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Raamatukogu avas lõpuks
lugejatele uksed
Jaanuari kuuendal päeval lõikasid linnapea Jaan Moks ja raamatukogu juhataja Marika Salu
pidulikus õhkkonnas läbi lindi ja
renoveeritud Saue raamatukogu
oli ametlikult avatud. Linnapea
ütles avamisel, et raamatukogu
on plaanitud kuni 20 tuhande raamatuga koguks, igal aastal peaks
lisanduma ligi 1000 ühikut. Lugejateks on täna iga viies Saue
elanik. Linnapea sõnul võiksid
kõik head inimesed kogusse raamatuid juurde tuua. ASis Kommunaalprojekt koostatud projekti kohaselt muudeti endine Saue
Gümnaasiumi aula 51 lugejakohaga linnaraamatukoguks. Esimesel korrusel hakkavad paiknema 10 kohaline lugemissaal lastele, 10 kohaline perioodikasaal,
6 täiskasvanute lugejakohta ja 4
arvutitega lugejakohta. Teisele
juurdeehitatud poolkorrusele tuleb 6 lugejakohta keskmisele ja
vanemale koolieale, 10 lugejakohta täiskasvanutele. On ka kolmas korrus, kus asub 25 m˛ raamatuhoidla. Ümberehituse käigus muudeti aulakorpus osaliselt
kahetasapinnaliseks, soojustati ja
viimistleti hoonekarp ning uuendati tehnosüsteemid. Tõsi, avamisel oli raamatukogu vist ainus
soe koht terves koolihoones.
Avamisele olid tulnud enamus linnavolikogu liikmeid, linnavalitsus, Saue kultuuri -ja haridusjuhid. Meeleolu tekitasid

kooli neidude ja poiste ansamblid ning siis lubati kingitused
koos tervitustega üle anda. Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsler Anton Pärn
ütles, et igas korralikus majapidamises on vajalikud kaks kappi: leiva -ja raamatukapp. Korralik raamatukapp on Sauel nüüd
pärast enam kui kolmekuulist lisaootamist olemas. Õnnitlejaid
oli maakonna raamatukogust,
saue kultuurikollektiividelt.
Mõistliku lause ütles eakate esindaja muusikaveteran Heldur
Meerits - tänada tuleb nii eelmist
kui praegust linnavalitsust. Üks
alustas, teine lõpetas. Küsida tuleb aga, miks jäeti ehitus vahepeal lohakile, et alles uus linnavõim pidi jõuliselt ehituse lõpetama. Ehitus, mis algse lepingu
järgi pidi kestma vaid kaks kuud,
venis lausa viie kuuliseks. Põhjusi pole vaja kaugelt otsida, ehitaja on niivõrd nõrk, kinnitab linnavaraameti ehisinspektor Andres Joala.
Ehitaja töödega ei kiirustanud
Vastavalt avatud riigihankekonkursile sõlmis linnavalitsus ehituslepingu ASiga Renover Ehitus 3,1 milj. kroonile. Valiku tegemisel olid kriteeriumiteks pakutav hind, ehitustoode kestvus
ja pakutav garantiiperiood. Kõik
loetud näitajad olid Renover Ehi-

Pea kuu enne avamist oli raamatukogu veel ehitajate päralt
ja renoveerimise lõppu polnud näha.

Linnapea Jaan Moks ja raamatukogu juhataja Marika Salu
lõikasid üheskoos läbi nii lindi kui ka lahti raamatusarnase
tordi.

tusel soodsaimad ja hinnavahe
järgneva pakkujaga 110 tuhat
krooni, samuti oli Renover remontinud ca 4 aastat tagasi Linnavalitsuse hoones kontoriruume
ning tööd tehti siis probleemideta. Kõik see ja lisaks raamatukogu ehituse suhteline lihtsus ja väike maht, ei andnud põhjust
kahelda, et ehitaja endale võetud
kohustused ka täidab. Paraku
osutus ehitaja tööde organiseerimisel saamatuks, mis väljendub
muuhulgas selleski, et ehitusel tegutses järjepanu viis objektijuhti. Pidevalt leidis Joala sõnul ehitaja projektis ja objektil nn otsitud vigu ja tegi ümber ebakvaliteetselt ja oskamatult tehtud töid.
Kõike ei saa ka ehitaja kraesse
väänata, vigu võiks leida ka tollal sõlmitud lepingus.
Võib küsida, et miks ei lõpetatud tellijaga lepingut? Teatavasti on ehitus seotud üsna keeruliste otseste ja kaudsete kulu-

dega. Lepingu lõppedes peab tellija ehitajale hüvitama tehtud
kulud, mida on väga raske määrata. Pealegi võib teine pool igal
hetkel asja vaidlustada, kohtuveskid aga jahvatavad väga aeglaselt, samal ajal peab aga ehitus
seisma, selgitab Andres Joala.
Linnavalitsus lootis, et kujunenud olukorras saab pikaleveninud ehitus valmis novembri lõpul. Umbes nii ka läks ja detsembris hakkasid Marika Salu
koos kolleegidega raamatuid riiulitele panema. Siis tuli veel arvutite installeerimine, mida riistvara lisandumisel tuleb edaspidigi veel teha. Nõnda veeres aeg ja
uksed tehti külastajatele lahti uue
aastaga pea samaaegselt. Tööpäevadel on Saue linnaraamatukogu (Nurmesalu 9) avatud kella 10 - 18, laupäeval tunnikese
võrra lühemalt ja pühapäeval suletud.
Juhan Hindov
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Toimetaja veerg
Tühikargamine
Mõned Saue Linnavolikogu opositsiooni liikmed unustavad elementaarsed demokraatlikud
normid. Saue leht on avatud kõigile, linnavalitsus ei kasuta seda enda kiidulauluks, kuid
opositsioon trügib kritiseerima. Samas rabeletakse omavahel nii, et koordineerimatult puistatakse leht üle artiklitega. Kultuurses poliitikas on igal võimuletulijal 100 kriitikavaba päeva, kuid sellest nagu poleks kuuldudki. Endine
linnapea annab turmtuld selle eelarve projekti
pihta, mille ta ise laskis koostada. Ka on unustatud, et toimusid valimised ning uuel linnavalitsusel on paratamatult vaja aega kohanemiseks, probleemide ülevaatamiseks. Selgub, et
viimased aastad on näiteks Saue ettevõtjatele
vilistatud, ettevõtluskeskkonna ja töökohtade
loomisega pole tegeletud. Kindlasti vajab linn
ettevõtluse -ja majandusega tegelevat spetsialisti, keda uus linnavalitsus soovib palgata. Seda
plaani rünnatakse teravalt, kuigi eelarvele lisakoormust ei tule. Kõik toimub praktiliselt senise palgafondi raames. Samas iga haritud poliitik teab, et temagi palgaraha tuleb ettevõtluse poolt loodud väärtustest.
Linnavalitsuse arvates on igas normaalses
struktuuris juhi abi. See on juhtimise normaalne praktika, mida praegusele linnavalitsusele
keelatakse. Teisalt vajab kiiresti uuenenud
õigusruumis Saue linnavalitsus juristi, et abistada nii volikogu kui linnavalitsust pädevate
otsuste tegemisel. Selle töö tegijat polevat aga
tarvis, kuigi just eelmise linnavõimu tegevuse
pärandiks on kohtulood. Seega tundub suhteliselt jaburana süüdistus 50 tuhat krooni palka
saavast linnapeast. Saue linnapea astmepalk on
2003. aastal ca 23 000 krooni, mille aluseks on
3 aastat tagasi vastu võetud volikogu määrus.
Siit tuleb edasi jutt rahast ehk korteriühistutele
kavandatavast 100 tuhandest kroonisest toetusest. Arvame, et 30 tuhat tuleks ühistutele maksta asutamistoetusena ja 70 tuhat krooni intressitoetusena. On ju erastatud korterite omanikud maksnud linnakassasse üle 50 tuhande
krooni maamaksu olukorras, kus eelmine linnavõim erastas korterelamute juurde ka avalikuks kasutamiseks mõeldud linnatänavate aluse maa. Nüüd peavad need sauelased maksma
teiste kasutuses oleva enda maa eest. Muuseas,
intressitoetus on mõeldud ka eramajade renoveerimiseks.
Hakatuseks ehk aitab. Linnavalitsus on täitevorgan ja ka eelarve osas teeb otsused volikogu. Otsust aga veel pole. Kuid paistab, et
asjaliku tegevuse asemel sunnitakse linnajuhtidele peale sõnasõda. Tuult külvad, tormi lõikad, ütleb Euroopa Liitu siirduva rahva vanasõna. Eelmises lehes rääkisime põgusalt revisjonikomisjoni juhtimise põhimõttest. Lisaks
lugesin, et eelmise volikogu revisjonikomisjon
uuris tollal linnavalitsuse raamatupidamist.
Samas jäid ilmselt paljud linnavalitsuse muud
tegemised märkamata. Ehk tuleb neidki lugejatele tutvustada. Siinkohal aga toonitakse linnavoliniku Kostel Gerndorfi lühikest seletust:
“Me muudame poliitikat…!” Tegutseme selleks, et Saue kohalikku poliitikat muuta inimesekeskseks.

Juhan Hindov
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Saue linnajuhid tänasid
teenekaid
Saue linnapea Jaan Moks ja Linnavolikogu esimees Ero Liivik tänasid 22. detsembril toimunud aastalõpu vastuvõtul
neid linnakodanikke, kes oma tegevusega
on kaasa aidanud linna kultuurielu, laiemas plaanis aga Saue arengule tervikuna.
Linnavalitsuse tänukiri ulatati enam kui
200 lugupeetud linlase aplausi saatel Kalev Israelile, Edith Madalikule, Lya
Uuvitsale, Sirje Tuusile, Erna Gerndorfile, Inger Urvale, samuti ettevõtjatele Marko Koidule ja Reigo Ilule ning
lõpuks Elektriraudtee ASile meeldiva
koostöö eest.
Sauel on palju väärikaid ja töökaid linnakodanikke, keda oleks linnajuhtide sõnul siiras soov tänada tehtu eest. Linnapea
sõnul mahutas kooli aula paraku vaid osa
neist. Vastuvõtt tähendaski eelkõige seda,
et pidulikus aastavahetuse ja jõulumeeleolus võeti kokku 2002. aastal saavutatu.
Saue maksumaksja võib laias laastus ra-

Linnapea Jaan Moks (paremalt) ja volikogu esimees Ero Liivik andsid kõikidele vastuvõtule palututele terekäe
koos aastalõpu heade soovidega.

hule jääda, kuid tuleb edaspidigi pingutada arengu nimel, tõdesid nii Moks kui ka
Liivik. Igal juhul muusikaliseks kingituseks
kohale palutud ooperilaulja Jassi Zahharov andis omalt poolt ootamatult ilusa kontserdi, mis sauelastele hinge läks.
Saue Sõnumid

Tugiõpilased aitavad
leevendada koolivägivalda
Laupäeval, 4. jaanuaril kohtusid Saue
Noortekeskuses 2002 a tugiõpilaskoolituse läbinud õpilased, et teha kokkuvõtteid tehtud tööst koolitusel, kaasõpilaste abistamisel ja anda üle meened. Peeti
plaane suvise kokkutuleku korraldamiseks. T.O.R.E. ehk Tugiõpilaste Oma Ring
Eestis liikumise eesmärk on suurendada
koolis selliste õpilaste hulka, kes oskavad
ning tahavad paranadada/hoida suhteid
ning kooli õhkkonda, leevendada koolivägivalda ja kaaslaste muresid. Tugiõpilane
on noor noorte hulgas, kes märkab täiskasvanutele märkamatuks jäävaid kaasõpilaste
probleeme ning oskab delikaatselt, rahumeelselt ja lahendusi otsivalt sekkuda.
T.O.R.E. tegevusse oli liitunud 2001. aastaks 52 Eesti kooli.
Eelmisel aastal liitus selle liikumisega
kolm Harjumaa kooli: Keila Gümnaasium,
Saku Gümnaasium ja Oru Põhikool. Alguses oli huvitatud ka Saue Gümnaasium,
kuid koolitusest, mis rahastati Harjumaa
Alaealiste Komisjoni poolt 50 000 krooniga, võtsid osa vaid kaks hakkajat tütarlast Sauelt: Liina Väin ja Merilin Isreal.
Liina ja Merilin on arvamusel, et Saue

Gümnaasiumis on vaja õpetajatele tublisid abilisi koolivägivalla, -kiusamise ja
muude probleemide lahendamisel. Liina ja
Merilin esinesid oma ettepanekutega noorsootöö ümarlaual ja otsisid juhendajat kooli personali hulgas. Kuid kahjuks ei piisanud sellest Saue Gümnaasiumis tugiõpilasliikumise käivitumiseks. Kiituseks peab
tõdema, et projektiga käivitati TORE liikumine Saku Gümnaasiumis ja Oru Põhikoolis. Keila õpilastele oli tugiõpilaste
koolitus jätkukoolituseks. Varem tegutses
liikumine projekti “Noorem õde/noorem
vend” raames.
Heli Joon
Projekti juht

Saku ja Oru kooli tugiõpiased kokkuvõtete tegemase ajal Saue noortekeskuses.
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Linnavolikogu arutas 2003. aasta
eelarvet, linna põhimääruse
muutmist, heakorra eeskirju
Volikogu 4 koosseisu viies istung toimus 19.detsembril 2002.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu esindaja valimine
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikokku.
Valimised viis läbi häältelugemiskomisjon koossseisus Vello Toomik, Marika Õispuu,
Matti Nappus. Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikokku valiti
8 poolt häälega Rafael Amos.
Otsustati vastu võtta otsus nr
21.
2. Saue linna 2003.aasta eelarve ( I lugemine).
Eelarve suunati volikogu eelarve- ja arengukomisjoni. Komisjon tuleb kokku 07. ja 14.jaanuaril. Kõikide teiste komisjonide parandusettepanekuid
ootab eelarve- ja arengukomisjon 13.jaanuariks.
3. Saue Linnavolikogu
18.05.2000.a määruse nr 22
“Saue linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, kontrollimise ja täitmise kord “ kehtetuks
tunnistamine.
Määrus on koostatud tänaseks
kehtetuks muutunud terminoloogiat ja nõudeid järgides ning
tunnistati kehtetuks.
Otsustati vastu võtta määrus nr 2.
4. Saue Linnavalitsuse
29.11.2002.a korralduse nr
171 ”Sihtotstarbeliselt linnaeelarvesse laekunud summade arevelevõtmine” tutvustamine.
Nimetatud korraldust tutvustati 7.detsembri 2002.a. Saue
Sõnas nr 21 (147).
5. Esindajate määramine komisjonidesse.
* esindajaks Saue linna eelarvest seltsidele, klubidele ja
ühingutele toetusi määravasse
komisjoni määrati Ene Kukk;
* esindajaks Saue linna eelarvest spordiühingutele toetusi
määravasse komisjoni määrati
Ülo Vatsk.

Otsustati vastu võtta otsus nr 22.
6. Linnavara rendile andmine.
Seoses korterite haldamise üleminekuga korteriühistutele anti
Saue Linnavaraameti bilansis
olevad gaasihoidlad Kütise tn
13 ja Pärnasalu tn 32 rendile
OÜ Saumerile.
Üleandmise-vastuvõtmise akti
vormistab Saue Linnavaraamet.
Otsustati vastu võtta otsus nr 23.
7. Saue linna põhimääruse
muutmine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 3.
(poolt 9, vastu ei ole, 3 erapooletut)
8. Eestseisuse moodustamine.
Volikogu töö paremaks koordineerimiseks moodustati eestseisus, kuhu kuuluvad volikogu
esimees, aseesimehed, fraktsioonide ja komisjonide
esimehed.Linna põhimäärusse
viidi sisse säte, et eestseisused
on avalikud, kui eestseisus ei
otsustata teisiti ja nendest võivad osa võtta kõik volikogu liikmed.
Otsustati vastu võtta otsus nr 24.
9. Tõkke tn, Suurevälja tee ja
raudtee vahelise ala territooriumi detailplaneeringu kehtestamine ( I lugemine).
Kehtestati AS Talone poolt
koostatud ja Saue Linnavalitsuse 06.09.2002.a korraldusega nr
105 vastuvõetud ja valiku arutelu läbinud Tõkke tn, Suurevälja tee ja raudtee vahelise ala
detailplaneering.
Otsustati vastu võtta otsus nr 25.
10.Saue
Linnavalitsuse
25.08.2000.a määruse nr 4
“Autode kasutamise kord”
kohaldamine.
Volikogu lubas nimetatud korda kohaldada linnapeale ja
abilinnapeale.Ametiautode soetamise otsustab linnavalitsus.
Ametiauto kasutamisest loobumisel vormistatakse isikliku
sõiduauto kulude hüvitamine
linnapea käskkirjaga.
Otsustati vastu võtta otsus nr 26.

11. Saue Linna heakorra eeskirjad (I lugemine).
Eelnõu suunati õiguskomisjoni.
12. Palgata puhkus.
Linnapea lubati poolte kokkuleppel palgata puhkusele 15.jaanuarist kuni 22.jaanuarini 2003.
Otsustati vastu võtta otsus nr 27.
13. Saue Linnavolikogu
10.06.1999.a määruse nr 56 “
Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kord”
täpsustamine.
Nimetatud määruses asendati
endine komisjon “ õigus- ja kodanikukaitsekomisjon” uue komisjoniga “õiguskomisjon”.
Otsustati vastu võtta määrus nr 4.

ja linnavalitsus, kusjuures korter ei kuulu otsustuskorras ostmisele ning tuleb vabastada 1
kuu jooksul pärast isiku lahkumist Saue linna teenindava politseikonstaabli ametikohalt.
Otsustati vastu võtta otsus nr 28.
(poolt 11, vastu 1, 1 erapooletu)
15. Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel sõidusoodustuste
kehtestamine (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu komisjonidesse, juhtivkomisjoniks
jääb sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
16. Saue linna ametiasutuste,
nende struktuuri, koosseisude ja

14. Saue Linnavolikogu
13.06.2002.a otsuse nr 151
kehtetuks tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati Saue Linnavolikogu 13.06.2002.a otsus
nr 151”Koondise 3-26 korteriomandi võõrandamise avalikul
enampakkumisel”. Saue Linnavolikogu otsustas Harju Politseiprefektuuri taotluse alusel,
anda see korter üürile Saue linna teedindavale konstaablile.
Lepingutingimused töötab väl-

ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine (I lugemine).
Otsustati eelnõu parandusettepanekud esitada eestseisusele.
17. 2002.a IV kvartali hüvitis.
Volikogu liikmetele maksti välja IV kvartali hüvitis summas 88
176 krooni.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linnakantseleis.
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Alguse asi ehk kõigepealt
seaduslikkusest
Pea kaks kuud on Saue Linnavolikogus uut poliitikat praktiseeritud. Oleks ju igati kena,
kui nelikliit alustanuks oma
eesmärkide elluviimist legitiimselt ja kooskõlas heade tavadega. Kuid juba volikogu teine istung toimus tõsiste õigusrikkumistega alates päevakorra kinnitamisest. Sellele tähelepanu juhtimine opositsiooni
poolt jäeti hääleks kõrbes. Sest
kel võim, sel voli. Üks konkreetne seadus, linna- ja valla
eelarve seadus nimelt, nõuab
imperatiivselt, et linna- või vallavalitsus peab eelarve eelnõu
andma volikogule üle hiljemalt
üks kuu enne eelarveaasta algust, so 1.detsembril. Kahjuks
arutas Saue Linnavalitsus
2003. aasta eelarve määruse
eelnõud alles 4. detsembri istungil, seega neli päeva hiljem,
kui pidanuks selle juba volikogule suunama. Ütlete, et pisiasi, kummatigi võib sellistest
pisiasjadest moodustuda süsteem, mis paratamatult viib
õigusliku nihilismi.
Komisjonidest
Pärast nelikliidu tekkimist sedastasime koheselt, et jätame
täieliku võimutäiuse koos sellest tulenevate kohustuste ja
vastutusega koalitsiooni kanda.
Olime nõus osalema komisjonide töös. Tegime teisele poo-

lele ettepaneku, et iga komisjoni koosseisus võiks olla pool
valimisliidu Saue nimekirjas
kandideerinud inimestest, soovitades igasse komisjoni kolm
meie esindajat. Komisjonide
esimeeste poolt volikogule esitatud komisjonide koosseisud
olid pehmelt öeldes imelikud.
Näiteks ei kuulu spordikomisjoni ühtegi opositsiooni esindajat, kuigi meie kandidaatideks
olid muuhulgas Sven Sommer
ja Tiit Selberg. Enamgi veel.
Kaheksast fraktsiooni Saue
liikmest suudeti komisjonide
töösse kaasata vaid seitse. Üksikasjalik analüüs nelikliidu
poliitikast volikogu komisjonide formeerimisel ning meiepoolsed kommentaarid sellele
tegevusele peaksid ilmuma
peatselt.
Revisjonikomisjonist
Eelmise volikogu opositsiooni
ja praeguse volikogu koalitsiooni üks liidreid on mitmel
puhul toonitanud, et revisjonikomisjon peab kuuluma opositsioonile. Jagame seda seisukohta täielikult. Kummatigi
leiame, et komisjoni koosseis
ei tohi olla segi nagu Kört Pärtli
särk. Sinna saavad kuuluda
ainult kas ühe või teise poole
esindajad. Kuna komisjoni esimeheks valiti Henn Vaher, siis
loobusime tehtud ettepaneku-

test osaleda komisjoni töös
ning pöördume vast selle küsimuse juurde uuesti tagasi siis,
kui opositsioonil on võimalus
juhtida revisjonikomisjoni
tööd.
Opositsiooni esimesed kogemused näitavad, et komisjonide koosseisude ettevalmistus
on nõrk, ei osata eristada tähtsamaid asju vähemtähtsatest,
soovida jätab komisjonide liikmete teavitamine ning taustinfo. Muide 19.detsembril lugesime volikogus esimest korda
eelarvet, aga eelarve- ja arengukomisjon pole veel kordagi
koos käinud.

likogus tegid- sõidetakse teerulliga üle. Iga vähegi normaalne inimene saab aru, et tegu on
täieliku jaburusega, sest riikliku registri andmetel ei olnud
eelmise volikogu koalitsiooni
liikmetel ega praegustelgi teerulli juhtimiseks vajalikke lube.
Noh ega keegi seda teerulli värki ju otsesõnu võtagi –
kalambuurne teine! Aga õigem
oleks ikkagi otsuste langetamisel kõnelda Saue huvidest, mitte enamuse teerullist. Siit meie
soovitus – ausas poliitilises
võitluses tuleks jääda ka kõiki
pooli austava leksika juurde.
Rafael Amos
Fraktsiooni Saue esimees

Põhimääruse muudatustest
Oleme täiesti nõus linnapea
Jaan Moksi volikogu istungil
välja öeldud seisukohaga, et
Saue linna põhimäärus on kolme aastaga aegunud ning linnal on vaja praegusele reaalõigusele tuginevat põhimäärust. Sestap ei pea opositsioon
kohaseks piirduda põhimääruse menetluse juures vaid kosmeetiliste parandustega, vaid
linna põhidokument vääriks
väärikamat kohtlemist.
Teerulliga ülesõitmisest
Siit ja sealt võib lugeda ning
kuulda, et nüüd tehakse tagasi
see, mis võimuliit eelmises vo-

Praegune Saue opositsiooniliider Rafael Amos on pikaajalise volikogu töökogemusega kommunaalpoliitik.

Noortekeskuses kees vaheajal elu
Koolivaheaeg lõppes esmaspäeval, 6 jaanuaril, et ilmselt
paljudes paikades Harjumaal
jätkuda külmapühadega. Vaatamata eriti karmidele ilmadele
oli Noortekeskus ka vaheajal
rahvast täis. Vahetult enne jõule korraldati bussireis Ida-Virumaal asuvasse Kohtla-Nõmme kaevanduse päkapikumaale. Lapsed käisid ka maa all
kaevanduses, kus oli osa jõulumaast. Vaheajal esitasid õpilased just noortekeskuses õpitud näidendit Jõulujussi valimi-

sed kahel korral – nii linnavalitsuse töötajatele ja teisel korral oli publikuks oma vanemad.
Kolmanda suurema ettevõtmisena korraldas Noortekeskuse
poisteklubi lemmikfilmide öö,
mille käigus mängiti lisaks filmide vaatamisele ka seltskonnamänge ja lustiti niisama.
Saue Sõnumid
:

Etenduse Jõulujussi valimised näitetrupp on rahul: vaatemäng meeldis publikule,
kõigil meel rõõmus.
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Paneb mõtlema…
Mis sundis mind sulge haarama ja Saue Sõnasse kirjutama?
On leht oluliselt paremaks ja
sisukamaks muutunud, mis sellest et natukene Kesknädala
moodi. Aga eks uus valitsus
olegi ju poliitiline ja peab olema oma erakonna nägu. Nüüd
aga vastus küsimusele, miks
kirjutan? Selleks on kaks põhjust: 2003.a. linna eelarve ja
uue võimu soov oluliselt suurendada oma koosseise.
Minu arvates on liig mis liig
Saue linnakantselei koosseisu
suurendamine 40% võrra. Nimelt soovitakse senise 7 koosseisulisele ametile lisada veel
3+1 ametnikku, kellest üks on
arvutispetsialisti ametikoht.
See on loomulikult vajalik, sellest saavad kõik väga hästi aru.
Teised kaks loodavat ametikohta on linnapea abi ja majandusnõunik, mis on küll põhjendamatu raiskamine. Ühele
väikelinnale läheb linnapea
kalliks maksma, sealhulgas üle
50 000 krooni kuus palgaraha + riigimaksud. Ma arvan, et
odavam ja efektiivsem on sellises väikeses linnas palgata linnapea, kes ei vaja nii palju abisid.
Kui aus olla, tegime me
siiamaani kolme aastaga koos
abilinnapeaga ja oma meeskonnaga ära väga suure töö ja
ei kasutanud mingeid nõunike
ega abisid, vaid usaldasime teineteist ja nõudsime oma alluvatelt töö tegemist. Kes ei saanud hakkama, lahkus. Peale
selle soovitakse eelarves suurendada volikogu kulusid üle
40%, seega seniselt 600 000
kroonilt 900 000 kroonini. Mis
põhjusel? Nimelt ei saa linnavalitsus hakkama korralike volikogu eelnõude ettevalmistamisega ja volikogu esimehel
pole vist aega neid enne istungit üle vaadata. Selleks soovitakse tööle võtta veel üks ametnik, kes teeks volikogu esimehe ja linnavalitsuse tööd. Olen
seisukohal et maksumaksja ei
pea kinni maksma kellegi
saamatust, ebakompetentsust või suutmatust oma tööd
hästi teha.
Teine probleem on eelarve.
Mis siis muret teeb? 100 000
krooni linna poolne toetus loo-

davatele korteriühistutele majade renoveerimiseks. Väike
raha eelarve seisukohalt, aga
tegelikult on probleem minu
jaoks palju laiem. Nimelt kellele ja kuidas seda raha jagatakse. 1997 a. tulles Saue linnavalitsusse, häiris mind kohutavalt üks asi. Nimelt Saue linn
- see oli korterelamud ja nende
probleemid ja nagu sellele lisaks polegi rohkem probleeme.
Tegelikult on aga Saue ka individuaalelamu piirkond, kus elavad pooled Saue elanikud. Ja
minu küsimusele, et mis on siis
mõeldud kooperatiividele ja individuaalelamu piirkonnale, kust
tegelikult laekub üle miljoni
krooni maamaksu, vastas koalitsiooni tegelik liider hr. Gerndorf: “Me muudame poliitikat ja meil ei ole kavas seda
raha, mida maksudega kokku korjatakse, võrdselt maksumaksjatele tagasi jagada.
Raha selleks kokku kõigi
käest korjataksegi, et seda
ebavõrdselt vastavalt vajadusel tagasi jagada.” Kallid
majaomanikud, selleks Teilt
maamaksu korjataksegi, et seda
kortermajade korrastamiseks
kasutada. Rohkem sõnu nagu
polegi vaja, teerulliga üle ja
kõik.
Mul on suur heameel selle
üle, et me suutsime midagi eelnevalt ära teha, et natukenegi
tasakaalustada individuaal elamurajooni ja korruselamute
vahelist tasakaalu. Võiks küsida, et milline oleks minu ettepanek siis korruselamute renoveerimiseks. Samasugune
nagu muu kinnisvara puhul omaniku taskust või läbi sotsiaaltoetuste süsteemi.
Andres Pajula
Volikogu liige
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Linnavalitsus arutas
turvalisuse ja
planeerimise asju
Linnavalitsuse 21 istung toimus
23.detsembril ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Info kuritegevusest Saue linnas.
Kuulati ja võeti teadmiseks Lääne- Harju Politseiosakond ülemkomissari Heigo Kõrge ja
AS Falck Eesti Harjumaa esinduse teenistusjuhi Aare
Hammeri info.
2. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Saue Linnaraamatukogule aadressil Saue linn,
Nurmesalu 9,
kasutusotstarve- raamatukogu.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 177.
3. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine ja peretoetuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 178.
4. Kauplemisloa väljastamine.
* Kauplemisluba väljastati OÜ
Sadmed kohvikule
* Jõulukuuskede müügiluba väl-

jastati Elsting Raivole.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 179.
5. Juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus, Pärnasalu põik 9 katastriüksuse moodustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 180.
6. AS Renover Ehitus taotluse
läbiarutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 181.
7. Sihtotstarbeliselt linnaeelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendati eelarve tulude osa 52
000 krooni ( toimetulekutoetusteks)
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 182.
8. Eelarve muudatus
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 183.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas
20 mln kroonise laenu
pikendamist
Linnavalitsuse selle aasta esimene istung toimus 06.jaanuaril ja
päevakorras oli üks küsimus:
1. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Laenu refinantseerimine” läbiarutamine.
Otsuse sisuks on 2001. aastal
Saue linna poolt Hansapangast
5 aastaks võetud 20 mln laenu
refinantseerimine kolme aasta
võrra pikemaks perioodiks. Uute
tingimuste kohaselt annab Ühispanga poolt tehtud pakkumine
võimaluse vabastada 2003. aastal linnale rahalisi vahendeid

ligi1,5 mln krooni ulatuses. Selle rahaga on mõeldav alustada
Saue Gümnaasiumi söökla remonti või lasteaia juurdeehitust.
Ka järgnevatel aastatel annab
laenu refinantseerimine linnale
paremaid võimalusi vabaneva
raha kasutamiseks. Otsustati
suunata otsuse eelnõu volikogu
eelarve- ja arengukomisjoni.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Tänuavaldus Linnavalitsusele
Olen tänulik Saue Linnavalitsusele terviseprojekti toetamise eest,
mille jooksul sain rääkida tervise säilitamisest ja taastamisest looduslikul viisil. Kõnelesin projekti käigus tervislikust toitumisest,
vesiravist ja vaimsest tervisest peamiselt saue Päevakeskuses.
Projekti tänukontsert m.a. 14. detsembril tõi kuulajate südametesse helgust ja rahu. Soovin, et 2003. aastal saan pakkuda projekti jätkamise võimalusi ka töötavatele sauelastele õhtustel aegadel samasisuliseks teabevahetuseks.
Lugupidamisega
Silvia Mänd
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Saue Auto veab peamiselt Euroopas
Saue Auto AS on rahvusvahelisi kaubavedusid tegev transpordiettevõte Eestis ca 600 teise samalaadse veondusettevõtte seas. Firma litsentsiga sõitvast 19 raskeveokist veereb
enamus kogu aeg teedel, mõned neist ei tule kuude kaupa
Eestisse, vaid veavad näiteks
Itaalia ja Saksamaa vahel kaupa. “Tööd praegu jagub. Puhkust eriti ei saa ja 365 päeva
on minu mobiiltelefon sisse
lülitatud,” selgitab juhataja
Urmas Müürsepp (45) tasakaalukalt. Just viimatimainitud viisil on ettevõtet juhitud selle
loomisest 1994. aastal. Ettevõttes töötab praegu 42 inimest, neist sauekaid on 14. Viimaste seas on ka Urmas Müürsepp ise, kes on Saue elanik
alates 1985. aastast. Roolikeerajaid on igale autole ette nähtud üks mees ja siis veel kolm
varujuhti, seega kokku 22 autojuhti.
Saue Auto AS käibest tuleb
90% rahvusvahelistest vedudest, tehakse ka masinate tehnoülevaatust, samuti veokite
remonti. Kaubaveod on viimastel aastatel viinud ettevõtte
autod peamiselt Saksamaale,
Itaaliasse, igapäevased reisid
on aga Soome, Rootsi, nüüd ka
aina tihedamini Läti. Koormaid
veetakse ka Inglismaale, Kreekasse, Hispaaniasse. Saue
Autol on lisaks vedukitele vaid
tendiga poolhaagised, külmutusautosid ei ole. Saue enda ettevõtetest veetakse ligi 80
rekkatäit naabruses asuva ASi
Sami kaupa, kuid veoteenust
tehakse ka ASile Toode,
Nolmette, Mira ja teised. Loomulikult on iga klient teretulnud ja neid on üle Eesti Ja sümpaatselt koheldakse kõiki Tule
tänava hoones, mille II korrus
on kohandatud meeldivaks
kaasaegseks kontoriks.
Esimene suurem raha tuli
Hansapanga august
Urmas Müürsepp ning transpordi -ja logistikajuhataja Kalju Rohtmets on Saue Auto ASis
osanikud, enam kui 50% aktsiatest kuulub ASile Merko
Grupp. Mainitud firma territoo-

Saue Auto ASi juhataja Urmas Müürsepp on aastatepikkuse
kogemusega autotranspordi ettevõtja, kelle juhtimisel sai
ettevõte 2000. aastal ISO kvaliteedisertifikaadi.

riumile ehitatud tootmishoones
paiknetakse ettevõtte loomisest
peale. “Oleme Merko krundil
rentnikud,” selgitab Müürsepp
ja lisab, et kunagine EKE
Merko nime kandnud tänane
Merko Grupp oligi esimene
suurem tööandja. Mäletatavasti
ehitati Tallinnas, Liivalaia tänavas Hansapanga hoonet.
“Saue Auto kasvas välja EKE
Merkost, kus mehhanismidest
olid peamiselt isekallutajad ja
buldooserid. Eks Hansapanga
maja auku kaevates ja rämpsmaju lammutades teenisimegi
esimese tõsise raha nii, et pärast
seda saime osta 2 rahvusvahelisi vedusid tegevad autod,” lisab
Müürsepp.
Raha on teenitud stabiilselt,
iga aasta on pisut eelmisest parem, kahjumisse pole ettevõtet
lastud - nõnda võib Urmas
Müürsepa selgitused kokku
võtta. 2001.a. käive oli Saue
Auto ASil 32 mln krooni. Eelmise aasta majandustulemused
on veel kokku võtmata, kuid
tulemas paistab 35 mln kroonine käive. 2001. aastal saadi
kasumit 1,6 mln krooni, mille
põhjal jaotati ka omanukutulu.
“Tavaline oli see, et investeerisime kogu kasumi uude tehnoloogiasse, ka uutesse autodesse,” selgitab Müürsepp.
Masinad on kallid - kaasaegne
kvaliteetne raskeveok maksab
ca 1,2 mln krooni, millele lisaks tuleb 400 tuhat välja käia
poolhaagise eest. Mõistagi kasutatakse liisingu abi. “Elame
nii, et üht liisingus olevat autot

toetavad kaks väljaostetud
autot,” lisab juhataja.
Lihtsamaks ei lähe autove-

dude äri ka sel aastal. Vedaja
kasumit hakkab kärpima saabuv raskeveokimaks, keerukas
ja tähelepanu nõudev on endiselt dokumentide vormistamine. “Täna on nii, et autojuhi
tööst kulub lausa 60% paberimajandusele,” kaalutleb Müürsepp. Ettevõttesse saab palgata vaid spetsiaalse koolituse
teinud juhte. Lihtsamaks teeb
paberite vormistamise see, et
kohapeal töötab tollimaakler.
Kindlustuse roheline kaart kallines läinud aasta lõpus 25%.
Kindlustada koormaid ja autosid tuleb, sest näiteks 2001.
aasta lõpul varastati Saue Auto
üks masinatest Lätis koos koormaga. Igas äris on omad riskid.
Juhan Hindov

Klaasgalerii viib tootmishoone teisele korrusele, kust suunatakse reisidele Saue Auto 19 raskeveokit, mis enamus on
Scania tehastest pärit kütusesäästlikud ning keskkonnasõbralikud.

Harjumaa suusameistriks saab püüelda Kõrvemaal
Harjumaa Spordiliit korraldab 25. jaanuaril 2003.a Aegviidus,
Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuses Harjumaa Meistrivõistlused
murdmaasuusatamises.
Start avatud 11.00-15.30.
Buss võistlustele väljub Saue Linnavalitsuse juurest 10.00.
Võistluste juhend Harjumaa Sordiliidu interneti kodulehel
www.harjusport.ee ja saadaval paberkandjal
Saue Huvikeskuses.
Eelregistreerimine
21. jaanuarini tel 659 5009 või 052 34 339.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
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Saue orienteerujatele oli edukas aasta
Orienteerumisklubi Saue Tammed pidas aastakoosoleku Saue
Gümnaasiumis kohvilaua taga detsembris. Aastale joont alla tõmmates tõdeti, et 2002. aasta oli edukas. Juba aastaid orienteerujate
seas eriti ihaldatud Jüriöö jooksu
võiduauhind Kalevipoja kuju õnnestus eelmisel aastal võita.
Sauekatest klubiliikmed Kirti Rebane, Viivi-Anne Soots, Andreas
Kraas, Erik Aibast ja Erki Aadli võitsid selle trofee Saue klubile.
Ka eelmise aasta Eesti orienteerumise meistrivõistlustelt koguti
kopsakas medalitesaak – lausa 31
medalit, neist kaheksa kullakarvalist meistrimedalit. Kõrge tiitli
omanikeks said Kirti Rebane,
Maire Raid, Tiiu Vene, Virve
Orav, Ülo Vainura, Heino Heinloo, Tõnu Kirss ja Helmut Karin. Harjumaa meistrivõistlustelt

Suvisel orienteerumisvõistlusel seisavad kõrvu klubikaslased ja Eesti meistrid
orienteerumises Heino Heinloo, Ülo Vainura ja Helmut
Karin.
saadi kokku 45 medalit.
Klubi esinaine Edith Madalik nimetas koosolekul Saue Tammede aasta parimad orienteerujad
ja autasustas vanuseklasside edukamaid meenetega. Kõige noorematest sai spordiraamatu omanikeks Laura Soosalu ja Sander

Kuusk. Noortest oli parim Lauri
Malsroos. Põhiklassi vaieldamatud liidrid on endiselt Kirsti Rebane ja Andreas Kraas. Mõlemad osalesid ka möödunud aasta
MMil. 2002. aasta head tulemused
olid ka veteranidel, kelle seast klubi parimateks tunnistati Virve
Orav ja Ülo Vainura, samuti sai
klubi parima tiitlivanematest veteranidest Heino Heinloo.
Klubi aastakoosolekul tõdeti,
et Linnavalitsus on andnud just
noorte arenguks rahalist toetust,
kuid tulemused ei anna põhjust rahuloluks. Noorte tagasihoidlik
huvi orienteerumise vastu on viinud selleni, et Eesti koolinoorte
meistrivõistlustel Saue Gümnaasium ei osalenudki. Samas on aga
klubi võistlustel edukalt esinenud
veteranid jäetud linnavalitsuse
poolt ilma igasugusest toetusest.

Paraku läheb mõistust ja füüsilist
jõudu üheaegselt nõudev tore
spordiala aina kallimaks.
Orienteerumisliidu üldkogu
otsustas 2003. aastal tõsta võistluste osavõtumakse, suurenevad
ka sõidukulud võistluspaikadesse.
Veteranide osavõtt võistlustest
muutub enam problemaatiliseks.
Linnavalitsusel tuleks kaaluda tõsiselt 20 – 30 kohalise bussi soetamist, mis sõidutaks orienteerujad
võistluspaikadesse, samas aitaks
mahendada Saue huvialaringide ja
teiste spordiklubide transpordiprobleeme. Saue Tammede koosolekul arvati, et ehk aitab Saue Ettevõtjate Liit ja ka spordilembene
linnapea Jaan Moks senisest
enam toetada spordiliikumist
Sauel.
Helmut Karin

Saue kultuurielu oli mitmekülgne 2002. aastal
Saue seltsielu edendamiseks ja
sauelaste vaba aja sisustamiseks
lõppenud aastal tegevust alustanud
Huvikeskusel on juba mõndagi
meenutada. Loodi uued klubid –
koduloouurijate, võrkpalli-, poksi-, tennise- ja korvpalliklubi. Saue
Huvikeskuse ringides osaleb ligikaudu 400 õpilast. Tegevust alustasid lennumudelismi ja rendžu
(mõttemäng) ringid. Suurima liikmete arvuga kultuuriselts MTÜ
Saue Folk sai lisaks senistele rühmadele – Saue Kägara, Saue
Simmajad, Vokiratas ja kapell veel
juurde 12 kooli rahvatantsurühma.
Tegevust alustas Saue Naiskoor.
On korraldatud hulk kultuurija spordiüritusi, millest osavõtjaterohkemad olid 30. mail kooli
staadionil toimunud rahvatantsupidu enam kui 300 tantsijaga ning
showgrupi Lainela kevadkontsert.

Saue Naisseltsi liikmed tegid koos teiste kultuurilembestega Huvikeskuses jõulukaarte. Objektiivi ette jäid selles tegevuses Lehte Kilp (vasakult), Keskuse juhataja Sirje Luberg,
Liide Jürgenstein, Anne Teetamm ja Ulvi Elsting.
Omaette vaatamisväärsus oli Jamaha Brass Bandi meeleolukas
juubelikontsert. Traditsiooniks on
Sauel saanud jaaniõhtu korraldamine, mis läinud aastal toimus

koos Ivo Linna ja ansambliga
Rock-Hotell. Sügise algust tähistas Huvikeskuse ning tema aktivistide korraldatud kontsert keskuse
pargis. Omamoodi püüdsime la-

hendada mardi- ja kadrikommete
võistlusesitamise, kus žüriisse
kuulus folkloorispetsialist Igor
Tõnurist. Selle üritusega ühes tonaalsuses oli ka Saue Folgi perepidu.
Sportlikumate üritusete poole pealt tuleb mainida Jüriöö tõrvikutega rongkäiku ja orienteerumisvõistluses osalemist, samuti
maijooksust ja SL Õhtulehe rahvajooksust osavõtu korraldamist.
Peale ülaltoodute oli veel mitmeid
ettevõtmisi. Muuseas, Sauel tegutseb veel teisigi ringe, millest on
võimalus soovijatel osa võtta.
Loodan, et uus aasta tuleb eelmisest veelgi mitmekesisem. Selleks
hoogu ja indu kõigile!
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Adamson – Ericu muuseumis on avatud noortenäitus
6. detsembril avati ürituse “Adamson – Eric 100” raames valminud
õpilasloomingu näitus “Mustriolevused” Adamson – Ericu muuseumis Tallinnas, Lühikese jala ruumes. Näituse korraldaja oli Eesti
Kunstimuuseumi laste – ja noortekeskus SIKSAK. Laste tööd on valminud möödunud aasta oktoobris
ja novembris toimunud muuseumitundides, kus tehti üle 800 omanäolise töö. Impulsiks oli värv ja kujund Adamson – Ericu loomingus.

Projektis osalesid noored kunstnikud lasteaedadest, üldharidus- ja
kunstikoolidest Tallinnast ja mujalt
Eestist. Projekti toetas Tallinna Kultuuriväärtuste Amet. Näitusel näeme lasteloomingu tõlgendust
Adamson – Ericu mängust mustriolevustega, värvidega ja pidevalt
muutuva kujundiga. Näituse korraldajate Eesti Kunstimuuseumi
laste- ja noortekeskuse SIKSAK
pedagoogide Maarja Võrgu ja Piret Kruusandi sõnul on eksponee-

ritud ruumipuuduse tõttu ainult
väga väike osa muuseumitundides
valminud töödest. Seda suurem oli
rõõm näha näitusel Saue Huvikeskuse kunstiringi laste töid. Tööd
valis näitusele kujundaja Jana Jüris.
Nii näeme näitusel I ja II klassi
Saue Gümnaasiumi õpilaste Kelly
Toomast‘i, Kristel Vist‘i ja Mailis
Korm‘i maale ning mustriolevusi
ja muutuvatest kujunditest kompositsioone Marge Nikitini’lt (IV b

kl.), Diana Rande’lt (VI b kl.),
Maarja Salme’lt (VI b kl.), Elise
Sauluse’lt (VI b kl.) ja Merli
Kalbuse’lt (VIII a kl.). Tänan siinkohal näituse korraldajaid Maarja
Võrk‘u, Piret Kruusand‘it ja eriti
Eesti Kunstimuuseumi direktrissi
Marika Valk‘u ja Ad. Ericu muuseumi direktrissi Ülle Kruusi.
Reet Vester
Saue Gümnaasiumi
kunstiõpetaja
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Saue 76506
Internet: www.saue.ee vt. Religioon
Email: gunnjill@online.ee

...oleme tulnud Teda kummardama.
Matteuse 2:2
Jumalateenistused jaanuaris
1. jaanuar, kell 12:00
– Uusaastateenistus
Jutlus: Vahur Utno
5. jaanuar, kell 12:00
– Kolmekuningapäeva teenistus
Jutlus: Gunnar Mägi
12.jaanuar, kell 12:00 – Jumalateenistus.
Külas Nõmme Baptistikoguduse Kammerkoor
Jutlus: Taavo Lige

19.jaanuar, kell 12:00
– Jumalateenistus
Jutlus: Raivo Kaustel (Palivere koguduse
emeriitpastor)
26.jaanuar, kell 12:00
– Jumalteenistus. Armulaud
Jutlus: Erki Kuld

11. jaanuar 2003

 Kirik: 6596554
 Pastor Gunnar Mägi: 6596309
Juhatuse esimees Erki Kuld: 6595386
Abipastor Vahur Utno: 6709224
Teated
Palvetund – Igal kolmapäeval kell 18:00.
Pühapäevakool – Jumalateenistuse ajal
kell 12 teise korruse klassis.
Kodugrupp – Pühapäeviti kell 16:00. Suurevälja tee 1
18-40 grupp – 16.jaanuaril kell 19:00 Mõisatrahteris
Noortekas – Kogu veebruariks jõudu.

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Jaanuar 2003

SAUE HUVIKESKUSE TÖÖPLAAN
Jaanuar 2003

HUVIRINGID

Kodulooklubi kokkusaamine – Huvitavaid fotosid Saue ajaloost
13. jaanuaril kell 17.00 Saue raamatukogus

E 10.00
14.00
18.30
20.00
T 7.15
14.00
K 10.00
17.00
N 7.15
16.00
14.00
16.30
20.00
R 10.00

Naisansambel RUKKILILL
Soome keel
Jooga
Võimlemine
Võimlemine + ujumine
Inglise keel
Võimlemine (puuetega inimesed)
Tantsurühm VOKIRATAS
Võimlemine + ujumine
Saksa keel
Käsitööring SUKAVARRAS
Käsitööring LÕNGAKERA
Võimlemine
Võimlemine (puuetega inimesed)

ÜRITUSED
3.jaan. 16.00
8.jaan. 14.00
15.jaan. 15.00
21.jaan. 18.00
22.jaan. 14.00
29.jaan. 14.00

H.Matvei
S.Mägi
A.Bachmann
L.Ainsalu
E.Odamus
J.Tepandi
E.Kalbus
E.Kalbus
E.Odamus
J.Tepandi
Õ.Väärtnõu
Õ.Väärtnõu
L.Ainsalu
E.Kalbus

Tammetõru uusaastapidu
Ekskursioon Saue raamatukogusse
Vabadusvõitlejate koosolek
Loeng Hea tervise põhimõtted. Lektor Silvi Mänd
Herbalife toodete esitlus. Kai Kattel
Kohtumine linnapea Jaan Moksiga.

TRAHTER OAAS
Pärnu mnt 24 km-l
Tulge sööma, sõitma ja sauna!
Kasutada Yamaha ATV-d
Avatud K – P 12.00 – 20.00
Info: 05021939; 05027170
6717733
www.trahteroaas.ee

SAUE JÕUSAAL
avatud
E-L 10.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770

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.

Saue Naisseltsi üritus – Perenaisetarkuste vahetamine
27. jaanuaril kell 17.30 Noortekeskuses
***
31. jaanuaril kell 18.00 Saue kooli saalis
Tantsib ja laulab folklooriansambel “Kihnumaa”
Simmaniks mängib Harald Matvei kapell
Sissepääs kõigile vaba
Info telefonidel 6595 009 GSM 052 34 339 Sirje Luberg

·
·
·
·
·
·
·
·

MÜÜA 2 – TOALINE
EUROSTANDARDIL RENOVEERITUD KORTER
ÄÄSMÄEL, KASESALU 6
44 m˛, III-e korruselise maja kõrge I korrus
uus turvauks ning pakettaknad
uus san. tehnika, elektri- ja ventilatsioonisüsteem
elektriküte
saun
naturaalparkett
köögimööbel + integr. köögitehnika
suur keldriboks
HIND – 270 000.Müüb omanik
Kontakt: 053 404214
Lugupeetud meespere!
Olete oodatud Sauel,
Tõkke tn 3
asuvasse juukselõiklasse
E – R 12.00 – 18.00
L
10.00 – 14.00
P
suletud
Palun külastage!

Tule baar
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00-14.00
• odavad lõunad
• peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARK-i majas.
Info telefonil 055 20 440.

Avaldame sügavat
kaastunnet
Piret Sanglepale
ISA
surma puhul.
Saue Simmajad

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1450

