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Vana-Keila maantee ristmik peaks
muudetama turvaliseks
Mitmed sauelased on kurtnud,
et hommikune vasakpööre Saue
sisse-väljasõidu teel Vana-Keila maanteelt Olerexi tankla juures raiskab tarbetult aega ja linlaste huvides oleks vajalik seda
fooridega või muul viisil lahendada. Jaanuari keskel oli sauelastel võimalus linna kodulehel
vastata küsimusele foori vajaduse kohta. Vastanutest 30% arvasid, et foori on kindlasti vaja,
33% pidasid seda vajalikuks
vaid tipptunnil, 34% ei näe vajadust ja 4% ei oska öelda. Seega
valdav enamus vastanutest pooldab foori. Tegemist on praegu
tõepoolest liiklusohtliku lahendusega. Jalakäijate jaoks on olukord eriti ohtlik, kuna ristmikul
puudub isegi jalakäijate ülekäigurada, teisel pool teed aga on
bussipeatus. Samas on fooride
paigutamist vastustanud Põhja Politseiprefektuuri esindajad,
kes leidsid, et foorid pigem suurendavad liiklusriske, kui neid
vähendavad.
Lahendused ei ole siin lihtsad
tulema. Olen teinud hinnapärimisi, tänaseks on oma pakkumise teinud OÜ IB Foor. 4 foori
koos jalakäijate väljakutsenuppudega, sõidukite anduritega ja
kaevetöödega maksab ligikaudu
400 tuhat krooni. Foorid töötaksid üksnes hommikusel tipptunnil. Maksab ka projekteerimine.
See ei ole väike raha, pealegi ei
ole seda ju eelarvesse planeeritud, järelikult tuleb see mõne

teise kulutuse arvelt leida või
planeerida järgmise aasta eelarvesse. Tegelikkuses segab aga
probleemi lahendmist asjaolu,
et Olerexi ristmik asub ju ühelt
poolt Saue valla maa peal ja teisalt kuulub maantee kui rajatis
riigile ehk seal opereerib riigi
Maanteeamet. Minna sinna midagi planeerima ja ehitama ilma
nende kooskõlastusteta on võimatu. Kuigi riigi Maanteamet ei
ole otseselt oma arvamust esitanud, on oma kirjaliku seisukoha esitanud Harju Teedevalitsus, kes pakub oma vastuses
pikas perspektiivis suuri ümberehitusi.

Valgusfoor oleks
ajutine lahendus
Harju Teedevalitsuse kirjas on
ka öeldud, et liikluskorralduse
teenindustaset tõstaks Olerexi
ristil Vana-Keila maanteelt otsesõidu ja vasakpöörde keelamine – tagasipööre Keila pool.
Ristmiku kõrge teenindustase
on võimalik saavutada selle mitmetasapinnaliseks ehitamisega,
mis on aga teostatav alles koos
Tallinna ringtee rekonstrueerimisega alates aastast 2006. Seniks pakub Harju Teedevalitsus järgmist retsepti: „Kahjuks
kuni teede rekonstrueerimiseni
tuleb tipptunnil liiklejal leppida
Vana-Keila mnt ristmiku kõige
madalama teenindusastmega või
valida ristmiku kasutamiseks

teine aeg.“ Seega oleksid foorid paigutatud ajutistena, kuna
eeldatavalt kogu Olerexi ristmik
lahendatakse võibolla tundmatuseni teistsugusena kui ta täna
on. Mulle on teada, et rajatise
projekteerimine käib, selle käigus on maanteamet kohustatud
küsima ka Saue linna seisukohta
ja kooskõlastust – seega saame
vastavaid protsesse mõjutada.
Kokkuvõtteks: täna on linnavalitsusel olemas fooriplaan, leiaksime ka raha, kuid puudu on riigi maanteeameti kooskõlastus.
Siinkohal kinnitan linlastele, et lahendusvariantide analüüs jätkub, jätkame ka läbirääkimisi nii Saue valla kui
maanteeametiga. Tahaksin an-

tud teemal korraldada linnaelanike, liiklusjärelevalvajate
ja maanteetameti osavõtul rahvaarutelu, kuidas edasi minna.
Arutelu toimumise ajast ja kohast teavitame linlasi ajalehes
ja kodulehel. Ootan nii linnavalitsuse infoletti, posti (Tule 7,
76505 Saue), kui meiliaadressile ero@saue.ee või kodulehele
www.saue.ee selle artikli kommentaare. Siinkohal kasutan ka
võimalust tänada kõiki neid, kes
foorumis Olerexi lahenduse teemal juba arutlenud ja oma mõtteid väljendanud. Arvan, et iga
mõttekild aitab lahendusele lähemale.
Ero Liivik
linnapea

Vana-Keila maantee ristmik Olerexi tankla juures tekitab
sauelastele raskusi eelkõige hommikul Tallinna suunal. Ka
päeval on ristmikul tihe liiklus ja tekivad ohtlikud olukorrad.

Head sauelased! Õnnitleme Eesti taasiseseisvumispäeva puhul!
Saue linnavolikogu ja linnavalitsus
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Saue lapsed tegutsevad suviselt
2. augustil tuli Saue linnavalitsuse ruumides ametnikele vastu sõjamängudes kasutatavate maskeerimise näomaalingutega lapsi.
Kummaline, miks niisugused tondi näoga alaealised hiilivad keldrikorrusel asuvast noortekeskusest
välja, mõeldi. Aga tegu oli selle aasta Saue Linnalaagri esimese vahetuse lastega, mis just 2. augustil alustas oma tegevust. Sellel
suvel toimub laager 2-s vahetuses,
kokku osaleb mõlemas vahetuses 40 last vanuses 7–11 eluaastat. Tänaseks on selle sisutiheda ja
uusi oskusi andva ettevõtmise teine vahetus lõppemas.
Iga vahetus kestab 6 päeva ning
selle aja jooksul tutvuvad lapsed
mitmete huvitavate institutsioonide tegemistega. Näomaalingutega
lapsed olidki tulnud kokkusaamiselt kaitseliitlastega, kes näitasid
oma tehnikat ja relvastust, rääki-

sid luurelkäimisest ja selle jutu
käigus tekkisid nii kasvatajate
kui ka laste palgetele rohe-pruunid värvilaigud. Harjumaa Päästeteenistus õpetas tulekustutamist
ja esmaabi, tutvustas pommikoera, näitas lõhkekehade kahjutuks
tegemist. Päev lõppes suure vahupeoga. “Otsi Otti” koolituse läbinud spetsialistid õpetasid, kuidas
käituda metsas, andsid esmaseid
ellujäämise teadmisi ning leiamind-kergemini nippe. Erakordse
naudinguga aga võtsid lapsed vastu väliööbimise Saue lähedal metsas.
Saue Linnalaager 2004 pakub
mitmeid praktilisi oskusi. Möödunud päevade jooksul kohtuti liikluspolitseiga, tehti vigursõitu ja
mängiti liiklusmänge. Foorumteatrist saadi esmaseid teadmisi teatrikunstist. Veel oldi ujumas
ja jalgrattamatkal ja samuti palju

muud põnevat ja huvitavat. Mõnusat linnalaagrit korraldas Saue
Linna Lastekaitse Ühing, kasvatajateks olid pikaajalise noorsootöö kogemusega töötajad. Raha-

liselt toetavad laagri korraldamist
Saue Linnavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.
Saue Sõna

Päästeameti mehed õpetasid tuld kustutama ja seejärel korralasid lastele uhke vahupeo.

Lasteaed alustab tööd
Kätte on jõudnud augustikuu ning
lõppemas puhkusteaeg. Lasteaed alustab taas tööd 23. augustil.
Kahjuks ei saa me avada veel kõiki rühmasid. Seoses remondiga
Puhh ja Sõbrad (A7) rühmas, mis
lõpeb lepingu järgi 20. augustil,
ei ole võimalik selle rühma lapsi
vastu võtta enne 26. augustit oma
rühma ruumidesse. Mõni päev on
vajalik mööbli ja vahendite tagasi paigaldamiseks. Selle rühma
lapsed, kes siiski vajavad lasteaiakohta kohe, paigutame seniks
naaberrühmadesse. Suletuks jääb

ka suvi läbi valverühmana töötanud Pätu (B2) rühm. Uusi lapsi
võtame sellesse rühma vastu alates 30. augustist. Vahepealne aeg
kulub suurpuhastuseks ja rühma
korrastamiseks. Püüame lahendada ka selle rühma nimekirja kuuluvate laste lasteaiakoha vajadused.
Seoses lasteaia juurdeehitusega on mõningad muudatused ka
maja A-tiiba sissepääsuga. Palume varuda hommikul aega, et leida oma rühma sissepääs ja turvalisuse mõttes palume lapsed üle

Saue Linnavalitsus
kompenseerib uputuse
kahjusid
Saue Linnavalitsus arutas oma 4.
augusti istungil võimalusi kompenseerida linnakodanikele juulikuu lõpus sadanud vihmade ja
üleujutuse poolt tehtud kahjusid.
Linnapea Ero Liivik ütles, et kuigi linna eelarve on pingeline, tuleb leida võimalus ettearvamatute
kulude osalisekski kompenseerimiseks sauelastele. Linnavalitsus soovib esmajärjekorras korvata vee teisaldamiseks muretsetud
pumba või siis vee ärapumpami-

seks tellitud teenuse maksumuse.
Linnavalitsus palub neil kodanikel, kelle majapidamine sai tõsiselt uputuse tulemusel kannatada,
teha kirjalik avaldus Saue Linnavalitsusele, näidates selles ära eelkõige vee teisaldamiseks ostetud
pumba maksumuse või siis pumpamise teenustasu suuruse, lisades teenustasu makset või ostu
tõendava kassatšeki. Avalduse palutakse saata või tuua Saue Linnavalitsusse, Tule tn 7.

anda rühma lasteaiaõpetajatele.
Samas peame kahetsusega teatama, et sellel sügisel ei saa lasteaed vastu võtta paljusid 2001 ja
2002 aastal sündinud lapsi. Lapsed võtame vastu lastevanemate avalduste laekumise järjekorra
alusel. Seega, kohad saavad need
lapsed, kes on avaldused esitanud
juba aasta tagasi. Vanemaid lapsi
võtame vastu ainult üksikutele vabadele kohtadele. Lohutuseks anname aga teada, et juurdeehitus on
alanud ja ehitustegevus käib täie
hooga. Uue hoone valmimisega

aga lahendame kõik Saue lastevanemate lasteaiakoha mured.
Meeldetuletus nendele lastevanematele, kes on oma kohustused lasteaia ees täitmata jätnud!
Seoses pika lasteaiajärjekorraga ei võeta vastu neid lapsi, kelle eest on lasteaia tasu juunikuust
maksmata ja alustame septembrikuust nende laste nimekirjast väljaarvamist. Vabandame võimalike
ebameeldivuste pärast ja ootame
üheskoos uue juurdeehituse valmimist.
Anne Teetamm
Midrimaa juhataja

Tänan Saue linnavalitsust
toetuse eest
Osalesin 11.juulil Osaka eeslinnas Sakais toimunud viiendal
juunioride Sumo MM-il, kus oli
võistlejaid 17-st erinevast riigist.
Saavutasin eestlaste parima tulemuse, s.o. viies koht kehakaalus kuni 100 kg. Saavutasin kolm
võitu ungarlase Péter Gulyas, tailase Wuthichai Wichaisri ja tadžikk Zuhursho Rahmatulloevi üle
ning pidin vastu võtma kolm kaotust hõbeda võitnud tongalane
Siaosi Latanoa-I-Texas Falevailt

ja grusiin George Tsagurialt ( eelringis ja pronksimatšis). Järgmine juunioride Sumo MM toimub
02.07.2005.a Tokios. Tänan Saue
linnavalitsust toetuse eest võistlustel osalemiseks.

Mihkel Allikmäe
Saue Gümnaasiumi õpilane.
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Linnavalitsus valis välja aastaringse
hooldustööde teostaja
Linnavalitsuse 34. istung toimus
28. juulil 2004 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 246.
2. Saue
Linnavalitsuse
07.11.2003 a korralduse nr 300
p 1.3 muutmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 247.
3. Tee ehitusloa väljastamine
Tõkke tänavale

Otsustati vastu võtta korraldus nr 248.
4. „Tänavate ja haljasalade
aastaringse hoolduse” riigihanke edukaks pakkujaks tunnistamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 249.
Tänavate ja haljasalade aastaringse hoolduse” riigihanke edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Saumer pakkumishinnaga
2500200 krooni kui vastavaks tunnistatud ning pakkumise kutsedokumentides esitatud hindamis-

kriteeriumite alusel pakkumiste
hindamisel kõige soodsam pakkumine.
5. Sünnitoetuste maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 250.
6. Sotsiaaltoetuse maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 251.
7. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 252.
8. Info
Arutati:

1. liikluskorraldusest Olerexi juures.
Otsustati lisaks hinnapakkumistele välja selgitada maaomanike ja maanteeameti seisukohad
selles küsimuses.
2. IT probleeme
1998 a ostetud server on aegunud, arvutivõrk on selle ajaga
mitmekordistunud, tarkvara maht
suurenenud ja server ei pea vastu.
Otsustati osta uus server eelarves IT jaoks olemasolevate vahendite arvelt.

Linna tabas veetulv, linnavalitsus võtab vastu
avaldusi abivajajatelt
Linnavalitsuse 35. istung toimus
04.augustil 2004 ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 253.
2. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 254.
3. Vabaõhuürituse korraldamine
Nõustuti SA Linnakultuuri
Fondi poolt Sauel Jump-up Fee-

ling noorte ürituse korraldamisega 06. augustil 2004.
Üritus toimub Ladva 1a kinnistu platsil.
Ürituse korraldajal tuleb kindlustada liikluskorralduse ohutus
ning osalejate turvalisus ürituse
ajal ning peale ürituse lõppemist.
4. Raha eraldamine
Otsustati toetada projekti
„Nublu kaitseb” taotletud 750.krooniga.
5. Veekahjustuste likvideerimise kulude hüvitamise võimalustest

Sauel toimub üldplaneeringu
eskiislahenduse avalik
tutvustus
Saue Linnavalitsus koostöös Saue Vallavalitsuse ning konsultatsioonifirmaga OÜ Hendrikson & Ko korraldavad Saue linna ja lähialade üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku tutvustuse. Koosoleku eesmärgiks
on tutvustada planeeringu esialgseid lahendusi ja koguda elanikkonnalt
ning kõigilt huvitatud osapooltelt täiendavat informatsiooni planeeringuala kohta.
Kõigile huvilistele avatud arutelu toimub 24.08.2004 kell 17.00
Saue Gümnaasiumi saalis. Ootame rohket osavõttu.
Saue Linnavalitsus
Saue Vallavalitsus
OÜ Hendrikson & Ko

Otsustati:
1. Abivajajatelt võetakse veekahjustuste likvideerimisega seotud kulude hüvitamise taotlusi vastu koos kuludokumentidega
kuni 1. septembrini 2004. Taotlused koos põhjenduste ja kuludokumentidega esitada linnavalitsuse kantseleisse.
2. Kahjusummade
selgumisel
taotleda abi maavalitsuselt.
6. Info
Arutati:
1. Kooliolümpiamängude korraldamist 10.-11.septembril 2004.

2. Üldplaneeringu koostöögrupi
moodustamise ja kokkukutsumise vajadust
Otsustati: kinnitada koostöögrupi koosseis peale vajalike
nõusolekute saamist.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavalitsus teatab
Esmaspäeval 23.augustil k.a. kell 15.00 toimub Saue Linnavalitsuses
(Tule tn 7 III korruse saalis) Uus-Aru tänava piirkonna detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav arutelu.
Detailplaneering hõlmab endise Saue valla territooriumil olnud ja
Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud Uus-Aru maaüksuse detailplaneeringu korrektuuri 7 ha suurusel maa-alal.

Reisile Türi aedadesse
Saue Linnavalitsus organiseerib kodukaunistamise huvilistele ekskursiooni Türi linna kaunimatesse aedadesse. Väljasõit toimub 30.augustil 2004 kell 8.00 linnavalitsuse eest. Osavõtusoovist andke teada telefonil 6595070. Kohtade arv piiratud.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
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Saue Linnavalitsus pumpas vett koos linlastega
Saue Linnavalitsus tegutses veekatastrooﬁ likvideerimisel kiiresti ja operatiivselt oma võimaluste piires ning augustikuu teise
nädala alguseks on olukord linnas normaliseerumas. Visalt püsivad veel mõned suuremad loigud
Nurgakivi tänavas. Juuli lõpus ligi
kaks ööpäeva kestnud vihmasaju tulemusel kujunes Saue linnas
loodusõnnetuse tõttu eriolukord.
Linnapea Ero Liivik moodustas kriisiolukorra töörühma, kuhu
kuulusid abilinnapea Andres
Noormägi ja linnavalitsuse liige
Vello Toomik.
Koos töörühma liikmetega käis
linnapea Saue kõige kriitilisemates kohtades olukorraga tutvumas.
Ühiselt otsustati täiendavalt appi
kutsuda Harjumaa päästeteenistus
ja koos kommunaaltöödele spetsialiseerunud OÜ Saumeri töömeestega pumbati paljudest keldritest vett välja. Näiteks ainuüksi
ühe maja keldrist pumbati välja ja
veeti ära ligi 300 tonni vihmavett.

Kokku võis aga väljapumbatud
vee koguseks kujuneda mitmeid
kordi suurem number. Tänavune Saue linna eelarve on pingeline mitmete suurte investeeringute
tõttu, kuid tulvavee tõttu tõsiseid
kahjusid saanud linlaste abistamiseks hakkab linnavalitsus läbi
vaatama kodanike avaldusi kahjude hüvitamiseks. Kahjude osaline hüvitamine sõltub aga eelkõige
linna rahalisest seisust.

Tegutseda oli võimalik operatiivselt
Linnavalitsusel oli olukorrast Sauel asjalik ülevaade. Nimelt kaardistas töörühm pidevalt
linnas muutuvat olukorda. Samal
ajal aga asuti vett pumpama kõige
kriitilisemates paikades. Tuvastati, et enamuse korterelamute keldrid on veega täitunud, mitmed tänavad on osaliselt vee all. Kõige
raskemas olukorras olid Tõkke,
Kuusemetsa, Koore tänaval. Tõsi-

ne oli ka olukord Kivikangru tänaval, kus Nurgakiviga õhendav
tänav oli lausaliselt vee all, samuti seal paiknevad aiad. Isegi vee
ära pumpamine ei aidanud, sest
see valgus tagasi. Kanalisatsioon
oli linnas tervikuna üle ujutatud ja
ei töötanud, kraavid olid vett täis
ja tulvaveel polnud võimalust ära
voolata.
Linnavalitsusel ei ole johtuvalt
oma seadusandlikest ülesannetest
otseselt vahendeid veetulva peatamiseks. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleb Saue linnas AS
Tallinna Vesi või eraettevõtted,
kellega on elamuühistutel või eramajadel lepinguline suhe. Paraku
oli Tallinna Vesi operatiivteenistus hõivatud peamiselt pealinna
kriisikollete abistamisega ja Sauel
tuli suuresti oma ning Harjumaa
päästeteenistuse jõududega hakkama saada. Linnapea Ero Liiviku sõnul näitas aga kriisiolukord,
et ülioluline on jätkata investeerimist Saue linna sadeveesüsteemi

uuendamiseks. Just nõnda linnavalitsus Liiviku sõnul teebki, jätkates tööd koos Harku, Saku, Kiili ja Saue vallaga Euroopa Liidu
poolt rahastatud Vääna jõe valgala tehnilise abi projekti raames.
Muuhulgas peaks selle projekti tulemusel saama uuendatud ja
kaasajastatud ka Saue linna kanalisatsioonisüsteem tervikuna.
Saue Sõna

Linnajuhid koos OÜ Saumeri
meestega ja saulastega veetõrjetöödel

Koolimaja on õppeaastaks valmis
„Me oleme oma remondi ja
korrastustöödega kooli alguseks
juba praktiliselt valmis,” kinnitas Saue Koolihaldusasutuse juhataja Sirje Tuus augustikuu esimese dekaadi lõpus. Rahulikult,
kuid sihikindlalt on Saue Gümnaasiumi hoonet korrastatud suvi
läbi. Probleemid on ikka olnud
hoone akende soojapidavusega.
Sel suvel vahetati koolimajal 38
suurt akent. Nüüd on vähemasti kõikidel klassiruumidel uued
plastikaknad ees. Akendevahetus
maja koridoride ja muude ruumide osas peaks aga jätkuma. Kapitaalremondi tegid läbi õpetajate tuba ja kaks õppealajuhatajate
kabinetti, samal korrusel ka ajaloo
klass. Nagu on heaks tavaks saanud, saavad kõik kapitaalselt remonditud klassid ka Saue ettevõtte Arco uue koolimööbli, mis on
teeninud nii õpilaste kui ka hooldajate kiidusõnu. Mööbel on reguleeritav, seega sätitav vastavaks
laste eale, täpsemalt nende kasvule. Kapitaalselt remonditi ka inglise keele ja vene keele klassiruumid. Esimesel korrusel sai uue
põrandakatte veel üks klassiruum.
Renoveeritud ruumid on heleda-

Korrastatud
algust

koolimaja

ootab

te pastelsete toonidega värvitud,
mis muudavad nad valgusküllasteks ja loovad õppimisele positiivse fooni. Esimese septembrini jätkub aga maja sättimist piisavalt,
nii saavad põhjalikult puhastatud
ja vahatatud kõik põrandad.

Ujula tegi läbi
noorenduskuuri
Saue ujula on vaid kolm aasta töötanud, lõppemas on ehitaja poolne garantii, kuid siiski
vajas ehitis ka sel aastal kohenda-

suvevaikuses

õppeaasta

mist. Suve alguses alustati koostöös rajatise ehitanud ehitusﬁrma
OÜga Ekva garantiiremondiga,
mille suurim ettevõtmine oli duširuumide põrandatele hüdroisolatsiooni uuendamine koos uute
põrandaplaatide paigaldamisega.
Põhjus oli selles, et basseini keldriruumi immitses just duširuumide kohalt vett läbi, mis tulenes
nüüdseks parandatud nigelast veetõkkest. Töö oli mõistagi mahukas
ja Ekva ei venitanud töö tegemisega. Ujula kasutamise ajal olid siseruumides tekkinud erineva suu-

rusega värvikahjustused. Hoone
vajumisest olid tekkinud ka mõned praod. „Leidsime, et mõistlik on teha ujula kõikide ruumide
lausülevärvimine koos kõigi kahjustuste katmisega,” selgitas Sirje Tuus. Remondi käigus vahetati välja ka duširuumide ripplagede
plaadid ja asendati need vinüülkattega laeplaatidega. Vahetati ka
roostetanud küttetorud uute vastu. Kui ujulasse siseneda, siis torkab silma trepp koos invateega.
Seal taastati metallkonstruktsioonide värvkate. Seintele paigaldati õhujuhtijad, mis suunavad sooja
ja niiske õhu fassaadi pinnast kaugemale ega lase niiskuse kondenseerumist fassaadi pinnale.
Kõikide toimetustega on jõutud hakkama saada. Lisaks remondimeestele on Koolihaldusasutuse töötajad kogu aeg ametis
ja abiks olnud. „Meie inimesed
on tublid, nad on lausa pühendunud oma tööle,” hindab Sirje Tuus
kõrgelt oma 26 liikmelise kollektiivi suhtumist.

Saue Sõna
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Saue Simmajad olid taas Europeadel
Europeade moto: „ Europeade ühendab kõiki Euroopa rahvusgruppe. Iga kultuur,
ükskõik kui väike ta ka poleks,
suurendab meie rikkust oma
haruldustega, tavadega ja loomusega. Europeade tõestab,
et armastust oma rahva laulude, tantsude, muusika ja rahvariiete vastu ühendab riike,
rahvuseid, inimesi.“
Edmon de Clopper,
Europeade liikumise algataja ja
esimene president

Seekord siis toimus Europeade
ehk Euroopa riikide rahvatantsu ja muusika festival lõunanaabrite
pealinnas Riias. Suurüritus toimub
igal aastal. Eestit esindas tänavu 494 tantsijat, muusikut. Üldse
osales 188 kollektiivi 20. Euroopa
riigist. Seega vähem kui aasta tagasi Sardiinias. Ju polnud paljudel
usku, et Europeade korraldamisega saab hakkama üks väike endine
liiduvabariik. Kuid need kes tulid, tõdesid, et hakkama saadi isegi suurepäraselt. Tervituskontsert
Kongresside Majas, kuhu kahjuks
kõik soovijad ei mahtunud ning
pidid jälgima väljas ekraanilt, oli
võimas avaakord kõigele järgnevale. Kõik osavõtjad said üles astuda oma esinemisega Skonto suurel vihmamärjal staadionil.

Esinemine kujune suureks erinevate tantsukollektiivide rõõmupeoks. Eesti naisrühmade esinemislusti ei vähendanud isegi
muusikute eksimus. Sõltumata sellest, et lauljad alustasid alles poole tantsu ajal, ei seganud
see tantsijaid. Rahvatantsijatel on
tavaks öelda, et head tantsijat ei
sega ükski muusika. Meeldejäävaks kujunesid tänavakontserdid.
Neljal päeval oli võimalus kaasa elada erinevatele kontsertprogrammidele, mis toimusid Riia linna paljudel väljakutel ja platsidel.
Korraldajaid täname väga hästi
läbi mõeldud ajakava eest. Aega
jätkus imekauni ja lillerohke vanalinnaga tutvumiseks, Daugava

jõel laevasõidu nautimiseks, muinasjutulises Lidos aja veetmiseks
ning isegi kaubandusega tutvumiseks.
Europeadel olles mõistad ja
tunnetad, kuivõrd võiva ühte kuuluda paljude erinevate riikide rahvad - kui ühe ja sama muusika saatel tantsivad nii eestlased, lätlased
kui soomlased… ning on võimalus laulda koos itaallastega ühte ja
sama laulu ainult erinevates keeltes. See annab energiat ja jõudu,
aga samas loob võimaluse jõuda
arusaamisele, et võimalus on elada rahus ja üksmeeles. Kes aga
soovib osa saada samadest emotsioonidest ja tunda rõõmu rahvamuusika järgi liikumisest, neid

kutsume meiega ühinema. Esimene tantsutund toimub praeguste kavade kohaselt oktoobri esimesel teisipäeval Saue Lasteaia
Midrimaa ruumides. Uut ja täpsemat infot lisandub Saue Sõna
veergudel. Kohtumiseni!

Juta Vainura ja Anne Teetamm
Saue Simmajate naisrühma
nimel

Saue Simmajad esinesid Riias ka tänavakontsertidel

Saue Invaühing käis sportimas
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja eestvedamisel toimus
5.augustil Nelijärvel VII suvespordipäev. Seekord olid osavõtjateks ligi 160 puuetega inimest
üle kogu Harjumaa, Saue invaühingust 23 inimest. Koostöös
Lääne-Harju Invaühinguga Keilast tellisime suure bussi. Siiski
ei mahtunud kõik spordihuvilised
sinna ja osa tuli mahutada sõiduautodesse. Kahe ühingu liikmeid
oli kokku 60. Spordipäev toimus
traditsiooniliselt Nelijärve Puhkekeskuses. Et ilmataat üritust kõigiti soosis, sai kogu planeeritud
tegevus ellu viidud.

Invaühingute
juhid arutasid
tulevikuplaane
Vastavalt soovile võis ujuda või päevitada, paadi või vesijalgrattaga sõita. Samuti olid pallid sportijate käsutuses. Metsas
punetas metsmaasikaidki veel.
Uudistasime Pääsupesa villat. Nimetatud villa on ehitatud esimese Eesti Vabariigi ajal, vahepealsetel aastatel n.ö. unarusse jäetud
ja nüüd taaskord kauniks ennistatud. Mõeldud küll rahakatele puhkajatele, kuid samas kõrvalolev

hostel pakub majutust kõigile küllaltki soodsate hindadega. Sportimisest väsinud seltskonda kosutas kindlasti maitsev lõunasöök ja
mis peamine – sööminegi toimus
ikka tervislikult õues.
Spordipäeva lõppedes ei jagatud küll diplomeid, kuid kõiki
tänati osavõtu eest väikese üllatuspakiga. Sellisel üritusel ei mõõdeta tulemusi ja saavutusi meedia
tarvis. On rõõm koosolemisest ja
igaühel rõõm oma suurema või
väiksema kordamineku üle. Erinevate ühingute juhtidel jäi aega
mõttevahetusteks. Kindlasti tekkisid sisuka spordipäeva toel uued

ideed ja värsked mõtted hakkasid järgmiste projektide suunas
liikuma. Kui sportlased koduteele asusid, järgnes ühingute juhtide seminar ikka selleks, et edaspidi paremini ja tulemuslikumalt
tegevust edendada. Tänu Saue
Linnavalitsuse toele oleme saanud osaleda Harjumaa invaühingute talvisel ja suvisel spordipäeval, mis on võimaldanud kõikidel
soovijatel ühisest sportimisest osa
võtta. Saue invaühingu rahvas on
senisest sportlikum ja reipam.
Elena Kalbus
Saue FPIÜ
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Sauele on tekkinud põnev mööbliait
singud on viinud meid Madalmaadesse, Saksamaale, Prantsusmaale.
Müüme ka tooteid, mis pärinevad
Okeaaniast ning Põhja- Aafrikast.
Usun, et konkreetsetema mulje
meie valikust saate vaid kauplust
külastades ning kaupluse juhataja
Ruth Raav on teile lahkesti nõus
kaubavalikust rääkima.

Mööbliait asub endises kaupluse Rema hoones
Juuni keskel avas Saue endises
restorani või Rema 1000 hoones
– kuidas keegi mäletab - uksed
kauplus Mööbliait. Õdusa pildi ja
uudishimu äratava tekstiga „Mööbel, mida su naabril pole” värvireklaam vallutas suuremate lehtede esikaaned. Mis on aga selle
reklaami taga, pole kusagilt juhtunud lugema. Mida siis kujutab
endast Mööbliait, sellele nõustus
selgitusi andma ettevõtte juhatuse
esimees Urmas Koorits.

Mida kujutab endast Sauel
asuv Mööbliait? Kes on teie
kliendid ja millega kauplete?
Oma kaheksa-aastase arengu
jooksul oleme arenenud ja kasvanud koos oma klientidega. Meil on
olnud suur õnn tegeleda valdkonnas, milles oleme olnud võimelised saama parimaks, mida oleme

väga armastanud ning mille eest
meie kliendid on olnud nõus tasuma väärilist tasu. Meie eesmärgiks pole kunagi olnud teha klassikalist mööblikauplust. Unistame
sellest, et Mööbliaida külastamine
oleks sündmus, et pärast kauplusekülastust tunduks maailm ilusam
ja helgem, et kliendid lahkuksid
meilt õnnelikumana kui seni. On
paradoksaalne, et me saame õnnelikumaks ainult läbi klientide
rahulolevate silmade ja naeratuse. Kliendi tunne, et ta on sõprade keskel ja alati oodatud, on meile ülim väärtus. Oma tegevuses
oleme alati püüdnud olla jäägitult
ausad ning ülimalt pühendunud.
Selline on meie ﬁlosooﬁa, maailmavaade. Sellest oleme ka oma
tegevuses juhindunud. Oleme alati ostnud kaupa, mis on tekitanud
meis emotsioone, mis on olnud
eriline ja huvitav. Meie kaubaot-

Keda arvate olevat oma
kaupluse kliendid?
Meie klientideks on inimesed,
kes hindavad ilu enda ümber. Inimesed, kes soovivad, et nende
kodu oleks huvitav, eriline ja samas ka ülimalt hubane ning soe.
Meilt ostetakse kodudesse, sisekujundajad saavad meilt ideid ning
tooteid oma klientidele. Ilu ei pea
sugugi olema kallis, mis ei tähenda, et ta ei või seda olla. Meie kodulehel on ka klientidest ja ﬁrmast
väike tekst www.moobliait.ee
Miks otsustasite rajada Põhja-Eesti kaupluse just Sauele?
Sellega on üks huvitav lugu.
Eelmise aasta hilissügisel sattusin
ma täiesti juhuslikult Sauele. Saue
vahel ringi sõites oli tunne justkui rahulikus lõuna-eesti väikelinnas. Muru pügatud, majad ilusad,
rahu. Olin kuulnud Saue mõisast
palju head ning mõtlesin oma silmaga asja kaeda. No ja muidugi jäi Rema vana pood meie teele ette. Õhtupäike paistis kuidagi
eriliselt sellele mahajäetud hoone-

le. Hoone oli tühi, aga aknad terved, ainult mõned grafﬁtid seinal.
Ühesõnaga, leidsime koha, mida
olime otsinud viimased kaks aastat. Meie ülimalt hea esmamulje Sauest pole muutunud. Iga uus
päev poes on meie arvamust vaid
süvendanud.
Maja sisemus on suures osas
tundmatuseni muutunud. Endise Rema 1000 ruume on raske eristada. Kui palju tuli renoveerimiseks ja Sauel asuva
nn Tallinna kaupluse loomiseks
kulutada ja kuidas on see investeering ennast õigustanud?
Meie äriﬁlosooﬁas on alati
raha olnud vahendiks meie maailmavaate teostamiseks. Küsimus
pole seega, palju oleme hoonesse kulutanud, vaid kas meie poolt
tehtu külastajatele meeldib, kas
nad lahkuvad meilt õnnelikumana. Kui see on nii, siis on ka investeering end õigustanud.
Kas tulevik toob mingeid
muutusi või kavatsete alustatud
rada jätkata?
Arvan, et meie ﬁlosooﬁa ei
muutu ka viiekümne aasta pärast.
Küsimus on selles, kas meie praegune nägu võimaldab meil täita
oma eesmärke ka viie, kümne või
kolmekümne aasta pärast. Anname endast parima, luban seda.
Saue Sõna

ÕNNITELE AUGUSTIKUU JUUBILARE
96 aastat
90 aastat
87 aastat
86 aastat
84 aastat
83 aastat
82 aastat
81 aastat
80 aastat
75 aastat

70 aastat

Julie-Aurelie Luuk
Endel Kalbus
Juss Äärma
Irene Luud
Johannes Siniaas
Endla Keek
Hilda Vokk
Vilma Toomsalu
Henn Roonemm
Laine Kokamägi
Maie Rooneem
Laine Tammvere
Harri Seeberg
Endel Luide
Veronika Sinimäe

30.aug.
25.aug.
2. aug.
5. aug.
28.aug.
14.aug.
10.aug.
12.aug.
8. aug.
16.aug.
3. aug.
14. aug
18.aug.
28.aug.
16.aug.
Mööbliaida sisekujundus on tundmatuseni hoonet muutnud
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Kivikultus Soomes

Olen oma elus tähele pannud, et kui
midagi tegema hakata, näiteks ehitama, tuleb endale esiteks selgeks teha,
mis otstarbeks ehitus tulevikus vaja
läheb. Ehituses on kõige olulisem, et
tööd tehtaks õiges järjekorras ja kasutataks kõige paremaid ehitamise mooduseid. Kui eelpoolkirjeldatut mitte jälgida, läheb ehitus väga kalliks
ja valmib väheotstarbekas hoone. Volikogu liikmena pean tihti Saue linna ehitustegevusele kaasa mõtlema ja
oma arvamuse välja ütlema, et Saue
linn parem saaks ja ehitus otstarbekam
tuleks. Peale selle küsivad paljud linna
elanikud lihtsalt nõu, kuidas ja mida
oma elamu juures paremaks muuta. Kasutasin volikogu poolt pakutad head võimalust ja külastasin juuli
keskel Soomes toimunud Heinola ehitusmessi. Selleks, et reis oleks täiuslik, sõitsin kohale oma isikliku autoga. See võimaldas hiljem Soomes

ringi sõita ja rahulikult Soome ehitusega laiemalt tutvuda. Teadagi oskab
soomlane hästi ehitada. Veelgi olulisem, soomlastel on üldtuntud oskus
kujundada ehitused ümbritseva loodusega harmoonilises kooskõlas.

mute ehitama. Mina leian, et mõnedel
on väga kenad koduaiad, kuid kõrge
aed ei lase maja ilu näha. Samuti pakub kõrge aed varastele tegutsemiseks
varju. Sellisel juhul pole mingit kasu
ka naabrivalvest.

Saue plangud varjavad aedade ilu
Tammsaare kirjutas, et põllukivid,
rändrahnud on meie põllumehe kõige
suuremad vaenlased. Soome ehitaja
ja arhitekt aga seevastu kuhjab needsamad kivid küll purustatult või tervelt oma ehitiste juurde või isegi külge, mida võib näha Soome Eduskunna
hoone sammaste näol. Heinola elamumessil jättis kividekoratsioon ehitise
juures tihti väga hea mulje. Meil Eestis ei lasta veekogude kaldale ehitada,
aga seal isegi demonstreeriti, et terrass
ulatub lausa veepiirini. Kui meie Saue
linnas tahame, et uue krundi suurus
oleks vähemalt 1500 m², siis Heinolas
ehitati elamud väga lähestikku. Tihtipeale krundi piirded igal pool lausa puuduvad ja Soomes tarasid ümber
elamute praktiliselt pole üldse. Saue
linnas on hakatud viimasel ajal väga
kõrgeid ja tihedaid planke ümber ela-

Soomlaste ruumikasutus on ökonoomne
Heinola elamumessi külastades jäi
minule selline mulje, et kui elama jääda näidislinnakusse, peavad inimesed
üksteise suhtes väga tolerantsed olema. Hooned on meie mõistes kallid,
aga iga inimese privaatsus puudub:
väiksed krundid, puuduvad eelpool
mainitud kruntidevahelised piirdeaiad jne. Heinola messi iga näidiselamu oli ehitatud erinevalt nii väliselt
kui ka siseruumi jaotuse poolest. Ehitises kasutatakse ära iga katusekamber
ja trepialune nurk, kas siis lastetoa või
panipaigana. Tundus, et sisetrepid olid
väga ökonoomselt välja ehitatud, kuid
mis teeb omakorda mööbli sisse toomise tülikaks. Messil oli ehitisi nii lastega perele kui ka maju, kus vaid kahel inimesel ehk siis abielupaaril paras
sees elada. Pakuti ka eriti väikesi elamuid üksikutele inimestele. Elamu-

te kõrval võis näha ka väga hästi läbimõeldus mänguväljakuid lastele, kus
oli arvestatud erineva vanusega laste
vajadustega.
Ehitusmess liigub paigast paika
Soomlased korraldavad ehitusmessi igal aastal ja mess rändab Soomes paikast paika. See tähendab seda,
et igal aastal lepib messi korraldav organisatsioon mõne kohaliku omavalitsusega kokku messi korraldamise
tingimustes ning siis eraldab kohalik omavalitsus ka maa, kuhu messi
näidismajad saab ehitada. Pärast ehitusmessi lõppu müüakse kõik näidismajad soovijatele ja selle tulemusena
saab siis messipaik selle linna või valla kõige moodsamaks elupiirkonnaks.
Huvi Heinola elamumessi vastu oli
väga suur ka sel aastal. Iga näidiselamu ees seisis järjekorras kümnete kaupa huvilisi. Peale mitmetunnist külastust oli minul paras väsimus kontidest,
pea aga tulvil ehitusuudistest. Tänan
Saue linnarahvast, et võimaldasite minul oma silmaringi Soome ehituskunsti vallas avardada.
Matti Nappus
Volikogu aseesimees

Euroopa modernistlikud aiad
Juulikuu lõpupäevil külastas rida
aiandusspetsialiste ja –huvilisi taimetarkade Mari ja Mati Laane poolt
koostatud programmi alusel mitmeid
Euroopa tuntumaid ja kuulsamaid
aedu ning parke. Siinkohal veidi Veidi Mari ja Mati Laanest, kes kogu reisi
vältel seltskonnale jagasid oma teadmisi ja võis ka õpetlikku kõrva taha
panna. Mati Laane on õppinud bioloogiat, arhitektuuri, iluaiandust, tema
kokkupuuted iluaiandusega pärinevad
juba lapseeast. Koos abikaasa Mariga
on nad koostanud „Iluaianduse käsiraamatu”. Mari Laane töötas ajakirja
„Kodu ja Aed” aia rubriigi toimetajana ja ta on „Täielik aianduse käsiraamat” tõlkija. Mati ja Mare Laane
omavad esindusaeda ning neil on oma
puukool.
Nüüd siis sellest, kus käidi ja mida
nähti:
- Scan Park Kopenhaageni äärelinnas. Seda parki iseloomustavad
unikaalsed muru-skulptuurid ja mitmed „õmblusteta” mururajatised, suur
lookleva ja loodusnäolise taimestikuga
tiik on toestatud skulpturaalse roostetavast rauast metalläärisega. Madalad
süvendid, nn. moldaiad on taimestatud
kõrgete veetaimedega ja vesiskulptuuridega.
- Gisselfeldi mõisa park. Rajatud 19. sajandil inglase H. E. Milneri
poolt. Iseloomulik on inglise stiil. Ro-

dodendronid järvede kaldal, roosisaar,
troopiline kasvuhoone, juurviljaaed
terassidel.
- Hamburgi Botaanikaaed. See
on üks uuemaid ja paremini kujundatud botaanikaaedu Euroopas. Iseloomulikud on seal temaatiliste aedade
kollektsioonid.
- Planten un Blomeni park. Endine Hamburgi botaanikaaed, mis nüüdseks on kohandatud elanikele vaba
aja veetmiseks. Lisaks toredatele taimekollektsioonidele võib õhtuti näha
kaunist värviliste tuledega purskkaevude vaatemängu.
- Ton ter Lindeni kaheosaline
aed koos puukooliga. Üks kuulsamaid
Euroopa aiaarhitekte, kes kasutab arhitektuurseid ehitisi, palju puud, betooni
ja rauda, aias puistut, vett, kõrrelisi ja

väga läbimõeldud värvilahendusi Piet
Mondriani vaimus.
- Mien Ruysi aed Dedemsvaartis.
Aiaarhitekt, kes ühendas modernistide
geomeetrilise lahenduse, Jekylli lillepeenrad ja värvilahendused ning saksa loodusaedade idee üheks tervikuks. Mien Ruysi koduaias on keskne
plokkhekkide ja segapeenraga raamitud suur muruplats, mida ümbritseb
rida väikesi erikujundusega temaatilisi aedu. Mien Ruys hakkas julgelt kasutama betooni, kõrrelisi ja modernistlikke skulptuure, värvilisi pinnakatteid
ja soolotaimi.
- Piet Oudolﬁ aed ja puukool
Zuptheunis. Viimase kümne aasta
kuulsaim aiaarhitekt ja puukooli omanik, lillede ja kõrreliste meister, uue
modernistliku suuna rajaja. Näidisaed

tema puukoolis on üks kuulsamaid
aedu Euroopas.
- Duisburgi Maastikupark. Peter
Latzi maastikuarhitektide rühm rajas
Ruhri mahajäetud metallitehase territooriumile Duisburgi Maastikupargi. 1994. aastal park avati, kuid töö
jätkub praegugi. 117 ruutmiiline park
asub ümber vanade ja töötavate metallitehase korpuse hoonete. Hooned ja
masinad on jäetud puutumata ja muudetud kujunduse osaks. Raudteetammidele rajati jalgteed, et vaated pargile oleks paremini nähtavad.
Rootsis aiandus on läbimõelduim
Lisaks nähtule saime teada, et
Rootsi aiandusest läbimõeldumat süsteemi annab otsida. Suund on säilitada kohalikku taimekooslust, istutades
nende vahele grupiti taimi ning vähendades seeläbi hoolduskulusid. Eriti on moes kõrrelised, putked, aruhein,
ristik jne. Sellist tarade kultust, nagu
meil, oli harva kohata. Harva kohtas
ka elupuuhekki, nagu seda meie kultuuris esineb. Taimetark Mati Laane
peab seda unikaalseks ja arusaamatuks nähtuseks, sest vähemalt Euroopast seda kultuuri üle võetud ei ole.
Kuuldust ja nähtust pajataksin pikemalt septembrikuus. Kel huvi, võiks
jälgida Päevakeskuse tööplaani.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Kuulus Piet Oudolfi aed asub Hollandis Zupthenis
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TEATED JA REKLAAM

TREPID, UKSED, AKNAD

(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)

müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

14. august 2004

Saue linna 11. sünnipäev
25. august 2004.a. algus kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas Sauel, Nurmesalu tn 9
Saue linna 11. aastapäeva pidustusel tehakse kokkuvõtteid linna
arengust möödunud aasta jooksul. Sisuliselt on see ühine…
võimupiruka jagamine linnakodanikega.
• Pressikonverents-vestlusring. Kõnelevad ja tervitavad
linnakodanikke linnavolikogu esimees Rafael Amos ja linnapea
Ero Liivik
• Tõnis Mägi soolokontsert pärast pisikest vaheaega, orienteeruvalt
kell 19.15. Mägi laulab klaveri saatel.
• Võimupiruka söömine koos kohvi ja karastusjookidega

Olete oodatud!
Rändteatri etendus toimub Jaanituleplatsil
Saue tammikus 22. augustil kell 18.00
Neil Simon

PÄIKESEPOISID
Lavastaja Ado-Endrik Kerge
Osades Helgi Sallo, Ene Järvis, Piret Kalda ja Helene Vannari
Etendus on tasuta

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
August 2004
18.- 20.august
Invaühingu ekskursioon Kagu-Eestisse
18.august 14.00 Ravimtaimed metsas ja aasal.
Jalutuskäik dr Silvi Männi juhendamisel
25.august 14.00 Kohtumine volikogu esimehe Rafael Amose ja
linnapea Ero Liivikuga
30.august 08.00 Ekskursioon Türile. Kaunite koduaedade
külastamine.

Sauel, Pärnasalu 11
(Arco Transpordi maja)
töötab

MEESTE JUUKSUR

24. juuli õhtul läks Koondise
tänava piirkonnas kaduma
kiisu! Loom on üleni hall, silmad
erkrohelised, ise sõbralik. Kui
keegi on kohanud ekslemas sellist
kiisut, palun teatada telefonil
670 9301 või 670 9740

E – R 12.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Suletud K, P
Hinnad soodad (30–50 krooni)
Nüüd masinalõikus
vaid 25.- krooni

PAIGALDAME TV-ANTENNE.

gsm 55 98 09 94
tel 670 9024

Ostan Sauel 2- või 3-toalise
korteri maja viimasele korrusele.

Hinnad soodsad. Anname
garantii.
Tel 55 69 38 58

Tel. 670 1170, 526 4747

Jäähokiklubi THK-88
kutsub ajavahemikus
1996–1999 a.
sündinud hokihuvilisi
poisse loodavasse
alagajate gruppi. Treeningud
toimuvad Linnahalli Jäähallis
igal reedel kell 19.00 alates 13.
augustist.
Samas laste registreerimine.
Info ja registreerimine:
tel. 527 1169 Harry Pajundi või
harry@eurokraft.ee
tel. 506 8193 treener Enno
Eerme
e-mail:thk88@solo.delﬁ.ee
P.S. Klubi otsib sponsoreid
Pakume tööd kalatöötlejaklienditeenindajale Tallinna
lähedal (Sauelt 5km).
Eeldame: vanust 30-55.a.,
ausust, head suhtlemisoskust,
auto olemasolu. Väljaõpe
kohapeal. Tel 516 3416

Saue Mööbliait
otsib

LAOMEEST
Eeldame: • armastust mööbli vastu
• head pingetaluvust
Kasuks tuleb: • autojuhiload (B)
• tehniline taip ja
puidutöö tundmine
• hea füüsiline vorm
Pakume: • huvitavad tööd ilusate
asjade keskel
• meeldivat keskkonda
• head palka
• koolitusi ﬁrma kulul

CV palume saata hiljemalt
nädal peale ilmumist e-postiga:
ruth.raav@moobliait või
aadressile Pärnasalu 34, Saue

AS Protten F.S.C.,
asukohaga Keilas, võtab oma
kollektiivi tööle
meestöölise
(soovitavalt B kat. Autojuhiload)

Tel 674 7567

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
L 10.00-16.00
P Suletud
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

Noormehed ametit
omandama
AS SAMI suunab põhikooli
lõpetanuid õppima Tallinna
Tööstushariduskeskusesse
(Sõpruse pst-l)
metallitöö erialale.
Pakume pikaajalisi soodsaid
lepinguid.
Saue, Tule tn 20
Tel 670 9040

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 1550

