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BEEBIBALL 16. JUUNIL
MÕNED UUED ANDMED RAHVASTIKU KOHTA:
• 2006. aasta 1. jaanuaril oli Eesti arvestuslik
rahvaarv 1 344 684.
• 2005. aastal sündis 14 350 last, 358 enam kui
eelmisel aastal.

• Surmajuhtumeid oli 369 võrra vähem kui
aasta varem — 17 316
• Üle 64-aastaste eestimaalaste arv suurenes ja
alla 14-aastaste arv vähenes.

16. juuni 2006. a. seisuga oli Sauel sündinud 23 last, nendest 16 poissi ja 7 tüdrukut
2005.aastal samal oli sündinud 28 last.

Vasakult paremale istuvad emmede süles: LUKAS JANSEN, LOORE GERNDORF, MARTIN RIIMAA, SIMON TIHVAN ja OTT TIHVAN

HARJUMAAL IIVE
JÄTKUVALT POSITIIVNE
• Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna
andmetel registreeriti mais Harjumaal
105 lapse sünd, surmaakte koostati kokku 92.
• Poisse sündis mais 63 ja tütarlapsi 42. Esimene laps
oli 47, teine 39, kolmas 14, neljas ja viies 2 ning
kuues laps 1 perel.
• 2006. aasta esimese viie kuuga on Harjumaa juurde
saanud 548 uut ilmakodanikku, see on 9 last rohkem
kui möödunud aastal samal ajal. Uutest
ilmakodanikest on 249 tüdrukud ja 299 poisid. Kõige
enam on lapsi sündinud Viimsi vallas (68 last),
Maardu linnas (51 last), Rae vallas (45 last) ja Harku
vallas 43 last.
SAUEL ON 2006. AASTA ESIMESE VIIE KUUGA
SÜNDINUD 23 LAST –
16 POISSI JA 7 TÜDRUKUT !

KOOSTÖÖS SÜNNI JA
IMETAMISE EESTI
TUGIÜHINGUGA
27. JUUNIL 2006 algusega kell 15.00
SAUE LASTEAIA „MIDRIMAA“ SALONGIS
VESTLUSRING TEEMAL Imetamise mured ja
rõõmud- imetusasendid, piisav piimakogus,
kaalumured, tissistreigid, söömise ja unerütmi
muutused jms.
VESTLUST JUHIB IMETAMISE NÕUSTAJA
JANA KIMA
Räägime kõigest, mis kuulajatele muret teeb. Vajadusel saab
kontrollida ka lapse kaalu.
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka lapseootel
pered, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad - kõik, keda
päevateema köidab.

Üritused on osalejatele tasuta.
Info tel 6 790 196, 5292820 Anneli Ritsing
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VÕIDETUD VABADUS JA
VALGED ÖÖD
On käes suvine pööripäev. See on aeg, mis eestlaste jaoks
ajalooliselt nii kaugemas kui lähemas minevikus mitmeti
tähenduslik on olnud. Jäävad ju sellesse aega jaanipäev ja
Võidupüha.
Jaanipäeva on eestlased ajast aega rõõmupeona tähistanud, et
loodust tänada selle üürikese kauni aja eest. Vanasti oli enne jaani
kõik kevadtööd tehtud ning heinateoni veel pisut aega - siis oli
paras aeg hinge tõmmata. See oli ja on siiani valguse ja suve pidu,
noorte ja vanade pidu, kõigi eestlaste pidu, mida ka nõukogude
perioodil tähistamata ei jäetud.

Lähiajaloos sai aga jaanilaupäev eestlaste jaoks sootuks uue
tähenduse. 23. juunil 1919. aastal võidetud Võnnu lahing otsustas
Vabadussõja saatuse ning seeläbi määras kogu eesti rahva ja riigi
tuleviku. Võidupühana tähistati 23. juunit alates 1934. aastast,
kuni traagilistel asjaoludel aastakümneteks unustuse hõlma vajus.
1992. aastal taaselustas hiljuti lahkunud president Lennart Meri
selle kauni traditsiooni – Võidupüha tähistamise.

ERO LIIVIK
LINNAPEA

Sauel on viimastel aastatel traditsiooniks saanud, et Võidupüha
auks peetakse Vabakirikus jumalateenistus ning nendele, kes Eesti vabaduse eest võidelnud, asetatakse
kiriku juures asuva mälestussamba jalamile pärg. Nii ka sel aastal. Õhtul aga on jaanituleplatsil pidu
kõigile ning seal täname neid, kes Saue elu edendanud, tänukirjaga.

Tunneme siis siirast rõõmu sellest suvesoojusest ning neist aasta kõige valgematest öödest. Leidku
sõnajalaõie igaüks, kes seda otsima läheb! Ning anname oma mõtetes au ka kõigile neile, kes on
meie vabaduse eest võidelnud, et me täna just nii rõõmsad saame olla kui me oleme.

TEADAANNE!
OÜ ALEVIKINNISVARA informeerib Teid vastavalt
keskkonnamõjude hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 37 lõikele 1 Harjumaal Saue linnas, Vana-Keila mnt 4A kinnistu
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
programmi avaliku arutelu toimumisest. Detailplaneering on
algatatud 10.01.2003 otsusega nr. 1 ja lähteülesanne on kinnitatud
Saue Linnavalitsuse 24.08.2005 otsusega nr 264. Detailplaneeringu
eesmärk on maasihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine kruntideks,
kruntide ehitusõiguse määramine ja ehituskruntide varustamine
kommunikatsioonidega. Detailplaneeringu algataja ja koostamise
korraldaja on Saue Linnavalitsus. Koostaja OÜ Alevikinnisvara
(aadress: Järve 25-4, 11314 Tallinn, tel 53458373, www.alevik.ee)
ja kehtestaja Saue Linnavalitsus (aadress: Tule tn 7, 765505 Saue,
tel 6790170, e-post saue@saue.ee).
Detailplaneeringu KSH on algatatud Saue Linnavalitsuse korraldusega 21.06.2006. KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu
koostamise käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis

leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid võimalikke
negatiivseid keskkonnamõjusid.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub
14.07.2006 kl 12.00 Saue Linnavalitsuse saalis Ettepanekuid ja
vastuväiteid KSH programmi kohta saab esitada Saue
Linnavalitsusele kirjalikult kuni 14.07.2006 kaasaarvatud.
Detailplaneeringu lähteülesande ja KSH programmiga on
võimalik tutvuda alates 27.06.2006 kuni 14.07.2006 Saue
Linnavalitsuse kantseleis (e-post: saue@saue.ee) tööpäevadel
kell 9-12 ja 13-17 ning reedeti 9-14 ja KSH läbiviija
AS Tallmac (aadress: Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn,
kontaktisik: K-A. Parksepp, tel 66 70 6867,
kalev.parksepp@tallmac.ee) kodulehel www.tallmac.ee kuni
14.07.2006.
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LINNAKODANIKULE

Täna Teieni jõudva ajalehenumbri vahel on Saue Koostöökogu poolt välja antava
ajalehe “KõlaKoda” teine number. “Saue Sõna” toimetus avaldab Koostöökogu
nõusolekul allpool kolm teadet, mis algselt pidid ilmuma ajalehes “KõlaKoda”.

Saue Koostöökogu külastas Riigikogu

Näitus „Ajaloo radadel”
Saue Linna Raamatukogus

Paastukuu esimesel pühapäeval võttis kümmekond Saue
kodanikeühenduste aktivisti ette käigu Toompeale. Toompea lossis võtsid
sauekaid vastu Riigikogu liikmed Trivimi Velliste ja Andres Herkel.
Pärast põgusat arutelu päevapoliitilistel teemadel järgnes ringkäik lossis,
mis lõppes Riigikogu saali külaliste rõdul. Meie kõigi üllatuseks vastas
keskkonnaminister Villu Reiljan just samal ajal kõnetoolist arupärimisele,
mis puudutas kiirgusallikat Saue vallas. Kuulasime kõik huvi ja
imestusega. Jätsime oma käigust jälje ka külalisteraamatusse. Loodan,
et sellised ühised ettevõtmised annavad lisatõuke Saue erinevate
kodanikeühenduste tihedale koostööle.
URMAS VIILMA

FOTOVÕISTLUS „MEIE PERE LOOD“

Saue Kodu-Uurimise Seltsingul on kujunenud traditsiooniks korraldada
kevaditi ülevaate-näitusi tehtud tööst.
Möödunud aastal oli peatähelepanu pööratud Saue linna praegusel
territooriumil asunud endis-aegsete talude väljaselgitamisele, selle-alaste
materjalide läbitöötamisele ja säilinud taluhoonete pildistamisele.
Kogutud vanadest ja uutest fotodest, dokumentidest, kaartidest ning
muust ongi kokkupandud seekordne näitus “Ajaloo radadel”. Lisatud
on Saue Gümnaasiumi abituriendi Merike Lehissaare fotod tammikust.
Näitusega kutsume kõiki meenutama, üles kirjutama, koguma ja säilitama
Saue lähiajalugu. Eks väljendu ju kodu-uurimises põlvkondade pidevus
ja väärtuste kandumine ajast aega. Just nii saavadki meile kättesaadavaks
need paikkonna erijooned, mis aitavad säilitada Saue nägu, kuigi
uuenenuna ja muudetuna, kuid ikka selle koduses kordumatuses.
Näitus raamatukogus jääb avatuks augustikuu lõpuni (E – R 10-18).
Info: Marika Salu, tel. 65 96 682
SAUE KODU-UURIMISE SELTSING

Saue Linna Lastekaitse Ühing koostöös Saue Linnavalitsusega on kahel
aastal korraldanud Saue-teemalise fotovõistluse, mille parimad pildid
trükiti ära linna kalendris. 2004. aasta võistlus kandis pealkirja „Saue
lapse aastaring”. Võistluse eesmärkideks oli kallutada ühiskonna
mõtteviisi lapsekesksuse suunas ja anda võimalus nii Saue lastele kui
täiskasvanutele lapsi uue pilguga vaadata, neid jälgides ja pildistades.
Kui täiskasvanud otsustajad ei unusta ära lapse huvisid ja nende otsused
on lapsele sobilikud, siis on need kasulikud ka ühiskonnale. Üritus oli
seotud Saue linnale lapse- ja noortesõbraliku linna sertifikaadi
omistamisega ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni 15. aastapäevaga.
Võistlusele laekus 163 tööd 27-lt autorilt, neist 109 digitaal- ja 54
paberfotot.
2005. aastal toimus fotovõistlus teemal „Saue – kodune linn”. Osalejaid
oli 13, neist 4 noort, kokku 182 pilti. Nende piltide põhjal on välja antud
2006. aasta Saue linna kalender, kus esmakordselt on sees ka Saue linna
sõpruslinnade nimetused, nädalapäevad kõigis nendes keeltes, samuti
on ära märgitud antud riikide iseseisvuspäevad.
Sel aastal kuulutame välja fotovõistluse pealkirja all „Meie pere
lood”. Hindamine toimub kolmes kategoorias: lapsed, amatöörid ja
professionaalid. Digitaalfotod suuruses vähemalt 1 MB (pikem külg
vähemalt 2000 pikslit) saata meiliaadressil anneli@saue.ee, paberkandjal
vähemalt A5 suuruses tuua Saue Noortekeskusesse Monika Liivile. Þürii
poolt väljavalitud piltidest koostame Saue linna 2007. aasta fotokalendri.
Parimaid pilte saate näha ja nautida sügisesel näitusel Saue
Raamatukogus.

Tööde esitamise viimane tähtaeg on 15. oktoober 2006. a.
Info võistluse kohta tel 52 92 820 Anneli ja 50 43 382 Monika.
Teravat silma ja originaalset vaatenurka soovides
MONIKA LIIV
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KODULINN SAUE

RINGKÄIK KODUAEDADESSE
13. juunil korraldas Saue Linnavalitsus
keskkonna ja halduse peaspetsialisti
Inger Urva kutsel linnakodanikele
ringkäigu Saue linna kaunitesse
koduaedadesse. Huvilised kogunesid
kella 13.00 Keskuse parki purskkaevu
juurde. Kena suveilm tõi kokku üle
kolmekümne sauelase.

!

asuti teele. Esimene peatus – perekond Nagelite
koduaed pargi kõrval, kus peremees Armand
selgitusi jagas. Edasi mindi koduse ja kauni
Saue vaikseid tänavaid mööda Kannelite aeda

PEETER EELSAARE

Nõmmiku tänaval, siis tulid Vaharite, Grosside
ja Nuudide nutikalt rajatud ja armastusega
hooldatud koduaiad. Sama saab öelda ka
järgmiste sel kuumal suvepäeval külastatud Rauniste, Õispuu, Liljenthali, Kaiste –
koduaedade kohta. Kõikjalt vaatas vastu hool
ja armastus oma kodu vastu. Kusjuures tulemus

Kogunenud rahvahulk – põhiliselt Sauel tuntudteatud daamid (sekka siiski ka mõni härrasmees)

polnud saavutatud mitte suure rahapataka toel,
vaid ikka aastatepikkuse läbimõeldud ja raske
tööga.
Pikal teekonnal hakkas hooletusse jäetud aedu
ja maju vähe silma, ning selleks, et kaunist
koduaeda vaadata või midagi enda jaoks

– lõi oma kaunite suvekleitide ja moekate
kübaratega vähemalt minul küll esimesel hetkel
silmad kirjuks. Kaua aega pargis ei viidetud, vaid

Ajaloolane Robert Nerman kirjutab 12. mai
Postimehes: „Riigivanem Konstantin Pätsi
juures peeti 21. aprillil 1936 suurem
nõupidamine, kus kiideti heaks ulatusliku
kodukaunastamise hoogtöö kava. Seda päeva
peetakse kodukaunistamise ametlikuks
alguseks.
Maailma ajaloos
on palju näiteid,
kus lühikese aja
jooksul on harmoonilist kultuurikeskkonda rikutud või hävitatud.
Va s t u p i d i s e d
näited on paraku
üliharuldased.
Kahtlemata on
üheks selliseks
Eestis
1936.
aasta kevadest
1940.
aasta
Nõukogude
okupatsioonini
kestnud
kodukaunistamise hoogtöö“
Arvan siiski, et eesti inimene hoolitseb oma kodu
eest ja kaunistab seda võimetele ja võimalustele
vastavalt ka ilma hoogtööta. Teeb seda pidevalt
– teisiti ei püsi kodu ja koduaed lihtsalt korras.
Kes sellele väitele kinnitust vajab, tehku ring
peale Saue linnale.
Palaval päeval päikese all jalutamine on väsitav,
seetõttu pakkusid lõpupoole külastatud
koduaedade omanikud külalistele ka
värskendavaid jooke ja kerget näksimist.
Kui seekordne ringkäik Saue kaunites
koduaedades läbi sai, palus Inger Urva enda ja
Linnavalitsuse poolt ajalehe vahendusel tänada
kõiki vastutulelikke linnakodanikke, kes
linnarahval oma koduaeda kaeda lubasid.
Inger Urva tänusõnadega ühineme meie
kõik, kes me niipalju kaunist nägime.

kasulikku silma või kõrva taha panna, oleks
võinud pea iga maja juures sisse pöörata. Aga
sellisel juhul pidanuks telk ja moonakott kaasas
olema – alla nädala siin toime ei tule.
Väidetavalt tähistab Eesti kodukaunistamise
liikumine tänavu oma 70. sünnipäeva.
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IV Saue Rahvusvaheline Jazz - improvistasiooni Festival

8. ja 9. juunil toimus Saue
linnas rahvusvahelise tähtsusega sündmus – IV Saue
Rahvusvaheline
Jazzimprovistasiooni Festivali
“VISIOON” raames andis
oma ainsa kontserdi Põhjamaade regioonis tänapäeva
jazzi üks väljapaistvamaid ja
andekamaid esindajaid –
ameerika saksofonist
ERIC MARIENTHAL.

sulamises tõelise loomingu
harukordeses loomises ja
jäägitus
kaasaelamisesvastuvõtmises. Kui saalisolija
iga oma keharakuga tunneb
end
lavalolijana
ja
kaasloojana. Kui esinejad
laval tunnevad, et nende loodu
on igas saalisistujas.
PEETER EELSAARE
Just sellised olid 8. juuni hilised
õhtutunnid Sauel. Arvan, et
minuga nõustuvad kõik saalis
istunud ja uksel või fuajees
seisnud lähemalt ja kaugemalt
tulnud jazzigurmaanid. Ja
nendest, keda kohal polnud, on
kahju – sõnades ja ajaleheartiklis
on toimunu õhustikku luua
võimatu. Võimalik on vaid
toimunut
kirjeldada
ja
kommenteerida.
8. juuni hommikul meieni

Kodune ja kaunis väikelinn
Saue sai neil päevil suureks.
Jazzihuvilisi tulvil Saue
Gümnaasiumi saalis esines(id)
mees(mehed), kes harilikult
suure reklaamikära saatel
rahva ette tulevad Lauluväljakul või Saku Suurhallis.
Aga sündmuse suurus ei
avaldu rahvamassis või
sündmuskohas. Avaldub
muusiku ning kuulajate ühte-

jõudnud ajalehes „Postimees“
kirjutab Immo Mihkelson: „Saue
muusikakooli initsiatiivil kolm
aastat
tagasi
algatatud
tagasihoidlik noorte jazzfestival
„VISIOON“ esitleb sedapuhku
tippklassist peaesinejat –
ameerika saksofonist ERIC
MARIENTHAL on rahvusvaheliselt tuntud kui Chick
Corea kauaaegne ansamblikaaslane ja tänapäevase jazzi
edendaja. Marienthal toob oma
grupi koosseisus siia kaasmaalasest nimeka kitarristi
DEAN BROWNI ja poola
trummari
KZRISZTOF
ZAWADZKY.
Eesti poolelt liituvad ansambliga RAUN JUURIKAS
klahvpillidel ja bassist MIHKEL
MÄLGAND.“
Eestlased Raun Juurikas ja
Mihkel Mälgand ei jäänud
festivali peaesineja - ERIC
MARIENTHAL INT E R N AT I O N A L
BAND – koosseisus
rahvusvalise
jume
andjateks, vaid tõestasid
ennast rahvusvaheliste
jazzmuusikutena. Oli
nauditav
kuulatavaadata, kuidas nende
musitseerimine
kontserdi arenedes tõstis
nad maailmamuusikute
partneriteks ja kaasaloojateks.
Vapustav elamus - ei mingit
teraskonstruktsioonidest lava,
prozektorite sära ja suitsutulevärki – vaid puhas muusikukuulaja muusika väikese linna
Gümnaasiumi väikeses saalis ja
laval. Hämmastavalt hea.
Rahvusvaheline Jazz - improvistasiooni
Festival
“VISIOON”, kus seekord
esinesid noortebändid ja
professionaalid Eestist, Lätist,
Soomest, Taanist ja USAst, pole
ainult esinejate paraad, vaid ka
tõsine koosmängimine, koosharjutamine ja õppimine.
8. juuni öösel, peale
peaesinejate ülesastumist,
v

toimus veel ka suur
Jam-session.
Enne olid laval esinenud
Otsakooli Big Band (G. Otsa
nim. Tallinna Muusikakool),
Quade Quartet (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia), Raimond
Virsa (G. Otsa nim. Tallinna
Muusikakool),
Opera
Kit (Tallinn) ja Quart (Soome).
Suure kaasaelamise ja aplausi
teenis
peaesinejatele
soojendusbändina esinenud
Jamesi Werts Group (Tallinn/
Saue).
Teisel päeval, 9. juunil, nägi
päeva esimese poole kava välja
selline:
08.00-09.00 - hommikusöök
11.00-12.00 - Eric Marienthali
workshop
bändidele,
eelregistreerimine 1 lugu
12.00-13.00 - Eric Marienthali,
Dean Browni ja Krzysztof
Zawadzki eriala workshopid

13.00-14.00 - lõuna
14.00-15.30 - Hans Axelsen
(Taani) workshop stuudios
Seega kohe hommikust kõva töö.
Kella 16.00 algasid saalis jälle
ansamblite esinemised –
Julia Anstal & Co (G. Otsa nim.
Tallinna
Muusikakool),
Knapidóon (Saue Muusikakool), Drum&Sax (TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia), Tartu I MK
pop-jazz ansambel, Kuusalu
Muusikakooli Jazzband, 4+1
(Pelgulinna
Rahvamaja),
Slam (G. Otsa nim. Tallinna
Muusikakool),
2+2=5
(Kuressaare Muusikakool),
Viimsi Muusikakooli Jazzband,
RDKS Jazz Student Combo
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(Läti), R-Corp (G. Otsa
nim. Tallinna Muusikakool).
Saue Muusikakooli õpetajate
bänd pani koos Eesti-Taani-Läti
külalisetega kahepäevasele
ansamblite paraadile väärika
punkti. Ja nagu eelmiselgi öösel,
järgnes Jam-session.
Selline on kiretu ülevaade
kahepäevasest muusikapeost. Ja
nagu juba öeldud, ei anna
kahjuks meie lugejatele edasi
seda erilist, ainult osavõtjate
osaks jäänud nauditavat ja
loomingulist
õhustikku. Küll aga
jäävad need päevad
noorte muusikute
hinge, annavad
nende loomingule
uue arenguimpulsi
ja mine tea –
muudavad mõnegi
tulevikku.
Kontserdil viibis
ka eesti „jazziema“
Anne Erm, kes
oma 5. juuni õhtupooliku saate
Eesti Raadios pühendas

t e r v i k u n a
Festivalist
rääkimisele ja
e s i n e j a t e
tutvustamisele.
Selgitusi jagas
saates Festivali
peakorraldaja,
Saue
Muusikakooli direktriss
Kristiina Liivik.
Anne Ermi arvates
on Saue Muusikakooli algatusest saanud kõrge
kvaliteediga muusikasündmus,
mis vajab laiemat tutvustamist,
reklaami ja väärib rohkemat
kuulajaskonda.
Rein Kilk oli toonud Saue
Günaasiumi fuajeesse valiku
oma saksofonidekogust, millega
huvilised usinasti tutvusid ja
Rein Kilgi selgitusi kuulasid.
Rein Kilk ise aga kuulas usinasti
laval ülesastunud muusikute
musitseerimist.

Lõpukommentaari palusin
Kristiina Liivikult.
Me tegime suure hüppe edasi.
Enne liikusime samm-sammult ja
püüdsime saavutatut mitte käest
lasta. Rõõmu tegid ja andsid
töötoad, millest noortel on
tulevikus kahtlemata kasu.
Saaremaa ansambel 2+2=5 pole
algajad. Neil on olnud esinemised
välismaal,
on
plaadid,
raadioesinemised. Kui need kaks
tüdrukut laulsid ja saatsid end
sellise kahiseva pilliga, ütles
Marienthal, et see on vapustav, ta
pole midagi sellist kunagi

kuulnud. See Saaremaa tüdruk
hakkas nutma - tema jaoka oli nii
eriline, et tuleb maailma-kuulus
muusik ja ütleb sulle, kes sa elad
väikeses Kuressaare linnas, et sa
teed õiget asja, et sa oled oma
muusikaga eriline ja uskumatult
hea ja tee edasi. Meie töötubades
ei hinnatud, kas mängid hästi või
halvasti, vaid üritati koos luua ja
leida paremaid lahendusi. Ei
õpetatud käsitöövõtteid, vaid
häälestati noorte muusikute
hingekeeli. Kui näiteks keegi
ütleb, et Dean Brown ei
mänginud ühtegi soolot, mis
oleks vastanud jazzi standarditele,
hüppas laval ringi, siis see oligi
tema eesmärk – nii
võib ka. Võib teisiti,
kolmandat ja neljandat
moodi. Ja see, kuidas
nad Marienthaliga
koos mängisid, oli
hämmastavalt hea.
Hetketi olid nad laval
pildiliselt ja muusikas
vastakuti nagu noored
kuked. Kanal 2
kommentaaris öeldi
õigesti, et mängimine
väikese
linna
Gümnaasiumi
väikeses saalis mitte ei
tõmba väärtust alla,
vaid lisab kohustust
näidata
noortele
valikuid ja võimalusi.
Meie ettevõtmine on
toonud meile uusi
toetajaid ja seekord ka
suhteliselt korralikud
massimeedia
reageeringud.
Peaesinejate huvi Eesti
vastu oli tõeliselt siiras,
nad tahavad siia tagasi
tulla. Kinnituseks
andsid mulle oma
telefoninumbrid, mis
sellise
tasemega
inimeste juures on
harukordne.
Meil omakorda tuleb
tegijate meeskonda

22. juuni 2006

suurendada, kaasata rohkem
kompetentseid
inimesi.
Ettevalmistust peab alustama
varem – juba septembrisoktoobris.

TEADE KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISE ALGATAMISEST
Saue Linnavalitsus algatas 21.06.2006.a. istungil kekkonnamõjude hindamise Vana-Keila mnt. 4A kinnistu.
KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise käigus keskkonnalaseid ettepanekuid ja meetmeid,
mis leevendaks ja ennetaks detailplaneeringust tulenevaid võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid.
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PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS SAUE GÜMNAASIUMIS
Tunnistused said selle aasta esimesed lõpetajad. Lapsevanemate nimel võttis sõna Andres Pajula.
17. juunil sagisid Saue Gümnaasiumi sees ja ümber
suviselt pidulikes riietes, lillede ja pildimasinatega
varustatud inimesed. Koolimaja sügavuses ootasid
põksuvate südametega noored sissemarsi algust
kaskedega ehitud ja päevakohaselt kujundatud saali.
Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad 2006 olid valmis
vastu võtma oma esimesed lõputunnistused.

Saue Gümnasiumi hümni laulmine tõi pidulkule aktusele lõpu.
Kooliesisel algas suur lillede, suudluste ja käepigistuste sadu,
kus segunesid õpilased, õpetajad, lapsevanemad, külalised.
Koolimajaesiste kaskede all tehti klasside lõpupildid, mida
koos lõpetanute nimdega saate lugeda/vaadata järgmisel
kolmel leheküljel. (vaata lk. 9-11)

PEETER EELSAARE

Aktuse teadustaja Kristina Promet palus
saalisolijatel mobiiltelefonid välja lülitada ja püsti
tõusta. Muusika hakkas mängima, rahvas
plaksutama ja ligi 90 kaunist noort marssisid saali.
Peale Eesti Vabariigi hümni rääkis direktor Jaan
Palumets. Siis hakkas 7. – 9. klasside
õppealajuhataja Karmi Rumm ette lugema Saue
Gümnaasiumi direktori käskkirja, direktor surus
lõpetanutel kätt ja andis lõputunnistuse. Meeles
peeti ka kõigi kiituskirjad saanud ja nelja-viieliste
õpilaste vanemaid.
Pärast gümnasist Marian Jürisalu laulu tervitasid
lõpetanuid, nende vanemaid ja külalisi
klassijuhatajad Karin Tümanok, Piret Uulma ja
Ulvi Urgard. Südamlikult mõjusid lõpetanute
tänusõnad ja lillede kinkimine õpetajatele.

LAULUPOISID KURGJÄRVEL
vanematel (12a. ja vanemad) poistel.
Võistluste kokkuvõttes saavutas Saue
Poistekoor III koha. Sinna hulka kuulus
nooremate poiste jalgpalli I koht ja
nooremate poiste rahvastepalli III koht.
Meeldejäävaid momente oli veel mitmeid:
kohtumised suusasprinteri Anti Saarepuuga,
mägironija Alar Sikk‘uga, laulja Ivo
Linnaga, külas oli ka Kinobuss.
Laagri avamisel tunnustati kõikide kooride

Kurgjärvel (Haanjamaal) toimus 4.-6.juunil
Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud
üleriigiline poistekooride laager, millest
võttis osa ka Saue Poistekoor.
Laager oli väga hästi korraldatud ja koos oli ~
400 laulupoissi üle Eesti. Põhirõhk laagris oli
sportlikel üritustel ja alles teisel kohal oli
laulmine, ehkki valmistutakse juba 2007.a.
Noorte Laulupeoks Tallinnas.
Laagris võisteldi: jalgpallis, rahvastepallis,
teatevõistluses,
isetegevuskavas
ja
rivivõistluses koos rivilauluga. Pallimängudel
oli eraldi arvestus noorematel (kuni 11a.) ja

hooaja parimaid laulupoisse, kes kingiks said
Eesti Meestelaulu Seltsi poolt ka vastava
kirjaga - HOOAJA PARIM T-särgi. Saue
Poistekoorist oli seekord parim JAAN
KÄNGSEPP.
Saue Poistekoor tänab Saue linna, kes toetas
poistekoori sõitu laagrisse.
ELVIIRA ALAMAA
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!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

9A KLASS

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Klassijuhataja KARIN TÜMANOK

Põhikooli kiitusega lõputunnistus
MARGUS
REIMANN

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, inglise keeles,
matemaatikas, füüsikas, keemias”.

Põhikooli lõputunnistuse said
järgmised 9 A klassi õpilased:
Kristjan Hallik
Henri Heinsalu
Allar Kaur
Heidi Kaur
Ketlin Kiisa
Elise-Marit Kippar -

Greg Kuresaar

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, füüsikas, tööõpetuses,
kunstiõpetuses”.
kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
tööõpetuses”.

Liis Kuusk
Martin-Eero Kõressaar
Siim Kängsepp
Andre Käsk
Sigrid Käärdi
- kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
tööõpetuses”
Martin Mäll

Mihkel Mäll
Mikk Märtmaa
Hannes Niid

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
tööõpetuses”.

Siim Nuuma
Elis Ojaperv

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles ja kunstiõpetuses”.

Liis Paadik
Marlys Pajula
Kaur Peenmaa
Katre Rodima
Piret Seervald
Henrik Takkin

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, inglise keeles,
matemaatikas, füüsikas, keemias”

Mario Vendla
Antti Ventsel
Kerri Gertrud Vestberg - kiituskiri „Väga heade tulemuste
eest matemaatikas, füüsikas,
geograafias, tööõpetuses”

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

10

HARIDUS

22. juuni 2006

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

9B KLASS

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Klassijuhataja PIRET UULMA

Põhikooli kiitusega lõputunnistus

PAULA
PÕLD

-

DIANA
RANDE

-

SEIDI
SOOMETS

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, inglise keeles, kunstiõpetuses, füüsikas, vene keeles,
ajaloos, ühiskonnaõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
inglise keeles, geograafias, vene
keeles, matemaatikas, kunstiõpetuses,
füüsikas, ajaloos, ühiskonnaõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, tööõpetuses, bioloogias,
vene keeles, keemias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses”

Põhikooli lõputunnistuse said järgmised
9 B klassi õpilased:
Reelika Allemann
Freddy Almers

-

Heigo Protten

-

Marit Rande
Indrek Reskov

-

Kadi Saar

-

Maarja Salme

-

Liina Salumets

v

-

Heli Anni
Katre Feldman
Laura Haarakalju
Liina Kala
Risto Kari
Janika Kirt
Taavi Olmet

Patrick Pals
Siim Pavelson
Enelin Pihlak

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
kunstiõpetuses ja tööõpetuses”.
Märten Kuusemets
Kristin Leemann
Helena Malmre
Grete Merilaid
Mait Mägi

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
füüsikas, matemaatikas, keemias,
tööõpetuses”

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
inglise keeles, keemias, füüsikas,
matemaatikas, kunstiõpetuses,
bioloogias, tööõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
füüsikas, matemaatikas, keemias”
kiituskiri „Väga heade tulemuste
tööõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste
ajaloos ja ühiskonnaõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste
inglise keeles, eesti keeles,
kunstiõpetuses”
kiituskiri „Väga heade tulemuste
vene keeles”

eest
eest
eest

eest

Aleksandr Sapoznikov
Hannes Seermaa
Sandra Sõstar
- kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
eesti keeles, vene keeles, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses”
Carita Uuemõis
Sven Veelaid
- kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
ajaloos ja ühiskonnaõpetuses”
Karell Veskimeister - kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
füüsikas”
Evelina Voiko
Keili Vutt

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
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!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

9C
9C KLASS
KLASS

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Klassijuhataja ULVI URGARD

Põhikooli kiitusega lõputunnistus
EVA LIND

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
keemias, inglise keeles,
tööõpetuses, kunstiõpetuses”

Põhikooli lõputunnistuse said
järgmised 9 C klassi õpilased
Aet Einberg
Ülle Ernesaks
Miili Haljasmäe
Sander Joon
Peeter Kareda
Kelian Kasari
v
Anton Lendjasov
Timo Lepp
Regina Madalik

Kerstin Meresma
Kalev Mesila
Martin Mägi
Olari Pajo
Ivar Purre
Priit Saarts

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
tööõpetuses, kunstiõpetuses”

Martin Saks

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
keemias”

Eve Tarnapovits
Mari-Liis Tilk
Elen Torb

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
inglise keeles, tööõpetuses”

Kertu Treubladt
Karmen Tuule

-

v

-

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
keemias, inglise keeles, tööõpetuses,
kunstiõpetuses”

kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
tööõpetuses”
Mikk Tõnissoo
- kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
kunstiõpetuses”
Jere Henri Töyryvuo - kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
kunstiõpetuses”
Triin Ungert
- kiituskiri „Väga heade tulemuste eest
inglise keeles, tööõpetuses”
Norman Varema
Aleksander Vlassenko

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
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Linnavolikogu kinnitas linna 2005.
aasta majandusaasta aruande ja
kohanimede määramise
delegeerimise ja avalikustamise
korra, võttis vastu linna
jäätmekava, kinnitas
Saue Gümnaasiumi põhimääruse,
lõpetas OÜ Saue Vesi tegevuse
Saue Linnavolikogu V koosseisu kümnes istung toimus
15. juunil 2006.
Õnnitleti juunikuu sünnipäevalast Jaan Moks´i.
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1. Saue linna 2005.aasta majandusaasta aruande
kinnitamine /määrus nr 10 /.
2. Saue linna Sooja tn 2 kinnistu detailplaneeringu
algatamine /otsus nr 53/.
3. Saue linna jäätmekava vastuvõtmine (III lugemine)
/määrus nr 11 /.
Saue linna jäätmekava eelnõu avalik väljapanek toimus
15.-29. maini ja avalik istung
29. mail k a. Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku ja
avaliku istungi käigus ei esitatud ühtegi ettepanekut ega
vastuväidet.
4. Kohanimede määramise delegeerimine ja
avalikustamise kord (II lugemine) /määrus nr12 /.
5. Saue linna Ilumetsa kinnistu detailplaneeringu
algatamine ( II lugemine) /otsus nr 54 /.
6. Saue Gümnaasiumi põhimääruse kinnitamine
/määrus nr 13 /.
7. Saue Linnavolikogu 22.05.2003.a otsuse nr 62 ”
Saue linna ametiasutuste struktuuri
ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine” muutmine
/otsus nr 55 /.
Otsustati reorganiseerida Saue Linnavalitsuse struktuuris
infosekretäri ametikoht ning moodustada selle asemel
raamatupidaja ametikoht alates 17. juulist 2006.
Samuti otsustati koondada koristaja ametikoht alates
01.09.2006.a.
8. OÜ Saue Vesi tegevuse lõpetamine /otsus nr 56/.
Otsustati lõpetada OÜ Saue Vesi tegevus.
9.Linnapea puhkusele lubamine /otsus nr 57 /.
Linnapea Ero Liivik puhkab 07.augustist 2006 kuni 15.
septembrini 2006.
10. Palgalise linnavalitsuse liikme puhkusele
lubamine /otsus nr 58/.
Linnavalitsuse palgaline liige Vello Toomik puhkab 03.
juulist 2006 kuni 22. juulini 2006.
11.Välislähetus /otsus nr 59/.
Volikogu esimees Orm Valtson lähetati 16. augustist
2006 kuni 18.augustini 2006 Rootsi Kuningriigis Visbys
toimuvale konverentsile
„ Kohalike omavalitsuse koostöö Balti regioonis”.
12.Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

22. juuni 2006

Linnavalitsus nõustus
lepingute sõlmimisega,
kinnitas projekteerimistingimused,
arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid, eraldas
spordiühingule raha,
väljastas ehitusload
Linnavalitsuse 15. istung toimus 7. mail 2006.a. ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr 198 /
2. Spordiühingule raha eraldamine
/korraldus nr 199 /
Saue Jalgpalliklubile eraldati toetust 22 500 krooni
laste- ja noorte treeninggruppide tööks III kvartalis.
3. Tammetõru tn 39T-1 elektri, side ja
tänavavalgustuse projekteerimistingimuste
kinnitamine/korraldus nr 200 /
4. Pärnasalu tn 36 korterelamu
rekonstrueerimise projekteerimistingimused
/eelnõu suunati teisele lugemisele /
5. Tule tn 22, 22C ja 20 kaugküttevõrgu
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 201 /
6. Saue Linnavalitsuse 25.03.2002.a. korralduse nr 4
kehtestuks tunnistamine/eelnõu suunati teisele
lugemisele /
7.- 14. Ehituslubade väljastamine (Maastiku 34,
Maastiku 32, Puidu 30, Tammetõru 39, Tammetõru 1,
Uusaru põik 1 , Sarapiku terviserada, Ladva 9 )
/korraldused nr-d 202-209/
15. Kirjaliku nõusoleku andmine/korraldus nr 210 /
16. Saue Linnavalitsuse 11. 10. 2002 korralduse nr
140 täiendamine /korraldus nr 211 /
Palgalisele Linnavalitsuse liikmele anti õigus osaleda
väärtegude menetlemisel kohtuvälise menetlejana ja
täiendati korraldust alapunktiga 1.5.
17. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr 212 /
Otsustati registreerida majandustegevuse registris
teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Passiv maja OÜ,
tööriistade rent ja hooldus, tegevuskoht Männi 14, Saue
linn ning hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks
OÜ Transkapital (Rauna 10, Saue linn), metall- ja
plastmasstoodete müügi vahendamine, sõidukite ostumüügi ja remondi vahendamine, tegevuskoht puudub.
18. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu ” Saue linna 2005.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine” II lugemine
( koos audiitori otsusega)
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
19. Sotsiaalkorteri eraldamine /korraldus nr 213/
20. Saue linna koolilaste toetuse suuruse
kinnitamine/korraldus nr 214 /
Kinnitati koolilaste ühekordsete toetuste suurused 2006.
aastaks:
I klassi õpilaste lastevanematele või hooldajatele 600
krooni ning II-XII klassi õpilaste lastevanematele või
hooldajatele 300 krooni.
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21. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr215 /
Sünnitoetust a‘6000 krooni maksti kolmele
lapsevanemale.
22. Hooldaja määramine. Saue Linnavalitsuse
26.11.2003 korralduse nr 320 kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr 216/
23. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Sooja tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine”
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
24. Kaevetööde käigus rikutud teekatte taastamine
/korraldus nr 217/
25.Saue Linna põhimääruse seisukoha kujundamine
Otsustati nõustuda tehtud muudatusettepanekutega ja
esitada need volikogu põhimääruse
ettevalmistuskomisjonile.
26. Saue Linnavalitsuse 22.03.2006.a korralduse
nr 109 muutmine
OTSUSTATI suunata eelnõu teisele lugemisele.
27. Info
27.1 Vello Toomik tutvustas maavanema kirja
Jäätmekava eelnõu kohta.
Harju Maavanem tunnustas meie valmisolekut koostada
iseseisvalt linna jäätmekava eelnõu ning kiitis selle
heaks.

Linnavalitsus nõustus
lepingute sõlmimisega,
kinnitas hinnapakkumised,
otsustas edukate lõpetajate
autasustamise, andis loa
avaliku ürituse korraldamiseks
Linnavalitsuse 16. istung toimus 14. juunil 2006.a. ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr 218/.
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /
korraldus nr 219/.
• Saue linna arengukava koostamise projektijuhi
leidmiseks läbiviidud hinnapakkumisel parima pakkumise
teinud firmaks osutus AS Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, summaga 162 840 krooni koos
käibemaksuga.
• Sarapiku terviseraja välisvalgustuse väljaehitamise
parima pakkumise teinud firmaks osutus Rasireks Elekter
OÜ, summaga 638 734 krooni koos käibemaksuga.
3. Edukate lõpetajate autasustamine
/korraldus nr 220/.
Avaldati tunnustust Saue Gümnaasiumi:
• kuldmedaliga lõpetamise eest ja autasustati 3 000
krooniga (kokku summas a 3 920 krooni)
Maria Liiv ja Merilin Mäll
• hõbemedaliga lõpetamise eest ja autasustada 2 000
krooniga (kokku summas a 2 613 krooni)
Kadi Särgava ja Kristo Paisnik
4. Kehtestatud detailplaneeringu alusel katastriüksuse

22. juuni 2006

jagamine, aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
pindalade määramine aadressil Sooja tn 3, Saue linnas
/korraldus nr 221/.
5. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 222/
Nõustuti 23.juunil 2006 avaliku ürituse „Saue linna
jaanituli” korraldamisega Saue lauluväljakul
kella 18.00 kuni 02.00.
Ürituse korraldamise eest vastutav isik on Sirje Luberg.
6. Uusaru ja Uusaru põik tn elektrivarustusele
kasutusloa andmine /korraldus nr 223/.
7. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 224/.
Reservfondist eraldati 13 066 krooni Saue Gümnaasiumi
kuld- ja hõbemedaliga lõpetanute autasustamiseks.
8.Info
8.1 Sooja tn 2 detailplaneeringu lähtetingimuste
muutmine
Nõustuti Saue linna Sooja tn 2 kinnistu detailplaneeringu
lähtetingimuste muutmisega järgmiselt: p 8.2 „määrata
kinnistu sihtotstarbeks 25 % korterelamumaa ja 75 %
ärimaa”.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

Õnnitleme!
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75
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KLUBI SAUE TAMMED MEESORIENTEERUJAD EESTI MEISTRID !
Eesti meistriteks teateorienterumises tulid Piigastes meestest Saue
Tammed (Andreas Kraas, Marek Nõmm, Erkki Aadli) ja naistest Põlva
Kobras (Liis Johanson, Annika Rihma, Maret Vaher).
Kui mullu ei suutnud Tammed favoriidiseisusega hakkama saada,
siis seekord pöörati avavahetuse 42 - sekundiline kaotus liidrile juhtkohaks
teisel etapil. Kaheminutiline edu kasvas kolmandas vahetuses enam kui
viiele minutile. Ankruetapil langes medalikonkurentsist OK Orvand ja teiseks
kerkis Põlva Kobras (Rain Eensaar, Silver Eensaar, Sander Vaher).
Kolmandana jõudis poodiumile tiitlikaitsja OK Ilves (Tarvo Klaasimäe,
Mati Tiit, Alar Abram). Kokku võistles 42 kolmeliikmelist võistkonda.
Mullune parim Saue Tammede naiskond (Kirti Rebane, Marje Venelaine,
Viivi-Anne Soots) lõpetas esimese vahetuse Kobrasest eespool.
Vaid koondislastest koosnev Põlva hõivas teisel etapil liidrikoha ja lõpetas
võistluse 3.25 enne Tammesid. Pronksile tõusis 25 kolmiku hulgas viimase
etapi parima ajaga OK Peko (Ingrit Kala, Epp Käpa, Anu Annus).
Allikas: Orienteerujate koduleht

OK Saue Tammed võitisid Eesti
meistrivõistlustel lühiraja- ja
teateorienteerumises 11 medalit

Harjumaa meistrivõistlustelt valik-,
suund ja teateorienteerumises võitis
OK SAUE TAMMED kokku 29 medalit

SAUE TAMMED osales Eesti meistrivõistlustel 30 orienteerujaga.
Naiste arvestuses oli väljas 4 ja meeste arvestuses 2 võistkonda

Harjumaa meistriteks valikorienteerumises oma
vanuseklassides tulid:

Esikohale oma vanuseklassis
lühirajal tulid:

Laura Soosalu, Edith Madalik, Viivi-Anne Soots, Virve Orav,
Mikk Kalamees, Erkki Aadli, Ülo Vainura
II koha saavutasid:
Marje Venelaine, Andreas Aadli, Andreas Kraas, Leo Sepp
III koha saavutasid:
Kirti Rebane, Riho Kilp

HILLE TASA, MAIRE RAID, JOHANNES TASA
Heino Heinloo (75 aastane)
II koha saavutasid:
Tiiu Vene, Lauri Malsroos
III koha saavutasid:
Kirti Rebane, Tõnu Raid, Helmut Karin
Johannes Tasa

Harjumaa meistriteks suundorienteerumises oma
vanuseklassides tulid:
Hille Tasa

Kirti Rebane, Viivi-Anne Soots, Virve Orav, Mikk Kalamees,
Lauri Malsroos, Johannes Tasa, Ülo Vainura
II koha saavutasid:
Piia Paasma, Hille Tasa, Andreas Kraas
III koha saavutasid:
Jüri Püssim, Erkki Aadli

Harjumaa meistriteks orienteerumise
teatejooksudes oma vanuseklassis tulid :
Daamide põhiklassis
Saue Tammed koosseisus Kirti Rebane, Viivi-Anne Soots,
Mall Alev
Härrade põhiklassis
Saue Tammed Jürgen Einpaul, Andreas Kraas, Erkki Aadli
II koha saavutasid Daamid - veteranid
Saue Tammed koosseisus Hille Tasa, Tiiu Vene, Virve Orav
III koha saavutasid Härrad - veteranid: Saue Tammed
koosseisus Johannes Tasa, Jüri Märtmaa, Ülo Vainura

SAUE NOOR AUTOSPORTLANE
VÕISTLUSTULES
Käesolev hooaeg Eesti meistrivõistlustel autode ringrajasõidus algas 14-aastasele sauelasele Mihkel Selbergile
õnnetult. Esimesel etapil sai ta küll kvalifikatsioonisõidus
parima aja, edestades lähimat konkurenti Valdur Komp´i
1,9 sekundiga, kuid kohe võistlussõidu stardis purunes ta
autol käigukast ja nii tuligi katkestamine. Sõidu võitiski
Valdur Komp.

Mihkel Selberg (3) ja Valdur Komp (53) treeningsõidul
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SAUE LINNAVALITSUS
VÕTAB TÖÖLE

RAAMATUPIDAJA
PEAMISED TÖÖÜLESANDED
• Lasteaia kohatasude ja toiduraha arvestus
• Muusikakooli õppemaksu ja pillide renditasu arvestus
• Huvikeskuse tasuliste ringide tulu arvestus
• Maksu-ja Tolliametile koolituskuludelt tulumaksu
tagastamiseks andmete koondamine (INF-3)
• Kassapidaja tööülesannete täitmine
NÕUDMISED KANDIDAADILE
Keskharidus, erialane väljaõpe, kohusetunne ja
suhtlemisoskus, arvuti kasutamise oskus
raamatupidamis- ja
tabelarvutusprogrammide tasemel

AS Paulig Baltic on üle 130 aastase traditsiooniga kohvi - ja
maitseainete tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi kontserni kuuluv
ettevõte, 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 BRC Kvaliteedi-ja Toiduohutuse Sertifikaadiga
( BRC Quality and Food Safety Certificate ).
2004.a. tehase laiendusega on suurendatud ka tööstusmaitseainete
tootmist Lihel’i kaubamärgi all.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle
80 % tootmismahust

Seoses maitseainete tehase laienduse
ja
tootmise kasvuga võtame tööle

PAKUME
• astmepalka alates 5 602 kroonist, lisatasusid
vastavalt avaliku teenistuse seadusele,
pikendatud puhkust, täiendkoolitust.

5 maitseainesegude
operaatorit

Kandideerimiseks saata CV Saue Linnavalitsusse
postiaadressil Tule 7, Saue linn 76505 või
elektrooniliselt: saue@saue.ee
Esitamise tähtaeg 09.juuli 2006.a.
Info: tel: 679 0173

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED JUULIKUUS
01. juulil

Harjumaa MemmeTaadi LLustipidu
ustipidu K
ose
Memme-T
Kose
Laululaval; esinevad Saue taidlejad
02. juulil
Maaema Heinamaarjapäeva matk
väljasõit Balti Jaamast 10.10 Aegviidu rongiga, koguneme
esimeses vagunis (tutvume looduskaitse all olevate taimedega;
järved, Jäneda allikas jt looduslikult kaunid paigad) Kaasa võtke
endale juua ja süüa (puhkepausiks). Tagasi sõidame 16.40
03. juulil 10.00
04. juulil 11.00

Kepikõnd U. Seermaa juhendamisel
Ps.erivajadusega inimeste jalutuskäik
Tammikus
05. juulil 14.00 Silvi Männiga ravimtaimi korjama
06. juulil 11.00 Jalgrattamatk Alliku külla
07. juulil 10.00 Kepikõnd U. Seermaa juhendamisel
10. juulil 10.00 Kepikõnd U. Seermaa juhendamisel
11. juulil 11.00 Ps.erivajadusega inimeste
Laulasmaa külastamine
12. juulil 11.00 Vaatame filmi!
4. juuli – 5. juuli Klubi ““T
Tammetõru”
Saaremaa ekskursioon
13. juuli – 14. juuli
oleme ekskursioonil
v
sõpruslinnas V
angazis.
Vangazis.
Infoks sõidule registreerunutele; kindlasti kaasa magamiskott
ja kätterätik. Järgmises lehes täpne väljasõiduaeg ja koht!
Saue Päevakeskus on suletud 13.juuli – 2.august
ILUSAT SUVE KÕIGILE!!!

kelle töö ülesandeks on
tööstusmaitseainesegude ettevalmistamine,
segamine ja ettevõtte sisene transport
NÕUDMISED KANDIDAADILE
!
!
!
!

positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi
hea füüsiline ettevalmistus

KASUKS TULEB
! töökogemus toiduainetetööstuses
! tõstukijuhi tunnistus
! inglise keele oskus kõnes
OMALT POOLT PAKUME TÖÖTAJATELE
! motiveerivat töökeskkonda
! koolitust ja arenguvõimalusi sh. võimalik
väljaõpe Norras
! täiendavat kindlustust, ühisüritusi igal aastaajal ning
soodustusi toitlustamise osas
! palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul
peale kuulutuse ilmumist aadressil
AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või
e-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.ee
märgusõnaga “Operaator “
Täiendav informatsioon telefonil 665 2 000
www.paulig.ee • www.santamaria.ee
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

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

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

SAUE GÜMNAASIUMI
SÖÖKLA
vajab alates 30.augustist

köögitöölist

Info telefonil 699 2039 ;
503 2700 Ülle Jahesalu

HANSAHOUSE OÜ
OTSIB uude avatavasse TEHASESSE Jõgisool MEHI ja NAISI, KEDA HUVITAB

ehitus ja puutöö
Võimalik ka väljaõpe kohapeal.

Kontor asub Tallinnas Veerenni 56

MÜÜJA

garaaz Sauel
v

Nurmesalu tn, 2 korrusel
25 000 eek
Dmitri, tel: 513 7455
dmitri@piskoppel.ee

Pakun kord nädalas tööd

KODU
ABILISELE
ODUABILISELE

CV võib saata aadressil
ann@hansahouse.com
Helista 712 2070 või tule ise kohale!

AS Eraküte otsib
KEILA OSAKONDA

SAUEL

HOOLDUSTEHNIKUT

Tel: 51 52 977

kelle tööülesanneteks on katlamaja seadmete
igapäevase- ja avariihoolduse teostamine

MÜÜA LÕHUTUD

Wavin Estonia OÜ
võtab tööle

küttepuud

tõstukijuht / laotöötaja

(50cm, lepp)

Töökoht Sauel

Hind koos
kohaletoomisega 400 kr/ m3

Kontakt:Joel Meresmaa
Tel: 6 709 663
e-mail: jm@wavin.ee

Tööle asumise aeg:
"
koheselt
Avaldus (CV) palume saata aadressil Põhja 27, Keila
või
priit@erakyte.ee hiljemalt 01.08.2006.a.

Info telefonidel:
775 2018, 51 91 8165

MÜÜME

Kandidaadilt eeldame:
"
eelnevat töökogemust soojustehnika valdkonnas
"
eesti ja vene keele oskust
"
B-kategooria juhalubade olemasolu
"
korrektsust ja täpsust

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Henri‘s Grupp OÜ
Aedadega tegelev firma Sauel võtab tööle metalli-ja
puidutöö kogemustega kohusetundlikke

töömehi

Telefon:+372 56 65 2396, +372 529 1779
e-post: info@henris.ee

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

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

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

