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Kui 27. augustil enne keskpäeva Tallinnast Saue poole sõitsin, näitas taevas
Eestimaale iseloomulikku pilti – tumedad vihmapilved vaheldusid heledamate
laikudega. Kuid vihm veel pidas. Ju ta ootas uue raadiojaama – Raadio 3 –
keskpäevaankru rõõmsat teadet, et Saue linn pühitseb täna oma sünnipäeva,
programm sealsel Jaanitule platsil igale maitsele midagi pakkuv ja kohal on igat
sorti müügikioskid. Nii, kui ma Pärnu maanteelt Saue poole pöörasin ja
raadiomees oma jutu lõpetas, tulid ka esimesed piisad.

loe lk.2
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MAAEMA SIMMAN
Kui 27. augustil enne keskpäeva
Tallinnast Saue poole sõitsin,
näitas taevas Eestimaale iseloomulikku pilti – tumedad
vihmapilved vaheldusid heledamate laikudega. Kuid vihm veel
pidas. Ju ta ootas uue raadiojaama – Raadio 3 – keskpäevaankru rõõmsat teadet, et Saue
linn pühitseb täna oma sünnipäeva, programm sealsel
Jaanitule platsil igale maitsele
midagi pakkuv ja kohal on igat
sorti müügikioskid. Nii, kui ma
Pär nu maanteelt Saue poole
pöörasin ja raadiomees oma jutu
lõpetas, tulid ka esimesed piisad.
Peeter Eelsaare
Maaema simman aga ei lasknud
ennast sellest segada. Jaanitule plats
kirendas värvikatest näituste- ja
müügitelkidest,
mikrofonid
laululaval olid ootevalmis,
korraldajad toimetasid viimaseid
peoeelseid toimetamisi. Ja mis
peamine – kõige selle vahel ja ümber
sagisid peomeeleolus sauelased,
sekka arvatavasti palju külalisigi.

Täpselt keskpäeval haaras ühe
mikrofonidest päeva juht, teatudtuntud Saue linnakodanik MADIS
MILLING ning kutsus kogunenud
rahva ette peo peakorraldajate, Saue
Linnavaltsuse ja MTÜ Maaema
Allikas juhtfiguurid.
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SAUE LINNAL O
Avasõnade ja sünnipäevatervitusega esines Saue linnapea
ERO LIIVIK.
Lugupeetud daamid ja härrad,
Saue kodanikud, külalised !
Meie ar mastatud kodulinn on
saanud taas aastakese vanemaks.
Selle aastaga on Saue linnas
paremuse poole muutunud palju –
tööd alustas lasteaia lisakorpus,
koolimaja juures valmis moodne
staadion koos jalgpalliväljakuga,
valmimas on mitmed uuselamud
Linnavalitsuse hoone taga Tule
tänaval ja siinsamas, Kadaka
elurajoonis. Ehitatud on tööstushooneid – juba 8.septembril
avame pidulikult Plastone tehase,
mis Sauele tähendab enam kui 30
uut töökohta. Uksed on avanud
Säästumarket, linnavalitsus ehitanud
kena mänguväljaku Keskuse parki,
mitmekesistanud pargi haljastust.
Oleme parandanud tänavaid,
investeerinud koolihoone heakorda. Ja mis eriti rõõmustav –
selle möödalennanud aastaga on
meie linna juurde sündinud 60
uut ilmakodanikku.
Kõik annab tunnistust - linn areneb
ja uueneb. Inimesed
tahavad siia tulla, siia
jääda. On üks sõna,
mis käib kodumaaarmastuse kohta: patriotism. Seda saab
kasutada ka tänasel
päeval. Usun – kõik
meie linna inimesed on
oma linna patrioodid,
elavad tema edusammudele kaasa ja
muretsevad tagasilöökide pärast. Asjad
lähevad paremaks, see
on selge. Kuid alati on
neid asju, mis ei kipu
minema nii hästi või
kiiresti, kui tahaks.
Oleksin tahtnud teid
täna
rõõmustada
kõnniteega, mis toob
ohutult
Jaanitule
platsile, kuid kahjuks
pole me veel saanud seda ehitama
hakata. Küll ta tuleb – projekt on
olemas, kuhu ta pääseb.
Lihtsalt unistades ei juhtu midagi.
Ka põõsast parastades või ilkudes
pole võimalik asju paremaks muuta.
Ütleb ju eesti vanasõnagi – kus viga

näed laita, seal tule ja aita. Ehitamine
vajab hoolast kätt, selgeid plaane ja
ka tubli portsu enesekindlust. Seda
kõike on seni Saue linnal ja tema
väärikatel kodanikel jätkunud ja
annaks jumal, et ka tulevik ei saa
olema viletsuse komöödia. Kui kord
100 aasta pärast meie lapselapsed ja
lapselapselapsed Saue linna sünnipäeva tähistavad, peavad ka nemad
olema õnnelikud Saue linnakodanikud.
Saue linnas on saanud meeldivaks
tavaks tähistada linna sünnipäeva
meeleoluka
kontserdi
ja
peoüritustega. Teisipäeval said kõik
sünnipäevalised osa Rein Rannapi
klaverikontserdist, täna on mul
meeldiv võimalus avada Maaema
mess Saue linnas. Loodan, et igaüks
leiab siit midagi, pakutavat on nö
seinast-seina. Müügil on palju
põnevat kraami, esinejaid nii
sauelaste hulgast kui külalisi.
Eelkõige on see võimalus tunda end
mõnusalt ja veeta omade hulgas
toredasti aega.
Teeme ära ilmaloitsu, hoiame vihma
eemal!
Austatud peolised! Lubage teid
kõiki õnnitleda meie linna
sünnipäeval! Soovin südamest teie
kõigi ellu suuri ja väikeseid rõõme,
tervist ja õnne. Et teie majal ja
perel käsi ikka hästi käiks!
Nautige tänast päeva, tänast pidu,
tundke ennast hästi! Jõudu!
Peale MTÜ Maaema Allikas eestvedaja Helve Laksbergi avasõnu
andis Kaitseliidu vormis pidupäeva
juht Madis Milling käsu heisata Saue
linna lipp. Selle austava ülesande
täitsid ÕIE VÄÄRTNÕU ja Saue
Linnavolikogu aseesimees, samuti
Kaitseliidu vor mis MATTI
NAPPUS.
(Küsite, miks Kaitseliidu vorm?

Vastan – Kaitseliidu Saue kompanii
on üks Jaanitule platsi haldajatest,
kelle osavõtuta ei möödu siin ühegi
peo korraldamine. Ka tänasel peol
on nendel tublidel meestel tähtis
roll.)
Pidu läks samal ajal tasapisi käima.
Kuni vanemad ja suuremad linnakodanikud esialgu uudistasid
müügitelke või niisama ringi
jalutasid, võttis kloun UMMI oma
käe alla kokku nooremad ja
väiksemad, ning koos alustati
igasuguste trikkidega.
Koos lastega trikitsemiseks kipun
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OLI SÜNNIPÄEV !
veidi vanaks jääma, seetõttu jalutasin peoplatsil ringi ja uudistasin,
kuidas kulgeb kaubanduslik

tegemvus. Värvikirevaid kaubatelke
oli igasuguseid. Ootuspäraselt
puudusid riide- ja saapapoed, pakuti
kultuursemat kaupa – maale, kunstkäsitööd, puidust tarbeesemeid ja
muid nikerdusi, suveniire. Konkurentsitult pikimad järjekorrad
olid Pauligi kohvi
ja Santa Maria

maitseaineid müüvate kaubatelkide
juures. Huviliste ring oli uudistamas
traditsioonilise hiina võimlemise

Falun Dafa harrastajate rahulikke ja
paindlikke liigutamisi. Rahvale
jagatud paberitelt sai lugeda, et just
see vana võimle-misstiil aitab jõuda
tõeni, arendab heatahtlikkust,
suurendab kannat-likust.
Erilist huvi tundsid peokülalised
Saue Kodu– Uurimise Seltsingu
suure, kohe laululava kõr val
asetseva telgi vastu. Ja mis eriti
oluline – Saue linna ajalugu

tutvustava informatiivse, kaunilt
kujundatud väljapaneku ees tungles
hulgaliselt noori. Põhiteema – Saue
tammik. Eksponeeritud oli 24 Saue
tammikus esinevat taime Seltsingu
esinaise Marianne Nõmmsalu
ko g u s t . V ä l j a p a n e k u
juures olid nõus juttu
ajama proua LY VIKERPUUR ja proua PILVI –
ANNE KIVISILD.
Seltsingu 11 aktiivset
liiget käivad koos kord
kuus. Uurivad Saue
ajalugu – kus olid vanasti
talud, milline oli inimeste elu–olu,
jäädvustavad mälestusi, on kaardistanud Saue tammikut. Saue kui
asustatud paikkond on ju väga vana.
Seni suurim ettevõtmine on Saue
linna kümnendal sünnipäeval
korraldatud näitus Saue Raamatukogus.
Tookord said sauelased väljapanekuga tutvuda kogu suve. Nooremad
peavad teadma, kuidas siinkandis on
sajandeid elatud ja tegutsetud, neid
oodatakse ka Seltsingu aktiivsete
liikmete hulka. Tänagi korraldati
koos noore huvijuhi Kerli

v
Gretskoviga
mitmeid
tegevusi lastele – valmistati
paberist ja muust materjalist igatsugu põnevaid
asju, õpiti tundma telgis
eksponeeritud linnupesi.
Seda, et Saue on saanud
linna staatuse, pidasid
prouad igati heaks. Tänu
sellele on palju edasi arenenud, paremaks muutunud. Meeldivad paljud
soodustused pensionäridele, näiteks
tasuta bussisõit liinil nr.190.
Muredeks on Saue jaamahoone
saatus ja see, millal saab Seltsing
“oma toa”. Praegu sõltuvad nad
raamatukogu armust.
Lõpetuseks kutsus proua Pilvi Anne sauelasi üles hoidma loodust,
säilitama Saue puhtust ka Saue
tammikus. Proua Ly soovitas jätta
Saue madalarhitektuuriga linnaks,
kõrgeid kortermaju pole vaja. Las
jääda korter majade ja eramute
vahele haljasala, see annab linnale
avarust, siselinna pargina avaneks
jalutuskoht ka kortermajade elanikele. Tammikusse, kus vanasti olid
tervisejooksu ja suusarajad, võiks
need uuesti rajada, elurajooni
laienemist nad tammikusse õigeks
ei pea.

Samal ajal oli peoprogramm Madis
Millingu juhtimisel edasi liikunud.
Musta looriga üllatuskülaline Mister X
Indiast ja tema loorita
partner Suur Madu
tekitasid rahva hulgas
paraja elevuse. Selgus,
et sünnipäevakülalisest madu lubas
linnakodanikel endaga
üpris valutult umber
käia.
Keskkonnasõbralikeja loodustoodete

oksjon andis Jaanitule platsi pinkide
uuendamiseks 1 200 krooni.
Madis Millingu korraldatud teadmiste kontroll näitas, et üle hulga
saavad sauelased igasuguste küsi-

mustega hakkama. Üllatus–üllatus,
küsimusele, milline oli Jeesus
Kristuse esimene imetegu – andis
õige vastuse 6-aastane tüdrukutirts.
Edasi nägi programm ette mitmesugust looduse ja metsaga seotud
tegevust, kuid taevaluugil tuli põhi
alt ning pidulisi tabas lausvihm.
Metsaskäigud jäid ära, toimetati
telkide kaitsvas varjus.
Simman murumängudega sai kõigele vaatamata alguse ja kestis vahelduvate vihmahoogude kiuste õhtuni.
Süttis ka lõke, põles ja soojendas.
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Kui piduliste hulk vahepeal näitas
kahanemise märke, oli plats kella
poole üheksa ajal taeva poole
lennanud ilutulestiku ajaks jälle
rahvast täis. Rahva hulgas koos
abikaasa ja pisitütrega taevas
laialipaiskuvat tulevärki jälgiv
linnapea Ero Liivik arvas lõppema
hakkava sünnipäevapea õnnestunuks. Pikale päevale ja vihmale
vaatamata. Päeva jooksul nähtud
sauelaste elav osavõtt ja rõõmsad
näod annavad linnavalitsusele uut
jõudu linnaasjade korraldamisel.
Helve Laksberg ütles lõpetuseks, et

temal oli hing rõõmus, kui sai kutse
korraldada koos Saue linnaga
sünnipäevapidu. Siin, Alliku külas,
metsade ja põldude vahel on ta
sündinud ja lapsepõlve veetnud.
MTÜ Maaema Allikas sõnum –
tervislik, looduselähedane, loodust
hoidev eluviis – jõudis tema arvates
inimesteni.
Päeva juhi Madis Millingu
kokkuvõte oli lühike ja konkreetne
– tulgu taevast vihma, pussnuge või
vanu pesumasinaid, sauelane tuleb
oma linna üritustele kohale ja lustib
täiega.

SA
UE PÄEV
AKESK
USE
SAUE
PÄEVAKESK
AKESKUSE
TÖÖPLAAN
September 2005
8. september
12.september
14.september
18.september
21.september
23.september
28.september

18.00
11–14
15.00
14.00
14.00
16.00
14.00

Represseeritute ümarlaud
v
Marati trikotaazi müük
Vabadusvõitlejate koosolek
Videviku sügiskontserdi ühiskülastus
Jahimehelood ja jahitrofeed. Tõnu Urva
Sügise algus Tammetõru klubis
Sügisannid tervisele. Silvi Mänd

Uuendatud
Uuendatud
SAUE
SAUE GÜMNAASIUMI
GÜMNAASIUMI
STAADIONI
STAADIONI

AVAMINE
15.09 • kell 11.30
KELL 20.30

ÕHTU-JALGPALL TULEDE VALGEL!
SÕPRUSKOHTUMINE SAUE-SAKU
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MADIS MILLING

Tekst eelmisel leheküljel lõppes
Saue linna sünnipäevapeo juhi
Madis Millingu pidu kokkuvõtvate sõnadega. Madis on tegudest hõivatud mees – esinemised,
igahommikune töö uues raadiojaamas Raadio 3, aktiivne kaasalöömine Kaitseliidu ettevõtmistes,
perekond, kodu ehitamine ja
korrashoid, palju muudki. Alati,
kui vaja või kutsutakse, nähakse
teda Sauel kas Päevakeskuses
eakate sauelastega kohtumas või
saag käes, Saue heakorda parandamas. Seetõttu on vaba ja rahulikku aega temaga jutuvestmiseks
raske leida. Nüüd aga olid sünnipäevapeo programmis augud, kus
laval ja platsil tegutsesid teised,
päeva juht võis hinge tõmmata.
Kasutasin need hingetõmbed
teadasaamiseks, mida neli aastat
Sauel elanud Madis Milling Saue
linnast ja linnaasjadest arvab.

auditoorium. Võite iga äripäeva
hommikul ise kuulata. Kes tahavad.
Me ei räägi seal rääkimise pärast.
P.E.: Suvi möödas, suveprojektidesinemised läbi. Mida Milling
edasi tegema hakkab?
M.M.: Arvan, et suudan sotsiaalselt
mõtelda. Ilma selleta ei saa ju ka
laval edukalt esineda. Seega tahan
tulevikus rohkem kaasa rääkida
kodulinna Saue asjades, just asjade
otsustamises. Kandideerin volikokku (Sellest kuulis Eesti rahvas
juba TV 3 vahendusel 30. augusti
uudisteprogrammis. Toim.). Sauel
on palju tehtud, palju annab veel ära
teha. Siin on valdkondi, milles ma
olen kodus ja valdkondi, mida ma
olen ülikoolis suisa õppinud. Ehk
kultuuripool. Hakkame peale sellest,
et Sauel pole väärikat kohta vaba aja
veetmiseks. Kohta, kus noored
saaksid karate trenni teha, noored/
vanad rahvatantsu harjutada.
Rääkimata korralikust kohalikust
seltsimajast. Ma mõtlen omakasu-

arengu vastu. Noored hakkavad
lollusi tegema siis, jui on igav. Meie
ülesanne on hoolitseda, et neil
poleks igav, vaid oleks valida tegevusi. Arvan, et Saue kesklinnast
tuleb kõrvaldada praegune tööstusmaastik ja paikkond välja arendada
kultuuri ja teenindust silmas pidades.
Oma kodu olen pikaks ajaks asutanud Sauele. Vaadake, milline suurepärane koht. Tallinna südalinna
lühikese ajaga, minu maja tagant
läheb läbi Tallinna ümbruse ringtee.
Sauel on juba kaks toidupoodi,
Perearstikeskus, kaks bensiinijaama... Kaks sammu autoga mere
äärde sõita. Ääretult suur pluss
Sauele on Saue kool. Koolimaja
võib olla viimase peal, aga tähtis on
kooli vaimsus.
See Saue Gümnaasiumi vaimsus
ongi siia vanematesse klassidesse
edasi õppima toonud ümbruskonna
koolide viielised.
P.E.: Me ei hakka rääkima Madis
Millingust kui tuntud lava–

püüdlikult – mul pole kohta, kus
pidu teha ja õhtut juhtida. Ikka
omakasupüüdlikkus eelkõige
(naerab). See on üks idee. Igal asjal
on muidugi majanduslik pool. Aga
plaane peab ka tegema ja püüdma
neid ellu viia. Linnavalitsusse
ametnikuks ma ei pürgi. Oluline
minu arvates ja kurb Saue
linnakodanike jaoks on see, et kui
suur osa neist käib mujal tööl, siis
ka lõõgastuma peab ta mujale
minema. Peame tegema kõik võimaliku, et Saue poleks vaid magala.
Mis sest, et hea, kvaliteetne ja
turvaline magala. Magala mentaliteedist tuleneb automaatselt huvipuudus kohaliku elu, kohaliku

raadio–teleesinejast. Sellena
tunneb sind suurem osa eestimaalasi. Majaehitus näib ka
lõpule jõudnud. Seega –
perekond, hobid...
M.M.: Elukaaslasene Janika,
elukutselt jumestaja. Andis
jumestustunde ka Saue Gümnaasiumis. Kahepeale kokku on kolm
last. Ühise lapse projekt veel ootab.
Hobidest ajalugu – loen palju just
Teist Maailmasõda puudutavat– ja
aiandus. Ühel hommikul peale
programmi lõppu seisime väljas ja
ajasime juttu – mina, Reitelmann ja
R 3 peatoimetaja. Äkki avastame,
millest me oleme 15 minutit
rääkinud – muruniiduki tera

Peeter Eelsaare
Alustame enne Saue asjade
juurde asumist siiski küsimusest
igapäevatöö kohta. Kas Raadio 3
on tagasipöördumine laiema
tuntuse toonud kunagise raadiotöö juurde?
M.M.: Ei olnud tagasipöördumine,
vaid uus etapp arengus. Mul on
põhimõte – kui mingil hetkel mingi
tegevus endale enam midagi ei paku,
siis seda ei tohi enam teha. Vastumeelselt ja tüdimusega tehtu
kvaliteet kannatab. Keda me
petame! Nii on ka Maie–Valduri
projekt ammendunud ja rahvast
petta me ei kavatse. Raadio on uus
väljakutse, teistsugune raadio kui
Sky Pluss, kus kunagi alustasime.
Teised programmi põhimõtted, teine

teritamisest, kastmisvoolikutest,
istikutest, muruväetistest... Huvitav,
tuleb see ealistest muutustest – pole
viisteist minutit kordagi rääkinud
autodest, naistest ega muudest
sellistest “mehelikest” teemadest.
Aga oma koduaed, kus on veel
miljon asja teha – olen avastanud
uue hobi.
P.E.: Mis viis sind Kaitseliitu?
M.M.: Meenub emotsionaalne
mälupilt. Olin vast üheksa– või
kümneaastane, istusin maal
pööningul ja lugesin raamatuid,
mida kodus ei tohtinud tol ajal
ollagi. Koguteosest „Eesti rahva
kannatuste aastad“ kuni „Nimed
marmortahvlil“. Minu emapoolne
vanaisa oli Tarvastu vallas omal ajal
tubli kaitseliitlane, edasi oli tee teada
– kogu pere Siberisse ja vanaisa
kusagile Vorkuta vasekaevandusse
jäigi. Mul kujunes ajalooline
teadlikkus ja 1990. aasta lõpus –
Kaitseliit oli alles taastatud – astusin
Kaitseliitu. Olen Kaitseliidu
Tallinna Maleva asutajaliige. !99697 käisin Kaitseväe Lahingukoolis
reservohvitseride kursusel ja sellest
ajast omab Kaitseliit kas nüüd just
igapäeva tegemistes, aga mõtteviisis
olulist osa. Auaste alguse poolt
kümnes – olen lipnik. Praegu on mul
kaks kohustust: olen pataljoni staabi
tagalaohvitser (kogu logistika), teine
on kaitseväeline pressitöö ja
Kaitseliidu propageerimine. Sel
talvel tegin läbi kuulipildurite
kursused. On ka üks mulle väga
meelepärane projekt – koos mõne
Kaitseliidu ohvitseriga viime
nädalavahetustel inimesi loodusesse
ja korraldame neile militaarseid
metsamänge.
Kui seda lehelugejani siiani
katkematuna jõudnud jutuajamist Jaanitule platsi ääres
tegelikkuses katkestasid Madise
„püüne peal“ käimised, katkeb
meie jutt nüüd lõplikult. Programm
ja Saue sünnipäevakülalised nõuavad oma ehk – Milling lavale.
Arvan aga, et mingi inimlik
täiendus telenäole ja raadiohäälele Madis Millingule on
lugejatel tekkinud. Sellega siis
seekord lõpetan ja loodame, et
tulevikus on põhjust temaga jälle
rääkida. Kui Saue linnakodanikuga ja ikka Saue linna
asjadest.
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KULTUURILINN SAUE ?

HENN PÕLLUAAS
Kõlab kaunilt, kuid kahjuks oleme
sellest tiitlist veel kaugel. Peale
raamatukogu ei ole Sauel ühtegi
avalikku kultuuriasutust. Puuduvad muuseum, kunstigalerii,
kontserdi- ja teatrisaal, kino ja
palju muud, mis teistel sama
suurusjärku väikelinnadel olemas.
Isegi raamatupoodi pole enam.
Sauel puudub ka väljaarendatud
linnakeskus, kus kultuuriasutused
asetseda võiksid ja mis igale
linnale oma näo annab.
Nii tarbimegi enamuses naaberlinnades pakutavat. Samal ajal
elavad Sauel mitmed eri kultuurialade esindajad. Mõnigi maailmamainega muusik on Sauel
esinenud.
Aktiivse kultuuritegevuse jaoks
aga puuduvad ruumid. Jaanituleplatsil toimuv on juhuslik, kõlakoda enamiku aastast kasutusest
väljas. Kuidagi ei leia Sauele teed
kujutav kunst. Kirjutise autoril oli
maikuus Nõmme muuseumis
ülevaatlik maalinäitus viimaste
aastate töödest. Suurima heameelega eksponeeriks neid ka
Sauel. Kuid siin pole selleks
kohta!
Kunagisel linnavalitsusel oli moto:
“Kõik teed viivad kooli“. Kõlas
kaunilt, kuid tee viis hoopiski
rappa. Kool küll võitis, kuid paljud
põletavad probleemid jäid
lahendamata. Kriips tõmmati
peale linna kultuurielu alternatiivsetele arengutele. Ka esinemispaikade arvus ei muutunud

midagi. Saue ainus saal on
sedavõrd hõivatud, et ürituste
korraldamiseks vaba aega leida on
praktiliselt võimatu.
Mida teha, et olukorda
parandada?
Sauel on vaja kultuurikeskust.
Lihtsaim ja sobivaim lahendus oleks
kaua tühjana seisnud kunagise
restoranihoone ärakasutamine.
Vähese vaevaga saanuks sellest
kaasaegse kontserdi–, teatri- ja
näitusepaiga, kuhu sobinuksid ka
huvialategevused ja noortekeskus.
Nüüd nõuavad kõik lahendused
mitmekümnekordselt suuremaid
kulutusi. See–eest on aga võimalik
saada arhitektuuriliselt silmatorkav
hoone. Uue, multifunktsionaalse
kultuurikeskuse ehitus peab olema
lähituleviku ülesanne, selle
elluviimiseks tuleb kaasata raha ka
erinevatest EL fondidest.

Sauel on vaja muuseumi. Kohta
kuhu külalisi viia, kus tutvustada
Saue linna ja ajalugu. Kõige
sobilikum selleks on kahtlemata
raudteejaam, mis peale mõisa on
Saue ajalooliselt tähelepanuväärseim hoone. Eeskujuks võiks
olla samuti jaamahoones paiknev
Nõmme muuseum, mis lisaks ajaloo
tutvustamisele täidab edukalt
näituste, loengute, väiksemate
kontsertide ja muude ürituste
läbiviimise ülesannet. Raudteejaam
jääb ehk väikeseks, kuid teda saab
laiendada pööningu väljaehitamisega ja miks mitte ka
hoonega hästisobiva, stiilse ja
modernse juurdeehitusega. Seda
enam, et Eesti Raudtee on valmis
kohe jaamahoonet linnale tasuta
andma.
Saue vajab oma nägu. Paljud
väikelinnad korraldavad igaaastasi
üritusi, millistega end teistest
eristatakse ning millised omavad ka
üleeestilist kõlapinda. Näiteid võib
palju tuua. Mida on Sauel pakkuda?
Väike linn pole argument.
Meenutagem Leigo Järvemuusikat
või Saueaugu taluteatrit, mõlemad
välja kasvanud ainult ühe mehe
unistustest. Sauelgi midagi
suurejoonelist korraldada pole
utoopia. Seda näitab naaberlinn
Keila, kus Kultuurikeskus on
suutnud vägagi arvestatavaid
projekte läbi viia. Meenutagem

HENN PÕLLUAAS
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sündinud 1960. aastal
Elab Sauel alates 1994. aastast.
Lõpetanud Pedagoogikaülikooli kunstiõpetuse eriala 1985 a.
Maalikunstnik.
Töötanud Eesti Kunstimuuseumis teadusliku töötajana,
Tallinnfilmis kunstnik – lavastajana,
Eesti Televisioonis 18-osalise etnograafilise dokumentaalsarja
„Eesti rahvakalender“ stsenaristi ja kunstnik – lavastajana.
Soomepoiste Pärimusühingu juhatuse liige.
Kirjutanud mitmed välis– ja sisepoliitika alased artiklid.
Avaldatud ka Eestis, põhiliselt Soomes, Rootsis, Kanadas ja Ungaris.
Praegu kirjutab raamatut Soomepoiste tegevusest laiemas,
ajalis–ruumilises kontekstis.
Abielus, 2 last, mõlemad õpivad Saue Gümnaasiumis.
Abikaasa on Saue Gümnaasiumi hoolekogu esinaine.
Ei ole olnud ega ole ühegi partei liige.

Põhjamaade sümfooniaorkestri,
segakoor Latvia – kinoekraanide
ning erirongidega Keilasse –
läbiviidud suurejoonelist kontserti.
Ütlete, et Sauel ei ole selleks kohta?
Just nimelt, selles asi ongi!
Meil on veel palju teha.
Samm edasi kultuurilinna poole
võiks olla igasuviste kunstinädalate korraldamine. Kutsume siia
skulptoreid, nii Eestist kui mujalt.
Saame rahva silme all valminud
tööd paigutada oma linna
kaunistama. Kunstinädalaga võiks
siduda vabaõhukontserte, etendusi,
näitusi... Miks mitte korraldada
Sauel suveteatrite festival? Peame
mõtlema pikas perspektiivis - mis
pakub inimestele huvi, mis teeb
linnast ligitõmbava. Kuidas
tunnetada, et oled sõbralikus ja
kultuurses keskkonnas? Ükski idee
ei ole üleliigne.
Linnakultuuri juurde kuulub
lahutamatult ka linnamiljöö ja
linnakujundus. Alustada tuleks
kohe ja väikestest asjadest, mis
kaunistavad linnaruumi lillekastid, istepingid, omanäoline
suuna– ja infoviitade süsteem,
prügikastid jne. Igaüks, kes on
vähegi ringi rännanud, teab,
kuivõrd olulised on linnamiljöö
kauniks ja koduseks muutmisel
haljastus, värvirõõmsad lilled.
Mõndagi on tehtud, linnapargiga
alustatud. Kuid sellest on siiski
vähe.
Hädavajalik on linna keskuse
väljakujundamine. Eelmised
linnavalitsused on käest lasknud
soodsad võimalused linna
arendamiseks. Tänu sellele on
meil kesklinna asemel hoopis
nõukogude pärandina laiutavad
laod. Linna arengu seisukohalt on
maade ja hoonete valimatu
erastamine olnud pehmelt öeldes
hoolimatu. Abstraktsed plaanid
viia keskus linnast välja, üle
raudtee tühjale põllule, kuuluvad
ilmselt fantaasia valdkonda.
Ainukese kesklinna tühja platsi
vaid ilmetute kortermajadega
täitmise plaan on vastuvõetamatu.
Keskus vajab erinevaid ärisid,
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hubaseid kohvikuid, vaba aja
veetmise kohti, kunstigaleriid,
hotelli jne. Huvitavat arhitektuuri,
mida meil pole. Et ka lihtsalt
möödasõitval turistil oleks põhjust
Sauele sisse põigata. Et Saue
inimesel endal oleks siin mõnus ja
kodune olla. Äkki peaks linn laod
ja nendealuse maa tagasi ostma?
Miks mitte kutsuda kokku
ühiskondlikul alusel toimiv ja
nõu andev linna kujundusarendusgrupp. Meil on küllalt
haritud ja avara pilguga inimesi,
kellel oleks huvitavaid ja
omanäolisi visioone Saue arendamiseks ja kes heal meelel jagaks
oma ideid.
Kõike, millest eelpool juttu on
olnud, saame ehitada vaid ühe
korra, seetõttu peame eriti
hoolikad ja valivad olema, et
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KULTUUR

tulemus oleks tõeliselt suurejooneline ja kordumatu.
Kultuurne keskkond harib ja
kasvatab. Tekitab kultuuritarbimise harjumuse, vajaduse
seda ise luua. Kui lisame
võimalusi enda arendamiseks,
kasvatame järelpõlve, kes teab,
mida hinnata ja millest hoiduda.
Selleks kulutatud raha ei ole
raisatud raha. Saue on üks
rikkamaid väikelinnu Eestis.
Siin elab palju toredaid,
võimekaid, intelligentseid ja
edasipüüdlikke inimesi.
MIKS EI VÕIKS MEIE
LINNAST, LISAKS SELLELE,
ET TA ON SÕBRALIK LINN,
SAADA KA TÕELISELT
OMANÄOLINE KULTUURILINN.

Showgrupp
“VIKERKAAR” (endine LAINELA)

alustab treeninguid
Saue kooli saalis 5. septembril
vanadel kellaaegadel.
LOENG

“Tervis Hiina loodusravi abil”
neljapäeval, 8. septembril kell 18.00
Saue Linna Raamatukogus.
Korraldaja Tianshi Terviseklubi.
Kohapeal ka tervisetoodete müük.

SAUE MUUSIKAKOOL
Ootame kõiki lauluhuvilisi poisse (4-7a.) laulma

Saue Poistekoori
ettevalmistuskoori

Juhendaja: Elviira Alamaa
Esimene proov toimub kolmapäeval 7.septembril
kell 16.00 lasteaia uues saalis
Info: GSM 52 25 359
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HARIDUS

EILE ALGAS JÄRJEKORDNE
KOOLIAASTA
Peeter Eelsaare
Eelmises lehenumbris rääkisime Saue
Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsaga
kooliaastaeelsetel teemadel. Tänases jätkame
seisus, kus esimene koolipäev seljataga,
avaaktused peetud ja ees ootamas pikad kuud täis
rasket tööd. Nii õpilastel kui õpetajatel. Enne kui
keskenduda igapäe vasele või tulevikust rääkida,
vaatame veel hetkeks tagasi. Eelmine jutuajamine
lõppes viitega riigieksamitele.
Niisiis Riigieksamid.
Analüüsisin õppeaasta 2004/2005 riigieksamite
tulemusi, aluseks ajalehes „Postimees“ 8. augustil
avaldatu. Matemaatikas on valla– ja väikelinna koolide hulgas kindlalt esikohal Saue
Gümnaasium 74,73 punktiga. Eesti Vabariigi
koolide keskmine on 52, 69 punkti. „Postimehe“
andmed üldisesse järjekorda pannud, saan kuus
esimest
Nõo Reaalgümnaasium
Tartu Kivilinna Gümnaasium
Hugo Treffneri Gümnaasium
Haapsalu Üldgümnaasium
Saue Gümnaasium
Tallinna Reaalkool

83,38
82,38
81,48
79,25
74,73
74,55

Seega on Saue Gümnaasium matemaatikas
tugevuselt viies Eestimaa kool. Muide – eespool

Tallinna Reaalkooli!
Harjumaa koolide edetabelis kõigi riigieksamite
kokkuvõttes jääb Saue Gümnaasium 0,1 punktiga
teiseks.
On veel üks koolide edukuse statistiline näitaja –
medaliga lõpetanute arv. Saue Gümnaasiumi
lõpetas kevadel medaliga kaks neidu.
Kuldmedaliga Riin Tamme ja hõbemedaliga Liisi
Ilu. Kaks neidu. Samal ajal teatas Tallinna
Lasnamäe linnaosa pressiteade, et Lasnamäe
koolides on 82 medalikandidaati. Ei tea, palju
nendest medali ka sai, kuid igal juhul on vahe
kordades. Milles asi? Kas koolide tasemes või
erinevates koolisisestes nõudmistes? Püüame ka
selles asjas selgust saada.
Jaan Palumets: Eelmisel aastal alustasime erilise
tähelepanu pööramist riigieksamitele. See on juba
tulemust andnud. Töötame selles suunas edasi.
Meie kool ei piira õpilase võimalusi riigi –
eksamite valimisel. Kui me ütleksime õpilasele
juba oktoobris – tuled isa–emaga kooli ja teeme
riigieksamite valiku ära. Kui oled aines
kolmeline, siis sina seda ainet ei vali! Seadusega
on õpilasel selleks aga õigus. Kuid niimoodi
tehakse paljudes koolides, sest kevadeks võib
kolmeline õpilane ka kaheliseks osutuda. Puudub
garantii. Selliseid asju tehakse väga karmilt.
Riigieksameid lubatakse teha ainult ainetes, kus
õpilane on nelja–viieline, ülejäänud on kooli-

RINGID ÕPILASTELE
2005/2006 õppeaastal
MUUSIKA

! Plokkflöödi ansambel

TANTS
! Breaktants

! Showansambel “VIKERKAAR”
! Line - tants

KUNST
! Tekstiilimaal

! Keraamika
! Käsitööring

MEISTERDAMINE
! Meisterdamine

! Fotoring

MÕTTEMÄNGUD
v
! Rendzu

! Male

PIKAPÄEVARING
! sport, mängud, käeline tegevus
SPORT

! Üldkehaline ettevalmistus
algklassidele
! Poiste korvpall ! Tütarlaste korvpall
! Võrkpall
! Jalgpall
! Poks
! Kergejõustik
! Orienteerumine ! Ujumine
! Hoki
! Jõusaali treening
! Tennis
! Karate

Ringidesse registreerimine:
5.-8. septembrini tööpäeviti kell 12.00-18.00 ruumis 124
tel. 6595 009
Infopäev ja ringide tutvustamine 7. septembril
kell 17.00 kooli aulas ja võimlas

eksamid – ja jutul lõpp. Meie pole nii teinud.
Nüüd medalitest. Medalisti taseme näitab
küllaltki objektiivselt ära riigieksamite punktide
arv. Koolihinne võib olla ka subjektiivne. Meie
kuldmedalil olid riigieksamite tulemused 95-9899, praktiliselt 100 punkti neiu! Hõbemedalil oli
madalaim tulemus 89 punkti. Ainuüksi Harjumaal
on koole, kus medalisti riigieksami tulemus on
60 punkti juures. Te küsite, kuidas see on
võimalik? Aga hindeid paneb ju õpilasele kool.
Nüüd fakultatiivsest õppest. 11. klassis
hakkame inglise keeles õpetama maiskonna lugu,
jätkub majandusõpetus, kolmanda keele
õpetamine gümnaasiumi osas. On veel üks
huvitav uus asi. Microsofti kõrval on
ameeriklastel olemas Oracle´i programm, mis
tuleb nüüd ka Ida– Euroopasse. Viis Eesti
Vabariigi kooli said võimaluse uue programmiga
ühineda. Tshehhi Vabariigist sai selle võimaluse
ainult kaks kooli. Meie oleme üks viiest. Meie
õpetaja Kaido Välli käis Californias koolitusel,
ameeriklased maksid kõik kinni. Nii me
alustamegi sügisest Oracle´i arvuti- programmi
fakultatiivset õpetamist.
Tulevikust. Praegu saame rääkida meie
traditsioonilisest kevadisest välisreisist. See
toimub märtsis, külastatavaks maaks Kreeka.
Uuest arvutiprogrammist teeme õpetaja Kaido
Välliga juttu ajalehe järgmises numbris.

LINNASISENE ÕPILASBUSS
alusta
b tööd
alustab
ala
tes 5. septembrist
alates

Kell 07.40 1. ring Kiviloo – Tammelehe tn. – Tõkke tn. – kool
Kell 08.00 2. ring Tammetõru tn. – Vana – Keila mnt. – kool

SAUE KOOLIHALDUSASUTUS VÕTAB TÖÖLE:

kooli klienditeenindaja
kuupalgaga 4000.- krooni
Võimalus töötada ka poole kohaga.
Kontakt tel 659 6519 või 51 79 417 juhataja Ivo Sandre

SAUE MALEKLUBI
Sauel on loomisel maleklubi.
Palun kõigil huvilistel endast märku anda.

Esimene kogunemine esmaspäeval 19.09.
Kell 19.30 Päevakeskuse ruumides.
Osavõtusoovist palun teatada
e-mail allan35@solo.delfi.ee
Info telefonidel 6595009 Sirje Luberg, 5144689 Allan Pihlak
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VOLIKOGU / LINNAVALITSUS

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
arutas sotsiaalküsimusi, väljastas ehitusload,
kinnitas hinnapakkumise, registreeris
kaubandustegevused.
Linnavalitsuse 29. istung toimus 24. augustil 2005 ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldused:
1.1 01.august 2005 nr 253 „Jäätmete vastuvõtmise hindade
kehtestamine”
1.2 10. august 2005 nr 254 „Nõusolek alaealisele kuuluva vara laenu
tagatiseks kasutamise kohta”
2. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 255.
3. Saue linna, katastriüksuse Tammetõru tn 39 jagamisel
aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade määramine
kehtestatud detailplaneeringu alusel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 256.
4. Saue linna, Ridva tn 15 katastriüksuse jagamisel, aadresside,
maakasutuse sihtotstarvete ja katastriüksuste pindalade
määramine kehtestatud detailplaneeringu aluse.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 257.
5. Tammetõru 42/Nurgakivi 23 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 258.
6. Maastiku 18 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 259.
7. Kasesalu 14 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 260.
8. Kungla- ja Väljaotsa maaüksuste sidekanalisatsiooni ehitusloa
väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 261.
9. Perve 8 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 262.
10. Kütise tn 3 korter 1 kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 263.
11. Saue linna Vana-Keila mnt 4A kinnistu detailplaneeringu
lähteülesande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 264.
12. Saue linna Ladva tn 2 kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 265.
13. Kaubandustegevuse registreerimine.

TÄ H E L E PA N U !
ALLJÄRGNEV TEADE PUUDUTAB
KÕIKI SAUE LINNAS ELAVAID
KOOLIEALISI LAPSI, MITTE AINULT
SAUE GÜMNAASIUMI ÕPILASI !
Linnavalitsuses oodatakse koolitoetuse avaldusi.
Saue Sõna on selle teate kord juba avaldanud.
Selguse huvides teeme seda veelkord.
Uue kooliaasta algusega seoses tuletame lapsevanematele meelde, et
käesoleval aastal esimest korda on Teil võimalik taotleda koolitoetust, mida
makstakse Saue linna eelarvelistest vahenditest.
Kord juba ilmunud koolitoetuse maksmise korra toome siinkohal veelkord teieni:
1. Koolitoetus on linna eelarvest üks kord aastas Saue Linnavolikogu
20.03.2003. a määruse nr 10 „Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise kord“ alusel makstav toetus.
2. Toetust on õigus saada lapsel, kelle elukohaks on jooksva aasta 10.
septembril rahvastikuregistri andmetel Saue linn ja kes õpib päevases
õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis
või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses.
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Majandustegevuse registris registreeriti: Kadaka Säästumarketi AS
– tegevuskoht kpl Säästumarket, Pärnasalu 31; Liliola OÜ –
tegevuskoht kohvik „Tule Toidubaar”, Tule põik 1; Skiline OÜ –
tegevuskoht Nurmesalu 16.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 266.
14. Erandkorras sünnitoetuste ja eelkooliealise koduse lapse
toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 267.
15. Perekonnanime muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 268.
16. Raha eraldamine Saue linna eeskostel olevale alaealisele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 269.
17. Sotsiaaltoetuste eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 270.
18. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 271.
19.-23. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 272-276.
24. Raha eraldamine projektile ”Nublu kaitseb ja õpetab”.
Projektiga ühinemiseks eraldati päästeteenuste alt 500 krooni
esimesse klassi minevatele lastele suitsuandurite ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 277.
25. Lembit Tamme sotsiaalhoolekandeasutusse paigutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 278.
26. Avalike ürituste korraldamine.
Nõustuti MTÜ Maaema Allikas poolt 27.augustil 2005.a Saue linna
aastapäeva tähistamise ürituse korraldamisega Saue lauluväljakul
kella 12.00 kuni 24.00.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 279.
27. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Otsustati lugeda Saue Gümnaasiumi ventilatsiooni põhiprojekti
hinnapakkumisel parima pakkumise teinuks OÜ Patiks summaga
74 340 krooni (koos käibemaksuga).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 280.
28. Nõusoleku andmine eestkostetava vara võõrandamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 281.
29. Info
Vello Toomik tutvustas Saue Gümnaasiumi poolt läbiviidud arvutite
hanke tulemusi. Võitjaks osutus AS Ordi pakkumine summas 150
000 krooni.
Otsustati võtta info teadmiseks.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

3. Koolitoetust makstakse jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks
saanud lapsele kuni lapse 16-aastaseks saamiseni.
4. Lapse varasema koolimineku korral makstakse koolitoetust pärast Eesti
Hariduse Infosüsteemist õppima asumise kohta andmete saamist või
õppeasutuse teatise või õpilaspileti esitamisel.
5. 16- aastasele ja vanemale lapsele makstakse koolitoetust pärast Eesti
Hariduse infosüsteemist andmete saamist või õppeasutuse teatise või
õpilaspileti alusel.
6. Toetust makstakse:
6.1 lapse esimesel kooliaastal 500,00 krooni
6.2 järgmistel kooliaastatel
200,00 krooni
7. Koolitoetuse taotlemiseks esitab lapse ema, isa, kasuvanem, eestkostja
või hooldaja Linnavalitsusele avalduse hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks
(avalduse vorm lisatud määrusele). Avaldus esitatakse lapse õppimise ajal ühel
korral.
8. Avalduse vorm on kättesaadav Linnavalitsuses (infolett), Saue linna
kodulehel (blanketid) ja Saue Gümnaasiumi kantseleis.
9. Avalduses toodus andmete muutumisest tuleb Linnavalitsust informeerida
jooksva aasta 30. septembriks.
10. Koolitoetus makstakse välja Linnavalitsuse korralduse alusel
ajavahemikul 01. oktoober kuni 30. november ning kantakse avalduses
märgitud arveldusarvele.
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TEATED / REKLAAM

INFO
OO
KODULOO
KODUL
HUVILISTELE

"
Saue Koduloo Seltsing

ALUSTAB HOOAEGA
13. septembril
Kell 17.00 Saue raamatukogus

" plaanid algavaks hooajaks
" uute liikmete vastuvõtt

Täiendav info tööpäeviti
tel: 65 96 682

Saue jõusaal vajab

ADMINISTRAATORIT
töö õhtuti ja nädalavahetustel
(sobib ka õpilasele)
CV palume saata
risto@treening.ee
või tuua jõusaali
Lisainfo 50 41 888

Lgp. Noored
emmed!
Kui soovite tööle minna,
tulen alates septembrist

HOIDMA TEIE
VÄIKEL
AST
VÄIKELA
Oman vastavat väljaõpet ja
elan Sauel.
56 762 502, Merle

Noor pere

ostab keskmise või
suurema maja Saue linnas
(vähemalt 5 tuba,
soovitavalt 2 kordne)
Valmis või viimistlustööde järgus.
Tel 6595 221 mob 5187165
Kontaktandmed
Henri Toom
Kuuma 3-9 Saue
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Turvaline Saue
Augustikuus politsei sekkumist
vajavatest sündmustest ja teadetest
Saue linnas annab ülevaate Saku
konstaablijaoskonna ülem Mart
Meriküll.
30. nädal. Kokku registreeriti 15
teadet-sündmust, alustati 2 kriminaalasja.
Neist esimeses sooritati poest vargus (isik
teada), teises püüti teha võltsitud
dokumentidega tehingut asutuses (isik
teada).
Tule tänaval torgati autol puruks kumm,
omanik kahtlustab teatud isikut.
Tammetõru tänaval sõitis auto vastu puud,
põrutada saanud isik viibis Mustamäe
haiglas vastuvõtul. Kütise tänaval lärmas
seltskond, üks isik toimetati jaoskonda,
seltskond lahkus. Intsidendi lahendas
Falck patrull.
31. nädal. Registreeriti 19 teadetavaldust. Välja selgitati 2 joobes juhti,
kokku 3 liiklus – eeskirja rikkumist ja 4
alkoholiseaduse rikkujat - avalikus kohas
joobesolek. Alustati 2 kriminaalasja (vargus
ja kehaline väärkohtlemine). Karistati kahe
koera omanikku looma - pidamisnõuete
rikkumise eest.
32. nädal. Registreeriti 13 teadetsündmust, kuritegusid ei registreeritud.
Lasteaia hoovilt viidi minema 6 männiistikut. Kainenema toimetati maas lebanud
mees ja avalikku korda rikkunud joobes
isik. Koore tänaval hirmutab naabreid koer.
Sauele eksis ära Klooga elanik, kes juhatati
raudteejaama. Saue Gümnaasiumi juurest
toimetati osakonda 7 alaealist, kes
tõmbasid vesipiipu ning alustati väärteo
menetlust. Laululaval lärmas seltskond,
isikud teada.
Nädal oli vaikne ja tähelepanuväärset
ei toimunud.
33.nädal. Registreeriti 21 teadet-

avaldust. Lapsed loopisid kividega
mööduvaid ronge, kuid jäid taba – mata.
Varastati jalgratas Sarda, tundmatud isikud
kahjustasid lauluväljaku lava.Tanklas
varastati leti tagant kott asjadega.
Osakonda toimetati 2 alkoholiseaduse
rikkujat. 17. augustil sõitis 15.a. poiss
mootorrattaga otsa naisterahvale ja
põgenes. Poiss tabati turvafirma Falck
abiga, vormistati materjalid.
Käesolevast aastast on üle poole
möödas, võimalik on juba näha muutusi
ning hinnata toimunut.
Käesoleva aasta 7 kuuga on Saue
linnas toime pandud 34 kuritegu, mis
võrrelduna möödunud aasta sama
perioodiga on 11 sündmust vähem. Sel
aastal on avastatud 12 kuritegu. Möödunud
aastal oli avastatud sama perioodiga 29
kuritegu.
Väiksematest süütegudest, need on
väärteod, on käesoleva aasta 6-e kuuga
koostatud 174 väärteo materjali, milledest
19 koostati alaealistele. Hoiatusmenetlust
viidi läbi 19-l korral, kuna toimepandud
rikkumine ei olnud olulise kaaluga, et
karistada. 2004,a, esimese 6-e kuuga
koostati 168 väärteo materjali ja 26 olid
neist alaealistele koostatud väärteo
materjalid.
Valdava osa toime pandud väärtegudest
moodustavad liiklusalased rikkumised.
Alaealiste poolt Saue linnas on valdavalt
sooritatud rikkumisteks suitsetamine ja
alkoholi pruukimine. Alaealiste suitsetamise ja alkoholi pruukimise osas on
lapsevanematel veel paljugi ära teha.
Kasvatus ja õiguskuulekus algab igaühe
oma kodust ja kellegi teise kaela seda
veeretada ei saa ega tohi. Kuigi osadel
juhtudel on “kõik teised süüdi”, va süüdlane
ise või tema lapsevanem – hooldaja.

Saue linna valimiskomisjoni
TEADE
Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees
Endiselt on valimiskomisjon avatud igal
päeval: E.R. 09.00-12.00;
T.N. 13.00-16.00 ja K. 16.00-19.00. Välja
arvatud 6. september 2005 (15.00-18.00)
Meeldetuletuseks
1. Valimisliitude registreerimise
dokumentide esitamise tähtaeg lõppes
1. septembril 2005.a.
2. Kandidaatide registreerimisedokumentide esitamise tähtaeg lõpeb
6. septembril 2005 (kell 15.00-18.00)

Kandidaatidel on õigus loobuda ja
dokumente
tagasi
võtta
9.
septembrini 2005 (kell 09.00-12.00).
Valimiskomisjoni koosolek kandidaatide registreerimiseks ja liisu heitmiseks
algab 09. septembril 2005 kell 14. 30
Praegu on Saue linna valimiskomisjoni
poolt registreeritud 2 valimisliitu:
„SAUE - KODUNE LINN”
„SÕBRALIK LINN”
Ilusat nädalavahetust.

11

TEATED / REKLAAM

2. september 2005

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPRAADI

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!

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.

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

VESIAEROOBIKA

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO

SAUE UJULAS

TEISIPÄEV, NELJAPÄEV 20.00-21.00
Treeningud algavad 6.septembril.
Treener Ly Lõoke 55 543 547, 659 6938

Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

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: 659 6120
GSM: 55 571 116

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

AEROOBIKA!
Saue Gümnaasiumis

Teisipäeviti ja neljapäeviti
Kell 20.00- 21.00

e-mail: info@ptc.ee
SAUE AUTOKOOL

AUTOJUHI
KURSUSE
Registreerimine 12.09.2005 kell 18.00.
Info: 50 27 993

• Astelpaju marju •
• Astelpaju mahlaekstrakti •
• Astelpaju õli •

Esimene tund
6.septembril

Samas oodatakse
MARJAKORJAJAID

Treener Anu Riit
Info tel 6709740
GSM 5094796

Tel.:6596-047
Mob:56-484-951
mail:toomas.kriisa@mail.ee

WORKPOWER SYSTEMS OÜ
KINNISVARAHOOLDUS

korraldab

Saue Gümnaasiumis
B kategooria

Astelpaju talu Alliku külas
MÜÜB

PAKUME KÜ-TELE JA ERAMU OMANIKELE

HEAK
ORRA
TEENUST
HEAKORRA
ORRATEENUST

#
#
#
#
#
#
#
#

sise- ja välikoristus
haljasalade hooldamine
talvine lumekoristus
remonditeenust
trepikojad, keldriruumid
paneelivuukide tegemine
katused,korstnad
san.tehnilised tööd

INFO
68 17 269
56 226 901

TEATED / REKLAAM

Seoses maitseainete tehase laienduse ja tootmise kasvuga
vajame töötajaid järgmistele ametikohtadele

ELEKTRIK - SEADISTAJAID
kelle töö ülesandeks on tootmisliinide seadistamine,
hooldus ja remont
EELDAME
elektrialast haridust ja töökogemust
valmisolekut tööks mitmes vahetuses
täpsust ja vastutustunnet
KASUKS TULEB
keevitus-, mehhaanika-, pneumaatika- ja
hüdraulikatööde teostamise oskus
arvuti kasutamise oskus
autojuhilubade olemasolu
inglise / saksa / soome keele oskus
OMALT POOLT PAKUME
motiveerivat töökeskkonda
koolitust ja arenguvõimalusi
palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega

2. september 2005

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

MÜÜME

(Kesa 20, Saue)

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 toiduohtuse juhtimissüsteem on alates 2004 a.
vastavuses EFSIS (European Food Safety Inspection Service ) standardiga.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust

SAUE PUIDU OÜ
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SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

PAKKUMISED
SEPTEMBRIS
# 10. ja 17. septembril kell 11.00 – 14.00 toimuvad
Saue Jõusaalis kliendipäevad. Ttreeninguga seotud
küsimustele vastavad treenerid Andres ja Risto.
Sissepääs jõusaali 20 krooni.
1. – 4. september SÕBER TASUTA TRENNI KAASA!
# Septembris jõusaali vabapääse õpilastele -10%
# Kõigi septembris ostetud vabapääsmete (õpilased ja
täiskasvanud) vahel LOOSITAKSE Polar spordikell /
pulsimõõtja (loosimine toimub 3. oktoobril)
# Jõusaalis treener nüüd 3 x nädalas

CV palume saata 10 päeva jooksul
peale kuulutuse ilmumist
aadressil: AS Paulig Baltic
Tule 24 A Saue 76505 või
e-mail aadressil
tarmo.leht@paulig.ee
märgusõnadega “ Elektrik “

Avatud: E – R 16.00 – 22.00
L 10.00 – 22.00, P 10.00 – 16.00
Treeneri tööajad: E, T, N kell 17.00 – 20.00

AS Saue EPT võtab tööle

TOOTMISRUUMIDE KORISTAJA

LISAINFO

aadressil Tule 22 Saue

Telefonil
670 9770
või
www.treening.ee

TÄPSEM INFO tel: 670 9634 kella 8.00 – 16.00
Sooviavaldus koos CV - ga saata
faksil 670 9630 või e-post: saueept@online.ee

Lammutusfirma pakub tööd

lammutustöölistele
Palk kokkuleppel
Kontakt: 51 71 528

Esmaspäeval 22.augustil

KAOTATUD
MOBIILTELEFON
Nokia 3220 (punast värvi)
LEIDJALE VAEVATASU! 55 684 829

AEROOBIKA
Saue Gümnaasiumis
esmaspäev ja kolmapäev
19.00–20.00
Treener: Signe Vent
Info tel: 6 596 037
51 936 745
Signe Vent

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

