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Saue linn ja vald teevad koostööd
lasteaia ehitamisel
Saue linnapea Ero Liivik ja Saue
vallavanem Mati Tartu kirjutasid 20. jaanuaril alla lepingule,
mis on uuenduslik Eesti omavalitsuste koostöös. Kaks omavalitsust sõlmisid koostööleppe,
mille kohaselt Saue vald osaleb
Saue linna poolt ehitatava lasteaia juurdeehituse finantseerimisel.
Lepingu kohaselt eraldab
Saue vald Saue linnale kaks miljonit krooni lasteaia investeeringukulude katmiseks. Saue linn
aga kohustub oma lasteaias tagama valla lastele 25 lasteaiakohta
25 aasta jooksul.
Saue valla lapsed, kes elavad Saue linna lähedusse jäävates
piirkondades, on juba aastaid käinud Saue linna lasteaias. Samal
ajal on lasteaiakohti linna lastelegi nappinud. Linn on lasteaia
juurdeehitust, mis koos sisustusega läheb maksma 13,5 miljonit
krooni, seni ise finantseerinud.
„Tegemist on hea tahte avaldusega valla poolt, kes kasutab
teise omavalitsuse infrastruktuure. Selline tegutsemine näitab,
et hea koostöö juures ei ole vaja

omavalitsuste piiride muutmist
ega keerulisi õiguslikke lahendusi. Vajadusel saavad omavalitsused teineteist abistada tegevustes, mis mõlemat poolt huvitab ja
rahuldab,” iseloomustas koostöölepingu mõtet Saue linnavolikogu esimees Rafael Amos. Tema
sõnul ei ole vähemasti Harjumaal
sellist investeeringute koostöölepet omavalitsuste vahel varem
tehtud. Võimalik, et leping on
uudne ka kogu Eesti ulatuses.
Praegu käib Saue linna lasteaias 20 valla last.
Lepingu allakirjutamisel arutasid kahe naaberomavalitsuse
juhid tulevikuperspektiive ning
koostöövõimalusi. Saue linna juhid andsid ülevaate lasteaia juurdeehituse senisest käigust ning
täiendava korpuse käikuandmisega seonduvatest tegevustest, samuti tulevikuinvesteeringutest.
Vallavanem Mati Tartu rääkis
Laagrisse uue kooli ehitamise
käigust ja tegi linnale ettepaneku
arendada koostööd täismõõtmetes staadioni kasutamisel.
Saue Sõna

TÄHELEPANU:
Bussipeatuste muudatus liinil 190
Tallinna Linnavalitsuse otsusega viiakse alates 1. veebruarist bussiliini 190 Tallinnast väljuva suuna Viru
peatuse (Pärnu mnt alguse esimene peatus) asukoht senisest umbes 100 meetrit edasi.
Uus peatuse asukoht hakkab olema trammipeatuse vahetus läheduses. Sama otsusega likvideerib Tallinna
Linnavalitsus Vabaduse Väljaku peatuse (paikneb Jaani kiriku juures).
Seega hakkab Viru peatusest järgmine peatus olema Kosmose peatus. Tallinna saabuval suunal muudatusi kavandatud ei ole.
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Luuleline pärastlõuna
Julgen arvata, et igale keele- ja kirjandusõpetajale meeldib luuletusi lugeda ning neid
kuulata. Kuna elu on aga asjad
sättinud nii, et vene kirjandust
enam vene keele tunnis ei õpetata, on iga õpetaja enda asi, kas
ta räägib kirjandusest ja õpetab
luulet või mitte.
Eks enne pühi ja tähtpäevi
saa ikka luuletusi näpuotsaga antud, kuid hingele on sellest vähe.
Siin tulevadki appi õpetaja esmased abimehed – õpilased, kes tahavad õppida vene keeles luuletusi ka lisaks oma igapäevastele
koolikohustustele. Ma olen õnnelik õpetaja, sest mul on alati leidunud selliseid tublisid õpilasi. Et laste suur töö ja vaev saaks
kuidagi ära märgitud, tekkis idee
korraldada koolis luulekonkurss.
Kuna Puškinit ja Lermontovi
saab ikka vahel loetud, koondasime seekord luuletused teema
alla “Eesti luule vene keeles”.
Konkurss toimus 14.jaanuaril. Sellel mitte just väga kaunil pärastlõunal olid kooli aulasse kogunenud 14 võistulugejat

ja kuulajad-kaasaelajad. Õpilaste tööd oli hindamas mitmekülge
žürii: õpetajad T. Oder, M. Saul,
R. Lomp, V. Pilve, M. Tamberg, T.
Niggulis ning õpilaste omavalitsuse esindaja E. Raudsepp. Žürii
tööd juhtis Margit Ots Saue linnavalitsusest. Võistluse sekretär
oli õpetaja A. Orav.
Luule lugemisel olid esindatud pea kõik eesti luule tipud –
J. Liiv, J. Sütiste, A. Alle, M. Under,
J. Smuul, V. Grünthal-Ridala jpt.
Päris huvitav oli kuulata, kuidas
kõlavad juba meie vanaemadele, vanaisadele tuntud luuletused
vene keeles. Kõhklemata ütlen,
et kõik õpilased olid väga tublid, sest ega neid eesti rahvale
nii armsaid luuletusi vene keeles
kerge lugeda ei ole.
Ajal, mil ametlik žürii otsust
tegemas, valis oma lemmiku ka
publik. Ülekaalukalt osutus selleks Tarmo Prints 11 a klassist.
Peale väikest ootusärevust
andis žürii esimees kõigile esinejatele kätte diplomid ning parimatele ka autasud:

Nanseni jälgedes ehk
suuskadel läbi Gröönimaa
Terve möödunud aasta aprillikuu jooksul oli huvilistel võimalus interneti teel jälgida sauelase
Rain Londi ja tema sõbra Marko
Kalve Gröönimaa ekspeditsiooni kulgu ning elada kaasa nende
õnnestunud ettevõtmisele.
25. jaanuari õhtul toimus
rahvusraamatukogu suures saalis looduse- ja matkahuviliste silmast-silma kohtumine Raini ning Markoga. Kohtumisõhtu
kandis pealkirja „Nanseni jälgedes ehk suuskadel läbi Gröönimaa“.
Puupüsti täis saali ees esine-

sid läbi tormide ja tuulte käinud
mõnusa jutuga noored mehed,
kes andsid toreda ülevaate raskest retkest. Räägiti Gröönimaast,
Nansenist, ekspeditsiooni kulgemisest, kaasas olnud varustusest.
Juttu ilmestasid slaidiprogramm
ja videofilm, mis tänu Raini õele
Maikele oli huvitavalt kokku
monteeritud ja helindatud.
Saalisolijate hulgas oli mitmeid sauelasigi ja kindlasti said
nad koos teiste kohalolnutega
positiivse elamuse.
Margit Ots

Päevakeskuse toiduabi
Alates 1. veebruarist alustab Saue Päevakeskus taas eakatele ja
vähekindlustatud inimestele sooja toidu pakkumist
igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kl 12 – 13.
Soovijatel palun registreerida Saue päevakeskuses või
telefonil 6 595 070.

GRAND PRIX – Ksenja Liss 11 a
kl M. Under “Õnne ootuses”,
I koht – Tarmo Prints 11 a kl M.
Under “Sügis aias”,
II koht – Triin Koppel 11 a kl V.
Grünthal-Ridala “Kevade tunne”,
III koht – Jan Tolokonnikov 12 a
kl J. Smuul “Torm”,
Žürii andis välja ka kaks eripreemiat:
- ilusaima luuletuse eest – Hedi
Tammik 10 b kl A. Alle “Talvine
õhtu” ja

- emotsionaalseima esituse eest
- Jana Pavlova 10 b kl G. Suits
“Oma saar”.
Tänan žüriid, žürii esimeest,
õpetajaid Aira Oravat ja Jekaterina Krivorutškot ning suurim
tänu kuulub luuletuste esitajaile!
Ehk järgmine aasta jälle!
Jelena Laanjärv
Saue Gümnaasiumi vene keele
ja kirjanduse õpetaja

Lainela 15!
Showgrupp Lainela tähistab 29.
jaanuaril Salme Kultuurikeskuses toimuva kontserdiga oma
15. sünnipäeva. Lainela alustas
tegevust 1988. aasta sügisel. Alustati paarikümne tüdruku ja mõne
poisiga. Täna tantsib showgrupi
neljas erinevas vanuserühmas üle
70 tantsija, vanuses 8 - 20 aastat.
Lainela on tulnud tantsufestivali Koolitants laureaadiks nii
2000. kui 2003. aastal. Ansambel on ka 2003. aasta rahvusvahelise tantsufestivali Young and
dancing laureaat. 2000. aasta kevadel toimus Lainela kontsert-

reis Rootsi. Ansambli igakevadised kontserdid on Sauel oodatud
sündmuseks.
Suur osa kollektiivi tekkimisel on juhendaja Elo Marika Kongol. Ta teeb ise kõik tantsuseaded
ning kavandab ja aitab õpilastel
õmmelda kostüümid. E.- M. Kongo on valitud Saue linna aastaõpetajaks ja festivali Koolitants 2003
parimaks treeneriks.
Ta juhendab ka Tallinnas tegutsevat showansamblit Vikerkaar.
Kontserdi algus kell 17.00.

2004. aasta Harjumaa parim
sportlane on Saue klubist
2004. aasta Harjumaa parimaks sportlaseks valiti orienteeruja Marek Nõmm spordiklubist Saue Tammed. Eelmise
aasta kokkuvõttes hoidis Marek
Nõmm eesti orienteerumisjooksu edetabelis teist kohta.
Ta on kahekordne Eesti meister ning erinevatel distantsidel

tulnud mitmeid kordi teisele kohale. Osalenud maailma meistrivõistlustel (parim koht 18.), karikavõistlustel ning Euroopa
meistrivõistlustel.
Tulnud sõjaväelaste maailma
meistrivõistlustel teisele kohale
ning Balti meistriks teateorienteerumises.
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2004. aastal sündis Sauel 64 last
Järjekordsel beebiballil tervitati uusi ilmakodanikke
14. jaanuaril oli taas rõõmus
päev Saue lasteaias, kus peeti
meeles Saue linna vastseid ilmakodanikke. Linnapea vastuvõtt oli viimase 2,5 kuu jooksul
meie linnas sündinud beebidele
ning nende vanematele.
Beebiballi nime all traditsiooniks saanud üritusele oli sedakorda kutsutud 13 maimukest,
kellest koos vanemate ning kohati ka õdede-vendadega oli kohal
12. Üldse sündis möödunud aastal Sauel 64 last.
Linnapea Ero Liivik ütles laste vanemaid õnnitledes ja mälestusmeeneid üle andes, et sündivuse suurenemine nii Sauel kui
ka kogu riigis on rõõmustav tendents.
„Kas on selle põhjuseks emaLapsi sündinud:
2004. a

64

neist poisse

27

tüdrukuid

37

2003. a

54

2002. a

54

Harjumaal
2004

289

Beebiballi ühispildile jäid meie linna kõige väiksemad ilmakodanikud sellises järjekorras.
Istuvad vasakult paremale: Kristiin Tammeleht, Mia Marleen Oruste, Kaila Aasamets, Sonja
Koidu, Annabel Lisandra Küngas, Sandra Soar, Martin Rõigas, Sten Siidirätsep, Eva Mai Rae.
Tagumises reas seisvate vanemate süles vasakul nurgas Nataly Karu ning paremal ääres
Laura Kristiina Edesi, Karl Richard Soosaar.
palk või üldine elujärje paranemine, ei oskagi öelda, ent selge on see, et kui nii edasi läheb
jääb lasteaia saal sellise vastuvõtu
jaoks varsti väikeseks,” tõdes linnapea. Seepärast oligi asjakohane
meenutada, et lasteaia juurdeehi-

tus, mis kohe-kohe valmimas, on
väga aktuaalne.
Lasteaia juhataja Anne Teetamm avaldas lootust, et kokku
tulnud lapsed ja lapsevanemad
kohtuvad peagi samas – kui
tänastel beebidel on aeg lasteae-

da tulla.
Lasteaialapsed pakkusid noortele emadele-isadele laulurõõmu
ning julgemad tüdrukukesed
proovisid tordi maiustamise vahele tantsusammegi.
Saue Sõna

JAANUARIKUU SÜNNIPÄEVALISED
ILJA MARAJEV

13.01

90

ULRIKE JÕHVIK

15.01

82

ALIDE UNIVER

6.01

89

VOLDEMAR KRUUSMAA

29.01

82

HILDA TAMM

5.01

88

AINO-VERONIKA AASA

6.01

80

LIDIA MARAJEVA

1.01

86

ELLEN LUTTERUS

12.01

80

ELLA VELLAU

26.01

86

ELVI ROOSTE

28.01

80

ERICH HIMBERG

30.01

86

JOHANNES ŠTERNFELD

30.01

75

ALIDE VOLMAR

1.01

85

ELNAR AASMÄE

1.01

70

SALME ROO

17.01

85

HEIMAR JÕEÄÄR

4.01

70

ELLEN HIISJÄRV

17.01

84

MILVI LEHT

10.01

70

VILLEM KOKK

20.01

84

AINO TAMMERT

11.01

70

ELITA-MARIA KALJUVEE

29.01

84

VAIKE PRIILAHT

11.01

70

ASTRID-KLARISSA TÄHTSALU

28.01

83

LINNAVOLIKOGUS
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Linnavolikogu kinnitas 2005. aasta eelarve, arutas
jäätmehooldusega seonduvat ning kehtestas
jäätmehoolduseeskirja
Saue Linnavolikogu 30. istung toimus 20. jaanuaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue linna 2005. aasta eelarve kinnitamine (III lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 42.
(poolt 13, vastu 2, erapooletud 2)
2. Saue linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (III lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 43.
(poolt 15, erapooletud 2)
3. Saue linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr
44.
4. Saue Linnavolikogu 23.01.2003. a määruse nr 6 ”Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel
sõidusoodustuste kehtestamine” muutmine
(I lugemine).
Eelnõu suunati volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
5. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a
määruse nr 10 ”Saue linna lastetoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord”
muutmine.
Eelnõu suunati kultuuri- ja hariduskomisjoni.
6. Saue linna jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine ja korraldatud
jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi korraldamine Otsustati

vastu võtta määrus nr 45.
(poolt 15, erapooletud 2)
7.
Represseeritute,
represseeritutega
võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine
ja üksikutele vanuritele ning üksikutele raske- ja sügava puudega isikutele maamaksusoodustuse kehtestamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 46.
(poolt 16, erapooletu 1)
8. Saue linna põhimääruse muutmine (I lugemine).
Eelnõu suunati õiguskomisjoni.
9. Saue Linnavalitsuse aruanne 2004. a IV
kvartali tööst.
Linnapea teavitas volikogu linnavalitsuse kolme
viimase kuu tegemistest.
- Linna keskuse pargi maaküsimuse lahendamine – lepingu sõlmimine maa omandamiseks.
- Lasteaia lisakorpuse ehitus (valmib jaanuari lõpuks), samuti mööblihanke läbiviimise tööd.
- Transpordi korraldus. Ühelt poolt on Saue
linn liitunud Harjumaa Ühistranspordikeskusega, teiselt poolt hakkas jälle sõitma ekspressliin 191. Linnavalitsus kontrollis ja nõudis
Harjumaa Liinidelt teenuse kvaliteedi parandamist.
- Koostati 2005. a eelarve projekt ja esitati see
volikogule. Päris heade tulemustega tegevus
on olnud lisaraha hankimine: 3 miljonit rii-

gi lisaeelarvest kooli staadioni rekonstrueerimiseks, 2 miljonit Saue vallalt lasteaia jaoks,
euroraha - 1,5 miljonit muusikakooli stuudio
ehituseks, 1 miljon teede projekteerimiseks.
- Kooli staadioni projekteerimise eeltööd,
kooli juurdeehituse projekteerimise eeltööd.
- Septembris tee-ehitused: Tõkke tn lõpetamine, Tule - Pärnasalu ristmik, kõnniteed.
- Jäätmemajanduse korrastamine, seadustega
kooskõlla viimine.
- Linnavalitsuse huvisfääris on olnud ka turvalisus, korrakaitsetemaatika. Oleme koostööd teinud politseiga, lähipäevil asub tööle
uus abipolitseinik. Koostööd oleme teinuga ka FALCK-iga. Lisaks ka liikluskorraldusega tegelemine, ehk saab lähiajal lahenduse
Olerexi ristmik.
- Linnavalitsus on korraldanud linnarahvale
rea üritusi: vanemaealiste jõulusöök, Kaunis
Kodu, Aasta Õpetaja, MTÜ-de sügisseminar,
kontserdid, toetanud kirikut ja spordiringide
tegevust. Lisatud olgu ka UNICEF-i Laste- ja
noortesõbraliku linna tiitli saamine.
10. Info.
10.1 Arupärimistele vastamised.
Linnapea Ero Liivik – vastas eelmisel istungil Kostel Gerndorfi poolt esitatud arupärimistele.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Saue
20. jaanuar 2005 nr 46
Represseeritute, represseeritutega võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine ja
üksikutele vanuritele ning üksikutele raske- ja sügava puudega isikutele maamaksusoodustuse kehtestamine
Võttes aluseks “Maamaksuseaduse“ § 11 lg 2,
lg 21 ja lg 3, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 2 ning juhindudes rahandusministeeriumi 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 “Maamaksuseaduse rakendamise
kord“ § 7 ja volikogu finantskomisjoni ettepanekust, Saue Linnavolikogu
m ä ä r a b:
1. Vabastada maamaksu tasumisest represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku
seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas kogu ulatuses, kui nimetatud isik on
rahvastikuregistris oma elukoha registreeri-

nud antud elamumaa aadressil ning kui nimetatud isik ei ole andnud elamumaad või
sellel asuvaid ruume tasu eest kasutada.
2. Maamaksu tasumisest vabastuse saamiseks
esitavad määruse punktis 1 toodud isikud linnavalitsusele avalduse järgmiste andmetega:
2.1 ees- ja perekonnanimi, sünniaasta, represseeritu tunnistuse number;
2.2 alalise elukoha aadress;
2.3 maksustatava maa asukoht ja kinnistu nimi.
3. Maamaksu soodustust saavad linnavalitsuse korralduse alusel üksikud vanurid ja üksikud raske- ja sügava puudega isikud, kes Rahvastikuregistri andmetel on oma elukoha
registreerinud elamumaa aadressil.
4. Punktis 3 märgitud isikud saavad maamaksu soodustust 400.- krooni aastas.
5. Maamaksu soodustuse väljamaksete tingi-

mused ja korra töötab välja ning kehtestab
linnavalitsus.
6. Maamaksu soodustuse saamiseks tuleb
vormikohane taotlus esitada linnavalitsusele.
7. Linnavalitsusel on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust ning ebaõigete andmete esitamise korral maksusoodustust ei kohaldata.
8. Linnavalitsusel avaldada määrus avaldada
ajalehes “Saue Sõna”.
9. Määrus jõustub 24.01.2005. a.
Rafael Amos
Volikogu esimees
* vt ka linnavalitsuse vastavat määrust lk 7.

Volikogu poolt vastu võetud määrused nr 43 ja 45, mis käsitlevad jäätmeveo teenustasude piirmäärasid ning jäätmehoolduseeskirja kehtestamist, avaldatakse järgmises Saue Sõna
numbris. Järgmises infolehes tutvustatakse kogu jäätmekäitlusega seonduvat probleemistikku põhjalikumalt.
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Linnakodaniku eelarve
Viimasel volikogu istungil vastu
võetud Saue linna järgmise aasta eelarve on tulevikku vaatav
eelarve, kus jõuliselt kasvanud
investeeringute
mahu juures on
leitud vahendeid ka sotsiaalsete vajaduste
paremaks rahuldamiseks.
Numbriliselt on eelarve kogumaht 82 ja
pool miljonit krooni. Eelarve vastuvõtmisele volikogus eelnes kolme kuu pikkune menetlusprotsess linnavalitsuses. Sestap antigi
eelnõu volikogule üle alles novembris. Volikogus arutati eelarvet kolmel lugemisel, kus
oma ettepanekuid said esitada nii komisjonid,
fraktsioonid kui linnavalitsuse allasutused.
Mõistlikum osa tehtud ettepanekutest leidis
ka arvestamist.
Möödunud aastal omistas ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF Saue linnale laste- ja
noortesõbralikuma linna tiitli. Seda autasu
vastu võttes lubasime, et ka järgmistel aastatel
mõtleb linn meie laste ja noorte vajadustele.
Selle kinnituseks on ka linna 2005. aasta eelarve, kus on investeeringueraldised nii lasteaia
juurdeehituse lõpetamiseks, kooli juurdeehituse (mõeldud algkoolimajaks ja muusikakooliks) rajamiseks kui ka Saue Gümnaasiumi staadioni kaasajastamiseks. Staadioni
rekonstrueerimisel rajame sinna kunstmuru
ja valgustusega jalgpalliväljaku ning katame
jooksurajad kummikattega. Saue Gümnaasiumi rajamisest möödub tänavu 20 aastat. Linnapoolseks hällipäevakingituseks võib lugeda ka eraldisi kaasaegse koolikellasüsteemi
soetamiseks ja igale esimesse klassi minevale lapsele koolimütsi kinkimiseks. Meie laste

vajadustele mõeldes tõuseb sünnitoetus Saue
linnas juba 6000 kroonile.
Eelarvest läheb investeeringuteks kokku
29,3 miljonit krooni ehk 33,5 % eelarvest. See
on läbi aegade suurim. Olgu siinkohal välja
toodud ka võrdlus meie naaberomavalitsustega. Näiteks Saku valla kapitalieelarve maht
(investeeringud) on 23,7 miljonit krooni, mis
moodustab 25,7 % kogu eelarvest. Nissi vallas
1,2 miljonit ehk 4,6 %, Keila linnas 2,4 miljonit ehk 3,1 %.
MAHUKAIMAD INVESTEERINGUD
Saue 2005. aasta investeeringute kavasse
on lisaks eelnimetatule lülitatud ka projektid,
mille kaudu rahastatakse linna teede ehitust,
tänavavalgustuse korrastamist, gümnaasiumi
üldremonti (sh akende vahetus), uue lasteaia sisseseade soetamist, mänguväljakute rajamist, Sarapiku tervise- ja spordikompleksi (ehk endine terviserada) projekteerimist,
muusikakooli jazzistuudio ehitamist, linna
haljastamist, heakorrastamist jm. Investeeringute kava on avaldatud ka käesolevas infolehes. Samuti hakkame järgmistes lehenumbrites eelarvet üksikasjalikumalt lahti kirjutama
ning linna 2005. aasta ehitusprojekte tutvustama.
Väga rõõmustavaks pean asjaolu, et oleme suutnud investeeringute tarbeks leida laekuva tulumaksu kõrval vahendeid ka teistest
allikatest. Siinkohal nimetagem peamisi doonorkanaleid: 3 miljonit krooni riigi 2004 lisaeelarvest staadioni tarbeks, Saue vallalt
2 miljonit krooni lasteaia investeeringute katteks, PHARE’lt euroraha ca 2,5 miljonit
krooni. Kokku 7,5 miljonit krooni. Siia võib
liita ka riigilt saadava haridusinvesteeringute
raha summas 1 127 000 krooni.
Sotsiaalhoolekandeks mõeldud vahendid on kasvanud ligikaudu 700 tuhat krooni.

Täiesti uus toetuse liik on puuetega inimeste
toetamine (linn maksab kinni puuetega laste õppimise vastavates õppeasutustes). Linn
vabastab võõrvõimude poolt represseeritud inimesed maamaksust, samuti kehtestati maamaksu soodustus üksikutele vanuritele.
Sotsiaalse suunaga toetuseks pean ka bussidotatsiooni tõstmist, et garanteerida harjumuspärane piletihind ja tagada juba kehtestatud sõidusoodustused bussiliinil 190. Seega
võiks rääkida sotsiaalraha tõusust ligikaudu
1,5 miljoni krooni ulatuses.
Uueks toetuseks Saue linna lastega peredele on linna poolt makstav koolitoetus, mis
on ette nähtud I - XII klassi minevatele laste,
kokku kulub selle tarbeks ligikaudu 180 000
krooni. Suurendasime ka spordiühingutele
eraldatavat raha hulka 150 000 võrra.
Eelarve koostamise juures pidasime oluliseks, et raha läheks eelkõige investeeringuteks ja abivajajate toetuseks, kuid, et seejuures ei kasvaks linna tegevuskulud. Üldiselt on
tegevuskulud jäänud 2004. aasta tasemele,
välja arvatud lasteaia lisakorpuse käikuminekuga seotud kulud, mis oluliselt kasvatas lasteaia üldkulusid.
Eelarve on tavapäraselt olnud lakmuspaber linnavõimude suhtes. Alati on neid, kellele eelarve on mokkamööda ning teisi, kes selle maapõhja neavad. Ka seekord ei pääsenud
me keevalistest oponentidest. Kummatigi on
inglastel üks väärt rahvatarkus – selleks, et
pudingi üle otsustada, tuleb puding ära süüa.
Eks eelseisev aasta näita kuivõrd linnavalitsuse ja volikogu hea tahe ka toredateks tegudeks vormub.
Ero Liivik
Saue linnapea

SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Saue 20. jaanuar 2005 nr 42

Saue linna 2005. aasta eelarve kinnitamine
Juhindudes ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 1, § 38 , ”Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 2 lg 1, § 9 lg 2, § 10 lg 1, §
12 lg 1 ja lg 3, § 18 ja § 19, ”Saue linna põhimääruse” § 55 ning ära kuulanud volikogu
komisjonide, volikogus registreeritud fraktsioonide ja linnavalitsuse ettepanekud Saue
Linnavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kinnitada Saue linna 2005. aasta eelarve kogumahuga 82 449 400 krooni.
2. Sulgeda 2004. aasta eelarves kasutamata assigneeringud summas 5 144 074.55 krooni.
3. Kanda 2004. aastal sulgemata vahendid üle
2005. aasta eelarvesse samaks otstarbeks, milleks need olid määratud eelneva aasta eelarves :
3.1 Saue Gümnaasium
20 050 krooni

3.2 Riiklik toimetuleku76 434 krooni
toetus
3.3 Klubilt LIONS
19 334 krooni
3.4 Invaühingud
63 221 krooni
3.5 Saue Huvikeskus
11 724 krooni
3.6 Lasteaia ehitus
5 848 883.56 krooni
3.7 Staadioni rekonstruee1 200 000 krooni
rimine
3.8 Saue Muusikakool
14 700 krooni
3.9 Saue Lasteaed
57 800 krooni
3.10 Saue Päevakeskus
3 510 krooni
3.11 Saue Volikogu
5 000 krooni
4. Kinnitada:
4.1 koondeelarve vastavalt lisale 1;
4.2 eelarve tulud vastavalt lisale 2;
4.3 eelarve kulud tegevusalade lõikes vastavalt lisale 3;
4.4 finantseerimistehingud vastavalt lisale 3;

4.5 investeeringute kava vastavalt lisale 4.
5. Määrata kassatagavara suuruseks 0 krooni.
6. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud eraldised võib linnavalitsus lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse, informeerides sellest volikogu.
7. Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
8. 2005. aasta eelarves kavandatud omatulude
enamlaekumisel saab enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes läbi linnaeelarve muutmise Saue Linnavolikogus.
9. Määrus jõustub tagasiulatuvalt 01.01.2005. a.

* eelarve kohta vt ka lk 6.

Rafael Amos
Volikogu esimees
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Lisa 1

SAUE LINNA 2005 AASTA
KOONDEELARVE
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Saue Linnavolikogu
20.01.2005 määruse nr 42
Lisa 2

SAUE LINNA 2005 AASTA
TULUDE EELARVE

(tuh.kr)
68 184,7

TULUD

68 184,7

Riiklikud maksud

42 480,0

30 Maksud

42 480,0

3 176,6

Tulud varadelt

165,0

Toetused teistelt KOV üksustelt

4 500,0

Riigieelarve eraldised

15 455,8

Välisabi

2 407,3

32 Laekumised majandustegevusest kokku

53 186,8

Tegevuskulud

44 511,6

Reservfond

1 000,0

Finantskulud

923,0

Eraldised

6 752,2

INVESTEERINGUD

29 262,6

FINANTSEERIMISTEHINGUD

14 264,7

5 676,6

(tuh,kr)
KULUD

82 449,4

O1 Üldvalitsemine

10 316,7

O2 Riigikaitse

90,0

O3 Avalik kord ja julgeolek

210,0

sellest:

O4 Majandus

6 655,9

üldvalitsemine

O5 Keskkonnakaitse

2 374,1

Elamu- ja kommunaalmaO6 jandus

1 764,1

125,0

haridus
KULUD

SAUE LINNA EELARVE KULUD
TEGEVUSALADE LÕIKES JA
FINANTSEERIMISTEHINGUD

(tuh.kr)

TULUD

Kaupade ja teenuste müük

Saue Linnavolikogu
20.01.2005 määruse nr 42
Lisa 3

4493,8

vabaaeg, kultuur

528,7

sotsiaalne kaitse

5,0

elamu-kommunaalmajandus

O7 Tervishoid

524,1

48,0

O8 Vabaaeg, kultuur ja religioon

10 585,8

O9 Haridus

46 835,9

1O Sotsiaalne kaitse
35 Toetused kokku

3 568,9

19 863,1
FINANTSEERIMISTEHINGUD

sellest:
riigilt ja riigiasutustelt

15
455,8

14 264,7

KOV üksustelt

2000,0

33

Kohustuste suurenemine

Välisabi

2407,3

34

Kohustuste vähenemine

-4 200,0

39

Muutus kassas ja hoiustes

12 464,7

38 Muud tulud

165,0

SAUE LINNA INVESTEERINGUTE KAVA AASTAKS 2005
(tuh,kr)
TULU ALLIKAS

6 000,0

Saue Linnavolikogu
20.01.2005 määruse nr 42
Lisa 4

Jazzistuudio väljaehitus

1 801,8

Teede ehitus, tänavavalgustus

2 559,6

Linna eelarvest

8 819,4

Gümnaasiumi üldremont, klassiruumid, akende vahetus

1 127,0

Laenud

6 000,0

Uue lasteaia sisseseade

1 048,3

Tulumaksu prognoositav kasv

2 980,0

Keskuse park - maa väljaostu I makse

440,0

2004 ületulevad vahendid

7 048,9

Linna vee- ja kanalisatsioonivõrk (EL)

365,6

KOV - sihtvahendid

2 000,0

Koolikellasüsteem

103,6

Riigieelarvest

4 127,0

Keskuse park - püsikultuuride istutamine

100,0

Välisabi

2 407,3

Ventilatsiooniprojekt

200,0

80,0

Tule 7 katuse remont

200,0

Lasteaia rühmaruumide üldremont

200,0

Sarapiku tervise- spordirajatise projekt

100,0

Mänguväljakud

190,0

Tulu põhivara müügist
Kokku allikad

33 462,6

KULU LIIK

Kütise 4 - sisehoovi trepp ja fassaad

50,0

Algklasside ja muusikakoolimaja projekteerimine, ehitamine

9 847,8

Lasteaeda põhivara soetus

50,0

Lasteaia ehituse lõpetamine

5 848,9

e-kooli 1. etapp

30,0

Staadioni väljaehitus

5 000,0

Laenude tagasimaksed

4 200,0

Kulud kokku

33 462,6

LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringud,
kehtestas raamatupidamise sise-eeskirja ja
arutas sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 2005. aasta teine istung toimus 12. jaanuaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine.
Otsustati vastu korraldus nr 9.
2. Tule 30, 34 ja 36 detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati vastu korraldus nr 10.
Uus-Aru tn piirkonna detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati vastu korraldus nr 11.
4. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
5. Toiduraha ja huvitegevuse
kompenseerimine.
Otsustati vastu korraldus nr 12.
6.-8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu korraldused nr
13, 14, 15.
9. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu korraldus nr 16.
10.Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine (III
lugemine).
Otsustati vastu määrus nr 1.
11.Korterelamute
ehitamise
põhimõtetest Saue linnas.
Linnaarhitektile on laekunud kaks
taotlust detailplaneeringute algatamiseks Saue linna korruselamute rajamiseks. Kuulati ära abilin-

napea poolt esitatud põhimõtted.
Info võeti teadmiseks.
12. Eelarve muudatuste läbiarutamine.
OTSUSTATI:
1. Nõustuda volikogu finantskomisjoni poolt 2005. a eelarve projekti tehtud muudatustega.
1. Lisada 2005. a eelarve projekti
kuludesse ja tuludesse:
1.1 Haridus- ja kul- 420 000.00
tuuritöötajate
krooni;
palkade ühtlustamiseks
1.2 Saue Gümnaa- 33 000.00
siumi hariduskrooni;
kuludeks
1.3 Saue Gümnaa1 000.00
siumi investeekrooni.
ringuteks
13. Saue linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linnapea ametijuhendi kinnitamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
14. Info
14.1 Tutvustati linnapea käskkirja, millega tunnistati avatud pakkumismenetlusega riigihange Saue
lasteaiale mööbli hankimise kohta edukaks. Jets Trading OÜ poolt
esitatud pakkumine nõuetele vastavaks ja linnale sobivaks.

Saue

29. jaanuar 2005

2005. aasta III istung – linnavalitsus
nõustus lepingute sõlmimisega, määras
teenindusmaa, arutas sotsiaaltoetuste
maksmist ja hooldajate määramist
Linnavalitsuse selle aasta kolmas istung toimus 19. jaanuaril ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 17.
2. Teenindusmaa määramine
aadressil Sooja tn 4 Saue linn,
maa ostueesõigusega erastamiseks.
Otsustati saata eelnõu tagasi. Kuna tegemist on riigimaaga,
siis täpsustada riigiesindaja kooskõlastuse vajadus.
3. Teenindusmaa määramine
aadressil Kütise tn 4 Saue linn,
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks.
Teenindusmaa määrati Saue linna omandis oleva Teenindusmaja juurde 2 291 m2 suurusel maaalal.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 18.
4. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 19.
5. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 20.
6. Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse 7. 01. 2004. a korraldu-

SAUE LINNAVALITSUSE
MÄÄRUS

se nr 4 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 21.
7. Peretoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 22.
8. Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu „Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele
lugemisele.
9. Info.
9.1 Saue Gümnaasiumi algklasside ja muusikakooli juurdeehituse
eskiisprojekti korrektuur.
Võttes aluseks Pikoprojekt OÜ
poolt 2004. a juunis koostatud
eskiisprojekti, tellida lahenduse koostanud äriühingult projekti
korrektuur, arvestades lähteülesandega muudetud ruumiprogrammi ning varasemat hinnapakkumist. Idee kavand võetakse aluseks
Saue Gümnaasiumi algklasside ja
muusikakooli juurdeehituse ning
sööklasaali laienduse ja ühendusgalerii projektdokumentatsiooni
riigihanke läbiviimisel.
Kõik linnavalitsuse määrused
ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

26. jaanuar 2005 nr 2

Maamaksust vabastamise kord
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse „ § 30 lg 1 p 2 ja
Saue Linnavolikogu
20.01.2005 a määruse nr 46 „ Represseeritute, represseerituga võrdsustatud isikute maamaksust vabastamine ja üksikutele vanuritele ning üksikutele raske- ja sügava puudega isikutele maamaksusoodustuse kehtestamine” p 5 alusel Saue Linnavalitsus
määrab:
1. Maamaksust vabastatakse represseeritud ja nendega võrdsustatud isikud, kes on oma elukohana registreerinud Saue linnas asuva elamumaa
ning elamumaad või sellel asuvaid eluruume ei ole antud tasu eest kasutada.
1.1 maamaksu vabastamiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalik avaldus
(nimi, isikukood, elukoht, andmed kinnistu kohta). Avaldusele tuleb lisada represseeritu tunnistuse ärakiri.
2. Maamaksu soodustust 400.- krooni saavad üksikud vanurid ja üksikud raske- ja sügava puudega isikud, kes on oma elukohana registreerinud Saue linnas asuva elamumaa ning elamumaad või sellel asuvaid eluruume ei ole antud tasu eest kasutada.
2.1 üksik vanur on üle 70 aasta vana inimene, kellel pole abikaasat ega
lapsi(lapselapsi).
2.2 üksik raske- ja sügava puudega isik on inimene, kellel pole abikaasat ega lapsi(lapselapsi) ning kellele on AEK otsusega määratud raske-

või sügav puue.
2.3 maamaksu soodustuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus
(nimi, isikukood, elukoht, andmed kinnistu kohta). Puudega isikud lisavad avaldusele AEK otsuse ärakirja.
3. Avaldused maamaksust vabastamiseks või soodustuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt iga aasta 03. veebruariks (2005 a 07.
veebruariks).
4. Korruselamutes elavad maamaksuvabastust või maamaksu soodustust taotlevad isikud esitavad koos avaldusega ühistu (ühisuse) tõendi
tema maamaksu suuruse kohta.
5. Erandjuhul võrdsustatakse üksiku vanuri ja raske- ja sügava puudega
isikutega isikud kui nende
5.1 laps on üksik ja üle 60 aasta vana;
5.2 kui lapsel on 5 ja enam alaealist last;
5.3 kui laps on üksik ja töövõimetu või hooldab puudega last;
5.4 lapsed(lapselapsed) on alaealised;
5.5 muud ettenägemata juhud.
6. Maamaksust vabastatakse ja maamaksusoodustused määratakse linnavalitsuse korraldusega.
7. Määrus jõustub 29.01.2005 a
Ero Liivik
Linnapea

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
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SAUE LINNAVALITSUSE
KORRALDUS
Saue

26. jaanuar 2005 nr 25

Saue linna lastetoetuste
suuruste kinnitamine
Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1 p 2, Saue Linnavolikogu 30. 03. 2003 määruse nr 10 “Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” p 1.3 ja Saue linnavolikogu
20.01.2005 a määruse „ Saue linna 2005. aasta eelarve kinnitamine” alusel annab Saue Linnavalitsus korralduse:
1. Kinnitada 2005 a Saue linna lastetoetuste suurused alljärgnevalt:
1.1 sünnitoetus 6000,00 (kuus tuhat) krooni;
1.2 eelkooliealise koduse lapse toetus 290,00 (kakssada üheksakümmend) krooni.
2. Toetus makstakse välja lapsevanemale Saue Linnavalitsuse korralduse alusel kandes raha lapsevanema
poolt esitatud pangakontole.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Ero Liivik
Linnapea

Esimesed
6000-kroonised
sünnitoetused
makstud
Esimesed kaks peret on sel
aastal juba senisest suuremat
sünnitoetust saanud. Vastavalt linnavalitsuse korraldusele on 2005. aastast suurendatud sünnitoetust Saue linnas
6000-le kroonile.
3. jaanuaril sündinud
Rasmus Kuuse ning 9. jaanuaril sündinud Konstantin Petske vanemad said juba
6000-kroonise sünnitoetuse.
Linnavalitsus võttis oma 26.
jaanuari istungil vastu vastavasisulise korralduse.

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Õnnitleme!

TEATED JA REKLAAM

Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamiseks toimub
kontsert-aktus 23. veebruaril
kell 18.00
Saue Gümnaasiumi saalis.
Esinevad Revaalia
kammermeeskoor
(dirigent Hirvo Surva) ja
Saue poistekoor.

Saue Päevakeskuse üritused veebruaris
4. veebruar

11.00

Invaühingu koosolek

9. veebruar

15.00

Vabadusvõitlejate koosolek

10. veebruar

18.00

Represseeritute vestlusring

11.-12. veebruar

Päevakeskuse taidlejate kontsert
ja ekskursioon Lätis

16. veebruar

19.00

P.Tśaikovski ooperi Padaemand
ühiskülastus

20. veebruar

14.00 Videviku

talvekontserdi

ühis-

külastus. Esineb Vello Orumets
25. veebruar

15.00

Iseseisvuspäeva tähistamine klubis Tammetõru

Karateklubi Kimura Shukokai ootab uusi õpilasi!
Võtame vastu poisse ja tüdrukuid alates 7. eluaastast, kuid
oodatud on ka täiskasvanud, kellel on soov karate’d harjutada.
Varasem kogemus võitluskunstide harjutamisega ei ole vajalik.
Treeningud toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval 18.0019.00 Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul. Lisainfot leiab
treeningusaalist ja internetist www.shukokai.ee

TEADAANNE

Neljapäeval, 3. veebruaril kell 18.00 toimub
Saue päevakeskuses kohtumine
Harjumaa Liinide tegevdirektori Rene Mustaga.
Teemaks – probleemid bussiliinil 190.
Saue linnavalitsus

MELU JA REKLAAM

9

29. jaanuar 2005

Saue ettevõtjad Haapsalus
bowlingut mängimas
Jaanuari eelviimasel nädalavahetusel olid Saue Ettevõtete
Liidu liikmed kutsutud Haapsalu bowlingurajale, et selgitada endi hulgast need paremad
munaveeretajad, keda saata
kolmikkohtumisele ettevõtjaid
esindama.
Linnapea Ero Liivik käis detsembrikuisel ettevõtjate ja linnavalitsuse esindajate kokkusaamisel välja ettepaneku bowlingu
kolmikkohtumise korraldamisest. Lisaks ettevõtjatele ning linnavalitsusele sai kutse edastatud
ka Saue Lions klubile.
Et kodused tööd ning mured väga pinda ei käiks, otsustati osavaim kuuliveeretaja välja
selgitada iidses suvitus- ja mudaravi linnas Haapsalus. Ei oska
arvata, kas oli tegu liigse kauguse, liiga pika ettevalmistusaja
või abikaasa poolt antud suurte
kohustustega, kuid võistluspaika saabus vaid kümme esindajat.
Täpselt keskpäeval pandi kolmel
rajal bowlingupallid veerema.

Pärast „lahingut” rusikatega ei vehitud. Aega ja huvi jätkus
ka mudalinnaga tutvumiseks.
Muidu soliidsete ärimeeste suudelt kostsid iga õnnestunud viske
järel hõiked: jess, läks, maas jne.
Ebaõnnestumisi saatis aga lopsakas rahvafolkloor.
Kaheringilise viskevooru järel
selgus, et kõige enam punkte oli

kogunud Urmas Müürsepp Saue
Auto-st, kellele järgnesid allakirjutanu ning Rein Joa Endoore-st.
Hasarti ja lõbu jätkus aga kõigile.
Peale võistlust tehti veel pooletunnine jalutuskäik kuursaali
juurde, et kaeda, kas meri on oma

algupärasesse sängi taganenud
või uitab veel madalamates kohtades ringi. Rannikuäärsetel majadel võis näha märke vee kõrghetkedest.
Mõnusa päeva lõpetamiseks
mindi ühisele lõunasöögile firma
Remolu juhataja Rein Remma
ning ta abikaasa poolt mõni aasta tagasi avatud hubasesse vanalinna hotelli Hermannuse Maja.
Peale kolmekäigulist kosutavat lõunasööki sai pilku heita ka
külalistetubadesse.
Enne Haapsalust ärasõitu
teavitas Saue Auto juhataja Urmas Müürsepp:“Et muuta selline bowlinguturniir iga-aastaseks,
paneb Saue Auto välja rändkarika, millele kantakse võitja nimi“.
Ettepanek leidis üldise heakskiidu.
Kätt käis ka proovimas
Harry Pajundi
SEL juhatuse esimees

Saue Linnavalitsus annab
üürile endise lillekaupluse
ruumid (pindala 33,7 m2)
asukohaga Kütise tn 4,
alghinnaga
50 krooni ruutmeeter.
Ruumid vajavad
sanitaarremonti,
puudub vesi ja
kanalisatsioon.
Ruumidega tutvumiseks
kontakttelefon:
Andres Joala 50 10 802.
Soovijatel esitada kirjalikud taotlused hiljemalt 10.
veebruariks Saue linnavalitsusse, aadressil Tule tn7
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HOTELL PEOLEO

Võtame müüki kortereid, maju, krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta.
Kõikide meie büroo klientide vahel toimub kaks korda aastas
õnneloos!
Tel: 6 700 055; 52 911 09 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

Õmblusettevõte
AS Protten F.S.C.,
asukohaga Keilas,
võtab tööle õmbleja.
Tel. 6 747 567

Raamatupidamisteenused
Fitek OÜ, Tule 32, Saue
tel 504 1888

Veebruarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis on:

1.- 4. klass 76 krooni
5.-12. klass 266 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a 221018424457
29. jaanuariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste)
nimed ja klass.
PS! Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust!
Sularahas saab maksta kooli sööklas 1.- 2. veebruaril,
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Neil aegadel pikendatakse sööklas toidukaarte.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes
soovivad hiljem maksta.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada
telefonil 6 992 039,
söökla juhataja Ülle Jahesalu.

pakub nüüd huvilistele klassikalist Rootsi massaaži,
veebruarist on avatud solaarium.
Soovi korral eelregistreerimine telefonil: 650 39 65
Tere tulemast HOTELLI

PEOLEO asukohaga
Pärnu mnt 555, Harjumaa

HOTELL PEOLEO

kutsub hubasesse jahistiilis restorani, nautima
PÄEVAPRAADI (kell 12:00 - 16:00)
KOOS JOOGIGA (piim/keefir) 35.Samuti pakume a´ la Carte restoranis jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud telefoni teel 650 39 65
Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt 555, Harjumaa
TREPID, UKSED, AKNAD, EKSPERIMENTAALMÖÖBEL
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA KORRALIKULT
Küsi hinda faksi teel: 6 712 261
Info: 56 64 55 64 – kell 8.00 – 20.00
KEILA PUIDUKODA
Asume Harju KEKi territooriumil
PS: samas vajatakse tislerit!

Müüa garaaž Sauel Kuuseheki
tänaval (Tule tn otsas).
Täiskelder, uus katusekate,
ühistu.
Hind 27 000 kr. Tel. 50 44 003

Müüa 3toal. krt. Sauel
Tule 5, 66,5 m2, heas korras,
toad eraldi, köök 8 m2,
korteris saun, omanikult.
KIIRE, tingime!
Hind 616 000 kr.
tel. 5568 2068, õhuti 6596 871.

Saue Autokool korraldab

Saue Gümnaasiumis
B-kategooria autojuhi kursuse.
Registreerimine kursusele toimub 14.02.2005 kell 19.00
Nurmesalu 9, klass 310
Info: 50 27 993

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

Infoleht Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505. Toimetaja: Olav Kruus. Kujundus ja trükk: AS Spin Press. Tiraaž 1700.
www.saue.ee; Telefon: 6 790 175, faks 6 790 193. Kaastööd, kuulutused ja reklaamid saata aadressile: leht@saue.ee
Reklaam ja teated 4.- krooni cm2. Erakuulutused kuni 3 veerurida 15.- krooni, iga lisarida 5.- krooni.
Surma- ja õnnitluskuulutused 30.- krooni.

