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ARMSA AUTO KINDLAM KOHT ON VOODI KÕRVAL !?
Saue linna territooriumil peaks
tänu aastaid kestnud majaesiste parklate süsteemsele
väljaehitamisele
autode
parkimiskohti jätkuma. Siiski on
linnakodanikke, kes oma
armsatele autodele ei näe
paremat
hoiukohta
kui
aknaalune muru. Augustikuu
viimasel päeval jõudis lehetoimetusse kõrvalolev foto.
Jääb juurde lisada, et Kütise
tänav 3 asuva maja ümbruse
murukate oli värskelt pügatud.

4. SEPTEMBRIL
SAABUS SAUE
LINNAVALITSUSSSE
ALLJÄRGNEV
ELEKTRON KIRI.
Palun korraldage kiiremas korras
Tammelehe tn. lõppu, ehk siis
terviseraja algusesse märgid.
Täna s.o. 04. 09. kella seitsme paiku
nägime, kuidas rajale sõitis
Mitshubisi Pajero 10ZFG.
Tegi seal paar ringi ja tuli välja.
Helistasin ka Falcki ja sain alguses
metsas nendega kokku. Maastur oli
veel ringe tegemas. Läksime Falckiga
oma teed. Natukese aja pärast tuli
metsast välja ka maastur. Palusin tal
kinni pidada.
Juht hüppas välja ja lubas kõigepealt
mulle pasunasse anda, et märke ju
pole. Helistasin Falcki ja patrull hakkas
uuesti meie poole tulema. Enne nende
kohale jõudmist lubas maasturi omanik
mulle veelkord kerepeale anda ja
auto puruks sõita. Falck jõudis
kohale, mees lärmas veel natuke ja
ronis siis autosse.
Tema kaaslannaga vestlemisel
selgus, et nad olid käinud mõõtmas
raja pikkust. Raja ja rajal
vandaalitsemise kohta olid nad
lugenud Saue lehest.

Palun andke see meil edasi ka
konstaablile ja kui vaja, kohtun ka
temaga.
Valvas linnakodanik
ARGO LADVA
KOMMENTEERIB
LINNAVALITSUSE LIIGE VELLO
TOOMIK
Kui kasutada sellise „rallimehe”
loogikat, võib sõita igasse kohta, kus
pole nn „märki” ees.
Kas ka tema hoovi? Kahtlen selles.
Selline suhtumine saab alguse juba
lastetoas - titele on kõik lubatud, laps
peab ju saama, mida tahab. Küll aga
olen veendunud selles, et
suur auto ei
anna suuremaid õigusi.
Ajukäärude
liigutamist
enne sõidule

asumist ja sõidu ajal ei panda senini
veel pahaks.
Liiklusmärgid paigaldatakse lähiajal.
Jääme lootma, et Saue linnas
liiklejad märke tunnevad ja vastavalt
ka käituvad. Näeks väga totter välja,
kui 2006. aasta Saue linna tuleks
tõketeks paigaldada II Maailmasõjas
kasutatud tankitõrje püramiidikesed.
Viimasel ajal toimunud sigatsemiste
kordasaatjaid ja nende “vägitegudest” ehk innustuvaid järgijaid
hoiatan – koostöös valvsate linnakodanike ja Politseiga on Teie
väljaselgitamine lihtne.
Niisama lihtsalt tabab teiesuguseid
ka väljateenitud karistus.
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MIS TOIMUS AVALIKUL ARUTELUL?
Kui sisenesin Saue valla
Kultuurikeskuse saali, võttis
mind vastu varasematest
aruteludest tuttav pilt – vajalikud
tehnilised vahendid paigaldatud,
kaks kolmandikku saalist enda
alla võtnud ümberkaudsete
asumite elanikud, monoliitne
grupikene AS Steri´iga seotud
inimesi. Mõtlesin, et finisieelsele
arutelule oleks oodanud rohkem
inimesi.
v

PEETER EELSAARE
Kuid siis läks saaliuks valla ja sisse
marssisid loosungitega vallaelanikud.
“Vajame uut lasteaeda, mitte kiirgusallikat
!”, “Steri pole meri, et tema vastu ei saa...”
– vaid paar näidet. Saal sai kohe pilgeni
täis. Juba kohalolnud tervitasid saabunuid
tormilise aplausiga. Asuti asja juurde. AS
Steri poolsed korraldajad määrasid arutelu
juhatama Rein Ratase (kes ise on ka üks
Keskonnamõju Hinnangu ekspertidest),
teati päevakord ja traditsiooniliselt esines
avalöögiga Steri eestvõitleja härra Pikani
(fotol). Tema
auks
peab
ütlema
–
eelmistest
inimestega
kohtumistest on
ta
õppust
v õ t n u d .
Erinevalt
varasematest
tunnipikkustest
keemia/füüsikatundidest piirdus seekord
kümne minutiga. Seejärel sai sõna töö
vastutav täitja Arvo Käärd. Seejärel
kiirgusekspert – Tartu Ülikooli Füüsika
Instituudi vanemteadur Enn Realo.
Ettekannete lõppjäreldus – nii, nagu
keskkonnamõju hinnanguski – teoreetiliselt
ja juriidiliselt on kõik korras. Sõna sai ka
Päästeameti esindaja. Kohal oli ka
Keskkonna-ministeeriumi esindaja.
Siis algasid küsimuste tulv ja sõnavõtud.
Vastuste põhiolemus – koostatud hinnangu
alusel vastab kõik normidele, teoreetiliselt
on kõik ohutu, tavaliselt midagi ei juhtu.

Tülikamatele küsimustele lubati vastata
kirjalikult. Vatuolusid meeste jutus ilmnes
palju, erinevad olid ka mitmed arusaamad.
Mis asi ikka on avalik arvamus, kuidas ja
kas peab seda arvestama. Kui 98% on vastu
ja 2% poolt – kas poolt on siis arvestatv
hulk inimesi? Hästi ei tahtnud Hinnangu
koostajate arusaamadesse mahtuda tõsiasi,
et elukeskkonda kui kooslusesse kuulub
looduskeskkonna ja tehnokeskkonna
kõrval ka vaimne keskkond.
Jõuti isegi väiteni, et stress pole
hindamisel arvestamist vääriv suurus.
Teda õigupoolest polegi, sest stressi ei
saavat diagnoosida ega mõõta. Väide Kiirgusobjekti ümbruses elavate inimeste
stressiseisundi tõusu või languse
hindamiseks tuleks enne läbi viia kogu
Eestimaa inimeste stressinivoo uuring. Siis
saab võrrelda.
Aga aitab. Alliku külast kuue kilomeetri
kaugusel elava inimesena võin ma liigselt
langeda emotsioonide kütkesse. Liiati on
allpool toodud muljetes ja ametlikus kirjas
kõik vastuolud ja probleemid kenasti välja
toodud.
Nüüd Saue linna esindatusest.
Aktiivne linnakodanike tuumik oli
kohal nagu alati.
Proua Mare Kask
esitas aruandjatele
tülikaid, argumenteeritud küsimusi ja
nõudis ka samaväärseid vastuseid.

Nagu alati. Linnavõimu esindasid ja
esinesid sõnavõtu ja
küsimustega
volikogu liikmed

Matti Nappus ja
Henn Põlluaas.
Nagu alati ka
varasematel rahvakogunemistel.
Juriidiliselt ei ole
Saue linnal õigust

kiirgusobjektiga seotud asjaajamisse
sekkuda, kuna objekt ei asu linna
territoorjumil.
Oluline on, et jälle kord tuli jõuliselt esile
ümbruskonna elanike peaaegu absoluutne
vastuseis sedalaadi objekti töölehakkamise
vastu oma kodude keskel. Saavutati ka
ettepanekute ja vastulausete esitamise
tähtaja pikendamine nädala võrra.
Ja mis peamine – Kekkonnamõju
Hindamise Aruande seisukohad pole
automaatselt aluseks tegutsemisloa
väljaandmiseks. Otsustavad ikka Firma
ja Kohalik Omavalitsus nõupidamiste
laua taga.

Saue valla Kultuurikeskuses
toimunud avaliku arutelu
muljed.
Suurema osa kohalviibinud inimeste
muljed on toimetusele saadetud kirjas
kokku võtnud Eha Lettermo.
Rahvas oli ilmselgelt AS Steri tehase
vastu Alliku külas.
Hääletusel demonstreeris seda saalitäis
rahvast. Poolt hääle andsid vaid 4-5
inimest, kes istusid Jaanus Pikani vahetus
läheduses.
Rahvas seadis kahtluse alla Keskkonnamõjude uuringu tulemused, sest:
! Kuidas ei leidnud ehitusekspertiis
ehituses ühtegi viga, kui juba praegu, enne
tehase käivitamist, on hoone betoonpinnas
praod sees?
! Kuidas leitakse, et mõju inimeste
stressile ja tervislikule heaolule puudub,
kui puudub hindamise metoodika
! Kuidas leitakse, et mõju kinnisvara
hindadele tehase paiknemise piirkonnas
puudub, kui pole tehtud mingeid vastavaid
uurimisi.
! Kuidas saab väita, et transport tehaseni
kulgeb mööda asfaltteed, kui KMH
aruandes olevad fotod näitavad selgelt
tehase kõrvalt paistvat riigimaanteed, mis
on kruusakattega?
! Miks kiirgusallika kumulatiivsete
mõjude uuringu käigus mainitakse küll
paari vana lauta ja paari elamut, mitte aga
lähinaabruses asuvat Vanamõisa seltsimaja,
kus pidevalt on mängimas rohkelt lapsi?

4

ALLIKU KÜLA KIIRGUSOBJEKT
õhusaaste luba, kui tehas
käivitatakse täisvõimsusel.

! Küsimusele, milliseid alternatiivseid
asukohti tehasele on kaalutud, oli vastus
liiga laialivalguv: ükskõik-kus!
! Uurimise alt on välja jäänud kohalik
floora ja fauna, mis jääb suuravarii korral
ohu piirkonda. Elanikele teadaolevalt
sisaldab see rohkelt looduskaitse all olevaid
isendeid nii looma- kui taimeriigist.
! Püüti vältida otsese vastuse andmist,
kas Päästeametil on olemas Evakuatsiooniplaanis kirjeldatud robotid, millised
suuravarii korral saadetakse piirkonda.
Lõpuks selgus, et kaks robotit on, kuid need
ei tööta kõrgaktiivse kiirgusallika
läheduses.
! Tehase asukoha valikul eirati täielikult
fakti, et põhjavee kaitstuselt kuulub Alliku
küla piirkond maapinnalt lähtuva reostuse
eest täiesti kaitsmata alade kategooriasse.
! Küsimust tekitas, kuidas õnnestus
Ehitusekspert OÜ´l mööda vaadata faktist,
et tehase näol tehtud juurdeehitis on
olemasolevast ehitisest pea poole suurem?
Samas mainitakse, et seadus lubab
detailplaneeringuta
juurdeehitise
teostamist, kui see ei ole suurem kui 33 %
põhiobjektist? Ja leida lõppkokkuvõtteks,
et kõik on seaduslik?
! Kiirgusfooni mõõtmise
tulemuse erinevusi hoone
välisseinal põhjendatakse
loodusliku fooni erinevustega.
Samas on teada, et enne
kiirgusallika toomist Alliku
külla pole keegi piirkonnas
looduslikku fooni mõõtnud.
! Vastust ei saadud ka
küsimusele, kuidas ja millise aja
jooksul plaanib Saue vald, kellel
lasub vastav kohustus, elanikke
teavitada kiirgusohust, kui
peaks avarii juhtuma.
! Tänu KMH uuringutele saime
teada - AS Steri vajab
keskkonna-ministeeriumilt ka

Rahvas on seda meelt, et
hindamata jäeti põhilised
rahvast huvitanud punktid.
Usaldust ei ärata uuringu vastu
ka see, et uurimuse tellija ja ka
rahastaja on AS Steri ise.
Rahvas ei ole rahul Jaanus
Pikani väitega, et enne tehase
ehitamist on Alliku küla
rahvast
informeeritud
plaanitud
tegevusest
kõrgaktiivse kiirgusallikaga.
Rahvas soovib, et Jaanus Pikani viitaks
mõnele ajalehele või meediakanalile, mis
on Saue vallas kuuldav-nähtav, kus AS
Steri kutsus inimesed enne tehase ehitamist
kokku , andmaks informatsiooni
kavandatava tegevuse kohta.
Ka ei ole rahvas rahul väitega, et grupp
inimesi kihutab teisi üles. Rahvas valis endi
hulgast grupi inimesi, kes leiaksid aega ja
tahtmist ennast ja külaelanikke toimuvaga
kursis hoida.
Kiiresti tuleks avaldada evakuatsiooni
plaan, sest Kõrgaktiivne Kiirgusallikas on
juba ju kohal
Samuti saadeti Saue Sõna toimetusele
koopia kirjast, mis tänaseks ka ametivõimudele edastatud.

RAHVAS POLE RAHUL
UURINGU TULEMUSTEGA
Alliku, Vanamõisa ja Pühaküla elanikud
leiavad, et Keskkonnaministeeriumi
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soovitusel ja AS Steri poolt tellitud
keskkonnamõju hindamine on jätnud
vaatluse alt välja paljud külaelanikele
muret tekitanud küsimused või teinud seda
dententslikult.
Hindamise tulemusest loeme välja, et
sigala, mis pole mitte kunagi töötanud, on
väga suur reostusallikas, samas aga
imestame, et pole märgatud AS Steri
vahetusläheduses töötavat Vanamõisa
seltsimaja, kus käib pea igal õhtul palju
lapsi. See on ainult jäämäe veepealne osa.
Toome siinkohal ära osad ettepanekud,
vastuväited ja küsimused, mis on esitatud
antud hindamistulemuste kohta.

Ettepanekud, vastuväited ja
küsimused keskkonnamõju
hindamise aruandele.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KMHS) § 20
lg 1 p 14 kohaselt käsitleb ekspertrühm
aruande kohta esitatud ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi. Tuginedes sellele
sättele, esitavad avaldajad alljärgnevad
ettepanekud, vastuväited ja küsimused AS
Steri steriliseerimisseadme keskkonnamõju hindamise aruande kohta.
1. Keskkonnamõju
hindamise
programmi p-s 5.6. on ette nähtud vajadus
hinnata mõjuala raadiust suuravarii puhul
tehnoloogilise rajatise maksimaalse
võimsuse korral. Steriliseerimiskeskuse
projekteeritud võimsus on 1 milj Ci ehk
37 PBq. Aruandes on aga esitatud vaid
mõjuala teoreetilised arvutused 7,4 PBq
kohta (nö kollektiivse suitsiidi
stsenaarium). Maksimaalset näitajat 37
PBq mainitakse aruande p-s 4.10 vaid kui
spekulatsiooni ning selles osas uuringut
ei tehta. Niisiis ei vasta aruanne
programmile ning ainuüksi see asjaolu
välistab aruande heakskiitmise
KMHS § 22 lg 3 p 2 järgi.
2. Oma 26.05.2006 kirjalikus
ettepanekutes programmile
juhtisid avaldajad eriti
tähelepanu kinnisvarahindade
ja üldise heaolu märgatavale
langusele
kiirgusallika
ümbruskonnas. Paraku ei
saanud nad aruandest neile
küsimustele mitte mingit
konkreetset
vastust.
Ekspertgrupi kokkuvõtlikud
hinnangud, justkui puuduks
üldse igasugune otsene või
kaudne mõju heaolule või
varale, on avaldajate arvates
naeruväärsed ja näitavad
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ilmekalt aruande formaalsust ja
ebausaldusväärsust.
Taolisel uuringul on mõte ainult siis, kui
see annab keskkonnamõju kohta
objektiivse pildi. Korraliku tulemuse
saavutamiseks on ekspertidel vaja teha
sisulist tööd ja kõik programmis
ettenähtud küsimused tegelikkuses läbi
uurida. Kuidas oli võimalik uurida näiteks
inimeste heaoluseisundi muutust või
stressi, kui nende inimestega üldse ei
kohtutudki? Taolist teoreetilist juttu, mida
aruanne nt stressi ja heaolu kohta sisaldab,
võib igaüks lugeda ka erialakirjandusest.
Sama lugu on kinnisvarahindadega.
Konkreetselt ei uuritud mitte ühtegi
võimalikku hinnamuutust. Kui ekspert
tunnistab, et puudub hindamismetoodika,
siis tuleb selline metoodika välja töötada.
Mingi mõistliku valimiga turu-uuring või
kliendiküsitlus vms ei tohiks olla ju
ülejõukäiv. Sisulise uuringu läbiviimine
tagaks selle, et dokument ja tegelik elu ei
erineks kardinaalselt, nagu antud juhul
paraku välja kukkus.
Avaldajad teevad ettepaneku välja töötada
uurimismeetodid
keskkonnamõju
hindamiseks inimeste vara ja heaolu
valdkonnas ning neile meetoditele
vastavalt läbi viia tegelikud uuringud.
Avaldajatele (jt ümbruskonna elanikele)
on see väga oluline, et näiteks otsustada
võimalike kahjunõuete esitamist AS Steri
või loa väljaandja vastu. Inimesed ei pea
ilma igasuguse hüvitiseta taluma oma vara
väärtuse ja heaolu langust seoses
kiirgusallika
toomisega
nende
harjumuspärasesse elukeskkonda.
3. Probleeme tekitab avaldajate arvates
aruande osa, mis puudutab käitumist
hädaolukorras – p 4.6.1.2. Pideva
kiirgusseire sisseviimise kohustus on
pandud AS Sterile endale, kes võib aga
olla erinevatel põhjustel huvitatud lubatud
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kiirgustaseme ületamise varjamisest.
Enesekontroll nii tundlikus valdkonnas ei
ole tõenäoliselt õigustatud. Seiret peaks
seetõttu teostama sõltumatu isik.
Veel tekitab küsimusi, kuidas on mõeldud
valla poolne elanike teavitamine
hädaolukorrast ja selle lahendamisest.
Milliste kommunikatsioonivahenditega,
millise aja jooksul jms.
Avaldajatel on ettepanek tähistada
maksimaalne ohutsoon vastavate
liiklusmärkide ja infotahvlitega, et
kõikidel inimestel oleks kiirgusallika
asukoht teada ja võimalus ohtu sattumist
vältida.
4. Defektoskoopilisest uuringust (p 5.2)
loevad avaldajad välja, et mõõtmised viidi
läbi kaks aastat tagasi kalibreeritud
mõõteseadmega. Siit esimene küsimus:
kas seade oli usaldusväärne ja kui tihti
peab taolisi seadmeid üldse kalibreerima?
Tabelitest on näha, et betoonpunkri lael
ületab kiirgustase loodusliku fooni.
Sellised ärevusttekitavad tulemused on
saavutatud momendil installeeritud
võimsusega 5,5 PBq. Millised oleks aga
tulemused, kui kiirgusseade saavutab
projektijärgse täisvõimsuse 37 PBq?
5. Avaldajad ei ole nõus sellega, kuidas
aruandes on kajastatud avalikku arvamust.
Jääb ekslik üldmulje, justkui oleksid
kohalikud elanikud steriliseerimistehasega
leppinud või suisa toetaksid selle
töölehakkamist. Avalikkuse vastuseisu
mainitakse väga tagasihoidlikult ja
proovitakse jätta muljet, et selle taga on
vaid väike grupp aktiviste, kes külvavad
rahva hulgas paanikat.
Ometi on laiem avalikkus televisiooni ja
ajakirjanduse vahendusel saanud tutvuda
risti vastupidise olukorraga, kus peaaegu
kogu kohalik elanikkond nõuab
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steriliseerimistehase teise piirkonda
viimist. Fakti, et üle 3200 Saue valla- ja
linnaelaniku on andnud oma allkirja
tehase likvideerimise toetuseks,
mainitakse millegipärast aruande peatükis
5, mis käsitleb hoopis ehitise tehnilise
seisukorra hindamist. Avaldajad soovivad,
et avalikku arvamust kajastataks aruandes
selgelt ja objektiivselt.
6. Aruande p 4.5. märgib gammasteriliseerimisrajatistest lähtuva „ainukese
reaalse keskkonnamõjuna” osooni teket.
On tehtud teoreetilised arvutused ja leitud,
et AS Steri oma tegevusega tagab osooni
kui saasteaine sisalduse piirnormi enda
territooriumi piiril. Samas peab AS Steri
aruande kohaselt just osooni tõttu
taotlema välisõhu saasteluba.
Osoon on lisaks sudu tekitamisele ka
oluline südametervise riskifaktor,
põhjustades näiteks ateroskleroosi. Seda
valdkonda aruanne paraku ei käsitle.
Paljud kohalikud elanikud on eakamad
inimesed ja ateroskleroosi oht on neil niigi
suur. Kas lisanduv osoonihulk on neile
selles osas lisaohuks või mitte? Üldse oli
osooni teema avaldajatele uudiseks ja nad
sooviksid selle kohta aruandes märksa
rohkem üldmõistetavat teavet. Osoon kui
gaasiline aine ei tunne ju tegelikkuses
tehase territooriumi piire, millele aruanne
viitab. Osoonikoguse oluline suurenemine
sissehingatavas õhus on seega tehase
lähiümbruse elanikele väga reaalne oht,
mis vajab konkreetsemat analüüsi.
Hillar Peets, Alliku küla
Pekka Tiidus, Alliku küla
Rando Soosalu, Pühaküla
Matti Nappus, Saue linn
11. september 2006

fotod: Regina Lilleorg
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“Kirjakast”
LUGUPEETAV
SAUE SÕNA TOIMETUS
Te olete üsna edukalt kajastanud
Saue elu mitmeid tahke ja inimesi
ka harinud.
Vast hakkate kinni ka järgmisest
probleemist.
Saue on vist ainus linn Eestis, kus linnas
on lubatud ka suuremate koduloomade
pidamine. See mõte tuli mulle pähe, kui
nägin 27. augustil kella 14 paiku kahte
ratsanikku Pärnasalust keeravat ja VanaKeila maantee kõnniteed mulle vastu
tulevat. Olen Sauel ratsanikke näinud ka
varem: varakevadel mööda Tule tänava
haljasala kappavat nii, et pehme rohukamar
kapjade all lendas ja talvel suusaradu segi
trampimas. Olen kuulnud emasid rääkimas,
kuidas ratsanikud on neid ja lapsi
ehmatanud mõisapargi ühiskasutatavas
alumises osas. Mul tekkis mitu küsimust.
Miks eelistatakse hobuseid? Kas
sellepärast, et nad on nii kaunid loomad?

Miks ei tohi linnas lehmi, lambaid, eesleid
ja muid loomi pidada? Kas linnavalitsus
on kehtestanud koerte ja kasside pidamise
eeskirjadele lisaks ka muude koduloomade
pidamise korra?
Saue elanikus hoiavad oma linnakest väga
ja on teinud palju selle korrastamiseks.
Sokk oli juba see, kui mõisa park tehti
hobuste kopliks. Talli (mõisa) omanik on
nii madala kultuuritasemega, et ta
tõenäoliselt ei tule selle pealegi, mida sobib
linnas teha. Seetõttu ei saa loota, et ta
oskaks hobuseid üürivatele ratsutajatele
öelda, kus võib ratsutada. Just selliste
inimeste tõttu on vaja must/valged reeglid
kehtestada ja nende täitmist ka kontrollida.
Rumalate inimeste tõttu kannatavad
hobusedki, vaevalt et neil mööda kõva
asfalti hea sõita on.
Kardan, et Saue linna juhid ei söendagi
“mõisahärrale” märkusi teha. Oli ju Teie
leheski lugeda volikogu liikmetele mõisas
peo korraldamisest.
v

Edu soovides
R. VÄLBE
Kütise 9 – 6
28. aug. 2006

KOMMENTEERIB
LINNAVALITSUSE LIIGE
VELLO TOOMIK:
Tõepoolest, hobused on kenad loomad, kas
aga sellisel moel nendega linna
muruplatsidel ratsutada, see on juba sõltuv
omaniku enda kasvatusest
ja
arusaamadest.
Pean ütlema, et ühtegi taotlust selleks pole
linnavalitsusse minu teada tulnud ja raske
on ka antud fakti kommenteerida.
Samas on muidugi iseenesest pentsik
olukord – mõisnik lukustab linnaelanikele
seadusevastaselt looduskaitsealuse pargi
värava, aga linnatänavatel ja haljasaladel
laseb julgelt hobustega kapata…
Tänan linnakodanikku tähelepanu
juhtimise eest.
Teeme, mida saame, sest Kohaliku
Omavalitsuse Korralduse seadus reguleerib
ainult koerte ja kasside pidamist.
Töötame läbi ka teised õigusaktid,
konsulteerime
ja
järgmises
ajalehenumbris tuleme selle teema
juurde tagasi.

AUSTATUD KOOLIÕDE, KOOLIVEND!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Käesoleval aastal möödub 85 aastat Saue kooli („Valge
maja“), mis tegutses aastatel 1921-1974, asutamisest. Kool
alustas Saue-Vanamõisa erakoolina ja 1961. aastast kuni
kooli sulgemiseni kandis nime Saue 8. klassiline kool.
Kutsume kokku kõiki, kes kunagises Saue koolis õppinud
ja töötanud. Kokkutulek toimub 11. novembril 2006. aastal
Saue Gümnaasiumi aulas (Nurmesalu 9), algus kell 13.00.
Päevakavas on meenutuste aeg, soovijatele ringkäigud
Saue Gümnaasiumis, esinemised. Tantsuks mängivad
kohalikud pillimehed.
Kokkutuleku
osalustasu
100
krooni
(toit+korralduskulud) palun kanna
25. oktoobriks Eesti Ühispanka
a/a 10010567645014, saaja Anne-Liis Liivik. Selgituses
lisa nimi ja lõpetamise aasta.
Ettevalmistustöö paremaks korraldamiseks anna endast
ja soovist kokkutulekul osaleda teada ühele järgmistest

Saue koolis õppinutest:
Anne Liivik (Kaares) 659 6063
Ülle Gretðkov (Vaarik) 52 70 844
Urve Leomar 659 6482

Liivia Anion (Lootus) 479 4103; 53 417 075;
liivia.anion@mail.ee
Maie Uhtlik 659 6827; 56 453 357;maieuhtlik@hot.ee
Saue Sõna toimetus vabandab reklaamitellijate ees,
kelle tellitud reklaamid jäid toimetuse apsaka tõttu
2. septembri Saue Sõnas ilmumata.
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HUVIKESKUSE JA NOORTEKESKUSE TEABEPÄEV VABA
AJA VEETMISE VÕIMALUSTEST
September on käes ning lastel
ja nende vanematel mure,
kuidas on võimalik sisustada
koolist jäävat vaba aega.
Kuidas saada teada, milliseid
võimalusi pakutakse oma
kodukohas? Et kõik võimalused
oleksid koondatud ühtekokku
ning et huvilised saaksid
suhelda ka ringijuhtide ja
treeneritega, korraldavadki
Saue
Huvikeskus
ning
Noortekeskus iga õppeaasta
alguses teabepäeva laste ja
noorte vaba aja veetmise
võimalustest Saue linnas.
Tänavu
toimus
see
6.septembril koolimajas.
Pakutavaid võimalusi oli
rohkesti ning ka huvilisi hästi
palju. Paljud leidisid juba
teabepäeval omale sobiva
tegevusala ning mõned trennid
ja ringid said oma nimekirjad
juba täis.

Kes siiski veel valida ei suutnud või kes ei
saanud teabepäevale tulla, saavad infot
Saue Huvikeskusest
tel: 65 95 009, vastuvõtu ajad
E.T.K.N. 15.00 - 18.00 koolimajas ruum
nr. 124.
Kui aga lastel ja noortel soov
regulaarselt tegeleda mingi kindla
huvialaga puudub, tulge Noortekeskusesse.
Noortekeskuses iga päev on mingi teema
päev. Ehk leiavad lapsed oma huviala just
noortekeskuses, et siis mõnes ringis
sellega süvendatult tegeleda.

18. septembril kell 18.00 koolimajas ruum 124 Saue kultuuriseltside Ümarlaud

SAUE HUVIKESKUSE RINGID ÕPILASTELE 2006/2007 ÕPPEAASTAL
MUUSIKA
TANTS

plokkflöötjuhendaja
Reet Jürgens
Showgrupp VIKERKAAR-SAUE Elo Marika Kongo
Line – tants
Kaie Seger
KUNST
Keraamika
Reet Vester
Tekstiilimaal
Monika Liiv
TEHNIKA
Meisterdamine
LOODUSFOTO KURSUS
Lembit Michelson
v
MÕTTERendzu
Ants Soosõrv
MÄNGUD
Male
Valjo Rattasep
PIKAPÄVARING
H. Floren ja L. Veskioja
SPORT
Keila Korvpalliklubi Saue rühm treener Olev Baar
Saue Võrkpalliklubi treener Urmas Joa
Saue Jalgpalliklubi treener Valdis Toomast
Kergejõustikuklubi “Tipp” treener Triin Koppel
Orienteerumisklubi Saue Tammed treener Edith Madalik
Keila Swimclub Saue rühm treener Terje Tomingas
Saue Tenniseklubi treener Ülo Vatsk

Karate treener Rene Toome
TÄISKASVANUTELE ALATES OKTOOBRIST
• Inglise keele keskastme vestluskursus • Ruumikujundus ja värviõpetus
• Keraamika • Loodusfoto
INFO JA REGISTREERIMINE RUUMIS 124, TEL 6595 009, 52 34 339

tel. 52 23 635
11. sept. E, K 16.00
P 18.00
26. sept. T 16.00 r. 407
11. sept. E 18.00 r.407
oktoobrist
novembrist
19.sept.T10.00-13.00
1. korrusel
13. sept. K 16.00 r. 205
11. sept. E-R 12.00 r. 121
11. sept. E 15.05-16.30 võimla
T, N 16.30-18.00 võimla
R 15.05-16.30 võimla
13. sept. K 17.30-19.00 võimla
tel. 50 50 194
12. sept. T 15.00-16.30
maneez
R 15.05-16.30 võimla
tel. 50 82 973
12. sept. T, N 15.00-18.00
12. sept. T, N 18.00-19.00 võimla
R 16.30-19.00 võimla
L 8.00-13.00 võimla
P 15.00-20.00 võimla
12 sept.T N 18.00-19.00 rõdu

Saue lasteaed
„Midrimaa”
vajab

MAJAHOIDJAT
Töö sobib
mehele.
Võib olla
pensionär.
INFO
65 96 526
65 96 472
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IMEKAUNIS MAA - NORRA
Olen näinud Pamiire ja Karpaate,
mägesid Kreetal ja kauneid Alpe
Sveisist Itaaliani, kuid Norra vaated on
erilaadselt imelised. Kui oled korra seal
käinud, ei unusta seda maad niipea.
Norra on kaunite jõgede, fjordide,
orgude ja mägede maa. Üks kosk
mägedest alla voolamas ja üle
trumpamas teist oma iluga. Lopsakas
rohelus vaheldub pärast mõnetunnist
sõitu kõrgmäestiku tundra kidura
loodusega. Kui väsimus silma korraks
kinni vajutas, oli ärgates jälle kahju
igast hetkest, mil jäi nautimata
bussiaknast mööda läinud ilus loodus.
Seda toredat reisi läbi Norra karge ja
kauni looduse nautisid juuli lõpus Saue
kapell, Mustamäe, “Kägara”, viis
rahvatantsijat “Sommajast”. Me ei
käinud Norras mitte ainult loodust
nautimas ja puhkamas. Kahel korral sai
ka seelikusabad pihku võetud ja
vabaõhumuuseumides tantsu vihutud.
Esimese esinemise päeval oli ilm päris
palav. Kerge polnud ei muusikutel ega
tantsijatel, aga hakkama saime! Armas
pererahvas kostitas meid pärast
kontserti tohutu hulga
mahlajoogi, kohvi ja
imeheade norrapäraste
pannkookidega. Higi
pühkimiseks olid sinised
salvrätid, mis pisut värvi
andsid. Oi seda naeru ja
lusti, kui lauast tõustes
avastasime, et enamus
meist
olid
näost
potisinised!
Järgmisel päeval oli meil
esinemine
Sigdali
Vabaõhumuuseumis, kus
meil oli võimalus nautida
ka norralaste rahvatantsu.
Esinemise järel kutsus
meie
vastuvõtja,
rõõmsameelne
ja
naeruhimuline proua
Sigrid meid oma koju
külla. Terve bussitäis
rahvast – 47 inimest –
kõndis läbi kõik tema
v

eluruumid. Oli , mida vaadata ja
imetleda – enamus mööblist on Norra
rahvakunst.
Ja vaade tema õuelt! Alla laskuv nõlv,
orus voolamas jõgi, üle jõe kaunid
mäed. Imeline! Sellises kodus tahaks
küll igal hommikul ärgata. Nii palju ilu
ümberringi muudab inimesedki
avatumaks ja lahkemaks – meie
pillimehad võtsid pillid pihku, tantsijad
lõid sääred sirgu ja läkski lahti kontsert
proua Sigridile tänuks kena vastuvõtu
eest.
Sellest kaunist maast võib kirjutada
sadu lehekülgi ja kõnelda mitmeid
tunde, kuid nagu öeldakse – ilu on
vaataja silmades (või südames?) ja oma
silm on kuningas.
Andkem endale võimalus Norraga
kohtumiseks!
Armas Elena (Kalbus) !
Tuhat tänu, et Sul jätkus tarmukust,
ettevõtlikkust see imeline reis oma
rühmade tantsijatele korraldada, et
meie, “Simmaja” naised, saime teie
tuules triivida. Nagu iga reis, oli seegi

vahel väsitav – olime ju mõnel päeval
lausa 16 tundi teel. Sinul jätkus ikka
jõudu käia ühe juurest teise juurde
– ise naerust pakatav – ja tunda huvi,
kas kõigil on kõik hästi. Oli hästi,
väga hästi oli – laulu ja tantsu jätkus
bussiski. Kui Avo kitarri välja võttis,
laulis bussis “kõik-see-mees”.
Meeldejäävalt kenasti tänasid Sa
alati pärast esinemist oma tantsijaid
ja pillimehi.
Aitäh Sulle!
Head reisikaaslased muudavad
paremaks iga reisi. 47 inimest 7 päeva
kitsas bussis – ainult nali, naer, laul ja
tants – ei mingit hädaldamist ega
virisemist. No mida veel tahta!
Selline ongi üks hästi õnnestunud reis.
Veelkord tänud Sulle,
Helena (Kalbus) ! Tänud kõigile
imetoredatele reisikaaslastele!
“Simmaja” tantsijate nimel
AIDE RÄÄBIS
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SAUE
TEADETEKASTID
Arvatavasti on tähelepanelikud
linnakodanikud märganud linnapilti
ilmunud teadetetahvleid. Sinna
paigutatakse Linnavalitsuse ja tema
allasutuste,
samuti
muude
organisatsioonide poolt korraldatavate
ülelinnaliste ürituste teated.
Praeguseks on tahvleid paigutatud
neli: Saue Gümnaasiumi, Kaubakeskuse, Turuplatsi ja Linnavalitsuse
juurde.
Kapid on lukustatud, seetõttu tuleb
teate paigaldamise soovi korral
pöörduda Linnavalitsusse
Riina Tammistu tel. 67 90 175
Huvikeskusesse
Sirje Luberg tel. 65 95 009
LINNAKODANIKEL PALUME OMA
KUULUTUSI
JA
TEATEID
TEADETEKASTIDE KLAASIDELE
MITTE KLEEPIDA!

NOORTEPIDU
MÄRKIS KOOLIAASTA
ALGUST
On saanud traditsiooniks, et Saue
Huvikeskus
ja
Noortekeskus
korraldavad noortele õppeaasta
alguse peoõhtu. Nii ka tänavu – pidu
sai teoks 8.septembril. Tore oli
õppeaasta alguses koos ühiselt
tantsida, mänge mängida ning
karaoket laulda, et siis taas täie
tõsidusega õppetöösse süveneda.

KONKURSS
„SAUE LINNA AASTA
ÕPETAJA 2006“
Uus õppeaasta on alanud ja varsti, 5.
oktoobril, tähistame Ülemaailmset
Õpetajate Päeva.
Aeg on välja selgitada, kes meie linna
õpetajatest,
ringijuhtidest
ja
treeneritest vääriksid kandma tiitlit
„Saue linna aasta õpetaja 2006“.
Reglemendi järgi on konkursi
eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine
ja väärtustamine ning nende õpetajate,
treenerite ja ringijuhtide esiletoomine,
kes on saavutanud oma õpilaste,
nende vanemate, kolleegide ja
üldsuse lugupidamise. Kelle töö ning
isiklik eeskuju on kaasa aidanud
noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, õpilased
saavutanud häid tulemusi õppetöös,
esinenud
hästi
konkurssidel,
olümpiaadidel,
ülevaatustel,
võistlustel. Kes on piirkonna haridusja kultuurielu edendajad.
Põhjendatud
ettepanekuid
kandidaatide kohta ootame õpilastelt,
lapsevanematelt,
pedagoogide
ühendustelt,
kollektiividelt,
üksikisikutelt,
haridusasutuste
juhtkondadelt, hoolekogudelt jne.
22. septembriks 2006.
Ettepanekud palume esitada Saue
Linnavalitsusse kinnises ümbrikus
märgusõna all „Aasta õpetaja 2006“.
Konkursi tulemused tehakse teatavaks
5. oktoobril.

16. september 2006

HARJUMAA IIVE
PÜSIB POSITIIVNE
ALATES 2006. A
VEEBRUARIST
Harjumaa iive püsib positiivne
alates 2006. a veebruarist.
Augustis registreeriti Harju
Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel 129
lapse sünd. Poisse sündis 67
ja tütarlapsi 62.
Esmasündinuid oli 56, teisi
lapsi 46, kolmandaid 17,
neljandaid ning viiendaid neli
ja kaheksandaid kaks.
Surmaakte koostati kokku 71,
kusjuures mehi suri 32 ja naisi
39. Lahkunute keskmine
vanus oli 72 aastat. Mehed
elasid keskmiselt 66 ja naised
78 aastaseks.
Registreeriti 57 ja lahutati 12
abielu. Nime muutis 5 inimest.
SAUE LINNAS ON IIVE
OLNUD POSITIIVNE KOGU
2006. AASTA JOOKSUL
AUGUSTIS REGISTREERITI
6 SÜNDI – 3 P0ISSI JA 3
TÜDRUKUT.

ÕNNITLEME !

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED
SEPTEMBRIS

20. 09 14.30 Toimub esimene ujumine (linnavalitsuse bussiga)
22. 09 14.00 Sõltuvus, sõltuvusprobleemid ja kaassõltuvus. Petra Poolamets
23. 09 13.00 Moskva tsirkus Tallinna Linnahallis. Võimalik tellida
päevakeskusest sooduspileteid 100.- krooni !
27. 09 11.30 Marati toodete müük
29. 09 16.00 Pensionäride klubi Tammetõru kogunemine
Kepikõnd toimub 22. septembril kell 10.00. Tulge kõndima!!!
Neljapäeviti 9.30 toob linnavalitsuse buss eakaid inimesi keskusesse ja 11.30 on
võimalik linnavalitsuse bussiga ka koju tagasi sõita. Nii on võimalik jalavaeva
vähendada ja suuremad ostud teha kord nädalas.
Oma soovist andke teada päevakeskuse telefonil 6 595 070
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1. SEPTEMBRIL ALGAS KOOLIAASTA
Linnasisene õpilasbuss alustas tööd 4. septembrist
Kell 07.40 1. ring Kiviloo – Tammelehe tn. – Tõkke tn. – kool
Kell 08.00 2. ring Tammetõru tn. – Vana - Keila mnt. – kool
ÕPPEAASTA ESIMENE
KOOLIPÄEV SAUE
GÜMNAASIUMIS
Kooliaastad ja koolipõlves toimunu
püsivad meie mälus ja meenutustes meie
elupäevade lõpuni. Sest valdavalt on need
mälestused meeldivad.
Aastakümnetega
ununeb
kõik
ebameeldiv (kui seda oli), kõik kaunis
muutub veelgi armsamaks. Kui paljud
meist mäletavad täpselt oma esimest
koolipäeva, on raske arvata. Ja sel pole
nagu eriti tähtsustki, sest kõik jääb ühise
mõiste – kooliaeg – alla.
PEETER EELSAARE

Kaks nädalat tagasi läks kooliaeg oma
järjrkordsele ringile ka Saue Gümnaasiumis. Sauelased saavad oma kooli üle
vaid uhkust tunda. Tema õpetajad on oma
ala asjatundjad, kool ümbruskonnas
populaarne ja Saue kooli lõpetanud ei jää

elus hätta. Ei jää hätta, sest nii on neid 12
aastat õpetatud ja kasvatatud. Eestimaa
koolide riigieksamite tulemuste alusel
koostatud edetabelis on Saue Gümnaasium

esimese viiendiku hulgas.
Kooliaasta esimene koolipäev on pidulike
avaaktuste, lillede ja taaskohtumiste päev.
Tõeliselt esimene on ta vaid pisikestele
poisipõnnidele ja tüdrukutirtsudele, kes

oma viimast kooliaastat alustavate noorte
käekõrval koolisaali sammuvad. Et saada
oma aabits ja oma koolimüts. Kooli lipsuni
läheb veel aega. Aga see
aeg tuleb kiiremini, kui
me aastate pärast tagasi
vaadates
oleksime
soovinud.
Saue Gümnaasiumis
istus koolipinki 919
õpilast. Esimest korda
avati kolm kümnendat
klassi, väikese vaheaja
järel jälle kolm esimest
klassi.
Avaaktusel, kus aulas 1.
ja 12. klasside õpilased,
maalis direktor Jaan
Palumets värvika pildi
esimese klassi õpilase koolitulekust
sadakond aastat tagasi. Nende kaugete

aegadega ei saa kooli ja koolikorraldust
võrreldagi, kuid põhiline on direktori
sõnade järgi jäänud samaks – soov saada
harituks, õppida ja tunnetada ümbritseva
maailma keerukust. Samaks on jäänud ka
esimese koolipäeva ärevus, ootusrõõm,
Isade/emade, vanaisade/vanaemade elutark
muhelus. Abituuriumiga pidas direktor
omapärast dialoogi – ise küsis, ise vastas.
Küsimusele, milline võiks olla ideaalne

abituuriumiaasta, oli vastus – kindlasti
selline, kui klass hoiab kokku ja õpetajad
suhtuvad teisse kui täiskasvanutesse. Et
keegi ei peaks teie pärast näpuga järge
ajama. Lapsikud lollused võiksid ära jääda.
Nii oli Saue Gümnaasiumis kaks nädalat
tagasi. Mis tuleb edasi? Koolijuhtide loal
toon sauelasteni ühe dokumendi, millele
tuginedes tööle hakati ja mille pealkiri on

Saue Gümnaasium
2006/2007.õ.-a.
Käesoleval õppeaastal kuulub Saue
Gümnaasium Harjumaa koolide seas
õpilaste arvult suuremate hulka. Kooli
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õpilaste arv on 4.septembri 2006.a. seisuga
919 õpilast, neist 1-6 kl. 421 õpilast, 7-9
kl. 289 õpilast ja 10-12 kl. 209 õpilast. Üle
200 õpilase tuleb kooli erinevatest
omavalitsustest. Õpilasi õpetavad ja
juhendavad 54 pedagoogi.

Sellel õppeaastal on kooli eesmärkideks:
• õpilase õppima õpetamine (parandada
õpetamise kvaliteeti metoodika mitmekesistamise teel. Erilist tähelepanu tuleb
pöörata õpitehnikale, selgitades õpilastele
konkreetselt iga aine puhul, millised on
efektiivsemad õpitehnikad.
• koolikohustuse täitmine (ennetada koolist väljalangemist ja põhjuseta puudumist).
• eetiliste, esteetiliste ning isamaaliste
väärtushinnangute kasvatamine.
Need eesmärgid vajavad elluviimiseks
mitme õppeaasta jooksul tehtavat tööd.
Konkreetsemad töösuunad algavaks
õppeaastaks aga on järgmised:
• töö andekate lastega

• tugiõppesüsteemi jätkuv täiendamine
• ainekoondiste vahelise koostöö
jätkamine
• õpilaste individuaalsuse arvestamine
igapäevases õppetöös
• õpilaste
omavaheliste
suhete
parandamine
• osavõtt olümpiaadidest ja koolivälistest
üritustest
• tähelepanu alla 5, 7 ja 10-ndad klassid
• suurem tähelepanu klassijuhataja tööle.
Konkreetne ja mõtestatud töö püstitatud
eesmärkide saavutamisel peab aitama
kaasa
lõpptulemusena
järgmiste
eesmärkide saavutamiseks:
• akadeemilisus
• kvaliteet
• õpilaskeskne lähenemine
• aktiivne ja terve eluhoiak
• olla partneriks kodule lapse arengukeskkonna loomisel.
Käesoleval õppeaastal (2006/2007)
vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi hindamiskriteeriumitele pöörab Saue Gümnaasiumi juhtkond tähelepanu
järgmistele töölõikudele:
1. Eestvedamine ja juhtimine
1.1. eestvedamine
1.2. strateegiline juhtimine
2. Personalijuhtimine
2.1. personali
vajaduste
hindamine

16. september 2006
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

personali värbamine
personali kaasamine ja toetamine
personali arendamine
personali hindamine ja
motiveerimine
3. Koostöö huvigruppidega
3.1. koostöö kavandamine
3.2. huvigruppide kaasamine
3.3. huvigruppidega koostöö hindamine
Kooli struktuuris sellel õppeaastal
muudatusi ei planeerita.
Käesoleval õppeaastal on metoodiline töö
jätkuvalt jaotatud kolme õppealajuhataja
vahel (1-6 kl.; 7-9 kl.; 10-12 kl.).
Kõik õppealajuhatajad kureerivad
erinevate ainete metoodilist tööd koolis
vastavalt moodustatud ainekoondistele.
Saue Gümnaasiumi üldtööplaan püstitab
eesmärgid, millest lähtuvad ka teised kooli
selle õppeaasta dokumendid.
JAAN PALUMETS
direktor

Fotod: Mart Tamberg

SAUE GÜMNAASIUMI
KOOLIMÜTSI STATUUT
1. Saue Gümnaasiumi koolimütsi põhitoonid on tumeroheline, tumesinine
ja kollane.
2. Saue Gümnaasiumi koolimütsi tumerohelisel põhjal on kollasega
kujutatud kolmnurk ja Saue Gümnaasiumi tunnuslause: “Mente et corde”.
3. Roheline sümboliseerib keskkonnasõbralikkust ja maalähedust – kahe
jalaga kindlalt maas seisvat noort teadmishimulist inimest, kõige
väärtuslikumat osa Saue Gümnaasiumist; ühtlasi viitab roheline eesti
rahvuslike juurte tunnistamisele ja tunnustamisele.
4. Sinine sümboliseerib teadmisjanu, vaimset püüdu kõrgustesse, soovi
saada haritud inimeseks.
5. Kollane kolmnurk sümboliseerib ennast valitsevat, arukat, energilist ja
igal alal väga püüdlikku isikut.
6. Kolmnurga keskel olev kooli tunnuslause “Mente et corde” (“Mõistuse
ja südamega”) sümboliseerib vaimse ja realistliku maailma vahel tasakaalus
olemist, st harmoonilist, igas ettevõtmises edukat, teistega arvestavat isiksust.
7. Mütsi juurde kuulub mustast mattnahast nokk.
8. Mütsi normaalsuurus on Ø 19
9. Koolimütsi kasutamise korra kehtestab Saue Gümnaasium.
10. Kohustuslikud koolimütsi kandmise päevad (koolimütsipäevad) on:
1. september – kooli algus
oktoobri esimene reede / pühapäev – õpetajate päev
novembri lõpp – Saue Gümnaasiumi sünnipäev
24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev + selle tähistamise
päev koolis

aprill – gümnaasiumi lõpukellapäev
mai – põhikooli lõpukellapäev
mai lõpp / juuni algus – viimane koolipäev
juuni – põhikooli lõpuaktus
juuni – gümnaasiumi lõpuaktus
11. Saue Gümnaasiumi korraldusel võidakse välja kuulutada ka teisi
koolimütsipäevi mõne koolile tähtsa sündmuse puhul.
12. Koolimütsi võib kanda avalikel üritustel. Igaühel on õigus kanda
koolimütsi perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul.
13. Teiste koolide vormimütsid ei tohi olla äravahetamiseni sarnased Saue
Gümnaasiumi mütsiga.
14. Koolimütsi omanikuks võib saada iga Saue Gümnaasiumi õpilane.
15. Müts antakse lisaks soovijatele erilise tunnustuse märgiks isikutele, kes
silmapaistvalt hästi on esindanud Saue gümnaasiumi koolis või väljaspool
seda või toonud koolile muul moel kasu.
16. Koolimütsi nõuetekohase kandmise eest vastutab
mütsi omanik.
17. Kasutamiskõlbmatuks muutunud
koolimüts kuulub sündsal viisil hävitamisele.
18. “Saue Gümnaasiumi koolimütsi statuut”
on kinnitatud Saue Gümnaasiumi direktori
poolt käskkirjaga nr 5-6/42 ning hakkab
kehtima alates käskkirja väljaandmise
päevast.
19. “Saue Gümnaasiumi koolimütsi
statuudi” järgimine on kohustuslik igale
koolimütsi omanikule.
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Linnavalitsus väljastas ehitusload, arutas läbi hinnapakkumise, nõustus
lepingute sõlmimisega, kinnitas projekteerimitingimused, arutas
sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid, eraldas raha spordiühingutele.
Linnavalitsuse 22. istung toimus 6. septembril 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr. 300./
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine /korraldus nr. 301/.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Kasesalu ja Tule
tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu vastuvõtja
avalikustamine.
/eelnõu suunati volikogusse/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tule tn 23 ja 23a
kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”.
/eelnõu suunati volikogusse/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Uusaru tn 10A
detailplaneeringu algatamisest keeldumine”.
/eelnõu suunati teisele lugemisele).
6. Saue linna Tule tn 20 kinnistu detailplaneeringu algatamine /
korraldus nr. 302. /rahuldati AS SAMI taotlus/
7. Saue linna Tule tn 20b kinnistu detailplaneeringu algatamine /
korraldus nr. 303/. /rahuldati AS Saue EPT taotlus/.
8. Saue linna MIRA (Segu tn 8) kinnistu detailplaneeringu
algatamine /korraldus nr. 304/.
/rahuldati Mira Ehitusmaterjalid OÜ taotlus/.
9. Taimla tn 8 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr. 305/.
10. Sarapiku tn 27üksikelamu uusehituse
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr. 306/.
11. Vana-Keila mnt 61 üksikelamu uusehituse
projekteerimistingimuste kinnitamine.
/korraldus nr. 307/.
12.Kütise tn 9 korterelamu laienduse projekteerimistingimuste
kinnitamine.
/eelnõu suunati volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning peale
seda tuleb linnavalitsuse istungil II lugemisele/.
13. Pärnasalu tn 23 varikatuse projekteerimistingimuste
kinnitamine. /korraldus nr. 308/.
/kinnitati Samest Metall OÜ varikatuse projekteerimise arhitektuurehituslikud lisatingimused/.
14.Kirjaliku nõusoleku andmine. /korraldus nr. 309/.
15.Kivikangru 5 ehitusloa väljastamine. /korraldus nr. 310/.
16. Pärnasalu 23 ehitusloa väljastamine. /korraldus nr. 311/.
17. Koondise tn sidekaabelliinile kasutusloa andmine.
/korraldus nr. 312/.
18. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linnale kuuluva
Pärnasalu 36-4 korteriomandi renoveerimisega nõustumine ja
renoveerimise käigus ehitatud pööningu
mõttelisest osast loobumine”. (II lugemine)
/eelnõu suunati volikogusse/.
19. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue Linnavolikogu
23.09.2004 otsuse nr 147 lisa nr 2 täpsustamine”
/eelnõu suunati volikogusse/.

TEADE

AS Cleanaway sõlmib jäätmevaldajatega lepinguid
kuni 28. septembrini k.a.
(Saue Linnavalitsus II korrus)
ESMASPÄEVITI kella 14.00 – 18.00
NELJAPÄEVITI
kella 9.00 – 13.00
Teadmiseks neile, kes ei sõlmi lepingut, et jäätmevaldaja loetakse
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud elu – või
tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta
on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud
jäätmevaldajaga või ei ole seda teinud.

20. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Magdaleena tn 4 kinnistu
võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel”
/eelnõu suunati volikogusse/.
21. Sõidusoodustustest äraütlemine /korraldus nr. 313/.
22. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 314/.
23. Alaealisele uue perekonnanime andmine /korraldus nr. 315/.
24. Sotsiaalteenuste kompenseerimine /korraldus nr. 316/.
25. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine /korraldus nr. 317/
26. Kaubandustegevuse registreerimine
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
27. Saue Huvikeskuse teenuste hindade kehtestamine
/korraldus nr. 318/.
28. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 319/.

Toetust eraldati:
1. Spordiklubile Saue Tammed 3 600 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
2. Spordiklubile THK-88 1 350 krooni laste treeninggrupi tööks III kvartalis.
3. Keila Korvpalliklubile 6 000 krooni Saue laste ja noorte treeninggruppide
tööks III kvartalis.
4. Saue Võrkpalliklubile 4 650 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks III kvartalis.
5. Saue Tenniseklubile 7 800 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks III kvartalis.
6. Saue Linna Lastekaitse Ühingule 1 950 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
7. Kergejõustikuklubile Tipp 2 100 krooni Saue laste ja noorte
treeninggruppide tööks III kvartalis.
8. Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile 4 350 krooni Saue laste ja
noorte treeninggruppide tööks III kvartalis.
9. SC Realile 150 krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks III kvartalis.
10. Viimsi Sulgpalliklubile 150 krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks
III kvartalis.
11. Spordiklubile Condor 600 krooni 4 Saue noore treeningkulude katteks
III kvartalis.
12. Nõmme Spordiklubile 450 krooni 3 Saue noore treeningkulude katteks
III kvartalis.
13. Leksi 44 450 krooni 3 Saue noore treeningkulude katteks III katteks.
14. MTÜ-le Saue Male-Kabeklubi 1 350 krooni laste treeninggrupi tööks
III kvartalis.
29. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 320/.
/reservfondist eraldati 28 300 krooni linna infoviitade paigaldamiseks.
30.Info
30.1. Isiklike sõiduautode ametisõidu kompenseerimise uus kord
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

Olmejäätmed, mille kogumine ja vedamine Saue linna
haldusterritooriumil toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo
nõuetele on:
paber ja kartong, segaolmejäätmed, suurjäätmed.
Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele, sest linnavalitsus
ja linnavalitsuse ametnikud ei ole seda seadust välja mõelnud,
kuid on kohustatud Riigikogu poolt ratifitseeritud Jäätmeseadust
täitma.
Alates 1. oktoobrist 2006. a jäätmeplatsil olmejäätmeid vastu
ei võeta. Küll aga jätkatakse ohtlike jäätmete, vanarehvide,
elektroonikajäätmete tasuta vastuvõttu elanikkonnalt.
Ettevõtted korraldavad ohtlike jäätmete ja probleemtoodete
jäätmete käitlemist ise.
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SAUE LINNA TOODI KAMALUGA
KULDA JA KARDA!
Nädalavahetusel peeti Otepääl,
Tehvandil suvised Eesti meistrivõistlused suusahüpetes ja
kahevõistluses.
Kahevõistluses võitis esikoha
Tambet Pikkor, Tanel Levkoi ja
Kaarel Piho ees.

Orienteerumise
pika raja Eesti
meistriteks tulid
Otepääl
põhiklassis
Marek
Nõmm ja veternide
D60 klassis Tiiu
Vene.
Nõmme võiduaeg
18, 26 km pikkusel
rajal oli 2:56.03,
Vaher kaotas 3.13 ja
Eensaar 4.21. Sauelane Andreas
Kraas kaotas pronksimehele 4
sekundiga ja oli neljas. Esimesed
üheksa võistlejat mahtusid üheksa
minuti sisse. Saue Tammede kolmas
võistleja Peeter Pihl oli 11.

Naiste põhiklassi võitja 14.7 km
pikkusel rajal Maret Vaher läbis
distantsi 2:00.34-ga, edestades Merike
Vanjuki
ning
Kirti
Rebast
orienteerumisklubist Saue Tammed.
Kuldmedal tuli Sauele ka veteranide
D60 klassis, kus Tiiu Vene läbis 7km
raja ajaga 1:43,43
Niipalju kullast. Hõbedat ja pronksi
tuli Sauele ohtralt.
Hille Tasa
- hõbemedal D55
Johannes Tasa - hõbemedal H55
Ülo Vainura
- hõbemedal H60
(14. Karl-Valdor Kuusk)
Lauri Malsroos - pronksmedal H20
Heino Heinloo
- pronksmedal H70
(8,1 km ajaga 2:34.16)

SAUE JALGPALL 2006
Juba üheksandat aastat järjest
korraldab Saue JK Saue linna
Meistrivõistlusi jalgpallis. Ajapikku on
sellest välja kujunenud väikestviisi
jalgpallipäev, mida ootavad nii noored kui
ka vanemad jalgpallihuvilised. Selle
kinnituseks on suur huvi tänavusel turniiril
osalemise vastu. 9. septembril kogunes
Saue Gümnaasiumi jalgpalliväljakule
umbes 80 pallurit, kes moodustasid 8
võistkonda - Saue Jalgpalliklubi, SJK Naise
Saatus, FC Promill, Saue Ajax, Express
Print, FC Lamp, Russki Rasmer, Saue
Poksiklubi.
Meeskonnad jagati kahte alagruppi. Edasi
pääsesid 2 paremat. A-alagrupist sai
esimesena edasi Saue Jalgpalliklubi, kes
võitis kõik mängud. Teisena FC Promill. Balagrupist pääses esimesena edasi FC
Lamp- meeskond, mis pandi võistluspäeva
hommikul kokku kohaletulnud üksikutest
mängumeestest, kellel veel meeskonda
polnud. Napilt tuli teiseks SJK Naise
Saatus, kes sai edasi tänu paremale
väravate vahele Saue Poksiklubi ees.
Poolfinaalides olid edukad Saue
Jalgpalliklubi ja üllataja FC Lamp. Finaalis
näitasid jalgpalliklubi poisid ilusat mängu
ja võitsid meistritiitli tulemusega 5:1.
Kolmanda koha kohtumises FC Promilli ja
SJK Naise Saatuse vahel võttis viimane
võidu 3:1.
Turniiri parimaks väravakütiks tunnistati 9
väravaga Kristjan Nöörlaid.

Penaltide löömise võistluse finaalis olid
vastamisi SJK Naise Saatus ja Saue
Poksiklubi, kust väljus võitjana Saue
Poksiklubi!
Saue Sõna: Jano Järvelaid, kuidas jäite
jalgpallipäevaga rahule?
J.J.: Lõppkokkuvõttes võib päevaga 100%
rahule jääda. Jalgpalli said nautida nii
mänginud jalgpallisõbrad kui ka
linnakodanikest pealtvaatajad.

Korraldajana oli kena vaadata, et turniiril
osalesid üle pika aja ainult Saue enda
sportlased.
Seekord
ühtegi
külalismeeskonda osalejate nimekirja ei
mahtunud. Loodetavasti järgmisel aastal
näeme osalejate hulgas veel rohkem Sauel
tegutsevaid spordiklubisid. Oleks ju tore,
kui see päev saaks Sauel üleüldiseks
spordipäevaks!

2006 aasta Saue Meistrid jalgpallis Henri Heinsalu, Lauri Esko, Janar Pajo,
Indrek Nuuma, Ott Kohari, Lauri Nuuma, Jaan Koit, Kristjan Suurjärv.
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Viimastel aastatel on mõnusaks olemiseks
olnud kohal puhvet ja mängitud muusikat,
mis seegi kord ei puudunud. Mitmeid kordi
on trotsitud külma ilma, millest hoolimata
on mängud mängitud. Seekord soosis
ettevõtmist ka Ilmataat.

Järgmine aasta on Saue Meistrivõistluste juubeliaasta.
Tänavust Saue Jalgpalliklubi
hooaega saab pidada edukaks.
Eesti Meistrivõistluste IV liiga
põhjapiirkonnas on Saue JK hetkel
liidrikohal.
Esindusmeeskond on kaotuseta mänginud
juba 16 liigamängu. Hooaja esimene ja
ainuke kaotus saadi esimeses mängus SC
Kuraditega mängides. 27. septembril kell
19.00 kavatseme neilt võtta revanði meie
koduväljakul Laagris. Kohtumine tuleb
kindlasti põnev ja kodupubliku
kaasaelamisel
kavatseme
oma
võiduseeriat jätkata!
Hooaja lõpuni on jäänud veel 5 liigamängu
ning välishooaja lõpetab Harju
Meistrivõistluste turniir 14. oktoobril. Peale
seda teeme kokkuvõtted välishooajast ning
kolime harjutama siseruumidesse.
Saue JK on teinud klubi ajalugu, kui
pääses karikamängudes esmakordselt
32 parema hulka. Esimeses ringis mängiti
FC Elva II ning suudeti nende koduväljakul
võita 4:2. Teises ringis sai Saue JK loosi
tahtel vastaseks Meistriliigas mängiva FC
Ajax Lasnamäe.
Saue Sõna: Jano Järvelaid, kuidas
karikamäng kulges?
J.J.: Läksime meistriliiga klubile vastu
kaitsva strateegiaga, eesmärgiks oli enda
väravasse võimalikult vähe palle lasta ja
ründes nõelata vastast kontrarünnakutega.
Mäng algas kohe Ajaxi kõva survega. Palli
keerutati keskväljal ja olime surutud enda
poolele. Kümne minuti möödudes saatis
Ajax teele kauglöögi, mis kahjuks meie
kaitsja Erkki Liivi seljast suunda muutis ja
väravavahile püüdmatult teise nurka
maandus. Peale seda mäng natuke
rahunes. Palli valdas Ajax siiski rohkem,
meie üritasime vastata kiirrünnakutega.
Parim võimalus sündis meil karistuslöögi
järgsest olukorrast, kus meie jõuline
keskkaitsja Ervin Ðternfeld sai peaga
löögile - kahjuks suutis Ajaxi puurilukk selle
püüda. Viis minutit enne poolaja lõppu,

Meeskond
SAUE JK
FC EBS Team
Saku JK
SC Kuradid
RSK Kuuse
SK Mercury
Kristiine JK
Ajax Veteranid
Eurouniv FC
Trummi SK
FC HansaNet.ee

Mängitud
17
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18

16. september 2006
Võite
14
11
11
11
8
7
6
6
5
3
3

Viike
2
3
1
1
6
3
6
3
3
6
2

järjekordsel Ajaxi rünnakul, määras
kohtunik kodumeeskonna kasuks
kaheldava väärtusega penalti. Põhjuseks
meie kaitsja käega mäng karistusalas.
Penalti realiseerimisega ei olnud Ajaxi
mängijal raskusi. Poolajale läksime seisul
0:2 Ajaxi kasuks.
Teiseks poolajaks oli Ajax teinud vahetusi
ja taktikalisi muudatusi, mis põhjustas meie
kaitses segadust. Ajax alustas marulisi
rünnakuid, tundus, et neid see seis ei
rahuldanud. Vastaste treener oli ka rahutu
ja jagas aina valjemini õpetussõnu. Meie
aina kaitsesime ja väga tublilt. Poolaja
keskel tekkis Saue poolkaitsjal Indrek

Kaotusi
1
4
6
5
4
8
6
9
10
9
13

VV
72 – 15
44 – 28
43 – 27
59 – 33
39 - 35
36 - 49
38 - 31
40 - 38
30 - 41
32 - 49
30 - 88

Punkte
44
36
34
34
30
24
24
21
18
15
11

Koht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nuumal võimalus, kus kiirelt mängiti talle
pall ilusasti ette, ta pääses karistusalas
löögile. Seekord vedas närv alt ja
mängukera lendas üle värava. Viimane
värav sündis 6 minutit enne mängu lõppu.
Väravaesises saginas olime juba mitmeid
kord pallile ette viskunud, palli joonelt ära
toonud. Siis unustasime ühe vastase
vabaks, kes palli rahulikult lati alla suunas.
Lõppseis 0:3 meie poolt vaadatuna. Mäng
ise oli väga võitluslik ja andsime endast
kõik, nii kuidas jaksasime.
Saue JK tänab kõiki fänne, kes olid
omadele kaasa elama tulnud!!!

v

Saue JK eest mängisid: Jaak Raivo, Erkki Liiv, Jano Järvelaid, Ervin Sternfeld,
Ranner Selge, Lauri Nuuma, Lauri Esko, Janar Pajo, Indrek Nuuma, John Charles,
Peeter Pukk, Handro Kõrgesaar, Jaan Koit.

Orieneerumisklubi SAUE TAMMED kaastundeavaldus
11. septembril Pärnumaal toimunud Jõulumäe 7. rattamaratonil hukkus võistlusel osalenud 37-aastane Raul Reiman.
Pikka aega orienteerumisega tegelenud ja heas füüsilises vormis mehe surma põhjuseks võis olla südamerike.
Raul Reiman elas väga pikka aega Sauel, siin oli/on tema lapsepõlvekodu. Ta polnud küll meie klubi liige, kuid
ta oli orienteeruja, kes tegeles edukalt veel mitmete spordialadega, võttis osa extreemspordi üritustest...
Avaldame sügavat kaastunnet Raul Reimani abikaasale, pisitütardele, tema vanematele ja vendadele.
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Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus koostöös EAS-ga
KORRALDAB ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATEL

ETTEVÕTLUSALASE
BAASKOOLITUSE
mis kestab 8 päeva 9.00 - 17.00.
Tasu KOGU koolituse eest on ainult 500.- osaleja
kohta, mis on sellise koolituse puhul väga väga vähe.
Kontakttelefon: 6 566 641, 53 359 445
e-mail: silja@hedc.ee
Koolitusele registreerimise lõppkuupäev:
I koolitus - 17.09.06 • II koolitus - 24.09.06

KOOLITUSTE TOIMUMISE
KUUPÄEVAD:
I koolitus (eesti keeles)
19.09, 20.09, 26.09, 27.09, 29.09, 2.10, 3.10, 4.10
II koolitus (vene keeles)- 26.09, 27.09, 29.09, 3.10, 4.10,
6.10, 10.10, 11.10
Koolituskoha aadress:
I koolitus - Sõpruse tee 9, Viimsi vald, 74001, Harjumaa
II koolitus- Männiku tee 89, Tallinn, 11213, Eesti

Orbis Groupi kuuluv Orbis Eesti OÜ on telekommunikatsiooniseadmete ja nende
komponentide, tööstuselektroonika, mõõte- ning kalibreerimissüsteemide tootmise
ja müügiga tegelev rahvusvaheline ettevõte. Ettevõtte kvaliteedisüsteem on
sertifitseeritud Det Norske Veritase poolt ja vastab ISO 9001:2000 nõuetele, samuti
on ettevõttes juurutatud keskkonnajuhtimise süsteem ISO 14001. Orbis Eesti OÜ
klientideks ja partneriteks on juhtivad telekommunikatsiooni ja elektroonikatööstuse
ettevõtted Baltikumis, Soomes, Rootsis, Ungaris, Hiinas.
Orbis Eesti OÜ otsib Sauel asuvasse tootmisüksusesse töötajaid
järgmistele ametikohtadele :

Saue Autokool korraldab Saue Gümnaasiumis
A ja B kategooria

SÕIDUKIJUHI KURSUSE
Kursused algavad 18.09.2006, kell 18.00.
OLETE OODATUD!
Info 50 27 993

ÜHENDUSKAABLITE OPERAATOR
Töö sisuks on ühenduskaablite ja moodulite koostamine vastavalt kliendi
spetsifikatsioonile. Tükitöö, väljaõpe kohapeal.

KARATEKLUBI KIMURA SHUKOKAI

LAOTÖÖTAJA

võtab vastu uusi õpilasi
alates 7. eluaastast!

Töö sisuks on komponentide ja materjalide vastuvõtt, ladustamine,
komplekteerimine ning väljastamine.
Info: Asko Kaldas , tel. 651 54 40 , e-mail: asko.kaldas@orbis.eu,
Sirvi Allas, tel. 651 54 47, e-mail sirvi.allas@orbis.eu
või tulla aadressil Kasesalu 24 , Saue , 76505

OTSITAKSE
HOIDJATÄDI
4 aastasele poisile.
Kontaktelefon:
56 45 6080
õhtuti 6 596 188
Astelpaju talu
TOODETE MÜÜK
Mahlad; Marjad; Õli;
Lehed (ravi teeks)
Tel: 56 48 49 51

Loodustoode ilma lisanditeta

• TURBAMULD
• FREESTURVAS
ERINEVAT LIIKI
Tel: 6 045 252, 50 46 994
Faks 6 045 252
info@farve.ee

SOOVIN OSTA
KRUNDI VÕI
VANA MAJA
SAUEL
Tel: 5 128 935 või 5 257 809

Trennid toimuvad Saue Gümnaasiumi spordisaali
rõdul teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00.
Julget pealehakkamist!

Söögituba Sauel vajab
kiiresti

KOKAABI
Tel: 6596 907 või
5555 6010
SALU KOOL (Ääsmäel) pakub tööd

Töörõivaste õmblusega tegelev
firma Sauel võtab tööle

ÕMBLEJAID
Teenimisvõimalused head.
Info tel: 6 709 667
või 52 59 480
OÜ TEKELSON
KEEMILINE PUHASTUS
Sauel võtab tööle

ÕPILASKODU
KASVATAJALE
ÕPILASKODU
KASVATAJA ABILE

OPERAATOR KLIENDITEENINDAJA

Tööaeg 15.00- 22.00
Info tel 6 088 618

kontakttel.: 56 23 70 70

väljaõpe kohapeal
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MÜÜA LÕHUTUD
Tallinna ehitusfirma
vajab ausaid ja
kohusetundlikke

EHITUSTÖÖLISI
Tel: 5 128 935 või
5 158 948
Info: www.rudygrupp.ee

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind
420 kr/m³.
Lepp, 30 ja 50 cm, kuiv,
hind 500 kr/m³.
Hind koos
kohaletoomisega.
Info tel: 775 2018 ja
527 8041

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Neljanda klassi
poisile otsitakse

Kontakttelefon
56 45 6080,õhtuti 6 596 188

PILATESE
TREENINGUD
Saue Gümnaasiumis
TEISIPÄEVITI 20.30
REEDETI 19.30
Alustame 5.septembril
Treener ANU RIIT, 50 94 796

19. septembrist
teisipäev 20.00 – 21.00
neljapäev
Info 55 543 547 Ly Lõoke

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!

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
räästapikkused
vihmaveerennid. Valtskatused
ja kivikatused
Valde Viiding OÜ Weltende
Tel 55 43 331, roofman@hot.ee

AEROOBIKA
SAUE GÜMNAASIUMIS

AEROOBIKA
SAUE GÜMNAASIUMIS

ESMASPÄEV 20.00-21.00
KOLMAPÄEV 19.30-20.30
Olete oodatud!
Treener Signe Vent
Info tel: 5 193 6745

TEISIPÄEVITI 19.30
NELJAPÄEVITI 20.30
(alates okt. 20.00)
Alustame 5.septembril
Treener ANU RIIT, 50 94 796

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

MÜÜME

LOGOPEEDI HARIDUSEGA
KODUÕPETAJAT
EESTI KEELES

Tel: 55 693 858

VESIAEROOBIKA
SAUE UJULAS

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

Südamlik kaastunne Markusele ja Margotile emaga
kalli isa ja abikaasa

MEELIS LEHTSALU

kaotuse puhul.
Krõlli ja Nublu rühma mängukaaslased,õpetajad ja
lapsevanemad Saue Lasteaiast
Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas…

ASTA RAAGMETS

06.09.1925 – 08.09.2006
Mälestavad ja avaldavad omastele kaastunnet
head sõbrad Saue raamatukogust.
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

