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16. oktoobril toimuvad
kohalike omavalitsuste valimised.
Millised on valimiseelsed
teated Saue linnakodanikele?
LUGUPEETUD VALIJAD!
Kui Te oktoobri alguseks ei ole saanud
valijakaarti, pöörduge kohe Saue Linnavalitsusse linnasekretäri või registripidaja
poole.
Tel: 67 90 179, 67 90 178
INFORMATSIOONIKS.
• 22. septembrist
alustas tööd jaoskonnakomisjon.
• 10. oktoober - 12. oktoober - toimub
eelhääletamine. Valimisjaoskondades
algab eelhääletamise päeval hääletamine
kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Toimub ka

hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas.
ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
TOIMUB ÖÖPÄEVARINGSELT.
• 16. OKTOOBER - VALIMISPÄEV
Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Toimub ka kodus hääletamine.
Valimiskomisjon kontrollib hääletamis-tulemusi
ning koostab valimistulemuste kohta protokolli.
Kui üksikisik, kandidaat, valimisliit või erakond
leiab, et jaoskonnakomisjoni või valimiskomis

joni poolt on rikutud tema õigusi, saab ta 3
päeva jooksul komisjoni toimingu tegemisest
esitada kaebuse maakonna valimiskomisjonile.
Kuni kaebus on lahendamisel , ei saa valimiskomisjon volikogu liikmeid registreerida.
Valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed
oma otsusega, avalikustab otsuse veebilehel
ning kutsub volikogu kokku hiljemalt seitsmendal päeval pärast otsuse veebilehel
avalikustamist.
Tulemuslikke valimisi soovides
Jekaterina Tikerpuu

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS
Saue, 22. september 2005.a. nr. 193
JAOSKONNAKOMISJONI LIIKMETE NIMETAMINE.
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 21 lg 1, 2 ja 3 ning valimisliitude,
erakondade ning linnasekretäri ettepanekute alusel Saue Linnavolikogu otsustab :
1.

Nimetada jaoskonnakomisjoni
esimeheks Maie Matsiselts.
2. Nimetada jaoskonnakomisjoni
koosseisu alljärgnevad isikud:
2.1 Siiri Gelkova;
2.2 Meeli Kallas;

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Haiko Käärik;
Terje Lillo;
Margit Ots;
Ilme Püss;
Anneli Ritsing;
Andra Salutee.

3.
3.1
3.2
4.

Nimetada asendusliikmeteks:
Diana Kooskora;
Ulvi Urgard.
Otsus jõustub
teatavakstegemisest.
Rafael Amos, Volikogu esimees

JAOSKONNAKOMISJONI TEADE
Eelhääletamine toimub 10.oktoobrist kuni 12.oktoobrini
Saue Linnavalitsuses kella 12.00 kuni kella 20.00
Samas toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Valimiste päeval 16.oktoobril saab hääletada Saue
Gümnaasiumis kella 9.00 kuni kella 20.00
NB! Hääletama tulles ära unusta maha isikut tõendavat
dokumenti ning kontrolli kas see on ikka kehtiv.
Valija, kes terviseseisundi tõttu ei saa hääletada hääletusruumis, taotleb kodus hääletamist.

Konkurss Kaunis Kodu ootab kandidaate
Juba mitmeid aastaid on Saue linnas läbi viidud

KONKURSS KAUNIS KODU

Kodus hääletamine korraldatakse ainult valimispäeval,
selleks tuleb valijal esitada Saue Linnavalitsusele või
jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 16.00- ni
kirjalik taotlus.
Jaoskonnakomisjon asub enne valimisi
Saue Linnavalitsuses ( info telefonil 67 90 187, 5221430)
ja valimiste päeval Saue Gümnaasiumis
(info telefonil 6709234, 5221430)
Maie Matsiselts
jaoskonnakomisjoni esimees

See ettevõtmine on sauelaste hulgas küllaltki mainekas ning elevil meelel oodatakse sügist, mil
taas tulemused teatavaks tehakse. Ka tänavu toimub konkurss ettenähtud ajal. Suvel tutvusid
konkursikomisjoni liikmed Saue ilusate ehitiste ja kaunite koduaedadega. Nüüd on kätte jõudnud
aeg kaasata üritusse ka kõiki asjahuvilisi. Palun Teil kõigil, kes te tunnete huvi ja vajadust, teatada
Saue Linnavalitsusse veel uusi võimalikke kandidaate kuni 20.oktoobrini Kauni Kodu konkursile.
Vello Toomik, Saue abilinnapea

UUDIS

3

30. september 2005

SAUE SAI UUE STAADIONI
15.septembril 2005.a. kell 11.30 avati
pidulikult Saue Gümnaasiumi renoveeritud
staadion. Staadioni renoveerimistöid teostas
riigihanke võitnud Tallinna Teede AS ja
ehitustööde maksumus oli 6,2 miljonit krooni.

Renoveerimistööde käigus rajati 44x68 m
suurune kunstmurukattega jalgpalliväljak,
võrkpalliväljak, tartaankattega jooksurajad,
heite-, tõuke ja viskesektorid. Lõpetamisel
on skatepargi ehitamine. Staadioni äärde on
paigutatud valgustus, mis pikendab oluliselt
staadioni kasutusaega.
Staadioni renoveerimine parandab
märgatavalt nii Saue Gümnaasiumi õpilaste
kui ka Saue spordiklubide sportimisvõimalusi.
Staadioni avamisel loeti ette Saue Linna
üleskutse Eestimaa kohalikele omavalitsustele, pööramaks senisest rohkem
tähelepanu koolispordile. Üleskutsele on alla
kirjutanud Saue Linnavolikogu esimees
Rafael Amos, Saue Linnapea Ero Liivik, Eesti
Koolispordi Liidu juhatuse esimees

kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe ja
kahekordne olümpiapronks Indrek Pertelson.

Saue Linna ja
olümpiamedalistide üleskutse
Eesti Vabariik on näidanud kogu maailmale
oma elujõulisust ja kiire majandusarengu
fenomeni. Eesti rahvas on alati silma
paistnud töökuse ja rahvuslike väärtuste
alalhoidmisega.
Üks põhilisi rahvuslikke väärtusi on inimeste
tervis, nende sportimisharjumused, kehaline
vastupidavus. Sinasõprus spordiga peab
alguse saama juba varajases nooruses ning
jätkuma koolieas.
Igast poisist-tüdrukust ei saa tippsportlast,
kummatigi peab sihipäraselt kehakultuuriga
tegelemine tagama kõikidele hea tervise ja
reipa meeleolu. Saue Linn kutsub kõiki
Eestimaa kohalikke omavalitsusi pöörama
senisest rohkem tähelepanu koolispordile.

Rajagem oma linnadesse – valdadesse uusi
koolistaadione, võimlaid, ujulaid, tervise-

spordi radasid, lihtsalt spordiväljakuid.
Andkem meie noortele võimalus läbi kehalise
aktiivsuse saada eesti riigi terveteks ja
väärilisteks kodanikeks.
Vaid terves kehas elab terve vaim.
Saue linnavolikogu esimees Rafael Amos
Saue Linnapea Ero Liivik
Eesti Koolispordi Liidu juhatuse esimees
kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe
Kahekordne olümpiapronks Indrek Pertelson

Õhtul tähistati staadioni avamist
sõpruskohtumisega jalgpallis
tulede valgel Saue linna ja Saku
valla meeskondade vahel.
Sauelased läksid 1:0 juhtima ja
hoidsid edu kuni lõpusekunditeni.
Siis õnnestus Saku valla meeskonnal lüüa viigivärav. Järgnenud
penaltite löömisel olid täpsemad
sakulased, kes said üheväravalise
võidu.

Saue linna saabus järjekordne kiri
Läti sõpruslinnast Vangazist.
v

v

17. novembril pühitseb Vangazi linn
oma järjekordset sünnipäeva. Muude
traditsiooniliste päevakohaste pidulike
sündmuste käigus austame me igal
aastal sellel päeval inimesi, kes on
kuulutatud meie linna aukodanikeks. Ja
anname linna aukodaniku nimetuse
uutele, seda väärivatele inimestele.
Sel aastal esitas grupp meie linnakodanikke Vangazi aukodaniku tiitli
kandidaadiks Saue Linnavolikogu
esimehe Rafael Amose. Arvestati tema
erilisi teeneid ja järjepidevat tööd kahe
linna sõprus- ja töösidemete
arendamisel. Meie linna volikogu kiitis
selle ettepaneku heaks. Rafael Amosest
v

v

saab esimene Vangazi linna välismaalasest aukodanik.
11. novembril korraldab Vangazi
linnajuht Vilmars
Lucans
linna sünnipäeva puhul vastuvõtu, mis seekord
viiakse läbi restaureeritud Parun
Münhauseni lossis.
v

Traditsioonilisele sünnipäevapeole
kutsutakse kõik need inimesed, kes on
meie linna arengule aasta jooksul kaasa
aidanud. Selle piduliku sündmuse
käigus antakse härra Rafael Amosele
üle Vangazi linna aukodaniku staatust
tõendavad dokumendid.
v

v

Vangazi Linnavolikogu hariduse,
kultuuri ja sotsiaalkomisjoni esimees
-Inara
Laizane

Täiendavat informatsiooni saab
tel: 371 947 04 87 ja e-post
inarina21@hotmail.com
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SAUE LINNAPEA ERO LIIVIKU
ARUANNE LINNAVALITSUSE TÖÖST
2005. aasta
II ja III kvartalis
Esitatud volikogu
istungil
22. septembril
1. EHITUS- JA
PLANEERIMISALANE
TEGEVUS
Saue Gümnaasiumi staadioni kaasajastamine, mille käigus rajati 44x68 m
suurune kunstmurukattega jalgpalli-väljak,
võrkpalliväljak, tartaankattega jooksurajad,
heite-, tõuke- ja viskesektorid. Staadioni
äärde paigutati valgustus, mis pikendab
ouliselt staadioni kasutusaega. Staadioni
renoveerimine parandab märgatavalt nii
Saue Gümnaasiumi õpilaste kui ka Saue
spordiklubide tegutsemisvõimalusi. Ehitas
Tallinna Teede AS, kokku läksid tööd
maksma 6,2 miljonit krooni – 3 miljonit sellest
rahast eraldati riigi 2004.a. lisaeelarvest.
Tööd kestsid juunist augustini, staadion avati
pidulikult 15.septembril.
Keskuse pargi haljastamise, mänguväljakud. Haljastamise II etapp viidi läbi
juunis-juulis. Istutati põõsaid-puid
(kõrghaljastus), uuendati purskkaev. Lisaks
rajati samasse mänguväljak. Uuendati Tule
tn 6 mänguväljak, ühisprojektide raames
rajati mänguväljakud Kiviloos ja Aedniku
tänavale. Kooli staadioni juurde ehitatakse
skateparki.
Alustati Vana- Keila mnt. jalgtee
(Pärnasalu- Keila mnt.) ehitustöödega.
Tööde lõpp on 2005.a. oktoobris Projekteerimisel arvestati maksimaalselt vajadusega
säilitada teeäärne kõrghaljastus. Peatöövõtja
AS Teede REV 2. Alfalteeriti Tule tn.
lagunenud lõik ARK-i lähedal. Saue teede tänavate hooldusremonti teostab Tallinna
Teede AS. Nii nende kui ka teiste hangete
läbiviimisel, asjade ostmisel või teenuste (ka
ehitustööde) tellimisel, on järgitud riigihangete teostamise head tava ning pakkujate paljususe põhimõtet. Teostatud hangete
kohta proteste ja kaebusi pole esitatud,
samuti pole hankeid tühistatud.
Lõppjärku on jõudnud Saue Muusikakooli dŽ ässistuudio ehitustööd.
Rahastamine linna eelarvest ning CBC 2002
programmi vahenditest (eurofondid).
Peatöövõtja OÜ Regula.

Valmib kaasaegne helisalvestus-stuudio
koos harjutusruumidega. Lisaks on eurorahaga muusikakoolile ostetud kontsertklaver „Estonia“.
Linnavalitsuse poolt on algatatud
3
detailplaneeringut: 1) Ladva tn 2 kinnistu;
2) Diapol Granite OÜ tootmisterritoorium ja
3) Vana-Keila mnt 4A kinnistu. Läbi on viidud
2 avalikku väljapanekut: Väljaotsa
maaüksus detailplaneeringu avalik
väljapanek 9. maist kuni 22. maini 2005,a,
ning Sooja tn 3 territooriumi detailplaneeringu
avalik väljapanek 11. juuli – 24. juuli 2005. a.
Tootmis- ja ühiskondlike hoonete projekteerimise tingimusi ja arhitektuur ehituslikke lisatingimusi on välja antud 6.
Mitmesuguste tehnovõrkude projekteerimistingimusi on välja antud 9. Neist nelja
projektid on meil kinnitatud ja esitatud
ehitusloa taotlemiseks. Elamute projekterimistingimusi on välja antud 17, nende
alusel projekteeritud elamute projekte on
kinnitatud 12 ja esitatud ehitusloa
taotlemiseks. Ehituslubasid on väljastatud
59. Suuremad objektid: Pesmel laiendus,
Toode laiendus, Fors laiendus, Samilift
laiendus, kooli staadion, Zoovetvaru uus
hoone, Wihuri (Caterpilleri esindus), Uusaru
kommu-nikatsioonid, Väljaotsa kommunikatsioonid. Kasutuslubasid on väljas-tatud
8, sh. Plastone, lasteaia juurde-ehitus,
koolistaadion, Säästumarket jne.
Maade munitsipaliseerimine. 21.07.
kinnitas Vabariigi Valitsus Saue Sarapiku
tervisepsordikeskuse maaüksuse munitsiaalomandisse andmise (eelnõu), mille kohaselt
taotletavast maaüksusest saab puhkuse ja
vaba aja veetmiseks ettenähtud sotsiaalmaa.
Pindala 14,5 hektarit. Sinna rajatakse terviseja suusarajad, mis parandavad puhke- ja
sportimisvõimalusi. Üldse: munitsipaalmaade vormistamisega seotud eeltööd ja
kandmine maakorralduskaardile - 8 objekti.

2. KANTSELEITOIMINGUD
1) Ajavahemikul on Toimunud 19
linnavalitsuse istungit, kus vastu võetud 237
korraldust ja 1 määrus. Kaalukama osa
korraldustest moodustavad linnakodanike
avalduste rahuldamine ehitus- ja kasutuslubade väljastamiseks, detailplaneeringute
algatamiseks ja vastuvõtmiseks ning sotsiaalküsimuste lahendamiseks.
2) Registreeritud ja enamuses ka lahendatud on linnavalitsusele saadetud 1295 avaldust, III kv laekunud avaldustest enamuse
moodustasid koolitoetuste avaldused (400);

3) perioodil on vormistatud 89 lepingut, 46
notariaaltoimingut, on kontrollitud ja teostatud registreerimistoimingud majandustegevuse registris (viimastel andmetel on
Saue linnas registreeritud 114 ettevõtjat).
4) lõpuks on korrastatud linnavaraameti
kogu tegutsemisaastate arhiiv, linnavalitsuse
arhiiv on nõuetekohaselt korrastatud 2003.
aastani (kaasa arvatud).
5) perioodil on registreeritud sünde 36,
surmasid 14. Elanike arv registris on jõudnud
5 554 inimeseni. Võrreldes I kvartaliga suurenes elanike arv Sauel 115 inimese võrra.
Elama on asutud uutesse piirkondadesse Aniisi tänava ridaelamutesse, Viigimarja
tänavale ja Koondise 19 a, b, c, d elamutesse. Sissekirjutamine nendesse piirkondadesse jätkub.
Edukalt on läbi viidud Koolihaldusasutuse
juhataja leidmise konkurss.

3. SOTSIAALVALDKOND
Üritused
1. Lastevanemate koolitus “Gordoni
perekool”, 10 loengut kevadel ja 10 loengut
alates 5.oktoobrist. Perekooli loengud imikueas laste vanematele algavad oktoobrist
2. “Saue TurvaVest 2005” toimus
14.mail 2005.a.
3. Saue Lumelinn veebruaris 2005.
4. Suvine Laste Linnalaager - 2 ühenädalast vahetust toimusid augustis.
5. Päevakeskuses toimus elanikkonnalt
kokku toodud mittevajalike riiete, mööbli jm
jagamine linnarahvale.
6. Hädaabitöid viidi läbi kokku 146 tundi.
(haljasalade niitmine, lehtede riisumine, prahi
korjamine jne).
7. Alaealise perekonnanime vahetus
2-l korral.
8. Beebiballe korraldati 5 korral, sel aastal
veel 2 korral.
9. Läbi viidi 61 raske ja sügava puudega
isiku toimetuleku hindamine, hooldajatega
sõlmiti lepingud, maksti välja hooldajatoetused.
10. Uimastiennetusalane projekt „See on
Sinu valik” 5-ndatele klassidele jaanuarmärts 2005, plaanis jätkata 2005/2006
õppeaastal
11. Töökeskkonna- ja töötervishoiualase
dokumentatsiooni vormistamine, riskianalüüsi ja tegevuskava koostamine
12. Sotsiaaleluruum eraldati ühele perele
13. Sotsiaalhoolekandeasutusse paigutati
4 isikut
14. Organiseeritud külastused sotsiaalhoole
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3. Sotsiaalvaldkond 01.jaanuar -20.september 2005.a.
TOETUSE LIIK
1.

Ühekordne
sotsiaaltoetus, laste
kooli- ja lasteaia
toidutoetus

2.
3.

Sünnitoetus
Koolieelse koduse lapse
toetus
Pensionäride ja
puuetega inimeste
jõulutoetus

4.

5.

Hooldekoduteenus
(paigutatud
hooldekodudesse

6.

Kooliõpilaste sõit
elektriraudteel

7.

Tasuta ja soodussõit
bussiliinil nr 190

8.

11.

Puuetega Noorte
Õppekeskus JUKS
Psüühilise
erivajadustega inimeste
tugiteenus
Koduteenus eakatele
(koduhooldustöötaja
Taimi Reva
Riiklik hooldajatoetus

12.

Riiklik toimetulekutoetus

13.

Koduteenus lastega
peredele

9.

10.

TOETUSE
SAAJAID
212 taotlust
39 lapse toit 1
poolaasta
32 lapse toit
2. poolaastal
55 last
156 peret (II
kvartal)
1174
pensionäri ja
puudega
inimest
Paigutatud 4
eakat ja 2
puudega
isikut
(Lihulas 3,
Karjakülas 2,
Aa
Hooldekodus
1)
53 õpilast (1 poolaasta)
64 õpilast (2 poolaasta)
1722 õpilast
ja pensionäri
(1 poolaasta)
2 puudega
noort
9 psüühilise
erivajadusega
inimest
9 üksikvanurit,
vajavad
kõrvalabi
61 raske ja
sügava
puudega isiku
hooldajat
1-2 taotlejat
kuus
1 pereabiline
kolmelapselis
e pere
abistajana,

kandeasutustesse, kus viibivad Saue linna
hoolealused (Haiba Lastekodu, Karjaküla
Sotsiaalkeskus, Lihula Hooldekodu, Tallinna
Noorte Õppekeskus JUKS)
15. Linnavalitsuse istungitele valmistati ette
98 eelnõud
16. Noorsootöökomisjoni töö korraldamine
(koosolekud 1 kord kuus)
17. Sotsiaaltöötajate infohommikud iga
nädala teisipäeval
18. Koostöö Päevakeskuse ja MTÜ-dega
(Saue Lastekaitse Ühing, Saue Füüsiliste
Puuetega Inimeste Ühing)
Kavas on :
19. Puuetega inimestele tööhõive korraldamise ettevalmistamine
20. Sotsiaalteenuste võrgu laiendamise
ettevalmistamine
21. Projekt „Tugiisikute teenuse arendamine
Saue linnas” raha taotlus Harju MV-le

SUMMA
EELARVES
323 000.-

Kasutatud

Jääk

190 489,70

132 510,30

330 000.530 000.-

314 000,00
28 1590,00

16 000.248 410.-

120 000.-

-

120 000.-

154 800.-

97 673,00

57 127.-

152 100.-

122 250.-

29 850.-

1 200 000.-

900 000

300 000

87 900.-

44 185,.-

43 715.-

115 300.-

98 519,70

16 780,30

4. HARIDUSKULTUURIVALDKOND
Investeeringud koolimajas: akende
vahetus, klasside remont , uus koolikellasüsteem, e-kool kõigis kooliastmetes (lisaks
staadion, skatepark).
Kevadised Saue Gümnaasiumi tublimate
õpilaste ja õppursportlaste tunnustamised.
Lasteaed on täisvõimsusel tööle hakanud.
Lõpetatud on haljastus- ja heakorratööd.
Sõlmiti leping Tallinnaga laste huvihariduse
rahastamise kohta.
Juunis külastasid Sauet Soome sõprusvalla
Lappi juhid ja sotsiaalvaldkonna töötajad
(40 inimest).
Folklooripeost võtsid osa Läti ja Ukraina
sõprusomavalitsuste rahvatantsukollektiivid.
Toimunud on planeeritud kultuuri-ja spordivaldkonna üritused.
Linna sünnipäeva tähistamine kontserdi ja
laadapäevaga.

LÕPETUSEKS EELARVE
TÄITMINE SEISUGA
20.SEPTEMBER:
TULUD
Eelarve kõikidest tuludest kokku
täidetud 69%, sealhulgas:
•
•
•
•

tulumaks
74%;
maamaks
65%;
omatulud
72%;
toetused ja sihtrahad
59%.
Toetuste ja sihtrahade laekumise
protsendi viib alla 1-4.klasside
koolitoiduraha laekumine
• muud tulud
50%

Personalikul
u
168 000.(sihtotstarbel
ine)

98 958,67

69 042

246 400.-

15 659,00

230 741.-

14 000.-

6 410,00

7 590,00

22. Koostöös Sünni ja Imetamise Eesti
Tugiühinguga läbi viia imikutega emadele
loengutsükkel alates oktoober 2005
23. Korraldada
17.-20.oktoobrini
Päevakeskuses kasutatud lasteriiete ja
kodukaupade korjamine ja jagamine.
Lisaks on sisse seatud ja korrastanud
sotsiaalregister (ostetud lukustatavad
raudkapid, kuhu on paigutatud kodanike
poolt esitatud avaldused, dokumendid jm.),
tagatud on andmekaitse. Uuendatud
tarkvara, kuna administreerimise mahu
suurenemise tõttu (koolitoetused,
hooldajatoetused jne.) on seda hädasti vaja.
Esmakordselt makstakse koolitoetust:
Koolitoetust makstakse lapse esimesel
kooliaastal 500 krooni, järgmistel kooliaastatel 200 krooni õpilase kohta.

Arvestamata tulude laekumise paratamatut
sesoonsust, peaks 8,5 kuu keskmine
laekumine olema 70,8%. Tegelik laekumine
69% on seega pisut madalam, kuid võib
rahul olla.
KULUD
Eelarve kõikidest kuludest kokku on
täidetud 66%, sealhulgas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üldised valitsussektori teenused
riigikaitse
avalik kord
majandus
keskkonnakaitse
elamu-kommunaalmajandus
tervishoid
vabaaeg, kultuur
haridus
sotsiaalne kaitse

57%;
50%;
65%;
44%;
57%;
58%;
34%;
80%;
69%;
54%

FINANTSEERIMISTEHINGUD
2005.aasta finantseerimistehingutest on
täidetud 75%.
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PLASTONE TEHASE ARGIPÄEVAD
Eelmises Saue Sõna numbris andsime ülevaate Plastone uue
tehase pidulikust avamisest. Ja lubasime argipäevast lisa.
Peeter Eelsaare
Plastone OY kuulub kontserni SAXO OY, mis on Soome pereettevõte.
Kontserni tugevusest annab aimu see, et talle kuulub 31% Myllykoski
OYst – see firma on aga suur tegija Euroopa paberiturul. Lisaks
kuuluvad Saxo OYle veel tervishoiutarvikute müügi ja reklaamiga
tegelev firma Mekalasi ning plastikmatte tootev firma Plast-Turf.
Viimane on üle maailma kliente omav, eelkõige niisketesse ruumidesse –
uste ette, saunaruumidesse jne. - matte tootev ettevõte.
Plastone OY Soomes on sertifitseeritud vastavalt ISO – 9001 ning ISO –
14001 kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemidele. Sertifitseerimine Saue
tehases on planeeritud järgmise aasta keskpaika. Tulevikus on kavas
juurutada ka kvaliteedisüsteem QS-9000/TS16949. Teenuste loetelu on
pikk – toodete disain, kiirprototüübid, valuvormide disain, valuvormide
tootmine, survevalu, markeerimine (logo, tekst), montaaz, logistika.
Ühel septembrihommikul seadsin sammud uude tootmiskorpusesse, et
Plastone Saue tehase tootmisdirektorilt Martin Koppelilt küsida, mida
selline ettevõte toob uut sauelastele.
Martin Koppel: Plastone tehase ehitamine Sauele tähendab sauelastele
eelkõige seda, et on juurde tulnud koht, kus on võimalik leida

meelepärast tööd kodu lähedalt. Praegu on meie 15 inimese hulgas 1
Saue linna inimene, lisaks 1 Saue vallast. Aasta lõpuks vajame 25-30
töötajat, seetõttu on kõik huvilised teretulnud meie juurest läbi astuma.
Asume Tule 23A, toodame survevalu meetodil plastmassdetaile elektri-,
meditsiini-, sporditarvete-, ehitus- ning kodutehnikatööstusele. Seega
valdkond lai – teeme kõike, mida saab termoplastidest valada ja pole just
väga suurte gabariitidega. Ettevõte on perspektiivikas, kavatseme
laiendada oma klientuuri Baltimaadesse kui ka mujale Euroopasse. Tööd
jätkub, lepinguid lisandub, vajadus personali järele kasvab.
Plastikdetailide vajadus meie igapäevaelus jääb veel pikaks ajaks.
Seega – kui otsite uut töökohta või plaanite elukutset vahetada, tulge,
vaadake ringi. Meil on erinevate nõudmistega töökohti. Praegu otsime
operaatoreid. Operaatori ametikoht ei nõua tingimata erioskusi ega
varasemat plastmassiga tegelemist. Põhiline on töötahe ning soov õppida
ja areneda, väljaõppe saab kohapeal või Soomes. Veel otsime
seadistajaid, siin peaks kandidaadil olema tehniline taust. Väljaõpe jälle
kohapeal ja/või Soomes.
P.E.: Palju palka maksate?
M.K.: Palk on kindlasti konkurentsivõimeline, st. üle keskmise,
arvestades vastava valdkonna palgataset.
Lõpetuseks.
Sauelased, astuge läbi Plastone tehasest!

Saue linnas tegutseb uus apteek
1.septembril avati Saue Kaubakeskuses AS Tallinna Mustamäe
Apteegi haruapteek.
Saue Sõnale andis intervjuu apteegi
juhataja Tiiu Korju: “Inimesed on leidnud
tee meie apteeki. Potentsiaali on meil veel,
oleme ju lahti kella üheksani ka laupäeval ja
pühapäeval. Kui sauelased hilja õhtul kusagilt,
kas maakodust või külaskaäigult tulevad ja
ravimeid vajavad, saavad neid meilt.. Seda veel
paljud ei tea. Meile saab hästi ka lapsevankriga
– treppe ju pole. Kuulume Apotheka ketti –
meil on kõik Apotheka soodustused. Meie
apteegis on ka retseptiravimid, aga kuna oleme
haruapteek, siis rahusteid meil pole. Kui ka
kõike, mida soovitakse, hetkel pole, tellime ja
järgmiseks lõunaks saame. Sauel on nüüd ju
kolm apteeki, eks me peame turgu jagama, kuid
inimene saab valida nüüd ka hinna järgi. Meie

soovitame autoga Kaubakeskusesse tulevatele
inimestele – astuge ka meie juurest läbi, saate
kõik vajaliku ühest kohast kätte. Töötasin
pikka aega Keilas – seal toimetasid kolm
apteeki rahulikult ja kõik tulid omadega välja.”
Uues apteegis on kaks töötajat, teine on hetkel
haiguslehel. Maire Altmeri on eriti staazikas
Saue apteeker, töötanud siin mitukümmend
aastat. Ka proua Korju ise on apteekritööd
teinud üle kolmekümne aasta. Viimased 17
aastat Saue linna
elanik, seega tööle on
tulla ligidalt.
Lõpetuseks palub
juhataja sauelastele
teatada, et uue apteegi
telefon on 65 70 760 ja
sellelt saab küsida, kas
teile vajalikku rohtu
on ja kui pole, siis

tellida. Nemad ise retsepti
järgi ravi - meid ei valmista,
neid tehakse Mustamäel.
Veel on internetiportaal
ravimiinfo. Sealt saab
vaadata, kas ja kus midagi on.
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SAUE ON EESTIMAA TURVALISEM LINN

TURVALISEMA ELU NIMEL
Mart Meriküll, juhtivkonstaabel
Saku konstaablijaoskond, tel: 60 42 535, 67 28 300
Saue linna elanikud on hakanud oma vara ja elukoha kaitseks tõhusaid
meetmeid rakendama. Nagu ongi kohane Eestimaa turvalisemale
linnale. Nii on kurja kavatsevad isikud pidanud hakkama otsima nn
“kerget saaki”, varastama jalgrattaid, niidukeid... Püütakse varastada
kauplustest. Sagenenud alaealisete alkohoolsete jookide tarbimine ja
suitsetamine.
Siit palve lapsevanematele – hoitke silm peal, mida laps teeb
väljaspool kodu ja kuidas laps koju tuleb.
Linna erinevates paikades hoogu võttev ehitustegevus meelitab kohale
ka vargaid, kes ehitusobjektidelt sinna jäetud seadmeid ja tööriistu
varastamas käivad.
Siit palve linna elanikele - kui märkate midagi kahtlast või tavatut,
teavitage sellest ka politseid tasuta lühinumbril 110 või osakonna
telefonil 612 45 10.
Seni on linnakodanikud erinevate juhtumite kohta aktiivselt teada
andnud. Teil on võimalus informeerida ka vahetult Saue piirkonna
konstaablit Ahti Lille tel. 612 45 56.
Käesoleval ajal teenindab Saue linna 1 konstaabel - Paikuse Politseikooli
vanemametnikuna lõpetanud Ahti Lill. Vaba on üks konstaabli ametikoht.
Konstaabel võtab kodanikke vastu Saue konstaablipunktis, Saue
Tule põik 2 (Lääne-Harju politseiosakonna majas), 2-e korrus R
10.00-12.00 ja E 15.00-17.00 Saue Linnavalitsuses. Saue linn kuulub
oma teenindusterritooriumi poolest Saku konstaablijaoskonna
alla, kuhu kuuluvad lisaks ka Saku vald ja Kiili vald.
34. – 36. nädalal registreeriti Saue linnas 76 teadet juhtumitestsündmustest. Alustati 10 kriminaalasja ( 2 kehalist väärkohtlemist, 1
autovargus, 6 vargust (muruniiduk, vargus avatud majast, varastati
jalgratas, murti sisse firmasse), 2 alaealist lõhkusid Hinnapommi akna,
vahele jäi 1 alkoholi jääknahtudega autojuht. Selgitati välja 20
alkoholiseaduse rikkujat, neist 3 olid alaealised.
37. nädalal registreeriti Saue linnas 14 teadet-avaldust juhtumitest. 2
vargust (ühel juhul jalgratas), selgitati välja 2 alkoholi tarbinud alaealist,
peeti kinni joobes mopeedijuht, leiti hüdrandi kaitsekaas aia juures
vedelemas, 1 isik toimetati raudteejaama juurest kainenema.

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Oktoober 2005
HUVIRINGID
Esmaspäev

Teisipäev

7.00
10.00
14.00
18.00
9 – 13

14.00
18.30
Kolmapäev
9.30
11.15 – 13.15
18.00
Neljapäev
7.00
9.30 – 11.30

Võimlemine + ujumine E.Odamus
Naisansambel Rukkilill H.Matvei
Soome keel S.Mägi
Maleklubi
Erivajadustega inimeste
igapäevaelu toetamine U.Seermaa
Inglise keel T.Kuuskme
Kaalujälgijad R.Noor
Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus
Igapäevaelu toetamine U.Seermaa
Tantsurühm Vokiratas E.Kalbus
Võimlemine + ujumine E.Odamus
Jututuba

POLITSEI HOIATAB E - POSTI TEEL
LEVIVA VIIRUSE EEST.
Põhja Politseiprefektuuri majanduskuritegude
talitus hoiatab inimesi internetis liikuvate
e - kirjade eest, millede (avamisel käivitub
spioontarkvara ja salvestab konfidentsiaalset
informatsiooni.
Tegemist on rämpspostilaadse kirjaga, mis
saadetakse ohvritele eesmärgiga koguda klientide
isiklikke andmeid või interneti-pankade paroole.
Politsei palub kõigil interneti kasutajatel olla
tähelepanelik ning mitte avada tundmatutelt isikutelt
saadud e-kirju ja eriti nende manuseid. Politsei
peab tõenäoliseks, et inimeste konfident-siaalsete
andmete kättesaamiseks saadetakse neile esmalt
e-posti teel mõni juhuslik pilt või dokument,
mille taga varjab ennast nuhkvara ehk Trooja.
Samuti tasub ettevaatlik olla tundmatu adressaadi
poolt saadetud e - kirja sisus olevate linkide
aktiviseerimisel. E-postiga saadetud pildi, dokumendi või lingi avamisel
käivitub nuhkvara, mis hakkab koguma kliendi erinevaid paroole,
sealhulgas internetipankade paroole.
Eelpool nimetatu ohustab mitte ainult internetipanga paroolikaardi
kasutajaid vaid ka neid, kes kasutavad e - panga külastamiseks PIN kalkulaatoreid. Ühtlasi juhib politsei arvutikasutajate tähelepanu sellele,
et ka kõige parem viirusekaitsetarkvara ei pruugi uuemaid viiruseid ja
nuhke kohe ära tunda.
Internetiteenuste kasutajad peaksid pidevalt jälgima, et leheküljel,
millel küsitakse nende turvaparooli, oleks kindlasti paremal all
turvasertifikaati tõendav lukuikoon. Samuti tuleb alati veenduda selles,
et aadressiribal olev aadress vastab internetipanga tegelikule
aadressile.
Pangad ja muud organisatsioonid, mis omavad kliendi kohta
konfidentsiaalset informatsiooni, ei küsi kunagi tagasi paroole ega
koode, mis nad oma kliendile on väljastanud.
Ründekahtluse korral palume pöörduda Teid teenindava
panga või politsei poole.

14.00
9.30
10.00

Saksa keel E.Piirsoo
Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus
Igapäevaelu toetamine U.Seermaa

ÜRITUSED
1.oktoober

10.00

5.oktoober
7.oktoober
7.oktoober
12.oktoober
13.oktoober
17.-19.okt.

14.00
10.30
18.00
15.00
18.00
9.00 - 17.00

20.oktoober
26.oktoober
28.oktoober

9.00 - 16.00
15.00
16.00

Jalutuskäik tammikus
eakate päeva tähistamiseks
Eesti kroon ja euro. Vello Toomik
Invaühingu aastalõpu plaanid
Sügispidu koolimajas
Vabadusvõitlejate koosolek
Represseeritute ümarlaud
Talv koputab uksele.
Kasutatud lasteriiete kogumine
Kasutatud riiete jagamine abivajajaile
Tervis Hiina loodusravi abil. Tiit Toomiste
Seltsing Tammetõru

Reede

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB

Saue linnas
Detailplaneeringu avalik väljapanek

paneku Saue Linnavalitsuse
26 kinnistu detailplaneeringu avaliku välja
dise
Koon
linna
Saue
ldab
korra
us
valits
Saue Linna
k.a. esmaspäevast neljapäevani
es) alates 10. oktoobrist kuni 23. oktoobrini
ruumides (Tule tn 7, esimese korruse fuaje
pargi vahel asuv kinnistu aadressiga
eeringuga hõlmatav ala on raudtee ja mõisa
8.00 – 17.00, reedel 8.00 – 14.00.Detailplan
korteriga elamule.
eringuga antakse ehitusõigus viiekordsele 38
Koondise tn. 26 suurusega 3617 m². Detailplane
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Helmi Aulik- 80
Hiljuti oma 80. sünnipäeva tähistanud
proua Helmi Aulikust ei ole kerge
ajalehelugu kirjutada. Mitte sellepärast,
et poleks, millest kirjutada. Vastupidi.
Pikk elu on olnud täis töötegemist, sündmusi, muusikat, näputööd... Juubilar on
elanud täisväärset, kõrge vanuseni
aktiivset elu. Temast on ennegi ajaleheartikleid kirjutatud, ta on raadio-saadetes
esine nud, 2002. a. näitas ja rääkis ETV
saade „Prillitoos“ nooruslikku prouat ja
tema poolt loodud kõikvõimalikke asju.

Just selline materjali üleküllus teeb
ajakirjaniku töö keeruliseks. Tegelikult
peaksid Helmi Aulikut teadma/
mäletama kõik Sauel üles kasvanud ja
lasteaias käinud inimesed. Saavad
mäletama praegusedki mudilased, sest
vähemasti viimased viis aastat traditsioonilistel Saue Beebiballidel koos
sünnitunnistusega neile kingitud
beebitekkide üks valmistaja on Helmi
Aulik - saarlane, Valjala vallast, Jursi
külast. Aga juba pikka aega mandril.
Kohtusime ja ajasime temaga juttu
Saue Päevakeskuses, kus juhataja Tiiu
Kuuskme oli kohvilaua katnud.
Peeter Eelsaare
Helmi Aulik: Meil oli suur pere – kuus
õde ja kuus venda. Nii kui käima
hakkasime, pandi tööle. Ma olin
viieaastane, kui pandi juba vastsündinud
õde valvama. Laps nuttis kogu aeg – nii
me seal siis mõlemad nutsime. Käsitööd
teen juba lapsest saati - olin
seitsmeaastane, kui lõhkusin vana- ema
rahvariiete põlled ära, et naabritüdrukutele
põllepaelad teha. Vanaema viis mu siis
sauna ja andis sellise nahatäie, et nädal

aega ei saanud istuda. Aga kudumiseõmblemise isu see ära ei võtnud. Kodus
olid kangasteljed, ema tegi nendel perele
vajalikke asju – kudus kangast ja sokke.
Meie peres on kõik vanaks elanud – isa
oli 79, kui suri, ema 87. Ja selle
töötegemise juures, mis nemad tegid. Isa
tegi kandleid ja mängis ise. Ja laulis. Kõik
mängisid kannelt, aga mulle kandle - mäng
ei istunud. Kui ma olin neliteist, ostis vend
lõõtsapilli, aga ise ei mänginud. Mina
hakkasin. Külas kutsuti siis igale poole,
kus rahvas koos käis ja pärast oli tantsu
vaja keerutada. Akordioni- mäng tuli
hiljem.
Ma pole kunagi tahtnud niisama istuda, et
midagi näpus pole, et mingit näputööd ei
tee. Ka nüüd ei saa televiisorit niisama
vaadata, näpud peavad käima. Olen teinud
kuus komplekti täiskasvanu te ja neljad
laste rahvariideid. Oskan kangast kududa,
heegeldada, tikkida, lapitekke õmmelda,
kampsunit kududa... Punun korve, selle
tarvis rajasin endale isegi pajukasvanduse.
Kuivatatud pajuvitsu - need peavad
spetsiaalsed olema - on praegugi järel.
Peab vist hakkama jälle punuma.
Või kompositsioonid kuivatatud lilledest.
Leidisin poest raamatu, ostsin ja lugesin
läbi. Siis läksin Hiiumaale ja tõin sealt kaks
prügikotti lilli, käisin ka kartuli- ja
rukkipõllud läbi. Kuivatasin, kujunda- sin
ja tegin näituse. („See oli 1998.aastal“,
arvab Tiiu Kuuskme. Tegelikult 1996.a.,
leiame fotode tagaküljelt.) Enam pole
sellised asjad moes, kuid oma 80.
sünnipäeva roosid kuivatan küll ära ja teen
midagi. Lasteaias vedeleb igal pool
katkiseid raamatud. See oli juba Saue
lasteaias töötami- se ajal, kui sain teada,
et ühe meie naiste käsitööringi liikme ema
oli kunagi trükikojas töötanud. Sain selle
prouaga kokku, tema õpetas ja nii ma
hakkasin lasteaia raamatuid uuteks
köitma.. Aga kuidas nahkkaani kujundadailustada, seda mõtlesin ise. Käisin ja
uurisin ja siis tegin. Tahtmist on vaja. Nii
tuli ka siidimaalimine. Maalisin siin ühe
salli ka Siiri Oviirile...
Tänu kõigile oma oskustele ja huvidele on
Helmi saanud pensionipõlves palju reisida.
Kapelliga, kus ta jauramit mängib, kaks
korda Soomes, Rootsis. Rahvakunsti-

klubiga Belgias, Hollandis, Saksamaal,
Ungaris ja Norras. Peab ennast uudishimulikuks inimeseks. Ja jälle jõuame läbi
elu kestva töötegemise juurde.
H.A.: Maastmadalast pandi
tööle. Neljateistaastaselt käisin
juba kolm päeva
nädalas tööl. Kell
neli üles ja põllule. Loomad
karjamaale ja
karjamaalt koju.
Olen hobustega
põllud üles kündnud.
Vanaisa juures Sõrves, seitsmeaastaselt,
kui teised läksid hommikul merele kala
nõudma, tuli minul loomad karjamaale
ajada ja söök kella kümneks, kui teised
tagasi, valmis teha. Ega ma muud osanud
teha kui kartuleid keeta. Kaevul oli ämber
ainult naelaga konksu otsas, ma pillasin
ämbri kaevu. Tegelikult olin ma pahane,
et nad mulle vett ära ei toonud.
Ma ei saa aru, mida teevad need vanad
inimesed, kes ei tee käsitööd, ei loe...
Suhtlemine on oluline. Saue Päevakeskuses on ruumid ja inimesed käivad
koos. Annet pole vajagi, tule kohale, õpi
natuke ja muudkui tee. Tahtmine on
põhiline. Omal ajal, kui autojuhtimiskursustel käisin, oli meid seal kaks naist.
Meie tegime eksami ära, mitmed mehed
jäid jänni. Meil oli tahtmine.
Kui tütar Merike oli üheksakuune, sai
Helmi mees liiklusõnnetuses surma. Nii jäi
ta tütrega kahekesi.

Aga nüüd on tublile tütrele lisaks kaunis
lapselaps Merit ja ülitore väimees Tiit.
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Ühise tööga rajatud
rajatud Hiiumaa
suvekodu aiast
räägib
Helmi
silmade särades.
K u n a g i n e
laevakapteni maja,
1932. aastal ehtitud.
Oli üleni võsas ja
rohus. Helmi käis
siis vikatiga üle ja
nii hakati seda
kõbima. Ja valmis sai, nüüd on kõik väga
ilus ja korras. Aed eriti kaunis, sai vallas
auhinnagi. Auhinna on saanud teinegi proua
Auliku rajatud aed.
Saue lasteaia juha-taja Anne Tee-tamm:
Aastal 2000 sai Saue Lasteaed peamiselt
just tänu suure-päraselt kujundatud aiale
peaministrilt Kauni Kodu tiitli. Kõik Helmi
töö – tema välja mõeldud ja oma kätega
teoks tehtud. See jääb pikaks ajaks püsima.
Põhiliselt oli ta küll muusika-õpetaja,
rühmaõpetaja. Ta vaimustub kõigest uuest
– köidab raamatuid, siidi-trükk,
siidimaalimine, vaibad-tekid... Ütles – kas
ma olen palgal
või mitte, aeda
tulen ma ikka
tegema!
Kui Helmi kahekümneaastasena
kodukülast
Kuressaare linna
läks, oli alguses
villatööstuses,
aga see töö tüütas
ära. Õde töötas
lastesõimes ja
linnas hakati lasteaeda looma.
H.A.: Juhataja sai teada, et mängin ka pilli ja
võttis mind enda kõrvale. Hakkasime siis
kevadel kahekesi tööle. Jäingi kasvatajaks.
Isegi Tallinna raadio käis meid lindistamas.
Valdur Lulla, kes oli kultuurimaja juhataja,
kutsus meid ka sinna esinema. Rahvast tuli
puupüsti täis. Kõigile meeldis. Mul on meeles
ka üks naljakas lugu. Vene meremeeste
orkestri juht elas lasteaia majas. Orkestrimeestel tuli lugudest muudus ja kuna
orkestrijuht kogu aeg kuulis, kuidas ma
lastega laulan ja klaverit mängin, palus
orkestri jaoks eesti lugusid. Mängis orkester
ju lisaks sõdurite marssimise saatmisele ka
linnapargis tantsuõhtutel. Tantsiti igal
laupäeval. Õpetasin siis talle
„Mets mühiseb..“ ja teisigi. Toksisin klaveril
ette ja orkestrijuht kirjutas noodid üles.
Põnevaks läks asi siis, kui orkestrijuht tahtis
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ka üht eesti marssi, et sõduritel oleks mõnusam
marssida. Toksisin talle klaveril „Jää vabaks,
Eesti meri, jää vabaks Eesti pind...“. Mees
kirjutas noodid paberile, õpetas orkestrile loo
selgeks ja sellest peale marssisid vene sõdurid
mööda Kuressaare tänavaid, sammude
seadjaks – Jää vabaks, Eesti....
Meremeeste bajaanimängija laps käis
kohalike lastega ühes lasteaias ja õhtuti, kui
mees tuli lapsele järele, jäi ikka kauemaks
minuga juttu ajama.
Palus, et õpetaksin
tallegi eesti tantsulugusid. Õpetasin.
Bajaanimehe naisele
tundus see aga
kahtlasevõitu ja ta
organiseeris asjad nii,
et mees saadeti
Venemaale tagasi.
Hiljem nägin neid küll jälle koos Kuressaare
peal – ju siis oli naise hirm üle läinud või ei
tahtnud ta meest heast Eestimaa elust ilma jätta
.
Kui Kuressaarest mandrile tulin, hakkasin
alguses Järvakandi, hiljem Keava võitööstuses
tööle.
Seal oli suure veoautoga vaja igasuguseid
sõite teha. Lube mul tol ajal polnud. Aga ega
sõidud sellepärast sõitmata jäänud – tõin isegi
kütmiseks vajaliku põlevkivi jaamast kohale.
Kord kästi koos põlevkivikoormaga ka linnast
tulnud meistrimees kohale transportida. Kui
mees nägi, milline tema meelest plikatirts,
rooli taha ronib, haaras kastist põlevkivi otsast
oma kohvri ja jäi tee äärde passima. Pärast
ikka rahunes maha ja istus peale. Korra jäin
vahele kahele erariides miilitsale. Ütlesid
ennast pikalt jälginud olevat, mida see tüdruk
selle suure veoka juures askeldab?
Kamandasid kohale ühe kohaliku, lubadega
mehe ja käskisid mind ja auto koju viia. Aga
nii kui jaama nägemisulatusest välja saime,
eelistas mees tagasi minna ja lasi mul
rahulikult koju sõita.
Tol ajal oli bensiin üldse vilets ja ummistunud karburaator jättis tihti teepeale. Aga alati

olid kohal
kohalikud
noormehed,
kes
mu
veoauto
karburaatori
puhtaks
puhusid.
Sauele jõudis Helmi Aulik 1962. aastal. Vend
elas juba siin ja Saue lasteaias oli
kasvatajat vaja. Nii on ta siiani
Sauele jäänud. Tiiu Kuuskmega
koos toimetavad 1994.aastast, kui
Päevakeskus loodi. Alguses
kolmes toas. Kui 1998.a. anti
Päevakeskusele uued ruumid, ütles
Helmi, et siin on nii steriilne, meie
siia küll ei tule. Ja jäidki sinna
kolme tuppa oma kangastelgede ja
muude värkidega. Volikogu tuli
Päevakeskusele vastu ja jättis ka vanad
ruumid neile. Paegu on seal kolmed teljed,
üks tuba on laudu täis. „Seal on meil kõik,
mis tarvis“, ütleb Helmi.
Küsin, milline näeb välja tema päev?

„Tõusen, joon kohvi. Kui on mõni hea ja
mulle meeldiv seriaal, vaatan ära. Siis mingi
käsitöö näppu või lähen Päevakeskusesse.
Kaks korda nädalas käin ujumas, üks kord
laulmas, üks kord nädalas on orkestriproov,
siis veel kepikõnd...“
Elu ja elamise kohta Sauel ütleb lõpetuseks: “Eluga Sauel olen täiesti rahul.
Võibolla noortel on, mille üle nuriseda, aga
vana-inimesal on siin hea elada. Ja igav
pole mul kunagi.”
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Linnavolikogu arutas
detailplaneeringu vastuvõttu,
nimetas jaoskonnakomisjoni
liikmed, kuulas linnapea
aruannet tööst.
Saue Linnavolikogu 37. istung toimus 15. septembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Saue linnavolikogu liikme volituste lõpetamine ja
asendusliikme määramine.
Kuna linnavolikogu liige Vallo Kõrgesaar vahetas elukohta,
lõppesid tema volitused volikogu liikmena enne tähtaega ning
linna valimiskomisjon määras linnavolikogu liikmeks
asendusliikme Liis Annus‘e.
2.Saue linn Koondise tn 26 kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek.
Otsustati vastu võtta OÜ Esplan Arhitektuuri- ja Inseneribüroo
poolt koostatud detailplaneering (töö nr 0516). Linnavalitsus peab
korraldama avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumes
alates 10. oktoobrist kuni 23. oktoobrini 2005.
Otsustati vastu võtta otsus nr 192.
3. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 193.
4. Esindaja nimetamine „Saue linna aasta õpetaja” konkursikomisjoni
koosseisu.
v
Komisjoni koosseisu nimetati volikogu esindajana Rainer
Sternfeld.
Otsustati vastu võtta otsus nr 194.
5. Esindajate nimetamine Saue lasteaed „Midrimaa” juhataja
ametikoha täitmiseks korraldatava konkursikomisjoni
koosseisu.
Komisjoni koosseisu nimetati volikogu esindajatena Rafael Amos
( vastavalt korrale kuulub komisjoni koosseisu linnavolikogu
esimees ametikohajärgselt) ja Rainer Ðternfeld.
Otsustati vastu võtta otsus nr 165.
6. Vastused arupärimistele.
Vastused arupärimistele esitati kirjalikult. Arupärimiste esitaja
nõustus kõigi esitatud vastustega.
7. Info
7.1 Linnapea aruanne tööst
Aruanne lisana protokolli juures.
7.2 Volikogu esimehe info tegevusest
Info tegevusest lisana protokolli juures.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud
linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas
ehitusload, registreeris
kaubandustegevuse, arutas
alaeelarvete sisemisi muudatusi
ja sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 32 istung toimus 14. septembril 2005.a.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 306.
2. - 8. Ehitusloa väljastamine (Uus-Aru põik 3, Uus-Aru 14,
16, 16 A, 18, 18 A, 18 B).
Otsustati vastu võtta korraldused nr 307-313.
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9. Saue linna asutuste poolt osutatavate teenuste hindade
kinnitamine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 314.
10.Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris kaubanduse korraldajana
tegutsemiseks registreeriti FIE Silvi Pärn ja teeninduse
tegevusalal tegutsemiseks Netvision Batlic OÜ (iluteenused,
solaarium).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 315.
11. Sügislaada korraldamine.
Nõustuti Silvi Pärn´a taotluse alusel 23.oktoobril kella 9.00 kuni
16.00 Sügislaada korraldamisega.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 316.
12. Raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 101 500 krooni sünnitoetusteks ja
beebiballi korralduskulude suurendamiseks Saue linna eelarves.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 317.
13. Sotsiaalteenuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 318.
14. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 319.
15. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 320.
16. Rein Kõgeli sotsiaalhoolekandeasutusse paigutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 321.
17. Erandkorras sõidusoodustuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 322.
18. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
19. Ühingutele raha eraldamine.
Eraldati toetust Saue Kodu-Uurimise Seltsingule 4 000,00 krooni
Sauest videofilmi tegemiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 323.
20. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi
detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 324.
21. Info.
Nõustuti AS K & H Tallinn hinnapakkumisega sadeveekanalisatsiooni väljaehitamiseks aadressil Tule tn 37 summaga
15 262, 1 krooni (koos käibemaksuga).
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, määras
maakasutuste sihtotstarbe ja
aadressid, väljastas kasutusload,
nõustus alaeelarvete siseselt
muudatuste tegemisega, arutas
sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 33. istung toimus 21. septembril 2005 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 325.
2. Saue linna, Perve-Viida-Tammetõru pargi aadressi,
maakasutuse sihtotstarbe ja katastriüksuse pindalamääramine.
Perve- Viida- Tammetõru pargi katastriüksuse aadressiks määrati
Perve tn 18, maakasutuse sihtotstarve - sotsiaalmaa, pindala
21 896 m².
Otsustati vastu võtta korraldus nr 326.
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3. Sarapiku tervisespordikeskusele aadressi, maakasutuse
sihtotstarbe ja katastriüksuse pindala määramine.
Sarapiku tervisespordikeskuse katastriüksuse aadressiks määrati
Tammetõru tn 1, maakasutuse sihtotstarve – sotsiaalmaa, pindala
144 518 m².
Otsustati vastu võtta korraldus nr 327.
4.-6. AS Toode, Koondise 19 A, B, C, D ja Tule 49
elektrivarustusele kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 328, 329, 330.
7. Vana-Keila mnt jalgtee ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 331.
8. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta korraldus nr332.
9. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 333.
10. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 334.
11. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 335.
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12. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati välja maksta III kvartali toetused summas 140 650
krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 336.
13.-14. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldused nr 337-338.
14. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linn, Sooja tn 3
territooriumi detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
15. Info
16.1 Otsustati osaleda regionaalse tervisespordikeskuste
rajamise programmis 2007.-2010. a.
16.2 „Saue linna aasta õpetaja” konkursikomisjoni koosseisu
nimetati Linnavalitsuse esindajana linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

SAUE LINNAVALITSUSE
KORRALDUS

Ero Liivik
Linnapea

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

ÕNNITLEME

ARNOLD KEEK
MAIMO PUKS
LEIDA KALLAST
HALJA ROODLA
ILSE TABUR
LINDA KRUUS
VOLDEMAR KRUUSMAA
ELMAR LUIG
SILVIA URSULA
NÕMMSALU
LIIDIA VÄLJA
VALENTIN ALLIKVEE
ANTONINA GORDIEVITS
ILME KATMANN
V

‚

SAUE LINNA ASUTUSTE POOLT OSUTATAVATE
TEENUSTE HINDADE KINNITAMINE
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse „ §
30 lg 3, mille kohaselt valla- või linnavalitsus oma
korraldusega kehtestab valla või linna asutuse poolt
osutatavate teenuste hinnad ja Saue Koolihaldusasutuse
05.09.05 a taotluse 1-8/57 ja Saue Huvikeskuse
30.08.2005 a taotluse nr 3-21/16.1 alusel annab Saue
linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Kinnitada Saue Koolihaldusasutuse poolt
osutatavate teenuste hinnad :
1.1 metallkapi üür õppeaastas
300.- kr
1.2 staadioni üürimine (kogu staadion)
1000.- kr/h
1.3 kunstmuruga väljaku üürimine
300.- kr/h;
1.4 kergejõustiku treeninggrupp kuni 10 inim. 300.- kr/h
1.5 kergejõustiku treeninggrupp üle 10 inim. 500.- kr/h
2. Staadion on avatud tööpäevadel 6.30-21.45 L.P.
08.00-21.45. Talvisel ajal on koolihaldusasutuse juhatajal
õigus lahtiolekuaegu muuta.
3. Õppetöö staadionil toimub 08.15-16.00. Õppetöö ajal
vastutavad korra eest staadionil õppetööd läbiviivad
õpetajad.
4. Kinnitada Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud:
4.1 shouwgrupp Vikerkaar
4 t/n
100.-kr.
4.2 breiktants
4 t/n
100.-kr.
4.3 fotoring
2 t/n
100.-kr.
4.4 keraamika
3 t/n
80.-kr.
4.5 tekstiilimaal
3 t/n
80.-kr.
4.6 meisterdamine
3 t/n
80.-kr.
4.7 käsitööring
2 t/n
50.-kr.
4.8 rendzu
2 t/n
50.-kr.
4.9 male
2 t/n
50.-kr.

4.10 üldkehaline ettevalmistus 2 t/n
50.-kr.
4.11 tütarlaste korvpall
2 t/n
50.-kr.
4.12 pikapäevaring
40.-kr.
5. Avaldada käesolev korraldus ajalehes „Saue Sõna”.
6. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

‚‚‚

SAUE 14.september 2005.a. nr. 314

95
87
86
85
85
84
84
81

81
80
75
75
70
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EELTEADE
Villu Veski - Tiit Kalluste
“REISIKIRJAD MUUSIKAS”

Lugupeetud lapsevanemad!

Saksofonist Villu Veski ja akordionist Tiit Kalluste esitavad
4.oktoobril kell 19.00 Saue Gümnaasiumis läbilõike oma
muusikast, mis on loodud reisidel maailma erinevatesse,
lähedastesse ja kauge tesse paikadesse. Muusikud ise nimetavad
seda kontserti ka oma muusikaliseks reisikirjaks.
Kontserdikuulaja saab osa Eestis ja mujal maailmas tuntust kogunud
kontserdiprogrammide “Põhjala saarte hääled” , “Tango Nuevo”
valitud teostest ja jazziklassika paladest.

MIDRIMAA

Villu Veski: Saksofonist, helilooja, õppejõud.
Ansamblite “Avicenna” ja Saxappeal Band” asutaja ja juht ning
Tallinna Sakosofonikvarteti liige.
Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud.
Muhu Tulevikumuusika festivali “Juu jääb...” kunstiline juht.
Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige.
Koos Tiit Kallustega projektide “Põhjala saarte hääled” ja
“Tango Nuevo” looja ja üks muusika autoreid.
Tiit Kalluste: Akordionist, helilooja, õppejõud.
Loonud omanimelise jazzbandi Tiit Kalluste Jump Band.
G.Otsa nim.Tallinna muusikakooli,
Viljandi Kultuuriakadeemia ja Eesti
Muusikaakadeemia õppejõud., Eesti Akordioniliidu president.
Koos Villu Veskiga projektide “Põhjala saarte hääled” ja “Tango
Nuevo” looja üks muusika autoreid.

Lisa saab ka aadressilt: www.nordicsounds.ee
Ürituse korraldab valimisliit “Sõbralik linn”

SAUE MUUSIKAKOOL
KORRALDAB TÄIENDAVA VASTUVÕTU
järgmistele erialadele:
" AKORDION
" TROMPET
" KANNEL
" Võimalus registreeruda ka
ETTEVALMISTUSKLASSI

SAUE LASTEAED
TEATAB

Uued lapsed, kes august - september 2005 on
arvatud Saue Lasteaia rühmade nimekirjadesse,
kuid ei ole kuu aja jooksul lasteaiakohta kasutanud
ega endast teada andnud,
kustutatakse lasteaia nimekirjast.
See võimaldab anda vabanenud kohti neile lastele,
kes seda väga vajavad.
Palun teatada tel. 6 596 526
Nimekirjadega on võimalik tutvuda Saue
Lasteaias MIDRIMAA,
Kuuma 9 Saue

RÕÕMSA KOHTUMISENI
LASTEAIAS!
SISSEASTUMISKATSED toimuvad 06.OKTOOBRIL
NELJAPÄEVAL kell 18.00 Saue Gümnaasiumis klass nr.123.
Sisseastujatel palume ette valmistada ühe laulu vabal valikul.
Avaldusi võetakse vastu ruumis nr.108

Info tel: 6596 054, 51 63128
e-mail: saue.mk@mail.ee

Oktoobrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis on:

TEADE
Kultuurkapitali teabepäev Saue
mittetulundusühingutele ja eestvedajatele toimub
6. oktoobril kell 19 Saue lasteaias.
Teabepäeva teemad:
! Mis on Eesti Kultuurkapital?
! Kuidas täita Eesti Kultuurkapitali
taotlusblanketti?
! Mis peab olema kirjas heas projektis?
! Kuidas koostada läbipaistvat eelarvet,
täita lepingut ja esitada aruannet?
Ülevaate annab ja küsimustele vastab Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa ekspertgrupi liige
Sven Sommer.
Teabepäev on kõikidele huvilistele tasuta.
Eelregistreerunud saavad kohapeal
teabepäeva materjalid.
Info ja registreerimine 4. okoobriks
sven@spordiinfo.ee.

8.okt. külastab Saue linna K I N O B U S S
Filmi näitamine toimub Saue Gümnaasiumi aulas, kl 15.00
„L
otte rreis
eis lõunamaale“, täispikk Eesti multifilm
„Lotte
Sissepääs vaba. Ürituse korraldab valimisliit “Sõbralik linn”

1-4 klass
5-12 klass

32 krooni
224 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a nr. 221018424457
29.septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Sularahas saab maksta kooli sööklas 30.09. ja 03.10. kella
7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni. Antud aegadel palume kindlasti
registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kes 29-ndaks septembriks pole oma söögisoovist teada
andnud, teda oktoobris ei toitlustata.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Söökla telefon on 6 596 068
Hansapanga klientidel on võimalik sõlmida
otsekorraldusleping toiduraha maksmiseks. Lepingu
sõlmimisel on vaja teada viitenumbrit, selleks palun
pöörduda söökla juhataja poole.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
6 992 039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides RK Teeninduse OÜ
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SAUE LINNAVOLIKOGU SPORDIKOMISIONI TEGEVUSEST
Allan Pihlak
Volikogu spordikomisioni esimees
Saue Linnavolikogu spordikomisioni praegune koosseis alustas
tegutsemist 2004. a. juulikuu lõpus. Seadsime endale ülesandeks
kaardistada Saue spordielu ja töötada välja ettepanekud spordi
arengu kiirendamiseks. Alustuseks korraldasime spordiklubide
ümarlaua ja jagasime spordiklubidele välja küsitluslehed nende
rahalise toetuse vajaduse kohta 2005. a. Kogutud informatsiooni
alusel analüüsisi me olukorda. Selgus, et soovid ja vajadused ületasid
võimalusi kordades.
Seejärel esitasime oma analüüsi Volikogule ja Linnavalitsusele.
• Sporditoetuste summa 272 500 EEK, ehk 0,5% linna eelarvest,
ei ole piisav
• Saue linnas puuduvad infostendid kohalike sporditeadete jaoks
• Sauel on liiga vähe eelkooliealiste laste mänguväljakuid
• Osa spordiklubisid peavad spordibaase rentima väljaspool Saue
linna. See seab neid
ebavõrdsesse olukorda Sauel tasuta
spordibaase kasutavate klubidega.
• Sauel puudub korralik terviserada.
Mul on hea meel tõdeda.et Saue linnavõimud on arvestanud paljude
meie analüüsist tulenenud ette- panekutega.
• Tegime ettepaneku sporditoetuste suurendamiseks kuni 1,0%
linna eelarvest
Tegelikult on spordile 2005.a. eraldatud 0,97%
• Tegime ettepaneku eraldada eelarvest raha spordi-baaside rendi
tasumiseks
Tegelikult eraldati soovitud mahus s.o 140 000 EEK.
• Väikelaste mänguväljakuid on asutud juurde ehitama
Keskuse parki ehitati tore mänguväljak, see on pälvinud kiitust
laspevanematelt ja väikelaste rahulolu.
Spordi arengu seisukohalt on kindlasti suurim tegu Saue
Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine ja sinna tehismuruga jalgpalliväljaku rajamine.

Üllatavalt suurt huvi pakkus k.a. 1.mail korraldatud sõprus-kohtumine
jäähokis Saue ja Saku jäähokivõistkondade vahel. Võistlust oli tulnud
jälgima ligi 400 pealtvaatajat, kohtumise korraldamisele pani õla alla
11 Saue firmat.
Saue võitis tulemusega 6:5
Tänaseks on loodud Saue linna esindusvõistkond jäähokis, kes
võtab osa Tallinna linna harrastajate I liiga meistrivõistustest.

Spordielu edendamiseks
Saue linnas on minu arvates
vaja teha järgmist:
1. Välja ehitada Sarapiku terviserada.
2. Ehitada juurde väikelaste mänguväljakuid linna erinevatesse
paikadesse.
3. Koostöös naaberomavalitsustega ehitada Sauele või Saue
lähedusse tehisjääga jääväljak ja näha ette võimalused selle
edasiseks väljaehitamiseks jäähalliks.
4. Luua „Spordikapital“ tippsportlaste ja linna esindusvõistkondade
kulutuste osaliseks katmiseks.
5. Määrata linna sporditoetuste suurus projektipõhiselt.
6. Sporditoetuse summadest toetada esmajärjekorras laste, noorte
ja pensionäride sporditegevust.
7. Aktiivsemalt taotleda Saue spordile toetusi erinevatest
toetusfondidest.
8. Tuleb püstitada infostendid kohaliku spordiinfo kajastamiseks.
9. Lahendada Saue Spordikuraatori küsimus.
Loodan, et Sauel tekib uus, põnev ja kasulik vaba aja
veetmise vor m - “Kaasaelamine Saue esindusvõistkondade võistlemistele“ olgu siis tegemist
võrkpalli, jalgpalli, tennise või jäähokiga.

ASUTATI SAUE MALEKLUBI
Spordiklubide ümarlaual välja öeldud mõte sai lahenduse Saue Päevakeskuses toimunud Male - klubi asutamiskoosolekul.
Asutajaliikmeid oli kohal seitse, lisaks lubas klubiga ühineda Saue üks paremaid maletajaid Raivo Viidu. Hea meel on
märkida, et asutajaliikmete hulgas olid tuntud spordiveteranid Helmut Karin ja Riho Kilp, samuti Saue linnapea Ero Liivik.Klubi
hakkab tegelema male- ja kabemängu arendamisega Saue linnas. Treeningud toimuvad esmaspäeviti Saue Päeva keskuse
ruumides algusega kell 18.00. Treener Valjo Rattasepp.
Esialgu tegutseme Spordiklubi THK-88 egiidi all. Kõigil huvilistel palun tulla treeningute ajal Saue Päevakeskusesse või
pöörduda - e-mail: thk88@solo.delfi.ee
Klubi asutajaliige Allan Pihlak
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SAUE
PEREKOOL
alustab oma uut hooaega

GORDONI PEREKOOLI
kursusega

Kursus hakkab toimuma kolmapäeviti
kella 18.00 – 21.00.
Esimene kokkusaamine 5. oktoobril
Saue Lasteaia „Midrimaa“ salongis.
Kokku on loenguid 10-l kolmapäeva
õhtul.
Kursus on osalustasuga, 600EEK
inimese kohta.
Kui tunned huvi ja soovid osaleda
Gordoni Perekooli kursustel, anna palun
teada kuni 26. septembrini
e-mailil heli@saue.ee või
Tel: 679 0174, Heli Joon
NB! Kohti on piiratud arv
# Perekool on vanemate

suhtlemistreening, mis õpetab
vanemale oskusi lähendama või
taastama sidet oma lapsega ning
lahendama peretülisid võitja-võitja
meetodil
# Perekool rõhutab karistuse

negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust
ning annab sellele toimivad alternatiivid.
Perekoolis õpitakse praktilise
harjutamise, rollimängude, kogemuse
analüüsi, lühiloengute ja
professionaalselt juhitud rühmatööde
ning arutelude abil.
Perekool toimub kuni 15 osalejaga
grupis, et oleks tagatud kogemuste
mitmekesisus, kuid samas ka piisav
tähelepanu igale osalejale.
Süsteemselt on välja arendatud
koolitusmaterjalid lapsevanemale, mis
tagavad koolituse ühtlaselt kõrge
kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse
lapsevanemale.

Loe veel juurde kodulehelt
www.sinamina.ee

30. september 2005

Reedel, 7. oktoobril kell 18.00

SÜGISPIDU KOOLIMAJAS
Esinevad Saue Muusikakooli õpilased
ja Päevakeskuse lauljad- tantsijad
Külla tuleb endine presidendi kandidaat Valdur Põld
Tantsuks mängib Harald Matvei kapell

SISSEPÄÄS TASUTA
Korraldavad Päevakeskus ja Huvikeskus

Ostan 1-toalise korteri Sauel
Standardile
mittevastav 600l

JÄÄTMEKONTEINER
ERITI SOODSA
HINNAGA
otse tehasest.
Hinnad alates
1300 krooni.
AS Rotosplast
Tule tn.17
76505, Saue

PUITBRIKETT
kõrge
kõrge kütteväärtusega,
kütteväärtusega,
pakitud
pakitud
Hind
Hind al.
al. 1250
1250 kr/tonn.
kr/tonn.
Tln
transport
Tln transport tasuta!
tasuta!
INFO
INFO 566
566 55
55 445
445

Toomas Valdmanni
Ehitused
võtab tööle

EHITUSTÖÖLISE
KEEVITAJA
LUKKSEPA
ELEKTRIKU
Lähem teave
tel: 6596547, 5131606
Pärnasalu 31
SAUE

Tel: 56 636 923, e-mail katik78@hot.ee

Ostan 1-toalise mugavustega korteri Sauel.
KIIRE!
Tel: 55 970 375

Otsime koduabilist!
Kontakt:56 456 080,6 596 188

Kaks 7- klassi õpilast soovivad võtta lisatunde
saksa keeles 1 kord nädala
Tel:51 13 274
Väiketootmis ettevõtte otsib seoses Sauele
kolimisega oma kollektiivi

TÖÖKAID – HAKKAJAID INIMESI
Väljaõppe kohapeal.
Lisainfo ning CV palume saata: martin.v@neti.ee
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Huviringid täiskasvanutele
alates oktoobrist
SAUE KÄGARA
juhendaja Elena Kalbus tel: 51 944 767
naisrühm E ja K 20.00 kooli saal
Võetakse vastu uusi liikmeid!
SAUE SIMMAJAD
juhendaja Piret Kunts tel.51 55 097
sega- ja naisrühm, T, N 19.00 lasteaia saal
Võetakse vastu uusi liikmeid!
SAUE KÄGARA KAPELL
juhendaja Harald Matvei tel. 56 568 908
T 18.00 lasteaia saal
LINE TANTS
juhendaja Kaie Seger tel. 51 79 066
algajad ja keskaste P 18.00 kooli saal
FOTOGRAAFIA
juhendaja Lembit Michelson tel. 50 66 897
T 18.00 ruum 205 alates 18. okt.
SOOME KEEL ALGAJATELE
juhendaja Rita Salme tel. 51 902 774
N 17.00 ruum 205
Vajalik eelregistreerimine!

e-mail: info@ptc.ee

LILLESEADE-TAIMEDISAIN
juhendaja Made Kaares
tel: 56 212 391, N 18.30 ruum 415
Ühe pere liikmetele hinnasoodustus!
Täpsem info ja registreerimine Huvikeskuses Saue
koolimajas ruum 124
e-mail.sauehuvikeskus@hot.ee
tel: 6595 009, 52 34 339 Sirje Luberg

Pakun tööd

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL
TATSIOON T
bür
üroo
vahel
toimub
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

HOTELL
HOTELL
RESTORAN
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
KONVERENTSIKESKUS
SAUN
SAUN MULLIVANNIGA
MULLIVANNIGA
KÄMPINGUD
KÄMPINGUD
KARAVANIPARKLA
KARAVANIPARKLA
MASSAAZ
MASSAAZ
SOLAARIUM
SOLAARIUM
Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

koduabilisele
vastavalt soovile täis- või osaaeg,
ametlik töölevormistamine.
Ülla 5 015 525, 6 596 560

Noor lasteta paar, korralik, ei
suitseta, üüriks Sauele

ELAMISPINNA VÕI
1-TOALISE KORTERI
Tel: 53894142, 53416843, Hannes

SAUE VÕRKPALLITURNIIR
8. oktoobril kell 10.00 algab Saue Gümnaasiumis
SAUE SÜGISTURNIIR VÕRKPALLIS
Osalevad kuus nais- ja meeskonda • Tule ja ela omadele kaasa!

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

·· vastuvõtuadministraator
vastuvõtuadministraator
·· kokk
kokk
Cv palun
palun saata
saata e-mailile:
e-mailile: kairi@peoleo.ee
kairi@peoleo.ee või
või
Cv
aadressile: Pärnu
Pärnu mnt
mnt 555,
555, 76401
76401 Harjumaa
Harjumaa
aadressile:
Lisainformatsioon:
e-maili või
telefoni teel: 650 3971

30. september 2005

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ
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MÜÜME

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

Kus pole puudu
tahtest,
seal ei tule
puudu ka
võimalustest.
Linnavolikogu
kandidaat
nr 175
ANDRES
PAJULA
www.andrespajula.pri.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

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

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 Ž Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

