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Koos süüdatakse esimene küünal
27. novembril, I advendi pärastlõunal kell 16.00, oli Saue Keskuse parki kogunenud suur rahvahulk.
Koos süüdati esimene küünal, millest süttisid tuled linna jõulukuusel, muutes hämara novembriõhtu
valgemaks ning tunde meie südames soojemaks.
Meeleolu loomiseks laulsid Saue Poistekoor ja Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor kauneid
jõululaule.
Advendiaja mõttest ja jõulude ootuse kristlikust tähendusest rääkisid EELK Lääne-Harju praostkonna
vikaarõpetaja Urmas Viilma ja Saue Kristliku Vabakoguduse pastor Vahur Utno.
Saue Linnapea Ero Liivik kuulutas välja jõulurahu Saue linnas.
vaata ka lk. 2
Tekst ja fotod Riina Tammistu
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JÕULUKUU TEATED

27. detsembril laulis Keskuse pargis Saue Poistekoor
Foto: Riina Tammistu
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Saue
Vabakiriku
Jõulukontserdid
Pühapäeval, 11. detsembril - 3. advendil kell 13.00
laulavad naisansamblid Varbolast ja Salme Kultuuripaleest.
Pühapäeval, 18. detsembril kell 13.00
esinevad jälle külalismuusikud.
Laupäeval, 24. detsembril Jõululaupäeva Jumalateenustus kell 18.00
laulab Saue koguduse noorteansambel.

Saue linna Jõuluüritused
11. detsember kell 14.00 Niguliste kirikus Saue Poistekoori
kontsert
Kutseid saab Elviira Alamaalt
15. detsember kell 15.00 koolimajas Eakate jõulupidu
Kutseid saab Päevakeskusest
15. detsember kell 19.00 koolimajas Saue Gümnaasiumi
jõulukontsert linnarahvale
Esinevad kooli koorid, ansamblid, solistid, õpetajad ja etlejad.
Kontsert on tasuta

Pühapäeval, 25. detsembril kell 13.00.
Jõulu esimese püha jumalateenistusel teenib
Saue koguduse naisansambel.
Esmaspäeval, 26. detsembril kell 13.00
Teisel jõulupühal korraldavad koguduse noored jõulupuu
väikestele ja suurtele.
Oodata on Jõuluvana tulekut kingikotiga.

Õnnistatud jõulupühi kõigile Saue elanikele
soovivad kogudus ja pastor Vahur Utno.

17. detsember kell 12.00 Saue koolimajas Saue Poistekoori
ettevalmistuskoori kontsert
Kontsert on tasuta
17. detsember kell 14.00 Kadrioru lossis Saue Muusikakooli
jõulukontsert
18. detsember koolimaja fuajees Saue Huvikeskuse
kunstiringide näitus
19. detsember kell 19.00 Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus
Eesti Politseiorkestri jõulukontsert “Läbi imelise öö”.
Solistid Pirjo Levandi, Mikk Tede, Saue Gümnaasiumi
lastekoor “Tirtsutajad”.
Kontsert on tasuta
20. detsember kell 19.00 koolimajas Saue Muusikakooli
jõulukontsert ”Mozart 250”
Kontsert on tasuta.
22. detsembril kell 19.00 koolimajas
Saue Gümnaasiumi jõuluball
õpilastele, õpetajatele ja vilistlastele.
Kutseid hinnaga 40 krooni saab koolimajast.
29. detsember kell 19.00 koolimajas AASTALÕPUPIDU.
Esinevad Nõmme kellade ansambel ja
showgrupp “Vikerkaar”.
Tantsuks mängib ansambel “Rivaal”
Piletid hinnaga 70 krooni

Saue Jõulukuusk
Foto: Riina Tammistu

UUDISED
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VOLIKOGU REGISTREERIS FRAKTSIOONID
JA KINNITAS KOMISJONIDE KOOSSEISUD
REGISTREERITI KOLM FRAKTSIOONI
Reformierakonna fraktsioon (7 liiget) - esimees Raivo
Ojapõld, liikmed - Anne Teetamm, Malle Liiv, Orm
Valtson, Erki Kuld, Harry Pajundi, Madis Milling.
Keskerakonna fraktsioon (3 liiget) - esimees Priidu
Kalbre, liikmed - Jaan Moks, Vello Krohn.
Fraktsioon „Sõbralik Linn” (4 liiget) - esimees Matti
Nappus, liikmed - Urmas Viilma, Monika Liiv, Henn
Põlluaas.

Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Matti Nappuse
Monika Liiv, Erki Kuld, Greta Silberg-Käärik, Elena Kalbus.
Volikogu korrakaitse – ja heakorrakomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Erki Kulla
Monika Liiv, Madis Milling, Andrus Rebane, Maie Särak.
Volikogu revisjonikomisjoni valimine.
Revisjonikomisjoni osutusid valituteks lisaks esimees Jaan
Moksile
Raivo Ojapõld ja Rainer Sternfeld.
v

KINNITATI KOMISJONID
Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Orm Valtsoni
Urmas Viilma, Priidu Kalbre, Rainer Sternfeld, Aarne Sõna,
Aidu Ots.

NIMETATI ESINDAJAD HARJUMAA
OMAVALITSUSTE LIITU

v

Volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Harry Pajundi
Raivo Ojapõld, Henn Põlluaas, Jaan Moks, Ants Torim,
Kalev Lillo, Kaimo Käärmaa.
Volikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Malle Liivi
Urmas Viilma, Anne Teetamm, Rainer Sternfeld, Thomas
Oberg, Sven Sommer, Jaan Palumets.
v

Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseis
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Monika Liivi
Henn Põlluaas, Madis Milling, Harry Pajundi, Elviira Alamaa,
Allan Pihlak, Kalev Israel.

TEADE
Seoses soojustrassi
rekonstrueerimistöödega on
häiritud liiklus Kesa ja Pärnasalu
tänava ristmiku piirkonnas.
Tööd kestavad 5. - 20. detsembrini k.a.
Ümbersõit Nurmesalu ja Ale tänava kaudu.
Palume mõistvat suhtumist ja võimalusel
vältida selle ristmiku läbimist.
Töid teostab AS Fortum Termest tellimusel
AS Küte Ja Ehitus.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse nimetati
esindajaks volikogu esimees Orm Valtson ning tema
asendajaks aseesimees Urmas Viilma; teiseks esindajaks
linnapea Ero Liivik ning tema asendajaks linnavalitsuse liige
Rafael Amos.

NIMETATI ESINDAJAD
EESTI LINNADE LIITU
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule nimetati esindajaks
volikogu aseesimees Madis Milling ning tema asendajaks
aseesimees Urmas Viilma; teiseks esindajaks linnapea Ero
Liivik ning tema asendajaks linnavalitsuse liige Rafael
Amos.

TURVALINE SAUE
Mart Meriküll
Saku konstablijaoskond
46. nädalal registreeriti Saue linnas 10 teadetavldust ja algatati 3 kriminaalasja.
Kesa tänaval varastati eramus elektrit, algatati
kriminaalasi. 16.nov oli rattapoe juures avarii, algatati
kriminaalasi politseis vale identiteeti kasutanud isiku
suhtes. 14.nov varastati valvatavalt hoovilt veoki
haagiselt kõik 6 ratast.
21. novembri hilisõhtul varastati Saue linnas
Uusaru tänaval ehitusobjektilt kolm soojapuhurit.
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KAUNIS KODU 2005
Aasta kaunimate kodude konkursist
kokkuvõtete tegemisest oleme loonud
traditsiooni ning süvendanud Saue linna
koduaedade kaunistamise liikumist.
Tähendab ju kodu midagi kindlat ja
turvalist, aga ka puhast ja ilusat ning
kaunid aiad, kodud pakuvad silmarõõmu. Seepärast on aastaid autasustatud parimaid pidulikul üritusel.
Augustikuus käisid kodukaunistamise
liikumisest huvitatud koduaedasid oma
silmaga kaemas, külastati ka selle aasta
parimateks tunnistatud aedu.

koduaedadest on maakondlikel konkurssidel ära märgitud ka perekond Mägi, Arjuse
ja Jugala koduaiad.
Saue linnavalitsuse ettepaneku alusel
saavad käesoleval aastal peaministri
tänukirja Inna-Maria Õispuu, AstridKlarissa Tähtsalu, Leida Mikiver, Helme
Kermes.
Saue linna 2005. aasta kaunimate kodude
väljaselgitamisel
juhindusime Harju
maakonna ülevaatuse

Konkursi „Kaunis Kodu 2005” võitjad
Saue linnas on:
I koht
Leelu ja Endel Veinbergi koduaed (Tõkke
tn 10A)
II- ja III kohta jagavad võrdselt punkte
kogunud
Peeter ja Meedi Zoova (Tammetõru 32) ja
Mare ja Tiit Penderi (Aiamaa 18) koduaiad.

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Saue linna kaunid kodud pole märkamata
jäänud ka linnast kaugemal – aastal 2000
on saavutanud maakondlikul konkursil III
koha perekond Auliku koduaed, 2002.a
maakondlikul konkursil saavutati esikoht
ning presidendi aukirjaga tunnustati
perekond Soovälit, 2005. aastal saavutas
maakondlikul konkursil III koha perekond
Müürseppade koduaed. Saue linna

juhendist, hindamise alustest ja Saue
linnaelanike poolt tulnud ettepanekutest.
Hindamisel vaatasime nii terviklikku
ruumimõju, heakorda, haljastust kui ka
väikevorme.

Autasustamine toimub käesoleva aasta
28. detsembril linnapea ja linnavolikogu
esimehe aastalõpu vastuvõtul Mustpeade Majas. Kõigile autasustatutele
saadetakse kutsed.
Leelu ja Endel Veinbergi
koduaed (Tõkke tn. 10A)

Tänan kõiki kodukaunistajaid meeldiva
koostöö eest!

TRADITSIOONID TÄIENEVAD
Elena Kalbus
Saue Linna Invaühing
Saue linnas on aastate jooksul pandud alus
paljudele toredatele üritustele. Õnnitletakse
tillukesi linnakodanikke, korraldatakse
mitmeid konkursse küll kodukaunistajatele
ja laululastele, noortele muusikutele jt.
Linnapoolse tähelepanuta ei jää ka parimad
õpetajad, õpilased, sportlased, eakad inimesed jpt. Kindlasti väärivad erilist tähelepanu
meie kodulinna puuetega inimesed. Siit ka
mõte - korraldame ürituse “Naeratuse
nurgakivi “.

Peo korraldamiseks oli lausa kolm vägevat
põhjust: Rahvusvaheline Puuetega Inimeste
Päev, Saue Linna Invaühingu 5. sünnipäev
ja põhikirjaline struktuuri muutus. Nüüdseks
on ühing avatud kõigile puuetega Saue
linnakodanikele. Pidu toimus 3.detsembril.
Sünnipäevalisi tuli õnnitlema Saue linnapea
Ero Liivik, kes andis üle ka Linnapea Tänukirja. Kiriku sõnumi vahendas meieni Urmas
Viilma. Muusikaline mõtisklus kõlas Saue
Muusikakooli kitarriõpilaste esituses (õp.Iljo
Toming). Järgnes ühingurahva mõnus
koosviibimine. Loodame eelkõige Saue
linnavalitsuse, mõistvate ettevõtjate ja

linnakodanike sõbralikul toel “ Naeratuse
nurgakivi” järgnevatelgi aastatel korraldada.

VÄLJA ARGIPÄEVA HALLUSEST
Päevad on jäänud lühikesteks ning ööd
veninud pikkadeks-pikkadeks, kätte on
jõudnud aasta pimedaim aeg – advendiaeg. Inimestel on tahtmine põgeneda
kuhugi kaugele soojale maale valguse
kätte. Paraku pole veel kõigil pensionäridel seda võimalust, et lennata nagu
rändlinnud lõunamaale.
Armand Nagel
2.detsembril kutsus Päevakeskus pensionäre ekskursioonile Tallinna Botaanikaaeda.
Loodushuvilisi kogunes 25. Olime oodatud
külalised, sest sel päeval tähistas Botaanika-

aed oma sünnipäeva.
Palmimajas tervitas meid linnnulaul, seda sai
vajaduse korral ka vaiksemaks reguleerida.
Uut ja kõrget hoonet sundis ehitama hoone
keskel kasvav palmipuu. Tähelepanu köitis
kuldkollaste viljade ja samaaegsete õitega
sidrunipuu, äratundmisrõõmu valmistasid
loorberi- ja kummipuu. Palmimaja uhkuseks
on streliitsia eksootilise linnu pead
meenutavate õitega, rahvapäraselt
nimetatakse seda lille “ paradiisilinnulilleks”.
Vaatamist jagus kolmes triiphoones.
Uudistasime suureõielist kuukaktust ehk
kuulsat öökuningannat, mis jättis väga

tagasihoidliku mulje, aga õitsemise ööl olevat
tuhandete huviliste meelislill. Nägime
omapärast kerajat siilkaktust, mida Soomes
kutsutakse “ämmapingiks”. Nüüd, pimedal
ajal pakkusid silmarõõmu erksavärvilised
orhideed. Nende õige õitsemisaeg on küll
alles ees. Vaatamist ja uudistamist oli paljupalju. Selline info hulk tekitas meeldiva
väsimuse, koduteel oli palju, millest rääkida.
Sombune ja pime sügisilm jäi märkamata,
olime saanud tugeva emotsionaalse,
positiivse laengu.
Nii olime kerge vaevaga ära näinud
lõunamaa ilu .

5

TRANSPORDIKORRALDUS

9. detsember 2005

ARUTATI BUSSILIINIGA 190 SEONDUVAT

30. novembri istungil nimetas Linnavalitsus oma esindajaks „Harjumaa
Ühistranspordikeskuses“ abilinnapea
Rafael Amose. Ühe esimese ettevõtmisena transpordiküsimuste lahendamiseks organiseeris abilinnapea Saue
linnavalitsuses kohtumise AS Harjumaa
Liinid kuu tagasi tööd alustanud juhataja
VÄINO MOORI ja ekspluatatsiooniosakonna juhataja MARGUS MOLOKIGA.
Peeter Eelsaare
Kõne all olid järgmised küsimused ja
kohtumise käigus leiti ka konstruktiivsed
lahendusvariandid.
• Juba ammu pole peatustes busside
sõiduplaane
Kõik bussiootepaviljonid Saue linna
territooriumil on linna omanduses. Need
antakse bussifirma kasutusse ja ühiselt
pannakse sõiduplaanid üles. Kui maha
kistakse või rikutakse, asendatakse uutega.

Igas peatuses peab kirjas olema saabubisväljumisaeg selles peatuses.
• Ärajäävad ja varem-hiljem väljuvad
bussid, peatumine-kütmine
On selge, et nii pika liini puhul on liiklusummikute korral ajaline kõikumine mõistetav. Tallinna liiklus ei allu mingile loogikale.
Kuid mingil juhul ei tohiks buss väljuda
sõiduplaanis kirjapandust varem. Samal ajal
ei tohi Tallinnast väljuv buss hakata sõitma
väljumisajast palju hiljem. Ärajäämist
ähvardavas situatsioonis peaks bussifirma
leidma operatiivselt asenduse. Nüüd on
saabumas külmad ilmad – busside kütmine
peab paranema. Lepiti kokku, et bussid
peatuvad tulevikus kindlalasti igas peatuses. Samuti on vaja teatada peatuste nimed,
sest pimedal ajal on muidu raske orienteeruda.
• Jälgimäe peatus
Kirjade järgi nõudepeatus. Ausalt öeldes
pole see Saue linna probleem, sest peatus
asub Saku valla territooriumil. Kuid inimene
on hädas. Samal ajal on see peatus olnud
kogu liini käigusoleku aja ja seal lähevadtulevad bussi ka Saue linna inimesed.
Praeguses sõiduplaanis Jälgimäe peatust
pole ja Ühistranspordikeskus ei pea peatumist vajalikuks. Peatus tuleb tähistada ja
sõiduplaani sisse viia. Otsustati, et peatust
tähistavad postid pannakse Saku vallaga
ühiselt püsti. Harjumaa Liinid panevad
peatuse sõiduplaani ja kooskõlastavad
Ühistranspordikeskusega. Seega peaks

juurde tulema kaks peatust – lisaks Jälgimäele ka peatus Olerexi juures. Arutati ka
liiklusohutuse probleeme peatustes.
Kohtumine Harjumaa Liinide juhtidega
andis alust optimismiks, et Saue bussiprobleemid leiavad mõlemaid pooli rahuldavad lahendused. Jutuajamine laua taga
läbi, mindi tänavale. Seal seisis uus buss,
mis lähiajal peaks asuma Tallinna ja Saue
vahet sõitma. Piltidelt saate näha, et ta on
mugav ja istekohti on rohkem. Küsimus on
vaid selles, et kokku on uues bussis vähem
kohti kui lõõtsaga bussis – 53 iste- ja 33
seisukohta. Vahe lõõtsbussiga on

kakskümmend kohta. Aga uus buss on
vaieldamatult mugavam.
Niipalju siis seekordsest kohtumisest.
Kui asjad edasi arenevad, anname
leheveergudel teada. Samuti ootame
Teie kirju, ettepanekuid ja märkusi, et
need linnavalitsusele ja bussifirmale
edasi anda.

PILETIHINNAD ELEKTRIRONGIDES MUUTUVAD
Alates 01. jaanuarist

tõusevad
elektrirongides 30-päeva kaartide hinnad
ca 10% ning ühekorrapiletite hinnad kuni
2 krooni. Muutumatuks jäävad üksikpiletiga kõige lühemate sõitude ehk ühes
tsoonis tehtud sõitude hinnad. Põhimõttelisem muudatus puudutab sooduspiletit, mille hind alates jaanuarist on
samuti sõltuvuses sõidu pikkusest, ehk
siis põhineb läbitud tsoonide arvul.
Kuldar Väärsi
Elektriraudtee AS
Müügi- ja arendusdirektor
Piletihinna muudatused on tingitud
veoelektrienergia hinna tõusust. 2005.
aastal tõusis Elektriraudtee AS jaoks
veoelektrienergia tariif ca 10%. Samuti on
oodata mõningast tõusu 2006. aastal.
Elektrienergia kui veokütus on väga olulisel
kohal elektrirongiliikluse kulustruktuuris.

Uued üksikpiletite hinnad on: ühe tsooni
pilet 10 krooni, kahe tsooni pilet 14
krooni ning kolme tsooni pilet 18 krooni.
Sooduspiletite hinnad on vastavalt 9, 10
ja 11 krooni. 30-päeva kaartide hinnad
on: 210 krooni ühes tsoonis, 320 krooni
kahes ning 420 krooni kolmes tsoonis.
Ühe suuna 30-päeva kaartide hinnad on
vastavalt 110, 165 ning 215 krooni.
Muutuvad ka 30-päeva ühiskaartide hinnad,
kuid täpsed maksumused selguvad, kui
Tallinna linn on kinnitanud oma 30-päeva
kaartide hinnad järgmiseks aastaks.
(Ühiskaardi hind koosneb elektrirongi
vastava tsooni 30-päeva kaardi ning Tallinna
linna 30-päeva kaardi hindadest.)
Enne 01.jaanuar 2006 ostetud
30-päeva kaardid
kehtivad kuni
kaardil tähistatud kuupäevani.

Informatsiooniks piletiliikide kohta:
• 1 korra sooduspiletit on õigus osta
õpilastel, üliõpilastel ning pensionäridel
vastavalt õpilas/üliõpilaspileti või
pensionitunnistuse esitamisel.
• 30-päeva ühe suuna kaardid kehtivad
vastavalt reisija valikule vaid kas reisidel
suunaga Tallinna poole või Tallinnast välja.
• 30-päeva ühiskaarte ei ole võimalik osta
elektrirongist. Neid saab osta kõiki võimalusi
kasutades, mis on olemas ka Tallinna linna
e-pileti ostmisel. Lisainfo veebilehel
www.pilet.ee <http://www.pilet.ee/>
• Elektrirongist saab osta 1 korra pileteid
ning 30-päeva kaarte ja ühe suuna 30päeva kaarte.
Info piletihindade muudatusest on üleval
alates 01. detsembrist nii perroonidel kui
rongis. Samuti saab infot Elektriraudtee
AS veebilehelt www.elektriraudtee.ee ja
rongiinfo telefonilt 1447.
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SAUE GÜMNAASIUM 20
Novembrikuu möödus Saue
Gümnaasiumis juubeli ettevalmistamise ja mitmesuguste
juubeliürituste tähe all. Mis
loomulikult ei toonud kaasa
õppetöö intensiivsuse ega
taseme langust. Kooli taset ja
visa tööga saavutatud kohta
Eestimaa hariduselus näitab
kaks sisukat lehekülge 25.
novembril ilmunud ajalehes
ÕPETAJATE LEHT. Ilmus
koolilehe SPIKKER SÜNNIPÄEVA ERI ja laupäeva, 26.
novembri hommikul tõi
direktor Jaan Palumets
trükikojast värvilõhnalise,
kauni ja sisuka raamatu SAUE
GÜMNAASIUM 20----EHK 85
AASTAT KOOLIHARIDUST
SAUEL. Mida juba samal õhtul
toimunud kontsert-aktusel
mitmetele vilistlastele ja teenekamatele kooli arendajatele
kingituseks jagati.
20 aasta jooksul on Saue
Gümnaasiumi lõpetanud 612
noort inimest. 20 põhikooli
lendu ja 18 gümnaasiumilendu.
Peeter Eelsaare

Juubeli tähistamise nimel hakati
tegutsema juba novembrikuu
algusest
–
moodustatud
komisjonid käisid koos ja
väljatöötatud juubelikava hakkas
toimima. Kuu aja jooksul toimusid erinevad juubeliüritused. Kõigepealt ajalookonverentsist 18. novembril.
Räägiti hariduse andmisest
Sauel – järgmisel aasatal saab
tähistada 85. aastapäeva. Veel
olid ettekanded 1921. aastast
tegutsenud koolist, Saue
Gümnaasiumi algusaastatest,
20 aastat Saue Gümnaasiumi

direktor olnud Jaan Palumets
rääkis viimasest viiest aastast.
Ettevaatavalt ka järgnevast viiest
aastast.
Juubelinädal oli eriti sündmusterohke.
Esmaspäeval, 21. novembril
kogunesid 4.-12. klasside
võistkonnad peale 4. tundi
kooli aulasse võistlema
sünnipäevale pühendatud
luuletuste kirjutamiseks. Iga
võistkond tõmbas loosiga
märksõna ja luuletamine läks
lahti. Tulid päris ilusad – need
luuletused.
Teisipäev oli stiilipäev –
AASTA SIIS OLI 85. Iga
kooliaste - 4.-6. klassid, 7.-9.
klassid ja gümnaasiumiklassid –
said aulas tund aega oma
stiilinägemust näidata. Loeti ette
ka eelmisel päeval kirjutatud
luuletused. Võimlas võtsid
gümnaasiumiklassid üksteiselt
mõõtu võrkpallimängus.
Spordile pöörati juubeli käigus
üldse suurt tähelepanu.
Kehalise kasvatuse õpetaja Heiti
Lumiste rääkis, et juubeli puhul
korraldati igasuguseid spordivõistlusi kogu koolile. Väiksemad mängisid rahvastepalli,
keskmised korv- ja võrkpalli ja
gümnaasiumiosa võrkpalli. Nii
neidude kui noormeeste osas
võitis 12b. Olid ka ujumisvõistlused. Jagati diplomeidmedaleid. Võistlused, millest ka

vilistlased osa võtavad, on
koolis aastaid toimunud.
Kuulutused pannnakse üles ja
rahvas tuleb kohale. Seetõttu
kulmineerusid ka juubelivõistlused 25. novembril
vilistlaste ja kooli võistkondade
kohtumistega
korvpalliväljakul. Vilistlaste
naiskonnas oli isegi üksteist
mängijat. 32 : 22 tulemusega
võitis kool, parim neiu oli Kairit
Raudsepp. Vilistlaste meeskonnas tuli väljakule kümme
meest, osa neist mängivad ka
erinevates eesti liigades. Seetõttu
võitsid vilistlased koolipoisse

tulemusega 89 : 65. Kooli poolt
oli parim Allar Rohu, kes viskas
30 punkti.
Kolmapäev tõi meeldivat
maiasmokkadele. Iga võistkond
võttis kõik vajaliku ise kaasa ja
hommikust alates nuputati välja
kaunimad tordid. Arvatavasti
söödi need millalgi kaära.
Neljapäeval viidi läbi
gümnaasiumiõpilaste ja
õpetajate vaheline viktoriin,
vahetundide ajal oli kõigil
võimalus oma õnn proovile
panna loteriis.
Reedel, 25. novembril olid
aktused ja kringlisöömine
õpilastele.
Laupäeval, 26. novembril
kell 17.00 algas kooli hümniga
kontsert – aktus vilistlastele,
õpetajatele ja külalistele. Rahvast
oli palju – seisti lausa püsti!
Muusika, tants, laul vaheldus
tervituste, õnnitluste ning tänu- ja
aukirjade üleandmisega.
Harju Maavalitsuse Tänukirja
said õpetajad HELLEN
FLOREN, ANU LAURI ja
TIIU KOOSER.

B. G. FORSELIUSE SELTS
autasustas Väikese Ignatsi
Jaagu medaliga õpetaja MART
TAMBERGI,
algklasside
õppealajuhatajat EVE TAMME,
4. kooliastme õppealajuhatajat
TUULI ODERIT ja aastatepikkuse Saue Gümnaasiumi ning
tema õpetajate ja õpilaste
püüdluste toetamise eest praegust
Saue abilinnapead RAFAEL
AMOST.
B. G. FORSELIUSE SELTSI
aukirjad said ANU KELL,
SIRJE OJAVEE, ENDLA
LINDMÄE, KARIN
TÜMANOK, ENE SUDER,
HELLE KÄSK, KAJA
KREVALD, VIRVE
RAJAMÄE, ELLE
VILJASTE, KARIN LINK,
ANN LEMNITS, ENLA
ODAMUS, MERIKE SAUL,
ULVI URGARD, VILVE
NILK ja ILME PÜSS.
Aukirja sai ka direktor
JAAN PALUMETS.
Kell 20.00 hakkas mängima
ansambel
PRESIDENT,
vaheaegadel esines shougrupp
VIKERKAAR. Oma tuntud
headuses tõi muiged külaliste
nägudele õpetajate näitering oma
algupärase etendusega VAHETUND ehk ÕPETAJATE TUBA.
(Mitte segamini ajada tuntud

telesarjaga – siin vaadati Saue
Gümnaasiumi õpetajate tuppa).
Keskööl tuli üllatus – 20ne kilone
tort. Tordi söömine tõmbas peomeeleolu kokku ja kella ühepoole kahe paiku oli maja tühi.
Juubeli tähistamise võttis
kokku direktor Jaan Palumets:
„Meie oleme siiski noor kool –
mis see 20 aastat siis ikka on.
Eestimaal ju koolis käidud üle
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kolmesaja aasta. Ka meie
vilistlased on noored – alla
neljakümne. Laupäeva hommikul
saime ka kooli raamatu
trükikojast kätte, kinkisime
pensionile läinud õpetajatele –
teiste hulgad ka esimesele
õppealajuhatajale
KRISTI
MERE´le ja ka vilistlastele.

HARIDUS / KULTUUR
Kool on palju muutunud – palju
on juurde ehitatud. Olime koos
külalistega uhked meie aktuse ja
esinemiste kõrge taseme üle. Aga
aktused on meil alati olnud heal
tasemel.
20 aasta jooksul on meil
lõpetanud 612 inimest. 20 põhikooli lendu ja 18 gümnaasiumilendu.
Me ei ela enam mälestustes ja
minevikus. Me elame järgmises
20 aastas. Päevast-päeva tuleb
teha tööd. Kasvatamise kaudu
õpetada, mitte õpetamise kaudu
kasvatada. Õpilastega tuleb
tegeleda induviduaalselt .
Kõige põhjendatud uuega peab
kaasa minema. Koolis ei saa teha
järske hüppeid. Igapäevane
sihikindel töö ongi meie
igapäevatöö. Rohkem tahame
tähelepanu pöörata eetikale –

9. detsember 2005

räägime ju eetikakriisist
ühis-konnas. Ja kooli
tagasi tuua isamaalise
kasva-tuse
5-6-7
klassist.
Kooli juubelipidustused
läksid minu arvamust
mööda hästi.“

Lõpetan mõttega
direktori aktusel
peetud juubelikõnest:
Kool, kooli lugu, kooli ajalugu
– see on õpilased, õpetajad,
töötajad, lapsevanemad ja
vilistlased. 20 aastat on Saue
Gümnaasium kirjutanud oma
ajalugu. On olnud häid ja
halbu aegu, muret ja
õnnestavat rõõmu, tõusu ja
languse hetki, tulemisi ja

Fotod: õpetaja Anu Lauri

lahkumisi, lootusi ja pettumusi, kordaminekuid ja
luhtumisi.
Nende aastate jooksul on meie
gümnaasiumist kujunenud
Eesti hariduselus arvestatav
kool, kus praegu omandab
teadmisi üle 900 lapse 62
õpetaja juhendamisel.

Kaunis lõppakord sarjale
„Saue sügiskontsertid 2005”
Terje Mäss
Saue Muusikakool
Novembris jõudis lõpule Saue
Muusikakooli ja direktor
Kristiina Liiviku eestvedamisel
korraldatud kontsertsari, mis
tõi Saue linnarahvale palju
meeldivaid kuulamiselamusi.
Meenutagem siinkohal, et
oktoobris käisid esinemas Tiit
Kalluste ja Villu Veski ning
novembri alguses Hedvig
Hanson, Andre Maaker ja
Mihkel Mälgand.
29. novembril esinesid Saue
Gümnaasiumi aulas Tallinna
Muusikakeskkooli õpilased Triin
Ruubel viiulil ning Jaan Ots
trompetil ja klaveril. Mõlemad
noored interpreedid on sündinud
1988.aastal ja õpivad käesoleval
ajal 11. klassis.
Kavas oli Enescu, Wieniawski,
Saint-Saens‘i, Mozarti ja
Chopin‘i looming.
Triin Ruubel paelus küpsusega
teoste vormi ja sisu edasiandmisel. Eriti meeldejäävaks
osutusid G. Enescu „Sonaat
viiulile ja klaverile nr.2 f-moll”
ja C. Saint-Saens‘i „Introduk-

tsioon ja rondo capriccioso”, mis
lisaks sisulisele raskusele on ka
tehniliselt ülinõudlikud teosed.
Väga meeldiski Triin Ruubeli
enese isiklik kooskõlaline, kirglik
suhe mängitavatesse teostesse.
Jaan Ots esines lausa kahel
instrumendil. Kontserti alustas ta
trompetiga , esitades G. Enescu
teose „Legend trompetile ja
klaverile”, milles trompetist
näitas suurepärast trompetimängu
tehnika valdamist ning huvitavaid
kõlavärvinguid. Klaveriteostest
tõstaksin esile W.A. Moarti
Sonaati klaverile D-duur K 576,
mis pakkus Jaan Otsa esituses
kaasakiskuvalt värskeid momente
ja näitasid pianisti loominguliselt
huvitava ning omanäolise
interpreedina.
Vaatamata noorusele oli tegemist
andekate professionaalidega, kes

on osalenud edukalt mitmetel
vabariiklikel ja rahvusvahelistel
konkurssidel ning pälvinud
auhinnalisi kohti.
Triin Ruubel õpib õp. Tiiu Peäske
viiuliklassis.

2005.a kevadel saavutas ta II
koha
Eesti
üleriigilisel
keelpillimängijate konkursil.
Augustis võttis Triin osa rahvusvahelisest viiuldajate konkursist
Saksamaal, Kloster Schöntalis,
kus pälvis finalisti diplomi.
Hetkel valmistub Triin Ruubel
osalema rahvusvahelisel viiuldajate konkursil „Remember
Enescu”.
Jaan Ots õpib trompetit oma isa,
dotsent Aavo Otsa juhendamisel
ning klaveri erialal õp. Marja
Jürissoni ja õp. Mati Mikalai
juures. Jaan Ots saavutas 2005.a
rahvusvahelisel noorte pianistide

konkursil „A Step Towards
Mastery” Peterburis II preemia ja
EMCY eripreemia. Aastatel
2000-2005 on Jaan Ots
rahvusvahelisel EMA Trompetipäevade konkursil „Trompetitalendid”
pälvinud
oma
vanusegrupis I koha ning 2005.a
ka konkursi üldvõitja tiitli.

Saue Muusikakool tänab noori
muusikuid Triin Ruubelit ja
Jaan Otsa ilusa kontserdi eest!
Suured tänud nende juhendajatele - õpetajatele ning
emadele Reet Ruubelile ja
Meeli Otsale!

8

UUDISED

9. detsember 2005

Pakendite taaskasutamisest
Käesolevast aastast hakkas kehtima
uudne pakendi tagatisraha süsteem.
Mida see tavatarbijale tähendab?
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
See tähendab, et 1. maist saab raha eest
ära anda klaas- ja plastpudeleid ning
metallpurke, milles on olnud õlu, lahja
alkohol (etanoolisisaldus 6 %) või
karastusjoogid, kui nende ostmisel on
makstud sisse tagatisraha ehk pant.
Karastusjoogid on marjamahlad, puu- ja
köögiviljamahlad, nektarid, mahlakontsentraadid, mineraalvesi, gaseeritud
vesi, mittealkohoolsed joogid (kali,
limonaad, Coca-Cola, Fanta, Sprite jne).
Tagatisraha eest ostetud pakendeid on
võimalik tagasi anda müügikohta, kust te
need ostsite või kus samasuguseid jooke
müüakse või lähemasse vastuvõtukohta,
mille asukoha kohta on müügikohas üles
pandud vastav teade.
Raha saab tagasi pudelite ja metallpurkide
eest, millel on peal pandimärk. Joogipurkidel on märk purgil. Plast- ja klaaspudelitel on märk sildil.
Kuna jookide toomine ja sissetoomine
toimub pidevalt, siis toimis vastavalt
pakendiseadusele tagatisraha rakendamisel üleminekuaeg. Seega võis 1. maist
kuni 1. oktoobrini 2005 sama jook olla
müügil nii pandiga kui ilma pandita
pakendis. Pärast 1. oktoobrit aga ei tohi neid
jooke enam ilma pandimärgita pakendis
müüa.
Kui müügikoht keeldub pudeleid ja purke
vastu võtmast, mille eest tarbija on pandi

(tagatisraha) maksnud, siis ta rikub
pakendiseadust.
Kuna sel juhul on tegemist tarbija huvide
rikkumisega, siis tuleks esmalt
pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
Tagastatava pakendi puhul peab klaasist
pudel olema terve ja ilma korgita. Keeratava
korgiga plastpudelitel võib kork peal olla ja
võib ka mitte olla. Kõikide pakenditüüpide
etikett peab olema nähtav, sellel olevad
ribakood ja embleem taaskasutusorganisatsiooni kuuluvuse kohta peavad
olema terved ja loetavad. Plastpakendeid
ja metallpakendeid ei tohi kokku pressida.
Kas pakendeid tuleb enne tagastamist
ära pesta? Tavalise tarbimise juures ei ole
pudeleid ja purke vaja pesta. Kui pudel või
purk on üles korjatud kuskilt loodusest või
mujalt, siis loomulikult porist või muidu
määrdunud või mingeid aineid sisaldavat
pudelit ja metallpurki tagasi ei võeta.
Vaatamata sellele, et pandimärk peal on.
Pakendite eraldi kogumine ja spetsiaalsetesse tagasivõtu- ja kogumis-

Pakendi liik

kohtadesse või konteineritesse viimine
vähendab oluliselt prügi mahtu teie maja
juures olevas konteineris. Seega vähenevad jäätmeveo kulud.
Tagatisraha all olevatest pakenditest on
tarbija pakendi eest maksnud. Kui ta
pakendit ei tagasta, on ta sellest rahast
vabatahtlikult
loobunud,
samas
suurendanud seda summat, mis tuleb
maksta prügikonteinerist prügi äraveo eest.
Kauplused/ müügikohad, millised pole
liitunud taaskasutusorganisatsiooniga,
vastutavad nii pakendite tagasivõtmise kui
nende edasise käitlemise eest ise ja
kannavad vastutust kohustuste täitmise
eest seaduses sätestatud korras.
Kui kauplus/ müügikoht on taaskasutusorganisatsiooni liige, siis piirduvad tema
kohustused sellega, et ta võtab tarbijalt
pakendi vastu ja tagastab tarbijale sissemakstud pandiraha.
Vastavalt keskkonnaministri määrusele
23.03.2005 on tagatisraha määrad
järgmised:

Maht

Klaasist korduskasutusegapakend

Tagatisraha
kroonides

Kõik mahud

1,00

Klaasist ühekorrapakend

Kõik mahud

1,00

Metallist ühekorrapakend

Kõik mahud

0,50

Plastist ühekorrapakend

Kuni 0,5 l (0,5 l kaasa arvatud)

0,50

Plastist ühekorrapakend

Suurem kui 0,5 l (0,5 l välja arvatud)

1,00

Head linnakodanikud, ostes ja tagastades pakendeid, aitate säästa loodust.
Igat plastist, metallist või klaasist joogipakendit on võimalik uuesti kasutada selle asemel, et jätkuvalt uut toorainet kulutada

Maavanem autasustas Kauni Kodu ja
Ilus Küla konkursside võitjaid
16. novembril andis Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark

Saku mõisas toimunud maakondlike konkursside Kaunis kodu
ja Ilus küla pidulikul
lõpetamisel konkursi
võitjatele üle maavalitsuse tänukirja ja
auhinna.

Perekond Müürsepa kodu
Saue linnas.

„Kodu on meie peegel ning
osa meie väärtushinnangutest. Kodukaunistamise
eesmärk ei ole üksnes
kodusid korrastada, vaid
muuta suhtumist oma
kodusse ja ümbritsevasse
elukeskkonda. Usun, et
tunnustus
kaunimatele
kodudele on innustus ka

teistele,“ sõnas maavanema kohusetäitja
Jaan Mark.
2005. aasta Kauni kodu konkursi eramute ja korruselamute kategoorias sai
kolmanda auhinna perekond Müürsepa
kodu Saue linnas.
Parima heakorraga omavalitsused on
tänavu Saku vald ja Maardu linn.
Omavalitsustevahelise paremuse väljaselgitamisel arvestas maakondlik komisjon
omavalitsuse keskuse, ühiskondlike
asutuste ja rahvakogunemise kohtade
heakorda, teede ja tänavate korrasolekut
ning omavalitsusesiseste heakorrakonkursside läbiviimist.
Konkurssi Kaunis kodu ja Ilus küla on
Harjumaal läbi viidud kaheksa aastat.
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“Kirjakast”
„SAUE SÕNALE”
Peeter Eelsaare
„Pada sõimab katelt” teemat ei
tasuks Teil, härra ajakirjanik, üldse
kommenteerida. Piirduge ikka selle
solgi teemaga! Loodusseaduste
vastu ei saa isegi sauekad. Fekaalid
valguvad ikka ülevalt alla ja selles
asjas olete päris kompetentne.
Ammu alasti kistud kuningaid
näete Te ikka kaunites kuubedes.
Tänulik Leili Laanepõld,
pensionär, 0,5 kohaga miinimumpalgaga, 2 x aastas ametipalga
ulatuses toetust saanud
(äkki enam ei saa?) Saue Päevakeskuse koristaja.

Vastus.
Olen tänulikule Leili Laanepõllule tänulik, et ta mind vähemasti fekaalide asjus kompetentseks tunnistab. Igasugune
kiitus on inimesele ju meeldiv.
Mis kaunitesse kuubedesse
puutub, siis pole ma Saue linnas
alasti ringiliikuvaid inimesi
märganud – kõik nad on enamvähem korrektselt riietatud. Kui
ma mulle adresseeritud, ülaltoodud kirja lugupeetud autori
mõistukõnest õigesti üritan aru
saada, peab ta silmas eelmise
lehenumbri Kirjakasti ja seal
avaldatud hr. Andres Pajula
kirja koos asjakohaste selgitustega. Need selgitused olid
minu kui lehetoimetaja arvates
linnakodanike dokumentides ja
seadustes kirjapandust informeerimise huvides vajalikud.
Samuti teatan Teile, austatud
proua Laanepõld, et ka tulevikus
kommenteerin ja kirjutan ma
nedest asjadest, mis mulle olulised on.
Lugupidamisega
Peeter Eelsaare

Pettus!
Lugesin 28.oktoobril ilmunud
„Saue Sõnast” koalitsioonilepingust punkt 10., et pensionäride
„jõuluraha” saab olema 500 EEKi.
Oh seda rõõmu!, mõtlesin ma,
seekord ostan ma traditsioonilise
seaprae asemel hoopis hane. Ei ole
hanepraadi saanud enam vist oma
viisteist aastat, sest ikka pean

kaupluses hand vaadates seda liialt
kalliks. Aga nüüd ostan ikkagi, on
nüüd tervelt viissada, mida raisata!
Topin hane kõhu õunu, rosinaid,
ploome ja tarvilikke hõrgutavaid
maitseaineid täis ja küpsetan ahjus
aeglase kuumusega valmis. Ja siis
tulevad mu lapsed ja lapselapsed
Jõuluõhtule. Juba ukselt lööb vastu
kuuse, piparkoogi ja haneprae lõhn.
Milline rõõm! Pudeli head veini
saab ka veel ja kringli küpsetan ise.
Nüüd tuleb sellest rahast välja küll!
Ja siis ta tuli! Minu tulikuumadele
Jõulu unelmatele kriips peale! 25.
novembril ilmunud „Saue Sõnas”
linnavalitsuse teadaandes lk 6, et
algab jõulutoetuste väljamaksmine
– igale pensionärile 100 EEKi!
Hani lendas ära! Kuidas ma nüüd
selgitan oma lastele ja lastelastele,
et see oli väike eksitus? Ma juba
tean, mida nad vastavad: usud Sina
veel kõike! Kui aga hästi järele
mõelda, siis ega lapselapsed pole
ju varem saanudki hanepraadi- nad
lepivad küll ka sealihaga. Ja ega
pole vaja arvatagi, et linnavalitsusel
on rahamasin, nad ei saa oma
palgagagi hakkama. Neile tuleb ju
hiigelsummad palgalisaks „jõuluraha” andmiseks. Peame ju aru
saama, et kõikidele ei jätku. Saue
linna kuusel küünalde süütamisel
ju kõik kuulsime, et advendiaeg on
andeksandmise ja andekssaamise
aeg, nii et lugupeetud pensionärid,
lepime sellega ja oleme tänulikud
selle 100 EEKi eest, mis pole veel
meilt ära võetud.
Uueks aastaks aga võtame me
kaasa selle teadmise, et härrasmehi
linnavalitsuses ei või uskuda – nad
on sõnamurdjad.
Ja Jõulurahu valitseb Saue linna
üle!
E.K. (autor toimetusele teada)

Saue linna
ebaausad
linnajuhid.
Olen väga hämmingus, kui lugesin
„Saue Sõnumitest“ Nr. 23 (219) 25.
nov. 2005, et pensionäride
jõulutoetus on 100 (ükssada) kr.
Küsimus: Miks linnajuhid
valetavad oma valijatele-vanuritele
(kes elavad niigi stressis) et
jõulutoetust lubatakse 500.- krooni
??? Valimisbukletid on see mustvalgel kirjas ja lisan need Teile

meeldetuletuseks. Kahju, et
selliseid valevorste üldse valisima.
Teine versioon: Võib-olla „Saue
Sõnas“ on trükiviga – siis palun
väga vabandada häire eest.
Pretensiooni mitte arvestada.
Solvunud raskepuudega pensionär.
Maire Pildre Sauelt
28. 11. 2005.a.

Vastus.
Ajalehes polnud seekord trükiviga – pensionäride jõulutoetus
2005. aastal on endiselt 100 kr.
See summa on fikseeritud Saue
Linnavalitsuse 2005. aasta eelarves, mis kinnitatud eelmise
Linnavolikogu poolt. Siin ei saa
praeguse, uue linnavalitsuse liikmed sel aastal enam midagi
muuta ja seetõttu pole põhjust
neid seekordse 100 krooni
väljamaksmises ka süüdistada.
Ega ebaausateks petturiteks
tembeldada – kõnealuses asjas
täidavad nad vaid ettekirjutust.
Valimisbuklettides kirjapandu
saab realiseeruda alles valimiste
järel valimised võitnud erakonna
või valimisliidu valitsemise käigus või moodustatud võimukoalitsiooni koalitsioonilepingu täitmise kaudu. Praeguse võimuliidu
poolt vastuvõetud ja „Saue Sõna“
28. oktoobri numbris avaldatud
Koalitsioonilepingu punkt 10
ütleb meile:
TÕSTAME PENSIONÄRIDE
„JÕULURAHA“ 500-le kroonile.
Koalitsioonileping on praeguse
võimuliidu neljaaastase tegutsemise aluseks ja seal kirjapandu
saab teoks selle aja jooksul.
Seetõttu pole siin midagi parata
ja suuremat „jõuluraha“ tuleb
oodata järgmiste jõulupühadeni.
Linnavalitsusest öeldi lehetoimetajale, et praegu välja-töötamisel
oleva uue, 2006. aasta Saue linna
eelarves on „jõuluraha“ suurenemine planeeritud. Niiet suurem
rahasumma on tulemas. Kui suur
see summa 2006.a. jõulude ajal
on, selgub pärast eelarve vastuvõtmist Linnavolikogus.
„Saue Sõna“ informeerib linnakodanikke sellest kohe eelarve
vastvõtmise järel.

***
„SAUE SÕNA” on kunagi ilmuma
hakanud infolehest välja kasvanud
igati kaasaegseks linnaleheks oma

huvitavate, sisukate ja analüüsivate
artiklitega. Ta on oodatud sõnumitoojaks kõikides kodudes, andes
ülevaate linnas toimunud ja
toimuvatest sündmustest, olles
sellega ära teeninud siirad tänusõnad lehe väljaandjatele ja toimetajale, kellede eestvedamisel see
ülitis tasuta meieni jõuab.
Käesoleval ajal püüdlevad kõik
selle nimel, et igasugune informatsioon jõuaks tarbijani võimalikult
ruttu. Siit tulenevalt ka palve, et
linnaleht, mis ilmub reedel, oleks
meie postkastis juba laupäeval,
senise pühapäeva õhtu asemel
(kesklinn, Raiesmiku tänav), kus
vahest seal avaldatud teated on juba
lootusetult hilinenud. Lehe kiiremaks lugejani jõudmiseks on
ettepanek, kas värvata täiendavaid
lehe laialikandjaid või kaasata
selleks postiljone.
Mulle, kui lugejale on senini jäänud
arusaamatuks lehes avaldatud
informatsiooni ülitäpsus (13.
Hooldaja määramine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 399 – Saue
Sõna nr. 25) milleks ja kellele
seesugune info on suunatud.
Oleksin ülimalt tänulik saades
vastuse minu tõstatatud küsimusele
ja lahenduse probleemile.
Armand Nagel

Vastus.
Ajalehe väljaandja ja lehetoimetus
tänavad hr. Armand Nagelit siiraste
tänusõnade eest. Püüame ka
edaspidi olla nende väärilised.
Nüüd konkreetselt konkreetsetest
ettepanekutest.
1) Ajalehe varasema jõudmise
linnakodanike postkastidesse
lahendame uuest aastast järgmiselt. Nihutame tootmisgraafiku varasemaks ja trükime lehte
neljapäeva asemel kolmapäeval.
Siis peaks ta ka postkastidesse
jõudma varem.
2) Avaldatava informatsiooni
ülitäpsusest. Oleme Linnavolikogu
ja Linnavalitsuse ametlikud dokumendid siiani avaldanud täpselt
sellistena nagu nad istungitel vastu
võetakse. Kui senine avaldamisvorm pole linnakodanike arvates
vajalik, siis arutame ja teeme
vajalikud muudatused.
Kirjakasti vastused
Peeter Eelsaare
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SAUE LINNAVOLIKOGU TEATAB
Linnavolikogu registreeris
fraktsioonid, kinnitas komisjonide
koosseisud, arutas
detailplaneeringuid, määras esindajad
HOL-i ja Eesti Linnade Liitu.
Saue Linnavolikogu V koosseisu kolmas istung
toimus 24. novembril.
Õnnitleti sünnipäevalapsi, kelleks olid Madis Milling ja Erki Kuld.
Seejärel luges volikogu esimees ette linna valimiskomisjoni
04.11.2005. a otsuse nr 14 , millega peatati volikogu liikme Ero
Liiviku volitused volikogu liikmena alates 03. 11. 2005. Volikogu
liikmeteks määrati asendusliige Henn Põlluaas alates 03. 11. 2005.
Ühehäälselt otsustati kinnitada päevakord:
1. Saue linna 2006 a eelarve projekti üleandmine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 8.
2. Fraktsioonide registreerimine.
Registreeriti kolm fraktsiooni: Reformierakonna fraktsioon (7 liiget) - esimees Raivo Ojapõld, Anne Teetamm, Malle Liiv, Orm
Valtson, Erki Kuld, Harry Pajundi, Madis Milling; Keskerakonna
fraktsioon (3 liiget) - esimees Priidu Kalbre, Jaan Moks, Vello
Krohn; fraktsioon „Sõbralik Linn” (4 liiget) - esimees Matti
Nappus, Urmas Viilma, Monika Liiv, Henn Põlluaas.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 9.
3. Volikogu eelarve- majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale
esimehe Orm Valtson´i: Urmas
v
Viilma, Priidu Kalbre, Rainer Sternfeld, Aarne Sõna, Aidu Ots.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 10.
4. Volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Harry Pajundi : Raivo
Ojapõld, Henn Põlluaas, Jaan Moks, Ants Torim, Kalev Lillo,
Kaimo Käärmaa.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 11.
5. Volikogu haridus- ja noorsookomisjoni koosseisu kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale
esimehe Malle Liiv´i : Urmas
v
Viilma, Anne Teetamm, Rainer Sternfeld, Thomas Oberg, Sven
Sommer, Jaan Palumets.
Otsustati vastu võtta otsus nr 12.
(poolt 16, vastu 1)
6. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu
kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Monika Liiv´i: Henn
Põlluaas, Madis Milling, Harry Pajundi, Elviira Alamaa, Allan
Pihlak, Kalev Israel.
Otsustati vastu võtta otsus nr 13.
(poolt 11, vastu 1, erapooletud 1)
7. Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu
kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Matti Nappus´e:
Monika Liiv, Erki Kuld, Greta Silberg-Käärik, Elena Kalbus.
Otsustati vastu võtta otsus nr 14.
(poolt 16, vastu ei ole, erapooletud ei ole)
8. Volikogu korrakaitse – ja heakorrakomisjoni koosseisu
kinnitamine.
Komisjoni koosseisu kinnitati peale esimehe Erki Kulla: Monika
Liiv, Madis Milling, Andrus Rebane, Maie Särak.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 15.

9. Volikogu revisjonikomisjoni valimine.
Revisjonikomisjoni osutusid valituteks
lisaks esimees Jaan
v
Moks´ile: Raivo Ojapõld ja Rainer Sternfeld.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 16.
10. Häältelugemiskomisjoni valimine.
Häältelugemiskomisjon valiti 3 liikmeline, koosseisus: Priidu
Kalbre, Matti Nappus Monika Liiv,
VAHEAEG
11. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava
koolituskulu suuruse kehtestamine.
Otsustati suunata eelnõu haridus- ja noorsookomisjoni ning
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
12. Saue linn, Sooja tn 3 territooriumi detailplaneeringu
kehtestamine.
Kehtestati avaliku väljapaneku läbinud ja nõutavad kooskõlastused saanud Saue linna, Sooja tn 3 territooriumi detailplaneering (ala
suurus 10582 m2), mille koostas Projekteerimisbüroo Talone AS.
Otsustati vastu võtta otsus nr 17.
(poolt 13, vastu ei ole, erapooletud 3)
13. Saue linna Kungla maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek.
Otsustati vastu võtta OÜ Binderhaus poolt koostatud Kungla
maaüksuse detailplaneering. Linnavalitsusel korraldada avalik
väljapanek ja registreerida kõik avalikustamise käigus tehtud
ettepanekud.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 18.
14. Põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni
moodustamine.
Põhimääruse muutmiseks moodustati ajutine komisjon kooseisus:
volikogu esimees Orm Valtson (esimees),liikmed: linnapea Ero
Liivik, abilinnapea Rafael Amos, linnasekretär Jekaterina Tikerpuu,
volikogu liikmed Urmas Viilma, Priidu Kalbre, Andres Pajula.
Otsustati vastu võtta otsus nr 19.
(poolt 13, vastu ei ole, erapooletud 4)
15. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse nimetati esindajaks
volikogu esimees Orm Valtson ning tema asendajaks aseesimees
Urmas Viilma; teiseks esindajaks linnapea Ero Liivik ning tema
asendajaks linnavalitsuse liige Rafael Amos.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 20.
16. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liitu.
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule nimetati esindajaks volikogu
aseesimees Madis Milling ning tema asendajaks aseesimees
Urmas Viilma; teiseks esindajaks linnapea Ero Liivik ning tema
asendajaks linnavalitsuse liige Rafael Amos.
Otsustati ühehäälselt astu võtta otsus nr 21.
17. Esindaja määramine „Harjumaa Ühistranspordikeskuse”
töös osalemiseks.
Saue Linnavalitsus kutsus eelnõu tagasi.
18. Volikogu esimehele töö eest tasu määramine ja kulutuste
hüvitamine.
Volikogu esimehele määrati töö eest hüvituseks 13 000 krooni ja
2000 krooni ulatuses hüvitatakse isikliku sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise kulu.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 22.
19. Deklaratsioonihoidja määramine
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
20. Info Saue linna 2005. aasta eelarve täitmisest.
Info jagatud kõigile kirjalikult.

Kõik volikogu määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas kasutus- ja
ehitusload, arutas läbi volikogu
eelnõud ja otsustas
sotsiaalküsimused.
Linnavalitsuse 40 istung toimus 30. novembril 2005
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 404.
2. Saue linna, Vana-Keila mnt 2A katastriüksuse
jagamisel, aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
katastriüksuste pindalade määramine kehtestatud
detailplaneeringute alusel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 405.
3.-11. Kasutusloa andmine (Nurmesalu 9
Jazzistuudiole; Vana-Keila mnt kergliiklusteele;
Väljaotsa teele; Uus-Aru / Uus- Aru põik tn
kanalisatsioonile; Uus-Aru / Uus-Aru põik tn
veetorustikele; Uus-Aru / Uus-Aru põik tn välimisele
gaasivarustusele; Uus-Aru / Uus-Aru põik tn
sidekaabelliinile; Uus-Aru / Uus-Aru põik tn
sadeveekanalisatsioonile; Uus-Aru / Uus-Aru põik tn
tänavavalgustusele).
Otsustati vastu võtta korraldused nr 406- 414.
12. Tule tn gaasitorustikule ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 415.
13. Palgi 16 ehitusloa väljastamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
14. Saue Linnavolikogu 03.11.2005.a otsuse
nr 5 p 5 täitmine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 416.
15. Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu
ja sealt väljaarvamise kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 5.
16. Väikebussi võõrandamine
Otsustati võõrandada Saue Linnavalitsuse väikebuss
Mitsubishi Space Gear 2,085 KW hinnaga 59 000 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 417.
17.-20. Volikogu otsuste eelnõude läbiarutamine:
• „Saue linna Tõkke tn 8b kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine”
• „Koondise tn 26 detailplaneeringu kehtestamine”
• „Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Saue linnas”
• „Palgalise linnavalitsuse liikme ametisse
nimetamine”
21. Volikogu määruse eelnõu „Bussiliini nr 190
töö korraldamine 2006 aastal” läbiarutamine
Otsustati suunata kõik eelnõud volikogusse.
22. Saue Linnavalitsuse korralduse kehtetuks
tunnistamine.
Tunnistati kehtetuks Saue Linnavalitsuse 18. jaanuari
2002.a korraldus nr 6

Otsustati vastu võtta korraldus nr 418.
23. Ühingule raha eraldamine.
Saue Kristlikule Vabakogudusele eraldati toetust
1 500,00 krooni Janek Puusepa osavõtukulude katteks
Soome-Ugri Kristlikust Noorte Konverentsist.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 419.
24. Esindaja määramine „Harjumaa
Ühistranspordikeskuse” töös osalemiseks.
Saue linna esindajaks määrati linnavalitsuse liige
Rafael Amos.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 420.
25. Kaubandustegevuse registreerimine.
Võeti teadmiseks, et Majandustegevuse registrisse on
kantud üritusel toitlustamise kohta RK Teeninduse OÜ,
tegevuskoht avalik üritus Saue Gümnaasiumi vilistlaste
kokkutulek”.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 421.
26. Maakonna bussiliini nr 241 sõidugraafiku
kooskõlastamine.
Nõustuti bussiliini esitatud sõidugraafikute kooskõlastamisega.
27. Projekteerimistingimuste kinnitamine.
Kooskõlastati ja kinnitati Tammetõru tn 1 kavandatava
Sarapiku Tervisespordikeskuse projekteerimistingimused
HPT-21-05.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 422.
28. Erandkorras sünnitoetuse ja koolieelse koduse
lapse toetuse maksmisest keeldumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 423.
29. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 424.
30. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 425.
31. Sotsiaalhoolekandeasutusse paigutamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 426.
32. Eksperdi kinnitamine.
Otsustati läbi viia linnavara objektide ( korteriomand,
hooned) ümberhindamine. Kinnitada objektide väärtuse
ümberhindajaks Saue piirkonna kinnisvaraarendaja Anne
Olonen (NõmmEst OÜ).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 427.
33. Info
33.1 linnavalitsuse järgmine istung toimub 21.detsembril;
33.2 Heli Joon –lahendamata on noorte lastevanemate
avaldus „laste mängutoast”.
Otsustati lahendada 2006.aastal vabanevate ruumide
tekkimisel.
33.3 Heli Joon – Saue Päevakeskuse käsitöökeskuse
ruumide olukord.
Pakuti välja korraldada ruumide paremaks kasutamiseks
ideekonkurss.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis
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Kuidas elad Saue jalgpall?
Viimastel aastatel on Sauel palju
kõneainet pakkunud Saue jalgpallistaadion.
Paljud on küsinud, et miks ja
kellele seda vaja on, kus on Saue
jalgpallurid?
Jano Järvelaid ja Erkki Liiv
Saue Jalgpalliklubi
Saue jalgpallielu tõsine algus ulatub tagasi
aastasse 1998. Loomulikult on jalgpalli
taotud ka enne seda, kuid just selle aasta
suvel sattusid Saue kooli staadionil
korduvalt kokku kahe erineva põlvkonna
vutihuvilised - ühed Sauel elav sportlik
sõpruskond, teised gümnaasiumis õppivad
koolipoisid. Kuna plats oli üks, siis tuli
seda sõbralikult jagada. Kui algul olid
kohtumised juhuslikult, siis juba mõne aja
pärast lepiti kokku kindlad kohtumisajad.
Tekkinud oli treeninggrupp, sügisel

TOIMETUSE
TEADE

otsustati üürida treeninguteks võimla, mille
käigus tekkis soov proovida oma oskusi ka
teiste vastu. Lahedas seltskonnas sündis
1998 aasta lõpus mõte luua klubi, mis
esindaks Sauet nii Eesti jalgpallielus, kui
ka väljaspool riigipiire.
Mõeldud, tehtud. Nimeks sai Saue
Jalgpalliklubi, presidendiks valiti
tulihingeline jalkafänn Valdis Toomast, kes
jätkab oma hingestatud tegevust tänaseni.
Kohe esimesel tegevusaastal registreeriti
meeskond Eesti Meistrivõistlustele.
Esimene liigaaasta osutus edukaks - see
kasvatas klubivaimu ning süstis entusiasmi.
Et klubi tegevus ei jääks ühepäevaliblikaks,
otsustati hoolitseda ka järelkasvu eest.

2003. aastal mängis Saue JK värvides juba
kolm noorte tiimi ja üks meeskond. Selleks
aastaks loovutas suurem osa klubi
algusaastate vanameistritest oma koha
klubi enda kasvandikele - klubitegevus oli
olnud viljakandev ja efektiivne.
2004. aastal lõigati esimesi loorbereid.
Meeste klassis mängis ilusa hooaja
eelmisel aastal noorenduskuuri läbiteinud
meeskond. 18 järjestikust kaotuseta
liigamängu päädis võimalusega mängida
järgmisel hooajal liiga kõrgemal. Samuti
tõusid absoltuutsesse eesti paremikku 93.
– 94. aastatel sündinud poisid, keda
juhendavad treenerikursused läbiteinud
meie enda klubi noormehed.

Järgmisel
aastal
osales
lisaks
esindusmeeskonnale juba ka esimene klubi
noortevõistkond, kus mängisid 87-88 aastal
sündinud poisid. Aasta osutus edukaks ja
nii otsustati järelkasvu suurendada igal
järgneval aastal ühe võistkonna võrra.

Käesoleval aastal mängis meistrivõistlustel
lisaks esindusmeeskonnale ka neli
noortevõistkonda, kokku 130 jagpallurit.
Esindusmeeskond läks hooajale vastu
lootusrikkalt, eesmärgiks seati tugevasse,
3. liigasse püsimajäämine. Kahjuks

Aastalõpu “Saue Sõnumite” reklaammaterjalide ning
jõulu- ja uusaasta õnnitluste

viimane laekumise tähtaeg on

15.

detsember
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näitasid juba esimesed mängud selget
klassivahet. Vastased olid kiiremad,
tehnilisemad ja taktikas tugevamad. Lõpuni
võideldes kukkusime tagasi 4. liigasse.
Põhjuseks, miks ei saavutatud aasta algul
seatud eesmärki, oli eelkõige see, et
treenimas käidi kodust kaugel ja
kodumängud oleks peetud justkui võõrsil,
kuna kodustaadionit meil kahjuks pole.
Mõjus ka treeneri lahkumine hooaja
algfaasis.
93. – 94. a. sündinud Saue JK noored olid
hooajal 2005 väga edukad, saavutasid
omavanuste seas Eesti MV II liigas III
koha. Mitmeid kordi pidid sauekad alla
jääma vastase kasvule. Sellest hoolimata
ei andnud meie välejälgsed noored alla,
võitlesid viimste minutiteni ja alistasid
järjest oma vastased. Sügisringis tunti
kaotusekibedust ainult kahel korral ja
sedagi kahe liidermeeskon na vastu.
Käesoleval kuul lõpetati hooaeg,
autasustati parimaid ning seati sihid
järgmiseks aastaks - edasi areneda. Võtame
vastu uusi huvilisi ja kavatseme koostada

naiste võistkonna. Kuna noorteeast on
paljud poisid juba välja kasvanud ja kõik
ei mahu enam ühte meeskonda, kavatseme
järgmisel aastal meeste liigast osa võtta
juba kahe meeskonnaga.
Peamiseks ülesandeks lähimatel kuudel on
leida esindusmeeskonnale heatasemeline
treener.
Aasta tippsündmuseks võib pidada
harjutusväljaku valmimist kooli kõrvale,
mis võimaldab treeningute läbiviimist
kodulinnas. Kahjuks jääb ta ametlike
mängude pidamiseks oma mõõtmetelt
väikseks. Lahenes vaid noortevõistkondade
kodustaadioni probleem, vanemad kui 12
aastased poisid ja meeskonnad peavad ka
edaspidi Tallinnas renditud väljakutel
mängimas käima. Loodetavasti valmib
kunagi meie kodulinnas ka täismõõtmetes
väljak, kus saaks Sauet esindav meeskond
mängida kodupubliku silme all.
Valmistumine uueks hooajaks on kohekohe algamas. Kõik, kes sooviksid
jalgpallitrennis käima hakata, võiksid

9. detsember 2005
meiega julgesti ühendust võtta. Pole hullu,
kui sa pole enne jalkat mänginud või pole
seda pikka aega teinud - oodatud oled
sellegipoolest. Tahtmine on juba pool võitu!
Eriline tähelepanu naiste
treeningugrupi koostamisele!
Naised ja tütarlapsed, keda huvitab
jalgpall, võtke kindlasti meiega
ühendust!
Juba praeguseks on mitmed tüdrukud
oma huvi näidanud, meie viime teid
omavahel kokku.

Klubi tegemistest meie kodulehel
http://sauejk.saue.ee
e-post: sauejk@hot.ee
Tel: 52 15 830

Hokiklubi SAUE Salvete Cup-il
Peale kevadist mõõduvõtmist Saku
hokiklubiga ei ole Saue hokimeestest
suurt midagi kuulda olnud. Vaikus
ajakirjanduses ei tähenda, et ei
tegutseta. Kuidas hokimeestel esiliigas
läheb, sellest saab pikema ülevaate
lähiaja Saue Sõnas ilmuvas artiklis.
Nüüd lühidalt turniirist Salvete Cup,
mis toimus 2.-4. detsembrini Tallinnas
Premia Jäähallis.
Turniiri korraldajaks oli hokiklubi T.H.S.K.
Osalesid võistkonnad Venemaalt (HC
SSSR – Moskvast), Inglismaalt (HC London Devils), Lätist (HC Vitrum ja HC
Tokarev Invest) ning Eestist (HC T.H.S.K.
ja HC Saue).
Võistkonnad olid jagatud kahte alagruppi.
Saue võistkonnal tuli loosi tahtel võimeid
võrrelda klubidega HC SSSR ja HC
Vitrum. Kahjuks peab tunnistama, et
hilisema turniiri võitja HC SSSR vastu tuli
vastu võtta kaotus 2:6 ning tasavägises
mängus alla jääda ka 1:3 klubile HC
Vitrum.
Seega tuli mängida 5.– 6. kohale, kus
sauekad ei andnud korraldajaklubile HC
T.H.S.K. mingit sõnaõigust ning võit
vormistati tulemusega 11:0. Lõplik turniiri
järjestus selgus pühapäeva lõunaks.

1.-2. koha mängus alistas HC SSSR HC
London Devilsi 5:1,
3.– 4. koha mängus Läti klubi HC Vitrum
teise Läti klubi HC Tokarev Invest 7:1.
Kohamängude tulemused näitasid, et
alagrupp, kuhu kuulus HC Saue oli

tunduvalt tugevam kui teine alagrupp.
Parema loosiõnne korral oleks sauekad
võinud võidelda 2.-4. kohtade eest.
Mängudele käis kaasa elamas
Harry Pajundi
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Sauel tegutsev ettevõte, mille põhitegevus
on metallist toodete tootmine ja
täisklaaslahendused, võtab seoses
laienemisega tööle

Olete oodatud

AASTALÕPUPEOLE
29. detsembril kell 19.00 Saue kooli saalis

ESINEVAD
Nõmme Kellade ansambel
Showgrupp VIKERKAAR
Tantsuks ansambel RIVAAL

9. detsember 2005

ON
PIDU EGA
DAD
LAU D BAAR
U
AVAT

Korraldajad SAUE NAISSELTS ja LC SAUE

Piletid hinnaga 70 krooni
INFO JA TELLIMINE:
Saue Huvikeskus tel 6 595 009, 52 34 339 Sirje Luberg
Saue Lasteaed tel 53 43 7433 Lehte Kilp
Saue Päevakeskus tel 6 595 070 Tiiu Kuuskme

metall ja klaas toodete
valmistaja –paigaldaja
Vajalikud eelteadmised metallitööst ja
B-kategooria autojuhiload.

Info tel: 6 55 00 32 või
e-post: armadetail@armadetail.ee

PUITBRIKETT
SOOVIME OMA KLIENTIDELE
RAHULIKKU JÕULUKUUD
JA AITAME TEID
JÕULUPEO KORRALDAMISEL
OLEME AVATUD E-N 11.00-23.00
R 11.00-01.00 L 12.00-01.00 P 12.00-23.00
Tel. 6 790 881 GSM: 52 53 028
http//www.hot.ee/sauetrahter, e-mail: sauetrahter@hot.ee

On veel mõned
vabad kohad

korvpalli
treeningutele
Saue Gümnaasiumis
alates 01.01.06
Huviliste vanus 35 - 45 aastat.
Treeningud 2 x nädalas:
teisip. 19.00 ja
neljap. 19.30
info tel
52 71 169

kõrge
kütteväärtusega,
pakitud

ELAMUKRUNDI

Tallinna piires
transport TASUTA

SAUELE
või
lähiümbrusesse

INFO 566 55 445

Tel: 51 43 664

PÕHJA
POLITSEIPREFEKTUUR
pakub tööd

HOOLDUSTÖÖLISELE
(hoone ja inventari hooldus ja pisiremonttööd)
Sauel Tule põik 2 Lääne-Harju politseiosakonnas.
Palk 4200 krooni (bruto).

Informatsiooni saab telefonidel
6 124 458 või 6 124 517

ÕNNITLEME

‚ ‚‚

‚

HEINRICH HAMBURG
MAGDALENA SÖÖDRE
JAAN-PEETER TAKLAJA

Noor perekond
OSTAB
800 - 1300m2

87
84
70

Kuigi maa on must
ning näha pole veel talve
peagi jõulumees paotab ust
ja jõulutundega täidab salve
Tulen ka sellel aastal kodudesse.
Teadaandmised ootustest telefonil 56 736 930
JÕULUVANA
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HOTELL
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
SAUN MULLIVANNIGA
KÄMPINGUD
KARAVANIPARKLA
MASSAAZ
SOLAARIUM

9. detsember 2005

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPAADI

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

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

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

OÜ CarWay pakub tööd
30 - 50a mutrivõtit
käsitleda oskavale
töökale

MEESTERAHVALE
Tel 51 43 664

Müüa 2-toaline päikesepoolne korter
1/5, 44m2, toad eraldi. Hind 700 000.- kr.
56 672516, Virve Vainumäe

Müüa maja Perve tänaval
üp 196,8m2 + pööning. Uus õliküttel töötav katel.
Hind 3 050 000.- kr. 56 672516, Virve Vainumäe

KUIVAD
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
kohaletoomisega

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

tel: 646 6013, 5626 2850
MÜÜME

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L
12.00- 22.00

• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA

10.- • Päevasupp 12.17.- • Praed alates 25.-

Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.

• Salatid alates
• Seljanka

E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

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

Ele Ilu Stuudio

Pärnasalu 11 (Arco Transport’i hoone, endise
juuksuri – kullassepa ruumides)

Kosmeetik
Maniküür, pediküür
Kõrvarõngaaugud

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

Küünetehnik
Solaarium
(uus võimas 6,5 kw
profisolaarium SOL-ID)

Avatud E-R 10-18, L 10-14
Tel 711 16 34, GSM 534 89 016
http://www.netvision.ee
e-post: ele@netvision.ee

MÜÜGIL
KINKEKAARDID

Avaldame kaastunnet Alarile ja
Elele lastega ema ja vanaema

VAL
VE SUD
AK
'U
ALVE
SUDAK
AK'U

14.II 1924 – 3.XII 2005.a
Kaotuse puhul.
Silvi, Maire, Veiko, Vallo ja Maarja-Liisa

Saue Sõna
Mälestame unustamatut

VAL
VE SUD
AK
'UT
ALVE
SUDAK
AK'UT
14.02.1924 – 03.12.2005
ja avaldame kaastunnet
lähedastele

Sõbrad Päevakeskusest

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

