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RINGKÄIK
KODUAEDADESSE
KESKKONNAMINISTEERIUM
TEATAB AS-i STERI
KIIRGUSTEGEVUSLOA
TAOTLUSE NING LOA EELNÕU
AVATUD MENETLUSE
JÄTKUMISEST
31. mail 2006. a väljastati luba nr. 06/054 kehtivusajaga
kuni 31. detsember 2006.a. ning 27. detsembril 2006.a.
loa nr. 06/096 kehtivusajaga kuni 31. detsember 2007.a.
Kõik load on antud kõrgaktiivse kinnise kiirgusallika
hoidmiseks aadressil Kurvi tee 406a, Alliku küla, Saue vald,
Harju maakond.
Seoses kavatsusega hakata nimetatud aadressil
asuvas tehases hoitavat kiirgusallikat kasutama,
esitas
AS Steri 23. veebruaril 2006.a.
Keskkonnaministeeriumile taotluse nr. 06/3102
kiirgustegevusloaga nr. 06/001 määratud
kiirgustegevuse muutmiseks.
Kiirgusallikaks on radioaktiivne aine koobalt-60.
Kiirgusallikat
kavatsetakse
hakata
kasutama
meditsiinitarvete steriliseerimiseks kiirgusallikast lähtuva
gammakiirgusega. Kavandatava tegevuse eesmärgiks on
vähendada kaupades bioloogilist saastatust. Kiirgusallika
kasutamise korral on tegemist suure ohuga
kiirgustegevusega kiirgusseaduse tähenduses.
Keskkonnaministeerium algatas AS Steri kiirgustegevusloa
nr. 06/001 muutmise taotluse menetlemiseks avatud
menetluse. Kuna AS Steri kiirgustegevusloa muutmise
ajendiks olev kavandatav tegevus võib tuua eeldatavalt
kaasa
olulise
keskkonnamõju,
siis
algatas
keskkonnaminister oma 6. aprilli 2006.a. käskkirjaga nr.
411 AS Steri kavandatava tegevuse keskkonnamõju
hindamine ning peatas kiirgustegevusloa nr. 06/001
muutmise taotluse avatud menetluse keskkonnamõju
hindamise ajaks. Keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti
heaks 29. mail 2007.a. ning käesolevaga teatab Keskkonnaministeerium avatud menetluse jätkamisest, mille
raames on avalikkusel võimalik tutvuda ajavahemikus
22. juuni – 6. juuli 2007. a. järgmiste dokumentidega:
• AS Steri kiirgustegevusloa muutmise taotlus;
• avatud menetluse korras AS Steri esitatud taotluse
suhtes tehtava keskkonnaministri otsuse eelnõu koos
seletuskirjaga;
• muud menetluses kogutud asjassepuutuvad olulised
dokumendid.
AS Steri taotluse ja ministri otsuse eelnõu kohta
ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtpäev
6. juuli 2007. a.
Dokumentidega on võimalik tutvuda kolmel aadressil:
• Saue Vallavalitsuses aadressil Veskitammi 1, Laagri
alevik, 76401 Harjumaa, telefon 654 1130;
• Saue Linnavalitsuses aadressil Tule 7, 76505, Saue,
infosekretär, telefon 679 0170;
• Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja
tehnoloogia osakonnas aadressil Narva mnt 7a, 16172
Tallinn, telefon 626 2982.
AS Steri kiirgustegevusloa muutmise
taotluse avalik arutelu korraldatakse
11. juulil 2007. a algusega kell 18
Vanamõisa Seltsimajas
Allika tee 10, Alliku küla, 76401 Harjumaa.

12. juunil 2007. a.
korraldab Saue Linnavalitsus linnakodanikele
ringkäigu Saue linna kaunitesse koduaedadesse.
Huvilistel palume koguneda kella 11. 30 keskuse
parki purskkaevu juurde.
NB! Tugeva vihmasaju korral üritust ei toimu.

LISAINFO
keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urvalt
Telef: 67 90 185.

TEADE ! TEADE! TEADE!
VÄLJASÕIT
PAIKUSE MAILE
14. augustil 2007.a. korraldab Saue linnavalitsus
keskkonnaprojekti „SÄÄSTA ELUKESKKONDA”
raames väljasõidu Paikuse valda ja Pärnu linna.
Tutvume Paikuse valla jäätmekeskusega, külastame
Seljametsa muuseumi, mis on loodud Paikuse,
Vaskrääma, Seljametsa, Tammuru, Põlendmaa ja Silla
küla rahva soovil ja kaasabil. Muuseumis näeme
esivanemate valmistatud käsitööesemeid, saame
proovida tegevusi, mida tavaelus enam eriti sageli ette
ei tule. Samuti külastame selliseid pereturismi ja
keskkonnasõbralikku tootmist viljelevaid kauneid
kodusid nagu Sõnni Talu, Männituka Talu, Kuuvalguse
Talu. Sõnni Talus einestame ja suundume Pärnu linna
tutvumaks Ranna pargi ja linna ühe olulisema
linnakujundusliku atraktsiooniga - 2006. aastal
valminud Ranna Promenaadiga. Kel soovi, saab
võimaluse juua tassi kohvi Ammende villas.
Väljasõit toimub turuhoone juures asuvalt platsilt
14.augustil 2007.a. kell 9.00.
Kõigil, kel huvi palume teatada osalemissoovist ning
registreeruda telefonil 51 56 878 või 6 790 185
Inger Urva.
Eelmiste aastate kogemuste põhjal võin väita, et
soovijaid on palju ja kahjuks kohtade arv bussis
piiratud, seega kaasa saavad kiiremad registreerujad.
Ühesõnaga – kes ees see mees!
Kiiret tegutsemist!
Inger Urva
Projektijuht, keskkonna ja halduse peaspetsialist
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SAUE NOORTEPÄEV 2007. TÖÖMALEVA AVAPIDU
Teisel mail 2007 toimus Kloogal järjekordne Noortepäev! Oleks patt sellest kõrvalseisjana kirjutada,
seetõttu andsime võimaluse noortele endile, et valida
sadade fantastiliste fotode seast kuus parimat, et sel
moel koos kommentaaridega vahvat üritust kajastada.
Pilte selgitavad Lasse, Kirke ja Karel, kes kõik olid
tegevad nii korraldajatena kui ka kaasalööjatena.

Kui palju noori mahub korraga ühele väikesele pakule seisma?
Ülesanne osutus oodatust keerulisemaks, kuid siiski-siiski pärast
mitmeid ebaõnnestunud katseid ja jõudude ühendamist saavutati
maagiline arv: 14. Kõrgemad sihid jäävad järgmiseks Noortepäevaks.

Pöörleva nööri alt massiga läbijooksmises püstitati mitteametlik Eesti
rekord, noortejuht Üllar Põldi eestvedamisel. Osalenud noorte täpset
arvu ei mäleta enam keegi, sest neid oli niiiiii palju. Eks lugege ise üle!

Töötubades said noored tööle panna oma näpud, käed ja fantaasia.
Kaie ja Monika juhendamisel valmisid kaardid ja lambavillast
vilditud pildid. Lisaks sai jõudu proovida ronimisseinaga.

ROKKSTAAR & hullunud fännid – meeskondlikus seiklusmängus
„FOTOJAHT“ pidid noored mängu panema oma orienteerumisvõime,
loomingulisuse ja huumorisoone: Saue-Superstaar Mikk Mägi rahva
sokke jalast rokkimas.

Korraldajate tiim fotosid jahtimas – vasakult: Paula, Evelyn ja Maiken,
jalad: Kirke, pildistaja:
Lasse. Mis toimub
pildil? ÕIGE VASTUS!
Õpetaja ja õpilased
balletitunnis.

RAFTIRALLI –
olenemata külmast
veest ja kõvast
tuulest oli võistlus
ennenägematu (sest
keegi ei olnud sellist
võistlust ennem
näinud J)
Nutikad Saue noored
leiutasid ka uudse
paadiga sõitmise stiili
- aerud jäeti kaldale
ja jooksti paati
vedades ümber poi ja
tagasi. Kuivaks ei
jäänud keegi ja nalja
sai palju (eriti
pealtvaatajate seas).
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KODULINNAPÄEV SAUE SÕLG
tänavakorvpall tuli ilmaolude tõttu viia üle
spordisaali. Läbi päeva oli avatud ujula.
Jaanituleplatsil võttis juhtimise enda kätte
volikogu aseesimees Madis Milling,
Kodulinnapäeva avas linnapea Ero Liivik.
Peale pikka vindumist süttis ka peotõrvik.

Kaitseliit oli traditsiooniliselt kohal oma
supikatlaga.
Eesti Post müüs oma tooteid ja andis
sauelastele võimaluse õnne proovida.
Neile, kes raatsisid loteriipileti osta.
Meelelahutuse
eest
hoolitses
hommikupoolikul showgrupp Vikerkaar.
Enne esinemise algust palusin

26.mail kell 11.00 algas Saue linnas
traditsiooniline Kodulinnapäev, kõikjal
linnas toimusid erinevad üritused, ka
laat.
Peeter Eelsaare
Põhiliseks peokohaks on aastatega
kujunenud jaanituleplats, kuid juba kell
11.00 pandi pall mängu Saue
Gümnaasiumi jalgpallimurul, kus kohtusid
Saue Gümnaasiumi õpetajate ja volikogu/
linnavalitsuse võistkonnad. Kooli
võistkonna muutsid kaunimaks ja ka

Teist aastat jagatakse rahvakultuuri
edendamise eest tunnustust Saue Sõlg.
Sel aastal sai selle vääriliseks MTÜ Saue
Folk juht ja eestvedaja Kalev Israel,
kellele linnapea koos vastava
tunnistusega andis ka Made Balbati
graafilise lehe.
Siis sai avapaugu Saue linna grillimeistri
valimine, mis viidi läbi koostöös Eesti
Barbecue Assotsiatsiooniga. Eelnevalt
registreerunud 10 asemel oli osavõtjaid
küll ainult kahe võistkonna jagu –
Saue Linnavalitsuse võistkond “ Linnaisad
“ ja Saue Gümnaasiumi 9. klassi võistkond
“ Trikimehed “ -

tugevamaks alati aktiivsed naisõpetajad,
vastasvõistkonna ründetäht oli volikogu
liige Valdis Toomast, kaitse tugisammas
volikogu esimees Orm Valtson ja
puurilukk abilinnapea Rafael Amos. Mäng
lõppes linnaisade/emade võiduga 5 : 2.
Sealjuures tõrjus Rafael Amos õpetaja
Malle Liivi väga hästi löödud penalti. Viie
võistkonna
osavõtul
toimunud

kuid grillimisplatsilt kerkivad lõhanad
tegid suu vesiseks kõigil platsil viibinutel.
Õnneks ei pidanud inimesed tuhja
kannatama ja apetiitlike lõhnade küüsis
vaevlema grillivõistluse lõpuni, sest
peaplatsil olid avatud söögi-joogikohad,
Paulig Baltic müüs maitseaineid. Ka

lehelugejatele öelda paar sõna grupi
juhendajal.
Elo-Marika Kongo: Hooaeg läbi, peale
esinemist kodulinnapäeval Saue Sõlg
lähme suvepuhkusele, et augustikuus
Pirita-Kosel toimuvas treeninglaagris
uuesti pihta hakata. Paar nädalat tagasi oli
meil
Salme
Kultuurikeskuses
kevadkontsert uue kavaga. Lapsed olid
tublid. Rahulolu sisendab see, et järelkasv
on pidev ja andekas. On ju tänavune –
2007. aasta – meile juubelihõnguline.
Vikerkaar alustas 45 aastat tagasi.
Peale tantsurühmade esinemist palus päeva
juht Madis Milling Elo-Marika lavale
intrvjuud andma. Ja kui tagasihoidlik
juhendaja – Saue linna Aasta Õpetaja 2002
– loobus oma neidude-tüdrukute
esinemisele hinnangut andmast, küsis seda
kokkukogunenud sauelastelt. Vastuseks oli
tormiline aplaus ja hüüded; Vikerkaar on
parim!
Kell 15.30 algas kooli juurest piduliste
rongkäik peoplatsile, kus seejärel pidu uue
hoo sai. Esinejad oli seekord 650, kõik
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Saue erinevatest kollektiividest - Saue
lasteaia ja Gümnaasiumi rahvatantsijad,

SAUE - KODUNE LINN
minagi ja väga hea oli. Nii arvasid kõik
grillijate ümber kogunenud inimesed. Aga
nüüd tulemused.
Ribi küpsetamise pinevas heitluses osutus
parimaks võistkond “Linnaisad“ ja edestas
noori grillijaid hindamislehtede alusel 11
punktiga. Kuid nähes noorte entusiasmi ja
võitlustahet, otsustati peaauhind priipääse grillimise võistlusele “Hea Toidu
Festival- Grillfest“ - loovutada noortele
grillijatele võistkonnast
“Trikimehed“. “Linnaisad“ 2008.a.
toimuvat võistlust, et korrata sellel aastal
saavutatut.
Kodulinnapäeva tähtsündmus oli Saue
linna esimese puuskulptuuri avamine.

Saue Gümnaasiumi Väikeste tüdrukute
koor, Saue Gümnaasiumi Noortekoor,
Saue Puhkpilliorkester, Saue Poistekoor,
Saue Simmajad, Saue Kägara kapell ja
rahvatantsijad, ansambel Vokiratas ja
naisansambel Rukkilill.

Abilinnapea Rafael Amos võttis üles loitsu,
Madis Milling andis trummiga rütmi,

Vahepeal
tehti
kokkuvõtteid
grillimisvõistlusest, mille järel grillitud
maiuspalad “rivitult lasti”. Proovisin

9. juuni 2007
rahvas laulis. Kate langes ja Saue linna
esimene puuskulptuur – Tammevana - oli
oma kohale seatud. Rafael Amos avaldas
lootust, et esimesele järgneb teine ja nii
edasi, kuni Tammik on eesti muinasjuttude
kangelastega üle külvatud. Saab näha.
Palusin autorilt intervjuu.
Ott Olesk: Idee sündis linnavalitsuses
eelmisel sügisel, mina hakkasin siis
mõtlema. Alguses oli linnal plaan teha
puuskulptuur siin meie kõrval seisvat
kuivanud tammest. Aga ega see mõte mulle
eriti meeldinud, aga ma ei julgenud seda
välja öelda. Ma ei tea omavalitsuste
reegleid. Aga õnneks arvasid nii ka
sauelased. Selline võimas, kuivanud tamm
on juba iseenesest skulptuur. Puuskulptuuride valmistamisega tegelen juba
kümnendat aastat. Õppisin Luua
metsakoolis ja alguse sai see metsatöö
kõrvalt. Tegin seljale liiga, rasket
metsatööd ei saanud teha ja mõtlesin –
lõikaks puust kotka. Lõikasingi. Tänaseks
on sellest saanud kooli kõrval töö. Nüüd
on minu 10 tööd Tartu Ropka pargis,
skulptuure on ka Hiiumaal, Rakveres,
Palkudes
Eestimaa
väiksemates
maakohtades.
Kui Saue linn tõesti saab jätkama
Tammikusse puuskulptuuride paigaldamist, lubas Ott Olesk kindlasti kaasa lüüa.
Ühise folklooripeo lõpetas simman
ansambliga Taas.
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Saue lasteaed Midrimaa –
väikeste sauelaste päikseline pelgupaik
Suvi hakkab kohale jõudma. Eesti
suurim lasteaed vaatab nukra pilguga
möödunut ja saadab kasvandikke küll
puhkusele, küll kooli. Olles ise lastaias
sage külaline imetlen kasvatajate
pühendumust, seal valitsevat positiivset
õhkkonda ja üldist valitsevat meeleolu.
Kel tuju halb saab kindlasti peale
paariminutist vestlust õuel jooksva
rüblikuga kindlasti tuju paremaks!
Midrimaa tegemistest, rõõmudest ja
muredest vestlesime lasteaia juhataja
Anne Teetammega.
Küsis Kristiina Kotter
Millisel moel avaldub lasteaias
Midrimaa lapsesõbralikkus?
Saue Lasteaias Midrimaa valitseb hea
lapsesõbralik õhkkond, kuhu lapsed
tahavad meelsasti tulla. Siin on toimiv
tugisüsteem. (logopeed, treenerid,
kvalifitseeritud õpetajad, tihe koostöö
kooliga, lastekaitse ühinguga jne.) Laste
päevade mitmekesistamiseks toimub
lisaks õppetööle erinevaid tegevusi.
Korraldatakse teatrietendusi, toimuvad
muinasjutuhommikud, väljasõidud,
õppekäigud, lapsed käivad ujumas ja
uisutamas, õpitakse ka suusatama.
Iga aasta saadetakse hulk väikseid
sauelasi lasteaiast kooli, millega
muudetakse nende eelkooli aeg
meeldejäävaks?
Koolieelikute lasteaiapäevad on eriti
sisutihedad ja üritusterohked. Lapsed
õpivad näidendeid ja esitavad neid
noorematele lastele; käivad linnaekskursioonidel, nukuteatris, Vabaõhumuuseumis, loomaaias, matkamas,
orienteerumas koos treeneritega, ujumas
ja uisutamas. Igal aastal esinevad
vanemate rühmade lapsed Saue kodulinna
päeva folklooripeol.
Kui palju lapsi lõpetab tänavu lasteaia?
Meie suures lasteaias lõpetab igal aastal
lasteaia kolm rühmatäit lapsi. Tänavu
saadame kooli 68 last.
Mäletan, kuidas ise peale esimese klassi
lõppu jooksin kasvataja tädile oma
esimest tunnistust näitama. Kes on teil
töötavad lastesõbrad ja kas suheldakse
ka peale lasteaia aega?

Kuna
paljude
lastevanemate
jaoks on nende laste
õpetaja ka nende
endi
kunagine
õpetaja, siis on side
lasteaiaga eriti
lähedane. Eelmiste
aastate lõpetajad
astuvad
eriti
esimestel kooliaastatel sagedasti
lasteaiast läbi , et
rääkida oma edusammudest.
Näiteks
need
lapsed, kes eelmisel
aastal Muumipere
rühmast
kooli
läksid, korraldasid lasteaias sel aastal kaks
kokkutulekut, kus said ennastunustavalt
joosta ja mängida. Koolilapsed kiitsid
lasteaia uusi õuemänguvahendeid ja
arvasid, et lasteaias oli väga tore käia.
Milliste traditsionaalsete üritustega oma
väikseid kasvandikke suurde kooli
saadate?
Igal kevadel külastavad lõpurühmad Saue
Gümnaasiumi, tutvudes oma klassiruumiga, uute õpetajatega. Koolimaja
saalis esitab näitering neile etenduse.
Koostöös kooliga toimub lasteaias
kooliminevate laste vanematele koosolek,
kus tutvustatakse koolinõudeid. Igal aastal
toimuvad traditsiooniliselt lõpuekskursioonid, vanemate rühmade ühine
pidþaamapidu, kus kõik lasteaialõpetajad
jäävad ööseks lasteaeda. Koos mängitakse,
tantsitakse ja otsitakse lasteaia sõbralikku
kummitust.
Milliseid vahvaid tegemisi on ettevõetud
sellel aastal? Mis lasteaias uut, mida uut
on oodata?
Eriti õnnelikud oleme varakevadel
paigaldatud uute õuevahendite üle. Lastele
jätkub nüüd piisavalt tegevust igal
mänguväljakul. Järgmiseks aastaks
soovitakse veel ühte kiiget ja suurt korvirõngast. Lastele ja õpetajatele meeldivad
väga kevadised ja sügisesed spordinädalad, kus jätkub lustlikku tegevust
kõigile ja tublimatele jagatakse auhindu.
Kommi saavad, aga kõik osalejad.

Kuidas möödus traditsionaalne
heategevuslik tordi – koogi müük?
Suur heategevuslik kontsert sujus kenasti
ja meeldis nii lastele kui ka vanematele.
Eriti rõõmustas lapsi võimalus tegutseda
erinevates kunstikeskustes. Meisterdati
tuulikuid, puhuti seebimulle, joonistati
asfaldile; valmistati monotüüpiaid ja tehti
liivapilte, lisaks korraldati sportlikke
ettevõtmisi: saapavisked, teatevõistlusi.
Millised on lasteaia mured?
Meie mure on see, et kahjuks ei jätku
kõigile lastele lasteaiakohti.
Mida sooviksid oma kasvandikele ja
nende vanematele öelda, soovida?
Kõigepealt tänan lapsi ja lapsevanemaid
meie ühise õnnestunud kevadpeo eest.
Lapsed esinesid suurepäraselt ja vanemate
poolt annetatud kookide rivi oli uhke ja
rikkalik. Tänan kõiki meeldiva koostöö
eest ja soovin kõigile lastele ja vanematele
ilusat suve !
Kohtumiseni sügisel!

MIDRIMAA ANNAB
TEADA!
KALLID
LASTEVANEMAD!
KOOSOLEK
UUTELE SÕIMERÜHMA
LASTEVANEMATELE
toimub 12.juunil 2007
kell 17.00 lasteaia
saalis
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EKSPRESSRONG KEILA-TALLINN
28. mai hommikul tegi esimese reisi
ekspressrong Keila-Tallinn. Hommikustel
tipptundidel saabub kiirrong Balti jaama
kell 7.25 ja 8.42. Peatused on veel Sauel,
Tondil ja Lillekülas.
Saue Sõna toimetus pöördus sel puhul AS
Elektriraudtee müügi- ja arendusdirektori
Kuldar Väärsi poole palvega kirjutada
lühiartikkel.
Rongiga mugavalt ja kiiresti Sauelt
Tallinnasse.

Elektriraudtee lisas mai lõpust Keila-SaueTallinn liinile kiirrongi. Sellise uue liini
eesmärgiks on pakkuda Saue ja Keila
elanikele kiiremat ning mugavamat
ühendust Tallinna kesklinnaga.
Kuldar Väärsi
Sauelt toob kiirrong hommikul Tallinnasse
24 minutiga. Tipptunnil on see kiireim
transpordivahend ning vähene peatuste arv
annab ka kiirema
ning mugavama
sõidu
tunde.
Kiirrong peatub
vaid Keilas, Sauel,
Tondil, Lillekülas
ning Balti jaamas.
Mugavam
on
kiirrong
ka
sisustuse poolest.
Rongis on pehmed
istmed
ning
püüame vagunite
arvu reguleerida
selliselt, et reisijad
saaksid alati ka

Kas ruumi- või
viisakusepuudus?
Kallid saue linna autojuhid!
Ma arvan, et kõik on nõus väitega, et
Saue linna ühiskondlike hoonete juures
ei ole piisavalt teie autodele
parkimiskohti. Ma arvan, et tähistatud
invaparkimiskohti on veel vähem ja
neid võib ühe käe näppudel üles lugeda.
Seega palun kõiki terveid autojuhte
mitte parkida nendel vähestel
invaparkimiskohtadel. Lugupidamisest
liikumis- ja nägemispuuetega inimeste
suhtes laskem neil, kel liikumisega
raskusi, jõuda perearsti, apteekri või
vajaliku teenindaja juurde.
Olgem aupaklikud ja näidakem oma
käitumisega
eeskuju
teistele
linnakodanikele ja lastele!
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

MEELDETULETUSEKS!
Invaparkla on
tähistatud järgmise
joonisega parkla
teekattel või lisatud
liiklusmärgiga.
Tähistatud invaparklas tohib
parkida ainult kohaliku
omavalitsuse poolt väljastatud
liikumispuudega inimese
sõiduki parkimiskaardi (pildil)
alusel. Parkimisõigust tähistav
sõiduki parkimiskaart peab
olema nähtaval kohal.

istuda. Loomulikult on kiirrongis
kaasaegne
infotabloode
ning
helisüsteemiga reisijate teavitussüsteem
ning võimalus ka tasuta kasutada WiFi
ühendust. Kiirrong läbib päevas kaks
korda ka põhjaliku koristuse. Püüame juba
tänaste rongidega anda ligilähedast
sõidumugavust, milleni jõuame kui aastal
2011 tulevad päris uued elektrirongid.
Uus sõiduplaan muutis Saue suunal
liikluse oluliselt tihedamaks. Sisuliselt
väljub tööpäevadel rong ligikaudu iga
poole tunni tagant. Kiirrongi lisamise
arvelt ei vähendanud Elektriraudtee varem
liinigraafikus olnud rongide arvu. Seega
kasvas tööpäeval väljumiste arv ca
neljandiku võrra. Ka hilisõhtusele ajale
lisandus mai lõpust uus väljumine. Iga
päev toob nüüd Sauele viimane rong
väljumisega Balti jaamast kell 22:30.
Esimene nädal on näidanud, et kiirrong on
juba populaarne. Elektriraudtee loodab, et
suurenenud mugavus ning vähenenud
sõiduaeg annavad veelgi rohkematele Saue
elanikele põhjuse jätta auto koju ning
istuda hoopis elektrirongi.
VIIMASTEL NÄDALATEL OLEME
SAANUD LINNAKODANIKELT
TEATEID SEGADUSTEST SAUE
BUSSILIINI NR. 190 TÖÖS.
KOMMENTEETIB AS HARJUMAA
LIINID JUHATUSE ESIMEES
MARGO TOMINGAS
Viimase nädala probleemid on seotud reedel Sauel
10.40 toimunud avariiga, kus Saue lõõtsbussile sisse
sõideti. Avariis ei olnud süüdlaseks AS-i Harjumaa
Liinid bussijuht, kuid buss langes liiklusest välja ja
asendatiTallinnast teisega. Kahjuks ei olnud aga
võimalik asendada Sauelt tagasitulekut. Kahjuks on sel
nädalal lisaks avariile ilmnenud Scania tehase praagist
tingituna (esiklaas kukkus eest seoses vale kinnitusega)
tehnilisi probleeme uute Scania bussidega.
Probleemidele leiame nädala jooksul lahenduse
koostöös Scania esindusega. Avariisse sattunud buss
saab samuti sellel nädalal remonditud.
Suveperioodil planeerime vajaduse tekkimisel (kui
vähegi võimalik) asendada liini 190 bussid uute Scania
bussidega.
Vanem Saue lõõtsbuss vahetatakse kokkuleppel
Linnavalitsusega välja 2007 aasta septembriks.
AS Harjumaa Liinid tegeleb hetkel aktiivselt bussipargi
uuendamisega, see muudab teenuse kvaliteedi kindlasti
paremaks ka liini 190 Saue-Tallinn osas.
Vabandame tekkinud ebamugavuste pärast Saue
elanike ees ja anname endast parima, et vältida edaspidi
sarnaseid kvaliteediprobleeme bussidega.
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LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUSE
DELEGATSIOON ITAALIAS
16. – 21. maini viibis Montemarciano
linna kutsel Itaalias Saue Linnavolikogu
ja Linnavalitsuse delegatsioon koosseisus Ero Liivik, Erki Kuld, Henn
Põlluaas ja Rafael Amos. Välislähetusest
räägib linnapea Ero Liivik.

Me olime kutsutud Ancano provintsi
Montemarciano linna, kus on ligi 10 000
elanikku. Põhjuseks oli meie Prantsusmaa
koostööpartneri Quincy-sous-Senart‘i
linna ja Montemarciano linna sõprussuhete
20. aastapäeva pidustused. Olgu öeldud,
et meie viibimine Itaalias toimus
võõrustajate kulul, elasime nende kodudes.
Peale meie olid kutsutud veel sõpruslinnad
Horvaatiast ja Saksamaalt. Tervitused
saatis Ka Sloveenia sõpruslinn. Itaalia
haldusjaotusest niipalju, et riik on jaotatud
regioonideks, need provintsideks. Ancona
ise on 100 000 elanikuga linn ja paikneb
väikeriigi San Marino lähistel. Läheduses

veel Bolognia, Rimini, Ravenna. Itaalias
valitaks omavalitsuse juht otse rahva poolt,
talle on antud küllalt suur võim ja vastutus.
Volikogu – itaalia keeles Consiglio
Comunale - mis küll valitakse rahva poolt,
on nõuandva funktsiooniga. Päevad oli
tihedad. Konverentsid, kohtumised,
ühisistung võõrustajate volikoguga,
lähilinnade külastamine. Põhipäev algas
hommikuse puhkpilliorkestri ringkäiguga

Kõige tähtsam kohtumine oli Roomas,
Itaalia Senatis, kus meil oli muu hulgas

linnas, siis asetati pärjad langenuta
mälestussamba juurde, siis missa. Järgnes
konverents linna teatrihoones, kus
küllasaabunud tutvustasid omi linnu ja
tegemisi. Meile sai selgeks, et tulenevalt
mei aprillikuu sündmustest on Eesti
praegu Euroopa laineharjal – meist
teatakse palju. Sõbrad prantslased ei
küsinud meilt esimesena mitte seda, kuidas
reis läks, vaid – kas Eestimaal ja Tallinnas

on rahulik? Eesti märk eurooplaste silmis
on praegu see, et oleme Euroopa
demokraatia eelpost Venemaa piiril. Ja
teostame kindlalt omi põhimõtteid, ei lase
ennast häirida Vene-maa ähvardustest ja
propagandakärast. Et ajame rahulikult
oma asja, mis on ka Euroopa asi. Euroopa
suhtub väga ette-vaatlikult igasugusesse
toorme või muusse sõltuvusse Venemaast.
Öeldi otse – olete tublid ja toimite õigesti.
Meie saavutustega ollakse kursis ja neid
tunnustatakse.

võimalus viibida muidu külalistele suletud
istungisaalis. Itaalia poliitiline elu on
mitmepalgeline, Senatis on minu andmetel
esindatud kuuskümmend poliitilis parteid.
Et oleks võimalik töötada, on nad ühinenud
kaheks suureks saadikutegrupiks. Meid
võttis vastu Itaalia tähtsuselt teine mees,
Senati
president
Franko Marini. (fotol)
Tagasi omavalitsuste
tasandile. Euroopas on
o m a v a l i t s u s
tunnustatud ja hinnatud
instutsioon. Temaga
arvestatakse
igal
võimustruktuuri
tasandil. Meie puhul on praegu märksõna
kultuurivahetused. Montemarcianos on
oma ooperiteater, kus esitatakse väga
nõudlikke teoseid, piirkonnas väga
tunnustatud koor. Kõik kohalolnud
delegatsioonid tundsid suurt huvi meie

muusikakultuuri vastu, eeldatavalt ootavad
meid selles vallas tihedad kontaktid.
Kontaktid lihtinimeste tasandil meie
Euroopa partneritele äärmiselt tähtsad.
Meie kohtumiste juures olid Europarlamendi saadikud ja teiste ümbruskonna iga tasandi omavalitsuste esindajad.
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SAUE MÄLUMÄNGU II VOOR
TULEMUSED
1. Tammetargad 53 punkti (Ralf Amos, Vello Toomik, Villu Liiv, Sven
Sommer).
2. Metsamuusika (Saue Muusikakool) 48 punkti (Ero Liivik, Kristiina
Liivik, Mati Kanter, Thomas Oberg.
3. Sammas 46 punkti (Indrek Tibar, Terje Urgard, Liisa Metsamaa).
4. Pentium (Saue Gümnaasium) 44 punkti (Jaan Palumets, Endla
Lindmäe, Inna Pajos, Toomas Kilgas, Kaido Talli).
5. Koit 30 punkti (Helmut Karin, Enn Tuule, Maida Kivi, Andres
Edovald).
6. Vaprad ja ilusad 26 punkti (Katre Amos, Ivar Feldman).
Nagu näha, oli seekordne mäng märksa tasavägisem kui esimene ja
punkte koguti ka rohkem. Uustulnuk Sammas maandus kohe tublil III
kohal. Kahe vooru kokkuvõttes on Tammetargad kogunud 99,
Metsamuusika - 86, Pentium - 76, Koit - 50, Vaprad ja ilusad - 48 ja
seni ühes mängus osalenud Sammas 46 punkti. Et halvim tulemus läheb
maha, siis auhinnakohale on veel kõigil võimalik jõuda. Siiski on
Tammetargad kahe võiduga väikese edufoori saavutanud.
Selle vooru huvitavamatest küsimustest:
- paljudele tuli üllatusena, et kohanimi Saue tuleneb nimest Sausti, sest
Sausti mõisast eraldus tänane Saue mõis, mis kandis algselt Klein-Saussi
nime. Õnneks ei tuletatud sellest kohanimeks Sousti või midagi taolist
vaid ikka armas Saue;
- et Paavo Nurmi tuli aastatel 1920-28 9-kordseks olümpiavõitjaks, see
on kõigile teada, aga et ka 1936.a. Berliini OM-il võitis Nurmi veel
esikoha, see oli ilmselt mõnelegi uudis. Esikoht tuli ratsutamises, sest
kolmevõistluse võitja Stubbendorfi hobuse nimeks oli Nurmi;
- et Raadioteter on kõige suurema trupi ja arvukaima publikuga teater
Eestis;

30.mail toimus Päeavkeskuses Ruth
Alev‘i näituse PÄÄSUKESED avamine
Ruth on sauelaste meeli rõõmustanud vähemalt kord aastas ja iga
kord suudab ta meid üllatada - sedapuhku siis kevadiste
pääsukestega! Aja jooksul on vaheldunud näituste teemad ja
erinenud on näituste aastajad. Muutunud on värvid ning vaheldub
stiil – huvitav ja omapärane!
Näitus on avatud juunikuu lõpuni, tulge vaatama!
PÄÄSUKESED
Niikaua kui on ootus,
Seisab ka lootus.
Mõnikord oleme iseenda
pääsukesed,
Iseenda unenäos,
Mõnikord ootame neid väljast….

- et enim surmajuhtumeid võistluse ajal on fikseeritud kirimales. See
võistlus kestab mitmeid aastaid, osa võtavad eakamad maletajad. Turniiri
käigus on sageli juhtunud, et mõni võistleja sureb. Kirimales on üks
eestlane - Tõnu Õim - tulnud 2-kordseks maailmameistriks;
- et Jaapani keisri tiitliks jaapanipäraselt on Tenno;
- et tuntud teleseriaali koerast esinäitleja komissar Rexi
“kodanikunimeks” on Reginald von Ravenhorst;
- et Uus-Ginaea-Paapua üldkasutatavas pidgin-keeles tok-pisinis kõlab
klaver niimoodi: “kast valgete ja mustade hammastega, mida Euroopa
naine taob ja mis karjub”;
- et Eesti suursaadik Venemaal, Marina Kaljurand on tulnud 6-kordseks
Eesti meistriks sulgpallis, sealhulgas korra ka koos oma abikaasa
Kallega;
- et võru keeles on “hüppasin teivast” sama, mis nimi ühel väikelinnal
– Karksi-Nuia
- et tuusik oli see paber, mille pastor andis hauakaevajale, et too õigeks
ajaks haua valmis kaevaks. Tänapäeval jagavad tuusikuid rohkem
turismifirmad.
Mängu ilmestasid Maria Listra inglihäälne laul ja pildid, millest
mõnusam oli kindlasti toreda kukkurkuradi ehk tasmaania kuradi pilt.
Nüüd on mälumängus suvevaheaeg, septembris algab sügishooaeg
ja tulla tasub ka neil, kes seni pole veel seda teinud.
Üldesikohta on ilmselt juba raske saada aga mõnusa õhtu võib saada
küll.
Parimate soovidega
Tenno Sivadi

PALJU KAUNIST KÄSITÖÖD
25.– 27. maini oli Saue Päevakeskuses käsitööhuvilistel
võimalus käia vaatamas näitust, kus olid väljas kohalike
meistrite väga erinevates tehnikates tööd: telgedel kootud
põrandavaibad,
silmuskudumid,
heegeldused,
hardangertikandid, riðeljöötikandid, pilutikandid, helmetööd,
shwalmertikandid, vitspunutised, viltimistehnikas esemed,
tekstiilimaalid, lapitehnikas tööd, värvilised tikandid,
ristpistes pildid, portselani-ja õlimaalid, jaapani paelad.
Palju silmailu pakkunud tööde autorid - Helmi Aulik, Vanda
Rauniste, Ilmarine Udris, Helle Volber, Viive Ehrberg,
Linda Arulepp, Silvi Sisask, Ülle Gretðkov, Elsa Aal, Kerli
Gretðkov, Mare Silber, Elle Söödi, Liia Feldmann, Linda
Aulik, Helju Kaiste, Liia Lumilaid.

Ruth Alev

TÄHELEPANU !
18. augustil Leigo Järvemuuska kontserdile “TANGO ÖÖ” sõitjad!
Osavõtumaks 425 krooni palume tasuda 11. või 12. juunil kell 15.00-18.00
Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
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Saue linnapea premeeris edukamaid õpilasi
30. mail võttis Saue linnapea Ero Liivik vastu Saue
Gümnaasiumi ja Saue Muusikakooli edukamad õpilased.
Pidulikul tseremoonial tunnustati õpilasi, kes möödunud
õppeaasta jooksul edukalt esinesid erinevatel maakondlikel
ja üleeestilistel konkursitel, olümpiaadidel ja muudel
jõukatsumistel. Seal saavutatud kõrgete kohtadega esindasid
nad väärikalt Saue linna. Tugeva aplausi saatel tänati ka
edukaid õpilasi juhendanud õpetajaid.

LINNAPEA VASTUVÕTULE
KUTSUTUD ÕPILASED:
SAUE GÜMNAASIUM
Anni Ruul - I koht maakondlikul vene keele olümpiaadil
I koht maakondlikul emakeeleolümpiaadil
I koht maakondlikul muusikakoolide solfedþokonkursil,
vabariiklikul konkursil 15 parema hulgas
I koht harjumaa vokaalansamblite konkursil
I koht maakondlikul viiulikonkursil edukas esinemine
rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel „Känguru“.
Eerik Mägi - I koht maakondlikul saksa keele olümpiaadil
Jekaterina Lendjaðova - II koht maakondlikul saksa keele
olümpiaadil
Karl-Kaur Kaseorg - III koht maakondlikul saksa keele
olümpiaadil
Mikk Mägi - I koht maakondlikul saksa keele olümpiaadil
Liisi Poomann - II koht maakondlikul vene keele olümpiaadil,
vabariiklikul olümpiaadil 7.koht Triinu Uusoja - I koht
maakondlikul vene keele olümpiaadil töö tunnustatud Harjumaa
koolide õpilastööde näitusel
Laura Soosalu - II koht maakondlikul vene keele olümpiaadil
töö tunnustatud Harjumaa koolide õpilastööde näitusel
Kärt Johanna Ojamäe - III koht maakondlikul vene keele
olümpiaadil II koht vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
Anne Kruuse - I koht maakondlikul vene keele olümpiaadil
Roman Aleksejev - I koht maakondlikul vene keele olümpiaadil
Elena Lotkova - II koht maakondlikul vene keele olümpiaadil
Joanna Artjomenko - II-III koht maakondlikul konkursil „Aken
Euroopasse”
Estelle Saavaste - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil
3. klassidele
Allar Aasjõe - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil
3. klassidele
Albert Suur - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil
3. klassidele
Getter Mizer - III koht Harjumaa mõistatuste päeval 2. klassidele
Grete Saar - III koht Harjumaa mõistatuste päeval 2. klassidele
Jürgen Tümanok - III koht Harjumaa mõistatuste päeval
2. klassidele
Andreas Aadli – III koht rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel
Känguru
II koht Harjumaa matemaatikaolümpiaadil 4. klassidele
Aniken Siimon - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil

5. klassidele
II koht vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
Mattias Michelson- III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil
5. klassidele
Jaana Külim - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil 5.
klassidele
Henry Talgre - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil 5.
klassidele
Mariann Vendelin - III koht Harjumaa õpioskuste olümpiaadil
5. klassidele
töö tunnustatud Harjumaa koolide õpilastööde näitusel
Kaspar Süvirand - I koht Harjumaa poiste töö-ja
tehnoloogiaõpetuse olümpiaadil
Liina Tamme - I koht Harjumaa matemaatikaolümpiaadil
töö tunnustatud Harjumaa koolide õpilastööde näitusel
Rait Liiv - II koht Harjumaa matemaatikaolümpiaadil
Seidi Soomets - I koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Kadi Saar - II koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Hedi Tammik - I koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Katriin Allik - II koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Liina Raudva - III koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Kairit Ehala - III koht Harjumaa bioloogiaolümpiaadil
Sander Arukaevu - III koht Harjumaa geograafiaolümpiaadil
Mati Silla - I koht Harjumaa keemiaolümpiaadil
Ahto Salumets - II koht Harjumaa keemiaolümpiaadil
Hannes Niid - II koht Harjumaa majandusolümpiaadil
Laur Peedu - II koht Harjumaa majandusolümpiaadil
Mari Tensing - I koht loodusajakirjade viktoriinil
Karmen Veerme - II koht loodusajakirjade viktoriinil
töö tunnustatud Harjumaa koolide õpilastööde näitusel
Sandra-Laura Luhthein - III koht loodusfotokonkursil
III koht loodusajakirjade viktoriinil
EDUKALT ESINESID RAHVUSVAHELISEL
MATEMAATIKAVÕISTLUSEL „Känguru“:
Kelly Toomast, Sander Siniorg, Mattias Jõesaar,
Mihkel Sildnik
HARJUMAA KOOLIDE ÕPILASTÖÖDE NÄITUSEL
TUNNUSTUSE SAANUD TÖÖDE AUTORID:
Marliis Odamus, Sigrit Pikkar ,Kelly Valdmees
Kristel Palts, Jenna Töyryvuo, Helen Kalmist
Kaisa Rinne ,Laura Pley, Marge Nikitin 2 tööd
Triin Ungert, Erki Vellmann, Magnar Mattheus Oder
Sten Kesamaa, Mikk Kalamees, Ayron Alliksaar
Jalmar Mäe, Erko Peterson, Kevin Kuusk
Silver-Ander Veetõusme, Simo Andre Kadastu
Elisa Raichmann, Sherilyn Karin, Merilin Grossthal
Helena-Stina Rekand, Kaisa Norak, Pille-Triinu Mardim
Hanna-Kaisa Niid
Ingrid-Silvia Erikson, lisaks I koht neidudeansambli koosseisus
konkursil „Vene romanss“
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Vabariiklikul konkursil „Vene romanss” saavutasid
neidudeansambli koosseisus I koha:
Heleri Rätsep, Heli Anni, Sille Kruus, Helena Anni
Merilin Anni, lisaks II koht Harjumaa vokaalansamblite
konkursil
Piret Tamme, lisaks II koht Harjumaa vokaalansamblite
konkursil
Heidi Tiikoja, lisaks II koht Harjumaa vokaalansamblite
konkursil Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite konkursil
„Volüüm” saavutasid II koha:
Mari-Liis Viisimaa, Birgit Suuder, Grete-Marie Sepp
Kaisa-Triin Pääsuke, lisaks I koht Harjumaa vokaalansamblite
konkursil
Elis Piirsalu, lisaks III koht maakondlikul muusikakoolide
solfedþokonkursil
I koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil
edukas esinemine maakondlikul ja vabariiklikul klaverikonkursil
SAUE MUUSIKAKOOL
Carol Männamets - II koht maakondlikul klaveriõpilaste Eesti
lugude konkursil
edukas esinemine maakondlikul konkursil, edasipääsemine
üleriigilisse eelvooru
I koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil
Inge-Helene Pello - III koht maakondlikul klaveriõpilaste Eesti
lugude konkursil
I koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil
Oliver Povel-Puusepp, tromboon – III koht maakondlikul
konkursil
III koht vabariiklikul konkursil
I koht maakondlikul lauluvõistlusel
Joonas Praks, trompet - edukas esinemine maakondlikul ja
vabariiklikul konkursil
Linda Kanter, klaver -edukas esinemine maakondlikul ja
vabariiklikul konkursil
I koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil
Kristiina Zakurakina, viiul -I koht maakondlikul konkursil
Joosep Talumaa, kitarr - I koht maakondlikul konkursil
II koht vabariiklikul poisteansamblite konkursil
I koht Harjumaa vokaalansamblite festivalil
III koht vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
Valter Vallimaa – I koht maakondlikul
lauluvõistlusel
„Harjumaa laululaps”
Markus Lehtsalu - I koht Harjumaa poiste
solistide konkurss
Martin Vist – II koht maakondlikul lauluvõistlusel
„Harjumaa laululaps”
Harjumaa poiste solistide konkurss II koht
vabariiklik poiste solistide konkurss IV koht
II koht vabariiklikul vokaalansamblite konkursil
I koht Harjumaa vokaalansamblite festivalil
III koht vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
Henri Korts – III koht maakondlikul
lauluvõistlusel
„Harjumaa laululaps”
Karl Hõbessalu – III koht Harjumaa poiste
solistide konkursil
Carolina Laos, laul – III koht maakondlikul
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lauluvõistlusel „Harjumaa laululaps”
II koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil
Eliise Lind, klaver – edukas esinemine maakondlikul konkursil,
edasipääsemine vabariiklikku eelvooru
Johhan Rosenberg, klaver– edukas esinemine maakondlikul
konkursil, edasipääsemine vabariiklikku eelvooru
Kristel Palts, klaver – edukas esinemine maakondlikul konkursil,
diplom pala hea esituse eest
POISTEANSAMBLI KOOSSEISUS
vabariiklikul vokaalansamblite konkursil II koht,
Harjumaa vokaalansamblite festivalil I koht,
Tallinn-Harjumaa vokaalansamblite konkursil „Volüüm”
III koht
Andre Kesküll, Chris-Sander Kruuleht, Karl-Hendrik
Indrikson, Jasper Alamaa, Rasmus Metsva, Ranon Kriisa
TÜTARLASTEANSAMBLI KOOSSEISUS
I koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil:
Carmen Männamets, Kätriin Pruul
II koht Harjumaa vokaalansamblite konkursil:
Egle Palm, Maarja Kell, Anu Einberg, Marit Väin,
Selene Volt
SAUE GÜMNAASIUMI JA SAUE MUUSIKAKOOLI
ÕPETAJAD, KES JUHENDASID OLÜMPIAADIDEL JA
KONKURSSIDEL OSALEJAID:
Jelena Laanjärv, Inna Pajos, Kirsti Kadakas, Grete Põldma,
Tuuli Tammemets, Anu Tammeleht, Sirje Milt, Jekaterina
Krivorutðko, Marika Maivel, Malle Liiv, Heli Uustalu, Anu
Vananurm, Loreida Veskioja, Merike Saul, Tiia Niggulis, Ulvi
Urgard, Evelin Kristin, Malle Liiv, Külli Vita, Sirje-Tiiu Kreek,
Elle Viljaste, Raimo Reitel, Valmar Kaur, Kaja Krevald, Reet
Vester,Virve Rajamäe, Toomas Kilgas, Kristiina Liivik, Elina
Seegel, Gerli Kirikal, Tõnu Soosõrv, Elviira Alamaa, Jaak
Oserov, Terje Mäss, Juta Ross, Iljo Toming, Ulvi Kanter, Georg
Merioja, Eve Pärnsalu, Kirsti Raidma
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Matk Eesti loodepoolseima maanurga nõmmemetsadesse
14. mai päikesepaistelisel hommikul
kogunesid mitmed keskkonnaprojekti
„Säästa elukeskkonda” raames toimunud
keskkonnahoiuteemaliste viktoriinide
võitjad ja linna koristustööde agaramad
Saue Gümnaasiumi õpilased kooliesisele
platsile. Alustati reisi Nõva puhkealale, mis
asub Läänemaa põhja- ja Harjumaa
lääneosas Noarootsi, Nõva ja Padise valla
territooriumil.

Reisi esmaseks sihtkohaks oli Perakülas
asuv Nõva looduskeskus. Sihtkohta
saabunud, jagati bussitäis õpilasi vanuse
järgi kahte rühma ja kumbki sai oma
looduskeskuse töötajast retkejuhi. Matka
mõtteks ja arutluse teemaks oli loodus,
loodushoid ja sellega seotud probleemid.
Üks grupp suundus looduskeskusesse, teine
mööda 1915. aastal kohalike talumeeste
poolt rajatud ja tänaseks muinsuskaitse alla
võetud
munakiviteed
Põlluotsa
Talumuuseumisse. Sealt edasi metsa, kus
võisime kohe näha, et Nõva on üks
omanäolisemaid piirkondi Eestis, kus loodus
pakub äärmiselt rikast ja vahelduvat
maastikku.
Kirjeldan allpool algklasside õpilastest
koosnenud grupi retke, millest ise osa võtsin.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Jõuame männikusse. Metsaalune on kaetud
tiheda sambla- ja samblikuvaibaga. Saame
teada, et samblikule istudes kuuleme krõbinat
ja püsti tõustes on püksid kuivad. Samblale
istuda on küll pehme, kuid püksitagumik saab
märjaks. Hästi tunnevad end selles männikus
mustikad ja pohlad. Leiame islandi sambliku,
mis teatavasti hea köharavim. Vahelduseks ka
mõni kask, mis läbi aegade olnud kõige
mitmekülgsemalt kasutatud lehtpuu. Kevadel
saadakse joogiks kasemahla, millest hiljem
võimalik siirupit, kalja ja mõdu valmistada.
Saame teada kui mitmekülgset kasutamist on
leidnud kasetoht ja et kasekäsnaga võimalik
haigusi ravida. Edasi Allikajärve juurde.
Poolsaarega kaheks jagatud Allikajärv on

madal ja suhteliselt kalarikas, kaldad madalad
ja kohati soostunud. Kaldataimestikus lisaks
mõõkrohule ja porsale soovõhk, vesiroosid,
mürkputk ja pilliroog. Järvevees elutseb
kaitsealune apteegikaan.
Otsime silmadega järvel pesitsevat luigepaari,
kuid - keda ei ole seda ei ole. Ja taas edasi.
Sedakorda retkejuhi seletuste kohaselt
„imedemetsa”. Koputame metsaeide
väravapakule ja saame loa sisse astuda. Oleme
järve teisel kaldal ja nähtavale ilmub üks
otsitutest – valge luik. Kas on see nüüd
tõepoolest üks järvel pesitsevatest luikedest või
hoopiski luigeks moondunud metsaemand?
Lapsed on oma vastustes kahevahel. Jälginud
mõnda aega luige tegemisi, jätame hüvasti
metsaemanda koduga ja suundume metsa
sügavustesse. Siis palub retkejuht lapsi hetkeks
kükitada, sulgeda silmad ja suu ning avada
kõrvad loodusele. Tunnetame „imedemetsa”
võlu - lindude sädinat, tuule kohinat, metsa
mühinat ja mida kõike veel. Seejärel kohtume
ringi hüpleva orava ja neljaliikmelise KUUSE
perega: isa, ema ja kaks last, kes kui üks mees
tikksirgetena ja ühte ritta rivistatuna meid vastu
võtavad. Milline külalislahkus! Kõigile
retkelistele jagatakse kuuseokste küljes
rippuvast triibulisest sokist metsaemanda poolt
jäetud maiust - kasekese kommi. Maitsvad
kommid suhu pistetud, jätame hüvasti KUUSE
pere ja „imedemetsaga” ning liigume edasi.
Alusmetsa ilmestavad sookask, turbasamblad,
sinikas, rabamurakas ja uimastava lõhnaga
sookail - tuntud peavalu tekitajana, kuid hea
sahvrihiirte peletamiseks.
Öeldakse, et mets õpetab ja hoiatab inimest.
Jõuame porilombini, mis tundub tillukesena,
ohutuna ja kahe sammuga läbitavana. Aga selles kasvavad ja kallasid meenutavad taimed,
nimetusega soovõhk, kutsuvad inimest
ettevaatlikkusele - nende kasvukohas oli meile
esialgu mudamülkana tunduva loigu sügavus
üle 3 meetri. Uskumatu, kuid oma silmaga
nähtut ja roikaga mõõdetut tuleb tunnistada.
Lähme üle purde. Saame teada, et veevool
Allikajärvest merre on katkenud ja kunagisest
jõest on saanud soine tsoon.
Edasi mööda kruusateed mere
suunas, seejärel taas metsa. Siinseal võib leida kuivanud
puutüvesid, koor maha langenud
need
on
musträhni
tegutsemisjäljed. Kohtume ja
naudime loodusjõudude poolt
metsapuudest
vormitud
skulptuuridega. Tõdeme, et
kõige suurem kunstnik on
loodus
ise.
Retkejuhti
kuulatakse huviga ja räägitust
paneme kõrva taha, kuidas
käituda tulekahju korral ja et
pinnatule leviku takistamiseks
kultiveeritakse kaks korda aastas

metsa tulekaitseriba.
Eespool muutuvad männid madalamaks ja
merekohin tajutavamaks. Jõuamegi mere
äärde. Piki randa kulgeb paari meetri kõrgune
liivavall, mille esimesteks asukateks on
madalakasvuline
merihumur
ja
sinakasroheliste lehtedega liiv-vareskaer.
Esimese valli taga leidub kukemarjalaike. Ja
muidugi laulev liiv.
Kõhtki hakkab oma osa nõudma. Nõva
looduskeskuse töötajate poolt lõkkeplatsil
süüdatud tule juures, nende poolt pakutava
maitsva taimetee kõrvale kaasavõetud võileibu
nosides täitub tühi keskkoht nobedasti.
Jätkame teekonda bussiga. Sõidame Põõsaspea
neeme tippu. Avaneb võrratult kaunis vaatepilt
merele, kividele, kaugusesse, taevalaotusesse.
Oleme sattunud tõelisse linnuriiki. Asutame
end linnuvaatlusmajja ja kuulame retkejuhi
viimaseid selgitusi looduses olemisest, selle
hoidmisest, reostamisest ja väärtustamisest.
Saame teada, et peale viimast õlireostust lasti
just siit esimesed luiged taas iseseisvasse ellu.
Laulusalmgi ütleb - iga hea asi saab ükskord
otsa. Nii ka meiegi retk. Jagame tänusõnu ja
jätame hüvasti suurepäraseid teadmisi ning
muljeid jagavanud Nõva looduskeskuse
töötajatega.
Tagasisõit Sauele algab.
Matka kaasa teinuna võin öelda, et oli
muljeterohke päev. Nõva looduskeskuse
retkejuhid oskavad ka kõige väiksematele
loodusasukate maailma huvitavaks teha,
õppetada looduse tunnetamist kõigi meelte abil.
Kinnitust käesoleva kirjatüki autori mõtetele
annab projekti koolipoolse koordinaatori õpetaja Ulvi Urgardi meil. Ta tänab ja teatab lastele väga meeldis, olid õnnelikud ja rahul.
Palub edastada tänusõnad ka Nõva
looduskeskusele. See oli tolleks hetkeks juba
tehtud.
Tänusõnad õpetaja Maarika Maivelile, kes
retke kaasa tegi ning oma valvsa pilguga lastel
silma peal hoida aitas.
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LINNAVALITSUS

LINNAVALITSUSE ISTUNG
23.05.2007.A.
Päevakorrapunkt 1
Saue linna Segu tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikustamine. Võeti vastu korraldus nr. 164
Päevakorrapunkt 2
Saue linna Tule tn 20 detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikustamine. Võeti vastu korraldus nr. 165
Päevakorrapunkt 3
Tule tn 13a ja Tule tn 23a vahelise elektrikaabli projekteerimise
lisatingimuste kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr. 166
Päevakorrapunkt 4
Ladva tn 1a teede ja tehnovõrkude projekteerimise lisatingimuste
kinnitamine. Võeti vastu korraldus nr. 167
Päevakorrapunkt 5
Tule tn 13 laohoone projekteerimise lisatingimuste kinnitamine.
Võeti vastu korraldus nr. 168
Päevakorrapunkt 6
Väljaotsa 1 ehitusloa väljastamine. Võeti vastu korraldus nr.169
Päevakorrapunkt 7
Ehitisele Uusaru 5A kasutusloa andmine. Võeti vastu korraldus
nr. 170
Päevakorrapunkt 8
Tule tn 13 ehitusloa väljastamine. Võeti vastu korraldus nr.171
Päevakorrapunkt 9
Ehitisele Pärnasalu põik 5 kasutusloa andmine. Võeti vastu
korraldus nr. 172
Päevakorrapunkt 10
Spordiühingutele raha eraldamine. Võeti vastu korraldus nr.173
Päevakorrapunkt 11
Avaliku ürituse korraldamise luba. Võeti vastu korraldus nr. 174
Päevakorrapunkt 12
Volikogu määruse „Saue linna haridusasutuste töötajate
töötasustamise alused” I lugemine
OTSUSTATI :
saata Saue Linnavolikogu määruse eelnõu II lugemisele
Päevakorrapunkt 13
Volikogu määruse „Saue linnavara eeskiri” muutmine I lugemine
OTSUSTATI :
saata Saue Linnavolikogu määruse eelnõu II lugemisele
Päevakorrapunkt 14
Arengukava eelnõu menetlemise kord I lugemine
OTSUSTATI :
saata Saue Linnavalitsuse määruse eelnõu II lugemisele
Päevakorrapunkt 15
Hooldaja määramine. Võeti vastu korraldus nr. 175 „Hooldaja
määramine“ .
Päevakorrapunkt 16
Sünnitoetuse maksmine. Võeti vastu korraldus nr. 176.

9. juuni 2007

Päevakorrapunkt 17
Sotsiaaltoetuse maksmine. Võeti vastu korraldus nr. 177
Päevakorrapunkt 18
Saue linna 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUSTATI :
saata volikogu määruse eelnõu volikogu juunikuu istungile
kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 19
2008.aasta eelarve projektide koostamise ajakava ja juhendi
kinnitamine
OTSUSTATI :
täpsustada määruse eelnõud linnavalitsuse töögrupis.
Päevakorrapunkt 20
Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine. Võeti vastu
korraldus nr. 178.
Päevakorrapunkt 21
Lepingute sõlmimisega nõustumine. Võeti vastu korraldus
nr. 179 .
Päevakorrapunkt 22
Kaubandustegevuse registreerimine. Võeti vastu korraldus
nr. 180.
Päevakorrapunkt 23
Saue valla veevarustussüsteemide ühendamine Saue linna
ühisveevärgisüsteemidesse
OTSUSTATI :
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 3 arvestades
nõustuda Saue valla Jõgisoo ja Vanamõisa piirkonna vee ja
kanalisatsioonisüsteemide ühendamisega Saue linna võrkudesse
alljärgnevatel tingimustel:
• luba kaevetöödeks Saue linna haldusterritooriumil
väljastatakse pärast ÜVK seadusest tuleneva omavalitsuste
vahelise halduslepingu sõlmimist;
• veetorustike ühendamine Saue linna võrguga toimub pärast
Tammetõru pumbajaama rekonstrueerimist ning töösse lülitamist.
Päevakorrapunkt 24
Info
1. nõustuti jäätiseauto sõiduga mööda Saue linna.
2. nõustuti tõstuki ja ratastooli ostmisel osalema
60 000.- krooniga.

LINNAVALITSUSE ISTUNG
29.05.2007.a.
Päevakorrapunkt 1
2008. aasta eelarve projektide koostamise ajakava ja juhendi
kinnitamine.
Võeti vastu võtta korraldus nr. 181
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

SAUE LINNAVALITSUSE SOTSIAALTÖÖTAJATE SUVISED PUHKUSED
2007. aasta suvel oleme puhkusel järgneva graafiku alusel
• sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon puhkab 18.06 - 2.08. (asendavad Anneli Ritsing ja Meeli Kallas)
• lastekaitse- ja noorsootööspetsialist Anneli Ritsing puhkab 25.06 - 16.07, 13.08 - 27.08 (asendavad Meeli Kallas ja Heli Joon)
• sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas puhkab 16.07 - 12.08 (asendavad Anneli Ritsing ja Heli Joon)
• sotsiaaltöötaja Taimi Reva puhkab 25.06 - 29.07 (asendab Liis Kurm).
Kontakttelefonid 6 790 174, 6 790 196, 6 790 176.
Vastuvõtuajad: E 9-12, 15-18 N 9-12, 14-17
ILUSAT SUVE KÕIGILE!

Heli Joon – sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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TEADE
SAUE LINNAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA
HANKE KÜTISE TN 6 PARGI
HALJASTUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS
Objekti asukoht: Saue linn, Harju maakond
Objekti nimetus: Kütise tn 6 maaüksus
(Saue linna keskuse park)
Tööde algus: 03. september 2007.a.
Hinnapakkumise esitamise tähtaeg: 27. juuli 2007.a.
Hinnapakkumised saata e-postile: inger@saue.ee
Tööde kirjeldus: Puude istutamine
Puude istutamisel on kõige olulisemad järgmised
tingimused:
1. istutusaugu sügavus peab olema võrdne puu mullapalli
kõrgusega, laius kaks korda suurem kui mullapall;
2. kasutada tuleb sõelutud kasvumulda;
3. puud tuleb peale istutamist juurdumise tagamiseks
korralikult kasta ja toestada vähemalt ühe aasta jooksul;
4. puude istutamine toimub vastavalt pargi projektile (töö
nr T32 / 01). Projektiga võimalik tutvuda Saue
Linnavalitsuse kantseleis.
5. istutusaukude kaevamisel arvestada paese pinnasega.
Muud tööd:
1. istutusaukude kaevamisel tekkiva teisaldatava
pinnase äravedu;
2. istikute järelhooldus 1 (üks) aasta.
3. kaevetööde kooskõlastamine Saue Linnavalitsuse
linnamajanduse peaspetsialistiga.
Istutatav taimmaterjal (puud)
1. Harilik vaher „Emerald Queen”; botaaniline nimetus
Acer platanaides „Emerald Queen”; kõrgus 350-400 cm;
ümbermõõt 12-14 cm; maht 9 tk.
2. Mägivaher „Leopoldii”; Acer pseudoplatanus „Leopoldii”;
kõrgus 300-350 cm ; ümbermõõt 8-10 cm; maht 3 tk.
3. Iluõunapuu „Profusion”; Malus „Profusion”; kõrgus 250
300 cm; ümbermõõt 8-10 cm; maht 1 tk.
4. Suurelehine pärn ; Tilia platyphyllos; kõrgus 300-350
cm; ümbermõõt 14-16 cm; maht 3 tk.
5. Punane leina pöök; Fagus sylvatica „Purpurea
Pendula”; kõrgus 200-250 cm; ümbermõõt 8-10 cm;
maht 1 tk.
6. Leina iluõunapuu „Cheals Weeping”; Malus Cheals
Weeping; kõrgus 150-175 cm; maht 2 tk.
Hinnapakkumine peab sisaldama alljärgnevat:
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INFO EESTI
PUUETEGA INIMESTE KOJALT
(www.epikoda.ee)
Tasuta õigusabi puuetega inimestele
Eesti Kurtide Liit ja Eesti Puuetega Inimeste
Koda taotlesid Justiitsministeeriumilt toetust
õigusabi osutamiseks puuetega inimestele.
Taotlus rahuldati. Projekt käivitus aprillis.
Projekti kohaselt osutab tasuta õigusabi
puuetega inimestele Rüütli
Advokaadibüroo jurist Alar Salu.
Individuaalsed juriidilised nõustamised
toimuvad iga kuu teisel teisipäeval
Tallinnas, EPI Koja ruumides
Toompuiestee 10 (alates aprillikuu teisest
teisipäevast – 10. aprillist) algusega
kell 14.00-17.00.
Tallinnas toimuvatele nõustamistele tulla
soovijatel palun endast ette teatada EPI Koja
aadressil eha@epikoda.ee
Tel: 661 6629, Helve Luik EPI Koja
juhatuse esimees

MASSAAÞ
Aadressil Toompuiestee 10 (Eesti Puuetega
Inimeste Koja majas) töötab massaaþikabinet.
Registreerida on võimalik esmaspäevast
reedeni 9.00-st kuni 15.00-ni telefonidel
661 6391, 514 0002, 562 59738, 566 20608.
Aasta lõpuni massaaþ eriti soodsa hinnaga.

INFO EESTI LIIKUMISPUUETEGA
INIMESTE LIIDULT
(www.elil.ee)

1. tööde maksumus (istutusaukude kaevamine,
istutustööd, puude toestamine, pinnase äravedu,
istutusjärgne hooldus, kastmine);
2. taimede maksumus;
3. tööde teostamiseks vajalike materjalide kulu ja nende
maksumus (kasvumuld, vesi , toed jne.);
4. transpordi kulu;
5. hinnapakkumistel ära näidata tööde ja materjalide
maksumus 2007.a. ja 2008.a.
6. tööde, materjalide kalkuleerimisel välja tuua mõõtühik,
kogus, ühiku maksumus, maksumus kokku;
7. pakkumise kogumaksumus näidata koos käibemaksuga.
Kastmiseks ettenähtud vesi tuleb varuda pakkuja poolt.

Alates 25.05.2007 saavad liikumispuudega
inimesed tankimisabi kõigis 23 Alexela Oili
mehitatud tanklas. Tanklates on nähtaval
kohal sildid, kus on kirjas tankla operaatori
mobiilinumber. Sellel numbril helistades teab
teenindaja välja tulla ja tangib sõiduki.
Arvlemine käib teenindaja kaudu kas
sularahas või maksekaardiga. Autojuhid, kes
seni on pidanud tankima minnes abilise kaasa
võtma, saavad nüüd Alexela tanklates
iseseisvalt hakkama. Teenus on tasuta.

LISAINFO
keskkonna ja halduse peaspetsialist
Inger Urvalt telefonil 51 56 878

Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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PÄEVAKESKUS

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED JUUNIKUUS
11.06
12.06

13.00
15.00

13.06
13.06
14.06
15.06
15.06

14.00
15.00
18.00
13.00
16.00

18.06
21.06

10.30

22.06

13.00

Väljasõit Tallinna Teletorni, eelregistreerimisega
Aloe Vera toodete tutvustus-müük
(erinevad tooted ka päikesepõletuse vastu jm
huvitavat-kasulikku)
Väljasõit Vargamäe Kuningriigi etendusele
Saue Vabadusvõitlejate koosviibimine
Küüditatute koosviibimine
Seenioritants
Vabastava hingamise sessioon
(uutel soovijatel palume registreerida)
Matk Põhja-Kõrvemaale, palume registreerida, 50.osavõtumaks. Soovitus matkajatele – käimiskepid kaasa!
Kepikõnnimatk!!! …. päevakeskuse juurest bussiga Kiisale
ja Kiisalt matkates Sakku, ekskursioon õlletehases
25.- krooni. Matka pikkus 7 km.
Seenioritants

TÄHELEPANU MATKADEST OSAVÕTJAD!
Kellel puuduvad käimiskepid, siis päevakeskusest on
Teil võimalik neid laenutada!

TÄHELEPANU 16 – 17. AUGUSTIL
HAANJAMAA EKSKURSIOONIST
OSAVÕTJAD !
OSAVÕTUMAKS 500 KROONI
PALUME TASUDA 15. JUUNIKS
Päevakeskusesse. Õigeaegselt tasumata kohad,
lähevad varunimekirjas olijatele. Õhtusöök
maksab tellimisel 60 krooni, lõunasöögid valite
ise söögikohtades, kuhu meid viiakse.

VARA VEEL, KUID HEA PLANEERIDA!
Oleme reserveerinud piletid muusikalile MARILYN
Viljandi Teatris Ugala 14. septembril algusega
19.00.
Piletihind 156.- krooni, millele lisandub omaosalus
54.- krooni bussi tellimisel;
kokku tuleb inimesel tasuda 210.- krooni.
Pool bussi tellimishinnast tasub Päevakeskus.
Muusikal kõneleb ei kellestki muust kui Marilyn Monroest
- unustamatust filmitähest ja pop-ikoonist. Loos rullub
lahti pilt Marilyni elust, mis viis läbi tõusude ja mõõnade,
sisemiste hirmude ning välise glamuuri traagilise ja senini
saladuslikuks jäänud lõpuni.

PÄEVAKESKUS KORRALDAB
KEPIKÕNNIMATKA!
21.06 ALGUSEGA 10.30 päevakeskuse
juurest - sõidame bussiga Kiisale ja Kiisalt
suundume matkates Sakku, matka pikkus
7 km. Sakus toimub ekskursioon
õlletehases maksumusega 25.- krooni.

9. juuni 2007

TÄHELEPANU 13. juunil
VARGAMÄELE SÕITJAD !
Väljasõit Sauelt 14.00. Toitumine kohapeal
enne etendust (18.00) maksab 35.- krooni.
Palume eelnevalt toidusoovist teatada, sest
toidud tellitakse vastavalt inimeste arvule.
Vargamäe muuseumipilet maksab 10.- krooni,
Albu Mõisa külastus 15.- krooni.
Rahad kogutakse bussis!

TÄHELEPANU
AHVENAMAALE
SÕITJAD
25.06 - 28.06. 2007.a.
Palume helistada
päevakeskusesse ja
kontrollida üle – kas

PILETISAAMISEKS
ISIKUKOOD
ON IKKA ANTUD!

Sama kirev ja heitlik kui tema filmikarjäär, oli ka Marilyni
isiklik elu. Nii on muusikali paljude tegelaste hulgas
pesapallitäht Joe DiMaggio, kirjanik Arthur Miller, laulja
ja filmitäht Frank Sinatra, president John F. Kennedy ja
minister Robert Kennedy - Marilyni saatuslikud mehed.
Muusikalis kõlavad laulud Marilyni kuldrepertuaarist
(“Diamond’s Are A Girl’s Best Friends”, “I Wanna Be
Loved By You”, presidendile lauldud “Happy Birthday”
jt), samuti palju teisi tema ajastust pärit meloodiaid.
Kellel juba tänaseks kindel soov muusikali kuuldanäha, siis võib juba varakult ennast muusikalile
registreerida, päevakeskuses on nimekiri avatud.
Rahade kogumine toimub augustikuus.

SAUE PÄEVAKLESKUS KORRALDAB
18. JUUNIL algusega Sauelt kell 09.00

MATK LÄBI PÕHJA KÕRVEMAA
Üks parimaid matkapiirkondi Eestis,
vaheldusrikas maastik,
matka pikkus on ligi 12 km
REGISTREERIMINE TELEFONIL 65 95 070
OSAVÕTUMAKS 50 KROONI ja 30 KROONI SUPIRAHA
NIMEKIRI SULETAKSE 12. juunil
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Ilmataat on tänavu varakult suvesoojad ilmad
meieni toonud. On neid, kes juba
päikesekõrvetuse saanud ja neid, kes kenasti
kuldpruunid ja jumekad! Päris vahva on aga see,
et juba maikuus ujumas käiakse. Lisaks looduse
imetlemisele sellel imeilusal ajal on vapramad
päevakeskuse kliendid supelnud tänavu nii
Kloogal kui ka Jõgisool. Siinkohal kasutan
võimalust tänada meie tegevusjuhendajat
NUKKE MERLET, kes erivajadusega klientidele
need kenad päevad veelgi pühapäevasemaks on
suutnud muuta!
Päevakeskuse juhataja
Ulvi Seermaa

Anton Hansen Tammsaare draama

“JUUDIT”

PILETIHIND 162 KROONI
SAUE PÄEVAKESKUS ON RESERVEERINUD
PILETID 6. SEPTEMBRIKS
SOOVIJATEL PALUME OMA SOOVIST
TEATADA PÄEVAKESKUSESSE, tel: 65 95 070

TÄHELEPANU! 22. JUUNIL
SULGEME PÄEVAKESKUSE
UKSED 14.00!
ILUSAT SUVE ALGUST KÕIGILE!

TURVALINE SAUE
Kokkuvõte mais Saue linnas toimunust:
Laekus 8 kuriteoteadet:
– 3 kehalist väärkohtlemist
– 1 sõiduki vargus
– 1 vargus sõidukist
– 1 korduv joobes juhtimine
– 1 avliku korra rikkumine, võõrale territooriumile
sisenemine
– 1 vägistamine - kahtlustatavad on tuvastatud.

PALVE SAUE LINNA
KODANIKELE!

Palun jälgige enda ümber toimuvat. Kui märkate
rikkumisi liikluses, tänaval tuigerdavaid või
magavaid joobnud isikuid samuti avalikus kohas
alkoholi tarbimist, kahtlast askeldamist võõra vara
kallal või naabri korteris/eramus – andke kindlasti
teada telefonil 110.
Positiivseks võib lugeda, et pole toime pandud Pole vaja karta, et äkki on tegemist valeteatega. Meie
vargusi eluruumidest. Registreeriti 24 mitmesugust patrullid kontrollivad Teie poolt edastatud infot ja
infoteadet. 27 korral alustatI väärteomenetlust, teatest võib olla suur abi.
millest 13 olid LE rikkumised, 11 joobnud isikud
Lugupidamisega
või alkoholi tarvitamine avalikus kohas, 1 korral
Vladimir Teder
eirati politseiametniku seaduslikku korraldust ning
komissar
peeti kinni 1 risustaja.
Lääne-Harju politseiosakond
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SPORT

SK Saue Tammed tõi kodulinna jälle kulda,
hõbedat ja pronksi!
Pühapäeval, 3. juunil selgusid
Järvamaal Mägede külas Eesti meistrid
teateorienteerumises.
Naiste teatevõistluse tiitel kuulus sedakorda
Saue Tammedele, järgnesid Põlva Kobras ja
Ilves. Kogu võistluse vältel ei andnud Tammed
liidripositsiooni käest. Samas saabus kindel
edu alles viimase vahetuse keskel. Võidukasse
Tammede võistkonda kuulusid Kirti Rebane,
Edith Madalik ja Viivi-Anne Soots. Teise koha
saanud Põlva Kobrast võideti ligi 14 minutiga.
Saue Tammed 2 (Piia Paasma, Virve Orav ja
Marje Venelaine) ning Saue Tammed 3 (Kirsti
Pärnapuu, Marleen Vaiksalu ja Anneli Orav)
jäid teise kümnesse.
Meeste põhiklassi kõige kirkamad medalid
kuulusid Kaitsejõudude Spordiklubi (EKJ SK)
võistkonnale, kelle koosseisus jooksis lisaks
endistele SK Saue Tammed liikmetele Marek
Nõmmele ja Andreas Kraasile Olle Kärner.
Teise koha saavutas OK Võru ja kolmandaks
tuli mullune võitja Saue Tammed. Võistkonda
kuulusid Jürgen Einpaul, Peeter Pihl ja Erkki
Aadli. Saue Tammed 2 (Lauri Malsroos, Risto
Kiilberg ja Erik Aibast) saavutas 8 koha.
Eesti lühiraja individuaalsetel meistrivõistlustel võitis daamide eliitklassis ViiviAnne Soots hõbemedali, Edith Madalik sai 9.
koha. D16 esinesid vahelduva eduga Laura
Soosalu ja Heidi Pihotalo, D21A klassis sai
Marlen Vaiksalu 5. koha. Veel jooksid Kirsti
Pärnapuu, Anneli Orav, Lilyon Vaiksalu. D55
klassis oli Hille Tasa 4, D60 klassis sai Virve
Orav hõbeda ja Tiiu Vene pronksi. D65 klassis
saavutas 5 koha Saue orienteerumisele
alusepanija Tõnu Raidi abikaasa Maire Raid.
Meeste hulgas hoolitsesid medalite eest
veteranid – H75 klassis võitis kulla Heino
Heinloo, H60 klassis hõbeda Ülo Vainura.

Viienda koha said H55 klassis Johannes Tasa
ja H70 klassis Tõnu Kirss. Kuuendad olid H65
klassis linnavolikogu liige Vello Krohn ja H75
klassis Helmut Karin.
Tublilt eisneti ka Lääne-Virumaal toimunud
Balti meistrivõistlustel, kus kuuenda koha
saavutas Erkki Aadli. Naistest oli seitsmes Kirti
Rebane.
XX rahvusvahelisel mitmepäevasel
orienteerumisvõistlusel ILVES-3 Haanjas,
millest osa võtsid 670 orienteerujat seitsmest
riigist, juhtisid kahe päeva järel Erkki Aadli ja
Kirti Rebane. Nemad suutsid ka kolmandal
päeval edu hoida ja pälvisid eliitklassis
esikohad.
Naiste eliitklassis tuli kolmandaks Viivi-Anne
Soots, D60 klassi võitis Tiiu Vene ja Maire Raid
oli 2 D65 klassis.
Meeste eliitklassis oli Jürgen Einpaul 6 ja
Peeter Pihl 11, H60 klassis Ülo Vainura 2, H65
klassis Vello Krohn 6 ja H75 klassis Heino
Heinloo 2.
Puhas töö tehti ka Tallinna meistrivõistlustel, kus kuldmedalid võitsid D21
klassis Piia Paasma, D50 klassis Hille Tasa
ja D60 klassis Tiiu Vene.
Meestest võitis Tallinna meistritiitli Erkki
Aadli.

Orienteerumisspordi
harrastajate arv on ületanud
10 000 piiri.

9. juuni 2007
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JAANIPÄEV

Jaanituli Saue tammikus 23. juunil
Tule süütamine kell 21.00
Esinevad:

Boris Lehtlaan ja Tiit Saluveri bänd
Saue Kägara naisrühm
Õhtujuht ja diskor
Aleksander Nixon.
Lustlikud jõukatsumised
nii suurtele kui väikestele

9. juuni 2007
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Soovin osta

garaazi
v

Koondise tänavale.
Kontakt: 50 92 792;
659 6841

MÜÜME

e-post:
imre@kpehitus.ee

Müüa lille- ja
maitsetaimi
Aadressil: Saue linn
maamõõtja tn 4
Tulla võib iga päev:
20.00-22.00
Laupäeval ja
pühapäeval:
17.00-20.00
Malle Luik

SAUE PUIT OÜ
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

VÕTAME
MÜÜKI
SAUE PEREARSTIKESKUS Võtab alates 1.sept.2007 tööle

MEDITSIINIÕE

SAUE GÜMNAASIUMISSE
Info: Anu Mäeorg 6 709 646

kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LT AT S I O O N

TA S U TA !

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

Eesti suuremaid autode pealisehitusega
tegelevaid ettevõtteid OÜ EUROKRAFT,
asukohaga Sauel soovib tööle võtta:

Hinnad soodsad, garantii

2 LUKKSEPPA JA
MEHHATROONIKU

Telefon 50 29 075

Kasuks tuleb varasem töökogemus ja huvi autode
pealisehituse vastu
Täiendavat infot saab telefonidel 6709 633 või
52 71169 Harry
Rohkem infot ettevõttest www.eurokraft.ee

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

OLETE OODATUD KÜLALISED

Tel: 557 3691
56 48 8332

Hinnad
kokkuleppel

AVATUD
E-N 11.00-23.00
R
11.00-01.00
L
12.00-01.00
P
12.00-22.00

IGA PÄEV

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,

PIDUDE KORRALDAMINE

RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED JA KIVIKATUSED

Pulmad, sünnipäevad, seminarid, vastuvõtud,
peielauad ja catering teenes kuni 70 inimesele
Info telefonil 6 790 881 ja 52 53 028

TRAHTER OTSIB TÖÖKA
TK
OKKA
TÖÖKAT
KOKKA

OÜ Weltende Tel: 55 43 331, e-post:roofman@hot.ee

HUVILISTEL HELISTADA 52 53 028

! TEADE !

AS RIGUAL “Maailma Viljad” otsib:

MÜÜJAT-KAUBAPAIGUTAJAT

Alates 02. juunist 2007 toimub ohtlike jäätmete
vastuvõtt Mokteri bensiinijaama kõrval asuvas
ohtlike jäätmete punktis alljärgnevalt:
TEISIPÄEV ja NELJAPÄEV kella 16.00 – 18.00
PÜHAPÄEVAL kella 12.00 – 16.00

LAAGRI MAKSIMARKETISSE
Töö kirjeldus:
! kauba väljapanek
! kauba vastuvõtmine
! suhtlemine klientidega
! kauba väljaandmine
Nõudmised kandidaadile:
vanus alates 18 eluaastast
eestikeel suhtlustasandil
aktiivsus, ausus ja täpsus
energilisus ja optimistlikkus

!
!
!
!

TÄHELEPANU 16 – 17. AUGUSTIL
TOIMUVA HAANJAMAA
EKSKURSIOONIST OSAVÕTJAD !

Ettevõte pakub:

OSAVÕTUMAKS 500.- KROONI PALUME TASUDA
15. JUUNIKS päevakeskusesse,
TOIDURAHA TÄPSUSTAME HILJEM
(lõunasöök ja õhtusöök, hommikusöök
on juba hinna sees)

! Häid töötingimusi
! Head kollektiivi
! Korraliku töötasu

CV saata: age@rigual.ee
Kontakttelefon:
6056203, 56455384

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

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

Tegevtoimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 2500

