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Esmaspäeval, 18. aprillil 2005. a. külastas Saue linna Ukraina Vabariigi
suursaadik Eesti Vabariigis MÕKOLA MAKAREVITSH. Suursaadik tutvus
linnaga, käis lasteaias Midrimaa, Saue Gümnaasiumis ja Muusikakoolis, tundis huvi koduse Saue linna perekonnaelamute ja hoolitsetud aedade vastu.lk. 2-3
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KUUS AASTAT EESTIS,
ESMAKORDSELT SAUEL
Keskuse pargis tutvustasid
Saue linna volikogu esimees
Rafael Amos ja linnapea Ero
Liivik suursaadik Mõkola
Makarevitshile ja teda saatnud
isikutele linna arenguplaane.
Saue pensionäride Päevakeskuses kuulas suursaadik elurõõmsate daamide poolt akordioni saatel esitatud hoogsat
Saue valssi. Linna suurimaid
tööandjaid Paulig Baltic tutvustas oma ettevõtmisi ja tegevust Ukrainas. Jutuajamisel
Saue linna juhtide, volikogu
ja linnavalitsuse liikmetega
olid kõne all ka Ukraina linna
Kozeletsi ja Saue linna vahel
arenevad sõprussidemed.
Saue Sõna
Kell 11.00. Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsuse hoones ollakse Tema Ekstsellentsi vastuvõtuks valmis, hoone
ees lipuvardas on Eesti trikoloori kõrval Ukraina Vabariigi sini-kollane riigilipp. Abijõud
vaatavad veel viimase hindava
pilguga üle istungitesaali – kohendavad linna lippu ja nihutavad kohvikannu strateegiliselt
paremale kohale. Ametirahadega ehitud volikogu esimees
Rafael Amos ja linnapea Ero Liivik jälgivad fuajees läbi välisukse linnatänavat. Muide, Saue linna, tema inimeste ja ettevõtete
avarat mõtlemist ning diplomaatilist korrektsust võib näha
juba mõni meeter peale linnapiiri – ka Paulig Balticu lipuvardas on teiste kõrval Ukraina
riigilipp. Ja seal nad ongi – majaesisele parkimisplatsile vurab
suursaadiku auto. Esimesed käepigistused linnavalitsuse trepil
ja sammud seatakse kolmandale korrusele. Diplomaatilise protokolli kohaselt viiakse läbi vas-

tastikune esitlemine – Ukraina
poolel on peale suursaadiku veel
saatkonna kultuuriatashee Tatjana Gorupovitch ja autoroolis
olnud vaikiv härrasmees. Saue
poolel lisaks abilinnapead Mati
Uuesoo ja VelloToomik. Seejärel
antakse vastastikku üle meeneid.
Kui kõik on istet võtnud, kohvi,
tee ja vesi välja valatud, annavad
volikogu esimees ja linnapea
külalistele suusõnalise ja statistilise ülevaate Saue linnast. Eraldi
selgitatakse sõprusuhete arengulugu Kozeletsi linnaga.
Suursaadik Mõkola Makarevitch kuulab jutu ära ja alustab siis talle ilmselt omase
vaikse, rahuliku häälega: „Ma
ei mäleta, et kunagi oleks olnud
mingeid probleeme Ukraina ja
Eesti suhetes. Meie rahvaste vahel valitseb soojus ja sõbralikkus. Asun Eestis juba kuuendat
aastat, igal pool tunnetan austavat suhtumist ukraina rahvasse
ega arva, et see on lihtsalt amet-

lik diplomaatia. Ukraina toetab
kõiki Eesti ettevõtmisi, Eesti toetab Ukraina algatusi ja püüdlusi. Ja mul on väga meeldiv seda
teile öelda. Riikidevahelistes suhetes on alati olulisel kohal majandussuhted ja Ukraina - Eesti
vahel on need tõusuteel. 2003.a.
saavutasime ilmselt rekordtaseme - 432 000 000 USD suuruse aastase kaubakäibe. Seda
on väga palju. Ukraina tervitas Eesti astumist Euroopa Lii-

tu ja NATOsse ning ma arvan,
et te seda ka tunnetasite. Kuid
selle sammuga kaotasid kehtivuse meievahelised sooduskaubanduse lepingud, mistõttu on
kaubakäive mõnevõrra vähenenud. Kuid ikkagi on 372 miljonit dollarit 2004.a. jooksul suur
summa. Ukraina ja Eesti valitsused on asunud otsima uusi teid
meie majandussuhete arendamises. Möödunud nädalal viisime Estonin Business Shoolis
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läbi Ukraina Päeva. Kõne all oli
kolm suunda – turism, haridus
ja äri ning me oleme toimunuga väga rahul. Meil on tihedad
sidemed kuue eesti kõrgkooliga – Tallinna Tehnikaülikkooli
ja Kiievi Polütehnilise Instituudi
ja Kiievi Pedagoogilise Ülikooli ning Tallinna Pedagoogikaülikooli vahel on allkirjastatud
koostöökokkulepped.
Sekkub
kultuuriatashee
Tatjana Gorupovitch: „Viimane kokkulepe kirjutati alla alles möödunud aastal, aga juba
käivad vahetused, Kiievi Pedagoogikaülikooli dekaan pidas
Tallinnas loengu, kohtus haridus- ja teadusministeeriumi
ametnikega – oleme teiega tegude inimesed“.
Mõkola Makarevitch: „Koostööleping on ka meie põllumajanduskõrgkoolide vahel. Eesti Vabariigi presidendile Arnold
Rüütlile on omistatud mitmed
Ukraina teadustiitlid. Tihedad
on meie sidemed diplomaatide
koolituse alal, arenevad suhted
Eesti Mereakadeemia ja Odessa Mereülikooli vahel. 12. aprillil olin ma Eesti Raudteel kahe
uue, Luganskis toodetud veduri esitlusel. Luganski tehases ehitatud uute, moderniseeritud lokomotiivide rõhk teljele on 20,5
tonni, kuigi kõige minimaalsem
norm on 25 tonni ja Eesti Raudtee on varem ostnud ka selliseid
vedureid, mille rõhk teljele on
32 tonni. Nii et meiega koostöös
hoiate isegi oma raudteerööbaste ja sildade korrasolu (naeratab). Meie sõprussuhete loetelu
on pikk – Pärnu suhtleb Jaltaga,
Põlvamaa Kulikovski rajooniga Tshernigovimaal, sealkandist
on ju ka teie sõpruslinn Kozelets
(rõõmus elevus). 22. aprillil on
Põlvas spetsialistide grupp, kes
tahab vaadata/kuulata, kuidas
ja mida on põlvalased saavutanud. 25. aprilil tuleb Viljandisse
suur delegatsioon Ternoopolist
eesotsas meeriga, möödunud
aastal olid Viljandi inimesed
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Ternoopolis. Ma pean väga olulisteks suhteid just meie spetsialistide, tavaliste inimeste vahel,
sest sealt saavad alguse vastastikune mõistmine ja austus.
Meie valitsuste vahel on praegu kokku lepitud, et nelja aasta jooksul saavad 150 ukrainlast tutvuda Eesti kogemustega
liitumisel Euroopa struktuuridega. Meie inimesed tunnetavad siin, et neid võtavad vastu
sõbrad, kes annavad neile seda,
mis neil on, mida nad teavad. Ja
loodan, et eestlased tunnetavad
sedasama Ukrainas. Eriti olulised on meile teie kogemused
omavalitsusreformide osas. Eesti on ju olnud kogu aeg suurema orientatsiooniga Euroopasse
kui ülejäänud endise Nõukogude Liidu osad“. Edasi tundis
Tema Ekstsellents huvi Saue
delegatsiooni Kozeletsi muljete
vastu ning jutuajamine omandas üldise ja sundimatu iseloomu. Suursaadik tuletas meelde
oma Võru muljeid, külaskäiku
Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi.
Jutuks tuli ka Artek kui nõukogudeaegne lasteparadiis. Siis oligi aeg lauatagused jutud lõpetada, et alustada ringkäiku Saue
linnas. Lasteaed Midrimaa, Saue
kirik, Saue Gümnaasium, spordisaal ja ujula. Klassiukse juurest vene keele tundi kuulanud,
arvasid külalised, et ka ukraina keel kuluks saue koolilaste
õppekavasse ära. Eriti kui said
teada, kuidas gümnaasiumis fa-

kultatiivselt keeli õpetatakse. Üle
vaadati ka kooliga ühe katuse all
tegutsevad Saue Muusikakool ja
raamatukogu. Haljastust ootavas Keskuse pargis räägiti linna
tulevikust lähemalt. Siis astuti
sisse kõrvalasuvasse Päevakeskusesse, kus parajasti Harald
Matvei käe all harjutasid Vokkiratta elurõõmsad lauludaamid
Ingrid Sams, Vanda Rauniste,
Tiiu Kuuskme ja Irma Elts. Meie
saabudes lõid nad lahti sellise
Saue valsi, et külalised arvasid
end kohalikule laulupeole sattunud olevat. Suurt huvi äratasid
ka tubade seintele ülesriputatud joonistused. Viimane peatus
tehti kohvivabriku Paulig Baltic
nõupidamisruumis, kus saadi
teada, mis ﬁrma see Paulig Baltic on ja mida tehakse ukrainlaste kohvihimu rahuldamiseks.
Tegevus Ukrainas ja eriti sealsed
tulevikuplaanid olid igati muljetavaldavad.
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Lahku mindi suurte sõpradena ja see pole mitte sõnakõlks.
Mulje suursaadik Mõkola Makarevitshist kui intelligentsest,
südamlikust ja hingeliselt sügavalt haritud inimesest lubab oletada, et tema väljendatud rõõm
tutvumisest Saue linna ja inimestega polnud pelgalt diplomaatiline viisakus. Lahkumisel
esitas suursaadik Saue linnajuhtidele ametliku kutse külastada
Ukraina Vabariigi suursaatkonda Eesti Vabariigis.
Tema lõpusõnad – tänapäevaste inimestena oleme me
pärit ühisest nõukogude liivakastist. Juba siis mängis iga rahvas oma mänguasjadega oma
mängu niipalju kui sai, ka hiljem on igal rahval olnud oma
tee, selle tee läbimise kiirus ja
meetodid. Kuid meil kõigil on
ühine soov elada inimväärset ja
head elu. Oluline seejuures on,
et oma püüdlustes arvestaksime
teiste inimestega, austaksime iga
rahva väärikust, ei peaks kedagi halvemaks. Oleksime sõbrad.
Sest sõbrad saavad alati kokku
lepitud, leiavad ka kõige keerulisemates olukordades kompromissi. Maksab hea tahe.
Tundub, et lahkusid uute
sõprade võrra rikkamad inimesed, kelle kokkulepe kohtuda
augustis, kui ka Kozeletsi linna
delegatsioon Sauel viibib, polnudki pelg diplomaatiline lahkumisviibe.
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Saue linna ja lähialade üldplaneeringu
planeerimisettepaneku avalik tutvustus
Saue Sõna
Kui Saue Sõna toimetaja diktofoniga koolimajja jõudis, oli koosolek juba alanud. Saali ees kõnelev meesterahvas tunnistas teda
pilguga ja toimetaja vaatas, kuidas
kiiresti koolisaali tagumise toolirea servale, ühe soliidsema väljanägemisega härrasmehe kõrvale,
istuma sai. Räägiti elamu- ja kaubandusmaast, tänavate tegemisest
ja kergetranspordi radadest, raudteest ja rongide kolina-mürina
vastasest turvabarjäärist, Saue linna külje alla kasvava uue elamurajooni heitvete äravoolu sihtkohast.
Oli 20. aprill käesoleval aastal ja
Saue Gümnaasiumi aulas arutati
Saue linna ja lähialade uue üldplaneeringu planeerimisettepanekut.
Kokkutulnute ees ekraanil nägin
planeeringu skeemi, millelt kõnelejad abi ja toetust said ning vajadusel ka kaardikepiga tonksata
võisid. Paraku on nii, et igasuguse planeerimise, eriti nii keerulise
kui ühe linna maaala kasutamise
korra ja põhimõtete planeerimise, puhul on alati neid, kes arvavad, et neile on liiga tehtud. On
neid, kellele ongi liiga tehtud. Ja
lõpuks on ka rahulolevaid linnakodanikke. Kuid oluline on kõigi
jaoks arvatavasti see, et oma asjast
õiges kohas ja õigel ajal räägitud
ning vähemalt iseendale olukord
selgeks saadud. Koosoleku käigus
sain sellele kinnitust, kuigi puhuti
tundus, et mõnigi probleem polnud nagu üldplaneerimisega seotud. Seetõttu ei näinudki ma arutelu lõppemise järel kojuminejate
hulgas võidurõõmsaid või eriliselt rahulolevaid nägusid. Kuigi
eskiislahendust oli avalikult tutvustatud ka 25. mail ja 24. augustil möödunud aastal, on nüüdne
planeerigutäpsustus ametlikus asjaajamises järgmisele ringile jõudnud.
Mida peab linnakodanik
nüüd tegema?
Seda läksin järgmisel päeval
küsima Linnavalitsusest.
Abilinnapea Mati Uuesoo:
Ühelt poolt oli tegu protseduuriliselt vajaliku üritusega, teiselt poolt
on hea ja vajalik teada saada linnaelanike arvamusi ja probleeme.
Osa kokkutulnutest moodustasid kinnisvara omanikud- arendajad, kelle loomulik eesmärk on
oma kinnistu võimalikult tulusalt käibesse lülitamine, heameelt

ta meil seina peal. Kõik saavad
käia, vaadata, küsida ja teha
kirjalikult oma ettepanekud.
Ei saa lubada, et kõik ettepanekud 100% arvesse võetakse, kuid
kõik motiveeritud ja argumenteeritud ettepanekud/märkused
on võimalik veel sisse viia. Minu
sõnum – kui teil on midagi asjalikku öelda, tulge ja öelge õigel ajal.
Nõupidamine staadioni asjus.

tegid ka need saalis olnud inimesed, kes rääkisid Saue linna haljastuse, müra, teede väljaehitamise
ja heitvetega seotud probleemidest. Tegemist on üldplaneeringuga, mis käsitleb linna ja tema
ümbruse põhimõttelisi arengusuundi – seega ei saa siin käsitleda küsimusi, mis lahendatakse detailplaneeringutega. Väga meeldiv
oli Saue abivallavanemate Tiit Talvi ja Priidu Kalbre osavõtt arutelust. Linnavalitsuse põhimõte selle
üldplaneeringu juures on jätkuvalt kindel – ühtki otsust, mis riivab linna praeguste elanike huve
– vastu ei võeta. Saue linn on oma
arengus saavutanud teatud kvaliteeditaseme ja sellest saab, tohib
ja peab ainult edasi minema. Peame tooma Sauele kui aedlinnale
omased meeldivad küljed ka meie
korrusmajade ümbrusesse. Uute
maksumaksjate juurdetulemisel
linna on alati ka oma hind ning
põhjalikult tuleb kaaluda protsessi tulukust praegustele elanikele.
Linna äärealale ehitatavatele ühepere-elamutele juurdepääsuteede,
tänavavalgustuse jms. rajamine
ning hooldamine on arusaadavalt
oluliselt kallim kui sama töö keskuses asuva korterelamu juures.
Volikogu esimees Rafael
Amos: Me oleme need kaksteist aastat, mis Saue on linn olnud, teinud kogu aeg tööd ja
võtnud vastu poliitilisi otsuseid
selleks, et jõuda praegusele tasemele. Ka need investeeringud, mis
on tehtud viimasel aastal – lasteaia juurdeehitus, kooli juurdeehituse planeerimine, staadion, teede
korrasolek on jätkuv edasiminek.
Ja me ei kavatse oma põhimõtteid
muuta. Siit kolm sisukohta. Esiteks – tööjõudu pole linna vaja,
tööjõud tuleb meile väljast sisse.
Teiseks – see tööjõud, keda siinsed tööstusettevõtted ehk vajaksid, tahab selliseid töökasarmuid,

mida me ei ehita ega ehitama
hakka. See inimene, kes siia korteri või eramu ostab,käib ja ilmselt
jääbki Tallinnas tööl käima. Kolmas aspekt – kogu eelneva tööga
saavutatu lubab meil lähema pooleteise-kahe aasta jooksul suurendada linna elanike arvu tuhat-tuhat viissada. Ükski linn ei saa oma
arengus seisma jääda. Ütlen selge sõnaga, et kohalik omavalitsus
ja ainult kohalik omavalitsus saab
neid protsesse mõjutada. Me oleme kavandanud oma arengu läbi
linna arengukava ja viime seda rahulikult ellu nende inimeste huvides, kes on aastaid maksnud oma
maksud, et elu läheks paremaks.
Mingit tõmblemist ei tule, kogu
edasiliikumine peab lähtuma dialektilisest seadusepärasusest ning
linnaelanike elukvaliteedi parendamise vajadusest.
Mati Uuesoo: Tulen tagasi algse küsimuse juurde. Nüüd
pannakse üldplaneering avalikult välja ja kuu aega ripub

STAADIONI REKONSTRUEERIMINE ON JÕUDNUD RIIGIHANKENI.
19. aprillil kogunesid Linnavalitsusse kõik need, kes seotud Saue
Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimisega. Sisuliselt toimus viimane arutelu, et vaadata
üle ettevalmistatud dokumendid riigihanke väljakuulutamiseks. Kuna rahalised vahendid
seavad piirid, vaadati veelkord
üle, kuidas ehitada ja mis materjale kasutada, et saavutada antud tingimustes maksimaalne
tulemus. Konkreetselt käsitleti
piirdeaia, kuulitõukeringi, kaugushüppekasti ja kunstmuruga seonduvat. Viimane on eriti
oluline, sest kunstmuru materjalist ja aluskihist sõltub koolilaste jalgade tervis. Arutelule andis
juurde kaalu ja asjalikkust kohaletulnud, aastakümneid kunstmuruväljakuid ehitanud Soome
spetsialist. Rekonstrueerimine
toimub meie kõigi silme all ja
igaühel on võimalik selle kulgu
näha Linnavalitsus omalt poolt
hoiab teid asjadega kursis.

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Detailplaneeringute avalik väljapanek Saue linnas
Saue Linnavalitsus korraldab Saue linna Väljaotsa maaüksuse
detailplaneeringu avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse
ruumides
(Tule tn. 7, esimese korruse fuajees) alates esmaspäevast
9. maist kuni 22. maini k.a.
esmaspäevast neljapäevani 8.00 – 17.00,
reedel 8.00 – 14.00.
Detailplaneeringuga hõlmatav ala on Saue linna idaosas, Pärnu
mnt ääres asuv Väljaotsa kinnistu suurusega 34 482 m². Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kaheks ehituskrundiks ning
nende teenindamiseks vajalikuks transpordimaaks. Ühele krundile (suurusega 14 405 m²) on planeeritud mootorsõidukite
hooldus- ja remondiks vajaliku hoone ehitamine, teisele krundile
(suurusega 13 047 m²) on ette nähtud büroo- ja kontorihoone.
Detailplaneeringuga muudetakse maa sihtotstarvet, määratakse
kruntide ehitusõigused, lahendatakse liiklusskeem ja parkimine,
antakse põhimõtteline lahendus hoonete kommunikatsioonidega varustamiseks..
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Saku valla rahvas kutsub Saue linna rahvast

KEVADLAADALE!
Saku kevadlaat, kus kaubeldakse istikute-taimede, aga ka
aiamööbli, keraamika, rõivaste, mee ja palju muuga, on aastaid kohale toonud sadu kauplejaid ja tuhandeid ostjaid.
Sirje Piirsoo
Saku Vallavalitsuse avalike
suhete nõunik

Tänavune Saku kevadlaat saab
teoks 14. mail kella 9-15 Saku
vallamaja ees. Päeva juht on
Tiit Oidram.
Laadal on midagi igaühele.
Lastele batuut, karussell, suhkruvatt ja ratsud. Lusti pakub
kloun Bim mustkunsti, žongleerimise ja õhupallitrikkidega. Meelelahutuse eest hoolitseb Lions Club Saku erinevate
atraktsioonidega, nagu õnne-

loos, vanakraamiturg, korvpallija noolevisked. Samuti jagavad
lõviklubi mehed laadal keelekastet ja kõhutäidet.
Aiapidajale jagub lille-, kurgi-, tomati-, maasika- ja ilupuude istikuid, tööriistu ja lillekaste. Tuntud headuses on müügil
saiad-pirukad, mesi, suitsusink
ja -vorst, äkki kalagi. Tööstuskaupadest sukad-sokid, vaibad,
jalanõud ja rõivad.

Lemmiklooma otsijatele mõni
jänku, kiisu või kutsugi sekka.
Kes kõigest sellest ostja või
müüja, niisama uudistaja-lustijana osa saada soovib, on oodatud lisainfot pärima Saku vallakantseleist telefonil 67 12
431 või piiluma Saku valla koduleheküljele aadressil
www.sakuvald.ee

SAUE LASTEAED KESKKONNAPROJEKTIS
Saue Lasteaed Midrimaa liitus Saue linna keskkonnaprojektiga ”Jäätmed-tarbimise pahupool.”
Andra Salutee
Loodushoiu teema on
Midrimaa õpetajatele alati südamelähedane olnud, lapsed saavad neilt teada, kuidas elukeskkonda hoida ja kaitsta ning
säästvalt kasutada. Saue Lasteaia lapsed ja õpetajad on aastate jooksul oma ilusa õueala üle
rõõmustanud ja seda hästi korras hoidnud. Helmi Aulik on
lasteaia uhketesse lillepeenardesse pannud palju energiat ja
armastust, lapsed harjunud, et
aed on ilus ja korras. See on õpetanud neid ka ise oma ümbrusesse tähelepanelikult suhtuma.
Meie hästihoitud õu on leidnud
äramärkimist ka riiklikul tasandil. Sel aastal peame oma toreda aia nimel rohkem pingutama ja päris ise me sellega toime
ei tulegi. Uus lasteaiaosa on küll
valmis, aga haljastustööd ootavad päris kevade saabumist ja
vajavad spetsialistide oskuslikku tööd.
Sel kevadel asetasime pearõhu keskkonnaprojektist lähtuvalt laste endi poolt tekitatud
prügiga seonduvale. Igas lasteaia rühmas on spetsiaalne
prügikast, kuhu pannakse ainult paberjäätmed, mida tekib
laste kunstitegevuste tundides
rohkesti.
Neli lasteaiarühma asusid
õpetajate juhendamisel “prügitööd” tegema.

Õpetaja Eha Tamme juhendamisel uuris kevadel lasteaeda
lõpetav rühm Puhh ja sõbrad,
mida saab teha kasutatud paberiga. Lapsed olid rõõmsad
kuuldes, et kasutatud paberist
tehakse uut paberit, et juba läbiloetud ajalehti võib meisterdamiseks kasutada. Ühistööna valmis vahva lokkis, pikavillaline ja
suuresarviline kits.
Lasteteater Trumm etendas Midrimaal loodushoiuteemalise näidendi “Järvevanake”,
sellest inspireerituna valmistasid lapsed toredad veeteemalised pildid.
Õpetaja Maret Evestuse juhendamisel meisterdasid sügisel
kooliminevad lapsed rühmast
Sipsik jääkmaterjalidest Kalevipoja, kelle tööd ja tegemised
andsid silmad ette tuntud mult
iﬁlmitegelastele.Lapsed veendusid, et tõeliselt vahva mänguasja saamiseks ei pea sugugi poodi
tõttama, vaid ka jääkmaterjalidest ise meisterdades saab elu
lõbusamaks teha. Õpetaja Reet
Suits näitas lastele, kuidas kasutatud piimapakenditest nalja-

kaid loomakesi valmistada. Lapsed töötasid õhinal - isetehtud
asi on kõige parem asi.
Kevadpäike viis talve endaga kaasa. Lume alt tuli välja tohutu prahilasu, mille olemasolu
suvel muru sees ja talvel lumeteki all eriti märkagi. Õpetaja Kaia
Vällingu eestvõtmisel panid
Muumipere lapsed kätte kummikindad ja korjasid jalutuskäikudel prügikottidesse prahti. Ühiselt valmistati uhke linna
pilt, kuhu liimipüstoliga kinnitati teeservadest kokkukorjatud
praht. Ilusa linna tänavad mattusid prügikihi alla. Ebatavali-

ne pilt äratas lastes suurt huvi,
nemad küll enam prahti maha
ei viska ega luba seda teha ka
teistel.
Õpetaja Ülle Eermani juhendamisel kasutasid Lotte
rühma lapsed oskuslikult ära
rühmas tekkinud olmeprahi ja
meisterdasid sellest Prügikolli.
Prügisele välimusele vaatamata
oli koll sõbralik ja armas.
Tehtud töödest pandi lasteaias üles väike näitus, mida kõik
lapsed vaatamas käisid.
Lasteaed on koht, kus lapsed kodu kõrval kõige erinevatel teemadel kõige rohkem informatsiooni saavad. Midrimaal
on asjad seatud nii, et laps saaks
võimalikult palju asju ise läbi
katsetada ja proovida. Niimoodi jõuab teadmine, kuidas ja
miks midagi toimub, lasteni
kõige paremini. Nii käsitletakse ka looduse hoidmise teemat
läbi erinevate õppetegevuste ja
mängude. Osavõtmine keskkonnaprojektist andis lastele
mõtlemisainet, mida tema ise
saab teha oma elukeskkonna
puhtana hoidmisel.
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Saue Sõna toimetus avab uue rubriigi, kus
tulevad avaldamisele meile saadetud ja
uudise või probleemikünnise ületavad kaastööd.
NB! Rubriigis „Sauelane kirjutab“ avaldatakse kaastööd toimetamata, meile saabunud esialgsel kujul!

Säärsaapad, kalifeed –
oledki mees
2004. aasta septembris, Saue II ööjooksu eel,
pöördus minu poole üks tütarlaps. Noore neiu
mureks oli 2005. aasta sügis, mil ta tahaks jääda
õppima Saue Gümnaasiumi. Siiani on õpingute tulemused olnud keskpärased. Sellega seoses
pidavat kool oma uksed tütarlapse ees sulgema.
Järgnevalt küsisin kooli direktorilt, kas olukord
vastab tõele? „Soov on teha Saue Gümnaasium
edukatele sobivaks keskkooliks”: vastas direktor lakooniliselt. Seda hariduse probleemi arutab
kindlasti linna volikogu ja kirjutab lahti kooli direktor. Paraku on Saue Gümnaasium kõigi maksumaksjate kohalik kool.
Eesti ekspresident armastas alati öelda: „Tegelikult ei tahtnud mina sellest rääkida”. Nii kirjutan minagi oma elu tähelepanekutest. Olen elanud aastaid, isegi habe on ette kasvanud.Kellel on
koolis raskusi teadmiste pähe tuupimisega, need
võiksid kindlasti jääda endale kindlaks ja leida
endale elus teisi läbilöömise võimalusi.
Kõige olulisem on õppida hästi selgeks mõni
amet, ole siis hea rätsep, tisler või tuhat teist tegevust, mis peab kindlasti tegijale sobima.

NOORED JA AEG
Kui mina olin noor, siis linnud laulsid ilusamini, suhkur oli magusam ja muru rohelisem, siis
kõik oli… Kuid kindlasti ei ole teema, millest minul kirjutada, nooruse meenutamine. Mina olen
ise noor, ainult 21. Teema, millest mina kirjutan,
on noored ja aeg.
Olen Sauel elanud kolm meeldivat ja meeldejäävat aastat, kuigi ametlikult olen sauekas alles 2004. aasta sügisest. Selle ajaga olen jõudnud
veendumusele nii Saue jätkusuutlikus arengus,
kui ka selles, et Saue on üks kvaliteetne elukoht.
Olen märganud ka seda, et Sauel on palju asjalikke, tublisid ja aktiivseid noori. Kuid nii mõnigi noor kurdab, et õhtuti, vabal ajal, on Sauel igav.
Seetõttu lähevad paljud noored Tallinna või veedavad aega sõprade seltsis, pahatihti niisama
igavledes. Paratamatult tekib küsimus – miks ei
ole noorte seas popp Saue Noortekeskus? On ta
liiga väike või pole pakutav tegevus see, mis noori rahuldaks?
Olen kindel, et Saue vajab uut, suuremat

Olen eluajal Sauel jälginud, kuidas mõni
tööline- mees või naine- peab ennast väärikalt
üleval, tegeleb ühiskondliku tegevusega, harib
ennast, loob mugava kodu. Keegi ei ütle:”Näe, teise sordi inimene”. Muide, vene ajal enamiku individuaalelamutest Sauel ehitasid töölispered.
Soovitav on võtta endale eeskujusid. Toon ainult ühe näite: suurt sotsialimileeri hakkas purustama ja tuli sellega ka toime Poola laevatehase
elektrik Lech Walesa. Kesiste teadmistega saavutada maksimumtulemus - see on omaette kunst.
Peamine, noored, ärge hakake ennast haletsema, selle tagajärjel alkoholi või narkootikume tarvitama. Ennast tuleb maksma panna! Kindlasti tuleb hoida oma tervist, praktilise
töö tegemisel on vaja kuldseid käsi ja head tervist. Ah, ja siis veel see vaimene ja füüsiline väsimus, tänapäeva noorte slängis (mul on kõigest
SAVI), mis võib halvemal juhul lõppeda eluküünla kustumisega.Sel juhul tuleb kindlasti aeg
maha võtta – lihtsalt logeleda. Kuid valmis olema,
et sulle kogu elu hõõrutakse nina alla hariduse
puudumist või hullem veel , kui oled saavutanud
kõrgema ametiposti, kui sinu hariduspaber lubab.
Näide Tallinna Linnavalitsusest, kus 60 ametnikku „saavad kinga” .
Tööliste ametiühingus öeldakse kontoris
töötavate ametnike kohta „valgekraed”. Kuid jälgi
neid oma rahustuseks. Pole neil tihti tööd, meedias loobitakse poriga üle jne. Kui mõelda antud
ajahetkel Eesti riigile – nõudmine oskustööliste
järgi on väga suur.
Esimese vabariigi aegu olevat öeldud: ”Lõpetan põhikooli, ostan säärsaapad ja kalifeed- pean
talu ja kõik küla tüdrukud on minu”.
Muidugi mõista sinna juurde kuulus minu
kirjutis sellest, mida olen elus tähele pannud.

Saue Volikogu aseesimees
Matti Nappus
noortekeskust, vajab uut lähememist noortele ja
noortekeskusele. Selline vajadus kasvab, sest Saue
juba on ja muutub veelgi atraktiivsemaks elukohaks tallinnlaste ja teiste piirkondade inimeste
jaoks. Sauelaste, eriti noorte sauelaste arv suureneb. Kuid õnneks on Sauel erinevaid klubisid ja
ringe, mis pakuvad noortele mitmeid eneseteostuse võimalusi - erinevad tantsustiilid, võistluspordid, käsitöö, erinevad pallimängud ja muudki. Sauel on tegevust alustanud ka noortekogud,
mis kindlasti kirgastavad ja avardavad noorte silmaringi ja võimalusi eneseteostuseks.
Arvan, et kui noortekeskuse ruumimure
saab lahenduse, paranevad ka noorte vaba aja
veetmise võimalused läbi uuema ja mitmekülgsema lähenemise noortele. Loodan, et Saue noored
on omalt poolt valmis aktiivselt tegutsema.
Igatahes uhke ja hää on olla noor sauekas!

Margo Koppel
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Riigikogu talitas
Saue pilli järgi
Riigikogu lahtiste uste päeval 23. märtsil käis
ligikaudu 3000 inimest, kelle seas oli arvukalt
külalisi Jaapanist, Hispaaniast, Suurbritanniast, Poolast, Iirimaalt, Hollandist, Austriast,
Šveitsist, Saksamaalt, Rootsist, Taanist, Soomest, Leedust ja Lätist.
Parlamendi lahtiste uste päeva üritused algasid hommikul kell 10, kui Riigikogu esimees
Ene Ergma tervitas küllatulnuid Toompea lossi väravas. Ta ütles, et kuigi Riigikogu uksed on
tegelikult kogu aeg lahti, on tänane päev erinev,
sest võimalused Riigikogust teavet saada on palju suuremad. “Saate küsida poliitikutelt silmast
silma kõike; saate proovida, kuidas on Riigikogu saalis istuda ja ministritelt aru pärida.” Inimeste küsimustele vastasid peaminister Andrus
Ansip, sotsiaalminister Jaak Aab ning justiitsminister Rein Lang. Küsijad tundsid huvi Euroopa
Liidu põhiseadusleppe ratiﬁtseerimise, suhkrutrahvide, omandireformi, Eesti-Vene piirileppe
sõlmimise, pensioni, vanemahüvitise, tubakaseaduse, Riigikogu liikmete volituste jne. vastu. Avatud olid näitused Riigikogu ajaloost ja tänapäevast, samuti maakonnalehtede fotonäitus.
Päeva lõpetuseks esines Valges saalis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, peadirigendiks
Harry Illak.
Kuna Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester koguneb ja harjutab Sauel ning suurem osa
koosseisust on sauelased, võib öelda –
Riigikogu talitas 23. märtsil Saue pilli järgi!

Stora Enzo avas Tallinnas
Metsakontori
20. aprillil avas Stora Enso Mets Tallinnas Metsakontori, mis on esimene omataoliste seas.
Uues metsakontoris on viiel päeval nädalas Tallinnas ja selle lähiümbruses elavatel metsaomanikel võimalik teostada oma metsade majandamiseks vajalikke tehinguid Tallinnast lahkumata.
Varem pidi metsaomanik vajalike tehingute tegemiseks spetsiaalselt metsa kohale sõitma.
Stora Enso Metsa tegevdirektor Rait Hiiepuu: „Uus metsakontor pakub kogu skaalat - alates raietöödest kuni metsaistutuseni välja”.
Metsakontor on avatud viiel päeval nädalas, kohtumise kokku leppimiseks on soovitav
ette helistada. Kokku on ametis kaks ostujuhti-konsultanti
Gunnar Hendrikson, tel 50 14 367
Riido Rosin, tel 50 56 845
Metsakontori teenuste valik:
* Kasvava metsa raieõiguste ost
* Metsamajanduslike tööde planeerimine
* Metsa ülestöötamine, transport, metsamaterjali ost
* Metsatööde pidev monitooring ja aruandlus
metsaomanikule
Stora Enso Tallinna Metsakontor:
Kentmanni 6b
Avatud E-R kl 10-16
Telefon 669 0508
E-post metsakontor@storaenso.com
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HARRY PAJUNDI
Harry Pajundi on Sauel mõjukas isik – juhib Saue Ettevõtete Liitu.
Ise arvab, et see on vast palju öeldud, et mõjukas isik. Aga
selline mõjukas organisatsioon on Sauel tõesti olemas.
Eksisteerinud 12 aastat. On
liitunuid-lahkunuid. Põhjused erinevad – kes likvideerunud, kes pankrotti läinud, kes
ära kolinud. Juhatuse esimeheks on Harry Pajundi kolmandat aastat. Ütleb, et sügisel uued valimised, saab näha,
kas jätkab või tuuakse värskemat verd.
Palju ettevõtteid-ettevõtjaid Liitu kuulub?
H.P: Siin on tohutu arengumaa-arenguvõimalused. Kui
me Linnavalitsusega alustasime
Saue ettevõtluse üldist kaardistamist, näitas vana koduleht, kui
selle lahti tegid – Saue linna apteek, Saue linna turg, Saue linna
raamatukogu, mida iganes, siis
tekkis küsimus – kas see ongi
Saue linna ettevõtlus? Otsustasime Linnavalitsusega, et paneme
sinna üles ikka need, kes Saue
linnas ettevõtlusega tegelikult
tegelevad, midagi toodavad, ehitavad, kinnisvara arendavad –
kasvõi müüvad-vahetavad – ka
see on ettevõtlus. Saime Linnavalitsuselt kogu paketi, mis neil
olemas oli: ﬁrmad, mittetulundusühingud, FIEd – kõik. Kes
olid Saue aadressidel oma ﬁrmad registreerinud. Tuli välja et
neid oli üle 400. Kui nüüd vaadata, et meie Liitu kuulub kolmkümmend – siis on 13 kordne
vahe sees. Edasi minna annab
tohutult. Samal ajal pole meie
eesmärgiks olnud kvantiteet.
Oma olemuselt on ju Liit ikka
nagu klubiline üritus. Ühendab Sauel tegutsevaid, ühesuguste vaadete, mõtetega inimesi, kes suudavad välja käia ideid
– aru pidada, teha midagi ühiselt
kas perestiilis, ﬁrmade stiilis, lin-

naarengu huvides – arutada ja
ehk ka midagi mõjutada. See on
nagu põhiidee.
Saue linna ettevõtluskliima tundub kõrvalt vaadatuna soodus – viimase kümne
aastaga tundmatuseni muutunud: uued majad, vasakulparemal kerkinud ettevõtted,
hooned. Mis selle põhjuseks
on, et jõuliselt areneb?
H.P: Siin on mitu põhjust.
Kui ajaloos tagasi minna, siis
kunagi oli siin EPT. Mina tulin Saule elama 1980.a. ja tööle
1981. Harju EPT – mustmiljon
osakonda ja tegeles kõikvõimalike asjadega, sukkpükstest allveelaevani – nagu naljaga ütlesin. Toodeti elektroonikat,
müüdi-kaubeldi, arendati põllumajandust ja mida kõike. Kui
tuli erastamine, toimus üksuste
spetsialiseerumine, ettevõtlikumad inimesed võtsid endale tuttavamad valdkonnad oma käe
alla, tahtsid asju edasi arendada,
edasi minna. Nii tekkisid eraldi
ﬁrmad – 15 aasta jooksul on tugevamad, kes leidsid õiged tooted, mida müüa/valmistada, õige
spetsiiﬁka abil üles kasvanud.
Lõid võimaluse või inkubeerisid
siin sellise keskkonna, et ettevõtjad tahtsid siia tulla ja midagi oma püsti panna. Leidsid siin
väljundi, baasi – oli ju olemas
päris vabu maatükke.. Kui vaadata –Forss, Paulig, Merko tuli

hiljem, ehitas oma baasid välja
– algul oli tal siin ainult ladu.
Nüüd küll läks kontor Talllinna tagasi. Siin on Arco, praegu
tuleb uus Plastone. Logistika –
fantasiliselt hea asukoht. Suurte
haruteede ääres, Paldiski sadam
kiviga visata.
Reklaami - tulge ettevõtlusega Sauele, ehitage tehaseid –
pole vaja!
Tulge Sauele elama, ehitage
majad – meil on töökäsi vaja!
Saue linn peab elamurajoonide arendamise peale mõtlema!
Üks võimalus on see üleraudtee ala, mida Saue vald arendab. Sealt Laagri poolt juba rinne liigub Saue poole, elmuehitus
käib, metsaalused täis. Abikaasa
töötab endises Saue sovhoosis nüüdne Sagro ja käib siit tagant
tööle. Tuleb arendada kinnisvara poolt.
See peaks praegu Linnavalitsuse prioriteet olema! Praegu on
saadud käima kultuur, sport, haridus, vaba aeg. Aga elamuehitus toob kaasa elujõulise, maksuvõimelise elanikkonna, sealt
tuleb linna tulu. Linn sai lasteaia juurdeehituse, aga kui nii
edasi areneb, on viie aasta pärast
vaja uut!
Tundub, et Saue linna arengu seisukohast saab olla ainult
optimistlik, kõik tingimused
olemas, tuleb ainult rahulikult
edasi arendada. Väga perspektii-

vikas linn – ütleksin mina.
Veel üks Teiega seotud huvitav tegevus - Saue ja
Lionsid?
H.P: Kui palju inimesed
üldse Lions-liikumisest teavad?
Meil on deviis – Me teenime!
Või teenindame. Lions-liikumine on ellu kutsutud juba ülemöödunud sajandi lõpus. Peakorter Ameerika Ühendriikides
New Yorgis. On ülemaailmne
organisatsioon, eesmärgiks aidata neid, kellel on raskusi elus
toimetulemisega, aidata vähekindlustatud, probleemseid peresid, lapsi. Meie Saue klubi oli
algselt Saue Lõviklubi, me ei olnud rahvusvaheliselt registreeritud Lionsid. Ettevõtlikud inimesed tulid kadunud Heino
Annuse eestvedamisel kokku ,
algselt oli meie tegevus suunatud ainult Saue jaoks. Kui me
olime niimoodi viis aastat tegutsenud, siis tuli mõte teavitada ennast natuke laiemalt ja registreeruda. Nüüd kuulub Saue
Lions klubisse 25 inimest – sellise Lions klubi optimaalseks
suuruseks loetaksegi 25-30 inimest, siis on ta elujõuline. Koos
käime kord kuus Mõisa kaminasaalis, sööme (tuleme töölt
ja näljane inimene on ju tige)
ning arutame, millised probleemid on Sauel, milliseid abipalveid on tulnud linnaelanikelt
või mujalt. Vaatame, mis vahepeal on tehtud, vaatame, milliseid ﬁnantse me hetkel omame
ja kust on võimalik raha juurde saada. Meie pole selline klubi
nagu Rotary, kus mehed saavad
viskiklaasi taga kokku ja öeldakse, et sinna regiooni, sellele projektile on vaja kakssada tuhat ja
tehakse rahakotid lahti ja pannakse raha laua peale. Meie otsime raha – kas on võimalik ettevõtete, asutuste kaudu või mõnel
muul viisil leida vahendid. Selline on Lionsite tegutsemisstiil.
(Jätkub lk. 12)
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Võõrkeeltenädal Saue Gümnaasiumis
Traditsiooniline võõrkeeltenädal Saue Gümnaasiumis toimus sellel aastal 4.- 8.aprillini.
Korraldasime mitmeid üritusi, eesmärgiks edendada võõrkeelte õppimist ja tunnustada
tublimaid inglise, saksa ja vene
keele tundjaid.
Tuuli Oder
Õppealajuhataja
Pakkusime
õpilastele võimalust osa võtta erinevatest klassivälistest üritustest ning konkurssidest
- plakatikonkurss, stendiviktoriinid, sõnadoominode, rist-

sõnade võistlused jne. Toimusid
aktused kõigile vanuseastmetele, lapsed said võimaluse kooliperele võõrkeeltes laulda, luuletusi lugeda ja näitemängu teha.
Esiletõstmist väärivad abituriendid, kes kõik näidendites
kaasa mängisid. Mõlemad klassid esinesid ingliskeelse näitemänguga: 12a klass mängis näidendit Armastus kolme apelsini
vastu ja 12b tegi paroodia Eesti
telesaadetest.
Korraldasime klassidevahelise ingliskeelse võistulaulmise.
Võitis 9c.klassi võistkond koosseisus
H.Tiikoja, H.Rätsep, C.Laos

ja P.Tamme. Viktoriinis Suurbritannia maiskonnaloost olid tublimad M.H.Vislapu, M.Roots,
M.Eessalu, J.Polukainen 11b
klassist.
Erinevatel inglise keele tasemetöödel ja võistlustel olid
tublimad veel R.Tamme (12a),
R.Madalik (8c), T.Kuusk (5c),
K.Kuldmaa (4b), L.Veskimeister
(10b),
H.Tammik
(10b),
K.Kuldmaa (4a).
Paremateks saksa keele
tundjateks osutusid E.Mägi (6b)
ja T.Teder (6b).
Venekeelse
viktoriini
gümnaasiumi osas võitsid L.Ilu
ja J.Tolokonnikov 12a klas-

sist. Headeks vene keele tundjad on veel K.Veerme (7c),
H.Pihotalo (6a), R.Tamme (12a),
J.Metsamaa (12a), R.Nagel (7b),
T.Uusoja (6c) ja K.Kruuse (9b).
Tublisid õpilasi on loomulikult
palju rohkem.
Loodan, et nii õpilased kui
ka nende õpetajad jäid võõrkeelte nädalaga rahule ja on
järgmisel kevadel jälle innukalt
kaasa löömas.
Tänan kõiki aktiivselt osalenud õpilasi ja õpetajaid, kes
korraldamisega suurt vaeva
nägid!

lühientsüklopeediad, palju loomaraamatuid, eestikeelsed reisijuhid ja
palju muudki.
Kokku üle 400 erineva nimetuse. Hea ülevaate kogu valikust
saate, kui külastate meie kodulehte
www. koolibri.ee
Seal peaks eraldi vaatama eesti
ja vene kooli õppekirjanduse ning
muu kirjanduse loetelu. 5. maini
on laos sooduskampaania, mille
ajal hinnad algavad kahest kroonist

ja te võite väga soodsate hindadega
saada väga häid raamatuid. Näiteks
V.Vaga “Üldine kunstiajalugu” on
müügil 473 krooniga ja tore kingitus - “Väike tomatiraamat” maksab 2 krooni.
Koolibri ladu asub Tänassilma
tehnopargis Linamäe 8, Põikmäe 5
ja on E-R avatud 9-17

MEIL ON HEA MEEL TEATADA
Saku, Saue ja Laagri inimestele
on kodu lähedale lisandunud uus
raamatukauplus Tänassilma tehnopargis, Linamäe 8, Põikmäe 5
E-R avatud 9-17
Katrin Kliimask
65 15 317
Kirjastus Koolibri avas oma laos
müügisaali, kus pakutakse kirjastuse raamatuid laohinnaga. Koolib-

ri väljaandeid iseloomustab lause
“Raamatud, mis harivad”. Mahukama osa moodustab õppekirjandus,
nii et lattu peaksid oma sammud
seadma eelkõige need, kellel õpik
kadunud või kulunud või töövihik puudu.
Õppekirjandusele lisaks on “harivad raamatud” lastele (ka kõige
väiksematele), noortele ja täiskasvanutele: sõnastikud, tervishoiu,looduse- ja ajalooalased raamatud,

Harivad raamatud ootavad
oma lugejaid!

Maikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis

TÄHELEPANU MUUSIKASÕBRAD!

1.-4. klass 60 krooni
5.-12. klass 280 krooni

Saue Muusikakool võtab vastu 2005/2006 õppeaastal uusi õpilasi.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
221018424457 HANSAPANK kood 767
30. aprilliks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.

Meil saab õppida klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, ﬂööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, trombooni, tuubat, akordioni, löökpille ja basskitarri.

PS!
Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust!
Sularahas saab maksta kooli sööklas 02.05.- 03.05.,
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Antud aegadel pikendatakse sööklas toidukaarte.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Laste viimane toitlustamise päev on 27 mai.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada
telefonil 69 92 039,
söökla juhataja Ülle Jahesalu
Meeldivat koostööd soovides
RK Teeninduse OÜ

Oodatud on lapsed vanuses 7 - 12 aastat.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad
18. ja 19. mail kell 17.00 – 19.00
ruumides 118, 119
Konsultatsiooniks palume lapsel ette valmistada üks laul ja õpetajatele laulda.
Konsultatsioon on soovituslik - laps ja lapsevanem saavad tutvuda
sisseastumiskatsete nõuetega.
Sisseastumiskatsed toimuvad
25. ja 26. mail kell 17.00 – 19.00
NB!
18. ja 19. mail kell 17.00 – 19.00 ruumis 108
registreerime 5 - 7 aastaseid lapsi Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi.
18. ja 19. mail kell 17.00-19.00 ruumis 108
võtame vastu dokumente pop-jazz osakonnas õppida soovivatelt õpilastelt.
Eeldame vähemalt muusikakooli algastme programmi lõpetamist tõendavat tunnistust – s.o IV klassi lõputunnistust.
Informatsioon tel: 659 6054

KULTUUR/HARIDUS
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MIDA SAUE MUUSIKAKOOL
KLAVERIGA TEGEMA HAKKAB
Ehk oleks õigem pealkiri ÜHE
KLAVERI LUGU, sest kõik selle kõrgetasemelise kontsertklaveri Saue linna jõudmisega seotu on omapärane.
Räägib kogu ettevõtmise
hing, Saue Muusikakooli direktriss KRISTIINA LIIVIK:
„Südames oli see asi juba kolm
aastat tagasi. Selline projekt Kontsertklaver kooli. Klaverihäälestaja ütles, et vana klaveri
karbis on mõra, et klaver võib
kohe plahvatada. Taastada pole
võimalik. Kogusime siis kontsertidel korjanduskarpi raha –
Saue linnavalitsuse arvel peaks
praegugi olema umbes kolm
tuhat krooni – ehk ostame selle eest klaverile katte! Ruumikitsikuse tõttu mõtlesime välja
projekti Saue Muusikakooli
dzassistuudio – kaasaegsed ruumid, kaasaegne tehnika, head
instrumendid. Raul Altnurme

napea Jaan Moksi jutule. Ütlesin, et kui linn paneks osa raha,
siis saab ka Euroopa Liidu Phare Piireületava Koostöö (CBC)
2002 Programmi raames raha
küsida. Nii on nüüd läinudki.
Seega võib öelda, et uus klaver
tuli arhitekti joonise pealt.“
Sama põnev on praegu Saue
Gümnaasiumi aulas asuva klaveri lugu. Klaver seisis tootjaﬁrma laos, kasti pakitud, templid,
sihtkoha aadress peal. Pidi minema ookeani taga asuvale tellijale. Siis jõudsid ﬁrmasse Saue
inimesed, suutsid sealseid inimesi veenda nii jutu kui ametlike paberitega – kast võeti lahti, ookeanitagune huviline jäi
uut klaverit ootama, see klaver
aga toodi Sauele. 12. aprillil, kui
toimus pidulik sissemängimine, saime tuntud muusikainimese Venno Laulu jutust teada,
et Estonia klaverites on detai-

Räägivad Kristiina Liivik ja Venno Laul.

on selle eksperdi nimi, kes meid
selle projekti asjaajamise juures
palju aitas. Suur tänu talle! Ütles,
et kui me seome kõik oma üritused ja Dzässistuudio ja veel mis
annab – siis peaks rahvusvahelise projekti raames välja vedama. Kirjutasime projekti kokku.
Arhitekt tegi projektijoonised ja
ma vaatasin, et pinnalaotusel on
ruumis vaba koht. Ütlesin talle,
et joonista sinna kontsertklaver.
Vaatasin siis seda joonistatud
klaverit ja läksin tolleaegse lin-

le poole Euroopa maadest, mis
kõik on kokku pandud andekate eesti meistrimeeste kätega.
Venno Laul toonitas eriti seda,
et praegusel ajal on sellise tasemega kontsertklaveri olemasolu
ühes väikeses Eestimaa linnas
harukordne, tema ei mäletavat
sellist asja viimase kümne aasta
jooksul juhtunud olevat.
Mida muudab uus klaver
Saue linnas?
Kristiina Liivik: „Eelkõige on ta sümbol ühest edukast

Uuel klaveril mängib Saue oma noormees Holger Marjamaa.

asjaajamisest, mitte nurgas seisev mööbliese. Teiseks hakkavad Sauel nüüd esinemas käima tunnustatud muusikud.
Juba sügisel tulevad esinema
Jaan Kapp ja Mihkel Poll, eesti noorema põlve ühed väljapaistvamad pianistid. Muusikakeskkooli õppealajuhataja rääkis
juba, et nemad on nüüd alalised
külalisesinejad, sest nendel sellise tasemega instrumenti ei ole.
12. aprilli kontserdi ajal oli huvitav jälgida Muusikakeskkooli
õpetaja, tuntud pianisti Valdur
Rootsi nägu, kui ta oma õpilasi uuel klaveril mängimas jälgis.
Kindlasti tahavad ka Otsa nimelise Muusikakooli ja Muusikaakadeemia lõpetajad siia mängima tulla. Seega saab Saue olema
kontsertesinejatele selliseseks
uuekslemmik-esinemis/harjutamispaigaks. Me ei saa küll kedagi sundida kontserdile tulema,
aga igal juhul võidavad meie
lapsed – vanemad ehk ei saa
veel aru – aga lapsed küll. Meie
õpilased saavad nüüd kohe algusest sõrmedesse õige klaveri
tunnetuse. Kogevad ja kuulevad
mängides oma kõrvaga, kuidas
muusikat kuulajateni viies ei pea
instrumendi taga tegema jõuja ilunumbreid, vaid saab keskenduda nüanside väljatoomisele. Meie linna kultuurikliima
muutub teistsuguseks, me tõu-

seme uuele, väga arvestatavale tasemele. Ka poliitikud – kui
nad külalisi vastu võtavad – saavad sellele klaverile uhkelt osutada. Miks just Estonia ? Sest see
on ikkagi tasemega kaubamärk.
On ju ka veel üksikuid paremaid, aga neid ei jaksa me tõesti osta. Praegustes oludes oli see
meie unistuste tipp.“
Lõpetuseks üks esimesel hetkel ehk kohatu võrdlus.
Meil on noor, andekas autovõidusõitja Marko Asmer. Sõidab
sel aastal Briti Formel-3 sarjas.
Milline sündmus ja meediakära oli möödunud aastal, kui ta
pääses testima Formel – 1 sarja Williams-autot. Sai seal teha
kümmekond testsõitu, mis kuulutati oluliseks tähiseks ja panuseks tema oskuste arendamise teel.
Kindlasti kuulub Estonia
kontsertklaver klaverite Formel
– 1 sarja. Pole vast küll Williams,
aga Red Bull või Sauber kindlasti. Ja selline auto(klaver) on meil
nüüd Saue Gümnaasiumi aulas! Ning Saue muusikaõpilased testivad(harjutavad) temal
oma erialatundides.
Milline panus on selline
võimalus nende arenguteel?
Sellele küsimusele saab
meist igaüks ise vastata. Ja kui ei
oska, küsime laste käest. Küll nemad vastavad.
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Linnavalitsus nõustus lepingu sõlmimisega, ehituslubade
väljastamisega, otsustas hinnapakkumised, kaubandustegevuse
registreerimised ja sotsiaalküsimused
Linnavalitsuse 16. istung toimus 13. aprillil 2005
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingu sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 104.
2. Kasesalu 4 ehitusloa väljastamine.
Otsustati väljastada ehitusluba AS-ile Toode tootmishalli püstitamiseks aadressil Kasesalu 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 105.
3. Kasesalu 4 ehitusloa väljastamine.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk AS Toode tootmishalli elektrivarustuse rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 106.
4. Kuuseheki 38-10 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 107.
5. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek AS-le
TELCO sidekaablite paigaldamiseks aadressil
Tule 23a.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 108.
6. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Lugeda Saue Muusikakooli Džassistuudio kontsertklaveri ostmisel (riigihange 0181023) parima
pakkumise teinuks ﬁrmaks Estonia Klaverivabrik summaga 424 800 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 109.
7. Otsustuskorras ruumide üürile andmine.
Otsustati anda Kütise 4 vabanenud ruumid ( 33,7
m2) üürile AS-le Eesti Post postiteenuse osutamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 110.
8. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris:

STV Kaup OÜ, T-Farmid OÜ, FIE Silvi Pärn,
Hydroscand AS, Mebelek OÜ, BC Rent OÜ,
Adelan OÜ, Morelia AS, Remoreks OÜ, Glasmir
OÜ, Arco-AR AS, Olerex AS, Talleg AS, Eketor
OÜ, FIE Helve Käbbi, Taspi Kaubandus OÜ,
Erikon AB OÜ, FIE Inessa Uus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 111.
9. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
Lugeda Saue linna kevadiste heakorrapäevade
tarbeks koristus- ja majapidamisprahi äraveoks
suurte konteineritega hinnapakkumisel parima
pakkumise teinuks OÜ Survepesu. Firmale tasutakse pärast töö teostamist arve esitamisel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 112.
10. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 113.
11. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 114.
12. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 115.
13. Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse 19.01.2005 korralduse nr 21 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 116.
14. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 117.
15. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 118.
16. Saue Linnavalitsuse 28.04.2003 korralduse
nr 127 „Hooldaja määramine” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 119.
17. Saue Linnavalitsuse korralduste kehtetuks
tunnistamine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 120.
18. Saue Linnavalitsuse 29.11.2002 korralduse
nr 170 „Hooldaja määramine” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 121.
19. Saue Linnavalitsuse 14.01.2004 korralduse nr 10 „Hooldaja määramine” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 122.
20. Saue Linnavalitsuse korralduse kehtetuks
tunnistamine .
Otsustati vastu võtta korraldus nr 123.
21. Avaliku ürituse korraldamise luba.
Otsustai suunata eelnõu teisele lugemisele.
22. Ilutulestiku korraldamise luba.
Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ-l lubati korraldada Saue mõisapargis ilutulestik 15.aprillil enne
kell 23.00.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 124.
23. Segu tn 4/6 detailplaneeringu vastuvõtt ja
avalikustamine.
Otsustati võtta vastu AS ETP Grupp poolt koostatud detailplaneering ning korraldada avalik
väljapanek Saue Linnavalitsuse ruumes alates
25.aprillist kuni 08.maini 2005. Teade avaldada
ajalehtedes Saue Sõna ja Harjumaa.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 125.
24. Tule tn 40 eskiislahenduse arutelu.
Otsustati detailplaneeringu lähteülesande väljastamisel võtta aluseks Saue linna Planeerimis- ja
Ehitusmääruse p 28.6.
25. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, algatas detailplaneeringu,
arutas läbi volikogu eelnõud, andis arvamuse jäätmeloa ja saasteloa
taotluste kohta, arutas sotsiaalküsimusi,
registreeris kaubandustegevused
Linnavalitsuse 17. istung toimus 20. aprillil 2005
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 126.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Ladva tn 1 a detailplaneeringu algatamine” läbiarutamine.
Otsustati saata eelnõu volikogusse.
3. Tule tn 50 elamumaa sihtotstarbe muutmise
detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 127.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Kivipõllu tn 25, 23, Kivikangru tn 2 a detailplaneeringu algatamisest keeldumine” läbiarutamine.
Otsustati saata eelnõu volikogusse.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Väljaotsa
maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine” läbiarutamine.
Otsustati saata eelnõu volikogusse.
6. Avaliku ürituse korraldamise luba.
Nõustuti volbriöö korraldamisega 30.aprillil 2005
Saue lauluväljakul kella 21.00 kuni 01.00.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 128.
7. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta.
Kooskõlastati Remoreks OÜ jäätmeloa taotlus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 129.
8. Arvamus välisõhu saasteloa taotluse kohta.
Kooskõlastati Paulig Baltic OÜ välisõhu saasteloa taotlus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 130.
9. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Lugeda Saue linnas lilleistutus- ja hooldustööde
hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks
summas 67 702.50 OÜ Kalsep.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 131.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 132.
11. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 133.
12. Hooldaja määramine. Saue Linnavalitsuse
11.08.2004.a korralduse nr 259 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 134.
13. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 135.

14. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris registreeriti: Carway
OÜ, Eesti Post AS, Harjumaa Kaubahoov OÜ,
Erimell AS, Diapoli Kivitööstuse OÜ, Ssab
Swedish Steel, Milit OV OÜ.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 136.
15. Saue Linnavalitsuse selgitused revisjonikomisjonile.
OTSUSTATI nõustuda selgitustega ja saata need
volikogu revisjonikomisjonile.
16.Info.
Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise
kord”.
OTSUSTATI mitte nõustuda volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni poolt esitatud eelnõuga.
Linnavalitsuse arvamus on, et määruse eelnõuga tehtaks veel tööd ja ta jõustuks 01.jaanuarist 2006.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS
Saue

17. märts 2005 nr 50

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Vastavalt “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8
lg 1 p 2, § 23, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning
Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel Saue
Linnavolikogu

m ä ä r a b:
1. Kehtestada alljärgnev sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord.
2. Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 21.veebruari 2002. a määrus nr 73 “Saue

linna sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”.
3. Määrus jõustub 01.04.2005. a.
Rafael Amos
Volikogu esimees

SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD
§ 1. Kohalik sotsiaaltoetus (edaspidi nimetatud toetus) on kohaliku omavalitsuse eelarvest makstav ühekordne rahaline
toetus üksikisiku või perekonna teatud
kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.
§ 2. Saue linna eelarvest makstakse
järgmisi toetusi:
1. Ühekordne sotsiaaltoetus.
Isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav ühekordne rahaline
toetus, sh:
1.1 tervishoiukulude toetus (ravimid, meditsiinilised abivahendid, hambaproteesid, taastusravi, transport tervishoiuasutusse jne);
1.2 matusetoetus;
1.3 ettenägematud toetused (loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi või muude ettenägematute asjaolude tõttu raskesse
majanduslikku olukorda sattunud elanikule või perekonnale);
1.4 muud toetused (riided, puuetega inimeste transport, sotsiaalteenused, vältimatu sotsiaalabi jne).
2. Toidu-, huvitegevuse ja sotsiaalteenuse
toetus.
2.1 Toetus määratakse kuni üheks aastaks.
2.2 Toetust makstakse igakuiselt kuni
100% koolilõuna, lasteaiatoidu ja/või –
osalustasu, odava lõuna, sotsiaalteenuse
vm maksumusest.
3. Pensionäride ja puuetega inimeste jõulutoetus.

3.1 Jõulutoetust makstakse üks kord aastas
Saue linna rahvastikuregistris elukoha
registreerinud vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning puuetega laste
vanematele.
3.2 Jõulutoetuse suurus ja väljamaksmise
periood kinnitatakse Saue Linnavalitsuse korraldusega.
4. Hooldekodu teenuse toetus.
4.1 Hooldekodu teenuse toetust makstakse
eaka või puudega inimese hoolekandeasutusse paigutamisel juhul, kui eakal
või puudega inimesel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või juhul, kui
seadusjärgsed ülalpidajad oma vanuse, töötuse või tervisliku seisundi tõttu
ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust.
4.2 Toetuse maksmise tingimuste kohta
sõlmitakse leping.
5. Täiendav sotsiaaltoetus.
Eelarveliste vahendite (toimetulekutoetus, kohalik sotsiaaltoetus jm) piisavuse korral võib käesolevas määruses nimetatud tingimustel ja korras määrata
ja maksta Saue linna vähekindlustatud
isikutele ja peredele täiendavat sotsiaaltoetust vastavalt Saue Linnavalitsuse
korraldusele.
§ 3. Toetuse taotlemiseks esitatakse Saue
Linnavalitsusele (va jõulutoetus):
1. taotleja avaldus, milles on märgitud
toetuse taotlemise põhjus;
2. sissetulekut tõendavad dokumendid;

Saue Sõna eelmisesse numbrisse sattus eksikombel viga:
Saue Linnavolikogu 17.03.2005 määruse nr 52 “Hooldusteenuste määramise ja
osutamise kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele” §9 punkti 4 järgi on
hooldajatoetuse suuruseks ajavahemikul 01. 04. 2005 kuni 31. 12. 2005

3.

Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsus
(olemasolu korral);
4. töötu kaart (kui on töötu);
5. kulutuste tegemist tõestav dokument maksetšekk, pilet vms (va jõulutoetus,
hooldekodu teenuse toetus).
§ 4. Toetust eraldatakse Saue Linnavolikogu 27.01.2000. a määruse nr 12 “Saue
linna kohalike toetuste maksmine ja soodustingimustel teenuste osutamine” alusel.
§ 5. Toetust makstakse juhul, kui taotleja
tulud peale eluasemekulude ja maamaksu
katmist normpinna ulatuses iga pereliikme kohta jäävad alla kahekordset riiklikult kinnitatud toimetulekupiiri.
§ 6. Toetus makstakse välja linnavalitsuse korralduse alusel. Linnavalitsuse vastav
ametnik selgitab eelnevalt üksikasjalikult
välja taotleja ja tema perekonna majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning toetuse saamise vajaduse.
§ 7. Toetused kantakse üle taotleja pangaarvele või makstakse välja sularahas
5 tööpäeva jooksul alates linnavalitsuse
korralduse jõustumisest.
§ 8. Saue Linnavalitsuse poolt tehtud korraldusega mittenõustumisel on toetust
taotlenud isikul õigus kaitsta oma huve
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
§ 9. Valeandmete esitamisel nõutakse taotlejale antud toetus seaduses ettenähtud korras tagasi.

Õnnitleme sünnipäevalapsi!
Marta Sahk 93
Ined-Margaret Rätsep 84
Elly Laanelepp 81
Laine Kalda 81

240 krooni raske puudega inimese hooldajale ja
400 krooni sügava puudega inimese hooldajale.

Miralda-Rosette Pirn 75

Vabandame eksituse pärast!

Aadu Kuningas 70

Heino Kreegimaa 75
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Kommentaar sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise määrusele
Seoses seadusandluse muutumise, Saue Linnavalitsuses toimunud struktuurimuudatustega ning lähtuvalt tegelikust olukorrast sotsiaalvaldkonnas oli vajadus kinnitada uuel kujul, parandatud ja täiendatud “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord”, mis hakkas kehtima
alates 1.aprillist 2005.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Tähtsamad muudatused määruses:
Sotsiaaltoetuste nimetused määratletakse liikide kaupa
• ühekordsed sotsiaaltoetused - ravimite, arstiabi, matuste, sotsiaalteenuste või muude eluliselt vajalike ühekordsete kulutuse kompenseerimiseks. Taotlejal tuleb linnavalitsusele esitada
avaldus, kuludokumendid ja sissetulekut tõendavad dokumendid. Toetuse maksmine toimub linnavalitsuse korralduse alusel,
määratud toetussumma kantakse taotleja pangaarvele või makstakse välja sularahas.
• pikaajalised ehk korduvad sotsiaaltoetused - laste toidu-, huvitegevuse, odava lõuna ja pideva ehk korduva sotsiaalteenuse
kompenseerimiseks. Taotleja esitab põhjendatud avalduse koos
sissetulekut tõendava dokumendiga ühel korral õppeaasta või

(Algus lk 7)
Klubi on loodud 1997.a., sünnipäev novembrikuus. Kui ta ametlikult registreeriti ameerikamaal,
oli meie esimeseks presidendiks
Henn Vaher. Mina olin sekretär.
Juhatus oli seitsmeliikmeline. See
oli aeg, kus kõik me õppisime.
Edasi toimus rotatsioon – sekretärist saab II asepresident, siis I
asepresident ja nii tuli minu aeg
president olla 2001. Iga president
annab klubile oma näo – üks
aasta on hästi tegus, teisel aastal
on selline seltskonda suurendav
tegevus. Minu aeg langeski sellesse perioodi, kus otsisime uusi
tegijaid ja uusi ideid. Nüüd olen
lihtliikmeks tagasi! Panime koos
Saue Kaubakeskuse omanikega
kauplusesse üles annetuste kasti. See projekt oli minu algatatud. Sealt oleme siis raha korjanud. Saue perekeskusele ostsime
uue mähkimislaua, nüüd toetasime Põlvamaal puuetega lastele
rajatavat keskust - Maarja Küla.
Nii me koos käime/toimetame.
Rahaga on alati kahtlus, kas ta
läheb ikka sinna, kuhu pidi minema ja seetõttu teavitame annetajaid ja sponsoreid, palju ja
kuhu.

kalendriaasta alguses näiteks koolilõuna, igapäevase sotsiaalteenuse (invatransport, soe toit kojutoomisega jne) kompenseerimiseks. Taotlejale määratakse toetus kindlaks ajavahemikuks näiteks poolaastaks. Toetus makstakse välja peale taotleja kulutuste
tegemist igakuiselt taotleja pangaarvele või makstakse välja sularahas
Vastuvõetud määruses täpsustatakse hooldekodu, teenuse, toetuse, jõulutoetuse ja täiendava sotsiaaltoetuse mõisteid (§2
punktid 3,4,5). Igaaastase jõulutoetuse saamiseks ei pea toetuse saaja esitama avaldust, toetus määratakse automaatselt kõigile pensionäridele, töövõimetuspensionäridele, puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele. Nõutav on registreeritud
elukoht Saue linnas. Täiendavat sotsiaaltoetust on õigus linnavalitsuse korraldusega määrata ja maksta rahaliste vahendite piisavuse korral kalendriaasta lõpus.
Elatusmiinimum - (tulud peale eluasemekulude tasumist ühe pereliikme kohta kuus) seotakse kahekordse riiklikult kehtestatud
toimetulekupiiriga. Hetkel on riiklik toimetulekupiir 750 krooni, seega elatusmiinimumiks Saue linnas oleks 1500 krooni ühe
pereliikme kohta ühes kuus peale eluasemekulude mahaarvamist pere sissetulekutest (§5)
Endiselt kehtib lapsele toetuse saamise korral nõue, et mõlema
vanema registreeritud elukohaks on Saue linn.

HARRY PAJUNDI
Räägime nüüd natuke
Harry Pajundist.
1979. a. lõpetasin TTÜ masinaehitusinsenerina. Sain vabadiplomi, aga kuna olin juba tuttav tolleaegse EPT süsteemiga,
sain korteri Saule korrusmajja,
tegi Harju EPT mulle ettepaneku tulla tehnikaosakonna juhatajaks. Tegelesin toodete projekteerimise-konstrueerimisega,
siis sain tsehhijuhatajaks, tootmisjuhatajaks. Tuli privatiseerimisperiood, moodustus holdingﬁrma Saue EPT, haldas
siinseid hooneid, tootmisüksused hakkasid tegutsema tütarettevõtetena. Mulle oli kõige
südamelähedasem veoautode
ehitamine, millega EPT ka enne
tegeles, nii konkureerisin Eurokrafti tegevjuhi ametisse. Ja sain
ning olen.
Sellele, milline olen inimesena, oskavad vastata need, kellega koos elatud-töötatud, sõbradkoolikaaslased. Ise pean ennast
rahutuks hingeks, olen küll pigem ﬂegmaatiline, enne mõtlen,
siis tegutsen, kuid kui tekkib selline sunnitud paigalseis, muutun
kiiresti kärsituks. Seetõttu sai ka

korrusmajast üle kolitud ridaelamusse, see oli sotsialismiaegse
kooperatiivi loomine. Seltskond
oli tollase a/ü poolt avalduste
põhjal kokku pandud ning sattus olema väga õnnetunud seltskond, suutsime oma kaheksa
perekonna ridaelamu püsti saada ja elame seal õnnelikult siiani. Hakkasin ka tollases mõistes
ajanduskooperatiivi juhatuses
tegutsema ja Laulasmaa kanti
suvemaja ehitama. Kui ajaloos
tagasi vaadata, siis mina olen
isa liinis neljas põlv, kes igaüks
on ehitanud maja. Minu isa ehitas Paides – sealt olen ma pärit
– tema isa omaegses talus. Ja
kui see siis mulle aastaid tagasi tagastati ja me sinna pojaga
palke tegema läksime, sain ma
näidata ka maja vundamenti,
mille oli oli ehitanud vanavanaisa. Ehitus on nagu harrastuseks
muutunud, omamoodi hobi.
Masinaehitus on amet ja majaehitus harrastus. Harrastused
on kõik seotud Saue ja sauelastega. Et vormis olla, käime Saue
koolis kaks korda nädalas korvi mängimas. Viis-viis saab alati kokku. Väga mõnus seltskond

– ﬁrmade töötajad ja 80% moodustavad erinevate Saue ﬁrmade juhid. Kolmapäeviti on ettevõtjatega üritused. Jäähoki – ise
mänginud pole, uisutada siiski
oskan. Aga kunagi sai poeg jäähokitrenni viidud. Ah jaa – pere
on neljaliikmeline: abikaasa,
poeg ja tütar – naine Sagros
tsehhjuhataja, poeg Eurokraftis
müügijuht, tütar ühes Soome
ﬁrmas Tallinnas kah juhi moodi
ametis – seega kõik perekonnas
on juhtimissoonega. Kui poeg
hakkas mängima harrastajate
liigas, tulin tagasi jäähokiklubi
THK-88 juurde, kus algusaastatel olin ka juhatuses. Loome
seal praegu algajate laste uisurühma – ei nimeta seda jäähokirühmaks, õpetame Saue ja Saku
lastele uisutamise algeid – kõige nooremad on kolmeaastased.
Vahemik kolmest kümne aastani. Koolivaheajal oli parimal
päeval Saue ja Saku peale lapsi
koos üle kuuekümne. Suur arv.
Poeg on ka 1. mail toimuva
Saue-Saku jäähokimatsil Saue
meeskonnas.

KORD JA TURVALISUS
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HEAKORRAAKTSIOON SAUE PUHTAKS KULGEB EDUKALT!

JUHTIVKONSTAABLIL ON ÖELDA:
Mart Meriküll
Saku konstaablijaoskond
Saue aprill 2005
Kui alustada pisikesest võrdlusest 2004 aastaga, siis midagi
halvemaks pole ei läinud. Pigem on olukord muutunud rahulikumaks.
Siiski on tulnud alustada

3 kriminaalasja varguste kohta. Muidugi on iga kuritegelik
sündmus kellelegi õnnetus, kuid
ühtegi tõsist ja rasket kuritegu
aprillis esile tõsta ei ole.
15. aprilli varahommikul
avastati Sauel politseimaja ees
avariitunnustega politseisõiduk,
millele oli öösel tagant otsa sõi-

MIDA PIDADA SILMAS TULE TEGEMISEL?
Käes on kevad ning maapind
ja loodus on kuivamas. Kutsun kaaskodanikke valvsusele.
ENNETAME VÕIMALIKKE
SUUREMAID TULE TEGEMISEGA SEOTUD PROBLEEME!
Tulenevalt Päästeseadusest
ning keskonnaministri poolt
kinnitatud määrusest on vastu
võetud “Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded”.
Toodud nõuetes on üles
tähendatud metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuded, mis reguleerivad
füüsilise ja juriidilise isiku, kohaliku omavalitsuse ning riigiasutuse kohustused ja õigused tulekahju ärahoidmisel metsas ja
muu taimestikuga kaetud tuleohtlikul alal.
Tuleohtlikuks alaks loetakse
käesolevates tuleohutusnõuetes metsa ja muu taimestikuga,
nagu kuluheinaga, tuleohtliku
põõsastikuga (kadakas), poolpõõsastikuga (kanarbik, sookail,
põõsasmaran) ja kuivanud rooga kaetud ala ning turbapinnasega ala.
Tuleohtlik aeg tuleohtlikul
alal algab kevadel pärast lume
sulamist ning lõpeb sügisel

vihmaste ilmade saabumisel.
Ühtlasi on tuleohtlikul ajal
ja tuleohtlikul alal keelatud:
Suitsetamine, lõkke tegemine,
raiejäätmete või muu risu põletamine, välja arvatud mineraalse pinnasega alal ajal, mil maapind on vihmast märg ja kulu
põletamine.
KULU TOHIB PÕLETADA TULEKAHJU ENNETAMISEKS ALLJÄRGNEVATEL
TINGIMUSTEL:
• Kevadel esimese kahe nädala jooksul pärast lume sulamist
keltsalt päästeasutuse häirekeskuse teadmisel.
• Kulu võib põletada päeva
ajal tuulevaikse või kergelt
tuulise (kuni 3,3 m/s) ilmaga. Tee- või hooneäärse kulu
põletamisel tuleb teemaa
välisserv, hoonel selle ümbrus
eelnevalt märjaks kasta või
mineraliseerida.
• Kulu põletajal peavad kaasas
olema tulekustutusvahendid.
• Kulu ei tohi põletada puude
ja põõsastega kaetud aladel.
Nõuete rikkumine toob endaga kaasa vastutuse seaduse
ees. Tänaseks päevaks on kulu
põletamise aeg läbi saanud.
Soovin rahulikku kevadet.

KEVADISEL
SUURKORISTUSEL
tekkinud jäätmeid võetakse TASUTA vastu
jäätmeplatsil Ladva tn 1a
Neljapäeval, 12.mail 2005 kella 17.00 - 20.00
Pühapäeval, 15.mail 2005 kella 12.00 - 16.00
Ehitusjäätmeid ja metalli
vastu ei võeta!

detud. Avarii põhjustanud nooruk ja sõiduk olid sama päeva
lõunaks politsei poolt välja selgitatud. Tänu kohalikele elanikele ja turvateenistusele Falck
abi eest.
Kevad on saabunud ja algab jalgrataste kasutamise hooaeg. Seoses sellega on Saue lin-

na konstaablil Ahti Lillel kõigile
palve - ärge jätke rattaid järelvalveta, ega kohtadesse, kus
kurikaeltel kerge ligipääs.
Ilmad tasapisi soojenevad
ja tekib tahtmine ruume tuulutada. Seoses sellega hoiatame, et avatud akende-ustega
ruume ei jäetaks järelevalveta.

ÕPI POLITSEIAMETNIKUKS!
Aus amet, huvitav töö ja stabiilne palk
27. juunist – 7. juulini 2005
SISEKAITSEAKADEEMIAS dokumentide vastuvõtt
politsei erialale,
esimene etapp - kaheaastane õpe Paikusel ( kolm kuud koolis, kolm
kuud õppepraktikal politseiprefektuuris), annab politsei eriala kutsekeskhariduse tasemel
teine etapp - kaheaastane õpe politseikolledžis Tallinnas rakendusliku
kõrghariduse omandamiseks.
I voor (dokumendid, riigieksam)
Dokumentide vastuvõtt: 27.06-07.07.2005
-dokumentide esitamine, politseiankeedi täitmine
-riigieksam eesti keele, kirjand( või emakeele kirjand eesti keeles) .
Nõutav hinne vähemalt 50 punkti, alla 50 punkti hinnatud kandidaadid sooritavad sisekaitseakadeemias dokumentide esitamise perioodil
eesti keele testi
II voor(testid ja katsed)
TESTID, KATSED, VESTLUSED ON PERIOODIL 11.07-22.07.2005
-isiksuse test
-vaimsete võimete test(VVS/3)
-kehalised katsed
III voor
-nn töövarjupäevad politseiprefektuurides
-kutsesobivuse vestlused
KONKURSIL OSALEMISEKS TULEB ESITADA
1. Avaldus-ankeet Sisekaitseakadeemiale
2. politseiankeet
3. Eesti Vabariigi pass või isikutunnistus
4. keskharidust tõestav dokument
5. riigieksami tunnistus
6. soovituskiri
7. perearstitõend (soovitav kõrgkooliastuja vormis)
8. kaks fotot formaadis 3x4
9. juhiload, kui on olemas
Konstaabli erialal alustavad rühmad õppetööd kolm korda aastas
Info ja avalduste vormid
Sisekaitseakadeemia kodulehel ja telefonil 696 5412
Põhja Politseiprefektuuris telefonil 612 4332.

ROMUST JA VANARAUAST LAHTI
NING HOOV NÄGUSAMAKS!
Kui Sul on kogunenud aianurka või kuuri alla vanarauda või
soovid lahti saada vanast külmkapist,
siis helista telefonil 67 82 055 või 50 15 433
(tingimused kokkuleppel)
ja OÜ Metanex aitab Sind. Eelmise aasta kevadkoristuse
kampaania käigus koguti Saue linna eraisikutelt
70 tonni vanarauda.
Kasuta pakutud võimalust!
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HUVITAVAT

PILATES – IGAVESE NOORUSE ELIKSIIR
“10 treeningu järel tunned
erinevust, 20 treeningu järel
näed erinevust, 30 treeningu järel on Sul uus keha.”
Joseph. H. Pilates

Pilates on nime saanud oma
looja Joseph H. Pilatese järgi,
kes oli lapsepõlves põdur poisike, kannatas astma ja reumatismi all ning kelle kallal koolis pidevalt noriti.
Võimlejast isa ja arsti õhutusel hakkas ta tegelema idamaade
ning Kreekast ja Roomast pärit
võimlemisega. 14-aastasena poseeris juba anatoomiaatlase fotode tarvis, omades suurepärase keha.
1920datel aastatel töötas
Pilates välja oma isikliku harjutuste süsteemi, mis sobib nii
ﬁtness-treeninguks kui ka taastusraviks.
Pilatese innukad järgijad
on seda võimlemisprogrammi
täiustanud paljude aastate vältel.
Seetõttu peetakse pilatest täna
üheks kõige populaarsemaks ja
elitaarsemaks treeningusüsteemiks kogu maailmas. Pilatese
süsteemis on lihaste tasakaalustatud treenimine seotud õige

hingamistehnikaga, palju kasutatakse jooga põhimõtteid.
Pilatese süsteemi printsiibid on:
• Lõõgastumine
• Koordinatsioon
• Meelelaad
• Visadus
• Keskendumine
• Keha “telje” tunnetamine
• Voolavad liigutused
Pilatese treening sarnaneb
jooga harjutustele oma erilise
mind-body harjututuste meetodiga, kus pannakse rõhku
sügavale hingamisele, pikkadele
voolavatele liigutustele, millised
soodustavad lihaste pikenemist
ja venimist. Erinevalt joogast,
kus minnakse ühelt staatiliselt
poosilt üle teisele ilma kordamiseta, toimub pilateses pidev
liigutuste seeria, kus liigutused
on palju dünaamilisemad, süstemaatilisemad ja anatoomiliselt
põhjendatumad. Pilates on ohutu harjutuste programm, kus liigeseid koormamata venitatakse
ja tugevdatakse põhilisi lihasgruppe, kaasatakse paljud väiksemad, nõrgemad lihased. Inimene on täpselt nii vana, kui
kulunud on tema selgroog.
Pilatese harjutused ongi
välja töötatud selgroo loomulike kõverduste taastamiseks ja

SAUE HUVIKESKUS
Pühapäeval, 15. mail
bussiekskursioon põhjarannikule, Juminda ja Pärispea poolsaarele.
Kaunid vaated avanevad Kolga, Hara ja Eru lahe randades. Käime ära Mandri-Eesti põhjapoolseimas tipus Purekkari neemel
Pärispeal, külastame uut kunstigaleriid ootamatus asupaigas –
endises kalatööstuse hoones Viinistus.
Retke juhendab Lahemaa giid Maarja Orusalu.
Buss väljub Saue Linnavalitsuse juurest pühapäeval, 15. mail
kell 10.00
tagasi Sauele jõuame kella 18.00-ks.
Osalustasu 70 krooni, õpilastele 50 krooni.
Registreerimine hiljemalt 10. maiks telefonidel 65 95 009, 52
34 339
või Huvikeskuses Saue koolis ruum 124.
Neljapäeval, 19. mail kell 17.00
kunstiringide kevadnäituse avamine Saue koolis ruum 407.
Reedel, 20. mail kell 19.00
Lauluklubi õhtu Saue koolimajas.

liigeseid ümbritsevate lihaste
ümberbalanseerimiseks. Tähelepanu on koondatud keha “telje” tugevdamisele, jälgides vaagna, rinnakorvi, pea ja selgroo
kaelapoolse osa asetust, pöidade liikumist. Juba minimaalse
koormuse juures tugevduvad
korseti sisemised lihased, kusjuures ei suurendata lihaste
ümbermõõtu. Pilates arendab
lihaste painduvust, sidemete
elastsust, lihastevahelist ja -sisest koordinatsiooni, jõuvastupidavust.
Pilatese süsteem erineb tavaaeroobikast selle poolest, et eeldab lisaks füüsilisele ka psüühilist vastupidavust ning head
kehatunnetust. Sobib igas eas
treenijatele, taastusmiseks peale
sünnitust, traumat, vigastusi .
Rahulikul ja mõõdukal
pilatese treeningul saavutatakse:
• Jõu ja painduvuse suurenemine
• Pikemad ja peenemad lihased, liigutuste vabadus
• Trimmis korsett – lame
kõht, sale piht
• Paranenud rüht
• Keha “telje” jõu/stabiilsuse
paranemine
• Rühist tingitud vaevuste
(pea- ja seljavalude) vähe-

nemine/ kadumine
Stressitaluvuse suurenemine
Traumade ohu vähenemine
– luude ja liigeste vastupidavus suureneb
• Tasakaalu, koordinatsiooni
ja vereringe paranemine
Laagri Jõujaama pilatese
treeneril Jelena Uustalil (56)
tekkis huvi callanetica ja pilatese
vastu juba kümneid aastaid tagasi, kui ta tegutses professionaalse tantsijana. Koormus liigestele oli suur, hakkas mõjuma
nii seljale kui jalgadele. Omal
käel õppides ja praktiseerides
sai Jelena vaevustest lahti. Tänaseks on Jelenal selja taga erinevad Eesti Võimlemisliidu koolitused ja seminarid, samuti
Soomes (FAF) ja Rootsis toimunud aeroobikatreenerite seminarid. Treenerina tegutseb alates 1985 aastast,
2004.a. läbis Jelena Uustal
Londonis kursused “MIND &
BODY”. Omab Pilatese Instituudi sertiﬁkaati.
“Küürakat ei paranda
haud, vaid pilates”, on treener
Jelena Uustal veendunud.
•
•

Pilates on keha, vaimu ja
meelelaadi täielik kooskõla.

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED Mai 2005
2.- 4. mai

9 – 17

3. mai
4. mai
6. mai

6.30
11 – 14
9 – 16

6. mai

14.00

11. mai
12. mai
16. mai
18. mai
21.-23. mai
24. mai
25. mai

15.00
18.00
11 – 13
14.00
10 – 17
10 – 14
14.00

30. mai

9.00

Kasutatud riiete, nõude, kodumasinate jm
kogumine
Ekskursioon Soome
Marati toodete müük
KASUTATUD ASJADELE UUS ELU!
Kasutatud asjade jagamine abivajajatele
Emadepäeva kontsert Karjaküla Sotsiaalkeskuses
Vabadusvõitlejate koosolek
Represseeritute ümarlaud
Kreenholmi toodete müük
Lihtsad ravivahendid. Lektor Silvi Mänd
KÄSITÖÖKLUBI KEVADNÄITUS
Puuetega inimeste tervisepäev
Jäätmete liigiti kogumine, sh kompostimine.
Nõu annavad Inger Urva, Eha Kaljuste,
Kalju Heinvee
Ekskursioon projekti “Jäätmed – tarbimise
pahupool” raames

SPORT/VABA AEG

15

14. mail 2005 algusega 12.00 Saue jaanituleplatsil pereüritus

Kava:
12 .00

avamine, päeva lühitutvustus.
Avasõnad linnapea Ero Liivik
ja volikogu esimees Rafael
Amos
12..30-13.30 Teatrietendus lastele “Vaprad
pritsumehed” (Lasteateater
Trumm)
13.30 -15.45 „Vigurvänt 2005” Tallinna ja
Harjumaa lõppvõistlus
13.30 -15.45 „Praktilise esmaabi õpperada“
– võimalus omandada esmaabivõtteid
Juhendab Mare Liiger
16.00
võitjate autasustamine ja lõpetamine
Toimub veel palju põnevat:
VIGURSÕIDUVÕISTLUSED JALGRATASTEL - lastele ja täiskasvanutele, võitjatele auhinnad!
Superatraktsioonid
•
„PÖÖRLEV AUTO”
•
„TURVAVÖÖ RADA”
•
autotõstuk BRONTO

Kohapeal on võimalik
•
Sooritada jalgrattasõidu eksam (kaasa
võtta õpilaspilet)
•
Soetada pulberkustuteid, suitsuandureid, esmaabivahendeid jm vajalikku
•
Saada päevateemalist infot, teabematerjali jms.
Osalevad NAABRIVALVE, KAITSELIIT.
JULGESTUSPOLITSEI, LÕVI LEO jt
Võtke lapsed kaasa ja
TULGE VAATAMA NING KAASA TEGEMA!
TurvaVesti peavestikandja KIRILL TEITER
Suupistet ja keelekastet pakub COFFEE
CAROLINE
Info ja tel
HELI JOON
6 790 174, 5073024
heli@saue.ee
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JÜRIÖÖ JOOKSU
VÕITSID TAAS
SAUE TAMMED!
Kosel toimunud 46. Jüriöö jooksu võitis
Saue Tammede I võistkond ja sai esikoha
juba neljandat korda järjest.
Erkki Aadli viis Tammed avavahetuse
8-sekundilise võiduga juhtima, Kirti Rebane suurendas teises vahetuses edumaa 2.12le. Otsustava spurdi tegi kolmandas vahetuses Andreas Kraas, kes andis teate üle juba
7.19 enne konkurente. Eelviimases vahetuses kasvatas Viivi-Anne Soots edu järgnevate ees 10.27-le. Viiendas vahetuses jäi Marek
Nõmmel vaid võit vormistada.
Rada kogupikkusega 31,7 km läbiti ajaga 3:00.14.
Teiseks tõusis esimese vahetuse järel alles 17. kohal olnud Põlva Kobras I (Alar
Assor, Ruth Vaher, Rain Eensaar, Maret Vaher, Silver Eensaar), kes lõpetas 10.22 võitjast hiljem. Kolmanda koha sai edukaim
noortevõistkond OK Võru (Kaur Kase, Eleri
Hirv, Timo Sild, Kadri Uiboupin, Markus
Puusepp) parimatest 18.42 nõrgema ajaga.
Esikuuikusse mahtusid veel Saue Tammed
II, OK Ilves I ja OK Peko I. Kokku osales 67
võistkonda. Tulemused on saadaval http://
skmercury.mine.nu/jyrioo/jyrioo05.html.

6$8(²6$.86¯3586.2+780,1(-bb+2.,6
3KDSlHYDOPDLODWRLPXE3UHPLDMllKDOOLVNHOO
V}SUXVNRKWXPLQHMllKRNLV6$8(²6$.8
hULWXVWWRHWDYDG
6DXH/LQQDYDOLWVXV
$6355HNODDP
$67RRGH
$6$UFR7UDQVSRUW*UXSS
$66DXH(37
$66DXWHF 0HWVDWHKQLND   
2h0RUHOLD 6DXH.DXEDNHVNXV
2h$%0HWDOO
$65HPROXIW
$66DXH$XWR
(XURNUDIW2h

hULWXVHOlELYLLMD+RNLNOXEL7+.

hULWXVWMXKDWDE0DGLV0LOOLQJ
3HDOWYDDWDMDWHEXVVYlOMXE6DXH/LQQDYDOLWVXVHHHVWMDWRRESHDOHPlQJX6DXHOHWDJDVL7UDQVSRUWRQWDVXWD

16

REKLAAM

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES
RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L 12.00- 22.00
* MAITSVAD LÕUNAD
* A LA CARTE ROAD
* KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
* PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
*Toit ka kaasa
TEL. 6596 120
GSM. 555 71116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
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AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja
maitseainete tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte,
mis alustas oma tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud
Eesti
suurimate
toiduainetetööstuse
ettevõtete
hulka.
Turunduspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina, Valgevene, Venemaa.
AS Paulig Baltic kvaliteedi ja toiduohutuse juhtimissüsteem on
alates 2004 a. vastavuses EFSIS(European Food Safety Inspection
Service) standardiga. 2004.a. toimus ka Sauel tehase laiendus, mille
tulemusena suurendati tööstusmaitseainete tootmist.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle
80 % tootmismahust.
Seoses maitseainete tehase laienduse ja tootmise kasvuga
vajame töötajaid järgmistele ametikohtadele
MAITSEAINESEGUDE SEGAJAID
kelle töö ülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine,
segamine ja ettevõtte sisene transportimine

Müüb
saematerjali, voodrilauda,
põrandalauda jm höövelmaterjali.
Samas ka hööveldus- ja saagimisteenus
tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 6709 183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Langeta ja kontrolli oma kaalu

PAKENDAJAID - TRANSPORTTÖÖLISI
kelle
töö ülesanneteks
on maitseainete pakkimine nn.
suurpakendisse ja ettevõtte sisene materjalide transportimine
EELDAME
- valmisolekut tööks mitmes vahetuses
- täpsust ja vastutustunnet
- soovi õppida ja omandada uusi oskusi
- head füüsilist ettevalmistust
KASUKS TULEB
- töökogemus toiduainetetööstuses
- tõstukijuhi tunnistus

ning säilita selle juures ka hea enesetunne
Külli Tel 52 48 514

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis

METALLMÖÖBLI
FIRMA SAUEL

A- ja B-kategooria
juhi kursuse.

VAJAB
KOMPLEKTEERIJAID
SOOVITAVALT
NAISTERAHVAD
PÄEVASED JA
ÕHTUSED VAHETUSED

Info: 50 27 993
Vajatakse Sauele

HALJASTUSTÖÖLIST
Müüa söelutud mulda, täitemulda, täitepinnast, liiva ja killustikku koos kohaletoomisega (kuni
18 tonni)

SOOVIAVALDUS SAATA
AS ARCO
TULE 13 76505
TEL. 6 709 616

OMALT POOLT PAKUME TÖÖTAJATELE
- motiveerivat töökeskkonda
- koolitust ja arenguvõimalusi
- palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse
ilmumist aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või Email aadressil: peeter.kodar@paulig.ee märgusõnadega “ Segaja ”
või “ Pakendaja “ .

Saue Päevakeskus korraldab
kasutatud riiete, nõude, kodumasinate ja mööbli kogumise ja
jagamise. Tuua saab riideid, mänguasju, nõusid jms väiksemamahulist 2 - 4. maini. Jagamine toimub 6.mail.
Saue Päevakeskus on avatud 9-17. Suuremate asjade, sh mööbli
äraandmise saate kokku leppida tel 65 95 070.
Palume tuua ainult neid asju, mis Teile ei sobi, mitte neid, mis
Teile ei kõlba.
Katkiste, määrdunud ja vanade asjade koht on prügikastis.

OÜ Kalsep Tel 53 327 375
Sauel asuv ﬁrma

OÜ HaMa
Jaapani köök
pakub väikeseks
vahelduseks jaapani toite.
Toome ﬁrmadesse
ja koju kätte.
Tel. 506 9877

Väike mööbliﬁrma Sauel
Ootab tööpakkumisi.
Asume Kasesalu 4
565 03 228
Jaanus

Teen rullmaterjalist
lamekatuseid.
Materjal soodsalt.
5646 9698

Müüa 1-toaline korter
Tule tänaval 5 korrus,
36m2,
pikk rõdu Internet, telefon,
parkett, pakettaknad,
trepikoda lukus.
trepikoda remonditud
395 000 EEK,
Kontakt:
Urmas 5648 8278

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: leht@saue.ee
Kujundus ja trükk: AS Spin Press
Tiraaž 1650

