi asja huvitavaks see, et
tootjafirma asub Sauel, Tule tänaval
– AS Rotosplast.
Peeter Eelsaare
AS Rotosplast alustas kunagise üldtuntud
Harju EPT ühe tootmislõigu meeste
juhtimisel plastmasstoodete tootmist Sauel
1991.aastal. Rotatsioonvalu meetodit
kasutades tehakse polüetüleenist
konteinereid, mahuteid, kaubaaluseid,
kuivkäimlaid ja paadipoisid. Tootmine
jaguneb:
omatoodanguks
ja
allhanketoodanguks (tootmine kliendi
vormidega). Suurim tootegrupp on
jäätmekäitluskonteinerite tootegrupp.
Rotosplasti prügikonteinerid on kasutusel
paljudes koduõuedes ja tehasehoovides.
Nendega toimetavad Ragn Sells ja
Cleanaway, samuti teised Eesti
jäätmekäitlusettevõtted. Rotatsioonvalu
vorme toodab Rotosplasti metallitsehh ise.
Pool kogu AS Rotosplasti toodangust läheb
ekspordiks Soome, Rootsi ja Lätimaale.
Firma kõige väiksem toode on 250 ml
suveniirpudel. Nüüd siis suurim – 10 m3
mahuti.
Läksin
Tule
tänava
tootmishoonesse uudistama. Firma
Nõukogu esimeest JAAN SUDERIT
kontorist ei leidnud. Olevat all
potentsiaalsele kliendile tootmisprotsessi
tutvustamas. Palusin ka ennast sinna
juhatada ja nii saingi vajaliku ülevaate.
Rotatsioonvormimisprotsessi peamine
eelis on, et selle abil saab toota suuri ja
väikeseid õmblusteta, terviklikke, õõnsaid, keerulise kujuga detaile.
Rotatsioonvormimise puhul tekib
minimaalne kogus jäätmeid.
Rotatsioonvalu on plasti vormimise
protsess mille juures kasutatakse avatud
vorme, kõrget kuumust, madalat rõhku ja
biaksiaalpöörlemist, õõnsate terviklike
detailide tootmiseks. Esiteks monteeritakse
vorm rotatsioonvalumasina võllile ja
täidetakse see pulbrilise toormaterjaliga.
Seejärel pannakse vorm masinas ümber
kahe telje (biaksiaalselt) pöörlema.

Rotatsioonvalu protsess koosneb neljast
faasist: täitmine, kuumutamine, jahutamine
ja tühjendamine. Esimeses faasis
pannakse avatud vormi varem välja
arvutatud kogus materjali. Materjal võib olla
pulbriline
või
vedel.
Teises,
kuumutamisfaasis viiakse täidetud
vormidega masin kuuma ahju ja pannakse
biaksiaalselt pöörlema. Kuumutustsükli
pikkus on tavaliselt 20 - 40 minutit,
olenevalt toote kujust ja materjali kogusest.
Temperatuuri mõjul vormi asetatud
toormaterjal sulab ja pöörlemise käigus
valgub ühtlase kihina kõigile vormi
pindadele. Kolmandas etapis tuuakse
pöörlev vorm ahjust välja ja jahutatakse
välisõhu temperatuurile, kus plastmaterjal
jahtub punktini, mille juures kujunenud
plastosa säilitab oma kuju. Neljandas
etapis peatatakse vormi pöörlemine ja
avatakse jahutatud vorm ning võetakse
välja valmis toode. Seejärel täidetakse
vorm uuesti toormaterjaliga ja kogu
protsess kordub.
Kui potentsiaalne klient ära saadetud,
läksime büroosse ja Jaan Suder vastas
küsimustele.
Jaan Suder: Praegune kuumem uudis on
tõesti see 10 m3 fekaalvete mahuti, mis
vajalik igas eramajas, kus tsentraalne
kanalisatsioon puudub. Oluline on ka see,
et vähemalt meie arvates on see praegu
turul
olevatest
sama
suurusjärgu mahutitest
odavaim.
Me
polnud
varasema viieteiskümne
tegevusaasta jooksul nii
suurt mahutit teinud. See
tegi asja ka meile põnevaks.
Toode läheb maa sisse, tühja
anuma puhul tuleb arvestada
pinnavete survejõuga, mis
ulatub 10 tonnini. Seetõttu
tegime arvutusi koos vastava
ala spetsialistidega. Lõplikud
katsetused on lähinädalal.
Aprilli lõpus või mai alguses
saab seda mahutit meilt juba
osta. Kasutajal peaks sellise
mahuti puhul olema tuntav
rahaline kokkuhoid. Kui aga
nii suurt pole vaja, on meil
kõigi eelduste kohaselt
jaanipäevaks valmis ka 5 m3
mahuti. Kui inimene tuleb
kohapeale, saame siin
arutada mitmesuguseid
võimalusi. Näiteks on
võimalik
valmistada
mitmekambrilist mahutit –

septikut – kus vedelik läbib kambrid ja
viimasest kambrist juhitakse heitvesi
drenaazi. Kus see muidugi lubatud on.
Saue linnas pole lubatud. Kuid sauelased
võiksid meie juurest ikkagi läbi astuda, sest
meilt saab majapidamises vajalikke
mahuteid
–
prügikonteinereid,
spetsiaalseid
biojäätmete
komposteerimise kompostreid - soodsama
hinnaga. Nõu ja abi saab alati meie
tootmisjuhilt Raivo Tuberikult. Meie
töölistest on 50 – 60% sauelased, praegugi
vajame töökäsi, kuulutame ka Saue Sõnas.
Eraldi tahan ära märkida Saue elanikke,
kes on meil kümmekond aastat tööl olnud
– Illar Rannik, Tõnis Viilma – nemad tegid
valmis ka uue suure mahuti vormi, samuti
Andrus Org ja Mati Tõnutare – kes töötavad
plastivalajatena ja õpetavad välja noori.
Niisiis, kellel vajadus Rotosplasti toodete
järele või huvi Saue linna ettevõtluse vastu,
astuge firmasse sisse. Küsimuste osas
palun pöörduda müügijuhi Indrek Jaupi
pool telefonil 6517 615.
Lõpetuseks lisan veel, et AS Rotosplast
on maailma juhtiva jäätmekäitlustoodete tootja OTTO Entsorgungssysteme GmbH edasimüüja Baltikumis.
2002 a. lõpus omistati AS Rotosplastile
Lloyd´s Registri poolt kvaliteedijuhtimis
sertifikaat ISO 9001/2000.
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SUURE SINISE SILMA SALADUS
Meie ajalehe esiküljel ära toodud
Saue Linnavalitsuse kirjale
toetudes avaldas uudisteagentuur BNS 6. aprillil järgmise
uudise.

Sauel jätkub protest AS
Steri tegevuse vastu.
SAUE, 6. aprill, BNS - Saue linnas jätkub
protest AS Steri kiirgus-tegevusloa muutmise
taotluse vastu, teatas Saue linnavalitsuse
avalike suhete juht Riina Tammistu.
6. aprillil andsid elanikud Saue linnavolikogu
reformierakondlasest esimehele Orm
Valtsonile üle seni kogutud enam kui 2 100
allkirja. Tammistu sõnul koguti allkirjad
protestimaks AS Steri kavatsuse vastu
hakata radioaktiivse kiirgusallika abil
steriliseerima meditsiinitarbeid Alliku külas,
kuna nimetatud kiirgus ja kiirgusallikate
hoidmine on seotud tavalisest suuremate
riskidega.
“Loodetavasti arvestab keskkonnaministeerium antud protestiga ja jätab
AS Steri kiirgustegevusloa muutmise

taotluse rahuldamata,” lisas avalike suhete
juht.
Kuni 28. aprillini saab avalikkus linnavalitsuses tutvuda AS Steri kiirgustegevusloa
muutmise taotluse, avatud menetluse korras
AS Steri taotluse suhtes tehtava keskkonnaministri otsuse eelnõu ja selle seletuskirja
ning muude menetluses kogutud
asjassepuutuvate dokumentidega.
Tammistu nentis, et ettepanekute ja
vastuväidete esitamise tähtpäev AS Steri
taotluse ja ministri otsuse eelnõu kohta on
28. aprillil.
AS Steri nime alla koondunud Eesti, Soome
ja Rootsi aktsionärid on rajanud Saue valda
tehase meditsiini- ja laborikaupade
steriliseerimiseks, mis peaks lisaks Eestile
hakkama teenindama ka Balti- ja
Põhjamaade kliente. Bakterite tapmiseks
hakkab tehas kasutama radioaktiivset
isotoopi koobalt60 sisaldavat seadeldist, mis
kiirgab välja ohtlikku gammakiirgust, kirjutas
Postimees märtsis.

tehasesse. “Maailmas on 200 samalaadset
steriliseerimiskeskust, 50-aastase ajaloo
vältel ei ole neist toimunud ühtki keskkonnale
ja elanikele ohtlikku intsidenti,” ütles ta
pressikonverentsil.
Pikani sõnul on küll teada mõned intsidendid,
kus keskuse töötaja on lubamatul kombel
sisenenud steriliseerimiskambrisse ja
saanud surmava kiirgusdoosi, kuid nüüdseks
on elektroonilised turvasüsteemid ka sellised
õnnetused välistanud.

AS Steri tegevjuht Jaanus Pikani kinnitusel
välistab kasutatav tehnoloogia täielikult, et
ohtlik kiirgus võiks kuidagi tehasest välja
lekkida, samuti on kiirgusohutus tagatud
radioaktiivse koobalti transportimisel

Tegevuse alustamiseks on Steri esitanud
kiirgustegevusloa muutmise taotluse,
mille Reiljan on nüüd avalikkuse survele
vastu tulles kuulutanud avatud
menetluseks, kirjutas Postimees.

AS Steri on sõlminud radioaktiivse koobalti
ostmiseks lepingu ühe Inglismaa tootjaga,
kes on kohustunud oma aja ära elanud
elemendid ka tagasi võtma. Juhuks, kui AS
Steri peaks pankrotti minema, seisab pangas
koobalti tagastamise kindlustamiseks
300.000 krooni suurune garantiihoius.
Keskkonnaminister Villu Reiljan väljastas
jaanuaris AS-ile Steri kiirgustegevusloa
esialgu kiirgusallika hoidmiseks.

1. APRILLIL SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
Rahvusvahelisele
naljapäevale
eelnenud neljapäeva jooksul oli
sauelaste postkastidesse siginenud AS
Steri kutse koguneda koolimajja
tekkinud
olukorda
arutama.
Etteteatamisaeg oli arusaamatult
lühikene, nädalavahetuse plaanid ju
igaühel tehtud. Seetõttu oli koolimaja
saalis isegi esiread hõredavõitu, kuigi
seekordne AS Steri selgitusüritus oli
minu teada Saue linnas esmakordne.
Peeter Eelsaare
Algas kõik nii, nagu siiani sedalaadi
kogunemistel. Härra Jaanus Pikani alustas
oma koolitundi, abiks arvuti, millest
vajalikud tabelid-arvud-laused-joonised
ülesriputatud ekraanile jõudsid. Kuigi
rahvast oli vähe, hakkasid silma ja kõrva
juba eelnevatest koolitundidest tuttavad
näod ja hääled. Ainult Saue Linnakodanike
süles olevad dokumendikaustad olid
vahepeal olulise paksenemise läbi teinud.
Saue linna ametlikku poolt esinasid
Linnavolikogu liige Henn Põlluaas ja
Linnavalitsuse liige Vello Toomik. Edasi
läks kõik samuti tuntud radapidi, ainult

sauelased asusid kohe ettekandjat
vaheküsimustega pommitama ja nõudsid
teoreetilise jutu asemel konkreetseid
vastuseid. Kümmekond minutit peale
algust sisenes üllatunud inimeste

naerupahvaku ja kestva aplausi saatel
koolisaali hõbetatud vikatiga SURM, rinnal
rippumas silt AS STERI. Võttis
lavatreppidel istet, nagu kavatseks
sajanditeks Sauel kummitama jääda.
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Kaks rida minust tagapool istuvas
noorhärras kutsus Vikatimees esile
ülejäänud saalist erineva reaktsiooni –
valjuhäälselt nõudis noormees selle
Linnavalitsuse poolt kinnimakstud
komejandi väljaviskamist. Mispeale
kohalviibinud Linnavalitsuse liige Vello
Toomik teatas, et Linnavalitsusel pole
selles asjas mingit kaasosalust,
demokraatlik riik ja vabad kodanikud.
Järgnenud viie minuti jooksul rahunes
ilmselt mitte Sauel elav kodanik maha.
Järgnes tuttav küsimuste-vastuste pingpong. Muutunud oli vaid niipalju, et seekord
toetasid Linnakodanikud oma küsimusisõnavõtte-arvamusi
ülalmainitud
paksenenud dokumendikaustadest pärit
kaalukusega. Kohtumise lõpuosa kiskus
kuidagi eriti ebameeldivalt isiklikuks,
lendama
hakkasid
vastastikused
solvangud.
Aga ega sellisest aastal 2006 toimuvast
üritusest saagi enam midagi teistsugust
oodata.
Selliste
kohtumiste
korraldamise eetiline kohustus oli AS
Steril 2004. aastal (või varem, kui Alliku
külla ettevõte rajamise mõte tuli). Siis
oleks kujunenud vastastikune, ühine
arupidamine ja ehk oleks milleski kokku
lepitudki.

AKTUAALSET
dokumentide pakis kõiki materjale. Kuid ka
olemasolevaid lehitsedes tekkivad üha
uued küsimused.
1.
Esmakordselt näeme ehitaja –
AS Maru Ehitus – poolt koostatud
asendiplaani. Sellel on olemasolev hoone
400 m 2 ja planeeritav juurdeehitus
600 m2.
2.
Avarii-stsenaariumi
kiirgusohutushinnang (Enn Realo, Tartu 2006).

15. aprill 2006
Mis see siis on ? Eelkirjeldatud plaanidest
pole räägitud ei AS Steri infopäevadel ega
kirjutatud ettevõtte poolt levitatavates
trükistes. Võib-olla saan ma millestki
valesti aru, aga muud moodi ei oska mina
sealt välja lugeda.
Reedel, 7. aprillil, jõudis linnavalitsusse
keskkonnaminister Villu Reiljani allkirjaga
dokument, mis peatab avaliku menetluse
kuni kõigi asjaolude selgumiseni.

Nüüd kujutab iga osapoolte
kohtumine meeleheitlikult ründavat
kaitset – üks pool kaitseb oma
RAHA, teine pool kaitseb oma
KODU.
Niipalju kohtumisest koolimajas.
Lõpetuseks arvan, et suur osa sauelasi
pidas 1. aprilli künnisel postkasti
potsatanud kutset aprillinaljaks ja
käitus vastavalt.
Aga läheme olukorra kirjeldamisega
edasi. Saue linna ametlikku kirja ja selle
alusel koostatud BNSi uudist saite juba
lugeda.
MIS ON VAHEPEAL TOIMUNUD, MIS
EES OOTAB, seda läksin vahetult enne
ajalehe ilmumist küsima Saue Linnavalitsusest.
Vastab abilinnapea Mati Uuesoo:
Avalikustamine on alanud. Ka meile toodi
vastavad dokumendid. Kahjuks küll
hilinemisega, nii käisid inimesed asjatult
meie majas vastavaid pabereid tahtmas.
Kui neid dokumente vaadata, selgusetuks,
miks enamus dokumentidest on inglise
keeles! Arvatavasti pole paljudele meie
linnaelanikele nendest seetõttu palju kasu
– isegi kui keelt osatakse. On ju asjassepuutuvad doklumendid niigi harjumatult
keerulised, nüüd veel võõras keel ka. Kas
on tegu AS Steripoolse teadliku käiguga
või lihtsalt jätkuva hoolimatusega? Ei tea.
Ja ilmselt pole meile saadetud

Tsiteerin: „AS STERI tööstuslikus
kiiritusseadmes on kinnist tüüpi
gammakiirgusallikas 60Co sellise
aktiivsusega (praegu 5,5 PBq, kuid
suurendatav kuni 37 PBq), mis IAEA
klassifikatsiooni
alusel
kuulub
kategooriasse 1, so inimesele erakordselt
ohtlike kiirgusallikate hulka. Sellesse
kategooriasse kuuluvate allikate tekitatav
kahjustav mõju, kui neid ohutult ei
käsitseta või järelevalvega ei kaitsta,
tekitab väliskiirituse kaudu neid käsitseval
või nendega kontaktis oleval isikul jäädava
kahjustuse või surma mõne minuti kuni
tunni jooksul.“
Kas ülaltoodu alusel tuleks järeldada,
et kavandatud on sterilisatsioonitehase
kiirgusallika aktiivsuse suurendamine
veel üle 6 korra? Kas seega asuks Saue
vallas, Alliku külas kiirgusallikas, mis
oma aktiivsuselt
ÜLETAKS 200 KORDA SENISE
VÕIMSAMA EESTIMAAL ?

Seega pole praegu millestki rääkida. Tuleb
oodata, mis aga ei tähenda, et inimesed
peaksid käed rüpes istuma. Info kogumist
tuleb jätkata, kogutud allkirjad
ametivõimudele üle anda. Just Saue
inimeste jõuline allkirjade kogumine, nende
aktiivsus, ilmnenud keskkonnareostused,
kummitav linnugripp panid ametivõimud
mõtlema ja tegutsema. (Ega Saue
Linnavalitsuse avalikud kirjadki siin
vähetähtsed olnud – mõtlen mina. Aga ei
ütle.)

Meie aga oleme järjekordses,
AS Steri poolt mittetäieliku info
andmisest tekitatud infosulus.
Sest vaja on vastseid ülalpool
tekkinud küsimustele.
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HARJUMAA NOORTE
PUHKPILLIORKESTER 10
Estonia Kontserdisaal kolmapäeval, 22.
märtsil kell 18.00. Tuled saalis
pimenevad tasapisi, uksed suletakse.
Täissaal, kus rõdulegi rahvast jätkub,
jääb vaikseks. Algab Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri juubelikontsert.
Peeter Eelsaare

Aplausi saatel lavale tulnud orkestriliikmed
asuvad kohtadele ja avasõnade järel lavale
kutsutud orkestri algusaastate üks
dirigentidest, OTT KASK, paneb kõlama
populaarse Kuusalu Pulmamarsi. Selle ja
järgnevate muusikapaladega võtavad
kümne aasta jooksul reisimise ja arvukate
kontsertidega harjunud noored muusikud
saalisolijad justkui endaga kaasa
tagasivaatesse oma kümneaastasele
loominguteele.
Laval dirigeerimas, muusikute ja
saalisistujate mõtetes vahelduvad
algusaastate nimed ja kujud – KALEV
SAAR, MARE RUSSAK, LAURI METUS,
OLEV ROOSA, EINO PEDANIK, RIINA
PAARTALU, ARVO KRIVENTSEL, EVE
PÄRNSALU, ERIKA KASETALU, TÕNU
SAL-SALLER... hilisemad toetajadorganisatsioonid ja tegijad KRISTIINA
LIIVIK, RAFAEL AMOS... Ja HARRY
ILLAK.

Mees, kes arvatavasti on kõige rohkem
„süüdi“, et orkester on siin laval ja mängib
nii, nagu sellistelt, alles vanuselt noortelt

muusikutelt, ei oskaks oodatagi. Mees,
kelle ilmumine orkestri ette toob saali
omapärase aura, laval aga äratab erilise
hingeseisundi, mis muusikute väljavõlutud
helide kaudu omakorda saali jõuab.
Sedalaadi kontserdist kirjutamisel on see
häda, et anda edasi saalis valitsenud
meeleolu, suurepäraselt esitatud ja
dirigeeritud muusikat on võimatu. Kes olid
kohal, teavad ja mäletavad ise, keda
polnud, nendele ei anna kirjapandud sõnad
nagunii vajalikku pilti. Nemad peavad
uskuma minu sõnu, et orkester oli võrratu,
kõik esinenud solistid andsid endast
parima. Oli omaette elamus Karupoja
Polka solisti URMAS KÕIVU tuuba ja

orkestri koostöö. Oli sümboolne, kui lava
tagaosa kõrgendusele kanti sepaalsi ja
sepapõllega Harry Illak sellel soleerides
muusikat taguma hakkas. Sai piltlikult ja
kõlaliselt selgeks, et just nii ja just selle
koosseisuga taotakse seda rauda, mis
Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri
noored on viinud
sellise muusikategemiseni, sellisele kunstilisele
tasemele, et ka
laias maailmas
võidakse uhkelt
puhuda ja auhindu kotti panna. Minu isiklik
arvamus on, et
sellel märtsiõhtul
sai teoks Harjumaa kultuuri-sündmus nr. 1 ja kel jõudu,
võimeid ja oskusi, proovigu järele teha.
Kas saab ja kui saab.

Aga nagu öeldud, ajalehes ei saa
sõnadega edasi anda meeleolu. Vähemalt
mina pole selleks võimeline.
Paremal juhul saama ajalehte käsitleda
vaid kui kroonikut, mis jätab sündmusest
jälje. Seepärast toome ära nende inimeste
nimed, keda HNPO oma juubelil pidas
meeles TÄNUKIRJAGA.
Asutajad-organisaatorid 1996
Ott Kask - dirigendina küntud esimese vao
ja orkestri jaoks suupärase “Kuusalu
pulmamarsi” eest
Mare Russak - geniaalse idee ja algatuse
eest
Kalev Saar - esimeste osavate
kepivibutuste ja huumorisõbraliku
keskkonna tekitamise eest
Eve Pärnsalu - orkestri oma teo ja näo
loomise eest
Arvo Kriventsel - olulise panuse eest
algusaastatel
Erika Kasetalu - olulise panuse eest
algusaastatel
Asutamisest liige
Andrus Rähni - vankumatu truuduse eest
10.aasta
jooksul
v
v
Zanna Sumskaja - vankumatu truuduse
eest 10.aasta jooksul
Orkestri kontsertmeistrid, solistid ja
kandvad hääled
Mairo Marjamaa - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Märt Viljaste - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Karl Kanter - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Ago Luberg - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Roland Jairus - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Kadi Särgava - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Mirjam Laht pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Maare-Liis Kriisa - pikaajalise kandva
rolli eest orkestris
Kaarel Liiv - pikaajalise kandva rolli
eest orkestris
Peasponsorid
Harjumaa Omavalitsuste Liit
kandva materiaalse ja moraalse
toetuse eest
Kultuurkapitali
Harjumaa
ekspertgrupp
- kandva materiaalse
ja moraalse toetuse eest
Harju Maavalitsus - koostöö ja
abivalmiduse eest
PR Firmareklaam - koostöö ja
abivalmiduse eest
Tegevuse toetajad
Saue linn - orkestrile osutatud helduse,
kõige hea, sooja ja vajliku eest
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Anija vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Kuusalu vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Loksa linn - helduse eest oma laste
toetamisel
Kose vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Nissi vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Harku vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Raasiku vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Viimsi vald - helduse eest oma laste
toetamisel
Keila linn - toetuse eest
Tänane toimkond
v
Rafael Amos - patronaazi, teadmiste ja
elukogemuste jagamise eest
Ingrid Niid - koostöö, toetuse ja
abivalmistuse eest
Orkestrit dirigeerinud:
Ib Lolck - Harjumaa- Taani puhkpillisilla
rajamise eest
Kerli Lill - unustamatute hetkede eest
orkestri ees ja sees.
Sirly Illak - orkestrile loodud arvukate
huvitavate seadete ning tarmuka
toimetamise eest orketri sees ja ees.
Tänukirjad saadeti postiga
Eszter Villany ja Andras Neszmély Harjumaa- Ungari (Szombathely)
puhkpillisilla rajamise eest
Kaldo Kiis Harjumaa- Islandi
puhkpillisilla rajamise eest
Orkestrit õnnitlema tulnute arv oli suur.
Lava ette tervitussõnade ütlemiseks tuli

kõigepealt siis veel viimaseid päevi Eesti
Vabariigi Riigikogu esimees olnud proua
ENE ERGMA, kes HNPO fänniks sai pärast

KULTUUR
nende esinemist
Riigikogu lahtiste
uste päeval. Kus ta
enda sõnul elamuse
sai. Ene Ergma järel
said sõna Harju
Maavalitsuse, Eesti
Kooriühingu, Eesti
Puhkpillimuusika
Ühingu esindajad,
Saue Linnapea,
Laulu- ja Tantsupeo
korraldajad, Nissi
vallajuht, Rapla,
Aruküla....
Ott Kask, kes
õnnitles orkestrit
Eesti Noorte Puhkpilliorkestri poolt,
ütles, et Harjumaa
noorte edukas tegutsemine on riburada
pidi toonud palju järgijaid. Enam ei kardeta
ebaõnnestumist, eeskuju on olemas.

15. aprill 2006

Maikuu toiduraha
Saue
Gümnaasiumis on:
1.- 9. klass
88 krooni
10. - 12. klass
308 krooni

Omaette elamuse andis HNPO
järelkasvukoosseis dirigent Tõnu SalSalleri juhatamisel.
Üle kolme tunni väldanud kontsertõhtu lõpp
oli võimas – laval Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester, Harjumaa Noorte
Keelpilliorkester, Harjumaa ja Saue
Poistekoorid – kõlamas ÜLO VINTERI
PÕHJAMAA.
Tõeline finaal, kus rahvas aplodeeris püsti
seistes ja nõudis kordamist.
Ja noored muusikud kordasid sellise
andumusega muusikale, mis nii
lavalolnuile kui saalisviibajaile tubli annuse
ELUJÕUDU tuleviku jaoks kaasa andis.

Toiduraha palume tasuda RK
Teeninduse OÜ arvele Hansapanka
(kood 767)
a/a nr. 221018424457 28.aprilliks.
Selgituse osas palume kindlasti
välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta
sularahas, kooli sööklas 02.05. kella
7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.Antud
aegadel palume kindlasti
registreerida sööjaks ka nendel, kes
soovivad hiljem maksta.
Kes 02. maiks pole oma söögisoovist
teada andnud, teda mais ei
toitlustata.
Antud aegadel saab sööklas
pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada
toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068.
Hansapanga klientidel on võimalik
sõlmida otsekorraldusleping
toiduraha maksmiseks.
Lepingu sõlmimisel on vaja teada
viitenumbrit,
selleks palun pöörduda söökla
juhataja poole.
Küsimuste ja ettepanekute korral
helistada
telefonil 6992039 (söökla juhataja
Ülle Jahesalu)
Meeldivat koostööd soovides RK
Teeninduse OÜ
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PÄEVAKESKUSES AVATI SAUE KUNSTNIKU JA LUULETAJA RUTH
ALEVI JÄRJEKORDNE ISIKUNÄITUS.

6. aprillil olid Päevakeskuse ruumid
rahvast tulvil – RUTH ALEV avas oma
isikunäituse ja luges oma viimasel ajal
loodud luulet. Paides sündinud, aga
nüüd juba pikka aega Sauel elava
proua Ruthi loominguga on sauelased
saanud Päevakeskuses tutvuda
varemgi. 1. detsembril aastal 2000

avati just siin tema esimene isikunäitus
„Pimeduse taga paistab valgus“.
Ajaleht „Saue Sõna“ kirjutas sel puhul
esiküljeartiklis:
„On vähe neid, kellel anne näha
nähtamatut, veel vähem aga neid, kes
seda teistega jagada oskavad.
Sellist habrast hinge kohates tajud,
kuidas hetkega palju rikkamaks saad.
Ruth Alev on üks selliseid, kelle kohta
on just õige öelda – tema hapruses
peitub ta tugevus.“
Möödunud on viis aastat. Praegu
näitusel väljapandud pilte vaadates ja
uusi luuletusi kuulates jääb mulje, et
kõik tookord kirjapandu
kehtib
tänagi. Ainult –
autor on vanemaks ja küpsemaks saanud,
sügavust ja ava-

SAUE RAAMATUKOGUS ON
AKVARELLINÄITUS.

rust on juurde tulnud.
Et aru saada, peab ise vaatama.
Näitus jääb avatuks ja sauelased
teretulnud.

KODULINNAPÄEV SAUE SÕLG
27. mail kell 13.00-18.00 Jaanituleplatsil

30. märtsil avati Saue Raamatukogus HELGI KAROLINI
akvarellinäitus. Kauneid looduspilte olid tulnud nautima
paljud sauelased, akverellimaalija sõbrad ja tuttavad. Nüüd,
kus näitus juba paar nädalat üleval olnud, on külastajad
paksu arvamusteraamatusse palju kiitvaid hinnanguid ja
tänusõnu jätnud.
Näitus jääb avatuks – kellel veel kunstielamus saamata,
tuleks tee koolimajja jalge alla võtta.
Te ei kahetse.

DAVID KIKOSKI MÄNGIS
JÄLLE SAUEL
3. aprillil oli Sauel jälle külas USA tuntud jazzpianist
DAVID KIKOSKI. Muusik on meile tuttav eelmisel suvel
toimunud Improvisatsioonipäevadest, kus tema
esinemine hästi
vastu võeti. Nüüd
korraldas Saue
Muusikakool koos
härra Kikoskiga
jazzistuudios töötoa, kus kokkutulnute kõrva ja
meeltesse palju
kasulikku jõudis.

Esinevad: Saue linna rahvakultuurikollektiivid
lasteaiast, koolist ja huvikeskusest,
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester,
Showgrupp Vikerkaar.
Sõpruslinnade tantsurühmad Ukrainast ja Lätist.
Lastele OMAtsirkuse programm ja meisterdamine.
Saue Kodu-Uurimise Seltsing tutvustab vanu
käsitöövõtteid ja laulumänge.
LC Saue korraldab HEATEGEVUSLOTERII
Kaubeldakse käsitööesemetega,
(keraamika, puidutooted, ehted jne.), raamatutega,
Santa Maria maitseainete ja Pauligi kohviga,
talutoodetega, (mesi, kohupiim, juust, lihatooted),
kalatoodetega, ravimtaimedega, istikutega.
Päeva juhib Rafael Amos.
Korraldavad Saue Linnavalitsus ja Saue Huvikeskus.
Üldinfo 6790175 Riina Tammistu, Saue Linnavalitsus.
KAUPMEES! Kui soovid müüma tulla,
kontakteeru 6 59 5009, 523 4339,
Sirje Luberg, Saue Huvikeskus.
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“Saue laululaps 2006” – parimad selgunud!
11. korda toimunud lauluvõistlusel “Saue Laululaps 2006” osales
65 tüdrukut-poissi ja neidu-noormeest vanuses
3 - 18 a.
Eelvoor toimus 31. märtsil, lõppkontsert oli 2. aprillil.
Zürii koosseis: lauluõpetaja ja mentor Annika Tõnuri, koorijuht
Jorma Sarv, muusikaõpetaja Heli Roos.
Lõppkontserdil saatis lauljaid bänd koosseisus:
Hain Hõlpus – klaver, Henno Kelp – bass,
Ahto Aboner – trummid.
3 - 4 aastased
Gethe Maria Eljas
I koht
õp. Reet Jürgens
Maria Kristina Eerme
II koht
õp. Reet Jürgens
Evi Tamme
III koht
õp. Reet Jürgens
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” läheb
Gethe Maria Eljas
5 - 6 aastased
Tüdrukud
Greta Reino
Adele Vainumets
Sofia Samoilova

I koht
II koht
III koht

õp. Reet Jürgens
õp. Reet Jürgens
õp. Reet Jürgens

Poisid
Markus Lehtsalu
I koht
õp. Elviira Alamaa
Karl Korts
II koht
õp. Elviira Alamaa
Kaur Erik Pääsuke
III koht
õp. Elviira Alamaa
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” lähevad Greta
Reino ja Markus Lehtsalu
7 - 9 aastased
Tüdrukud
Estelle Saavaste
Kaisa Tamme
Helena Kallikorm

I koht
II koht
III koht

õp. Reet Jürgens
õp. Ulvi Kanter
õp. Ulvi Kanter

Poisid
Edi Krims
I koht
õp. Elviira Alamaa
Karl Hõbessalu
II koht
õp. Elviira Alamaa
Karl Ent Pääsuke
III koht
õp. Elviira Alamaa
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” lähevad Estelle
Saavaste ja Edi Krims
10 - 12 aastased
Tüdrukud
Linda Kanter
Elis Piirsalu
Kaie-Mari Hanikat

I koht
I koht
III koht

õp. Ulvi Kanter
õp. Ulvi Kanter
õp. Ulvi Kanter

Poisid
Martin Vist
I koht
õp. Elviira Alamaa
Mihkel Alamaa
II koht
õp. Elviira Alamaa
Jasper Alamaa
III koht
õp. Elviira Alamaa
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” lähevad Linda
Kanter ja Martin Vist
13 - 15 aastased
Tüdrukud
Carmen Männamets
Carol Männamets
Kristel Palts

I koht
II koht
III koht

õp. Ulvi Kanter
õp. Ulvi Kanter
õp. Sirje Ojavee

Poisid
Oliver Povel Puusepp
II koht
õp. Elviira Alamaa
Karl Kuusiku
III koht
õp. Elviira Alamaa
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” läheb
Carmen Männamets
16 - 18 aastased
Tüdrukud
Carolina Laos
Marit Väin
Merilin Anni
Marian Jürisalu

I koht
II koht
III koht
eriauhind

õp.
õp.
õp.
õp.

Helin- Mari Arder
Helin –Mari Arder
Ulvi Kanter
Sirje Ojavee

Poisid
Ott Niggulis
II koht
õp. Elviira Alamaa
Laur Peedu
III koht
õp. Elviira Alamaa
Lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2006” läheb
Carolina Laos
v

Lõppkontserdi avamisel ütles zürii liige Annika Tõnuri:
Tänan võimaluse eest viibida teie koduse linna koduses
koolisaalis ning kuulata toredaid väiksemaid ja suuremaid lapsi.
v
Tegelikult ei oleks zürii tahtnud neid kuidagimoodi järjestada. Eks
igaüks soovi ju kenasti esineda ja ennast väljendada. Peale selle
eksisteerivad nn. objektiivsed (häälematerjal, kaasasündinud
musikaalsus, loomuomane artistlikkus) ja subjektiivsed tegurid
(tervis kontserdipäeval, esinemisnärvi vastupidavus,
repertuaarivalik). Mida siis ikkagi eelistada...? Võib juhtuda, et
tagasihoidlikuma häälematerjaliga, kuid veendunud ja
muusikaliselt paeluv esitus kaalub
üles suuremad looduslikud
v
eeldused (seda juhtus ka täna). Zürii seekordne otsus oli valdavas
osas üksmeelne. Aga see otsus on tõepoolest SEEKORDNE.
Tähendab, mingeid kaugeleulatuvaid järeldusi tänastest
tulemustest küll teha ei maksa. Võib-olla nädala pärast oleks
paremusjärjestus teistsugune. Aga seda ei saa me kunagi teada...
Ettepanekud. Pingelisest võistlusmomendist hoolimata pole palju
soovitud, et publikut tervitataks. Pärast ja enne esinemist. Seda
viimast nägime ÜHE võistleja puhul, oli tõeliselt värskendav. Publik
peaks tasapisi omandama tõdemuse, et liikumised saalis
toimuvad laulude vaheaegadel, mitte esinemise ajal. Tulevikus
võiks kaaluda pikkade ja paljusalmiliste lugude asendamist
v
v
lühemate ja karakteersematega (võistluspäeva metraaz!). Züriil
on enamasti esinejast ülevaade olemas paari minuti jooksul.
Muide, ka Eurovisioonil on lauludel pikkuspiirang.
Ja lõpetuseks. Tänan veelkord kõiki osalejaid ja korraldajaid.
Eriline tänu kõigile õpetajatele-juhendajatele. Andku Jumal teile
tervist ja kuhjaga kannatlikku meelt ning elurõõmu.
AITÄH!
Lauluvõistluse
“Saue
Laululaps 2006”
korraldajad
Saue Huvikeskus
ja Naisselts
tänavad lahkeid
toetajaid:
LC SAUE,
SAMI AS,
AUTOKATTE OÜ,
ENDOORE OÜ
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“Kirjakast”
TERE !
Oleme “värksed” Saue elanikud,
kes kolisid oktoobris Sauele
uude elamurajooni (Aniisi
tänavale), kus arendajaks on
Forting Invest OÜ, keda esindab
Rein Valk. Majaosa üleandmine
pidi toimuma tegelikult juba
eelmise aasta suvel. Käesoleva
hetkeni ei ole meil paraku majas
Tallinna Linna vett (vesi tuleb
küll, aga selle kvaliteedis ei saa
ma kindel olla) ja alles eelmise
kuu lõpus saime Eesti Energiaga
lepingu. Samuti ei tea mina,
kuidas
on
lahendatud
gaasivarustus - puudub
igasugune dokumentatsioon
(gaas on majas, kuid kas on
järgitud kõiki ohutusmeetmeid,
seda ma samuti ei tea).
Ehk, siis minu küsimus - kas
Rein Valk võib omavoliliselt
Saue linnas maju ehitada ja
varustada neid kommunikatsioonidega oma suva
kohaselt (meie kirjadele ta ei
vasta ning telefoninumbrit ei
avalda keegi). Samuti võlgneb
ta meile viivistasu ehitusperioodi pikenemise eest (mis
on loomulikult tasumata). Kas
antud küsimustega saab mind
kuidagi linn aidata või pean
lootma vaid oma jõududele
arendaja omavolitsemisest jagu
saamiseks ? Tean, et antud isik
juba planeerib uusi maju meie
piirkonnas, ehk siis uusi
kaaskannatajaid lisandub veelgi.
Mida ma saaks teha (kas peab
tegema mingi avalduse ?), et
lahendada oma probleemid ?
Mina ei ole ainuke kannataja,
vaid kogu meie uuselamu rajoon
kannatab hetkel taolise arendaja
ülbuse ja ükskõiksuse all.
Tervitades,
ANDRES JUNKUR

Vastuse
saamiseks
pöördus toimetus
Saue
Linnavalitsusse.
Meil on rõõm kuulda, et olete
oma elukohaks valinud koduse
Saue linna.
Vastus Teie küsimusele ”kas
Rein Valk võib omavoliliselt
Saue linnas maju ehitada?“
EI VÕI.
Paraku on olukord selline, et
Rein Valgule, ehk siis tema
firmale AS KNOKE, on
väljastatud Saue Linnavalitsuse
poolt ehitusload elamute ja
sinna juurde kuuluvate
tänavakommunikatsioonide
ehitamiseks. Ehitusload on
vastavalt Ehitusseadusele
tähtajatud. Loa taotlemisel
esitab taotleja küll arvatava
ehitise kasutuselevõtu aja, kuid
see pole paraku siduv, vaid
oletatav aeg.
Tänase päeva seisuga on AS
KNOKE
saanud
Saue
Linnavalitsuselt kasutusloa
vaid tänavavalgustusele ja
gaasitorustikule. Kõik ülejäänud kommunikatsioonid ja
tänavad on seega ehitusjärgus
ja nende funktsioneerimise eest
vastutab nende ehitaja/
arendaja.
Vastus küsimusele “kas saab
linn
aidata
tekkinud
küsimustes?” peame paraku
vastama EI SAA.
Tegemist on Teie ja AS
KNOKE (või siis Rein Valgu)
vahelise
tsiviilõigusliku
lepinguga, mille täitmises
tekkinud küsimustesse kohalik
omavalitsus (Saue Linnavalitsus) sekkuda ei saa.

Peame tõdema,et ka Saue
linnavalitsusel on esinenud
probleeme asjaajamises hr.
Valguga, mis meiearvates on
tingitud tema vähesest
kogemusest
kinnisvaraarendajana. Samas loodame, et
antud projekti käigus saadud
kogemused aitavad tal
lahendada ka Teie omavahelised probleemid ja projekt
edukalt lõpule viia.

Olgugi et 9.dets.2005.a. lubati
kohe kui eelarve on vastu
võetud, teatatakse kui palju
pensionärid jõuluraha saavad.
Samuti 17. veebruaril 2006.a.
„Kirjakastis” oli öeldud, et kui
eelarve on vastu võetud
teatatakse jõuluraha suurus.
Eelarve on vastu võetud.
Tahaks ka konkreetset vastust
jõuluraha suuruse kohta.

J. VÄINSAAR
Omalt poolt teeme Saue
Linnavalitsuses kõik mis meil
võimalik, et tulemus Aniisi
tänava arenduspiirkonnas oleks
Saue elanikele parim.

Kütise 3-23

Lugupidamisega
ANDRES JOALA
Linnamajanduse- ja ehituse
peaspetsialist
67 90 164

Austatud J. Väinsaar
Kõigepealt tahan ühe asja ära
õiendada:
500
krooni
pensionäridele ja puuetega
inimestele jõuluraha lubamine
ei olnud häältepüüdmine.
Läinud
aastal
valiti
omavalitsuste
volikogud
esmakordselt neljaks aastaks.
2005. aasta eelarves oli toetuse
suurus 100 krooni. Meie
koalitsiooni ideoloogia järgi
peaks jõuluraha igal aastal
tõusma 100 krooni võrra.
2006.aasta eelarves ongi
toetuse suuruseks 200 krooni.
Järgmise aasta eelarve
kujundamisel on plaanis selle
summa tõstmine veel 100
krooni võrra ning nii kuni
aastani 2009.

*****
Ikka veel jõulurahast. Hr
P.Eelsaare, kirjutate, et
jõuluraha suurus on olnud
pidevalt kõne all ja olete
selgitanud „Saue Sõna” lehe
veergudel seda, et siiani saime
100.- krooni jõuluraha eelmise
valitsuse eelarve tõttu. Ennem
valimisi lubati tõsta jõuluraha
500.-krooni, see oli häälte
püüdmine, seda teevad kõik.
Aga 28.oktoobril 2005.a sõlmiti
koalitsioonileping, kuid ka siin
ei olnud märgitud, millal
tõstetakse jõuluraha 500.kroonile. 17. märtsil 2006
kirjutab Ero Liivik „Eelarve
kõigile sauelastele”, kuid ka
nüüd uues eelarves ei olnud
sõnagi palju pensionärid
jõuluraha saavad.

VASTUS

Meeldivaid Ülestõusmispühi
ja päikeselist kevadat Teile
soovides !
RAFAEL AMOS
abilinnapea
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From: elisabeth
[mailto:elisabeth1313@hot.ee]
Sent: Saturday, April 01, 2006 5:11 PM
To: leht@saue.ee
Subject:
TERE!
Ehk oleks võimalik enne ajalehe “Saue
Sõna” trükki saatmist kontrollida üle
kirjapandud tekstid - liiga palju kirjavigu
on viimasel ajal.

VASTUS
Toimetus tänab lugupeetud Elisabethi
1. aprillil meile saadetud märkuse eest.
Kirjavigu esineb ajalehtedesajakirjades tõepoolest ja mitte ainult
viimasel ajal. Pole erand ka Saue Sõna.
VABANDAME KÕIGI

LUGEJATE EES. toimetaja
Uskuge – ajalehe tekstid kontrollitakse
enne trükkiminekut üle ja meie
tunneme pärast ajalehe ilmumist
korrektuurivigu avastades suuremat
meelehärmi kui Teie.
Küll aga ei muuda ega redigeeri
toimetus talle saadetud ametlikke
dokumente – avalikke kirju, ametlikke
teateid, protokolle, lugejate kirju jne.
Kui neis on olnud Teie poolt märgatud
vigu, siis siin pole süüdi toimetus.
Edaspidi püüame paremat.
Lugupidamisega
PEETER EELSAARE

15. aprill 2006

!!!!!!!
KALLIS EDA!
Läbi elu kõnni püstipäi,
kõik raske nii kergem näib.
Tuleb ju ette, et vahel ei vea,
arvan, seda teised
teadma ei pea.
Elu ei ole mitte need päevad,
mis mööda läevad,
vaid need,
mis meelde jäävad!

Palju palju õnne
50. juubeliks soovivad
Palgi tänava elanikud

!!!!!!!

TEADE
ETTEVÕTJATELE ABIKS – KOOLITUSTOETUS JA
NÕUSTAMISTOETUS
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus pakub riigi poolt
rahastatud ja ettevõtjate jaoks tasuta nõustamisteenust.
Tahame ka 2006. aastal aidata Harjumaa ettevõtjatel olla
kursis neile pakutavate toetusvõimalustega oma
organisatsiooni arendamiseks.
Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse infojuht
Kindlasti on paljud ettevõtted silmitsi seisnud vajadusega oma
töötajate teadmisi ja oskusi täiendada ja spetsialiste välja
õpetada, samuti ka vajadusega kasutada ettevõtte arengu
tagamiseks ekspertide abi väljapoolt organisatsiooni.
Investeeringutel ettevõtte töötajate kompetentsi on abiks
koolitustoetus; ekspertide kaasamiseks ettevõtte
mitmekülgse arengu protsessi aga nõustamistoetus.
KOOLITUSTOETUS
Erialaste oskuste mõju tugevdab kahtlemata nii üldine tööalane
kompetentsus kui oskus toime tulla stressiga, aega tõhusalt
kasutada, tunda end meeskonnatöös kindlana. Selleks pakub
oma abi koolitustoetus.
2006. aastal on koolitustoetuse programmist välja jagatava
raha suuruseks peaaegu 60 miljonit krooni.
• Üldise töö- ja juhtimisalase koolituse puhul
hüvitatakse suurettevõtetele kuni 50%, väike- ja
keskmise suurusega ettevõtetele kuni 35%
abikõlblikest kulutustest.
• Kitsa erialase koolituse puhul hüvitatakse
suurettevõtetele kuni 25%, väike- ja keskmise
suurusega ettevõtetele kuni 35% abikõlblikest
kulutustest.

Toetus aitab katta: koolitajate tasu, sõidu- ja majutuskulusid,
vajalike materjalide soetamise, ruumide ja tehnika rendi ning
suulise tõlke kulusid; minimaalne toetussumma on 3000
krooni. Taotlus toetuse saamiseks tuleb tingimata esitada enne
koolituse algust ja kõik tegevused ning kulutused peavad
jääma projektiperioodi.
NÕUSTAMISTOETUS
Kui tunnete vajadust kaasata ettevõtte arendamisse ettevõtlus, juhtimis- või tehnoloogiaalast nõu andvat eksperti, siis võib
olla nõustamistoetus see, mis teile abiks on.
Käesolevaks aastaks on ettevõtjatele nõustamistoetuse
programmis ette nähtud välja jagada toetusi 9 miljoni
krooni ulatuses.
Toetust saab taotleda 5 000 – 200 000 krooni ühe taotleja
kohta aastas, hüvitatakse kuni 50% konsultandile makstavast
teenustasust. Eelistatud on ekspordi arendamise, suurema
lisaväärtuse loomise ning uuendusliku või nüüdisaegse
tehnoloogia väljatöötamise või juurutamisega seotud projektid.
Ka nõustamistoetuse saamiseks tuleb taotlus tingimata esitada
enne projekti algust ja kõik kulutused peavad jääma
projektiperioodi.
Aitame ettevõttel selgitada, kas ta kuulub abikõlblike taotlejate
hulka, kas konkreetne koolitus/nõustamisteema on toetatav
ning anname nõu taotlemiseks vajalike dokumentide
kokkupanemisel.
Meie poolt pakutav nõustamisteenus on riigi poolt rahastatud
ja ettevõtjatele tasuta.
Konsultatsiooni saate telefonil 65 66 641,
hedc@hedc.ee
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Saue Linnavalitsus arutas läbi ja kinnitas hinnapakkumisi, andis
kasutusload, väljastas ehitusload, arutas volikogu määruste ja
otsuste eelnõusid, maksis sünnitoetusi, kinnitas
projekteerimistingimusi ja registreeris kaubandustegevuse.
Saue Linnavalitsuse 8. istung toimus 05. aprill 2006 ning
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine. Saue
linna lasteväljakute ehituse parimaks pakkujaks kinnitati OÜ
Vivocard Plus. Otsustati vastu võtta korraldus nr 114.
2. Lepingute sõlmimisega nõustumine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 115.
3. Saue linnas, Lehtla tn 7 maa ostueesõigusega
erastamine, ostu-müügihinna osaline vähendamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 116.
4. Büroo-hooldushoonele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Väljaotsa tee 1 asuvale Wihuri AS
büroo-hooldushoonele. Otsustati vastu võtta korraldus
nr 117.
5. Uusaru- ja Uusaru põik tn. ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba anti OÜ-le Zoovetvaru tänava rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 118.
6. Tõkke 34 ehitusloa väljastamine. Väljastati ehitusluba
üksikelamu püstitamiseks. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 119.
7. Koondise 26 ehitusloa väljastamine. Väljastati
ehitusluba OÜle Enegar 39 korteriga korruselamu
püstitamiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 120.
8. ja 9. Koondise 26 elektrivarustusele ja Väljaotsa MÜ
elektrivarustusele kasutusloa andmine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 121 ja 122.
10. Tammetõru 85 kasutusloa andmine. Anti
kasutusluba üksikelamule. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 123.

11. ja 12. Volikogu määruse eelnõude ”Saue Noortekeskuse
põhimääruse kinnitamine” (II lugemine) ja „Saue
Päevakeskuse põhimääruse kinnitamine” (II lugemine)
läbiarutamine. Otsustati suunata eelnõud volikogusse.
13. ja 14. Volikogu otsuse eelnõude ” Saue linna Ilumetsa
kinnistu detailplaneeringu algatamine” ja „Saue linna 20042013.a arengukava täitmise ülevaade ja muudatuste
kinnitamine” läbiarutamine. Otsustati suunata eelnõud
volikogusse.
15. Spordiühingutele raha eraldamine. Keila Korvpalliklubile
eraldati 6000.- krooni Saue laste ja noorte treeninggruppide
tööks I kvartalis. Otsustati vastu võtta korraldus nr 124.
16. Hooldaja määramine. Hooldaja määrati ühele raske
puudega kodanikule. Otsustati vastu võtta korraldus nr
125.
17. Sünnitoetuste maksmine. Sünnitoetust maksti kahele
linnakodanikule kogusummas 12 000.- krooni. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 126.
18. Saue Kuuma tn 4 -10 projekteerimistingimuste
kinnitamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 127.
19. Pärnasalu tn 31 hoonealuse parkla väljasõidu
projekteerimistingimuste kinnitamisest keeldumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 128.
20. Vana-Keila mnt 71 projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 129.
21. Kaubandustegevuse registreerimine. Majandustegevuse registris registreeriti Meeste Juuksur aadressil
Tõkke 3, Saue. Otsustati vastu võtta korraldus nr 130.
22. Info

Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis

ÕNNITLEME
MARTA SAHK
ELLA ROOPÄRG
LINDA RAADIK
SALME TELLISKIVI
AINI SUUDER
LEIDA-ELFRIDE LINDJÄRV
ELMAR KAASIK
SALME VILL
ALEKSANDRA MARJAMAA
ENDEL MAISTE
ELMAR TOMSON
HILJA OTTER
DAISY-SILVIA PELLO
MARTA HAUS
AITA-MELANE KALME
ELLY LAANELEPP

!!!!!!!!!
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LAINE KALDA
LINDA HANIMÄGI
META BOGOLJUBOVA
VALDEK RAE
EDA PEENSAAR
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ÕIE SEPP
LOORA MOZOLEVA
VALENTINA PAAS
AADO LIBLIKMANN
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TEADEANNE
Saue Male-Kabeklubi korraldab 17.aprillil 2006.a. algusega kell
18.00 Saue Päevakeskuses ( Kütise tn.4) Saue Linna
meistrivõistlused välkmales. Paremaid autasustatakse
diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi malehuviliste aktiivset osalemist!
Saue Male-Kabeklubi Juhatus

TEADEANNE
Saue Male-Kabeklubi korraldab 24.aprillil 2006.a. algusega
kell 18.00 Saue Päevakeskuses (Kütise tn.4) Saue Linna
meistrivõistlused kiirmales (ajakontrolliga 15x15 min. partii).
Meistrivõistluse kolme paremat
autasustatakse diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi malehuviliste aktiivset
kaasa löömist !
Saue Male-Kabeklubi Juhatus

9.klassi õpilasele vajatakse abistajat matemaatikas.
Võib olla ka üliõpilane.
Tasu korralik. Tel 659 6518
Tänavakivide ja äärekivide müük ning
paigaldus. Tel: 53 34 0607; 56 24 2612
Küsi pakkumist!! www.royalbuilding.ee

Keila Sotsiaalkeskuses
(Keskväljak 17 Keila)
26. aprillil kell 15.00

infopäev
puudega laste vanematele
teemal puudega laste rehabilitatsioon
Esinejad

LAGLE SUURORG – Tallinna Lastehaigla
MARGERY ROOSIMAA – Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Täindav info: HELI JOON
Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Tel: 67 90 174, e-post heli@saue.ee

Soovin osta gaz21(Volga),
Gaz 13(Pobeda) sõiduki.

Huvitun ainult komplektsetest
masinatest, pakkuda võib
ka heas korras varuosi.
Tel: 5042716, Email:
Jyrxmeez@hotmail.com.... Jüri

Soovin üürida 2-toalise
korteri Sauel või selle
lähiümbruses.
Peres 8.a. laps
Telefon: 534 10442

SOL Eesti pakub tööd

koristajatele

(naisele, mehele) Sauel,
väljaõpe kohapeal. Pakume
miinimumpalgast suuremat
palka. Helistada 9.00 – 16.00
6771551
Õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. asukohaga
Keilas võtab tööle

ÕMBLEJAID
Tel: 674 7567

Saue Huvikeskuse 3 päevane laager
Kloogal 6. juunist 8. juunini 2006.
Hind 350 krooni.
Hinna sees 2 ööbimist väikestes majades ja
3 söögikorda päevas.
Õpilasi juhendavad Saue Huvikeskuse treenerid ja õpetajad.
Toimuvad pallimängud, orienteerumine, mõttemängud,
meisterdamine, matkamine ja puhkeõhtud.
Osavõtust teatada hiljemalt 28. aprilliks
ringijuhendajale või emailile:
sauehuvikeskus@hot.ee

REKLAAM / TEATED

SAUE PUIDU OÜ

16

AS Kavent

MÜÜME
SAEMATERJALI, VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI

annab üürile
tootmis-ja laopindasid Sauel
Sooja tn. 5, suletud territooriumil
30 m2 ja 60 m2, (või 90 m2) h-2,7m I korrus
50 m2, h-2,9 m, I korrus
77 m2, h-4,2 m, I korrus
94 m2, h-4.2 m, I korrus, omaette hoone
120 m2, h-2,5m, I korrus ja
140 m2, h-2,8 m, II korrus, omaette hoones
asfalteeritud, suletud plats,3000 m2
INFO 501 1134

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

OÜ KAALUKODA
võtab tööle

KASEMÄE TALL
võtab tööle

Vajadusel väljaõpe
Vajalik B ja C kategooria juhiluba
Tel. 6 596 169 , 5 031 469

Tööaeg päevas 3-4 tundi.
Palk kokkuleppel.
Asume Vanamõisa külas,
Saue raudteejaama lähedal.
Tel. 5159151 e-mail:
kasemae@hot.ee

KOOSTELUKKSEPA JA
TÕSTUKIJUHT-LAOTÖÖTAJA

Tel: 55 693 858

Eeldame:
• suhtlemisvalmidust klientidega
• ausust ja täpsust
• kohusetundlikkust

küttepuud
(50cm, lepp)
Hind koos
kohaletoomisega 380 kr/ m3

Tel 51 72 572 Andres

Keila Tarbijate Ühistu kutsub "Saue Kaubakeskusesse" tööle
Pakume:
• täistööaega
• põhipalk+preemia
• vahetustega tööd

ISS EESTI
PAKUB TÖÖD
KORISTAJALE

MÜÜA LÕHUTUD

Soovin üürida
2-3 toalist
KORTERIT
või
MAJAOSA
Sauel

MÜÜJAID JA TRANSPORTTÖÖLISE

Tel: 511 1495
e-post: volvotrans@hot.ee

Hinnad soodsad, garantii

Asume Keila vallas Leholas.
Info 6 782 305 või 56 219761

Kogemus olemas
Tel: 56 49 0633

tiigid, kraavid,
vee ja kanalisatsiooni
trassid

PAIGALDAME TV
ANTENNE

AS Bestnet võtab tööle

puhastusteenindaja
või
koduabilisena

KAEVETÖÖD

TALLIMEHE

lukksepp - seadistaja

Otsin tööd

15. aprill 2006

Info telefonidel:
775 2018, 51 91 8165

Töökoht: Uus - Aru 5
Saue Tööaeg: E, K, R
2 tundi
Palun helistage
telefonil: 53 31 0620
(Hilja) ISS Eesti kontor
asub Vilde tee 129 Tallinn

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL

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

Info kaupluses või tel. 678 1579

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

