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Vokiratta väike juubelipidu
Ja ongi kätte jõudnud meie esimene juubel.
Viis aastat tagasi kogunesime ühel sügisõhtul
päevakeskuse hubasesse tuppa, et eakatest
tantsuhuvilistest moodustada treeninggrupp,
kes õpiks folkloorseid ja seltskonnatantse.
Toimus isegi nimepanemise konkurss. Tantsurühma nimeks sai Vokiratas, kus kõik kodarad on nimelised. Esimesest päevast peale
on meil ka kroonikapidaja. Oleme muretsenud endale kahed rõivakomplektid. Selgeks
on õpitud üle 70 tantsu. Kuna Sauel tegutses
juba nn noorem sõsar Saue Kägara, siis arvasime, et meil võtab esinemisküpseks saamine
veel palju aega. Kõik läks vastupidiselt. Kui
Elena Kalbus meile mingil moel jalad alla sai,
tuli kohe esinemine Linnahalli laval, Tartu Vanemuises ja siis veel sajandivahetuse J. Rohumaa milleeniumiprogrammis.
Selle aja jooksul on olnud palju meeldejäävaid esinemisi. Oleme tantsinud Kihnumaal ja Muhumaal, on osaletud muusikalis
“Hermese kannul”, folkloorifestivalidel, vanalinnapäevadel, Tiina Mägi koduõue projektis, laatadel, jõulupidudel. Enam ei saa kodaraid pidama, tiirlevad täie hooga. Ka selle
aasta lõpp on tihe. Üks suuremaid esinemisi on
Läänemaal Haapsalu Kultuurimajas, kuhu oleme kutsutud koos Harald Matvei kapelliga.
Tänu meie juhendaja Elena Kalbuse laialdastele kontaktidele on tekkinud palju uusi
sõpruskollektiive. Ka meie juubelipeol tegid

Viieaastane Vokiratas koos sõpradega tähtpäeva jäädvustamas.
muusikat noored mehed ansamblist “Omad juures me leidsime oma kodu. Suur tänu huPoisid”. Meie peol aitasid meeleolu luua arvu- vikeskuse juhatajale Sirje Lubergile, kes on
kad sõbrad. Koos pidutsesime Mustamäe ni- meid igati toetanud ja nõustanud. Need kolm
mekaimudega, kes esinesid kahe kauni tant- inimest on meie elus tähtsal kohal. Täname ka
suga. Õnnitlejate hulgas olid Saku memmede, Saue Linnavalitsust, kes leidis võimaluse meid
Saue Kägara ja Kungla memmede esindajad. toetada juubelipeo ettevalmistamisel.
Sooje sõnu saime kuulda Margit Otsalt, Tiiu
Mis edasi? Nagu meile kohane ikka väiKuuskmelt, Sirje Lubergilt ja Harald Matveilt. keste sammudega teetähiste poole.
Tahame tänada kõigepealt meie Elena Kalbust,
et ta meid ikka on välja kannatanud, päevakesKõikide kodarate nimel
kuse lahket perenaist Tiiu Kuuskmet, kelle
Aino Mänd

Noored soovivad Sauele oma nägu

Nagu kõigile teada, töötab Saue noortekeskus
igal tööpäeval, et pakkuda Saue noortele aktiivsest tegevusest puhkuse võimalust. Samuti saab siin lihtsalt mõnusalt sõpradega kohtuda
ning mitmesuguste mängude ja erinevate avatud
ringide põhimõttel pakutava näol end täiendada
ning endale sobiv tegevus avastada.
Noortekeskuses kirjutame ka erinevaid projekte, et leida lisaraha noortele veelgi aktiivsema
ning sisukama tegevuse pakkumiseks. Väga oluliseks abiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt rahastatav avatud noortekeskuste projektikonkurss. Mullune Saue Noortekeskuse projekt
„Kujundan ise oma kodulinna tulevikku“ pärjati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 2003.
aasta parima projekti tiitliga. Selle projekti raamides uurisid noored oma kodulinna arengu
võimalusi ning tegid oma ettepanekuid projekti
lõpus toimunud noorte arengukonverentsil.
Muudame Saue omanäolisemaks
Tänavu on Saue noortel käsil noorsooprojekt „Omanäoline Saue“, mis on jätkuks möödunudaastasele. Tänavu uurivad nad, kuidas toimib linnadisain linna omapära rõhutajana ning
otsivad selleks võimalusi oma kodulinnas. Projekti raames on toimunud noorte seminar Klooga noortelaagris, kus teiste seas esines Saue linna
arhitekt Kalle Koppel. Kuulatud on abilinnapea Mati Uuesoo loengut ning arutletud, milli-

sed praktilised võimalused on Saue „oma näo“
kujundamisel. Õpetaja Anu Kell arutleb Saue
Gümnaasiumi noortega samal teemal ning noored vormistavad oma ettepanekud kirjandites,
esseedes ja uurimustes. Nendest töödest teeb
kokkuvõtte linnaplaneerija Pille Metspalu. Õpetaja Tiia Niggulis juhendab projektis osalevaid
noori suhtlemis- ja esinemistreeningutel ning
abistab konverentsi ettekannete valmimisel.
Toetume Tartu näidetele
12. novembril külastas 17 noort sauelast
Tartu linna, et uurida Tartu linna „nägu“, õppida linnaplaneerimise aluseid ning võrrelda kõike nähtut oma kodulinnaga. Esimesena kuulasime Pille Metspalu abistavat ettekannet tihedasse
tööpäeva sisseelamiseks. Järgnes paljudele õpikute autorina tuttava Tartu Ülikooli Geograafia
Instituudi õppejõu, TÜ Pärnu Kolledži rektori Garri Raagmaa loeng TÜ Geograafia Instituudis teemal identiteedist ja kohaturundusest.
Loeng andis meie tegevusele tugeva teoreetilise
aluse. Jätkus ekskursioon Geograafia Instituudis
äratamaks noortes huvi õpingute vastu ülikoolis.
Tore, et meil olid kaasas noored, kes valdavas
enamuses juba oma tuleviku sidunud edasiõppimisega kõrgkoolides. Päev jätkus seminariga Tartu Linnavalitsuses. Noortele esines Tartu Linnavalitsuse planeeringuteenistuse juhataja
Indrek Ranniku, kes tutvustas, kui pika tee peab

läbima iga linnaarenduslik projekt enne teostumist, kui palju konkursse, arutelusid ja aega
kulub enne, kui ideed teostuvad. Saime teada,
kuidas Tartu säilitab oma miljööväärtuslikke
piirkondi. Noored said teadmisi linnaplaneerimisest ja disainist Tartu näitel. Lõpetuseks tegime pika ja huvitava ekskursiooni linnas, kus erinevaid linna piirkondi ning nende arenguplaane
tutvustas Indrek Ranniku. Päeva lõpetuseks
uurisime, millised võimalused on Tartu noortel
oma vaba aja sisustamiseks. Selleks külastasime
nelja noortekeskust oma võimaluste ja eripäradega. Iga Tartu õppepäeval osaleja täidab veel
koduülesande, kus analüüsib kirjalikult, millised
linnakujunduslikud ja planeerimiselemendid on
omased Tartule, ja kas midagi Tartus kogetust
on võimalik ellu viia ka Sauel.
Nüüd on jäänud veel projekti käigus uuritu ja õpitu vormida konverentsi ettekanneteks
ja anda selle kaudu noorte ettepanekud teada ka
Saue linna juhtidele ning avalikkusele. Projekti
lõpetabki 16. detsembril Saue Gümnaasiumi aulas koos Saue Gümnaasiumiga korraldatav noorte arengukonverents.
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja,
noorsooprojekti juht

UUDISED
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Uuenevad Saue linna
jõulukaunistused ja muutub
linna jõulupuu asukoht
Sel aastal sai Saue Harjumaa kauneima omavalitsuse tiitli. Et ka talvel seda suurt tunnustust väärida,
otsustas linnavalitsus anda meie
kodulinnale viisaka jõulurüü. Linna kolmele sissesõidule, Pärnasalu ja Ladva tänavale, kiriku, kooli,
turuväljaku, kaubakeskuse ja linnavalitsuse ümbruse kaunistamiseks soetati põhjamaise kaamose
peletamiseks ja jõulumeeleolu
ülevuseks üle 300 meetri valgusvanikuid, kus rohkem kui tuhat
jõululambikest, mis jäävad ehtima
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Uute Midrimaa korpuste katuse alla saamine päädis 16. novembril sarikapeoga.

Sauet aastateks. Eriliselt pühalik
ja valgusküllane tuleb vanikutega kaunistatud ajalooline Pärnasalu allee. Kaasaegne värviline ehterüü riietab linna uued jõulupuud
Sauet väärivateks kaunitarideks.
Üks uhke kuusk jääb Harjumaa
metsadesse alles, sest nüüdsest on
Saue jõulusümboliks turu ja Arco
Transpordi hoone vahele jäävad
kolm kuusesõsarat. Nende juures
tähistatakse 28. novembril ka selle aasta esimest adventi.
Saue Sõna

Sauelane pürib läänepoolkera
kõrgeimasse tippu
19. jaanuarist 14. veebruarini
2005. aastal toimub ekspeditsioon
Lõuna-Ameerikasse Argentiinasse Aconcagua mäele, mille kõrgus
on 6962 m. Aconcagua on läänepoolkera kõrgeim tipp. Ekspeditsioonil osaleb sauelane Toomas
Holmberg koos kuue Eesti noorema põlvkonna alpinistiga.
“Ekspeditsiooni õnnestumise korral viin tippu Saue linna
sümboolika. Peale ekspeditsiooni
olen nõus rääkima Saue Gümnaasiumi õpilastele reisist ja näitama
filmi. Aconcagua ekspeditsiooni hakkab alates jaanuarist 2005
kajastama uudisteportaal Delfi,”
lubab Holmberg. Ekspeditsioo-

ni ajakava järgi peaks eestlaste
tõus Aconcagua tippu toimuma 1.
veebruaril 2005.
Toomas Holmberg on käinud
eri liiki matkadel. Mitmel korral
on ta tõusnud ta Mount Blanc’ile
(4810 m). Aastal 2000 õnnestus tal grupijuhina tõusta Lenini
mäe (7134 m) tippu. 1999. aastast on ta juhendaja ja koolituste
läbiviija Tallinna Kaljuronimisklubis. 2003. aasta septembrist on
Holmberg aktiivse puhkuse riskikoolitaja ning tegeleb seiklusturismi arendamisega Eestis.
Saue Sõna

Ukraina Ajakirjanike Liidu juht
külastas Sauet
Novembri algul toimus Tallinnas
Euroopa Ajakirjanike Liidu suurüritus „Ida kohtub Läänega: meediasektori sotsiaaldialoog”. Pühapäeval peale seminari külastas
Sauet Ukraina Ajakirjanike Liidu
juht Igor Lubtšenko, et näha Saue
näite varal ühe Eesti väikelinna
arengut postsovetlikus ühiskonnas. Lubtšenkot võõrustas Saue
Linnavolikogu esimees Rafael
Amos, kes tutvustas talle kogu

linna, kuid peamiselt koolikompleksi. Lubtsenkole avaldas muljet
koolimaja ning sellele tehtud investeeringud. Samuti oli ta rahul
linna heakorra ning planeeringuga, kus korterelamud, eramud ja
tootmispiirkond kasvavad omaette. Lubtšenko lubas Ukrainas vahendada Saue arengu positiivset
kogemust ning võimalik, et Saue
saab endale Ukraina sõpruslinna.
Saue Sõna

5. novembri beebiballil istuvad oma emade süles vasakult paremale: ELISABETH,
KADRI, MARK-HENRY, JONNE-LIIS, RASMUS, STELLA,
KAISA,

HELENE,

TAA-

VET, RAIDO, MARKUS ja
EVELYN.

Briljantpulm

Alide ja Artur Truss

Juubilarid

Lisete Retpap
Hilda Aua
Aino Peta

01.11.1939

11.11
25.11
4.11

93
84
83

Salme Silmann
Silvia Mägi
Erna Kaber
Laine Pedajas
Agathe Vaard
Johannes Toomsalu
Maria Vassilevski

21.11
21.11
4.11
6.11
18.11
24.11
3.11

83
82
81
80
80
80
75

Erik Andresen
22.11
Lembit Anni
24.11
Meedi Midri
25.11
Leida-Marie Keerdoja 1.11
Eha Tõll
8.11
Hugo Eenok
16.11

75
75
75
70
70
70
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LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus andis kasutusload, algatas detailplaneeringud,
otsustas sotsiaalküsimused ja arutas läbi volikogu eelnõud
Linnavalitsuse 48. istung toimus 03. novembril
2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 370.
2. Ehitisele Tule tn 24a kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti ASi Paulig Baltic maitseainetetehase tootmise laiendusele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 371.
3. Ehitisele Tule tn 24a kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti ASi Paulig Baltic maitseainetetehase vahelae ehitusele tootmishoones.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 372.
4. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Kirjalik nõusolek väljastati AS-ile Eesti Energia komplektalajaama püstitamiseks aadressil
Uusaru 1b.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 373.
5. Uusaru tn elektrivarustuse rajamiseks ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati ASile Eesti Energia Tule
tn ja Uusaru 5 maaüksuse elektrivarustuse rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 374.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Detailplaneering Saue linna Maasika 3 maaüksuse
planeerimiseks“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
7. Tule 23 ja 23a maaüksuse lähiümbruse detailplaneeringu algatamine.

Detailplaneering algatati Tule tn 23 ja 23a planeerimiseks, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne DPT-12-04.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 375.
8. Saue linna Pesmel (Segu tn 4/6) maaüksuse
detailplaneeringu algatamine.
Detailplaneering algatati Saue linna Pesmeli (Segu
tn 4/6) maaüksuse planeerimiseks, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne DPT-11-04.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 376.
9. Ridva tn 15 detailplaneeringu vastuvõtt ja
avalikustamine.
Otsustati vastu võtta AS Morelia poolt tellitud
ja QP Arhitektid OÜ poolt koostatud Ridva tn
15 maaüksuse detailplaneering ning korraldada
avalik väljapanek Saue Linnavalitsuse ruumes
15. novembrist kuni 28. novembrini 2004. Teade
avalikustamisest avaldatakse ajalehtedes „Saue
Sõna“ ja „Harjumaa“.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 377.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maade munitsipaalomandisse taotlemine“ läbiarutamine.
Munitsipaalomandisse
taotletakse
lasteaia
Midrimaa teenindamiseks vajalikud maaüksused,
gümnaasiumile detailplaneeringuga ettenähtud
maa-ala ja Perve-Viida-Tammetõru pargi detailplaneeringuga ette nähtud ala.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.

11. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 378.
12. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 379.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine”
läbiarutamine (III lugemine).
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
14. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku
korra kehtestamine“ läbiarutamine (II lugemine).
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
15. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati raha linna jõuluvalgustuse korrastamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 380.
16. Info
Kodanike pöördumine.
Kütise 8 (turuhoone vastas alajaama ümbruses)
teostati territooriumi korrastamise eesmärgil
hooldusraiet Saue Linnavalitsuse teadmisel ja
väljastatud raieloa alusel.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis

Linnavalitsus määras sünnitoetused, kinnitas hinnapakkumised
ja arutas volikogu eelnõusid

Linnavalitsuse 49. istung toimus 10. novembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 381.
2. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna 2005. a eelarve kinnitamine“ II lugemine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse
4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 9
„Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“
muutmine“ (II lugemine).

Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Avalikult kasutatavate tänavate nimekiri“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maa
munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks
tunnistamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse
7. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Välislähetuse kulude hüvitamine“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse
8. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Parimaks pakkumiseks loeti:
8.1 Nurmesalu tn 9 koolistaadioni rekonstruee-

Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul
28. novembril kell 16.00
turu parkla esisel platsil
Kõnelevad

kirikuõpetajad Vahur Utno ja Urmas Viilma
linnavolikogu esimees Rafael Amos
linnapea Ero Liivik

Esinevad

Saue Poistekoor
Saue Gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor

rimisprojekti koostamise pakkumises EJL Ehitusbüroo OÜ;
8.2 Saue lasteaia „Midrimaa“ juurdeehituse
mööblihanke korraldamises Tallinna Linnaehituse AS.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 382.
9. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 383.
10. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 5000 krooni MTÜ Ekstreem Matkad 19.01.-12.02.2005. a Aconcagua
mäele toimuva ekspeditsiooni toetamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 384.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavalitsus
teatab
Pesmeli maaüksuse (suurusega 12210 m²), aadressil Saue linn, Segu
tn 4/6, detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu toimub esmaspäeval 29. novembril k.a kell 16.00 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis.
Planeeritav ala asub Saue linna
tööstuspiirkonnas, detailplaneeringuga kavandatakse ASi Pesmel olemasoleva tootmishoone laiendamist.
Detailplaneering algatati Saue Linnavalitsuse korraldusega nr 376 03. novembril 2004.
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Säästumarketist ehk linnavalitsus toetab
kaubanduse konkurentsi
Saue linna tänane juhtkond on alati pooldanud jaekaubanduses konkurentsi tekitamist. Loodame, et
lisaks Säästumarketile rajavad tulevikus Sauele poed ka teised kaubandusketid.
Mida linnavalitsus on seni teinud?
Säästumarketi planeering kinnitati tänavu 23. septembri volikogu istungil. 6. oktoobril väljastas
linnavalitsus sellesama planeeringu põhjal ehitusloa Hiteh Kinnisvara OÜle kui arendajale. Ehituse
eeltöödeks vajalik lammutusluba
oli arendajale väljastatud juba suvel, augustikuus. Siis toimus objektil ka aktiivne tegevus.
Säästumarketi suurim probleem on olnud parkimine. Esmastes plaanides soovis arendaja lahendada parkimise Tule tänaval.
Sisuliselt oleks see tähendanud
Saue tihedaima liiklusega tänava ühe poole sulgemist. See tundus liiklusohtlik (kärud, autod),
arhitektide hinnangul oleks tulnud sinna paigutada foorid, mis
oleks toonud kaasa täiendavaid
segadusi ja kulusid. Linnavalitsust, usume, et ka sauelasi, selli-

ne lahendus ei oleks rahuldanud,
sest nõnda oleks parkimine hakanud oluliselt segama liiklust linna peatänaval. Olles isegi veendunud sellise idee võimatuses, esitas
arendaja lahenduse, mille kohaselt tuleb parkla rajada kaupluse
kõrvale, senini riigile kuuluvale
maale. Leppisime kokku, et linnavalitsus taotleb selle maa munitsipaalomandisse ning annab
seejärel Säästumarketi omanikele
rendile. Seda lähenemist toetab ka
asjaolu, et vastavalt Saue üldplaneeringule on antud kinnistu sihtotstarbeks määratud parkimisala.
Ometi sai linnavalitsus riigi
Maa-ametilt kirja, milles viimane
teatab, et alustab nimetatud maatüki riigistamise protsessiga (vt lisatud Maa-ameti kirja). Kiri oli
ka põhjuseks, miks volikogu suunas munitsipaliseerimise eelnõu
teisele lugemisele. 18. novembril toimunud istungil toetas volikogu linnavalitsuse eelnõu munitsipaliseerimise algatamise kohta,
kuigi RIIK EI OLE LUBANUD
MUNITSIPALISEERIDA SENI
ÜHTEGI
LINNAVALITSUSE

POOLT TAOTLETUD 28 MAATÜKIST. Linnapea viis riigi Maaametisse ja andis peadirektorile
isiklikult üle ühiste kavatsuste protokolli ehk lepingu, milles lepitakse poolte vahel kokku Saue maade
jaotus. Alates juulikuust ei ole linn
oma algatusele vastust saanud.
Ka selle parkimisplatsi maatükiga ei tehtud erandit. Siinkohal on oluline meelde tuletada,
et ainult Vabariigi Valitsuse otsustada on, kas maatükid saavad
tulevikus kuuluma linnale või ei.
Praktika aga näitab, et asjaajamine keskvõimuga võtab lausa aastaid. Millele siis lootis arendaja, mille alusel ta süüdistab nüüd
linnavalitsust, on raske aru saada.
Selline linnarahva vastandamine
linnavalitsusele oma äriprojekti lahendamisel, haarates sellesse
kampaaniasse ühe Sauel levitatava nädalalehe, on väga vastutustundetu käitumine.
Mida Hiteh Kinnisvara on seni
teinud?
Tänaseks on linnavalitsus saanud Hitehilt kirja, milles viimane teatab, et parkimist soovitak-

se hoopis linnavalitsuse tagusel
korvpalliplatsil, mis on samaaegselt parklaala. Juba juulis toimunud läbirääkimistel pakuti linnavalitsuse poolt arendajale see
variant välja, nüüd koostas linnavalitsus Hiteh Kinnisvarale ka
kirjalikult positiivse vastuse (vt
lisatud linnavalitsuse kirja). Suvel arendaja vedu ei võtnud, miks
alles nüüd? Juhime tähelepanu, et
tegemist on ikkagi äriprojektiga,
mitte abiprojektiga. Väga tore, kui
selline asi tuleb, kuid linn ei saa
hakata kandma arendaja äririske.
Linnavalitsus
on
olnud
Hitehile kui arendajale soliidseks
partneriks, täitnud kõik omapoolsed lubadused ning tulnud vastu
arendaja soovidele. Samas – jääb
mulje, et arendaja ei ole oma äriplaane piisavalt läbi mõelnud.
Jääb ka arusaamatuks, miks ei
ole ehitusega juba alustatud, kuigi kõik vajalikud load selleks on
antud. Edasine sõltub arendajast
ning loodetavasti avab Säästumarket Sauel uksed lähiajal.
Saue Sõna

MAA-AMET

Estonian Land Board

Saue Linnavalitsus
Tule 7
76505 SAUE

Meie 06.10.2004 nr 6-4/10895

Maa riigi omandisse jätmine
Keskkonnaministeerium soovib jätta riigi omandisse Harju maakonnas Saue
linnas asuva Riigimaa 134 maaüksuse vastavalt lisatud taotlusele ja asendiplaanile.
Nimetatud toimingu teostamiseks vajame Vabariigi Valitsuse 3. septembri
1996. a. määrusega nr 226 (RT I 1996, 64, 1182; 77, 1367; 1997, 69, 1123;
99, 1605; 1998, 85, 1392; 1999, 98, 873; 2001, 54, 327; 2004, 4, 24) kinnitatud „Maa riigi omandisse jätmise korra” punkti 9 alusel langetatud kohaliku
omavalitsuse otsust ja arvamust.
Lähtuvalt eelpool mainitud korra punkti 7 alapunktist 4 palume esitada õiend
teiste isikute taotluste puudumise kohta riigi omandisse jäetava maa omandamiseks tagastamise või ostueesõigusega erastamise korras ning määrata maakasutamise sihtotstarve vastavalt maa riigi omandisse jätmise taotlusele.
Õiendid teiste isikute taotluste puudumise kohta palume esitada isegi juhul,
kui kohalik omavalitsus mingil põhjusel ei nõustu maa riigi omandisse jätmisega, sest õiendite esitamise kohustus tuleneb Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud maa riigi omandisse jätmise korrast.
Kui meie poolt taotletavat maaüksust ei ole võimalik osaliselt või tervikuna
riigi omandisse jätta, palume näidata ära, millises osas ning mis põhjusel ei
ole maa riigi omandisse jätmine võimalik. Juhul, kui tegemist on osalise riigi omandisse jätmise võimalusega, siis palume näidata (kaardi väljavõttena),
millises osas oleks maa riigi omandisse jätmine võimalik.
Lugupidamisega
Kalev Kangur
Peadirektor
Lisa: 1. Maa riigi omandisse jätmise taotlus 06.10.2004 nr 6-4/10894
2. Maaüksuse asendiplaan – 1 lehel 2 eks

Hr Jaan Kriisa
Hiteh Kinnisvara OÜ

Teie: 10.11.2004
Meie: 16.11.2004 nr 12-2.1/1250

Pärnasalu tn 31 parkimisprobleemist
Austatud härra Jaan Kriisa
Arutanud Teie kirjas tõstatatud probleeme nõustus Saue Linnavalitsus ettepanekuga võimaldada kasutada ajutise parkimise korraldamiseks Linnavalitsuse kinnistut aadressil Tule tn 7. Oleme valmis detailplaneeringuga ette
nähtud parkla rajamiseks väljastama Teile projekteerimistingimused ning
kinnitatud projekti alusel väljastama ehitusloa.
Lubage Teile meelde tuletada, et linnavalitsus pakkus oma kinnistut parkimise probleemide ajutiseks lahendamiseks juba juulikuus. Seetõttu ei mõista
me Teie tegevust avalikkuse desinformeerimisel ehitise venimise tegelikest
põhjustest kirjutades. Saue linnale tulutoovaid äriprojekte on linnavalitsus
alati toetanud ja teeb seda ka edaspidi. Positiivse suhtumise eelduseks on korrektne lugupidav suhtlemine.
Lugupidamisega
Vello Toomik
Abilinnapea
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Buss nr 190 – teenuse kvaliteet
kasvab, kuid arenguruumi jätkub
Tänavuse suve hakul vahetas linnavalitus bussiliini nr 190 operaatorit – Hansabussi asemel hakkasid sauelasi Tallinna ja tagasi koju
sõidutama Harjumaa Liinid. Suve
alguses oli Harjumaa Liinide bussidel tõsiseid raskusi sõidugraafikust kinnipidamisega. Elanikes
tekitas meelehärmi ka busside
väline ja sisemine kasimatus.
Mida arvavad reisijad?
Võtsin seda valdkonda kureeriva abilinnapeana suve jooksul korduvalt ühendust Harjumaa
Liinide juhtidega ning rääkisin
nendega tõsiselt vajadusest vedude kvaliteeti tõsta. Oktoobris korraldasime sauelaste seas küsitluse saamaks otsest tagasisidet liinil
190 toimunust. Järgnevalt teengi
lühikese kokkuvõtte antud küsitlusest koorunud põhilistest hinnangutest.
Küsitlusele vastas kokku 236
inimest, kellest 90 olid vanemad
kui 65 aastat, 115 vanuses 25-64
aastat, 17 vanuses 19-25 aastat

ning 14 nooremad kui 18 aastat.
Kokku esitati 12 küsimust,
mis puudutasid bussiliini190 sõidugraafikuid, infot bussipeatustes,
bussijuhtide sõidukultuuri, busside puhtust ning täituvust jm.
Alustame suurematest probleemidest. Kõige rohkem negatiivseid hinnanguid sai bussijuhtide
poolt peatuste teadustamata jätmine – koguni 225 vastanut märkis,
et bussijuhid ei teadusta alati peatusi. Suhteliselt kriitilised ollakse
ka busside täituvuse ja mugavuse
suhtes – 125 vastanut see ei rahulda. Kolmas tõsisem probleem on
seotud busside sõidugraafikust
mitte kinnipidamisega – 127 vastanut ütles, et buss on tulnud kas
liiga vara või hilja.
Selgelt paremuse suunas on
minemas bussiakende puhtus –
149 vastanul pole olnud probleeme peatuste tuvastamisega akende
läbipaistmatuse tõttu. Üldiselt ollakse rahul ka busside sõidukiiruse ja liikluskultuuriga – 142 vas-

tanut oli sellega rahul ning 88 ei
olnud rahul. Ligikaudu samasugune on ka suhtumine bussijuhtide teeninduskultuuri ja keeleoskusesse – 153 vastanut on sellega
rahul ja 83 mitte.
Kõige paremaid hinnanguid
anti sõidugraafikute infole bussipeatustes – 164 vastanu meelest
on see piisav. Eraldi uuriti küsitluses ka vajadust lisada liinile 190
Sauelt 7.50 ja 8.50 vastuliini sõitu. 107 vastanut pidas seda vajalikuks ning 129 ei pidanud vajalikuks. Kusjuures kõige rohkem
soovivad seda vanemad kui 65
aastased – selles vanuserühmas
oli pooldajaid 59.
Ekspressliini on vaja!
Küsisime linnaelanikelt, kas
nad kasutaksid ka ekspressliini nr
191. Kell 7.15 suunal Saue-Tallinn oleks vastanutest kasutajaid
91 ning kell 17.30 suunal TallinnSaue oleks sõitjaid 101. Need arvud on meile oluliseks infoks
bussioperaatoriga
ekspressliini

taastamise läbirääkimistel. Loodan, et läbirääkimised on jõudnud lõppfaasi. Ekspressliini kiiret taastamist on takistanud see, et
tegemist on päevas kaks reisi tegeva kommertsliiniga, mis linnavalitsuselt dotatsiooni ei saa ega
pole kunagi vedaja lepingus kajastunud.
Kokkuvõttes oli liini nr 190
teenusega üldiselt rahul 177 vastanut ja rahul ei olnud 59 vastanut. See näitab, et kuigi tendents
on paremuse suunas, on Harjumaa Liinidel veel arenguruumi
küllaga.
Linnavalitsuse nimel tänan
kõiki küsitlusele vastanuid. Luban, et kevadel korraldame uue
analoogse rahvaküsitluse, saamaks värskeid võrdlusandmeid
sauelaste jaoks sedavõrd olulises
valdkonnas nagu bussiühendus
Tallinnaga.
Vello Toomik
Saue abilinnapea

Rotosplast investeerib tootlikkuse tõusu
Saue firma Rotosplast investeeris sel sügisel rotovalumasinasse
üle ühe miljoni krooni. Kahe aasta
eest soetatud rotatsioonivalu tehnoloogial töötava seadme ühepoolsele etteandemehhanismile lisandus nüüd teine.
Oktoobri lõpus Kanadast saadud masin alustas tööd novembri
keskel. Oluliselt täiustunud mehhanismi võimsus tõusis senisest
80%. 22 miljoni kroonise käibega
ettevõtte majanduskasv on olnud
15-20% aastas. „Investeering annab võimaluse veelgi suuremaks
tootlikkuseks ning lubab valmistada eelnevast suuremaid tooteid, mille maksimummõõtmed
on 2,5 korda 3 meetrit,” kinnitab
ettevõtte juhatuse esimees Riho
Uuring. Seni on toodetud erinevaid plastikust mahutitüüpi rotatsioonivalutooteid nagu prügija liivakonteinerid, meremärgid,
poid, kanalisatsiooni- ja settekaevud, vee- ja kütusemahutid, paberitööstuse paagid (Prantsusmaa ja
Belgia jaoks), hipodroomivarustus. Tellijaid leiab ka teiste Saue
ettevõtete seast. Sami toodetud

Staažikamaid Rotosplasti töötajaid Illar Rannik saab ka kõige kaasaegsematest seadmest jagu.
masinatele valmistab Rotosplast
kütusepaake ja Tootele katuseluuke. 40% Rotosplasti toodangust
jääb Eestisse, 60% läheb välismaale: Lätti, Soome, Rootsi, Leetu, Taani. Kaks aastat tagasi tuli
uue masina kasutuseks tuua ettevõttesse gaasijuhe, mida tehti AS
Paulig Balticuga kahasse.

“Et püsida konkurentsis Soome ja Rootsi rotovalu firmadega ja olla neist natukene paremad
nii toote kvaliteedi kui omahinna
poolest peab töötajaskond olema
väga tubli”, ütleb Rotosplasti nõukogu esimees Jaan Suder ning kiidab kõiki töötajaid, eriti aga uue
tehnikaga töötavaid pikaajalisi

Saue töömehi nagu vormide valmistajaid ja masinate hooldajaid
Illar Rannikut ja Tõnis Viilmaad
ning valajaid Mati Tõnutaret ja
Andrus Orgi.
Ülestõstetavaid tööstushoonete ja garaažiuksi valmistab samades hoonetes firma Rotos Doors
Andres Tiksi juhtimisel. Erilist
tähelepanu pööratakse pidevalt
nii tootearendusele kui teeninduse kvaliteedile. Oma keerukuse
tõttu töötab kvaliteetne uks ainult
hea spetsialisti poolt paigaldatuna. Alates 2004. aastast on
uueks tootegrupiks aiaväravad,
mis on võimalik automatiseerida ning panna tööle samast raadiopuldist, mis garaažiuksel juba
olemas. Seoses tootmise laienemisega luuakse Sauele uusi töökohti. Kokku töötab kahes firmas
üle kolmekümne inimese, kellest
60% elavad kohapeal. Kui mõnel
sauelasel puudub veel oma prügikast või garaažiuks, võib selle
soetada siitsamast Sauelt.
Aili Mölder
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LC Sauel algas uus tegevusaasta
Lions-liikumises algab aktiivne periood sügisel ja kestab järgmise aasta suveni. Lions-klubi LC Saue koosistumised toimuvad iga kuu esimesel neljapäeval Saue mõisas, lisaks peetakse
ühiseid kultuuri- ja spordiüritusi. Alanud tegevusaastal juhib klubi tööd president Toivo Võsu.
Sügishooja keskseks sündmuseks kujunes kindlasti LC Saue aastapäevapidu.
Charter Night’il tehti kokkuvõtteid
Laupäeval, 6. novembril 2004 kogunesid
LC Saue liikmed Saue mõisasse järjekordsele
aastapäevapeole – Charter Night’ile . Aastapäevapeo avamisel tervitas kõiki kohalolijaid klubi
president Toivo Võsu. Üritusel osales enamus
klubi liikmeid koos leedidega. Saue klubile olid
külla tulnud ka esindajad sõprusklubist Soomest
– Mannerheimi Lions-klubi neli liiget koos leedidega. Külalised avaldasid tervituskõnes tunnustust Eesti kiirele arengule viimastel aastatel
ja soovisid edu heategevusliikumise arendamisele Eestis.
Kokkuvõtte möödunud tegevusaasta olulisematest sündmustest tegi klubi eelmine president Aadu Liblikman. Oma sõnavõtus mainis ta,
et LC Saue alustas eelmisel tegevusaastal annetuste kogumist Saue Perearstikeskusele inventari soetamiseks. Toetusrahasid koguti korjanduskasti abil Saue kaubakeskuses ja kevadel
Saue mõisas toimunud Grillfestil. Nimetatud
sponsorprojekti tulemusena kogutud summade eest hangiti ja anti reedel 5. novembril LC
Saue poolt Saue Perearstikeskusele üle imikute
mähkimislaud (pildil). Eesti Lions-piirkonna
olulisemaks sponsorprojektiks oli möödunud tegevusaastal Maarja küla toetamine Põlvamaal.

loteriiga, milles kõik osavõtjad aktiivselt osalesid.
Tantsuks mängis Viljandi ansambel Tuulelõõtsutajad, kes pakkus igale maitsele sobivat muusikat.
Peale ansambli esinemist jätkati soome- ja eestikeelsete ühislauludega. LC Saue tänab kõiki Saue
inimesi ja ettevõtteid, kes osalesid meie sponsorprojektides ning andsid oma panuse heategevusse,
nende hulgas ka Saue Perekeskuse toetajaid.
Urmas Paisnik
LC Saue
Selles projektis osaleb ka LC Saue.
Lisaks
Soome
sõpradele
tervitas
aastpäevapeol Saue lõvisid ka Eesti Lions-piirkonna kuberner Mati Klaar. Oma kõnes meenutas kuberner möödunud suvel USAs Detroidis toimunud Ülemaailmset Lionite kongressi.
Kongressil esindas Eestit ka LC Saue president Aadu Liblikman, kes võitis osalemisõiguse
kongressil Lions piirkonna sponsorkaartide loosimisel. Osalemine andis uusi mõtteid ja kogemusi lions-liikumise arendamiseks.
Saue muusikakooli kava lisas lõvide aastapäevapeole väärtust
Nagu eelmisel aastal, esinesid ka tänavu LC
Saue aastapäevapeol Saue muusikakooli õpilased. Viimaste aastatel on LC Sauel välja kujunenud tihedad sidemed Saue Muusikakooliga. Nende esitatud kava oli huvitavalt põimitud
erinevatest vokaal- ja instrumentaallugudest.
Kogu esitatud kava jättis hea tervikliku mulje.
Õpilaste esinemisest olid eriti vaimustuses Soome külalised, kellele see oli suureks elamuseks.
Täname esinejaid ja nende õpetajaid!
LC Saue aastapäevapidu jätkus heategevus-

LC Saue tänab järgnevaid ettevõtteid ja
eraisikuid, kes tegid heategevuslikke annetusi:
AS ARCO AR
OÜ ECOTANK
OÜ ELVES
OÜ ENDOORE
OÜ EUROCRAFT
LC HELSINKI-MANNERHEIM
AS ROTOSPLAST
AS SAUE AUTO
OÜ SAUE ELEKTER
SSAB SWEDISH STEEL EESTI
OÜ T-FARMID
Perekond KRIISA
Hr AADO LIBLIKMANN
Hr PEETER LUIK
Hr DANIEL MÄRTMAA
Hr AIDU OTS
Hr ANTS TORIM

Toimus poiste keelpillifestival Kuressaares
5.-6. novembril toimus juba kolmandat korda
Saaremaal üks vahva poiste kokkusaamine.
Keelpillifestivali korraldajaks oli ja on loodetavasti edaspidi Laine Sepp Kuressaare Muusikakoolist. Laine Sepp on sealse muusikakooli viiuli-, vioola???- ja tselloõpetaja ning festivali idee
autor. Festivali idee seisnebki selles, et kutsuda
kokku üle Eestimaa kõik keelpillimängijad poisid, et esineda üksteisele, kuulata ja kaasa elada
kõigile osavõtjatele, tunnustada kõiki mängijaid
ja premeerida parimaid esinejaid.
Saue Muusikakoolist sõitsid Kuressaarde
kaks keelpillipoissi: viiuldaja Märt Mägi (õp.

Saue perekooli järjekordne üritus
toimub 23. novembril 2004
kell 18.00 – 20.00
SAUE LASTEAIA „MIDRIMAA“
SALONGIS

LOENG TEEMAL
„Mis on stress? Läbipõlemine.“
Kuidas vanemate liigne stress
mõjutab lapsi.
Laste ja noorukite stress.
Lektoriks on Moreno-keskuse psühholoog
Tuuli Vellama
Üritus on osalejatele tasuta. Lähem info
Tel 6 790 196, 5292820 Anneli Ritsing

Juta Ross, kontsertmeister Terje Mäss) ja kitarrist Siim Kängsepp (õp. Aet Mikli). Festivalil osales 75 poissi kõikjalt Eestimaalt. Seekord
oli võrreldes eelmise aastaga, mil Saue Muusikakool samuti osa võttis, enam osalejaid. Kohale oli tuldud nii Võrust kui Hiiumaalt. Need kaks
festivali päeva olid täis heatasemelist keelpillimängu. Kõige rohkem võis kuulda väga häid
viiuli- ja tšellopoisse ning toredaid ansamblikoosseise. Meeldejäävamad neist olid Eesti Suzuki Ühingu 5-6 aastased viiulipoisid (juhendaja
Juta Ross) ning Rakverest Kauri Kooli ansambel
(juhendaja Jaanus Põlder).

Meie kooli poisid esinesid edukalt ja vahvalt. Festivalist jäi kumama mõte, et poiste
jaoks ei ole populaarne ainult jagpallimäng, vaid
väärtustatakse ka viiuliämängu. Lõpetuseks tahan tänada Märt Mägi, Siim Kängseppa ja nende
juhendajaid õp. Juta Rossi, õp. Aet Miklit ning
soovida edaspidiseks ilusaid kordaminekuid pillimängus.
Terje Mäss
Saue Muusikakool

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN

Detsember 2004

Laine Luigese maalid MAA JA VEE PIIRIL.
Sulev Veerbergi vaskkohrutus.
Näitus avatud 10. detsembrini.
1. dets.
3. dets.
8. dets.
9. dets.
11.-13. dets.
12. dets.
17. dets.
20. dets.
23. dets.
29. dets.

11–13.30
11.00
15.00
18.00
10–17
14.00
16.00
15.00
15.00
14.00

Marati toodete müük
Invaühingu koosolek
Vabadusvõitlejate koosolek
Represseeritute vestlusring
Käsitööklubi jõulunäitus
SUVENIIRI jõulukontserdi ühiskülastus
Seltsing Tammetõru
Invaühingu jõulupidu
Jõulupidu koolimajas (kutsetega)
Loeng Uude aastasse parema tervisega. Dr Silvi Mänd
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TTÜ Fotoklubi näitus jõudis
Saue Raamatukokku
„Kas Te kujutate ette, mis juhtuks, kui ühel hetkel kaoks kogu maailmast elekter ära?!“, küsis
kolm aastat tagasi auditooriumilt üks füüsika õppejõud. Sellest ajast peale olen mõtisklenud inimese ja masina vaheliste suhete peale.
Analüüsinud, kuidas ja miks oleme me tehnikast sõltuvad, kas selle kasulikkuse kõrval esineb ka evolutsiooniliselt hinnatavaid negatiivseid külgi?
Mida peegeldavad tehnokraatide fotod
Pikalt üksi mõeldes võib ennast sulgeda isolatsiooni. Sestap oligi aeg oma ideedega lagedale tulla. TTÜ Fotoklubi noorfotograafid, kes
suuremalt jaolt erialati seotud inseneeriaga,
asetsevad ühel või teisel viisil asjadele lähemal kui võib-olla inimene tänavalt. Mida täpsemalt? Seekordne näitus räägib iseenda eest – ta
ei vaja pikemat lahtiseletamist. Peegeldatakase
autoritele iseloomulikke loominguomadusi ning
eri vaatenurki selles väga üldises teemas. Tahud
on selgelt eristatavad. Kes annab edasi tugeva
sõnumi energeetikaküsimustes (vt pilti, autor
Jako Reinaste), kes sattus inimkonna kõige
suurema probleemi – tarbimise – tunnistajaks ja
kes toob esile inimese lähenemise masinale läbi
sentimetaalse väärtuse kasvatamise. Samas on
võimalik seda vahekorda vaadelda ka läbi huumoriprisma, mis on omaette oskus ning mis seal
salata, meie lühiaegne leevendus. Nüüdseks on
TTÜ Fotoklubi näitus rännanud läbi nelja Tallinna kõrgkooli ning jõudnud Saue raamatukokku. Seal ootavad neid pilte uued ideoloogiad
ning uutmoodi vaatenurgad.
Kas sina pooldad inimesi või masinaid?
Siiski taandub kõik lõpuks ühele küsimusele – kust läheb inimlikkuse ja automaatika vaheline nähtamatu niit. Kas mõned protsessid
on tõesti automatiseerimist väärt vaid seetõttu,
et inimese mugavusest seda ostetakse? Teised
protsessid on jällegi hädavajalikud. Kes teist ta-

Kes ma olen?
Helin-Mari Arder, sündinud Tallinnas 12. mail,
samal aastal koos ansambliga “Apelsin”. Muusikaõpinguid alustasin klassikalise muusikaga, nimelt
viiulimänguga. Vahepealsed õpingud viisid Tartu
Ülikooli prantsuse keele ja kirjanduse erialale, ent
peatselt tulin tagasi muusika, seekord pop-jazz laulu juurde. Olen lõpetanud G. Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli pop-jazz laulu eriala Mare Väljataga
juhendamisel. Praegu õpin Helsingi Ülikoolis Stadia
pop-jazz laulu ja muusikapedagoogikat. Esinen oma
trioga ning paljude teiste heade muusikutega. Töötan
ka Saue Muusikakoolis ning Pelgulinna Rahvamajas
pop-jazz laulu õpetajana.
Kes on teised?
Aastal 2001 moodustus trio, kuhu kuuluvad

Olete oodatud

AASTALÕPUPEOLE
30. detsembril kell 19.00
Saue kooli saali

Tantsuks ja meelelahutuseks:
haks mõnes eksootilises restoranis avastada, et
see sajanditetaguse traditsiooniga roog on valmistatud robotite poolt? Õppida on meil tõesti
palju ning see nõuab ka omajagu vaprust seista
iseenda südametunnistuse ees ja küsida, kas ma
tõesti ei saaks seda ise teha ohutumalt ja inimlikumalt. Keegi muu peale meie endi ei anna neile küsimustele paremat vastust ning ei sõltu kellestki muust kui inimestest, millise elu me oma
lastelastele läbi oma uue maailma loome. Parimaks eeskujuks on siinkohal Jaapani elamise
kunst ning tehnoloogia, selles on nad oma ala
tipud. Ja need kaks äärmust eksisteerivad absoluutses harmoonias.
Olete kõik oodatud Saue raamatukokku
uudistama TTÜ noorfotograafide loomingut.
Näitus on kõigile tasuta.
Progress, kallid sauelased, peab olema tuntav!
Avastamisrõõmu!
Rainer Sternfeld
TTÜ Fotoklubi asutaja
TTÜ mehhatroonikainsener
Saue Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees

30. novembril kell 19.00 toimub Saue
Gümnaasiumi aulas
noore tõusva tähe, jazzi-laulja
HELIN-MARI ARDERI kontsert.
Kontsert on kogu linnarahvale tasuta
ja selle korraldab
Saue Muusikakool.
Ansambli kosseis:
Helin-Mari Arder-laul
Ara Yaralyan -kontrabass
Ahto Abner - trummid
Teet Raik - kitarr
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peale Helin-Mari Arderi Teet Raik akustilisel kitarril ja Ara Yaralyan kontrabassil. Teet on õppinud G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis, kuid
lõpetanud ka Eesti Muusikaakadeemia orkestrijuhtimise ning metsasarve erialal. Praegu õpib Helsingi Ülikoolis Stadia jazzarranzheerimist ning -kompositsiooni.
Ara Yaralyan on armeenia päritolu muusik, kes
on Eestis koostööd teinud väga erinevate artistidega
(Tõnis Mägi, vennad Johansonid, Oleg Pissarenko,
Hedvig Hanson, Erkki Otsman). Tema isiklikud
muusikalised eelistused kalduvad aga siiski moodsa jazzi suunda.
Sellel kontserdil ühineb trioga Ahto Abner,
kes on samuti õppinud G. Otsa nim. Muusikakoolis ning hetkel jätkab löökpilliõpinguid Eesti Muusikaakadeemia jazziosakonnas Tanel Rubeni juures.
Ahto enda käe all saab löökpille praegu õppida Saue
Muusikakoolis. Kõik kontserdil esinevad muusikud mängivad ka Helin-Mari Arderi peatselt ilmuval plaadil “Su aknast näen”.

Evald Raidma ja ExFix
ansambel VOICES
showgrupp LAINELA
Avatud baar
Korraldajad Saue Huvikeskus ja
Naisselts

Budapesti Operetiteatri
solistid esinevad
Harjumaa Ballil
Traditsioonilisel Harjumaa Ballil 30.
detsembril Rahvusooperis „Estonia“ astuvad üles külalissolistid Budapesti Operetiteatrist tuntud tšaardašimeloodiatega
operetikavas “Helisev Ungari” koos rahvusooperi solistide, koori, balletitrupi ning
sümfooniaorkestriga. Meeleolukas aastavahetuseprogramm on Ungari stiilis.
Õhtuprogrammis saab veel näha rahvusooperi balletitrupi ja Toivo Undi ansambli esituses Russell Adamsoni
jazzballetti „Tatjana tantsib tangot, Puškini
poloneesi“, Talveaias esinevad Harjumaa
silmaspaistvamad kollektiivid. Tantsuks
esineb Karl Madis ja ansambel „Karavan“.
Balli programmi algus on kell 18.00.
Piletid hinnaga 180-250 krooni on saadaval Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi
12 kultuuri- ja sporditalituses tööpäeviti
kell 11-15. Piletite info ja tellimine telefonidel 611 8758, 50 87808.
Täiendav info:
Ruth Pauls
Harju Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalituse peaspetsialist
e-post ruth.pauls@mv.harju.ee
tel. 611 8758, 50 87808
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TEATED JA REKLAAM
Saue Huvikeskus
Valmistume jõuludeks!
LILLESEADE
KIIRKURSUSED
24. oktoobrist
15. detsembrini
Saue koolis kolmapäeviti
kell 18.00 ruumis 407
Igas tunnis valmib
praktiline töö.
Eelteadmised pole olulised!
Info tel. 6595 009 ja
56212391
Kursused on tasulised

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
Treppidele soodustus aasta
lõpuni 5%
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
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

OÜ Kersti
Juuksuriäri

Noor pensionär. Kui ei taha

(Pärnasalu 11 Arco Transi
majas)
Kogu perele juuksur
Tööl nüüd ka hea tasemega
meestejuuksur!
E-L 10.00-18.00
T: 679 9024
Ülimalt kaasaegsed
veepuhastussüsteemid
20 erinevat mudelit
Konsultatsioonid tasuta!
Info tel. 5343 6463, 6595372
Pakume tööd

LUKKSEPALE,

kelle tööks on ka keevitus.
Töökoht asub Sauel.
Palk vastavalt tükitööle alates
10 000.- netto.
Info 5 088 245.

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

kodus olla, tule tööle.
OÜ Saumer võtab
tööle majahoidja ja
hooldustöölise.
Kontakt: tel.6596 520
Aadress: Saue linn, Sooja tn. 3

Müüa Saue linnas
elamukrundid.

Suurus 2250 m2 – hind 560 000.Suurus 2151 m2 – hind 665 000.Kõrghaljastus.
Info tel. 52 91 109
Müüa 3-toal. korter Tule 5,
69m2, 5/5, v heas korras, toad
eraldi, suur köök, vann, WC,
saun, omanikult, h 613000 kr,
tingi – 5568 20682.

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

Hei võrkpallisõber!
Kui oled asjast huvitatud, siis
ära pelga!
Tule ja löö kaasa!
Treeningtunnid toimuvad
esmaspäeviti 18.00 – 19.30 ja
neljapäeviti 19.00 – 20.30
Info tel: 50 47483 ja
56560700
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AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUSES
UUED
RÕIVAKOLLEKTSIOONID
SÜGIS-TALVEKS
KLIENDIKAARDI
OMANIKELE
SOODUSTUSED
PALDISKI MNT 19, KEILA
TEL 674 7567
E-R 9-19.00 L 10-16.00

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
B-kategooria autojuhi
kursuse. Registreerimine
kursustele 24.11.2004 k 19.00
Nurmesalu 9, klass 310.
Info 50 27 993.
Saue Autokool OÜ,
Rännaku pst 45,
Tallinn 10921
Talvekartuli müük
koos kojutoomisega.
Tel. 56 49 72 63

• Kasutatud mobiiltelefonid

Manalasse lahkus
Helgi Mättikas.
Mälestavad tuttavad ja
avaldavad kaastunnet pojale

• Hooldus ja remont
• Lisatarvikud
Kasesalu 12, Saue
E-R 9.00-17.00
Info 5129 000
www.telepunkt.ee

VideoLine

Videofilmide müük ja laenutus
Kliendikaart 50.Püsiklientidele esimene
laenutus tasuta.
Müügil palju videofilme lastele.
Uudisena „Ämblikmees 2”
Avatud 10.00 – 22.00
Lõuna 14.00 – 14.30
Saue, Ridva tn 15
Tel. 65 44 780

AS Rotosplast
avaldab kaastunnet
Tõnis Viilmale
kasuisa
HELMUT KADARI
surma puhul
AS Rotosplast
avaldab kaastunnet
Andres Rohulale
ISA
surma puhul
Südamlik kaastunne
Helgi Rohulale lastega
kalli abikaasa, isa ja
vanaisa
Ants Rohula
surma puhul.
Tule 18 elanikud

Saue Sõna

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: saue@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

