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Lainela - Koolitants 2002 finalist
Veebruaris toimusid Koolitants 2002 eelvoorud, millest võttis osa rohkem kui 6500
õpilast. Võisteldi neljas vanuseastmes ja
viies kategoorias - break-, show-, estraadi-, vaba- ja lastetantsus. Osalesid ka duetid ja sooloesinejad. Tänavune Koolitants
oli esimest korda rahvusvaheline. Lisaks
eestlastele oli tantsijaid Lätist, Leedust,
Soomest, Poolast, Venemaalt ja Ukrainast.
Eelvoorude põhjal valis žürii finaalide
jaoks välja 107 võistlustööd, milles osales
ligi 1500 poissi-tüdrukut Eestist ja kaugemaltki. Finalistide hulgas oli ka Koolitants
2000 laureaat showgrupp Lainela koosseisus Gerly Aadli, Gerli Vatt, Katrin Malmre, Mairi Pruus, Merit Halop, Maarja
Maltsaar, Liina Ihermann, Nele Lepiku,
Merilin Mäll ja Eliisa Ritsing. Noori juhendab Elo Marika Kongo.

Koolitants 2002 finaal klubis Decolte - Lainela võistlushoos.

Finaal toimus klubis Decolte. Lainela
esines väga hästi ja teenis publiku tulise
aplausi. Taas on Lainelat võimalik suurel

laval näha juba õige pea - 27. aprillil Tallinnas Lindakivi Kultuurikeskuses.
SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja

Õnne vanematele, kosumist pisikestele!
5.aprillil andis Saue linnapea Andres
Pajula pidulikul koosviibimisel kätte sünnitunnistused kaheksale pisikesele sauelasele, kutsutud oli 9.
Sündis 4 tüdrukut ja 5 poissi. Uus ilmakodanik oli kolmes peres esimene, neljas
peres teine, ühes peres kolmas ja ühes peres neljas laps.
Tüdrukud said nimeks KARMEN, LY,
IDA MARIA ja poisid KRISTO, RAIKO,
JOEL, GEVIN, ENRICO.
Kahjuks jäi tulemata ANNA, soovime tallegi jõudsat kosumist.
9
Ja siin nad istuvad oma emmede süles.
Vasakult KARMEN, ENRICO, IDA MARIA, GEVIN, KRISTO, JOEL, LY, RAIKO.
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Saue Linnavalitsuse istungil
Linnavalitsuse 7.istung toimus 5.aprillil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Detailplaneeringu algatamine UusAru Saue piirkonnas.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 48.
Algatati Uus-Aru piirkonna Saue linna
piiridesse jääva osa detailplaneering.
2. Saue Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 5.
Tunnistati kehtetuks alljärgnevad määrused:
• Ravikindlustusega hõlmamata isikute
ravikulude tasumise kord.
• Eluasemetoetuse taotluste esitamise
korra rakendamises osalevate majavaldajate, linnavalitsuse teenusteameti, asutuste ja ettevõtete vastastikused kohustused.
• Kohalike lisatoetuste määramise ja
maksmise kord.

3. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 49.
Linnavaraametile eraldati erastamise reservfondist 55 342 tuhat krooni munitsipaalmaade katastrimõõdistamise ja ehitusteabe kartoteegi korrastamise kulude katteks.
4. Klubidele, seltsidele ja ühingutele
raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 50.
• Mittetulundusühingule Saue Folk eraldati toetust 16 500 krooni Saue Gümnaasiumi tantsurühma osavõtuks kultuurivahetuse projektist Sankt - Peterburis.
• Eesti Meestelaulu Seltsile eraldati toetust 18 000 krooni osalemiseks rahvusvahelises koorilaagris Leedus.
5. Saue Linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõud.
• Määruse eelnõu “Saue Linnavolikogu
10.juuni 1999.a määruse nr 56 muutmine.

• Määruse eelnõu “Munitsipaalvara võõrandamine”.
• Otsuse eelnõu “Kinnisomandi üleandmine”.
6. Info.
• Kinnistu Tule tn 30 võõrandamisega
seonduv.
Otsustati, kuna notari lepingu ärakiri kinnistu ostu-müügi, võla ülekandmise ja hüpoteegi muutmise kohta (sõlmitud
28.06.2001, notariaalregistri nr 3568), saabus linnavalitsusesse suure hilinemisega
28.märtsil 2002, ei vormistata ostueesõigusest loobumist tagantjärele.
• Bussiliini nr 190 sõidugraafiku muutmine.
Otsustati, et esialgu ei ole liiklusohutuse
tagamise seisukohalt võimalik bussiliiklust
kahesuunaliseks ümber korraldada.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Aprillikuu – koristustööde tegemise kuu
Taas on käes kevad. Lumevaiba kadumisega tuli välja räämas maapind, mis kordategemist igatses. Ilusad kevadilmad võimaldasid koristustöödega algust teha juba
märtsikuu lõpupäevil, mida just sageli ette
ei tule. Ja tublid sauelased ei lasknud seda
võimalust käest ning kasutasid ära puhkepäevi ja pühi oma koduümbruse korrastamiseks.
Eks ole aprillikuu olnud ikka, ajast-aega,
kevadkoristuste tegemise kuu. Tehkem
seda ka need, kes seni veel aega ega võimalust pole leidnud! Kutsume üles kõiki
firmasid, majaomanikke, maavaldajaid ja
ühistuid korrastama oma territooriumeid ja
nende ümbrust.
Nii nagu varasematelgi aastatel, jätkub
ka sellel heakorrareidide teostamine. Loodame, et sanktsioone tuleb võimalikult
vähe rakendada. Seepärast pean vajalikuks
taas meelde tuletada mõned tähtsamad
punktid Saue linna heakorra- ja avaliku
korra eeskirjadest, mida tuleb täita:
- hoone, rajatise või krundi valdaja kohuseks on hoida korras oma territoorium ning sellega piirnev puhastusala;
- puhastusala ulatub ristisuunas krundi
piirist tänava telgjooneni. Hoonete ja
ehitiste vahelise maa-ala puhastusala
piiriks on nendevaheline mõtteline
telgjoon;
- tänavatel, kus ehitused või kasutatavad maa-alad on ühel pool, peavad

puhastama nii sõiduteid kui ka kõnniteid ja teepeenraid seal paiknevate
hoonete, ehitiste ja maa-alade omanikud, kasutajad või haldajad;
- linna poolt tsentraliseeritult puhastatavatel tänavatel, teedel ja teistel aladel peavad külgnevate hoonete, ehitiste ja krundi omanikud, kasutajad või
haldajad ning seal ehitustöid tegevad
organisatsioonid puhastama sõidutee
1m kauguselt sõidutee äärest;
- sõidukite parkimisel tuleb tagada, et
see ei segaks avalikes kohtades heakorratöid;
- küttepuid, ehitusmaterjale jms võib
hoida krundi piires tagapool ehitusjooni (eesaeda) korralikult ladustatult;
ajutisi ehitisi (kasvuhooned, kuurid,
kasvulavad) ei tohi püstitada eesaeda,
erandjuhused tuleb kooskõlastada linnavalitsusega;
- parkide, linnametsade, haljasalade
ning nendega külgnevate kõnni- ja
sõiduteede puhtuse peab tagama nende omanik või haldaja.
Jätkame eelmiste aastate traditsiooni ja
aitame linnakodanikke olmeprahi äraveoga. Mais paigaldame tänavanurkadele
15m³ konteinerid:
1. Ladva-Lehtla
02.-03.05
2 päeva
2. Vana- Keila – Kivipõllu 02.-03.05
2 päeva

3. Kuusemetsa – Koore

04.-05.05
2 päeva
4. Tammetõru – Aiamaa
04.-05.05
2 päeva
5. Tõkke – Tammetõru
06.-07.05
2 päeva
6. Vana- Keila – Rauna
06.-07.05
2 päeva
7. Sarapiku – Kiviloo
08.-09.05
2 päeva
Kogutud olmepraht ladustatakse Pääsküla
prügilas, kus kehtivad omad vastuvõtu normid ja tingimused - konteineritesse ei tohi
panna vanu autokumme ja metallvaate.
Võimaluse korral abistame mullaga neid
inimesi, kes on nõus tänavaäärseid haljasalasid korrastama. Oma soovist teatage
telefonil 679 0185 ühe nädala jooksul.
Kõik taotlused vaatame ka kohapeal üle.
Ka käesoleval aastal toimub konkurss
“KAUNIS KODU 2002“, mistõttu palume linnaelanikel esitada omapoolsed ettepanekud hiljemalt 10. maiks k.a telefonil
679 0185. Ärge häbenege ka ise oma koduaeda konkursile esitamast, sest kõik ettepanekud on teretulnud.
Meeldivat koostööd ja jõudu kevadtöödeks!
INGER URVA
haldusinspektor
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Haridus- ja noorsootöötajate ümarlaud
2. aprillil kohtusid Saue Lasteaias haridus- ja noorsootöötajad juba kolmandat korda.
Arutlusele tulid märtsikuul
toimunud sündmused ning
tulevikku planeeritud tegemised.
Kolmandal haridus- ja noorsootöötajate koosolekul osalesid Saue lasteaia, gümnaasiumi, noortekeskuse ja linnavalitsuse esindajad. Kutsutud olid
Saue Gümnaasiumi kaheksanda klassi õpilased Merilin Israel ja Liina Väin, kes tutvustasid tugiõpilaste tegevust ning
esitasid tööplaani tugiõpilastegevuse arendamiseks Sauel.

Noortekeskuse juhataja Erna Gerndorf andis ülevaate
selle suve noorte töölaagri ja
noortepäeva korraldamisest. Ta
andis kõigile osalejatele võimaluse noortepäeva paremaks organiseerimiseks ettepanekuid
teha ja ka omi mõtteid avaldada. Noortekeskus ootab väga
noortepoolset initsiatiivi ja ideid
uute ürituste korraldamiseks.
Veel räägiti haridusasutuste
kavandatavatest suveplaanidest, toimuvatest üritustest, lastelaagritest ja muust. Suvi tuleb üritusterohke ja täis toredaid tegemisi. Jälgige reklaami
Saue Sõnas ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee

Liina Väin ja Merilin Israel tugiõpilastegevuse tööplaani tutvustamas.

Järgmine avatud ümarlaud
toimub 7. mail kell 9 Saue
Linnavalitsuse saalis. Kõik,
kel on kaasarääkimist Saue laste ja noorte küsimustes, on oma

ideede ja sõnavõttudega alati
teretulnud.
HELI JOON
Haridus- ja sotsiaalameti
peaspetsialist

Et kedagi aidata, ei pea olema superman
Kaheksandal aprillil ootas PõhjaEesti Verekeskus
Saue Päevakeskuse ruumides vabatahtlikke doonoreid verd andma.
Doonoripäevi on Sauel korraldatud üle kümne aasta. Möödunud nädala esmaspäeva hommikul peatus Põhja-Eesti Verekeskuse mikrobuss Saue Päevakeskuse ees. Kolme tunni jooksul käisid verd andmas 38 doonorit.
Mis on doonoriks olemise eelduseks?
Hea tervis. Esmase doonori
vanus on 18-60 aastat. Korduvdoonor võib hea tervise korral
jätkata vereandmist 65 eluaastani. Kehakaal peab olema üle 50
kg.
Kuidas hinnatakse doonori
tervislikku seisundit enne vereandmist?
Iga doonor täidab küsitluslehe, kus on küsimused tervist käsitlevatele küsimustele. Antud
informatsiooni ei avalikustata.
Vereandmise eel määratakse sõrmeotsast võetud veretilgast esmadoonoril veregrupp ja hemoglobiini sisaldus, korduvdoonoril ainult hemoglobiin. Hemoglobiini normväärtuseks on naistel 125-165 g/l ja meestel 135180 g/l.
Mida on vaja teada vereandmisele tulles?
Toit, mida doonor tarbib ve-

reandmise päeval ja sellele eelneval päeval, ei tohi olla rasvane ning peab sisaldama piisavas
koguses vedelikku. Kolme tunni jooksul enne vereandmist tuleb kindlasti süüa, vahetult enne
vereandmist palun jooge mahla.
Vereandmisele tulge puhanuna,
pole soovitav vereandmine pärast pingutavat tööd või öövahetust. Töö- ja puhkeaja seaduse
paragrahvi 24 alusel on tööandja kohustatud lubama doonoriks
oleva töötaja töölt ära vere andmise päeval.
Milline on vereandmise protseduur?
Vereandmine toimub poollamavas asendis ning protseduur
kestab 6-11 minutit. Doonorilt
võetav verekogus on 450 ml, verekogumiseks on ühekordselt
kasutatavad steriilsed plastikkotisüsteemid. Peale vere andmist
on oluline puhata 10-15 minutit
ning juua mahla, teed või kohvi
küpsistega. Kõike seda pakutakse ka kohapeal. Lisaks antakse
igale doonorile kaasa toidupakk
või maiustus (šokolaad, mesi
vm). Füüsilist koormust tuleks
vereandmise päeval vähendada.
Naised võivad verd anda 3-4
korda, mehed 4-5 korda aastas.
Vereandmise vaheaeg on vähemalt 60 päeva.
Mida Saue linna elanikud doonorlusest arvavad? Miks ja kui
kaua on nad doonoriks olnud?
Mare (52) lasteaiaõpetaja – olen
doonoriks olnud kolm aastat.

Annan verd, et kedagi aidata,
võib-olla keegi aitab mind, kui
ise abi vajan.
Anneli (32) protseduuriõde –
tahan olla kasulik, näen iga päev
haiglas, kuidas haiged verd vajavad. Doonoriks olen seitsmendat aastat.
Vello (46) - olen doonoriks olnud kolm aastat. Alustasin doonorist sõbra kutsel.
Margit (36) – vereandmine mõjub mulle hästi, teen seda, et
aidata.
Irina (35) – väga hea on kedagi
aidata, olen verd andnud kuus
aastat.
Agnes (28) – olen täna kolmandat korda, kunagi ei tea , millal
ise võin abi vajada, Mul on haruldane veregrupp, seda vajatakse eriti.
Kurtnas elav elektriku ametit pidav Mait (62) päästeti aastataid
tagasi toimunud autoavariist vereülekande abil. Mait soovib
nüüd teisi aidata ja on regulaar-

selt doonoriks olnud alates 1980ndast aastast.
Vere andmine on verekeskuse
poolt elanikele mugavaks tehtud
kohalkäimise ja hea reklaami
tõttu. Korduvdoonoritele saadetakse kutsed koju.
HELI JOON
Esmadoonor
Tublimad Sauel verd andvad
doonorid on: Heli Vääna,
Eldur Heinmets, Helju Mätlik,
Juhan Povel, Antonina
Rjumkina, Tiit Mätlik.
Täname mõistva suhtumise ja
osutatud abi eest!
Põhja- Eesti Verekeskus asub
Tallinnas Ädala tn 2
E, T, R 8-17.30 K, N 8-20
info telefonil 6794001
www.nebc.ee
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Saue volikogust opositsiooni vaatekohast

Usun, et ega Saue elanikud ei tea
kuigi palju Saue volikogus või linnavalitsuses toimuvast. Sisulisi
küsimusi on avalikult vähe käsitletud. Arvan, et nüüd on põhjust.
Alustuseks volikogu koosseisust, siis on selge kellest ja millest jutt käib. Sauel on alates 1999.
aasta valimistest võimul valimisliit „Saue“ praeguses koosseisus:
Rafael Amos, Vello Toomik, Erki
Kuld, Valdis Toomast, Georg
Lužkov, Ingrid Kormik, Ero Liivik, Toivo Võsu, Marika Õispuu,
Raivo Ojapõld.
Opositsioonis on valimisliit
„Saue Kodu“ praeguses koosseisus: Kostel Gerndorf, Gunnar
Lambing, Matti Nappus, Maie
Särak, Ants Torim.
Möödunud on 2,5 aastat ning
üldiselt on volikogu töötanud
efektiivselt. Võimuliit on raudse
järjepidevusega viinud ellu oma
poliitikat. Selleks on neil ju ka
täielik õigus – valijate toetusel on
häälte vahekord 10:5. Opositsioon
on säilitanud oma näo ja on jäänud endaks, kuigi paljudel juhtudel oleme täies koosseisus toetanud võimuliidu eelnõusid. Enamikul juhtudest, kui just ei ole tegemist lauslolluste parandamisega,
meie ettepanekud läbi ei lähe.
Meil ei ole olnud omavahelisi suuremaid tülisid ega intriige.
Saue linnas on selle ajaga paljugi muutunud, eeskätt koolimaja
juurdeehitus, heakorratööd, teede
viimine mustkatte alla, kõnniteed
ja palju muud. Elu on edasi läinud.
Saue on Eesti kõige rikkam
omavalitsus, iga elaniku kohta laekub Saue linna eelarvesse keskmiselt 5500 krooni, mis on Eesti suurim summa. Möödunud 2,5 aasta
jooksul on Saue linna eelarvest
läbi käinud umbes 100 miljonit
krooni. Volikogu on selle raha
eelarve kaudu ära jaotanud, linnavalitsus ära kulutanud.
Asjad oleksid ju igati normis,
kui selle raha kulutamist oleks ka
kontrollitud, s.o kas kulutused
olid otstarbekad, kas saavutati
volikogu poolt püstitatud eesmärgid, kas teenused osteti parima
võimaliku hinnaga ja saadi soovitava kvaliteediga ning kas linnavalitsus koos kõigi oma allasutus-

tega töötab üldse efektiivselt ja
rahuldab selle raha eest linnaelanike vajadusi maksimaalselt hästi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus paneb seda laadi ülesanded volikogus moodustatud revisjonikomisjonile. Soovituslikult
peaks omavalitsustes olema rakendatud ka sisekontrolli süsteem,
millest on viimasel ajal palju kirjutatud Tallinna kontekstis. Sauel
ei ole volikogus selle loomisest
isegi mitte juttu olnud.
Revisjonikomisjoni tegevus
(õigemini tegevusetus) linnavalitsuse ja tema allasutuste kontrollimisel ongi selle kirjatüki ajendiks
ja probleemiks.
Selleks, et olukorda paremini
mõista, läheme ajas tagasi.
Aasta 1999
Valimised toimusid 17. oktoobril, toimus volikogu esimene
koosolek, valiti linnapea ja volikogu esimees ning moodustati
hulk komisjone. Kõik komisjonide esimeeste kohad läksid võimuliidule. Ka revisjonikomisjoni esimees ja kõik selle liikmed. Märgin, et volikogu eelmise koosseisu ajal, ja vist ka varem, oli revisjonikomisjon opositsiooni kontrolli all.
Kevadel 2000 tuli kätte aruandmise aeg. Revisjonikomisjon pidi
vastavalt seadusele kontrollima
linnavalitsuse tegevuse seaduslikkust 1999. aastal. Tolleaegne revisjonikomisjoni esimees Ero Liivik ütles volikogu koosolekul
umbes kolm lauset, mille sisuks
oli: revisjonikomisjon kontrollis,
puuduseid ei avastatud, palun kinnitada revisjoniakt. Häältega 10:5
(kui mälu ei peta, keegi võis puududa) sai asi kiirelt tehtud. Kõigile oli selge, et sisulist kontrolli ei
olnud komisjoni poolt tehtud.
Opositsioon väga resoluutselt ei
protesteerinud. Ühest küljest alguse asi, teisest küljest tuli kontrollida aastat 1999, kui võimul oli
eelmine volikogu ja linnavalitsus.
Mõistetav, et uuel revisjonikomisjonil, kes oli moodustatud ainult
mõned kuud tagasi, oli seda raske
teha.
Aasta 2000
Volikogu revisjonikomisjoni
koosseis oli muutunud, esimees
Raivo Ojapõld, liikmed Ingrid
Kormik ja Valdis Toomast.
Vahepeal oli muudetud seadust
ning sellest aastast oli linnavalitsuste tegevuse auditeerimine kohustuslik. Loomulikult on audiitori
valik volikogu pädevuses ja linnavalitsusel kui auditeeritaval ei
peaks sellega olema mingit pistmist.

Volikogu koosolekul toimus aga
midagi hoopis vastupidist. Linnavalitsuse pearaamatupidaja, loomulikult linnavalitsuse ja võimuliidu heakskiidul, esitas omapoolse audiitori kandidaadi. Nii, et ise
kulutan ja ise määran kontrollija!
Opositsioon protesteeris ja esitas omapoolse audiitori kandidaadi, kuid häältega 10:5 sai asi jõuga otsustatud. Auditeerimine näitas, et kõik on korras.
Siis tuli aeg revisjonikomisjoni
aruande ärakuulamiseks. Komisjoni esimees Raivo Ojapõld esines
täpselt samas stiilis nagu eelmisel
aastal Ero Liivik. Kontrolliti, kõik
oli kõige paremas korras. Revisjonikomisjonil ei olnud esitada
mitte ühtegi dokumenti selle kohta, mida, millal, kelle poolt, mis
tulemustega kontrolliti. Polnud
komisjoni tööplaani, kontrollimise plaani ega komisjoni koosolekute protokolle. Opositsioon tõestas üsna kiiresti ja kõigile ruumisviibijatele arusaadavalt, et revisjonikomisjon ei olnud oma tööd teinud ja linnavalitsuse tegevust
kontrollinud. Hääletamisel sai asi
jälle selgeks, umbestäpselt 10:5!
Volikogu koosolek oli seekord
üsna tormiline, oleks olnud millest
ajalehes kirjutada. „Saue Sõnas“,
mis senini oli püüdlikult refereerinud kõiki volikogu otsuseid, ei
ilmunud mitte ridagi, seda volikogu koosolekut justkui poleks olnudki.
Aasta 2001
Mõningaseks opositsiooni
eduks või ka võimuliidu tarkuseks
oli see, et volikogu nõustus opositsiooni poolt esitatud audiitorikandidaadiga. Demokraatia võit
seegi! Lähiajal esitab audiitor oma
seisukohad 2001. aasta kohta.
Revisjonikomisjon oli seekord
mõndagi ära teinud. Volikogu
koosolekul 21.märtsil selgus, et
komisjon pidas kolm koosolekut,
ühe detsembris 2001 ja kaks uuel
aastal. Sisuliselt 2001. aasta jooksul komisjon tööd ei teinud, vaid
üritas tagantjärele midagi selgitada ja muljet luua. Volikogule oli
esitada hulk revisjonikomisjoni
poolt linnavalitsusele esitatud küsimusi ja saadud vastuseid. See
dokument ei räägi midagi kontrollimisest, rohkem on tegemist linnavalitsuse aruandmisega revisjonikomisjonile. Opositsiooni küsimustest ja Raivo Ojapõllu vastustest sai kõigil selgeks, et seekord
oli komisjon tööd teinud, kuid ebapiisavalt. Näiteks Saue Linnavaraamet kui kõige suurem kulutaja oli
üldse vaateväljast välja jäänud.
Sama kehtib ka teiste allasutuste
kohta. Päris kindlasti ei olnud tegu
põhjaliku ja süsteemikindla tööga.

Hääletus 5:5, kuna pooled võimuliidu liikmed, sh kaks revisjonikomisjoni liiget, puudusid. Loomulikult ei saanud puudujatele ka
küsimusi esitada.
Opositsiooni esindajad on võimuliidu juhtidega korduvalt arutanud olukorda revisjonikomisjonis. Võimuliit on pakkunud opositsioonile ühte kohta revisjonikomisjonis. Meid see ei rahulda, üks
inimene ei tee komisjonis midagi
ära, sellega muutub opositsioon
hoopis kaasvastutajaks. Meil on
olnud selge seisukoht: revisjonikomisjoni koosseisu peab saama
määrata opositsioon. Selle aasta
jaanuaris oli meil Rafael Amosega
isegi sellekohane omavaheline
kokkulepe: komisjoni esimees ja
kaks komisjoni liiget opositsioonist ning aseesimees võimuliidust.
Vaatamata kokkuleppele, ei tulnud
see ettepanek Volikogus isegi mitte
arutusele, teised võimuliidu esindajad olla vastu olnud.
Mida sellest ikka kokkuvõttes
arvata? Järeldus on üks: selle volikogu ajal ei ole linnavalitsuse
tegevust sisuliselt kontrollitud.
Umbes 100 miljonit krooni on
kulutatud tegelikult kontrollimatult! Sellega me ei süüdista linnavalitsust mitte milleski seadusevastases, väidame ainult, et
nende tegevust ei ole kolme aasta jooksul kontrollitud. Õige ja
aus töö ei ole leidnud tõendamist?
Teiselt poolt äratab nii imestust
kui ka kahtlusi võimuliidu kindel
soov hoida opositsioon kontrollist
eemal. Ikka nii, et linnakodanik
maksab makse, volikogu jaotab,
linnavalitsus kulutab ja võimuliit kontrollib kulutamist. Sellel
peavad ju ometi mingid asisemad
põhjendused olema!
Poliitika seisukohalt on see demokraatia probleem. Praeguste
seaduste järgi kontrollivad omavalitsuse tegevust audiitor ja revisjonikomisjon. Audiitor kontrollib
sisuliselt ainult arvestuse vastavust
raamatupidamisseadusele. Ainus,
kes saab ja peab kontrollima kogu
tegevuse otstarbekust ja põhjendatust, on revisjonikomisjon. Kohalikus omavalitsuses on see üks
demokraatia põhitunnuseid, kui
kontrollifunktsiooni teostab opositsioon, s.o vähemus. Opositsiooni teostatud kontrolli tulemusena
saab ka linnavalitsus oma tegevuses kindluse ja vabaneb kõikvõimalikest kahtlustustest.
Loodetavasti saab see võimalikuks ka Sauel, järgmise volikogu
ja linnavalitsuse ajal.
KOSTEL GERNDORF
Fraktsiooni „Saue Kodu“ esimees
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Tunne kodulinna ajalugu
(Algus Saue Sõnas nr 5 (132))
Palju huvitavaid fakte Saue mõisa kohta annavad Aadu Kumari
1974.aastast pärit vabas tõlkes
väljavõtted erinevatest rootsi- ja
saksakeelsetest arhiivimaterjalidest.
1686.aasta revisjoni ajal oli
mõisa valdajaks leitnant Robert
Segner. Kuigi mõis oli juba
1679.aastast peale tema käes,
tunnistas ta revisjoni ajal, et ei
ole suuteline esitama andmeid
mõisa külvi ja saagi kohta. Põllutöödeks ja teisteks vajadusteks
pidi ta kasutama osalt oma panditalupoegi Karjaküla külast,

osalt muud palgatud rahvast, sest
mõisas polnud rahvast rohkem
kui kaks pooladrikut ja ülejäänud maa oli täiesti tühi.
1693.aastast on teada, et Saue
mõisa koosseisu kuulunud Saue
küla olnud kaua ja peaaegu viimase ajani tühi, nii et ei leidunud mingit õiget talupoega ega
maja, vaid põldusid haris mõis
võimalust mööda võõraste töömeestega. Veidi aja eest on võetud 4 talu, mis on alles rajamise
järgus. Sellel külal polnud üldse
metsa ehituspalkideks. Karjamaa
oli loopealne, enamasti väikseid

kadakapõõsaid täis.
Selleaegse mõisahoone asupaik oli praegusest mõisamajast
pool kilomeetrit lääne poole.
Mainitakse mõisa heinamaal
asuvat väikest saunakohta ühe
suitsutoaga, mida talvel kasutatakse kõrtsina. Ka on Haapsalu
maantee ääres säilinud kõrts, kus
on suitsuahi, 1 laud, 2 pinki ja
üks väike kamber. Sellel kõrtsil
pole mingit erilist läbimüüki,
osalt sellepärast, et läheduses
asub veel kolm kõrtsi, osalt seetõttu, et seal pole vett ega rohumaad reisijate hobuste jaoks.

17.sajandi lõpp ja 18.sajandi
algus olid meie maale rasked
ajad. Kõigepealt näljaaastad, siis
1700 alanud ja 10 aastat kestnud
Põhjasõda ning sellele järgnenud
katk viisid läbi tõsise laastamistöö. “Must surm” hävitas 80%
Saue elanikest, kuid sellele vaatamata on 1712.aastal teostatud
inkvisitsiooni andmetel Saue
külas märgitud juba kuus talu
kokku seitsmeteistkümne inimesega. 1725.aastal oli talupoegade arv Saue mõisas nelikümmend kaheksa.
(järgneb)

Töömalev – noorte suvine võimalus
Kevad on aeg, kus noortega
töötavad inimesed kavandavad suviseid tegemisi. Mida
noortele suveks pakkuda? Üks
võimalus on kindlasti töömalev. Täiskasvanud mäletavad
heameelega pisut enam kui
kümme aastat tagasi oma tegevuse lõpetanud õpilasmalevat ja üliõpilasmalevat, mis
olid väga populaarsed. Nii kogunesid 26.märtsil Sauele 28
huvilist üle Harjumaa, et arutada, kuidas pakkuda noortele töötamise, vaba aja sisustamise ning taskuraha teenimise võimalust.
Seminari avas Saue linnapea
Andres Pajula, kes on noortele
suvise töötamise võimaluse pakkumise suhtes väga toetav ning
soovis kõigile praegustele ning
veel tekkivatele töömalevatele
tuult tiibadesse.
Saue töömalev on tegutsenud
neljal suvel ning on tänaseks
leidnud oma näo ja tõestanud
oma vajalikkust kodulinna heakorratöödel. Saue linna juhid
leiavad noortele sobivad ning
linnale vajalikud tööd ning linn
ka finantseerib töömalevat.
Maleva korraldab Saue Noor-

Töölaagrite idee pakub harjumaalastele elavat huvi.

tekeskus. Oma kogemustest
Saue noortelaagri korraldamisel
rääkis noortekeskuse juhataja
Erna Gerndorf. Tänavu alustab
Saue töömalev 3.juunil. Infot
saab noortekeskusest tel 679
0192 või Saue koduleheküljelt
www.saue.ee.
Huvitava ettekandega esines
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti vanemspetsialist Tiiu Kadak.
Tallinnas otsitakse noortele töökohad ettevõtetesse, mis maksavad noortele töötasu. Linn katab
noorte vaba aja ja toitlustamise
kulud. Vaja oleks aga rohkem
töökohti, sest noori, kes soovivad töömalevas osaleda, on olu-

liselt rohkem kui tänaseks pakutud töövõimalusi.
Seminaril esinejatest kõige
suurema maleva korraldamise
kogemusega oli Pärnu Õpilasmaleva komandör Marek Nisumaa, kes praegu töötab Rocca al
Mare koolis õpetajana. Pärnumaa töömalevad on nii Harjumaast kui ka Tallinnast mitu pikka sammu ees. Töömalevate traditsioon pole seal katkenudki.
Pärnumaal on töömalevlased
tõestanud, et noored on tublid
töötajad ning malev hästi korraldatud, seetõttu firmad, kes on
noorte tööjõudu suvel kasutanud, sõlmivad noorte töömaleva-

tega lepingud igal aastal uuesti.
Lisaks kohalikele töömalevatele toimivad Pärnumaal ka rohkearvulise osavõtuga maakonna
töömalevate igasuvised kokkutulekud.
Tahame ka Harjumaal iga-aastase maakondliku töömalevate
kokkutuleku traditsiooni luua.
Seminari üks eesmärke oligi selle idee propageerimine. Möödunud aastal esimene kokkutulek
Klooga Noortelaagris juba toimuski. Tänavu on kohtumispaik
juuli teisel nädalal taas Klooga
Noortelaagris. Informatsiooni
kokkutuleku kohta saab Saue
noortekeskusest Erna Gerndorfilt.
Kokkutulekul osalenud leidsid, et koguneda tasus küll. Kuigi ükski paik ei saa täpselt kopeerida teise tegemisi, kuluvad
kogemused marjaks ära. Nii hakkab enda mõte ärksamalt tööle
ja tulemus saab parem. Tiiu
Kadak, Marek Nisumaa ja Erna
Gerndorf aga leppisid kokku
veel kord kohtuda, et ühiselt arutada Tallinna, Pärnu- ja Harjumaa töömalevate koostöövõimalusi.
SAUE SÕNA

Saue noorte töösuvi 2002
Saue Noorte Töömalev töötab
3.juunist – 5.juulini. Töötame
Saue Gümnaasiumis, lasteaias,
raamatukogus ning tammikus.
Teeme korda linna teeääred,
raudtee ümbruse ja metsatukad.
Peseme puhtaks bussiootepaviljonid, värvime laste mänguväljakute vahendid, abistame
eramajades elavaid eakaid ini-

mesi ja teeme palju muud.
Tööpäeva pikkus on 4 tundi
kella 9.00 – 13.30 (puhkepausidega).
Iga noor saab töötunni eest
11 krooni puhtalt kätte.
Töömalevasse saavad registreeruda kõik 13-aastased ja
vanemad noored noortekeskuses alates 22.aprillist kuni

17.maini igal tööpäeval kella
14.00 – 21.00. Registreerumiseks tuleb tulla ise kohale, saad
kaasa lapsevanema avalduse
vormi.
Registreerunutega sõlmime
lapsevanema avalduse alusel
töölepingu noortekeskuses 20.
– 24.maini kella 15.00 – 17.00.
Tule tööle! Nii saab Sinu

kodulinn kaunimaks ja Sinu
taskusse oma teenitud taskuraha!
Töösuve lõpetamine toimub
mõnusa puhkusega Harjumaa
töömalevate kokkutulekul
Klooga Noortelaagris 12.- 14
juulini.
Jõudu! Töölusti! Kopsakat
palgaraha!
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Midrimaa osaleb
terviseprojektis
Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing on teinud tõhusat tööd kaasamaks Saue
Lasteaia lapsi ja õpetajaid
projekti “Vigastuste ennetamine Saue linnas”. Projekt on
finantseeritud Eesti Haigekassa eelarvest. 14. märtsil
2002 toimus Saue Gümnaasiumi ujulas Vetelpääste päev,
kus päeva jooksul said käitumisjuhiseid ohutuks vees viibimiseks erinevas vanuses
huvilised. Üritust viisid läbi
Peeter Kulm ja Maie Mägi.
Saue Lasteaed Midrimaa
vanemate rühmade lapsed olid
juba mitu päeva varem ootusärevuses, sest kuigi Sauel on
juba detsembrist alates oma
ujula, polnud siiski paljud seal
käinud. Seda suurem oli rõõm,
kui pärast vajalikke toimetusi
kõik vette võisid karata: kes
julgelt, kes ettevaatlikumalt.
Tagamaks kolmele lasteaiarühmale piisavat turvalisust, kõndis basseini äärel rekordarv
vetelpäästjaid ja muidu abilisi.
Lasteaiajuhataja ja kaks õpetajat sumasid ka basseinis, et oma
hoolealustel paremini silma
peal hoida. Oli lapsi, kes kogu
selle lõbusa tegevuse aja eelistasid õpetaja käest kinni hoida.
Teised aga katsetasid reipalt
kõiki harjutusi, mida juhendajad ette näitasid. Lastele räägiti ka ohutusreeglitest vees, kuid
tundus, et vees möllamine jättis kõik teised emotsioonid sellises vanuses lastel tahaplaanile. Seega räägitigi hiljem lasteaias vee teema uuesti ja rahulikult üle.
Linnavalitsus võimaldas väsinud laste basseinist lasteaeda
sõidutamiseks oma väikebussi.
Bussijuht transportis lapsed
lausa treppi ja lisas rõõmsalt,
et klient on klient. Selline hoolitsus hoidis kindlasti ära mõ-

ned ägedad nohud.
Tänusõnad Elena Kalbusele
ja Heiki Lumilaiule ning Saue
Füüsiliste Puuetega Inimeste
Ühingule lastele rõõmsa päeva
pakkumise eest. Loodame ka,
et selline mänguga ühendatud
õpetus aitab vigastusi ennetada.
Kuna Sauel on ilus, puhas ja
hästitoimiv ujula, oleks tore,
kui meeldivalt alanud koostöö
jätkuks ja ujula leiaks võimaluse Midrimaa lastele ujumisvõimalust ja loomulikult ka
ujumisõpetust pakkuda.
Jätkamaks vigastuste ennetamise teemat toimus 26.märtsil
Saue lasteaias Midrimaa loeng
“Laste vigastuste ennetamine”.
Loengu vastu tunti suurt huvi.
Doktor Kai Kattel rääkis värvikalt erinevatest situatsioonidest, kuhu lastel on kalduvus
sattuda ja tõi erinevaid näiteid.
Samas andis doktor kohe juhiseid, kuidas ühel või teisel juhul käituda. Kõlama jäi mõte:
säilita rahu, toimi vastavalt vajadusele ja kutsu abi.
Doktor Kattel rõhutas korduvalt, et lastelt ei tohi hirmutamisega ära võtta ronimis-,
turnimis- ja jooksmisrõõmu.
Täiskasvanu kohustus on laste
tegutsemise piirkond võimalikult turvaliseks teha. Lapsele
jääb fantaasia, kiirus, kujutlusvõime, energia ja vajadus ise
järele proovida.
Kõigile kohalolijaile pandi
südamele, et laste vigastustest
suuremat osa saab täiskasvanu
ära hoida. Number 112 soovitati kleepida kõikidele telefonidele, sest see lühike ja selge
number kipub suure paanika
olukorras ununema.
ANDRA SALUTEE
Lasteaia vanemõpetaja

Harjumaa
meistrivõistlused
murdmaajooksus
Toimuvad 25.aprillil 2002.a
Vasalemmas. Tähistus Keila Haapsalu maanteelt Vasalemma alevikust.
Võistlused noortele algavad
kell 15.00. Registreerimine võistluspaigas kella 14.00-14.30.
Täiskasvanute ja veteranide
vanusegruppidele algavad võistlused kell 17.30 ja startida saab
kella 18.00ni.

Eelregistreerimine 22. aprillini aadressil: Harjumaa Spordiliit
Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn,
telefonidel 6118 557 ja 6118 556,
faksil: 611 8556 või e-posti
aadressil:
Harju.Spordiliit@mail.ee
Täpsemat informatsiooni
võistluste kohta saab telefonidel 6118 556 ja 6118 557
Harjumaa Spordiliit.

Jüriöö
valikorienteerumine
23. aprillil
Kogunemine kooli staadionile
kell 21.00.
Tõrvikutega rongkäik jaanituleplatsile.
Start kell 21.30.
Finiš suletakse 1 tund pärast
starti.
Rada on lühike ja kerge. Metsas on 6 kontrollpunkti, mis on
märgistatud punavalge tähise ja
küünlaga. Punkte valvavad
kohtunikud.
Võistkonda võib kuuluda kuni
4 inimest.
Vanuse klassid: 1.-4. klass,
5.-8. klass,
9.-12. klass ja
täiskasvanud.
Parimatele auhinnad.
Enne lõunat algklassidele nöörirada. Infot saab klassijuhatajatelt.

Kõige osavõturohkemale klassile kook!
Osavõtust palun teatada: Edith
Madalikule GSM 05082973
või Sirje Lubergile Saue Huvikeskuses tööpäeviti alates kella 12 ruum 124.

Saue lasteaia
hoolekogu koosolek
2. aprillil kogunes Saue Lasteaia hoolekogu. Tutvuti Harju
maakonna haridusosakonna
poolt teostatud järelvalve aktiga. Päevakorras olid veel 31. mail

toimuva lasteaia perepäeva korraldamine, lasteaia suvised remonditööd ja muud jooksvad
küsimused. Hoolekogu saab
uuesti kokku sügisel.
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Ruth Alevi
isikunäitus Saue
Linnavalitsuses
Saue Linnavalitsuse fuajees
on alates aprillikuu algusest
avatud harrastuskunstniku
Ruth Alevi järjekorras kolmas isikunäitus “Südame
palve”. Kahte eelmist, “Pimeduse taga paistab valgus” ja
“Ärkamine”, oli kõigil soovijail võimalik näha Saue Päevakeskuses.
Ruth Alev on iseõppija, kes
joonistamise, maalimise ja luuletamise avastas enda jaoks
siis, kui oli tervislikel põhjustel sunnitud koduseks jääma.
Oma piltidel kujutab ta peamiselt loomi ja lilli, tihti sümboliseerivad need inimesi. Pastelsed toonid ja õrn joon annavad tunnistust kunstniku hap-

Ruth Alev oma näituse avamisel.

rast hingest.
Näitus on avatud maikuu
keskpaigani.
SAUE SÕNA

Saue Ettevõtete Liit
saab 10-aastaseks
22.märtsil toimus Saue Ettevõtete Liidu (SEV) üldkoosolek,
kus kinnitati 2001. aasta tulude
ja kulude aruanne, võeti vastu
kaks uut ja arvati üks ettevõte
vastavalt sooviavaldusele liikmeskonnast välja.
SEV-i liikmeks said TP Konsultatsioonid AS ja AAA-Raud OÜ,
lahkus OÜ Octandra. Koosolekut
juhtinud Arno Vester lausus, et
minekute ja tulekute järgselt on liidul 30 liiget.
Vanimat juhtimisalast firmat,
TP Konsultatsioonid AS-i esindanud Kostel Gerndorf märkis, et
tegelikult oli mitu põhjust, miks
ettevõte SEV-i astus, nimetades
olulisimaks vajadust kaasa lüüa
kodulinna organisatsiooni tegevuses, tunda inimesi ja teada, mida
tehakse.
Ettevõtjad otsustasid, et ei tõsta aastast liikmemaksu ning selle

suuruseks jääb tänavugi 2000
krooni.
Arutanud läbi laekunud sponsorlustaotluse, otsustas üldkoosolek, et SEV ei toeta avalduse esitanud Saue tütarlapse õpinguid
Venezuelas, kuna liidu näol ei ole
tegemist sponsororganisatsiooniga. Samas olid ettevõtjad seisukohal, et toetada saab iga ettevõte
vastavalt oma võimalustele.
Arno Vester andis ülevaate, kui
kaugele on jõudnud linna ettevõtlusteatmiku koostamine. Vastavalt
plaanile valmib väljaanne suveks,
mil SEV saab 10-aastaseks.
Kuigi organisatsiooni 10. sünnipäev on 2.juunil, otsustas koosolek seda tähistada juuli lõpus, kui
toimuvad liidu traditsioonilised
suvepäevad – kus, jäi veel lahtiseks, nii et kõik ettepanekud, soovitused on teretulnud.
SAUE SÕNA

Politseikroonika
30.03 - Sauel Kuuseheki tänaval leiti oma elukohast surnuna Jevgeni (1951).
02.04 - Sauel Kasesalu tänaval lõhuti kaubiku Hyundai tagumise ukse klaas.

TEADMISEKS
VAEGKUULJATELE
2001. aastal moodustati Harjumaal kuulmispuudega inimestele oma ühendus – Harjumaa Vaegkuuljate Ühing.
Meedikute andmetel on Eestis
üle 75 000 kuulmispuudega inimese. Aastas saab individuaalse kuuldeaparaadi mitusada
harjumaalast, neist üle 100 inimese riikliku soodustusega.
Viimastel aastatel on tekkinud
järjekorrad soodustingimustel
abivahendi saamisel, abivahendite kasutamisel, tarvikute saamisel. Vähene on teave ja informatsioon kuulmisabi ning
kuulmisteenuste kohta. Vaegkuulmisega kaasnevad probleemid on valdavalt sotsiaalse iseloomuga. Kuulmise halvenemine või selle järsk langus takistab suhtlemist ümbritseva keskkonnaga. Sel puhul tuleb pöörduda perearsti poole, kes suu-

nab Teid edasi kõrvaarsti juurde. Arstkiku läbivaatuse ja
audiomeetriliste uuringute põhjal selgitatakse kuulmisvahendi vajalikkus ja sobivus.
Kuulmispuudega aitab paremini toime tulla Harjumaa
Vaegkuuljate Ühing, kelle
kaudu on võimalik saada kõige värskemat informatsiooni ja
tuge Sinu olukorda puudutavates küsimustes. Samuti on võimalik suhelda oma puudeliigi
inimestega, saada kogemusi
elus, töös või õppimises toimetulekuks ning abi kuulmisteenuste ja –vahendite kohta.
Harjumaa Vaegkuuljate
Ühing võtab inimesi vastu
Tallinnas, Pärnu mnt 142, III
korrus, iga kuu esimesel teisipäeval kell 10-12. Info telefonil
611 5680, 608 6226, 055 678 236.

KUULMISABI TEABEPÄEV
20. aprillil 2002 algusega kell 12.00
Keila Sotsiaalkeskuse saalis Keskväljak 17
Eesmärk:
Kuulmiskahjustustest tingitud tervislike, sotsiaalsete,
hariduslike, tööhõive ja muude probleemide avalikustamine.
Kuulmishoolde teenused ja nende saamise võimalused.
Kuulmisabivahendite tutvustamine.
Teabe andmine kuulmispuudega toimetulekuks.
Kellele: Mõeldud kõigile, kes oma töös või igapäevaelus puutuvad kokku kuulmisprobleemidega.
AJAKAVA
Kell 1200 Teabepäeva avamine.
1215 Kuulmisprobleemid, kuulmisabi võimalused ja
vajadused.
EVKÜ Juhatuse esimees Uno Taimla
1245 Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu tegevusest.
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu Juhatuse esinaine Külliki Bode
1300 Arstiabi võimalustest kuulmiskahjustustega
inimestele.
Kuulmishoid. Kuuldeaparaadid ja teised kuulmistehnilised abivahendid.
Kõrvaarst dr. Jaak Müürsepp
1330 Sotsiaalabi võimalustest puuetega inimestele ja
vanuritele.
Keila Sotsiaalkeskuse juhataja Riina Sippol
1345 Kuulmistehnilised abivahendid. U. Taimla
Märkus: Teabepäeval on võimalik tutvuda mitmesuguste kuulmisabivahenditega; saada konsultatsiooni; Kuidas saada Vaegkuuljate Ühingu liikmeks? Osta kuuldeaparaadi patareisid, akusid, otsikuid jm.
INFO: Külliki Bode, Uno Taimla tel 608 6226, 055 678 236
tel/ faks 611 5680.
Riina Sippol tel 679 1570, 679 1572.
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Tähelepanu
muusikasõbrad!
Saue Muusikakool ootab
kõiki lapsi, kellel huvi pilli
õppida, sisseastumiskatsetele.
Muusikakoolis saab õppida
järgmisi erialasid:
Klaver
Viiul
Kannel
Akordion
Kitarr
Flööt
Klarnet
Saksofon
Trompet
29. ja 30. mail kell 17.00
toimuvad klassis 117
sisseastumiskatsete
konsultatsioonid.
Sisseastumiskatsetele
registreeritakse lapsed
lapsevanema avalduse
alusel, mis täidetakse
kohapeal.
Eelpool märgitud
kuupäevadel registreerime
5-7 aastaseid lapsi
ettevalmistuklassi.
3. ja 4.juunil
kell 17.00-19.00
toimuvad
sisseastumiskatsed.
Saue Muusikakool,
Nurmesalu 9.
Tel: 659 6054.

Saue Puidu OÜ,
Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.
Sauel avatavasse jõusaali
vajatakse
ADMINISTRAATORIT.
Palun saata CV koos
avaldusega. Faks 679 0591
või e-mail:
energy.club@mail.ee
Ostan 2- või 3-toalise korteri
Sauel.
Tel. 050 82 973, Edith.

Palju õnne ja tugevat
tervist aprillikuu eakatele sünnipäevalastele!

18. aprillil on Saue
Gümnaasiumis
LASTEVANEMATE
PÄEV
Päevakord:
8.15 - avamine kooli aulas.
9.00 - võimalik külastada
ainetunde, tutvuda
koolieluga.
18.00 - lastevanemate päeva
lõpetamine kooli
aulas.
Sõnavõtud:
1. J.Palumets - Saue
Gümnaasiumi direktor.
2. J.Põlluaas - Saue
Gümnaasiumi hoolekogu
esinaine.
3. E.Gerndorf - Saue
Noortekeskuse juhataja.
4. M.Heina - Saue
Gümnaasiumi psühholoog.
5. G.Ränkel - Harju
Politseiprefektuuri
narkokuritegude talitluse
politseiinspektor.
Kooli aulas õpilastööde
näitus.

LINDAKIVI
Kultuurikeskuses
Koorti 22
27. aprillil kell 13:00
esineb showgrupp

LAINELA
Pileteid levitavad
Lainela tantsijad.
Bussid nr. 67 ja 68
Tallinna kesklinnast
Lindakivi peatusesse.
Märtsi lõpus leitud
Koondise 13 maja eest väike
võtmekimp.
Info tööpäeviti 679 0187.
Ostan 2- või 3-toalise
korteri Sauel.
Tel. 051 89 556, Randy.

Mees (aednik) otsib endale
ja oma perele suveks Sauele
elamispinda.
Tel 052 21 082 Juhan.

Saue Võrkpalliklubi kutsub
Saue ettevõtete inimesi
osalema võrkpalliturniiril.
Üritus toimub 5. mail
algusega kell 10.00
Saue Gümnaasiumi võimlas.
Eelregistreerimine toimub
kuni 29. aprillini.
Tel: 050 63 157
(Kersti Pender)
e-mail: kersti@eam.ee
Faks: 671 0201.

Hooldus ja remont
aiatehnikale, tööriistadele.
Aiatehnika ja
ehitusseadmete rent.
Tellimused telefonidel:
051 63 323; 659 5376;
056 56 3970.
Mõõdu 13, Saue.
Avatud: 8-10 ja 16-19.

Nüüd avatud uus,
kvaliteetne ning
professionaalne
SOLAARIUM!
Sauel, Kütise 4
juuksurisalongis.
Oled oodatud päevitama!
E-R 8.00-19.00
L 8.00-17.00.
Info telefonidel
659 6459, 051 12 058.

VALVESÜSTEEMID,
VIDEOVALVE-SÜSTEEMID,
TULEHÄIRESÜSTEEMID,

müük, paigaldus,
hooldus.
Tel/ faks: 6 556 061.
GSM: 050 73 738.
e-post:
kurmutec@kurmutec.ee
Saku 15, Tallinn.
Aiandusagronoom lõikab
viljapuid ja marjapõõsaid.
Info tel 052 21 082, Juhan.

Teostan pottsepatöid.
05526 930.

Hermiine Aasamäe 97
Ida Min 90
Marta Sahk 90
Evald Kallast 88
Leida Allsoo 88
Ella Roopärg 87
Linda Raadik 87
Julia Laul 85
Salme Telliskivi 84
Leida- Elfride Lindjärv 83
Ella Kurves 83
Elmar Kaasik 82
Salme Vill 82
Aleksandra Marjamaa 81
Ined- Margaret Rätsep 81
Endel Maiste 80
Elmar Tomson 80
Hilja Otter 80
Hiines Udusaar 80
Daisy -Silvia Pello 79
Aita- Melane Kalme 78
Halvi Sulg 78
Elly Laanelepp 78
Laine Kalda 78
Linda Hanimägi 78
Hele Harju 77
Arvi Düna 77
Meta Bogoljubova 76
Valdek Rae 76
Maria Pestra 76
Leopold Sults 75
Maimo Heinvee 70
Lembit Aal 70
Aleksander Matskevitš 70
Muhsinja Siem 70
Hinge Matvei 70
AITAME TEIE MAALE
VÕI MAJALE
LEIDA OSTJA.
Marek Mikk 053 412 607.
Tootal Kinnisvara AS.
648 3051,
marek@tootal.ee

Saue Sõna
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
Tiraaž 1320

