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Tervisespordikeskuse maaüksus läheb Saue linnale.
Täna, 21. juulil kinnitas Vabariigi Valitsus Saue tervisespordikeskuse maaüksuse munitsipaliseerimise
eelnõu, mille kohaselt taotletavast maaüksusest saab puhkuse ja vaba aja veetmiseks ettenähtud sotsiaalmaa.
Harjumaal Saue linnas asuv tervisespordikeskuse maaüksus läheb sotsiaalmaana ning avaliku haljasalana
Saue linna munitsipaalomandisse. Taotletava maaüksuse sihtotstarve on määratud Saue Linnavolikogu
otsusega ning territooriumi piirid kehtestatud Saue linna üldplaneeringu alusel. Taotletava territooriumi
pindala on 14,5 hektarit ning sellel paikneb osa loodukaitsealusest Saue tammikust ning seda ümbritsev
metsaala. Linnal on kavas rajada maaüksusele tervise- ja suusarajad, et parandada linnakodanike puhkeja sportimisvõimalusi. Munitsipaalomandisse taotletava maaüksusega ei seondu maa tagastamise või
kompenseerimise taotlusi ja selle kohta ei ole esitatud maa riigi omandisse jätmise ega erastamise taotlusi.
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Saue Noorte Õpilasmalev 2005

Sauelastele pole enam ammu
uudiseks, et igal kevad – suvel
askeldab linnas heakorra
nimel hulk noori inimesi. Nii
ka tänavu - 6.juunist kuni
13.juulini töötas Saue linna
õpilasmalevas 77 noort.See
on oluline ettevõtmine nii
noorele kui ka maleva
korraldajatele ning neile, kes
noortele tööd pakuvad.
ERNA GERNDORF
Saue Noortekeskuse juhataja,
Õpilasmaleva eestvedaja
Noortele on see enamasti esimene
tõsine töökogemus, mille eest ka
palka makstakse. Kuigi tööpäev
kestab vaid neli tundi, tuleb
vastupidamiseks end tõsiselt
kokku võtta. Ka juhendajatelt
nõuab tõsist pingutust taas ja taas
õpetada töövõtteid, ohutusnõudeid, järjepidevust, vastupidavust, töövahendite eest

hoolitsemist jne. Millessegi ei saa
suhtuda ükskõikselt, sest eks
esimene kogemus paneb sageli
aluse edaspidisele töössesuhtumisele. Tänan väga Saue
Koolihalduse töötajaid Sulev
Veerbergi, Urve Ennit ja Made
Kaarest, kõiki lasteaia töötajaid
ning noortekeskuse töötajaid, kes
noori juhendasid. Aitäh Inger
Urvale, Diana Kooskorale ja Kalle
Koppelile linnavalitsusest noortele
tööpaikade otsimise ja leidmise
eest. Tänu Saue ettevõttele SAMI
ettevõtlikkuse eest malevlasi tööle
kutsuda!
Tänavune töösuvi on selja taga,
töötegemise vaevad unustatud
ning rõõm oma teenitud rahast täie
õigusega välja teenitud.
Töömaleva lõpetas meeleolukas
ekskursioon Läti Vabariiki.
Programmi aitas kokku panna
Sandra Zvirbule Saue sõprusv
linnast Vangazist.
Külastasime
Aluksne linna ja saime põhjaliku
ülevaate selle piirkonna kultuurist

ja ajaloost. Sõitsime kitsarööpmelise rongiga, mis kohati
sõidab nii aeglaselt, et jõuad maha
hüpata, lilli noppida ning taas
rongile hüpata. Meile tutvustati
puidutöökoda ning puidutöötlemise viise. Aluksne linna
lähedal asub vabaõhumuuseum
„Veski Atte“. Siin me ka ööbisime.
Kujutage ette – küünis värsketel
heintel! Õhtusöögi valmistasime
lõkkel. Noorte käsutuses olid
spordiplats ja ujumiseks kaks
vesiroosidega üle külvatud tiiki.
Kuid ega Lätis saa käia
külastamata Jurmala lähedal
asuvat veeparki. Nii nautisime
meiegi sealseid veemõnusid. Kaks
sisukat ja päikselist päeva Lätis
panid töösuvele ilusa punkti.
Järgmisel aastal töötab malev
Saue linnas taas – ikka selleks,

Vaid üks Saue ettevõte – S A M I
AS – võttis teadet tõsiselt ja
pakkus noortele jõukohast tööd.
Miks nii talitati ?
Vastab SAMI AS juhataja
UUTO JUGALA.
Oli kogunenud lihtsamaid
korrastustöid, mida ei jõudnud
oma töölised teha. Lugesime
vastavat kuulutust ja tegime
äkkotsuse. Andsime küll endile
aru, et see samm toob palju
täiendavat vaeva töödejuhatajale.
Esimesse vahetusse võtsime kaks
poissi ja kuna selgus, et osa töid
jäi veel tegemata, teise vahetusse
veel ühe.
Poisid tegid mitmesuguseid töid:
puhastasid väljastpoolt metallmahuteid ja konstruktsioone,
seejärel värvisid; veel värvisid
tootmishallide uksi, valgendasid

et omandada tööharjumusi, et
oma kätega teha kodulinn
puhtamaks ja kaunimaks. Head
linlased! Hoidkem noorte poolt
puhtaks tehtud metsaaluseid,
v
garaazide ümbrust, bussioote
paviljone!

vaheseinu, kandsid värviga
parkimisplatsidele pigaldusjooned, niitsid muru. Kontori
seinad vajasid survepesu – ka
sellega said poised kenasti
hakkama.
Oleme poiste tööga rahul, kuigi
tegemist oli ju ikkagi elu alustavate isiksustega ja arvatavasti oli
töö meie juures nende esimene
ametlik palgatöö. Loodame, et ka
noorhärrad on sama meelt.

PS: Pildireportaazi Noortekeskuse
suvistest ettevõtmistest näete
septembris Saue raamatukogus.
Jätkab Saue Sõna
Kevadel teavitati Saue tööstusettevõtteid, et Õpilaste Töömalev
alustab kooliaasta lõppemise järel
tööd ning kutsuti neid üles noorte
mõistust ja töökäsi kasutama.
Sellel aastal jäädi veel hüüdjaks
hääleks kõrbes.

Kindlasti kavatseme seda
praktikat jätkata ka järgnevatel
aastatel, siis planeerime kõik
juba aegasti ette ja töö sujub
veelgi paremini.
Suur tänu ka Linnavalitsusele ja
Noortekeskusele asjaliku ja
vajaliku ettevõtmise eest.
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB.
Saue Linnavolikogu
16.06. 2005.a. otsusega nr.
188 on algatatud Saue
linnas Kütise t. 8 asuva
kinnistu detailplaneering.
Planeeritav
kinnistu
suurusega 12 931 m² piirneb: põhjast
Saue linna keskuses asuva pargiga,
läänest ühepereelamutega ja ulatub
kuni Pärnasalu tänavani, idast piirneb
nn kaubabaasi territooriumiga.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu
sihtotstarbe muutmine ja hoonestamine
1-4 korruseliste hoonetega ning
tehnovõrkude lahenduste andmine.

190 B
USSIS ID-PILETIGA
BUSSIS
SÕIT
A EI SAA!
SÕITA

Viimasel ajal on levinud informatsioon,
justkui oleks Tallinnas ostetud ID-piletitega
võimalik sõita ka Saue liini sõitvas 190
bussis. Konkreetse ja ühese vastuse
saamiseks pöördusin veebis IDpiletikeskuse poole küsimusega:
Kas ID-pilet kehtib vaid Tallinna linna

piires või kui see on mingis osas laienenud
ka Harjumaale, siis kuhu ja millistel liinidel?
Vastas
Eneli Kirme
AS Sertifitseerimiskeskus
Praegu on ID-piletid kasutusel vaid
Tallinna ja Tartu linna ühistranspordis.
Kahjuks pole ID-piletisüsteem veel
laienenud Harjumaale. Seega saab
Tallinna ID-piletiga praegu sõita vaid
Tallinna ühistranspordis. Harjumaale on
laienenud ID-pilet praegusel momendil
ainult elektriraudtee rongides ühispileteid kasutades.

linnakodanikele. Kes koolimaja kanti pole
sattunud, saab mingi ülevaate
juurdelisatud piltidelt.

Jazzistuudios on vaheseinad kerkinud
juba kahe kolmandikuni ruumi kõrgusest.
Mõlema ehituse käik on kontrolli all.

Riina Tammistu
Saue Linnavalitsuse infosekretär

Detailplaneeringu
käigust
informeeritakse Saue linnakodanikke
seaduses ettenähtud korra kohaselt.
Mingeid kinnitatud projekte ja
planeeringuid käesoleval hetkel pole.
Linnaleht SAUE SÕNA hoiab ka omalt
poolt asjade käigul silma peal ja
informeerib
lugejaid
igast
huvipakkuvast ettepanekust.
Algust teeme juba tänases lehes.
Lehekülgedel 7-8-9 esitab oma nägemuse
büroo KOKO ARHITEKTID juhataja
ANDRUS KÕRESAAR.
TOIMETUS RÕHUTAB –
Lehekülgedel 7-8-9 esitatu on
arhitekt Andrus Kõresaare visioon
algatatud detailplaneeringust.

JÄÄ
TMETE
ÄÄTMETE
VASTUVÕTMINE
JÄTKUB !
CLEANAWAY TALLINN AS sulges
jäätmeplatsi ühepoolses korras.
Olukorra
selginemiseni
jätkab
Linnavalitsus esialgu jäätmete
vastuvõtmist (väljaarvatud olme-ja
ehitusjäätmed) oma jõududega.
Edaspidi info ajalehes Saue Sõna.

KONTR
OLLPOST
KONTROLLPOST
ST
AADIONI J
A
STAADIONI
JA
JAZZISTUUDIO
EHITUSEL
Staadioni ehitusel on kahe nädala
jooksul kõik arenenud plaanikohaselt.
Tehtud töö on kindlasti silma hakanud ka
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SAUE SAAB SÄÄSTUMARKETI
Koppelile.
Millal lõigatakse läbi lint ?
Täpse vastuse jään võlgu, kindlasti
saate täpse avamise kuupäeva
Rimi Balticu juhtkonnalt. Peale
hoone kasutusloa väljastamist
Saue linnavalitsuse poolt on
tellijal Rimi Baltic vaja saada ka
kauplemisluba. Võin ehk spekuleerida, et hiljemalt 15. augustiks
on kauplus avatud.

Saue linnakodanikud on
arvatavasti huviga jälginud
sagimist Tule tänava äärde
kerkinud hoone umber.
Põhjuseks igapäevase toiduostmise valikuvõimaluste
loodetav avardumine. Saue
Sõna küsimustele soostus
vastama H I T E H KINNISVARA OÜ tegevjuht
URMAS HEINMAA.
Säästumarketi kauplustekett on
jõudmas Sauele. Milline on selles
olnud Teie firma ja Teie osa?
Hiteh Kinnisvara OÜ eesotsas
omanik Jaan Kriisaga on arendajana ja samas ka Pärnasalu 31
kompleksi valdajana renoveerinud
antud hoonekompleksi C-korpuse
nn kahekorruseliseks Kaubanduskeskuseks. Seda on 100%
tehtud omavahenditest.
Hiteh Kinnisvara tegeleb kinnisvaraarendusega nii Sauel kui ka
Läänemaal (Pivarootsi mõis),
samuti ka mõisaturismi arendusega (Saue ja Pivarootsi mõisad).
Eelpoolmainitud Kaubanduskeskuse ehitus on olnud minu kui
Hiteh Kinnisvara OÜ tegev-

direktori jaoks muude töökohustuste kõrval üks suuremaid
projekte sellel poolaastal, kuigi planeeringud Kaubanduskeskuse
ehituseks algasid juba üle kahe
aasta tagasi. Minu funktsioon on
olnud üldkoordineerimine ja
juhtimine. Alates vana korpuse
lammutusest kuni tellijale (Rimi
Baltic ja muud rentnikud) võtmete
kätteandmiseni - koostöö ametite,
valitsusasutuste, projekteerijate,
arhitekti, ehitusjärelvalve, peatöövõtja, tellija ja alltöövõtufirmade
esindajatega.
Kuidas kulges ehitamine, kuidas
lahendasite üleskerkinud probleemid?
Nagu juba mainisin on kulunud
Tänaseks on algdokumentide
esitamisest, kus avaldasime soovi
algatada detailplaneering kaubanduskeskuse ehitamiseks, kulunud
peaaegu 2, 5 aastat. Seoses sellega
on ehitus läinud meie firmale
planeeritust kallimaks ligi 2 milj.
krooni. Kuna ehitusloa saime kätte
alles eelmise aasta lõpus, alustasime ehitust väga ebasobival ajal,
jaanuaris. Maa oli külmunud ja
tööde tegemine raskendatud.
Samuti kallim. Ehitusalune pinnas

oli väga varieeruv, vundamendi
töödeks kulus pea kuu
planeeritust rohkem. Kui me ei
oleks saanud talvel alustada,
oleksime projekti arvatavasti
“maha matnud” - hindade tõus on
väga kiire.
Tänaseks oleme graafikus ja
saame ruumid firmale Rimi Baltic üle anda lepingus ettenähtust
10 päeva varem. Teise korruse
anname Hinnapommile senisest
kompleksi A-korpusest ümberkolimiseks üle 10. augustiks.
Sinna jääb meil peale Hinnapommi sissekolimist veel 200 m2
vaba kaubandus/äripinda rendile
andmiseks.
Milline oli ehitamise käigus
koostöö tellijaga?
Koostöö Rimi Baltic juhtkonna ja
spetsialistidega on olnud väga
töine, teineteist mõistev ja toetav.
Kuidas suhtusid Teie probleemidesse Saue linnaametnikud?
Suheldes antud projekti raames
linnaametnikega, olen ma eriti
tänulik mõistva suhtumise eest
härradele Eero Liivikule, Mati
Uuesoole, Andres Joalale ja Kalle

Mida soovite ajalehe kaudu
öelda Saue linnakodanikele?
Kõigepealt on mul muidugi hea
meel, et see pikk ehitusprotsess,
mis Sauel palju kõneainet tekitas,
on lõpusirgele jõudnud. Selle
käigus õppisime me kõik jälle
midagi uut - ehk mis ei tapa, see
teeb tugevamaks (targemaks).
Olgu protsess milline tahes,
peamine on resultaat, mis saavutatakse läbi järjekindluse. Olen ise
elupõline nõmmekas ja külastan
tihti Nõmme Säästumarketit just
odavate hindade pärast. Toidule
tehtavad kulutused on nö
vältimatud kulutused. Me ei saa
ilma läbi ja sinna läheb tuntav osa
meie sissetulekust. Mul on hea
meel, et ka sauekad saavad nüüd
külastada ühte suurimasse
rahvusvahelisse kaubandusketti
kuuluvat odavate toiduainete
kauplust. Oma koduukse all ja
seeläbi hoida kokku veel ka
sõidukulud.
Kahju, et riigi masinavärgi rattad
nii aeglaselt jahvatavad ja parkla
ei saanud oma lõpplahendit, ehk
kõigile nõuetele vastavat platsi,
kaupluse valmimise ajaks. Samas
on hea meel, et see maa siiski anti
riigi poolt Saue linnale. Loodan,
et mingi aja pärast, kui kogu
juriidika – kinnistamine, registrikanded, kataster jne. möödas–
arutame koos Rimi ja Saue linna
juhtidega läbi kolmepoolse
koostöölepingu ja ehitame välja
korraliku, haljastatud, uunikivi
katte ja kolme sisse-ja väljasõiduteega parkla.
Seniks aga–et sauekas pääseks
puhta ja kuiva jalaga kauplusesse
finantseerime 100% ulatuses Hiteh
Kinnisvara reservidest kaupluse
esise maaala korrastamise. Selleks
kulus 150 000 - 200000 krooni.
Lõpetuseks ei midagi enamat,
kui head ostmist.
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SUVERÕÕMUD

Suvine reis
Inimene on noor, kui ta tahab teada, mis
on asjade sees ja kauguste taga.
Päevakeskuse ekskursioonile Järva- ja
Jõgevamaale oli soovijaid kaugelt üle
50, ligi pooled neist klubist Tammetõru,
mis ühendabki energilisi ja hingelt
noori pensionäre.
Tiiu Kuuskme
Esimese peatuse tegime Imaveres, Sassi talu
linnufarmis. Talu pererahvas – Innar ja Inge
Rohtsalu pakuvad soovijaile võimalust tutvuda
eksootiliste sulelistega. Nägime aedikus
aafrika musti jaanalinde; emusid, kelle
kodumaa on Austraalia, India rahvuslindu
paabulindu.. Mitme erineva mandri sulelised
tunnevad end Eestis üsna hästi , olid julged ja
lausa poseerisid pildistajate ees. Tahtsime
tingimata proovida ka jaanalinnumunast tehtud

omletti–kuigi hind oli üsna krõbe, 650 krooni.
Kõigepealt sai igaüks üle kilogrammi kaaluvat
muna käes hüpitada. Koor on 3 mm paksune seda juba puruks ei löö , tuli meil endil auk
sisse puurida .Lõpuks sai ühest munast söönuks
terve bussitäis rahvast ja salatit jäi ülegi.
Põltsamaa linnal on väga huvitav ajalugu. 16.
sajandil tõusis Põltsamaa lausa Liivimaa
kuningriigi pealinnaks. Vene tsaar Ivan Julm
nimetas kuningaks hertsog Magnuse.
Kuningriik püsis vaevu seitse aastat ja läks
hingusele koos venelaste plaaniga Eesti alad
enda kätte haarata. Meie külastasime kuulsat
Põltsamaa roosiaeda ja naispere liikmed võisid
end tunda roosiaia kuningannana. Nii palju
kauneid sorte ja värvideküllust polnud me küll
varem näinud. Lisaks saime kogenud aednikult
näpunäiteid rooside kasvatamise ja hooldamise
kohta. Tõime ilu ka koju kaasa - samas pakuti
istikuid müüa.
Jõgeva lähedal asub Siimusti, mis on olnud
savitööstuse keskus juba viimased 120 aastat.
Saviplonni muutumist vaasiks me küll ei
näinud, kuid külastasime savitoodete
kauplust.Tuli välja, et enamik meist vajas
hädasti uut kohvitassi, vaasi või lillepotti.
Tasapisi lähenesime oma reisi lõppeesmärgile
– Palamusele, kus möödusid eesti armastatuima kirjaniku Oskar Lutsu lapsepõlve- ja
kooliaastad.Koolimälestustest ajendatud
“Kevade” valmis siis, kui kirjanik oli alles 25
aastane. Käisime Palamuse kunagises
kihelkonnakoolis , kus üle saja aasta tagasi
õppisid Teele, Arno, Toots, Imelik ja teised.
Muuseumis oli kõik nagu vanasti– klassitoas
pikad pingid neljale õpilasele, seinal keisrihärra
pilt. Giid tegi ettepaneku proovida harmooniumil mängida ja pakkus hiljem mängijale köstri
kohta. Poiste magamistoas rippus Tootsi tehtud
punane maakera. Iga detail siin tuletas meelde
üht või teist episoodi “Kevadest”. Miljöösse
sisseelamiseks pakub muuseum mitmeid
võimalusi: väikese lisatasu eest on võimalus
teha “Tootsi peenar”, sõita parvega, isegi sauna
akna võis puruks lasta. Palamuse apteegis
saime maitsta ehtsat Punsli eli, mis omal ajal
aitas Tootsil tervist turgutada. Ka meie tervis
paranes silmnähtavalt ja reisiväsimus kadus.
Tagasiteel panime
tähele, et maal jääb
kartulipõlde
iga
aastaga vähemaks, tee
ääres kollendasid
rapsipõllud. Linnades
ja külades pööratakse
varasemast rohkem
tähelepanu heakorrastusele.
Sellel reisil tutvusime Eesti ajalooga
ja märkasime ka
tulevikusuundumusi.

Imeilus suvepäev
Helgi Kutsar
Otsustasime oma väikese represseeritute
rühmaga, et lõpetame hooaja 9.juunil vabas
õhus grillimisega. Kuna ilmad olid siis veel
külmad ja tuulised, ei tulnud meie „grüünesse”
minekust midagi välja. Siis tulime leinapäeval,
14.juunil, kiriku juurde. Süütasime küünlad,
panime lilled ja otsustasime ühe grillimise ikka
maha pidada–juulikuus. Kuupäev jäi esialgu
lahtiseks.
Kokku saime 14.juulil Õie Väärtnõu kodus. Ilm
oli ilus, mitte väga palav. Seadsime end aeda
puude vilusse istuma, igaüks oli midagi kaasa
toonud laualepanekuks. Õie abikaasa Pärni oli
meie grillmeister. Oleme juba nii üksteisega
harjunud, et jututeemadest meil puudust ei ole.
Seekord olime kümnekesi. Õie pakkus meile
oma aiast võetud värsket kartulit ja magustoiduks maasikaid vahukoorega.
Õie on pärit 8–lapselisest suurest perest,
harjunud lapsest saati kõiki töid tegema. Nagu
maalapsed ikka, virk ja töökas. Suur aed kõik
korras ja naistele imetlemiseks ilusad käsitööd.
Käsitöö oli see, mis Siberis ka peret toita aitas,
kui ema ja üks õdedest võõrasse mulda tuli
jätta.
Tegime ekskursiooni mööda aeda ja imetlesime
õitsvate lillede rohkust, linnulaul saatemuusikaks.
Kõik jäid ülimalt rahule – nii pererahvas kui
külalised. Täitsa kahju oli lahkuda. Nii mõnus
oli istuda värskes õhus, sest mitte kõigil pole
seda võimalust –neil, kes elavad kortermajades.
Veetsime kauni päeva ja kõigil oli soov seda
kunagi korrata.
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TIIT TROFIMOV

Saue Sõna
Saue linnakodanik Tiit
Trofimov on sündinud
1971.a. märtsis ja üles
kasvanud Mustamäel. Pandi
Mustamäe lasteaeda ja
keskkooli lõputunnistuse sai
Tallinna 49. Keskkoolist. Siis
läks Pedagoogikaülikooli ja
lõpetas selle kehakultuuri
erialal. Lapsest saati mängib
jalgpalli, 15 aastat oli see
põhialaks. Kaitsja. Kuulus
legendaarsesse meeskonda
Tallinna Lõvid, mõned poisid
– Mart Poom, Martin Reim –
teevad mehetegusid siiani.
Aga eks mingil tasemel
mängivad paljud lõvid
praegugi. Tiit Trofimov on
proovinud mängida ka
jäähokit, praegu on eralõbuks

golf ja surfamine. Tallinna
Lõvidega
tegi
kaasa
rahvusvahelistel turniiridel,
tulid ka Eesti meistritiitlid.
Hiljem mängis sellistes
meeskondades nagu Tallinna
Norma ja Tallinna Flora.
Kuulunud ka Eesti koondisesse. Arvab,et kui nüüd
staadion valmis saab, peaks
ka järelkasv hoo sisse saama.
Niisiis – igati sportlik noor mees.
Elas Sauel mõned aastad
tagasi, siis tuli väike vahe
sisse. Nüüd on juba neli aastat
jälle sauekas. Tegeleb eraettevõtlusega – on üks omanikest Laagri Maksimarketi
ruumides asuvas Saurix
Kardikeskuses, tegutseb
rõivakaubanduses ja viimasel
ajal ka kinnisvaraarenduses.
Otseselt Tiit Trofimov Saue

inimestele tööandja ei ole,
kuid arvab, et Laagri on
lähedal ja arvatavasti käivad
ka Saue linnakodanikud
Kardikeskuses meelt lahutamas. Kui küsisin, milline on
tema otsene panus Saue linna
arengusse, sain vastuse:
„Kindlasti maksumaksjana,
kuid oleme naabrite ja lähema
ümbruskonna
rahvaga
püüdnud tegutseda ka selle
nimel, et muuta Saue linna
ilusamaks ja armsamaks. See
väljendub eelkõige Kiviloo
rajooni mänguväljakute
korrashoidmises ja haljastuse
parandamises. Noorte huvi on
nähtavalt suur. Tihti tuleb seal
Kiviloo väljakutel käia lausa
korda loomas – noori tuleb nii
palju kokku, et olukord kipub
üle pea kasvama! Kogunevad
nad meie juurde aga seetõttu,
et alternatiivseid väljakuid
pole. Meil on ümberringi ka
atraktiivne kõrghaljastus, mis
noori tõmbab. Lausa rõõm on
näha, et ei kisuta niisama
suitsu ega libistata õlut, vaid
mängitakse korv- ja võrkpalli.
Kogu aeg hoian kätt niiöelda
pulsil, et areneks ja liiguks ka
tammikusse jooksuradade
väljaehitamine. Et saaksime
valgustatud terviserajad, kus
suvel joosta ja talvel suusatada saab.
Intensiivne äritegevus ja
pühendunud tervisesport,
hoolitsemine koduse Saue
linna mitmete igapäevaasjade eest – kui palju jääb
aega perekonnale ?
T.T.: Perekonnale võiks alati
rohkem aega olla. Aga
nädalalõpud püüan ikka hoida
perekonnale. Meil on
abikaasa Mari-Liisiga kaks
poega – üheksaaastane Andre
ja kolmeaastane Patrick.

Praegu on abikaasa küll
kodune, kuid tema unistuseks
on saada heaks psühholoogiks. Noorem poiss on
üliaktiivne laps, vanem käib
ujumas ja Keilas judotrennis.
Kas seda nüüd hobiks
nimetada, aga mulle meeldib
välja mõelda ja teoksteha
sisekujundusi. Olen neid
teinud mitmele sõbrale. Süüa
teeb meil kodus naine, ise teen
siis, kui vaim peale tuleb.
Vaimusilmas näen minijalgpalliväljakuid Sauel –
aiaga ümbritsetud, universaalsed, mida saab kasutada
jalgpalli-korvpalli-tennise
mängimiseks. Spordiplatse,
lastele mänguväljakuid - üks
nüüd küll poe juurde tehti –
neid on vaja tuua Sauele ja
mitmesse kohta.
Kui saab Sarapiku linna
omandisse – siis on
valgustatud terviserajad see,
millega mina täie jõuga
tegeleksin.
Hea on see, et Saue on väike – asju saab kontrolli all
hoida. Olen tähele pannud, et
oma maja korrashoidmise
juures pole oluline mitte raha
olemasolu, vaid tahtmine.
Olin alles hiljuti Käsmus –
kõik majad on ideaalses
korras. Sauel on selgelt näha,
et just vanematel inimestel,
pensionäridel, kellest võiks
arvata, et võib rahaprobleem
olla, on kogu majapidamine
ideaalses korras. Siit tulebki
minu arvamus, et asi pole
rahas, vaid tahtmises.
Ise ma oma aias hoian korras
muru ja haljastust, lilled on
abikaasa asi.
Peame kõik koos Sauel
tegutsema selle nimel, et
kõigil oleks tahtmist asjad
korras hoida.
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Kas SAUE linnakeskusest saab
MANHATTAN ?
Leheküljel 3 teatab Saue Linnavalitsus Kütise 8 asuva kinnistu detailplaneeringu algatamisest.

Oma visiooni esitab arhitekt
Andrus Kõresaar, büroo KOKO
Arhitektid juhataja.
Nagu joonistelt ja fotodelt näha, on
meil kaks eraldi asetsevat elamutekompleksi. Säilitame põlised pargipuud, jalakäijate rajad ja ka elamumassiiv ei kuhju ühte kohta kokku.
Meie projektis kavandatav Saue
keskuse planeering arvestab sügavalt
sellega, milline on ümbritsev
linnakeskkond. Ja joonistab seda
linlikumalt välja. Kõik mahud on selle
järgi planeeritud. Need hooned, mis
jäävad neljakordsete majade vastu, ei
ületa nelja korrust. Ja need, mis jäävad
meie planeeringu mõistes nn hoovi
poole, ning on vastu individuaalmaju,
ei ületa kahte korrust. Seda saate ka
lisatud fotodelt näha.
Tekib selline astmeline elukeskkond,

8
mis peaks igatpidi Sauet
ilmestama. Hirmu, et
kahekordse maja kõrvale
ehitatakse neljateistkordne
pilvelõhkuja, et uued
linnakodanikud hakkavad
akendesse ja aedadesse
piiluma, meie planeeringu
puhul ei ole. Selline hirm
võib ju Saue inimestel
praegu infopuudusest olla,
kuid sellist situatsiooni ei teki
Sauel kunagi.
Hooneid ei viida kõrgeks,
säilub väikelinnale vajalik
õhk, hoonete keskel on
rohelised siseõued, säilub
privaatsus. See on oluline.
Planeerime paljukorterilise
elamukvartali, aga püüame
nii lahendada, et oleks
peresõbralik, et ei elataks
kastis.
Materjalid on kooskõlas
ümbrusega, arvestatud on
lastega perekondadega. Ka
lastel peab olema turvaline.
Seega peaksid uued Saue
linna elanikud, uued
naabrid, olema sõbralikud,
siia
peaksid
tulema
maksujõulised inimesed,
keda karta pole vaja.
Parkimist tänavatele
väldime – pargitakse kas
majade alla või selleks

MIDA ARVATA?

ettenähtud platsile. Liiklusskeem on optimaalne.
Muidugi muudab meie
projekt ümbritsevat keskkonda–ehitatakse juurde
maju–kuid see mõju saab
olema korrastav. Tekib
selgemalt kesklinn pargi
ümbrusesse ja tekkinu läbi
kesklinn korrastub. Sauel on

praegu hajutatud planeering, vaja oleks tõelist
keskust On olnud juttu, et
siia peaks tulema ka
linnavalitsuse hoone, jääb
Päikesekiirte plats, jäävad
vanad, uhked pargipuud siis kujuneb tõeline keskus.
Jalakäijate tee jääb alles,
ehk muutub veel huvitamaks. Kui on mure, et

29. juuli 2005

meie projekti tulemusena
muutub midagi ümbruskonna kanalisatsiooni,
veesurve, elektrivooluga,
siis - kõik jääb endiseks.
Mingeid ebamugavusi ei
kaasne.
Olen kuulnud, et linna
külalised, kes on toodud siia
kujundatud Keskuse parki
vaatama, küsivad – kus siis
see Keskus on? Just see
ongi meie projekti eesmärk
– kujundada Saue linna
kaasaegne Keskus. Kui me
siin kõik kenasti välja
arendame, seisab linnavalitsus ühel hetkel silmitsi
vajadusega kogu silma
riivav tööstusmaastik pargi
äärest ära koristada. Meie
projekt peaks ka selle
arengu käima tõmbama.
Võib julgelt väita, et kui
need majad valmis saavad,
siis selline kompleks
kannatab välja igasugused
konkursid
just
oma
originaalse lahenduse
poolest.

Meil on ühine eesmärk – iga arenev linn
vajab maksujõulist
elanikkonda.

KESKUSE PARK.

MIDA ARVATA?

See ei ole Saue Volikogu ega Linnavalitsuse
ametlik seisukoht. Tegemist on ühe algfaasis
oleva projektiga, mis võib muutuda arutelude käigus.
(Toimetus).

PÄRNASALU TÄNAV.
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ÜMARLAUD SAUE LINN
21. juunil jõudis Saue Sõna toimetusse Saue linna
lasteaia Midrimaa seda õppeaastat kokku võttev
artikkel, millele hoolekogu nimel oli alla kirjutanud
hoolekogu esimees SIIRI EERMA. Artiklis käsitletakse
15. juunil toimunud hoolekogu koosolekul arutatud
probleeme. Kui tegevuse eesmärgiks on probleemidele
lahenduste leidmine, on õigem koos laua taha istuda
ja asjad selgeks rääkida. Raha lasteaia ülalpidamiseks
tuleb peamiselt linnavalitsuse eelarvest. Seepärast
asus linnapea Ero Liivik konstruktiivse arutaelu
huvides korraldama ümarlauda kõigi asjaosalistega. 19.
juulil selline kokkusaamine toimus. Arutelust võtsid osa
lasteaia hoolekogu esimees Siiri Eerma, linnavolikogu
esimees Rafael Amos, linnapea Ero Liivik, abilinnapea
Mati Uuesoo ja Saue Sõna toimetaja. Arutelu aluseks
oli toimetusse saabunud artikkel, seetõttu käsitleti
probleeme seal toodud järjekorras. Allpool refereering
arutelust, sekka viited ja lõigud Siiri Eerma artiklist.

Saue Sõna
Lasteaia ümbruse liikluskorraldus ja parkimine.
Selge see, et ümberkaudsete majade elanikele ei meeldi olukord, kus
lapsevanemate autod kaks korda päevas nende maja ette pargitakse.
Samas peab laps lasteaeda jõudma ja sealt ka tagasi koju saama. Mida
teha? Loodetavasti leebub probleem mingil määral siis, kui ümberkaudsed
ehitustööd lõppevad. Linnavalitsus arutab, kas on võimalik midagi ette
võtta liikluskorraldusega. Korda tehakse lasteaia juurde viiv tänav.
Lapsevanemad peaksid omakorda kaaluma, kas on võimalik laps
lasteaeda toimetada autot kasutamata. On ju Saue siiski väikelinn. Või
parkida auto kümmekond meetrit eemale. Ühelgi juhul pole mõtet
parkimisprobleemides süüdistada lasteaia juhatajat ega lõhkuda
parkivaid autosid. Ümarlauas avaldati lootust, et ümberkaudsete majade
elanikud analüüsivad rahulikult olukorda ja suhtuvad asjasse
arusaamisega. Analüüsides on kindlasti kasulik arvestada Siiri Eerma
artiklis toodud arukat mõtet:
„Olen kindel, et oma lasteaia läheduses asuvat kinnisvara hinnates või
müües rõhutatakse vägagi, et “asub lasteaia kõrval” ning ilmselgelt on
tegemist lisaväärtusega. Analoogne olukord on ka Stroomi ranna äärsete
kortermajadega, kus loomulikult ei meeldi majaelanikele, et suvel nende

majade ümbrus on pargitud autosid täis, kuid samas on antud korteritel
ka sedavõrd kõrgem turuhind.“
Olukorda arutatakse uuesti sügisel.
Järgmised probleemid toome lugejani selliselt, nagu hoolekogu esimees
Siiri Eerma neid oma artiklis nägi.
Meditsiinitöötaja vajadus - kuna lasteaed on tänu uuele osale veelgi
suurem, on tekkinud vajadus meditsiinitöötaja järgi, kes laste tervisel silma
peal hoiaks. Töö sobiliku inimese leidmiseks on alanud. Samuti räägiti
haigete laste lasteaeda toomisest . On selge, et tänapäeval ei ole võimalik
väikese nohu või köha korral vanemal võtta haiguslehte ning last koju
jätta, kuid kusagil on mõistlik piir. Hoolekogu otsustas, et sügisesel
lastevanemate üldkogul kajastatakse antud probleemi ning püütakse välja
töötada reeglid haigete lastega toimimiseks ehk siis püütakse leida piir,
milliste haigustega lapsi lasteaeda enam ei võeta. Meditsiinitöötaja
teenistusse võtmine tagaks ka adekvaatse ning asjatundliku hinnangu
kahtluse korral, kas lapse tervis on lasteaeda sobilik või mitte.
Palju puuduvad lapsed – lasteaia järjekorras on hoolimata uue osa
avamisest palju lapsi. Osad lapsed hoiavad aga vaid kohta kinni ning
tegelikkuses kohal ei käi. Otsustati, et sügisesel esimesel hoolekogu
kohtumisel teeb lasteaiajuhataja ettekande, kui palju selliseid lapsi on
ning püütakse välja töötada reeglid, millest tuleb lapsevanematel edaspidi
kinni pidada ning milledest üle astumisel laps lasteaia nimekirjast välja
arvatakse.
Suverühm – on taas avatud kella 7.30 – 18.00. Lapsi toitlustatakse lõuna
ajal nii nagu eelmistel aastatel ning hommiku ja õhtueine tuleb endal
kaasa võtta. Lõunasöögi hind on endiselt 10 EEK. Lasteaed avatakse
uuesti täies koosseisus 22. augustil. Need lapsed, kes ka suvel lasteaias
käivad, peaksid aga kindlasti jalgratta kaasa võtmisel pähe panema ka
kiivri. Tegemist ei ole lasteaiatöötajate isikliku sooviga suurendada laste
jalgrattakiivrite müügikäivet, vaid ikkagi lastele ohutu keskkonna
tagamisega. Laps võib ka jalgrattaga kukkudes väga rängalt ennast
vigastada ning kiivri pähe panek on kõige lihtsam viis võimalikke
traumasid vähendada. Palume lapsevanematel antud soovi aktsepteerida
kui reeglit, et jalgratas käib lasteaias koos kiivriga.
Uue osa komplekteerimine saab uue hoo augustis. Hetkel on lasteaia
järjekorras 74 2003. aastal sündinud last ning 59 2004. aastal sündinud
last. Väikestele on aga kohti 60. Seetõttu palume lapsevanematel, kes
on teinud oma lapsele lasteaiakoha saamiseks avalduse, kontakteeruda
lasteaia juhatajaga kuni 01.09 ning kinnitada oma lapse lasteaeda
panemise soovi või pikendada oma avaldust. Kõigi nende osas, kes
antud ajavahemiku jooksul oma soovi, laps sügisest lasteaeda panna, ei
kinnita, tehakse järeldus, et laps sel sügisel ei tule. Eelisjärjekorras on
2003. aastal sündinud lapsed ning nendest lastest kohtade üle jäämisel
võetakse 2004. aastal sündinud lapsed.
Edasi olid kõne all kaks põhiprobleemi – lasteaia häireteta
tegutsemiseks vajalikud rahaeraldused ja lasteaia töötajate palgad.
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NA LASTEAIA ÜMBER
Siiri Eerma mure oli, et ei suurendataks mitte ainult palgafondi - lasteaia
uue osa käikuminemisega suureneb töötajate arv - vaid silmas peetaks
iga töötaja palgatõusu. Kaasa arvatud söögitädid ja teised
mittepedagoogilise personali liikmed. Iga söögitädi, iga töötaja on samuti
kasvataja/õpetaja – aitab lapsel elust aru saada, paneb neile saapad
jalga ja mütsi pähe.
Sügisel teeb töögrupp oma ettepanekud ja uue eelarve koostamisel seda
arvestatakse.
Ümarlaud lasteaia ümber sai sellega läbi ja lahku mindi sõbralikemana,
kui kokku tuldi. Oluline tundus see, et esmakordselt räägiti näost-näkku
probleemid selgeks ja leiti ka lahendusteed. Lõpetame selle artikli Siiri
Eerma sõnadega:
Hoolimata paljudest probleemidest peab hoolekogu möödunud
õppeaastat edukaks. Viimase eest võlgneme tänu kasvatajatele, kelle
kätte me oma silmarõõmud igal hommikul usaldame, söögi- ja
kokatädidele ning abitöölistele, kellede roll ei ole mitte vähemtähtis ning
lasteaia juhatajale ja administratsioonile masinavärgi käimashoidmise
eest. Ei teagi, mida me kõik teeksime, kuid teid ei oleks.
Täname, ning soovime teile head puhkust.
Lasteaia tegutsemiseks vajalik raha. Arutelu täiendavate rahade
eraldamise ja selle üle, kas lasteaed saab edasi töötada aasta lõpuni, oli
pikk ja konstruktiivne. Veelkord sai kinnitust ennegi teada olnu, et lasteaed
jääb tegutsema ja raha selleks eraldatakse. Mõningane segadus ja
erinevus eelmistest aastatest seisnes selles, et seoses juurdeehituse
valmimisega polnud võimalik täpselt planeerida kulutusi. Arutelu
kokkuvõtte sõnastas hoolekogu esimees Siiri Eerma järgmiselt:
Hoolekogu on väljendanud oma muret seoses lasteaia eelarvega. Arutelu
käigus jõuti kokkuleppele, et Linnavalitsus teavitab lasteaia juhte kirjalikult
täiendavate, konkreetsete kulutuste katmisest aasta lõpuni.
Lasteaia töötajate palgad. Maikuus sai Linnavalitsus kõigi lasteaia
töötajate allkirjadega kirja, milles käsitleti palgaprobleeme. Et mitte
takerduda bürokraatiasse, vaid püüdmaks leida pooli rahuldavaid
lahendusi, läksid linnajuhid ja vastavad linnaametnikud juunikuus
kohtumisele lasteaia kollektiiviga. Tookord oli arupidamine pikk, põhjalik
ja argumenteeritud. Palgad on linnavalitsuse haldusalas olevates
asutustes(kuhu lasteaed kuulub), kaasa arvatud linnavalitsuse ametnikud,
pikka aega külmutatud. Eelistatud on investeeringuid uute objektide
ehitusse, juurdeehitustesse ning olemasolevate renoveerimisse.
Praegune lasteaia ametikohtade struktuur on samuti vananenud. Lepiti
kokku, et moodustatakse töögrupp lasteaia töötajatest ja linnavalitsuse
ametnikest. See töögrupp hakkab olukorda arutama ja teeb oma
ettepanekud järgmise aasta eelarvesse. Palgad peavad tõusma. Kui palju,
selgub töö käigus. Selline oli tookordse kokkusaamise kokkuvõte.

ANNE
TEETAMM

50

16. juulil täitus 50 eluaastat Saue lasteaia Midrimaa juhatajal
Anne Teetammel. Lisaks oma armsale töökale kollektiivile tulid
Annet õnnitlema Saue Naisselts ja Lions klubi, Saue Volikogu ja
Linnavalitsuse esindajad, rahvatantsurühm “Saue Simmajad”, kapell
Saue Kägara ja mitmed endised kolleegid.
Kingitused olid mitmesugused. Anne enda soovi arvese võttes
kinkisid töökaaslased lisaks hõbekuusele veel laulu, mis oli
spetsiaalselt tema jaoks kirjutanud. Volikogu ja linnavalitsus pidasid
juubilari meeles temale kirjutatud luuletusega ning kalkulaatoriga,
et arved ikka korras oleks...
Kapell Saue Kägara tervitas mitme lauluga.

Saue Lasteaed Midrimaa
kuulutab välja konkursi

•
•
•
•

Võimlemisõpetaja,
Lasteaiaõpetaja
te
Lasteaiaõpetajate
Ter
vishoiutöötaja
ervishoiutöötaja
Logopeedi
ametikohtade täitmiseks.
Kandideerijatel palume esitada avaldus, CV
ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
15. augustiks
aadressil Kuuma 9, Saue, 76505 Harjumaa.
Informatsioon tel: 65 96 526
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
andis välja ehitusload, eraldas reservfondist
raha, arutas läbi ja kinnitas hinnapakkumise.
Linnavalitsuse 28. istung toimus 20. juulil 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
Sõlmiti leping Ladva 1 platsil ehitusjäätmete, vanaraua ja
ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 240
2. Saue linna Tammetõru tn 39 katastriüksuse jagamisel
aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
katastriüksuste pindalade määramine kehtestatud
detailplaneeringu alusel
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 241
3. Saue linna Väljaotsa katastriüksuse jagamisel
aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
katastriüksuste pindalade määramine kehtestatud
detailplaneeringu alusel
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 242
4. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
Munitsipaalmaade katastrimõõdistamise läbiviimise
hinnapakkumisel kinnitati parimaks pakkujaks AS Elisor
summaga 17 936.- krooni koos käibemaksuga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 243
5. Väljaotsa kinnistu ehitusloa väljastamine
Väljastada ehitusluba Pikoprojekt OÜ´le büroo ja
hooldustöökoja
püstitamiseks
peale
projekti
kooskõlastamist Maa-ameti poolt.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 244
6. Uus-Aru tn 5 ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba OÜ´le Zoovetvaru kontor-lao
püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 245

7. Ridva 7b ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba OÜ´le Jaotusvõrk 0,4 kV kaabelliini
rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 246
8. Maastiku tn 12 ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 247
9. Pärnasalu 31 korpus C kasutusloa andmine
Väljastati kasutusluba Pärnasalu 31 korpus C
rekonstrueerimistöödele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 248
10. Saue Koolihaldusasutuse juhataja ametisse
nimetamine
Saue Koolihaldusasutuse juhataja ametikohale kinnitati Ivo
Sandre.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 249
11. Valimisteks ettenähtud raha kasutamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 250.
12. Saue Linnavalitsuse 01.06.2005 korralduse nr. 201
kehtetuks tunnistamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 251
13. Reservfondist raha eraldamine
Reservfondist eraldati 15 000.- krooni Eesti Jõutõsteliidu
poolt jõutõstmise Eesti Meistrivõistluste korraldamise
sponsoreerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr. 252

14. Info

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

EEVI ja VILHELM DEKLAU
Abielu sõlmiti 29.07.1950

55.

PULMAAASTAPÄEV

Harjumaal sündis kuue kuuga 662 last
See on 102 last rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Harjumaa sündide ja surmade statistika on saadaval
Endiselt on enim on lapsi sündinud
Harju Maavalitsuse kodulehel aadressil:
Viimsi vallas
–
91
http://www.harju.ee/in.php?GID=4&SID=94&MID=375
Maardu linnas
–
59
Saue linnas registreeriti kuue kuuga 29 sündi.
Saku vallas
–
50
Surmaakte koostati 16
Rae vallas
–
47
Eelmisel aastal oli sünde kuue kuuga: 26
Saue vallas
–
45
Surmaakte koostati: 19
Kuue kuuga koostati Harjumaal 581 surmaakti.
Lahkunute keskmine vanus oli 72,6 aastat.
SAUE LINNA IIVE ON TÕUSVALT POSITIIVNE!
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Saue võrkpallurid väikelinnade suvemängudel
2. juulil toimusid Kärdlas 36. väikelinnade suvemängud. Seekord
oli osavõtjaid 11: Kärdla, Põlva, Türi, Põltsamaa, Elva, Kunda, Keila,
Sindi, Suure- Jaani, Jõgeva ja Saue. Võisteldi kergejõustikus,
võrkpallis, tänavakorvpallis, petankis ja orienteerumises.
Aivar Tamm
Saue Võrkpalliklubi juhatuse esimees
Saue linna esindasid seekord 4 võrkpallivõistkonda ja ette rutates võib
kohe öelda, et vägagi edukalt.
Võisteldi Kärdla linna jalgpallistaadionil, kuhu oli püsti pandud 6
võrkpalliväljakut. Võistlused olid väga hästi organiseeritud ning ka ilmataat
o
pidas kokkuleppest kenasti kinni. 25 C sooja ja ei ühtegi pilve.
Meeskond alistas I alagrupis kõigepealt oma põlise konkurendi Keila 2:0
ja seejärel ka eelmise aasta võitja Elva 2:1. Sellega oli koht esikolmikus
tagatud. Finaalis enam nii hästi ei läinud, aga 3. koht selliste tugevate
meeskondade nagu Põltsamaa ja Kunda järel on väga hea saavutus.
Meesveteranid alistasid II alagrupis Põltsamaa 2:0, Suure-Jaani 2:1 ning
Põlva 2:0, millega võitsid paljudele üllatuslikult oma alagrupi. Oli see ju
meie meesveteranidele üldse esimene võistlus. Finaalis jäädi küll 0:2
alla Keilale, kuid 2. koht oli tõsiasi.
Naiskond võitis oma alagrupis kõigepealt Keila 2:0 , kaotas Kundale 0:2
ning 2:0 võiduga Põltsamaa üle saavutati alagrupis 2. koht. Kolmanda
koha mängus kaotati küll Sindile, aga kokkuvõttes oldi väga tublid.
Naisveteranid võitsid Elva 2:0 , Põlva 2:1 ning Sindi 2:0. Kaotused tulid
Suure- Jaanilt 1:2 ja Kärdlalt 0:2. Kokkuvõttes Kärdla ja Suure-Jaani järel

tubli 3. koht.
Kui kõikide võistkondade punktid kokku loeti, selgus, et Saue linn oli 19
kohapunktiga saavutanud kokkuvõttes II koha. Vaid 2 punktiga kaotati
Kärdlale. Kolmanda koha saavutas kokkuvõttes samuti hästi esinenud
Keila.
Võistlused lõppesid suure peo ja autasustamisega Villalaos. Kuigi kõik
olid päev otsa sporti teinud, oldi väga õnnelikud. Kindlasti on võrkpallurid
kohal ka järgmisel aastal. Isiklikult loodan väga , et Sauel on peale
võrkpallurite ka teisi tegijaid, kes nõus linna nimel võistlustulle astuma.
Suured tänud ka Margit Otsale ja linnavalitsusele, kes meile transpordi
organiseerisid ning meid rahaliselt toetasid.
Saue linna esindasid 36. Väikelinnade suvemängudel: Eneli Veskis,
Kairi Püss, Karin Kalda, Katrin Kask, Kiira Kask, Külli Vaskus, Marget
Pähkel, Monika Pulk, Riina Simanson, Ülle Noodla, Sirje Rähmonen,
Kersti Pender, Raili Uusoja, Anu Oidsalu, Marju Aadli, Anu Niitsoo,
Aivar Tamm, Andres Hairk, Arvi Eidisk, Aleksei Strestnjov, Priit
Puuste, Marko Vahar, Jüri Kaerpõld, Siim Ots, Aivar Soop, Aivar
Timmermann, Andrus Kreek, Mati Joa ning Riho Reimand.
AITÄH KÕIGILE, TE OLITE TÕESTI VÄGA TUBLID.
NB: Kui nendele neljale võrkpallivõistkonnale lisada veel noorte grupid,
keda juhendab Riina Simanson, siis tekib küll küsimus – kas võrkpall on
populaarseim spordiala Saue linnas?
Ilusat ja sportlikku suve!

Eesti meistrivõistlustelt autode ringrajasõidus.
Pärast eelmise lehe ilmumist on Eesti meistrivõistlustel
autode ringrajasõidus toimunud veel kaks etappi. Mõlemal
etapil oli esikolmik sama, võitis eelmise aasta meister Mikk
Maaten, teine oli kevadel Saue Gümnaasiumi VIIc kl.
lõpetanud Mihkel Selberg ja kolmas Valdur Komp. Peale
kuut etappi on selline ka paremusjärjestus. Punkte on neil
vastavalt 98, 87 ja 83. Et tulla Eesti noortemeistriks, peab
Mihkel võitma kõik järelejäänud 4 etappi.

LASTE
LINNALAAGER
Saue Linnavalitsus koostöös Saue Linna Lastekaitse
Ühinguga korraldab laste linnalaagri. Veel on mõned
kohad II vahetuses, mis kestab 15. augustist
21. augustini.
Anneli Ritsing
Vahetusse ootame 20 last vanuses 7 – 11 eluaastat. Laagri
maksumus on 500 krooni lapse kohta ja sisaldab lõunasöögi,
õhtuoote, laagrisärgi ning kõik tegevuskulud.
Laagrisse saab registreeruda
Tel: 67 90 196, 52 92 820 või
e-mail: anneli@saue.ee
PS! Lapsel peab olema vähemalt 2 päevaks
jalgratas ja RATTAKIIVER.
Laagri eest saab maksta kuni 1. augustini
Saue Linna Lastekaitse Ühing,
Hansapank, a/a 221013171022
MÄRGUSÕNA LAPSE NIMI JA VAHETUSE AEG

v

Esikolmiku autod peale finisit tehnilises kontrollis. Vasakult
Valdur Komp´i, Mihkel Selbergi ja Mikk Maateni autod.

SAUE UJULA
Augustis
on ujula avatud

Tööpäevadel 14.00 kuni 22.00.
Laupäevadel 9.00 kuni 17.00.
Pühapäevadel 9.00 kuni 20.00.
Piletite müük lõpetatakse 1,5 tundi
enne ujula sulgemist.
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Turvaline Saue
Mart Meriküll
Saku konstaablijaoskond
26. nädalal jooksul registreeriti 21 teadet-avaldust.
Registreeriti 1 vargus - korteris külas olnud isikud
varastasid. Kainenema toimetati kaubakeskuse juurest 1
ja raudteejaama juurest 1 inimene. Kütise tänava maja 15
juurest toodi ukse taga lõhkuja kainenema. Alla aeti vabalt
ringi hulkunud koer(hukkus), omanikul pretensioonid.
27. nädalal registreeriti 12 teadet sündmustest ja
juhtumitest. Neist viiel korral oli tegemist joobes olekus
avalikus kohas viibimisega või alkoholi tarvitamisega
avalikus kohas, kolmel korral rikuti liikluseeskirja nõudeid.
Koolimaja staadionil lõhuti teerulli klaas. Alustati
kriminaalmenetlust eelmisel aastal toimunud sündmuse
kohta (vargus ettevõttest, isik teada).

ÕNNITLEME

Linnakodanike palvel pööratakse senisest suuremat
tähelepanu mootorsõidukitele, millised liiklevad selleks
mitte ettenähtud aladel, sh pargis kaubakeskuse taga.

COFFEE CAROLINE

‚‚‚

‚

SELMA KANUT
HILJA REIGO
RAIMOND TABUR
ELLEN RAIDNA
RUTH TEPANDI
HELJO EHANURM
ÕILME TALMA
JÜRI TIKK
ELDA MÄRTMAA
HUGO PIKPOOM

28. nädalal registreeriti 7 teadet. Toime pandi 1 vargus
lukustamata kõrvalhoonest, 3 isikut said karistada avalikus
kohas joomise-magamise eest. Kuritegusid ei
registreeritud.
29. nädalal registreeriti 15 teadet-avaldust, neist 6
liikluseeskirja rikkumist. Ei registreeritud ühtegi kuritegu.
Oli üks avalikus kohas joobes viibimine ja ühel korral
keelduti tellitud kauba eest maksmast. Isikuid karistati.
Linnas teostati avariitöid, mille käigus ei täidetud vajalikke
nõudeid. Tööde teostajat karistati. Peeti kinni üks alkoholi
jääknähtudega sõidukijuht.

88
87
86
86
81
81
80
80
75
75

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub

KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

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: 659 6120
GSM. 55 571 116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE

PAIGALDAME
TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii

55 693 858
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Ehitusettevõte AS Terrat, mis tegeleb vee- ja
kanalisatsioonitorustike ehituse ja renoveerimisega

PAKUB TÖÖD

EHITUSTÖÖLISTELE
kelle tööülesanneteks on ehitus- ja abitööde teostamine
AS Terrat ehitusobjektidel
Kasuks tuleb:
• eelnev ehitustöö kogemus
• B- kategooria juhiload
• Vanus kuni 55 aastat
Omalt poolt pakume:
• kohapealset väljaõpet
• kindlat töökohta stabiilses firmas
• hea töö korral väärilist tasu
• arenguvõimalusi
Huvilistel palume ühendust võtta tel: 679 09 77, 679 09 79 või 679 09 56
Või astuda läbi meie kontorist: Tutermaa, Harku vald, Harjumaa

Noor pere otsib Sauele
4 toalist korterit või maja

Teen

RULLMATERJALIST
LAMEKATUSEID
Materjal soodsalt.
56 46 9698

Soovime suuremat elamispinda

järgmiseks kümneks aastaks.
Kui kellelgi on korter või maja, millest ta seoses
kinnisvara hindade pideva tõusuga loobuda ei
soovi, kuid kommunaalmaksed üle jõu käivad
siis oleks võimalus vahetada oma elamispind
väiksema pinna vastu Sauel või Laagris kuni
kümneks aastaks, lepingu kohaselt üks aasta
korraga. Sauel oleks pakkuda kolmetoaline
korter Pärnasalus, 49 m2 ja Laagris Kuuse tänaval
ühetoaline 29,5 m2
Mõlemad korterid on heas seisukorras/
euroremonditud.

Kontakt:
502 9902, 65 95 026

Müüa
v

GARAAZ SAUEL
Nurmesalu tänavas
20,8 m.
Tel: 56 46 9698
2

Vajan 4,5-aastasele

POISILE
HOIDJAT
Tel: 53 46 7026

Avaldame sügavat kaastunnet
MARIKA SALULE
EMA

MAIMU LAIAK‘u
surma puhul.

SaueLinnaval itsus
SaueLinnavol ikogu

Sügav kaastunne
MARIKA SALULE perega
ema

MAIMU LAIAK‘u
surma puhul.

KALLIS MARIKA!
Südamlik kaastunne
Sulle ema

Saue Linna Raamatukogu

Aeg annab kõik meil tagasi,
Ei ema südant iialgi…

MAIMU L
AIAK`u
LAIAK`u
1.03.1933 – 27.07.2005
surma puhul.

Saue Kägara tantsijad
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(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

MÜÜME

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus
tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 505 0194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPAADI

kella 12:00-16:00 koos joogiga
(piim/keefir) 35.Samuti pakume A la Carte restoranis
jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud
telefoni teel 650 3965.

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee
www.peoleo.ee

HOTELL PEOLEO on hoogsalt laienemas ja
seoses sellega
sellega otsib lisa tööjõudu
alljärgnevatele ametikohtadele:

• administraator
• kelner/baarman
• ettekandja/baaridaam
Nõutav: soome ja inglise keel nii kõnes kui kirjas
ning vene keele oskus suhtlustasandil
Cv palun saata emailile:kairi@peoleo.ee või
aadressile: Pärnu mnt 555,
76401 Harjumaa
Lisa informatsioon: e-maili või
telefoni teel: 650 3971
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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 Ser vice)
standardiga.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast -aastasse ja moodustab
üle 80 % tootmismahust.
Tööd saab:

PAKKIJA
Töö kirjeldus
maitseainete pakkimine
Nõudmised kandidaadile
valmisolek tööks kahes vahetuses
täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi
Ettevõte pakub
motiveerivat töökeskkonda
koolitust
palka vastavuses töötulemustega
Muu informatsioon
Kasuks tuleb:
töökogemus toiduainetetööstuses
Lisainfo
Asukoht: Sauel, Harjumaa
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö tüüp:
täistööaeg, töö on vahetustega

CV saata aadressil
AS Paulig Baltic,
Tule 24 A Saue 76505
või e-maili aadressil:
Peeter.Kodar@paulig.ee
Lisainformatsioon telefonil 6652000

Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

