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Saue ujulas ja gümnaasiumis
toimus 14. märtsil vetelpääste päev Jää ellu vees, mis oli
terviseprojekti Vigastuste ennetamine Saue linnas I etapi
peaürituseks. Vetelpääste päeval osales üle 500 igas vanuses sauelase, kes said nii veemõnusid nautida kui ka algteadmisi uppuja päästmiseks.
Vetelpääste päeva viisid läbi
MTÜ Harju Vetelpääste Ühingu esimees Peeter Kulm ning
instruktor Maie Mägi. Nad
andsid eakohast teavet sellest,
kuidas ise vees ohutult käituda
ning mismoodi abistada hättasattunut. Kõik soovijad said osa
loengust, kus Maie Mägi näitas uppunu elustamisvõtteid.
Samuti räägiti, kuidas anda abi
lämbumise ning alajahtumise
puhul.
Õpetaja Enla Odamus aitas
läbi viia sukeldumise võistlused lastele, kus parematele oli
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Jää ellu vees!

välja pandud auhinnad - ujumisprillid ja mütsid. Lasteaia
lastest olid tublimad Lotte
Getter Saar ja Kristo Rebane
ning õpilaste eri vanuseastmete parimad olid Irene Isabel
Mileiko, Marek Matsu, Kristel
Pals, Mikk Kalamees, Heidi
Tõnisson, Marleen Kriisa,
Marko Jääger, Ingrid Paluveer,
Magnus Lauringson, Ülle
Ernesaks; Taavi Tammiste,
Christin Korpatðova, Martin
Tomast, Kairit Raudsepp; Liis
Tambek, Juho Puolukainen,
Stina Kivistik ja Taavi Laanemaa. Niisama palju kui lapsed
nautisid veemõnusid ka kõige
vanemad ning nii mõnigi, kes
ujumisriided koju oli jätnud ja
teistele kaasa elas, avaldas siirast kahetsust, et oli ujuma mineku oma plaanidest välja jätnud.
Projekti Vigastuste ennetamine Saue linnas juht on Ele-

Loengut täiendati praktiliste näidetega - instruktor Maie Mägi
kannatanut küljele pööramas.

MTÜ Harju Vetelpääste Ühingu esimees Peeter Kulm õpetussõnu jagamas kõige noorematele - lasteaia lastele.

na Kalbus ning läbiviija Saue
Füüsiliste Puuetega Inimeste
Ühing. Projekt on mõeldud
Saue linna elanikele, hõlmates
inimesi vanuses 3-80 aastat: nii
mehi kui naisi, koolieelikuid ja
koolilapsi, töö- ja vanemaealisi, kokku umbes 2500 inimest.
Projekt on 100 protsendiliselt
finantseeritud Eesti Haigekassa eelarvest, mis on juba iseenesest tunnustuseks tehtud
tööle, kuna Harjumaalt rahastati vaid 7 projekti.
Projekti eesmärk on vigastuste ennetamise tulemusel vähendada vajadust arstiabi järele ning vigastustest põhjustatud
haigestumise ja invaliidistumise protsendi viimine miinimumini Saue linna elanikkonna
hulgas. Loodetakse suurendada inimeste teadmisi eneseabi
rakendamisel ja haarata neid
kaasa vigastusi põhjustavate

asjaolude väljaselgitamisel.
Inimesi oodatakse aktiivselt
osalema esmaabi ja traumade
ennetamist käsitlevatel arstiloengutel. Samuti teavitatakse
Saue Linnavalitsuse sotsiaalabi
spetsialiste antud probleemidest.
Projekti raames on lisaks
vetelpääste päevale juba toimunud seminar Traumade ennetamine pensionäridele ning
lähemate üritustena on plaanis
27. märtsil kell 13.00 Traumade ennetamine väikelaste vanematele Saue Lasteaias (lektor dr Kai Kattel) ja 3. aprillil
kell 14.00 biblioteraapia loeng
Raamat kui ravim päevakeskuses (lektor Eve Vask Keila
Sotsiaalkeskusest). Loengud
kestavad kuni maikuuni ning
projekt jätkub sügisel.
RIINA TAMMISTU
Saue Linnavalitsuse
infojuht
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Saue Linnavalitsuse istungil
Linnavalitsuse 6.istung toimus 25.märtsil
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Küsitluse korras vastuvõetud määrus.
Küsitluse korras võeti 14. märtsil 2002
vastu määrus nr 3 Saue Linnavalitsuse 07.12.2001.a määruse nr 14 täiendamine.
Saue Huvikeskuse juhataja kuupalga määraks kinnitati 35% linnapea palgaastmest.
2.Rauna tn 7 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 42.
3.Vana-Keila mnt 21 maa ostueesõigu-

sega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 43.
4.Rauna tn 31 maa ostueesõigusega
erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 44.
5.Töö pst 8 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 45.
6.Korter- või korruselamute ümberehitamise ja rekonstrueerimise kord Saue
linnas.
Otsustati vastu võtta määrus nr 4.
Määruse tervikteksti loe lk 4.

7.Saue Linnavalitsuse 23.11.2001.a korralduse nr 294 täiendamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 46.
Pensionäridele võimaldati ujulas osta 10
korra pilet 150 krooni eest (kehtib soodusajal).
8.Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 47.
Haridus- ja sotsiaalameti eelarvelistest
summadest makstakse 2002.a I kvartali
lastehoiutoetusi summas 135 720 krooni.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavolikogu istungil
Volikogu 29.istung toimus 21.märtsil, kus
arutusel olid järgmised küsimused:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Tule tn 7, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 127.
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Kuuma tn 9, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 128.
3.Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Tule tn 6B, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 129.
4.Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressi Pärnasalu tn 30B, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 130.
5.Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Tule tn 4A, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 131.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Kuuma tn 5, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 132.
7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Nurmesalu tn 2, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 133.
8.Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Pärnasalu tn 22A, Saue linnas.
Otsustati vastu võtta otsus nr 134.
9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine aadressil Pärnasalu tn 30A , Saue linnas.

Linnavalitsus on otsustanud asuda tõsisesse
võitlusesse, et lahendada elanike olmeprügi
ladestamise probleeme.
On veel palju eramuomanikke, kellel
on sõlmimata lepingud prügiveofirmadega regulaarseks olmeprügi äraveoks legaalsesse ladestuskohta.
Olukorra lahendamiseks on linnavalitsus otsustanud läbi viia eksperimendi, mille
käigus leiab linna olmeprügi endale uue

Otsustati vastu võtta otsus nr 135.
Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel taotletakse munitsipaalomandisse Saue Linnavolikogu 18.04.1996.a otsusega kinnitatud
Saue linna korterelamute piirkonna krundijaotuskava alusel krunditud munitsipaalobjektide alune maa ja planeeritava ala
piiresse jääv vaba maa.
10.Informatsioon heakorraalasest tööst.
11. Saue linna jäätmekava kinnitamine.
Eelnõu oli esimesel lugemisel. Kõigil komisjonidel paluti eelnõu läbi arutada ja ettepanekud esitada juhtivkomisjonile, milleks määrati linnavara- ja ehituskomisjon.
Eelnõu asub Saue linna koduleheküljel 
www.saue.ee
12.Saue linna 2002.aasta I lisaeelarve.
Eelnõu oli esimesel lugemisel. Kõigil komisjonidel paluti eelnõu läbi arutada ja ettepanekud esitada juhtivkomisjonile, milleks määrati eelarve- ja arengukomisjon.
13. Saue Linnavolikogu 18.05.2000.a
määruse nr 22 p 9 täiendamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 76.
Määrusega anti linnavalitsusele luba suurendada eelarve mahtu sihtotstarbeliste laekumiste võrra, teavitades sellest volikogu
järgmise kuu istungil.
14. Eluruumide kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
Otsustati vastu võtta määrus nr 77.
(poolt 7, vastu ei ole, erapooletud 3).

Heakorrauudis
asukoha meie omas linnas.
Nimelt osalevad kõik prügiveolepingut
mitteomavad majaomanikud konkursil,
mille võitjal on au olla kogu Saue linnas
tekkiva olmeprügi uus omanik käesoleva
aasta aprillikuus, teise koha omanikul maikuus ja kolmandat kohta välja ei antagi,
sest juunis on juba jaanipäev ning kõigil
niigi palju asjatoimetusi.
Konkursi viib läbi suurte kogemustega

Eelnõu oli teisel lugemisel ja esitati volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni poolt
(kommentaare loe lk 3).
15. Revisjonikomisjoni kontrollimise
akti kinnitamine.
Revisjonikomisjon kontrollis volikogu
määruste ja otsuste täitmist ja pisteliselt
tulude sihtotstarbelist sissenõudmist ja arvele võtmist. Komisjon leidis, et linnavolikogu määrused ja otsused on linnavalitsuse poolt täidetud. Tulude varjamisi ei
avastatud. Küll ei leidnud eelarves kajastamist ASi Saurem vara müügist saadud
raha ja sauna võõrandamise tulud, mis
oleks tulnud arvele võtta lisaeelarvega.
Nimetatud tulud kajastuvad 2002.a eelarves  suunamine aasta algusest.
Opositsiooni poolt tegi Kostel Gerndorf
ettepaneku tunnustada komisjoni poolt tehtut ja võtta kontrollakt teadmiseks, mitte
kinnitada seda. Teise ettepaneku tegi Vello Toomik koalitsiooni poolt  võtta akti
pealkirjast välja  linna 2001.a eelarve täitmine  kuna seda ei kontrollitud ja siis
akt kinnitada.
Hääletamise tulemusena jagunesid hääled 5:5, istungilt puudusid 5 fraktsiooni
Saue liiget.
16. 2002.aasta I kvartali hüvitised.
Otsustati vastu võtta otsus nr 136
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

firma Olmeprügiparadiis ning registreerib
osaleda soovijaid oma koduleheküljel
www.sodi&ramps.com. Et poleks mingit
diskrimineerimist, võivad konkursile registreeruda ka kõik prügiveolepingute
omanikud, kuid võitja väljaselgitamisel on
ikkagi eelistatud ilma lepinguta majaomanikud. Otsus langetatakse 1. aprillil.
SAUE SÕNA
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Toimetulekutoetuse maksmise
tingimused ja piirmäärad

Saue Linnavolikogu 21. märtsi 2002 määrusega nr 77 kinnitati toimetulekutoetuse
(edaspidi toetus) maksmise tingimused ja
piirmäärad.
Kellel on õigus toetusele?
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul
või perekonnal, kelle kuusissetulek peale
alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla Riigikogu poolt kehtestatud
toimetulekupiiri s.o 500 krooni. Taotleja
elukoht peab olema Sauel.
Kuidas toetust taotleda?
Toetuse saamiseks tuleb pöörduda Saue
Linnavalitsuse Haridus- ja Sotsiaalameti
poole. Taotlemiseks vajalikud dokumendid on eelmise kuu sissetulekuid ja jooksva kuu eluaseme kulusid tõendavad dokumendid, pass, üürileping või tõend elukoha üürimise või omandiõiguse kohta. Kui
mõnd sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab toetuse
taotleja selle suuruse oma allkirjaga. Valeandmete esitamise korral kaotab taotleja
õiguse toetust saada.
Nimetatud dokumendid tuleb esitada
enne 20. kuupäeva Saue Linnavalitsusele.
Vastavalt soovile kantakse määratud toetus kolme tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, taotleja pangakontole, makstakse välja sularahas või edastatakse posti teel.
Mida võetakse toetuse arvestamisel
aluseks?
Arvestamise aluseks on taotleja ja tema
kõigi pereliikmete eelmise kuu sissetulekud, alalise eluruumi alalised kulud lähtu-

des kulunormidest ühe kuu kohta ning kehtestatud toimetulekupiir. Sissetulekute hulka ei arvata kohaliku omavalitsuse poolt
makstavaid ühekordseid toetusi, puuetega
inimeste toetusi, v.a puudega vanema toetus ja hooldajatoetus, riigi tagatisel antud
õppelaenu. Eluruumi kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust toetuse määramisel kulude hulka ei määrata. Kui taotleja
ei oma igakuist regulaarset sissetulekut,
võetakse toetuse arvestamise aluseks taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.
Kui suured on eluruumide alaliste
kulude piirmäärad Saue linnas?
Alaliste kulude hulka arvestatakse:
• eluruumi normpind s.o 18m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15m2
perekonna kohta. Juhul kui üldpind on
normpinnast suurem ja tubade arv vastab pereliikmete arvule, võetakse aluseks tegelik eluruumi pind,
• korteriüür või erastatud eluruumi
majandamiskulud Saue Linnavolikogu poolt kehtestatud üüri piirmäära ulatuses ruutmeetri kohta ühes kuus,
• soojusenergia tsentraalse küttega eluruumide kütteks tarbitud maksumus.
Tsentraalse soojaveevarustusega eluruumides on tarbitud soojusenergia
maksumus kuni 1,5 m3 vee soojendamiseks ühe elaniku kohta kuus. Tsentraalse kütteta eluruumides, olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit või elektrienergia), kuni 8 krooni eluruumi ruut-

meetri kohta kuus ajavahemikul 1. septembrist 31. maini.
• vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 3 m3 ühe elaniku kohta kuus,
• majapidamisgaasi maksumus kuni 38
krooni ühe elaniku kohta kuus,
• elektrienergia maksumus kehtiva
elektrihinna põhitariifi alusel statsionaarse elektripliidi puhul kuni 100 kWh
ühe elaniku kohta kuus, iga järgneva elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh. Gaasipliidi korral kuni 80 kWH ühe elaniku kohta kuus. Iga järgneva elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh kuus,
• tegelik maamaksukulu, kuid mitte üle
kolmekordse elamualuse pinna,
• hoonekindlustuse kulud kuni 0,35
krooni eluruumi ruutmeetri kohta kuus.
Jooksval kuul tehtud muid kulutusi toetuse määramisel arvesse ei võeta.
HELI JOON
Haridus- ja sotsiaalamet
Toimetulekutoetust vormistab
Saue Linnavalitsuse
Haridus- ja Sotsiaalametis
aadressil Tule 7
sotsiaalabispetsialist
Meeli Kallas tel 679 0176,
meeli@saue.ee.
Vastuvõtt igal esmaspäeval
09.00-12.00; 15.00-18.00 ja
neljapäeval
09.00-12.00; 14.00-17.00

Jäätmete sorteerimisplatsi avamine Ladva tn1a
Saue LVA käivitab 2.aprillil aadressil Ladva tänav 1a sorteeritud jäätmete vastuvõtmise ja selle edasise üleandmise utiliseerimiseks ja taaskasutamiseks.
Sorteeritud jäätmete kogumine on Saue
linna jäätmekava üks osa. Sorteeritult jäätmete kogumine on lääne maailmas juba
ammu saanud üheks elustandardi normiks.
Igapäevases elus toodame mitmesuguseid
jäätmeid, millest osa saab võtta taaskasutusse, osa on eluohtlikud ja tuleb ettenähtud kohtades utiliseerida, osa saab ladustada prügilates.
Äsja avatav jäätmete sorteerimisplats
annab võimaluse alustada Saue linna kodanikel jäätmete sorteeritult kogumist ja
üleandmist. Esialgu on plats avatud teisipäeviti ja neljapäeviti 17.00  20.00, laupäeviti 12.00  16.00 ja pühapäeviti 16.00
 19.00. Mõne kuu pärast on selge, kas vastuvõtuaegu on vaja suurendada või vähendada.
Artiklite lõikes võetakse vastu järgmisi jäätmeid:

Jäätmete nimetus
Vastuvõtu hind
värvitu klaastaara
tasuta
värviline klaastaara
tasuta
alumiiniumpurgid
tasuta
tetrapakend ja plasttaara
tasuta
paber, papp, kile
tasuta
vanaraud
tasuta
vanad sõiduauto rehvid
15 kr/tükk
kodumasinad
tasuta
puit, mööbel
tasuta
ohtlikud jäätmed:
autoakud
tasuta
patareid
tasuta
päevavalgustuslambid
tasuta
vanad õlid
tasuta
olmekeemia
tasuta
olmejäätmed:
kilekott 20 l
2 krooni
kilekott 30 l
3 krooni
kilekott 50 l
8 krooni
kilekott 70 l
15 krooni
kilekott 100 l
25 krooni
Kindlasti leidub kavalaid selle, kes hea
meelega toovad meie platsile oma tootmisest või teenuse osutamisest järelejäävaid

jäätmeid ja selleks kehtestame mõnedele
artiklitele piirnormid.
Kui tulete prügi ladustama, siis võetakse teilt ühekordselt vastu:
vanad akud
1 tk
sõiduauto rehvid
4 tk
päevavalguslambid
5 tk
vanad õlid, max
10 liitrit
kodumasinad
2 ühikut
Platsi lahtioleku ajal on kohapeal vastuvõtja, kelle näpunäite ja korralduse kohaselt tuleb jäätmed ladustada. Ladustajal
on õigus kutsuda appi ESS patrullteenistus, kui arusaamatused kohapeal ei leia lahendust. Samuti on palutud ESS patrullil
jälgida platsi ja selle väravatagust tegevust
platsi kinnioleku ajal.
Kõik meie õpime jäätmete sorteeritult
kogumist, kuid üks on kindel, et tulevikus
prügi hind ainult tõuseb ja sorteeritud kogumisega vähendame kulutusi jäätmete kogumisel.
TÕNIS LAUD
Saue LVA juhataja
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Korter- või korruselamute ümberehitamise ja
rekonstrueerimise kord Saue linnas

Käesolev kord sätestab korteriomanike ja
hoonehaldajate õigused ning kohustused
seoses korter- ja korruselamute ümberehitamise või rekonstrueerimisega (edaspidi
ümberehitus) vastavuses EV planeerimis- ja ehitusseaduse ning Saue linna ehitusmäärusega järgnevalt:

1. Ümberehituseks käesoleva korra kohaselt loetakse:
1.1. Hoone kandekonstruktsioonide muutmist.
1.2. Rõdude ja lodþade kinni- või ümberehitamist.
1.3. Akna- ja ukseavade ümberpaigutamist,
raamijaotuse või värvuse muutmist.
1.4. Katusekonstruktsiooni muutmist.
1.5. Katuse kattematerjali muutmist.
1.6. Fassaadide viimistluse muutmist.
1.7. Vihma- ja sadeveesüsteemi muutmist.
1.8. Küttesüsteemi muutmist.
1.9. Veevarustuse muutmist.
1.10. Kanalisatsioonilahenduse muutmist.
1.11. Elektrisüsteemi muutmist.
1.12. Korteri planeeringu muutmist.
1.13. Trepikodade rekonstrueerimist.
1.14. Hoonete tarastamist.
2. Ümberehituse taotluse esitamine.
2.1. Korterivaldaja peab linnavaraametile
esitama:
2.1.1. kirjaliku avalduse ümberehituse soovi kohta koos skemaatilise plaaniga kavan-

datavatest ümberehitustest;
2.1.2. naabrite ja teiste isikute, keda võimalik ümberehitus mõjutab, kooskõlastused;
2.1.3. muud kavandatavat ümberehitust
tutvustavad materjalid (kasutatavad materjalid, paigaldatavad seadmed jne);
2.1.4. linnavaraamet vaatab esitatud avalduse läbi ja otsustab täiendava projekteerimise või kooskõlastuste vajaduse kahe
nädala jooksul avalduse laekumisest.
3. Ümberehituste kooskõlastamine.
3.1. Kõik punktis 1 loetletud tegevused
tuleb enne nendega alustamist kooskõlastada hoone omaniku või haldajaga.
3.2. Punktides 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.12;
1.13; 1.14 toodud tegevused tuleb eelnevalt kooskõlastada linnaarhitektiga ja saada ümberehituseks kirjalik nõusolek ning
vajadusel projekteerimise lähteülesanne ja
ehitusinspektorilt ehitusluba.
3.3. Kõik ümberehitused, mille läbiviimine või tulemus võib kuidagi mõjutada antud hoone kaaselanikke tuleb kooskõlastada kõigiga, kellele see ümberehitus võib
mõju avaldada.
Ümberehitusega võib alustada vaid peale
ehitusinspektorilt vastava loa saamist.
4. Muud kohustused.
4.1. Korterite ja korruselamute ümberehitamisel ja rekonstrueerimisel tuleb lähtuda Eesti Vabariigi seadusandlusest.

4.2. Ümberehitus peab toimuma, järgides
nn head ehitus tava, ja olema hoonet ning
kaaselanike heaolu säästev.
4.3. Ümberehituse teostaja peab koristama pidevalt tööde käigus tekkivat ehitusprahti ning toimetama selle omal kulul vastavasse ladestuspaika.
4.4. Müra tekitavaid töid võib teha ainult
nn tööajal, kui see segab kõige vähem
kaaselanikke.
4.5. Ümberehituse teostanud korterivaldaja
peab organiseerima tööde ehitusjärgse koristuse.
4.6. Ümberehituse lõpetamine vormistatakse tööde ülevaatuse aktiga, millele peavad
alla kirjutama linnavaraameti vastava ala
spetsialistid ja vajadusel ka riiklike järelevalvetalituste inspektorid (määratakse taotluse heakskiitmisel).
4.7. Ümberehituse käigus muutunud hoone või korteri planeering tuleb mõõdistada ja viia vastavad muudatused sisse hoone inventariseerimisdokumentatsiooni.
4.8. Muudatused hoone inventariseerimisdokumentatsioonis tuleb fikseerida Harjumaa Hooneregistris.
4.9. Kõigi ümberehitusega seotud toimingute teostamise organiseerib ja kannab
nendega seotud kulutused ümberehitusest
huvitatud isik (korterivaldaja).

Tähelepanekuid korterite hooldustasude
maksmisest ja veeandmete esitamisest

Lugupeetud korteriomanikud ja üürnikud!
Kui tasute oma arveid panga kaudu, siis
palun märkige kindlasti kas arve number
või aadress, millise korteri eest tasute. Eriti
raske on ülekannet leida sellisel juhul, kui
korter on välja üüritud ja üürnik tasub oma
nimel korteri eest ning ei märgi korteri aadressi, sest meil pole ju ülevaadet, millised
korterid on välja üüritud.
Veeandmete teatamiseks on välja töötatud järgmine süsteem:
AS THERMO ootab oma andmeid kindlasti 25-ndaks kuupäevaks. Kui teatate e-kir-

jaga aadressil veenaidud@hot.ee, siis need
andmed saame kätte nii linnavaraametis
kui Thermos. Need elanikud, kes panevad
veeandmed postkasti 25-ndaks ja unustavad Thermosse helistada, nende andmed
saab Thermo linnavaraametist õigeaegselt
kätte. Linnavaraametisse ootame teie andmeid kindlasti hiljemalt 1-ks kuupäevaks,
kuid siis on juba Thermol arved tehtud ja
need näidud jäävad järgmisse kuusse.
Kõige parem variant oleks e-kirja puhul, kui märgiksite ära nii alg- kui lõppnäidud ja kulu. Siis on olemas kontrolli-

võimalus. Ikka võib juhtuda, et kellelgi
tuleb sisse näpukas.
Lisaks teadmiseks kõigile, et aadress
maiep@saue.ee ei ole elanikkonna pretensioonide vastuvõtmiseks. See oli algselt veenäitude vastuvõtmiseks. Dispetðeri number on 6790187, kuhu saate öelda
oma probleemid.
Kena koostööd soovides
MAIE PAUMING
Saue LVA dispetðer

Harjumaa kohalike
omavalitsustöötajate
XII talispordipäev Nelijärvel

Harjumaa Spordiliit koos Aegviidu Vallavalitsusega korraldas reedel, 22. märtsil
Harjumaa omavalitsusüksuste töötajatele
ja nende volikogude liikmetele Nelijärve
Puhkekeskuses XII talispordipäeva. Saue
Linnavalitsusest ja -volikogust osales kokku 9 võistlejat.
Võisteldi minimaasturite vigursõidus,

teatesuusatamises, jääbändys ja teatevõistluses. Kavas oli ka gurling, kuid jää liigse
sulamise tõttu asendati see tõukekelgutamisega. Saue linna võistkond saavutas
13.koha. Esikoha võitis Padise Vallavalitsus, kes korraldab järgmised talispordivõistlused 2003. aastal.

Saue linnapea Andres Pajula jääl bändy’t
mängimas.
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Tunne kodulinna ajalugu

(Algus eelmises Saue Sõnas.)
Muinasajal oli Saue ümbrus
tuntud Vomentaga (hilisema
Keila) kihelkonna nime all.
Kihelkonna asustatus oli tihedam kihelkonna idaosas, eriti
Keila-Vanamõisa-Saue ümbruses. Kihelkonna nime Vomentaga, mis ilmselt peab tähendama eestikeelset nime Võhmatagune, (võhmas - soosaar)
peab ajaloolane dr Paul Johansen mitmete arvamuste põhjal
pilkenimeks. See olevat pärit
maastiku iseloomust (palju soid
ja võhmaid), tulenevat aga rohkem elanikkonna omapärast.
Nimelt olevat selle kihelkonna
elanikud olnud võõraste sissetungil maale vähem sõjakad kui
naaberkihelkondade elanikud
ning vaenlase kohaleilmumisel
põgenenud võitluse asemel
hoopis varju soosaarte taha.
Kuidas asi tegelikult oli, on raske nii kauge aja tagant täpsemat teada saada. Vanades ürikutes on mainitud Saue küla

(Sawne) 1548. aastal. Täpsemad andmed küla kohta on pärit aastast 1693 Saue mõisa
koosseisus.
Saue mõisa ajalugu ulatub
XVII sajandi algupoolde, aega,
mil kuningas Gustav II Adolf
oli 18. mail 1629 läänistanud
hulga maid, sealhulgas Saue
küla, maanõunik Bernhard von
Scharenbergile. Scharenbergide näol oli tegemist ühe mõjukama aadliperekonnaga kogu
kihelkonnas. Maise kõrval hoolitseti ka vaimu ja kunstiväärtuste eest. Ehitati ise ja annetati ka kirikutele. Bernard von
Scharenbergi tellimusel valmis
1632.a altar Keila kirikus.
Bernhard von Scharenbergi ja
tema teise abikaasa Anna von
Roseni porteed aastast 1631
ehivad siiamaani Keila kiriku
altari alaosa tahvleid. Enne
oma surma annetas kantsli Oleviste kirikule (kahjuks hävines
1820 aasta tulekahjus). Bern-

Saue mõisahoone.

hard von Scharenberg abiellus
ka kolmandat korda ja elas ligi
100 aasta vanuseks. Kuna Scharenbergid pidasid oma tähtsamaks keskuseks Saustit, sai
1639. aastal esimest korda mainimist leidnud Saue mõis endale nimeks Klein-Sauss (Väike-Sausti). Esialgu ei rajatud
sinna korralikku hoonestustki.
1647. aastal sai mõisa omani-

kuks Ewold von Scharenberg.
Mõningate vaheaegadega jäi
Saue Scharenbergide kätte rohkem kui sajandiks.
1670. aastate lõpul oli Saue
mõnda aega John Fuhrmanni
nimel. 1680. aastail kuulus riigistatavate mõisate hulka. Riigistatuna olid siin mitmed rentnikud. Tagasiandmise täpne
aeg ei ole teada.
(Järgneb.)

Harjumaa tugiõpilased jälle koos
16.  18. märtsil toimus Harjumaa nelja kooli: Keila,
Saue, Saku Gümnaasiumi ja
Oru Põhikooli tugiõpilaste
jätkukoolitus Paunkülas.
Eesti Noorsootöökeskuse
poolt korraldatud tugiõpilaste
põhikoolitus koosneb kolmest
seminarist. Esimene seminar
toimus jaanuaris (vt Saue Sõna
nr 2 19. jaanuaril 2002). Kevadisel koolivaheajal kogunes
sama koolitusgrupp teisele
koolitusele, seekord Paunkülla.
Seminar kestis kolm päeva,
osales 17 õpilast, 2 õpetajat ja
2 koolipsühholoogi. Koolitajateks olid Aili Praks ja Hannes
Lents noorsootöökeskusest
ning Ellu Eik Eesti Tervisekasvatuskeskusest.
Esimesel päeval toimus kokkuvõtete tegemine eelmisel
korral antud koduülesannetest.
Koolid andsid ülevaate, kuidas
on neil õnnestunud tugiõpilasliikumist oma koolis tutvustada ja kuidas on õnnestunud tegevust alustada. Arutati, mida

oleks saanud teha teisiti, ja oli,
mida üksteiselt õppida. Tuli
välja, et paljud kooli töötajad
ei ole või on valesti aru saanud
tugiõpilasliikumise eesmärgist.
Üheskoos tõdeti, et tugiõpilasliikumise tutvustamist tuleks
üle korrata, ja kui vaja, siis noorsootöökeskuse spetsialistid appi
kutsuda.
Teisel päeval olid teemadeks
hirm ja julgus. Hirmu ja julgust
joonistati. Hiljem arutati, mida
keegi hirmu ja julgusena kujutab. Lapsed leidsid, et hirm ei
saa eksisteerida julguseta ja
vastupidi. Õpiti, kuidas oma
hirmudest üle saada ja kuidas
julge olla.
Koolitus oli õpetlik nii lastele kui täiskasvanutele. Koolitus oli läbi põimitud liikumise, mängude, joonistamise ja
vabas looduses viibimisega.
Palju pöörati tähelepanu sellele, kuidas teisele inimesele
head teha ja talle häid soove
öelda. Kuidas õppida nägema
halvasti käitumise taga tegelik-

ke põhjusi ning aru saama, et
keegi ei soovi tegelikult olla
paha. Kuidas andestada ja kuidas näidata oma suhtumist teise inimesesse.
Koolituse kolmandal päeval
tulid külla politseitöötajad, kes
tõid kaasa infovoldikuid ja pakkusid politseikommi. Õpilased
said teada, et politseid ei ole
vaja karta. Igal koolil on politseiameti poolt määratud noorsoopolitsei töötaja, kelle põhiülesannete hulka kuulub laste
seas leviva kuritegevuse ennetamine. Kooliõpilaste poolt
oodatakse ideid, kuidas üheskoos läbi viia ennetusliku sisuga üritusi. Tugiõpilastel on võimalus oma piirkonna noorsoopolitseiniku ja konstaabliga
koostööd teha.
Kolmepäevase seminari
kokkuvõtteks koostas iga tugiõpilasrühm oma edaspidise
tööplaani, mille täitmisest antakse aru kolmandal kokkusaamisel septembris. Plaani elluviimiseks on väga tähtis kooli

juhtkonna ja õpetajate mõistev
suhtumine ning tugiõpilaste juhendaja pühendumus ja töö,
sest tugiõpilane on õpetaja abiline ja käepikendus.
Saue Gümnaasiumi noorsoopolitseinik on Erge Loorits,
telefon 612 5255.
Saue linna konstaabel on Jaak
Tammistu, telefon 612 4683.
HELI JOON
projektijuht

Tugiõpilasliikumise maskott
on punane elevant.
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Külalised noortekeskuses
Koolivaheajaks valmistudes
kutsus Saue Noortekeskus endale külla Saue Gümnaasiumi
pikapäevarühma ja õpetajad.
Küllakutse võeti heameelega
vastu ning vaheajaeelsel nädalal olidki 20 õpilast ning õpetajad Merike Saul, Hellen
Floren, Maarika Maivel ja
huvikeskuse juhataja Sirje
Luberg noortekeskuse külalisteks  kaasas suur ja maitsev
kringel.

Paljud lastest polnudki varem noortekeskuses käinud.
Siin aga meeldis neile väga
ning nüüd on enamus neist
noortekeskuse igapäevased külastajad. Nõnda täitiski külaskäik oma põhilise eesmärgi 
lapsed teavad, kus oma vaba
aega veeta.
ERNA GERNDORF
Noortekeskuse juhataja
Külalised kringlit maitsmas.

Õuduste öö  Saue
Noortekeskuses
Olime oma sõpruskonnas
ammu arutanud, et võiks koos
midagi huvitavat teha ja seda
väljaspool kooli. Nii tekkiski
mõte korraldada õudusfilmide
öö. Aga kus? Leidsime, et parim koht selleks on noortekeskus. Arutasime mõtet noortekeskuse juhataja ja noortejuhtidega ning nemad aitasid meil
üritust organiseerida. Et õuduste öö veel põnevam tuleks, kutsusime külla Nissi noored.
Koguneti siis ühel pimedal
reedeõhtul kella üheksaks
noortekeskusesse, kaasas filmid,
muusika ja hea tuju. Osalustasu oli 20 krooni ja selle eest
ostis noortekeskuse juhataja
Erna Gerndorf meile toidupoolist, et nälg kimbutama ei
tuleks. Inimesi pidi algul rohkem osalema, kuid kokku sai
meid 10 noort  6 tüdrukut ja 4
poissi. Kahjuks jäid tulemata
Nissi noored, kuid me kohtume kindlasti edaspidi.
Öö jooksul jätkus kõigile

mitmesugust tegevust: lisaks
õudusfilmidele, mida vaatasime Ragne valmistatud
popkorni näksides, saime mängida piljardit, surfata netis, juttu puhuda või hoopis magada.
Seda viimast võimalust küll
keegi ei kasutanud. Vahepalana esitasid tantsunumbreid
Ragne, Liina ja Kadri, kes tantsivad tantsutrupis Reflex.
Hommikul kella seitsme ajal
sõime kõhud täis ja läksime
kodudesse laiali.
Kõik see kokku oli väga
lahe, sest igaüks sai teha seda,
mida ise tahtis, ja meil oli mõnus koos olla. Noorte poolt tänan Erna Gerndorfi ja Monika
Liivi, kes tegid meiega kaasa
kogu öö ettevõtmised.
Noortekeskus on mõnus
koht, kus koos käia, ja meil on
kindel kavatsus seal edaspidi
jälle midagi põnevat korraldada.
MARIA LIIV
Saue Gümnaasiumi VIII a klass

Kultuurikomisjoni
ümarlaud
19. märtsil
Osalesid: Margit Ots  Saue
Linnavalitsuse Haridus ja Sotsiaalamet, Maie Särak - Saue
Linnavolikogu kultuurikomisjon, Kersti Anni  Saue Kägara rühmavanem, Elena Kalbus
 Saue Kägara juhendaja, Kalev Israel  Saue Folk juhatuse
esimees, Monika Liiv  Saue
Lastekaitse Ühing, Anne Teetamm  Saue Lasteaed, Malle
Liiv  Saue Gümnaasiumi õpetaja, laste rahvatantsurühmade
juhendaja, Sirje Luberg  Saue
Huvikeskuse juhataja.
Margit Ots tutvustas Saue
jaanituleplatsi detailplaneeringut ja rajatava Saue Pansionaadi detailplaneerimise lähteülesande projekti. Üksmeelselt leiti, et on vaja rajada jaanitule

platsile tantsupõrand ja esinejate tarvis lava. Nooremat rahvast rõõmustab kindlasti platsile paigaldatav kiik. Ümarlaua
liikmed kiitsid heaks ka pansionaadi asukoha Saue kiriku lähistel.
Sirje Luberg tutvustas Huvikeskuse poolt korraldatavaid
huvialaringe ja sellekevadisi
suuremaid üritusi. Kiideti heaks
korraldada rahvatantsupidu
kooli staadionil 30. mail.
Arutati ka praegu Saue Gümnaasiumi ruumides kehtivaid
renditasusid ja otsustati huvikeskuse all tegutsevate täiskasvanute rühmade renditasude
osas pidada edasisi läbirääkimisi.
SIRJE LUBERG

Mihkel Selberg Bikerniekis teine
17. märtsil toimus Riias
Bikernieki võidusõidukompleksis Läti lahtiste kardispordi
sisemeistrivõistluste viimane,
viies etapp, kus Saue Gümnaasiumi IV c klassi õpilane Mih-

kel Selberg tuli teisele kohale.
Võitis Kristaps Grava ja kolmas oli Haralds Garkaklis.
Kuna Mihklil jäi jalavigastuse
tõttu üks etapp sõitmata, siis oli
ta kokkuvõttes alles neljas. See

oli Mihklile 99-s ja viimane
võistlus kõige nooremas vanuseklassis, kus ta viie aasta jooksul saavutas 10 esikohta, 15
teist kohta ja 13 kolmandat
kohta. Alates järgmisest võist-

lusest 20.aprillil Rapla kardirajal, võistleb ta numbri all 26
palju võimsama mootoriga
klassis Raket, kus ta esialgsetel andmetel on noorim võidusõitja.
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Saue Laululaps 2002
lõppkontsert

Taas oli Saue Gümnaasiumi
aula lauluhelisid täis, kui aset
leidis järjekordne traditsiooniline üritus- Saue Laululaps
2002 lõppkontsert.
Pingeline eelvoor oli läbitud
ja lavale jõudsid tõesti need
kõige kõige paremad lauljad
Saue linnast. Ka publikut oli
aula täis, ja kes pisutki hiljaks
jäi, pidi leppima kohaga tagareas.
Kontserdi aukülaliseks oli
kutsutud praeguste noorte üks
lemmikuid Nele-Liis Vaiksoo.
Ühtlasi täitis ta konferansjee
ülesandeid. Nele-Liis esitas
kontserdi avalaulu, millega andis esinemishoo ja julguse kätte ülejäänud esinejatele.
Seejärel astusid lavale juba
Saue linna oma väikesed staarid. Alustasid kõige väiksemad
mudilased (3-a). Nende esinemine oli kahtlemata üllatus
kogu publikule. Kui julgelt astuti lavale ja esitati oma laul!
Pisikestele mudilastele järgnesid juba hoogsas tempos ülejäänud vanusegruppide lauljad.
Tore oli see, et laulud olid väga

Kontserdi lõpus said solistid ka ühisesinemisest rõõmu.

mitmekülgsed, mistõttu püsis
kontserdi pinge kogu aeg kõrgel. Silma paistis poiste väga
hea esinemine. Paljudele oli
seekordne kontsert juba mitmes
samalaadne, mistõttu nende
esinemises oli juba pisut rohkem professionaalsust ja julgust.
Kontserdi kulminatsiooniks
kujunes kõigi laste lavale kogunemine ja ühise lõpulaulu
Põdra maja esitamine. Nii
said ka need lapsed, kes muidu

lavale ei pääsenud, lavakogemust tunda.
Üritust võib igati kordaläinuks pidada ja loomulikult kuulub kõige suurem tänu just
muusikaõpetajatele ja ürituse
korraldajatele ning toetajatele
(sponsoritele). Jääb loota, et
Saue Laululaps jätkub ka edaspidi, sest kontsert näitas, et soovi ja tahtmist selleks on küllaga.
EVE-MAI ORUSTE

Postkaartide ja plakatite
võistlus Laps ja liiklus

Politseiamet kuulutab välja
laste postkaartide ja plakatite ülevabariigilise võistluse
pealkirja all Laps ja liiklus.
I-III klassi õpilased võivad
vabas tehnikas joonistada postkaarte teemal Laps ja liiklus.
Postkaardi maksimaalne suurus
võib olla A5. Postkaart peab olema paksemast paberist ja soovitavalt kahepoolne. Kuju on lapse enda valida. Laste valmista-

tud postkaardid oleksid kingituseks tublimatele liiklejatele.
Plakateid joonistavad põhikoolide IV-IX klasside õpilased vabalt valitud tehnikas teemal Laps ja liiklus.
Mai kuus toimub Politseiametis parimate tööde hindamine ja premeerimine. Seoses sellega ootab Harju Politseiprefektuur Teie töid hiljemalt 15. aprilliks 2002. a, et selgitada välja

Harjumaa parimad tööd, mis
esindavad meid vabariiklikul
võistlusel.
Võistlustööd palume varustada autori nime, vanuse, kooli, klassi ja täpse elukoha aadressiga. Tööd palume saata aadressil Saue linn Tule põik 2.
Lugupidamisega,
KRISTEL-LIIS KAUNISMAA
612 4554

KMA Vanalinna bürool uus asukoht
Alates 11.märtsist teenindab
Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Harjumaa osakonna vanalinna büroo kliente uues, suuremas ja kaasaegsemas teenindussaalis, Lastekodu tn 48, 10144
Tallinn. Infotelefon 606 2640.
Kliente teenindatakse tööpäeviti kella 9.00-18.00.

KMA Vanalinna büroo tegeleb Eesti kodanike isikut tõendavate dokumentidega (isikutunnistus ja pass) ja meremeeste dokumentidega. See on ainus
KMA teenindusbüroo, kus võetakse vastu taotlusi passi väljastamiseks 48 tunni jooksul,
vastava taotluse saab esitada

esmaspäevast kolmapäevani.
Harjumaa elanikke teenindatakse ka Mustamäe büroos,
Sütiste tee 32, telefon 671 8080.
Isikut tõendavad dokumendid
ja nende taotlemine vaata ka
www.pass.ee.
SIIRI GELKOVA
registripidaja

Tänuavaldus
15. märtsil toimus Saue laululaps 2002 lõppkontsert.
Huvikeskuse nimel tänan
kõiki esinejaid, nende juhendajaid - Katrin Järvlepp, Reet Jürgens, Kai
Tomingas, Olive Jill
Mägi, Elviira Alamaa,
Ulvi Kanter, Sirje Ojavee,
Helle Käsk ja sponsoreid AS Sami, OÜ Endoore ja
Saue Naisseltsi, kes abistasid ürituse korraldamisel.
SIRJE LUBERG

ESS Eesti
Sauel

Mehel puudusid juhiload ja sõiduki registreerimistunnistus.
17.märtsil kell 17.35 pidas ESS
Eesti patrullekipaaþ Sauel Kuuseheki ja Kütise tänava ristmikul kinni kahtlust äratanud sõiduauto Opel Senator. Kontrollides selgus, et autot juhtinud
mehel puudusid load ja sõiduki registreerimistunnistus. Turvatöötaja andis 1974.aastal
sündinud Taneli asjaolude uurimiseks politseile üle.
Kauplusevaras tabati.
22.märtsil kell 12.10 pidas ESS
Eesti patrullekipaaþ Saue Kaubakeskuses kinni ja andis politseile üle naise, kes üritas
poest varastada kaupa 7,9 krooni väärtuses.
SIRJE PIIRSOO
ESS Eesti infojuht

Politseikroonika

19.02 - Sauel Kesa tänaval murti
sisse eramu abihoonesse ja varastati höövel, saag ning pump.
11.03 - Sauel Koondise tänaval leiti korterist surnuna Olev
(1953).
HPP

ÕIEND

Eelmises Saue Sõnas ilmunud
artiklis Saue muredest ja rõõmudest oli kaksipidi mõistetavat informatsiooni AS
Sauremi töö kohta. Sauremil
ei ole ühtegi lepingut, mida ei
täideta ning neil, kellel on leping,
ei ole Sauremi töö kvaliteedi
kohta pretensioone. Leping, millele on viidatud eelmainitud artiklis, lõppes seisuga 31.detsember 1998.

AS SAUREM
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PAKUME ODAVAT
LÕUNAT
Lugupeetud Saue linna
vähekindlustatud inimesed!
Alanud aastal toimub vähekindlustatud inimestele
odava lõuna pakkumine
Saue Päevakeskuses. Maitsvat ja sooja suppi või praadi
pakutakse kuni kaks korda
nädalas - teisipäeviti ja neljapäeviti kell 12-13 vahel.
Lõuna maksumus on 8 krooni ja 50 senti. Lõunatada
saab kohapeal, kuid toidu
võib ka koju kaasa võtta.
Info ja registreerimine
Saue Päevakeskuses Kütise
tn 4, telefon 6 595 070, juhataja Tiiu Kuuskme.

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee
52/ Jaama 14, III korrus.
Teostan pottsepatöid.
05526 930.
Müüa 2toaline korter Saue
linnas Koondise tn
(1/5 43,7 m2) ja s/a garaaþ
(3,62X6,0 m) Nurmesalu tn.
Info 056 567 671.
Müüa 1toaline korter
Sauel. 050 72 441.
Müüa garaaþ Sauel.
Info tel 048 25 352.
Alates maikuust anda rendile garaaþiboks Koondise
tänaval. Info 051 45 575.
Müüa poiste jalgpalli
jalatsid nr 38.
051 939579 või
õ 6596 213.

Autobussiliini nr 190/191
Tallinn-Saue -Tallinn
kuupiletid müügil nüüd
uues kohas  kaupluses
FOTOMEISTER,
Ridva tn.15, Sauel.
Prügivedu ja muud
heakorratööd paindlikult ja
soodsalt.
OÜ Harko, Jõe 57B Keila,
tel 6045593; 6045037,
kodulehekülg:
www.harko.ee

Saue Päevakeskuse aprillikuu tööplaan
Üritused
2.aprill 11.00 Ruth Alevi piltide näituse avamine linnavalitsuses.
3.aprill 14.00 Raamat kui ravim. Lektor Eve Saks.
5.aprill 15.00 Kevadkontsert Keila Sotsiaalmaja eakatele.
8.aprill 10-12 Põhja-Eesti Verekeskuse doonoripäev.
10.aprill 15.00 Vabadusvõitlejate koosolek.
15.aprill 14.00 Aiakujunduse üldpõhimõtted. Sobivate taimede valik..
Lektor Katrin Kraav.
17.aprill 14.00 Liikumine ja puhkus. Lektor Silvi Mänd.
24.aprill 14.00 Aiaehitised. Praktilised tööd aia rajamisel ja
hooldamisel.
Lektor Katrin Kraav.
26.aprill 16.00 Pensionäride klubi TAMMETÕRU.

Saue Huvikeskus annab teada: üritused aprillis:
Pakun hommikust tasuvat
tööd kullerile.
Soovijatel helistada
telefonil 6662516.
Saue Puidu OÜ,
Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.

VALVESÜSTEEMID,
VIDEOVALVE-SÜSTEEMID,
TULEHÄIRESÜSTEEMID,

müük, paigaldus,
hooldus.
Tel/ faks: 6 556 061.
GSM: 050 73 738.
e-post:
kurmutec@kurmutec.ee
Saku 15, Tallinn.
Ainulaadne, mugav
ja ohutu
THERMOJETICS
programm kehakaalu
korrigeerimiseks ja
terviseprobleemide
kõrvaldamiseks.
Tasuta konsultatsioon:
t (0) 670 9112
k 20.00-22.00
056 505 912,
loodusabi@hot.ee

Aprilli kolmandal kolmapäeval kolm minutit peale kolmveerand
seitset* Saue Gümnaasiumis

JÜRI PEETSON versus YAMAHA BAND
Soenduseks kukepillid.
Sissepääs kahele tasuta, ühele poolmuidu
Bändi juubelikingitusi ja lilleseadmeid võtab vastu Harry Illak
*(17.04.2002 kell 18.48)
Jüriöö orienteerumine, rongkäik tõrvikute ja hobustega
23. aprillil päikeseloojangul.
Algklassidele orienteerumine 16., 23. ja 30. aprillil.
27. aprillil showansambel Lainela kontsert
Lindakivi Kultuurikeskuses
Täpsem info ja registreerimine tööpäeviti alates kella 12.00
telefonidel 659 6608; 052 34 339, Sirje Luberg.
e-mail: sirje.luberg@mail.ee

30.märtsil kell 16.00
Saue Gümnaasiumi aulas
Vanalinna Muusikakooli
KITARRISTIDE
KONTSERT
Sissepääs 10 krooni
Klubi Extaas

Südamlik kaastunne
Margitile ja Astridile
kalli ema
ANNA MIHKELSONi
surma puhul.
Sõbrad Päevakeskusest

Saue Sõna

Saue Ridva 15
Tagame Teile täis kõhu
E-N, L kella 11.00-21.00
R kella 11.00-24.00
P puhkame
Reserveerimine telefonil
050 72 441.

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: riina@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaþ 1320

