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MINA EI KAVATSE SURRA,
MA JÄÄN EESTISSE TEIE HULKA!
Nõnda lausus Lennart Meri 7. oktoobril 2001 oma viimases
pöördumises Eesti Vabariigi Presidendina kaasmaalaste poole.
Need sõnad on täna, mil leiname Eesti taasiseseisvumise aja
suurimat eestlast, saanud hoopis uue tähenduse. Ometigi oli
president Lennart Meril õigus – ta ei ole surnud oma pereliikmete, oma kodu- ja välismaa sõprade, Eesti ega enamiku
eestlaste jaoks. Lennart Merist on saanud osa meie mälust ja
ajaloost.
Mul on kustumatult meeles Lennart Meri lai naeratus ja tugev
käepigistus, kui kohtusime esimest korda Saue Keskkooli fuajees
1992. aasta presidendivalimiste kampaania ajal. Meie ees seisis
pikka kasvu ja suurte prilliraamidega rõõmsameelne ja energiline
mees, valge sall hooletult üle õla heidetuna. Kõik oli siis veel

SAUE
PENSIONÄRIDELE
Seoses eelseisva indekseerimisega tuletan meelde, et
vastavalt tulumaksu seaduse § 19 on alates 2004. aastast
pension maksustatav tulu, millele rakendatakse täiendavat
mahaarvamist kuni 36 000 krooni aastas. Pensioni
täiendava maksuvaba tulu arvesse võtmiseks ei pea
Pensioniametile avaldust esitama. Kuid pensionidest saab
maha arvata ka üldist maksuvaba tulu , mis on 2006. aastal
24 000 krooni aastas ehk 2 000 krooni kuus.
Üldist maksuvaba tulu saab arvesse võtta ainult avalduse
alusel .
Selleks tuleb esitada avaldus Pensioniameti elukohajärgsele osakonnale.
Kui Teie pensioni summa on ligilähedane 3 000 kroonile,
on kasulik juba nüüd, enne aprillikuu pensionide indekseerimist esitada avaldus maksuvaba tulu mahaarvestamiseks enne pensioni väljamaksmist. Sellega hoiate ära
ebameeldiva “üllatuse”, et aprillis pensioniosast, mis ületab
3 000 krooni, arvatakse maha tulumaks. Avaldus võib olla
kirjutatud omakäeliselt kõrvaloleva tekstiga.

MÄRT
PREEGEL
Valgetähe
V klass

ÕNNITLEME!

ees: Eesti koht maailmariikide hulgas vajas taastamist.
Paljudest kohtumistest viimane toimus Lennart Meriga 2005.
aasta septembri algusest, mil ilmselgelt väsinud ja juba raskest
haigusest vaevatud president tuli viimsel teekonnal saatma oma
head sõpra peapiiskop Jaan Kiivitit. Kõik, kes presidenti nägid
võisid tõdeda, et peagi kutsub Taevaisa ka selle väsinud hinge
Isakoju. Täna on president selle kutse vastu võtnud. Lennart Meri
elutöö on lõpetatud - Eesti väärikas koht teiste vabade riikide
hulgas taastatud.
Me kohtume alati! olid Lennart Meri viimased sõnad
Eesti Vabariigi Presidendina 7. oktoobril 2001.
Taaskohtumiseni Isa juures, armas President!
Urmas Viilma

………...................MAA PENSIONIAMETI
................................................osakonnale
AVALDUS
Mina, ................................................….....
(perekonna- ja esnimi)
isikukood.........................…………............
palun enne minule pensioni
väljamaksmist võtta arvesse üldine
maksuvaba tulu.
Olen mittetöötav pensionär.
Kuupäev……................ Allkiri …………….
Töötavatel pensionäridel pole vaja
avaldust esitada, kuna nende
maksuvaba tuluga arvestab tööandja.
Topelt maksuvaba tulu ei arvestata.

25. märtsil kutsume kõiki, kes on pidanud taluma
võõrvõimude repressioone ja tagakiusamisi ning neid,
kes ei taha unustada Eesti rahvale tehtud ülekohut,
osalema märtsiküüditamise mälestusüritusel.
Kell 14.00 toimub küünalde süütamine ja lillede
asetamine mälestuskivi jalamile. Järgneb
mälestusteenistus ja koosviibimine Saue kirikus.
Meenutame ja mälestame president Lennart Merit.

Murtud Rukkilille
toimkond
Erakond
Isamaaliit Saue
osakond
Saue Vabakirik
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Eelarve kõigile sauelastele
Ühe omavalitsuse elus peab kõik
käima nö nööri mööda, kindlates
raamides. Üheks selliseks raamdokumendiks on ka linna eelarve; see
pole mitte üksnes raamatupidamislikbürokraatlik tulude-kulude aruanne,
vaid linna ja linna elanike huve
tõeliselt teeniv põhiakt. Peab ju igal
maksumaksjal olema ülevaade, mis
tema rahaga tehakse, kuidas seda
kasutatakse.

maksmist finantseerib riik, on Saue linn juba
aastaid kandnud 10ne ametikoha ülalpidamiskulud (nt psühholoog, huvijuht,
sekretär, turvatöötaja jm). Kuna 2006.a. on
arvestatud nende töökohtade palgatõusuga,
siis on selle kuluartikli suuruseks ligikaudu
1,3 miljonit krooni. Plaanitud on ka Saue
gümnaasiumile piimaautomaadi ja külmiku
soetamine (45 000.- krooni).

Ero Liivik
linnapea

Saue elanikud on harjunud oma linna
pidama hästi heakorrastatud omavalitsuseks. Oleme Eesti Vabariigi
presidendilt saanud 2004.aastal ka
sellekohase diplomi. Seetõttu on 2006.
aasta eelarves ette nähtud 11 miljonit krooni
nii linna haljastuse, heakorra kui
tänavavalgustuse korrashoidmiseks.
Linnavalitsuse tööplaanides on viia
eeloleval suvel läbi kauaoodatud Koondise
tänava pikendus Kuuseheki tänavani (nn
lasteaia läbimurre). Alates 2004st aastast
tänaseni on kasvanud investeeringud linna
heakorda ligemale 2 miljonit krooni aastas.
Ehk siis jämedalt võttes – tänavatele ja
heakorrale 1 miljon rohkem. Selle aasta
tööplaanides on veel Saue tammiku taha
rajatava Sarapiku terviseraja ehitamine
maksumusega ligikaudu 1,4 miljonit krooni.
Kindlasti piirab Saue linna tänast investeeringuvõimet ka eelmistel aastatel võetud
laenude tagasimaksmine – 2006. aastal

2006. aasta eelarve võttis Saue linnavolikogu vastu veebruaris. Eelarve kogumaht on 68,5 miljonit krooni. Eelarve
koostamisega alustas linnavalitsus juba
möödunud augustis-septembris, novembris
anti eelarve volikogule üle. Linnavalitsuse
soov oli koostada eelarve, mis on
tasakaalus, arvestab Saue linna stabiilse
arenguga ning on näoga linnarahva poole.

KULUTUSED KOOLILE JA
LASTEAIALE
Siinkohal olgu öeldud, et käesoleva aasta
eelarve ei näe ette eelmise aastaga
võrreldavat ehitustegevuse finantseerimist.
Selle põhjuseks pole loomulikult mitte
asjaolu, et meil poleks enam midagi ehitada
– ka koalitsioonilepe näeb ette terve rea
objekte, mis valitsemisperioodi jooksul
tehtud peavad saama. Põhjus on lihtne eelmiste aastate ehitused tahavad saada
ka käigushoidmiseks rohkem raha kui seni.
Toon näiteks meie lasteaia. 2004 – 2005.a.
kulutas linn ehitusele 12 miljonit ja
sisseseadele veel veidi üle ühe miljoni
krooni. Samas on kõigile selge, et kulud ei
saa nende summadega piirduda – nüüd ja
edaspidi toob lasteaia juurdeehitus linnale
igal aastal kaasa püsikulusid ligikaudu 2
miljonit krooni (personalikulud, maja ülalpidamiskulud jm). Lisaks tuleb remontida ka
lasteaia „vana” korpust. Saue lasteaia
majanduskulud moodustavad 3,4 miljonit
krooni.
Kogusumma, mis eelarvest suunatakse
haridusele, on aukartustäratav - 32 miljonit
krooni. Haridus on kindlasti juba aastaid
olnud Saue linna jaoks prioriteetne valdkond. See raha on mõeldud Gümnaasiumi
ja lasteaia tööshoidmiseks, samuti teistelt
omavalitsustelt haridusteenuse ostmiseks.
Saue linn on selles valdkonnas teinud alati
rohkem, kui Eestis tavaks. Toon näite. Kuigi
gümnaasiumi pedagoogide töötasu

INVESTEERINGUD
HEAKORDA

maksame ainuüksi laene tagasi 4 miljoni
krooni ulatuses.

SOTSIAALSFÄÄR JA VABA AEG
SAAVAD OMA RAHA
Sotsiaalhoolekandeks on eelarves
planeeritud 4,5 miljonit krooni. 1,5 miljonit
sellest läheb otseselt laste ja perede
sotsiaalseks kaitseks – lastetoetused, sh
sünnitoetus (Eesti suurim!), koolitoetus,
koduste laste toetus. Aastaid on olnud jutuks
Päevakeskuse juurde kuuluva nn
käsitöökeskuse käimapanek (asub
Koondise 9-1). Esmalt on vaja teha remont;
selleks on eraldatud 160 tuhat krooni.
Loodan, et Päevakeskuse uus juhataja asub
aktiivselt sellele olulisele projektile elu sisse
puhuma. Kindlasti võib sotsiaalse
mõõtmega kulutuseks pidada ka
bussidotatsiooni maksmist, mis tagab meie
linna eakatele ning koolilastele tasuta sõidu
(lisaks maksame ka elektriraudtee
dotatsiooni).
Siinkohal on mul hea meel tõdeda, et
praegune linnavalitsus on alates
2004.aastast tänaseni ka sotsiaalraha
tõstnud 2 miljonit krooni aastas. Vastavalt
koalitsioonilepingule jäävad sotsiaalrahad
kasvama.
2006. aasta eelarve näeb ette raha ka meie
kultuuri-spordiühingutele
toetuste
maksmiseks. Summa suurus on 700 tuhat
krooni. Ka siin on olnud püsiv tõus alates
2004.aastast – tervenisti 250 000.- krooni.
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“Kirjakast”
SUURE SINISE
SILMA SALADUS
PEETER EELSAARE
Märtsikuu alguses lahvatanud
skandaal Saue linna külje alla,
Alliku külla rajatatud kiiritusohtliku objekti ümber kogub tuure.
Suuresti tänu Saue Linnavalitsuse
avalikule pöördumisele on siiani
vaikselt nohisenud asjamehed
sunnitud ümbruskonna elanikega
kohtuma ja olukorra kohta selgitusi
andma. 14. märtsil kutsuti Saue valla
elanikud objektiga tutvuma. Kohale
läksid ka aktiivsemad Saue
linnakodanikud, samuti Saue
linnajuhid ning Linnavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiu komisjoni
esimees Matti Nappus. AS STERi
juhatuse liige JAANUS PIKANI
üritas ligi tunnipikkuse igava
koolitunni taolise elementaarloenguga rahvast uinutada, kuid
kaua kokkutulnud end lollitada ei
lasknud. Käredamad asusid
konkreetseid küsimusi ja vastuargumente esitama. Õhkkond
muutus äikeseliseks, sähvisid juba
vastastikused isiklikud solvangud.
Arukaid argumente garanteeritud
ohutuse asjus (vähemalt kokkutulnute arvates) ei suutnud härra
Pikani esitada. Küsimusele - kui
kõik on nii puhas, kaunis ja Eestile
kasulik, siis miks ei ehitatud objekt
Tallinna, Raekoja platsile – vastas
Jaanus Pikani, et oleks võinud
ehitada küll. Vassimine ja keerutamine oli pehmelt öeldes küündimatu. Selguse saamiseks tuleb
nüüd edasi tegutseda ja ega seda
keegi meie eest ei tee. Loodame, et
lähiajal leiab AS STER juhtkond
aega ka Saue linna tulla ja
linnakodanike ees selgitusi anda.
Aga seda sooviks küll, et
halvatasemelist ja igavat koolitundi
ei korraldataks, vaid ikka asjast
räägitaks. Kui on, millest rääkida.
Niikaua kui SUURE SINISE
SILMA objektiomanikud aru
peavad, vaatame, kuidas on
probleemiga meie linnas tegeletud.
Möödunud nädala lõpus sai
toimetus alljärgneva kirja.

SÜDA AIMAS
HALBA
Suve lõpupoole kumas minu peas
üks kummaline mõte - Saue linnast
ei saa kunagi Setumaad, ei, see pole
lihtsalt võimalik.
Miks Setumaad? Aga sellepärast, et
suur osa setu rahvast on välja
rännanud mujale Eestimaale, sobivat
elukohta otsima. Meie oleme Sauele
oma kodu rajanud, kuna oleme
kindlad, et siin, Talllinna lähedal
rohelises ümbruses on hea elada.
23. veebruaril, kui olin külalisena
Saue valla volikogu istungil, tuli aga
pauk selgest taevast - meie linna
lähedale on suve jooksul ehitatud
Eestis ainulaadne, radioaktiivsel
kiirgusallikal töötav steriliseerimistehas.
Arvata võib, et kohalike elanike
vastuseisu tõttu pole seda tehast
olnud võimalik ehitada Soomes,
Rootsis ja Norras.
Värvilise metalli hangeldamise aegadest on teda, et kui kuskilt leiti tükk
kiirgavat metalli, siis oli kisa terve
vabariigi meedia täis. Ja oli ka
põhjust. 1994. aastal leidsid kaks
meest Saku vallas Kiisal
radioaktiivse tseesiumi ampulli,
mille tagajärjel nad ka kohe surid.
Peale seda tehti luuüdi siirdamist 13aastasele poisile, kes oli meestele
abiks alumiiniumi varastamisel.
Sellega polnud aga asi veel lõppenud
- hiljem suri poisi vanaema ja
politseinik haigestus astmasse.
Nüüd, kui keskkonnaministeerium
on ammu komplekteeritud, ei anta
meile mingit infot.
1989. aastal hakati Alliku külla
ehitama suurt seafarmi - 10 000
põrsast, 600 tonni sealiha aastas.
Suutsime Saue rahvaga koguda 2000
allkirja, korraldasime rahvakoosoleku , meid abistas meedia –
nii jäigi sigala ilma ühegi seata.
Nüüd ehitati salaja – tähendab, meie
arvamust kardeti. Keskkonnaministeerium oleks pidanud informeerima ümbruskonna elanikke.
Kui käisin Ristnas õlisse uppunud
linde päästmas, surnuid põletamas,
halas keskkonnaminister Villu
Reiljan, et raha on riigil vähe, ei saa

kaitsta merd. Nüüd ei ole asi riigi
rahas, vaid käega löömises.
Teen, mis tahan, las koerad hauguvad, karavan läheb edasi.
On ammu teada, et iga inimene
kardab radioaktiivset kiirgust nagu
tuld. Kellel on valida, kas hakkan
elama Sauel või kuskil mujal, läheb
oma elamisega mujale. Saue hakkab
olema mingi keskaegne katkupiirkond tänu härra Reiljani „heale
teole”.
Veel pole päris hilja „tõusta
barrikaadidele”.
Iga sauelane peaks oma tahet julgelt
esitama kohas, kus meie pahameel
vähegi kuulda on.
Esiteks pöördus Saue Linnavalitsus meedia kaudu oma nördimusega rahva poole.
Teiseks korjame juba allkirju AS
Steri tootmise käikulaskmise vastu.
Kolmandaks kohtusime Saue
Vallavolikogu esimehe Indrek
Tiidemanni, vallavanem Mati Tartu
ja Toomas Kööbiga Kiirgukeskusest. Osavõtjaid oli 200 inimese
ümber.
Neljandaks läheme 14. märtsil
Alliku külas korraldatavale kohtumisele AS Steri juhi Jaanus
Pikaniga. Ootame argumenteeritud
selgitusi, esitame küsimusi ja
ootame arukaid vastuseid.
Kui kohalikku protesti veel vähe on,
siis tuleks kindlasti koguneda Kesk-

Need on valla ja linna algatusrühma
mõtted. Teist, sauelased, loodame
midagi enamat.
Saue Linnavolikogu
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimees
MATTI NAPPUS
Nädala alguses asus toimetaja
endale hetkeolukorda selgeks
tegema. Esmaspäeval, 13. märtsi
hommikul kohtusin linnavalitsuses
krapsakate
proua
LEIDA
KEERDOJA ja proua HELME
KERMESEGA.
Vaatamata soliidsele vanusele on
just nemad Saue linnakodanike
protestiväljendusele allkirju
kogunud.
Ja kokku juba ligikaudu kaks tuhat.
Pääsküla elanikuna samuti objekti
ohutsoonis olevana andsin kõigepealt oma protestiallkirja.
P.E. : Allkirjade koguarv hakkab
lähenema kahele tuhandele. Mis
on suuremaks takistuseks Teie
tänuväärses töös?
Leida Keerdoja: Väikeste ja
individuaalelamute inimestega on
lihtne – ta kas annab allkirja või
tekkinud olukord teda ei huvita.
Keeruline on korrusmajadega,
kus uksed koodluku all. Ei pääse
sisse. Oleme seepärast jätnud
lehed allkirjade jaoks
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POSTKONTORISSE,
LILLEPOODI,
PEREARSTIPUNKTI,
APTEEKIDESSE,
RAAMATUKOKKU,
UJULASSE ja LASTEAEDA.
MEIL ON SAUE
INIMESTELE PALVE, ET
SEALKANDIS VIIBIVAD
ELANIKUD, KES SOOVIVAD
OMA PROTESTI
KODUÜMBRUSE
OHTLIKUKS MUUTMISE
VASTU AVALDADA,
TEEKSID SEDA NEIS
KOHTADES.
Meie kogume dokumendid hiljem
kokku.
Saue Sõna loevad kõik, nüüd
saavad sauelased sellest
võimalusest teada.
Helme Kermes: Kõik on tehtud
saladuskatte all, ma olen Sauel
kaua elanud ja sellist ohuallikat
mina oma koduukse alla ei taha.
Mine või kauplese järjekordade
juurde inimeste hulgas selgitustööd
tegema!
Leida Keerdoja: Ligi seitsekümmend allkirja läks kogemata
kaduma lillepoes, kus nendesse
pakiti eksikombel pärg. Juhataja oli
nii õnnetu – ütles, et oli kell kolm
öösel üles ärganud ja mõelnud, et
mida ta mulle nüüd ütleb!
Soovin Saue kogukonna ohutu elu
ja huvide eest seisvatele
aktiivsetele daamidele edu – sest
allkirju saab veel paar nädalat anda.
Ise mõtlen, kui sümboolseid
märke annab elu ise –
võimalikku haigust ja surmagi
tuua võiva ohuobjekti vastased
allkirjad kasutatakse (küll
juhusena) matusepärja kaitseks
ilmastikuolude vastu!
Järgmisena sean sammud korrus
kõrgemale, et saada Linnavalitsuse
hetkekommentaari.
Abilinnapea Mati Uuesoo:
Pöördumisega avaldas linnavalitsus juba oma seisukoha. Samal
arvamusel oleme ka praegu.
Vahepealsel ajal on toimunud hulga
kohtumisi ning vestlusi kavandatava tehase ja sellega seotud
probleemide üle. Olen osalenud nii
Kiirguskeskuses toimunud pressikonverentsil, Saue Vallavolikogu
istungil, 14. märtsil lähme ümbruskonna rahva kohtumisele AS Steri
juhtkonnaga, vestelnud paljude eri
seisukohtadel olevate inimestega.
Märtsikuu alguspäevadel käisime
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tehast ka seestpoolt põhjalikumalt
vaatamas. Mida rohkem asjaga
tegeleda, seda enam tekib küsimusi. Mõnedele olen ammandava
vastuse saanud, paljud on seniajani
vastuseta.
Ettevõtmise tehnilisest poolest
arusaamine on hulga lihtsam kui
asjaajamises selgust saada.
Miks ja kuidas me jõudsime
ikkagi praegusesse situatsiooni?
Kelle huvid jäävad peale?
Kompromissi leidmiseks on õige
aeg mööda lastud ning sõltumata
Keskkonnaministeeriumi otsusest tunneb keegi end petetuna.
Steriliseerimistehase käikuandmisega seotud asjaajamised on
toimunud ning toimuvad ka
edaspidi Saue vallas. Sealse
volikogu istungil jäi kõlama
mõte, et tuleb selgeks teha
toimunu ning protsessiga mitte
enne edasi minna, kui ka tulevik
selge. Selleks otsustati tellida
ekspertarvamus kiirgustehase
kohta ning alles selle alusel teha
järgnevad otsused.
Samas on tehas tänaseks valmis
ehitatud ning selle täie võimsusega
käikulaskmiseks on vajalik vaid
keskkonnaministri poolt allkirjastatav kiirgustegevuse luba.
Saue linna ning ka valla elanikud
on avaldanud oma vastuseisu radioaktiivse kiirguse abil steriliseerimise tehase rajamisele oma
kodude vahetusse lähedusse. Saue
linnas kogutud vastu-allkirjade arv
hakkab lähenema kahele tuhandele.
Meie linna elanike arvu silmas
pidades on see väga suur arv.
Negatiivse signaali on saanud aga
võimalikud tulevased linna- valla
elanikud.
Valikute korral eelistatakse vähem
probleeme tekitanud piirkondi.
Kindlasti on tehase üle otsustajatele
lisaks muudele dokumentidele abiks
ka sadade piirkonna elanike
allkirjadega seisukohavõtt. Vähemalt
peaks see nii olema.
Veel kaks toimetusele saabunud
kirjadest:
Ammendav artikkel samal teemal
ka ajalehes “Eesti Ekspress”,
autoriks härra Mihkel Kärmas.
Leht ilmus
1. 03. 2006. Soovitan kõigil lugeda!
Lisan juurde Eesti Lihatöötlejate
Assotsiatsiooni meili aadressi:
www.ela.ee
Leiate mitmed artiklid, millest
meile aktuaalse teemaga sobib
“Kas toidu kiiritamine on ohutu?”

Saue Linna Lastekaitse Ühingu avalik pöördumine
Saue Linna Lastekaitse Ühing protestib Saue linna
vahetusse lähedusse Alliku külla rajatud AS STERI
steriliseerimiskeskuse olemasolu vastu. Nimetatud
ettevõte on otseseks riskifaktoriks Saue linna ja valla
elanikele ning ei võimalda Saue linnal täita oma
eesmärki olla lastesõbralik ja kodune linn.
Sauel, 12.märtsil 2006

Allakirjutanud:

TEADE
avatud pakkumismenetluse väljakuulutamise kohta
korraldatud JÄÄTMEVEO AINUÕIGUSE
ANDMISEKS SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus ( Tule tn 7, 76505, Saue linn ) korraldab avaliku
konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Saue linnas
kolmeks aastaks.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
1. Pakkuja omab vähemalt kahe viimase aasta jäätmeveo
kogemust.
2. Pakkuja majanduslik seisund ja tehniline varustatus peab
võimaldama kogu pakkumise objektiks olevate tööde häireteta ja
nõuetekohast täitmist.
3. Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud
ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud
pankrotiotsust.
4. Pakkuja on täitnud viimase kolme majandusaasta kõik
kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
5. Pakkuja võtab pakkumise tegemisel kirjaliku kohustuse
selles, et pakkumise võitmisel sõlmib koheselt (enne korraldatud
jäätmeveo lepingu sõlmimist) vastutuskindlustuslepingu summas
500 000 krooni.
6. Pakkuja omab Eesti Vabariigis kehtivat jäätmeluba.
Pakkumise tagatisraha on 10 000 krooni. Pakkumise kutse
dokumendid väljastatakse alates „15” märts 2006 tööpäeviti kella
9.00 – 10.00 Saue Linnavalitsuses (Tule tn 7, Saue linn).
Pakkumisdokumentide saamiseks on vajalik eelnevalt registreeruda
telefonil 6790 170; 6790 184 või 6790185. Pakkumised esitada
eesti keeles (sertifikaadid, poliisid võivad olla inglise keeles).
Pakkumised esitada Saue Linnavalitsusse
hiljemalt „16” juuni 2006 kell 10.00.
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SAUE LASTEAIAS MIDRIMAA
SAID PIDULIKULT SÜNNITUNNISTUSED
2006. AASTAL SAUEL SÜNDINUD BEEBID

Vasakult paremale istuvad oma emmede süles:
MIIA KESA, MÄRTEN KOHL, MERIT TELLISKIVI, MARLEEN KASK, BERIT PIHLAK, KERTU KÄOSAAR,
STEN ERIK PILLART, FRED ERIK SARNA, MARTEN OJAPÕLD, HANNA LY VESTER, RONET TAMMAR

!!!

Saue Perekool alustab oma uut hooaega
Gordoni Perekooli kursusega

!!!

Kursus hakkab toimuma kolmapäeviti kella 18.00 – 21.00.
Esimene kokkusaamine on 29. märtsil 2005 a Saue Lasteaia „Midrimaa“ salongis.
Kokku on loenguid 10-l kolmapäeva õhtul.
Kursus on osalustasuga, 600.-/inimese kohta.
Kui tunned huvi ja sooviksid osaleda Gordoni Perekooli kursustel, anna palun teada kuni 27. märtsini
e-post anneli@saue.ee või tel 67 90 196, Anneli Ritsing.

NB! Kohti on piiratud arv

Gordoni Perekooli
eesmärgiks on aidata lapsevanematel omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa
õnnelikumad suhted vanemate, laste ja teiste nende jaoks oluliste inimeste vahel.
Tegemist on praktilise kursusega, kus õpetatakse
inimesi paremini mõistma oma suhteid ümbritsevatega ja
neid soovitavas suunas kujundama. Ilma seejuures
võimu ja vägivalda kasutamata.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise,
rollimängude, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja
professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil.

Perekool toimub kuni 15 osalejaga grupis.
Nii on tagatud kogemuste mitmekesisus,
kuid samas ka piisav tähelepanu igale
osalejale. Kõigile osavõtjatele jagatakse
koolitusmaterjalid. Need tagavad koolituse ühtlaselt
kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse
lapsevanemale.

Loe veel juurde kodulehelt <http://www.sinamina.ee/> www.sinamina.ee

!

7

HARIDUS

17. märts 2006

Mida põnevat on toimunud Saue Gümnaasiumis?
• 3. - 4. märtsini toimus IX Üleriigiline teatrifestival, osa
võttis õpetajate näitetrupp etendusega
„Elulõigud ajasoustis” Malle Koppeli juhendamisel.
Zürii määras kaks eripreemiat õpetaja Malle Liivile ja
Merike Saulile.
• 2. - 9. märtsini toimus Harjumaa koolide saksa
keele olümpiaad, kus meie 10 A kl. õpilased saavutasid
II, IV ja V koha.
• 10. - 11. märtsini toimunud vabariiklikul
vokaalansamblite konkursil Alo Matiiseni Muusikapäevad
v

Jõgeval saavutati 10. - 12. klasside vanuseastmes
neidude ansamblite arvestuses II koht. 4. – 5. klasside
vanuseastmes saavutas meie kooli tüdrukute ansambel
„Sirtsud” II koha ja eripreemia „Rõõmsa esituse eest”.
• 10. - 17.märtsini toimus emakeelenädal ( V-XII
klassis). Kohtuti väliseesti kirjanike Helga ja Enn Nõuga.
Viidi läbi Saue Gümnaasiumi kõnevõistlus - Cicero ja
kuldsuu valimine.
• 17.märtsil matemaatikavõistlus
„Känguru” (3-10 kl.).

Kirjandivõistlus põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele.
Lastekaitse Liit korraldab kirjandivõistluse teemal

“Minu isa“

sooviga koguda laste kogemusi ja mõtteid
isa tähtsast rollist oma elus.
Kirjandivõistluse eesmärgiks on innustada lapsi kirjutama talle
olulisest täiskasvanust – isast ning anda isadele ja kõikidele
teistele täiskasvanutele võimalus lapsi paremini mõista.
Kirjandivõistlusele oodatakse võistlustöid 6.-12. klassi õpilastelt.

Võitjad kuulutatakse välja ja auhinnad antakse üle
Lastekaitse Liidu konverentsil ”Meie lapse mured”
23. novembril
Parimad kirjandid avaldatakse Lastekaitse Liidu ajakirjas
”MÄRKA LAST”
Lisainformatsioon telefonil 641 8486
e- post: kersti@lastekaitseliit.ee
ja Lastekaitse Liidu koduleheküljel
www.lastekaitseliit.ee

OOTAME KIRJANDEID TEEMADEL:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Minu isa
Koos isaga
Kiri isale
Isa-parim sõber
Kui mina oleksin isa
Miks on isa vaja?
Päev koos isaga
Kuidas me isaga...
Minu soov/palve isale
Vabateema: otsusta ise, millest tahaksid kirjutada...

Konkursi tingimused:
Hindamine toimub kahes vanusekategoorias:
6. - 9. klass ning 10. - 12. klass.
Konkursile ootame töid pikkusega kuni 3 lehekülge A 4 formaadis
Lastekaitse Liit moodustab kirjandite hindamiseks zürii.
Kolm oma vanusegrupis parimaks osutunud kirjandikirjutajat
saavad auhinnad.
Võistlustöid oodatakse kuni 31. maini 2006
Võistlustööd palume saata märgusõnaga “KIRJANDIVÕISTLUS”
aadressil:
Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 10142
Konkursitööle peavad olema kinnises ümbrikus
lisatud töö esitaja andmed:
•
Ees- ja perekonnanimi
•
Vanus ja klass
•
Töö pealkiri
•
Osaleja kodune aadress, indeks, telefon, e-maili aadress
•
Kooli nimi ja aadress
Kirjandivõistluse tulemused tehakse teatavaks
2006 aasta novembri alguses.

Aprillikuu toiduraha Saue
Gümnaasiumis on:
1.- 9. klass 76 krooni
10. - 12. klass 266 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ
arvele Hansapanka (kood 767)
a/a nr. 221018424457 30.märtsiks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli
sööklas 31.03. kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Antud aegadel palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kes 30. märtsiks pole oma söögisoovist teada
andnud, teda aprillis ei toitlustata.
Ülalmärgitud aegadel saab sööklas pikendada
ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068.
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 6992039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu)
Meeldivat koostööd soovides RK Teeninduse OÜ
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HARJUMAA NOORTE PUHKPILLIORKESTER
TÄHISTAB OMA 10. SÜNNIPÄEVA 22. märtsil kell 18.00
PIDULIKU KONTSERDIGA ESTONIA KONTSERDISAALIS.
KÕIK SAUELASED ON TERETULNUD!
Allpool toome noppeid
asjaosaliste juubelimõtetest.
Peadirigent
HARRY ILLAK:
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri tekkelugu võib käsitleda
näitena, kui räägime juhuste ja
kokkusattumuste osast millegi
olulise sündimisel. Mis muud kui
juhus viis kokku hulga inimesi, kes
oma vabast tahtest asusid projekti
korras korraldama eri paigus
pilliõppivate laste koondamist ühte
orkestrisse. Esmalt pillimängimist
motiveeriva vaba aja sisustamise
vormilt järk-järgult süsteemsema
ja sihipärasema organiseeritud
musitseerimise juurde jõudmine on
olnud pikk ja kaunis looklev tee.
Esimeste aastate toimetamisi ja
tegemisi juhtis „sisetunne”, mille
ajendil otsiti võimalusi kokku tulla.
Õnneks langes Mare Russaku,
Kalev Saare, Ott Kase jt initsiatiivil
külvatud seeme soodsasse
kasvupinda.
Ülimõnus ja põnevalt organiseeritud laagrikorraldus viis
selleni, et lapsed laagri lõppedes
pärisid - millal saab toimuma
järgmine kokkusaamine, kus taas
koos pilli mängime. Au ja kiitus
siinjuures inimestele, kes taolist
õitsele puhkenud õhustikku ei
lasknud ära närtsida. Oma nappi
vaba aega ohverdades asusid
pilliõpetajad ikka ja jälle

organiseerima koolivaheaegadel
orkestrilaagreid. Kuni see muutus
endastmõistetavaks ettevõtmiseks
noortele puhkpillimängijatele
Kuusalust, Arukülast, Kehrast,
Koselt, Sauelt, Turbast, Nissist…
.
Idee autor, Kuusalu Muusikakooli direktor MARE RUSSAK:
Mõte - ühendada koosmänguks
muusikakoolide puhkpilliõpilased
idanes Kuusalus, kus kohalik
puhkpilliorkester tähistas tänavu
oma 135. aastapäeva. Olin ise
aastaid puhkpilliorkestritega
tegelenud, muretsesin edasise
pärast. Noorte puhkpilliorkestri
vanemad mängijad olid kooli
lõpetanud ja laiali läinud.
Orkestritöö ei edenenud.
Esimese ettepaneku ühendada
puhkpillimängijate jõud ühte
orkestrisse tegin Harjumaa
muusikakoolide direktoritele 1996.
aasta augustis direktorite suvisel
üldkogul Laulasmaal.
Kui puhkpilliõpetajatega veelkord
nõu pidasime, oli suuri kahtlusi
ettevõtmise edukuses. Kas meil
ikka jätkub entusiasmi ja kas
lapsed jaksavad sporditreeningute
kõrval veel orkestris mängidada?
Esimesele ühisharjutusele koguneti 30 - 31.oktoobril 1996. aastal
Kuusalu Muusikakooli. Osavõtjaid
oli Arukülast, Kehrast, Kuusalust
ja Loksalt. Õpilasi 22 ja 8 õpetajat.
Orkestriga töötas Ott Kask, lisaks

moodustasid õpetajad veel
ansambleid.
Orkestri esimene dirigent
KALEV SAAR: Olukord
iseseisvas Eestis oli väga soodne.
Väägvere orkester oli just ajutiselt
laiali läinud ja sotsiaalne nõudlus
uue pasunakoori järele ülimalt
suur! Helistas mulle pr.Mare
Russak Kuusalust ja rääkis oma
mõttest luua noortele puhkpillimängijatele koosmängu võimalus.
Aratavasti oli seda plaani juba
arutatud ka Lauri Metusega
Loksalt. Sõitsime siis Arvo
Kriventseliga(Kribuga) ”halba
aimamata” Kuusallu ja kohtusime
Marega Muusikakooli majas.
Vestlus kulges rahulikus,
konstruktiivses õhkkonnas. Miski
ei reetnud, et see, mida siis
otsustati, osutub nii arengu- ja
eluvõimeliseks.
Jõudsime
järeldusele, et nii Kehras, Loksal,
Kuusalus kui Arukülas on
potentsiaalseid, ülipeenikest kaela
kandvaid noori
“pasunamängijaid”. Kokku umbes
paarikümne jagu ja kui suudaks
nad koos mängima panna, siis
äkki… Pean tunnistama, et kui
olime tagasiteel Kehrasse, siis
kahtlus ürituse õnnestumisse oli ”
täitsa kenasti” olemas. Loodava
orkestri koosseis oli alul pisut
võõras: ports flööte, teist samapalju
klarneteid, 3 trompetit, 1 metsasarv
ja paar saksofoni. Neist pooled

interpreedid olid pilli käes hoidnud
vaat et juba oma mõlemad kuud.
Kõik, mis puudutas madalat häält
tegevaid instrumente, oli olematu
ja eks sellest tekkis ka eluline
vajadus hiljem Saue ja Kose poiste
järele. Neis muusikakoolides olid
puuduvad pillid esindatud.
Esimestel kontsertidel mängisid
kaasa ka kõik kohal viibinud
õpetajad - Kribu mängis
süntesaatoril bassi ja baritoni, Lauri
mängis klarnetil klarnetit, Eda
Jürisoo flöödil mida vaja ja mina
püüdsin trummiga sellele kõigele
lärmi veelgi juurde lisada.
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester juhatuse
esimees, Saue Muusikakooli
direktor KRISTIINA LIIVIK:
Esimest korda tutvusin Harjumaa
Noorte
Puhkpilliorkestriga
Gotlandi reisil 1998. aasta mais.
Selleks ajaks oli orkester saavutanud hea mängutaseme. Esmane
mulje oli väga meeldiv, eriti torkas
silma hea meeskonnatöö ja
sõbralikkus. Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri ja Saue Muusikakooli koostöö algas 2000. aastal,
kui Ledoje- Smorumi Noorteorkester Sauel külas käis.
Sellest ajast on orkester Saue linna
lahutamatu osa.
Et kõik see, mis eelnevalt loodud,
ei läheks kaduma, tingis
organisatsiooni MTÜ Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester asuta-
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mise. Harju Maavalitsuse kultuurija sporditalituse toel ja abiga
sündisid MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri põhikiri ja
asutamisdokumendid. Suur tänu
kõigile, eriti tolleaegsele juhatajale
Eino Pedanikule! Tänu Harju
Omavalitsuste Liidule ja
Kultuurkapitali toetustele on olnud
võimalik planeerida orkestri
tegevust ja eesmärke. 2000. aasta
novembris usaldati mulle orkestri
administratiivne juhtimine.
See on olnud tore ja arendav
kogemus, mida kaunistavad noorte
eredad esinemised, meeldejäävad
reisid, orkestri suurepärane kokkuvõtmis- ja kohanemisvõime.
Üksmeel, sõbralikkus ja teineteise
toetamine loovad orkestri sisu ja
elu, aitavad paremini pilli mängida.
Edaspidises elus asju õigesse
järjekorda panna.
Orkestri patroon, Saue
abilinnapea RAFAEL AMOS:

HARIDUS / KULTUUR
Eurooplust ei saa sirkliga mõõta
ega maailma ühe tundega aduda.
Meie mõttemaailma määrab
enamjaolt hoomamise haare ja
sihipärase edasipürgimise tahe.
Oleme kokku tulnud Harjumaa siit
nurgast ja sealt nurgast ning kaasas
kandnud ainult üht paleust, mille
JOSEPH ADDISON on oma
“Laulus Püha Cecilia päevaks”
sõnastanud järgmiselt:
muusika - parim, mida surelikud
tunnevad ja ainus paradiislik asi,
mis meil on maa peal.
Muusika ühendab meid, see annab
meile uusi eetilisi ja esteetilisi
väärtusi. Me rikastume muusikast
ning meie arusaam palast rikastab
muusikat. Muusika on saanud
mitte ainult pillimängijate teiseks
minaks, vaid ka Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri poolt maailmale
uhkusega sirutatud Eesti riigi
visiitkaardiks.
Meie orkestri koosseis on nende

aastatega muutunud. Kummatigi
need noored, kes meiega liituvad,
on omaks võtnud meie vaimu, meie
töötahte, meie aususe. Järjepidevus
seisneb muutustes. Muutused
määrab ära traditsioon, vastastikune lugupidamine ja sõnulkirjeldamatu armastus muusika
vastu. William Shakespeare on
öelnud:
“See, kelles pole endas muusikat,
kes helide harmooniast ei hardu,
vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks ja
röövliks,
ta vaimulaad on sünge nagu öö.”.

17. märts 2006
võimaluse pilliõpinguteks ja olnud
orkestri kümne tegevusaasta
jooksul ka suurimad toetajadsponsorid.
Eriline tänu kõigile muusika- ja
pilliõpetajatele kui alusbaasi
loojatele.

Peadirigent HARRY ILLAK:
Nüüd, kui me orkestri esimest
juubelit tähistame, teen sügava
kummarduse orkestrantidele, kes
on leidnud koosmusitseerimises
enda jaoks midagi olulist. Midagi,
mis ikka ja jälle kokku tulema
kutsub. Läbi teie tänud ka
lapsevanematele, kes on loonud

Algasid maakondlikud muusikakoolide 2006. aasta konkursid.
HARJUMAA MUUSIKAKOOLIDE KITARRI- JA KANDLEMÄNGIJATE
KONKURSS SAUE GÜMNAASIUMIS
KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
Harjumaa muusikakoolide konkurside projektijuht.
4. märtsil toimusid Sauel, Saue Gümnaasiumi aulas, Loode-Eesti ja
Harjumaa muuskkakoolide kandle- ja kitarrimängijate konkursid, selgitati
parimad mängijad erinevates vanuserühmades. Kõik auhinnalistele
v
kohtadele valitud ja zürii
poolt esile tõstetud lapsed võistlevad üleriigiliste
konkurside lindi eelvoorus, kus selguvad edasipääsejad üleriigilisle
lõppvõistlusele
Päeva esimeses pooles võistlesid kandlemängijad kolmes vanuserühmas.
Osa võttis 8 õpilast ja 2 õpetajat Keila, Saue ja Kehra muusikakoolidest.
v
Konkursi hindas kaheliikmeline zürii: Maarja Maasing ja Ruth Kuhi.
Positiivne üllatus oli mängijate ühtlaselt kõrge tehniline ettevalmistus ja
mängutase. Ruth Kuhi, kes hindas ka 2005.aasta kandlemängijaid,
meenutas: “ Olen raske valiku ees. Hämmastav, kui hea tase! Eelmisest
aastast meeldejäänud õpilastel on näha suurt edasiminekut ja arengut.
Pole märgata käehoiuga seotud probleeme, iga mängija esituses on
muusikat palju rohkem.”
Selline positiivne sissejuhatus konkurside sarjale on suur rõõm ja
tunnustus õpetajatele, oma ala tõelistele entusiastidele.
Vaatamata sellele, et osavõtjaid oli vähe, said kõik auhinnalised kohad
ning pääsesid üleriigilise konkursi lindi eelvooru.
Päeva teises pooles võistlesid noored kitarrimängijad 4 vanuserühmas,
31 õpilast ja 9 õpetajat.
Kitarrikonkursid Sauel on saanud juba heaks tavaks. Noori kitarriste
v
hindas kaheliikmeline zürii:
Mart Soo ja Martin Kööbi. Zhürii suureks

rõõmuks oli see, et lapsed esitasid teoseid, mis ei käinud neil üle jõu.
Esitustes oli näha õpetajate püüdlusi ning õpilaste omapoolset innukust.
Rohkearvuliselt oli esindatud Saku Muusikkaool eesotsas Julia Kahro
õpilastega. Þürii otsustuste aluskriteeriumiteks said teoste veatu esitus,
muusikaalsus ning omanäolisus. Samas osales konkursil väga heade
eelduste ja tehniliste võimetega õpilasi, kelle esitustes jäi puudu
kindlusest.
Tore oli näha saalis lapsevanemaid, kes tulid kaasa elama ja pöialt hoidma.
Üleriigilinsed kitarri- ja kandlemängijate konkursid toimuvad
31. märtsil, Tallinnas.
Saue Muusikakoolist võttis kandlemängijate konkursist osa 2 õpilast.
Kuni 10 aastaste vanuserühmas saavutas Liisi Pley I koha.
13 - 14 aastaste vanuserühmas saavutas Egle Palm I koha.
Palju õnne õpilastele ja suur tänu tehtud töö eest
kandleõpetajale PILLE KARRASELE!
Kitarrimängijate konkursist võttis samuti osa 2 õpilast.
I vanuserühmas saavuast Joosep Talumaa III koha.
II vanuserühmas saavutas Hans- Erich Liivik III koha.
Mõlemad õpilased olid väga tublid ning esitasid oma kavad
kindlalt ja veenvalt.
Palju õnne õpilastele ja õpetaja ILJO TOMINGALE!

Täname projekti
“Harjumaa muusikakoolide konkursid” toetajaid –
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi ja
Harjumaa Omavalitsuste Liitu.

10

UUDISED

17. märts 2006

INVESTEERINGUTOETUSED ETTEVÕTJATELE
Reet Randla
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
ettevõtluskonsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus tahab jätkuvalt ka 2006. aastal
olla heaks partneriks erasektorile, informeerides Harjumaa
ettevõtjaid toetusvõimalustest ning pakkudes riigi poolt finantseeritud tasuta nõustamisteenust ja abi taotluste kokkupanemisel.
Erinevate küsitluste alusel on Eestis ettevõtjate üheks suurimaks
probleemiks vananenud ja vähetootlik tehno-loogia, mis mõjutab
oluliselt meie ettevõtjate konku-rentsivõimet. Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse juhataja Alar Kolgi sõnul on lootust, et
järgnevatel EL eelarveaastatel (2007- 2013) hakkavad ka meie
ettevõtjad toetust saama uutesse seadmetesse investeerimiseks.
Otseinvesteeringuteks oma ettevõtte arendamiseks on käesoleval
aastal võimalik toetust saada vaid alustavate ettevõtjate
stardiabiks ning ettevõtluse infrastruktuuri aren-damiseks:
esmajoones tööstusettevõtetele kaasaegse infrastruktuuri
rajamiseks.

STARDIABI
2006. aastal Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium on
stardiabiks eraldanud 28 miljonit krooni. Sel aastal esitatud
taotlustest on aasta esimese kahe kuuga on jagatud välja umbes
2 miljonit krooni ja rahastatud 15 projekti (neist 3 Harjumaalt).
Otsustades eelneva järgi peab teoreetiliselt stardiabiks raha
jaguma aasta lõpuni.
Harjumaalane, kui:
• Sul on plaanis alustada ettevõtlusega või oled registreerinud oma ettevõtte mitte kauem kui 12 kuud tagasi,
• Sinu tegevusala ettevõtjana on seotud tootmise
(v.a. põllumajandus) või teenuste osutamisega,

•
•
•
•

Sa vajad investeeringute tegemiseks starditoetust,
siis tule Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse, kus:
anname nõu, kas kuulute stardiabi saajate sihtgruppi,
abistame äriplaani koostamisel,
aitame stardiabi taotluse esitamiseks vajalike
dokumentide paketi komplekteerida.

INFRASTRUKTUURI TOETUS
Samuti ootame konsultatsioonile Harjumaa ettevõtjaid, kes on
huvitatud toetuse taotlemisest ettevõtluse infrastruktuuri
arendamise toetuse programmist. Infrastruktuuri toetuse
minimaalne suurus sel aastal on 100 000 krooni, maksimaalne
2,5 miljonit krooni. Harjumaa ettevõtjad saavad taotleda toetust
kuni 50% projekti maksumusest, välja arvatud Saue ja Maardu
linn, Harku, Kiili, Saku, Viimsi, Saue, Jõelähtme ja Rae vald, kus
toetuse suurus on 25% projekti abikõlblikest kuludest.
Sel aastal on kuulutatud välja 3 vooru, mille tähtajad on 31. märts,
30. juuni ja 15. september. Kokku jagatakse kolmes voorus välja
81,8 miljonit krooni. Võimaluse korral ärge jätke taotluse esitamist
viimasesse vooru - eelnevate aastate kogemused näitavad, et
konkurents taotlejate vahel on seal kõige suurem.
Oluline on kindlasti korrektse projektdokumentatsiooni
koostamine, ehitusloa saamine ning samuti tuleb hankida eelarve
koostamiseks vajalikud hinnapakkumised. Kõik kavandatud
tegevused, mis kuuluvad projekti eelarvesse, peavad olema
kaetud projektdokumentatsiooniga, mille põhjal on ka väljastatud
kohaliku omavalitsuse poolt ehitusluba.

Konsultatsiooniaja saate kokku leppida
tel 65 66 522
täiendav info: www.hedc.ee

MEELDETULETUS
Kõik Ettevõtjad, kes omavad registreeringut
Majandustegevuse registris, peavad igal aastal
esitama hiljemalt 15. aprilliks kinnituse registreeringu
õigsuse kohta!
Vormi ja juhendi leiab Majandustegevuse registri
menüüvalikust Taotluste vormid!
Vorme võib küsida ka linnasekretärilt. Juhendi kohaselt
on Ettevõtjal võimalus registreeringu õigsust kinnitada
ka ise.
Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub tasuta.
Majandustegevuse registris registreeritavate
tegevusalade loetelu leiab menüüvalikust Info!
Kui registreering jääb kinnitamata, siis kustutatakse
registreering automaatselt alates 1. novembrist ja see
tähendab, et ettevõte tegutseb sellest ajast ilma
registreeringuta.
Registreeringu taastamiseks tuleb esitada uus
taotlus Ettevõtte Majandustegevuse registris
registreerimiseks ja tasuda riigilõiv 300.- krooni.
Edukat tegutsemist!
Jekaterina Tikerpuu, linnasekretär

Olete oodatud

KEVADPEOLE
7. aprillil kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis
KAVAS
Operetiviise esitavad Sirje ja Väino Puura

Lühinäidend “Elulõigud ajasoustis” õpetajate
näiteringi esituses
Tantsuks ansambel “Peeter ja Peeter”
Korraldavad Saue Naisselts ja
Saue Haridusselts Vitalis
Piletid hinnaga 50 krooni saadaval
Saue Gümnaasiumis, Huvikeskuses,
Päevakeskuses ja Lasteaias
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LINNUGRIPP
MIS ON LINNUGRIPP?
Linnugripp, mille põhjustajaks on
viirustüvi A/H5N1, on lindude jaoks eriti
nakkav, ägedalt kulgev ja ravimatu
haigus, millega kaas-neb lindude
massiline haigestu-mine ja suremus.
Linnugripp ohustab eelkõige linde, kuid
sellesse võivad nakatuda ka inimesed.
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO)
andmetel oli 2006. aasta alguse seisuga
inimestel registreeritud linnugripijuhte
seitsmes riigis: Vietnamis, Tais,
Indoneesias, Hiinas, Kambodzas, Türgis ja
Iraagis. Kokku oli haigestunud üle 160
inimese, neist üle 90 on surnud. Nüüd on
linnugripp jõudnud ka Euroopasse. Ka
inimeste jaoks on linnugripp raske
nakkushaigus, mis võib lõppeda surmaga.
(Värsked andmed vt
www.tervisekaitse.ee.)

Miks linnugripp on
inimestele ohtlik?
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul
on viimase kaheksa aastaga linnugripi
viirustüved muutunud tunduvalt agressiivsemaks, nii et nad ei piirdu ainult
lindude ja loomade nakatamisega, vaid on
hakanud ohustama ka inimesi.

Kas kõik linnugripiviirused on
inimestele ohtlikud?
Inimestele on kõige ohtlikum H5N1, kuid
haigust võivad tekitada ka H7N2, H9N2 ja
H7N7 viiruse alamtüübid. Kuid vaatamata
sellele, missugune gripiviirus nakatab
linde, tuleb haiguse levikule kiiresti piir
panna, sest ka madala ohuga gripiviirused
võivad muutuda inimestele ohtlikeks.

Kas linnugrippi põdev inimene
võib nakatada kodulinde
või –loomi?
Tervisekaitseinspektsioonile ja Veterinaarja Toiduametile teadaolevalt ei ole selliseid
juhtumeid maailmas tuvastatud.

Kuidas Eestis saab teada
esimesest linnugrippi
haigestunust?
Linnugrippi haigestunust saab elanikkonda
teavitada alles pärast seda, kui linnugripi
diagnoos on laboris kinnitatud. Kuid
kindlasti antakse üldsusele kiiresti teada
juba sellestki, kui arstid on Eestis tuvastanud esimese linnugripi kahtlusega
haige.

PANDEEMILINE
GRIPP
Kas linnugripp võib muutuda
epideemiaks või pandeemiaks?
Epideemia (piirkonniti, näiteks riigiti leviv
haigestumine) või pandeemia (kogu
maailmas leviv haigestumine) võib
puhkeda juhul, kui tekib uus, kõrge
patogeensusega ehk suure haigusttekitava võimega gripiviirustüvi, mis
hakkab kiiresti levima inimeselt inimesele. Kuna pandeemilise toimega
gripiviirus ilmub tavaliselt ootamatult,
puudub epideemia või pandeemia alguses
uue viiruse vastu vaktsiin. Ka inimesed
pole uue tüve vastu immuunsed.
Uus pandeemiline gripiviirus võib tekkida
linnugripi viiruse baasil, kuid selle aluseks
võib olla ka mõni muu gripiviirus, sest
gripiviirus (eriti A-viirus) on väga muutuv.

Kust inimesed teavad, et
pandeemia on alanud?
Gripipandeemia algusest annab teada
Maailma Terviseorganisatsioon, kes
kogub kogu maailmast grippi haigestumise
andmeid ja analüüsib neid. Kui avastatakse
uut tüüpi gripiviirus, mis on mingis
piirkonnas hakanud kiiresti nakatama
paljusid inimesi, siis võib seda suure
tõenäosusega pidada pandeemia alguseks.

Kas riik on teinud
gripipandeemia puhkemiseks
ettevalmistusi?

Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on
kokku pandud riiklik gripipandeemiaks
valmisoleku plaan, kus on kirjas erinevate
ministeeriumide ja ametkondade tegevused
juhuks, kui korraga peaks haigestuma palju
inimesi. Kuid vajalikke ettevalmistusi
tuleb teha ka igal maakonnal, haiglal ja
teistel asutustel, näiteks panna kokku
tegutsemiskava ja siis korraldada
vastavaid õppusi.

Kuidas ennast ise kaitsta, kui
pandeemia Eestisse jõuab?
Kui pandeemia peaks Eestisse jõudma,
kehtestatakse epideemiatõrje meetmed,
näiteks:
• keelatakse massüritused,
• suletakse lasteasutused,
• piiratakse inimeste liikumist,
• isoleeritakse nakatunud jne.
Haiguse leviku tõkestamiseks on
oluline vältida:
• lähikontakti haigega (gripiviirus levib
ruumis köhapiiskadega kuni 1,5 m
kaugusele),
• kokkupuutumist haigestunu rögaga/
ninaeritisega või sellega saastunud pindadega. Seepärast tuleks hoiduda rahvarohketest kohtadest ja võimalusel isegi
ühistranspordivahendite kasutamisest.
• Väga tähtis on käte pesemine, eeskätt
pärast haige lähikonnas viibimist ja
muidugi pärast tualeti kasutamist, enne
sööki jne.
• Gripihaigel ei ole soovitatav minna arsti
juurde, arst tuleks koju kutsuda või küsida
temalt ravisoovitusi.
• Ööpäevaringselt saab nõu küsida ka
üleriigiliselt perearsti nõuande telefonilt
1220.
Arvestada tuleb sellega, et täiskasvanu
võib olla nakkusohtlik kuni 7 päeva ja
laps kuni 21 päeva.

Mis saab siis, kui
perest keegi haigestub?
• Gripihaige tuleb kohe paigutada
eraldi ruumi ja piirduda tema
hooldamisel 1–2 inimesega.

Järg, algus Saue Sõna nr. 5
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• Tuleb vältida lähikontakti haigega
(gripiviirus levib ruumis köhapiiskadega
kuni 1,5 m kaugusele) ning kokkupuutumist tema rögaga/ninaeritisega või
sellega saastunud pindadega.
• Haigega suhtlemisel/tema hooldamisel
tuleb kanda kaitsevahendeid: kindaid,
kaitseprille, maski. (Maskideks sobivad
apteekides müüdavad nn protseduurimaskid.)
• Kui tekib vajadus haiget ühest ruumist
teise viia või kaugemale transportida,
tuleb ka talle mask ette panna.
• Väga tähtis on käte pesemine, eeskätt
pärast haige lähikonnas viibimist või
pärast haige hooldamist.
• Haigena ei peaks ise arsti juurde
minema, vaid ravijuhiste saamiseks
tuleks arstiga ühendust võtta.
• Ööpäevaringselt saab nõu küsida ka
üleriigiliselt perearsti nõuande telefonilt
1220.

Kas pandeemia ajal tuleks
tänaval liikudes kanda maski?
Tänaval maski kandmise efektiivsuse
kohta tõendid puuduvad. Kindlasti aga
tuleb mask ette panna juhul, kui on
kokkupuude haigestunutega või kui
haigestunu ise peab mingil põhjusel
tänaval liikuma.
Aevastades ja köhides tuleb suu käega katta
ning nuuskamisel on soovitatav kasutada
ühekordseid pabertaskurätikuid. Ülimalt
oluline on kinni pidada teistestki

hügieenireeglitest, näiteks pesta tihti ja
korralikult käsi.

Kas uus inimeselt inimesele
leviv pandeemiline gripiviirus
on juba tekkinud?
Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel
uut pandeemiliselt levida võivat gripiviirust
tekkinud ei ole. Praegu käib põhiline jutt
kahest erinevast gripist:
• linnugripp, mis levib üldjuhul ainult
lindude hulgas, kuid nakatunud on ka
inimesi, kes puutusid kokku haigete
lindudega;
• n-ö tavaline, hooajaline gripp, mida on
juba Eestiski sel talvel diagnoositud.

HOOAJALINE GRIPP
Mida tähendab tavaline,
hooajaline gripp?
Gripp (influenza) on äge, aastast aastasse
korduv nakkushaigus, mille tekitajateks on
A-, B- ja C- gripiviirus.
A-gripiviirus on kõige ohtlikum, sest levib
kiiresti ja muutub pidevalt, mistõttu
inimesed on iga uue A-gripilaine suhtes
vastuvõtlikud. A-gripp suudab põhjustada
ülemaailmseid pandeemiaid, ka praegu
inimesi ohustav linnugripiviirus H5N1 on
A-tüvega.
B-gripiviirust iseloomustab suhteliselt
paikne levik – tal ei ole omadust palju

Saue Noortekeskus kutsub noori kaasa lööma
noortekeskuse kevadise koolivaheaja tegevustes
17. – 18. märts matk Rannamõisas, jääronimine. Ööbimine telgis.
Matka juhib noortejuht Üllar Põld. Vajalik
oma magamiskott ja magamisalus
info ÜLLAR PÕLD tel 51 93 9322, 679 0195
21. – 24. märts I raskuskategooria jalgsimatk Laitse – Paldiski (75 km)
vanusele alates 14.eluaastast. Matka juhib noortejuht ÜLLAR PÕLD
täpne kirjalik info: yllarpold@hot.ee
23. – 24. märts Saue noorte sõpruskohtumine Ääsmäe noortega
info 679 0195 neljapäeval ja reedel noortejuht KRISTI KRUUS
NOORTEKESKUSES AVATUD TÖÖTOAD:
20.märts
alates kell 14.00
21.märts
alates kell 14.00
22.märts
alates kell 14.00
23.märts
alates kell 14.00
24.märts
14.00 -16.00

17. märts 2006

teema MAKETID
juhendab noortejuht MONIKA LIIV
teema MAKETID lõpetamine
uus teema VÄIKESED KAVALAD NAHAST JA PABERIST ASJAD
juhendab noortejuht KAIE PÕLLU
jätkub teema
KAVALAD NAHAST JA PABERIST ASJAD
Ääsmäe noortega sõpruskohtumises osalejatele
geelküünalde valmistamine, siidimaal
juhendavad noortejuhid KRISTI KRUUS ja MONIKA LIIV
pannkookide küpsetamine
juhendab ERNA GERNDORF

muutuda ning seetõttu ei põhjusta B-gripp
ka laialdasi haigestumisi.
C-gripiviirus on harva esinev ning
haigestumises olulist osa ei etenda.
Gripi tundemärgid on haiguse äge algus,
palavik (üle 38°C), kuiv köha ja/või nohu
ja vähemalt üks järgmistest üldnähtudest:
halb enesetunne, peavalu, lihase ja/või
liigesevalu, iiveldus.
Grippi ei saa lõplikult diagnoosida ilma
labori analüüsideta.
Gripp on aastast aastasse korduv ehk
hooajati esinev, ja kuna gripiviirus on
muutlik, siis tuleb end selle haiguse vastu
igal aastal uuesti vaktsineerida. Igaks
hooajaks annab vaktsiini koostise soovituse
Maailma Terviseorganisatsioon, arvestades
eelnenud aastail ringelnud gripiviiruse
tüvesid.
Keda hooajaline gripp enim ohustab?
Gripi tüsistused ja surmaga lõppevad
haigusjuhud tekivad peamiselt väikelastel,
üle 65-aastastel inimestel ja immuunpuudulikkusega inimestel. Ohustatud on ka
tervishoiutöötajad ja teised haigetega
kokku puutuvad inimesed. Kuid hoida
tasuks ennast ka kõigil neil, kes enimohustatud gruppi ei kuulu.

Mis vahe on linnugripil ja
nn tavalisel gripil?
Kõige suurem vahe on see, et nn tavaline
gripp levib juba praegu inimeselt inimesele,
kuid linnugripi levikut inimeselt inimesele
praegu veel täheldatud pole.

TEADE
Alates märtsikuust töötab Päevakeskus ilma
lõunavaheajata
avatud 09.00 – 17.00
Saabumas on aprillikuu – naljakuu. Seoses sellega kuulutab Saue
Päevakeskus välja jutuvõistluse teemal:

MINU ELU NALJAKAIM JUHTUM
või

ÜKS NALJAKAS LUGU
Jutte ja jutukesi palume tuua päevakeskusesse kinnises ümbrikus (ärge
unustage enda kontaktandmeid lisada!), alates teate ilmumisest kuni 21.
aprillini või saata meilile paevakeskus@saue.ee. Jutu pikkus? Olgu see Teie
nali ja Teie valitud pikkus. Naljakamatele lugudele üllatusauhinnad!
Tulemused teeme teatavaks aprillikuu viimases Saue Sõnas. Parimate palade
autorite autasustamine ja lugude ettekandmine päevakeskuses toimub mais.
Kui autor ei soovi ise esineda, võib volitada selleks oma sõpru, võib ka
usaldada meie poolt valitud esinejat. Suled jooksma!
Päevakeskuse juhataja ULVI SEERMAA

SAUE PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED
Aprill 2006
03.04 13.00 Saue Linna Invaühingu koosolek.
Ootame uusi osavõtjaid!
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, väljastas ehitus- ja
kasutusload, kinnitas projekteerimistingimused, kinnitas alaeelarvete
kuluartiklid, eraldas raha kultuuri- ja spordiühingutele, arutas
sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid.
Linnavalitsuse 6. istung toimus 8. märtsil 2006.a. ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 71.
2. Tootmis-laohoonele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti AS FORS MW tootmis-laohoonele, Tule tn 30.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 72.
3. Koondise tn sidekanalisatsiooni ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Raba Projekt.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 73.
4. Melissi 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Optima Invest kaheksa
korteriga ridaelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 74.
5. Melissi 6 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Optima Invest kaheksa
korteriga ridaelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 75.
6. Saue linna Männiku kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne DPT-03-06.
Detailplaneeringu korraldamiseks ja finantseerimise õiguse
üleandmiseks sõlmitakse leping OÜ NORTHLAND EESTI-ga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 76.
7. Tammetõru 43 üksikelamu projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 77.
8. Männiku maaüksuse üksikelamu
projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 78.
9. Vana-Keila mnt 120 üksikelamu
projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 79.
10. Tammetõru tn 39 maaüksuse
projekteerimistingimuste kinnitamine.
Kinnitati Tammetõru tn 39 T 1 maaüksusele tänava
projekteerimise tingimused RPT-02-06.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 80.
11. Tammetõru tn 33 ja Tammetõru tn 39 kvartali vahelise
veevarustuse ja kanalisatsiooni tänavavõrkude
projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 81.
12. Saue Linnavalitsuse noorsootöö komisjoni
koosseisu kinnitamine (II lugemine).
Noorsootöökomisjon kinnitati koosseisus: komisjoni esimees
Heli Joon; aseesimees, sekretär Anneli Ritsing,
liikmed – Rafael Amos, Margit Ots, Anne Teetamm,
Lia Uuvits, Andra Salutee, Sirje Luberg, Mari Heina,
Grete Põldma, Eve Tamm, Leena Pukk, Erna Gerndorf,
Otsustati vastu võtta korraldus nr 82.
13. Sünnitoetuste maksmine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 83.

14. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise koduse
lapsetoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 84.
15. Saue Koolihaldusasutuse halduskogu koosseisu
kinnitamine.
Halduskogu kinnitati koosseisus: Rafael Amos, Vello Toomik,
Ivo Sandre, Jaan Palumets, Kristiina Liivik, Sirje Luberg,
Marika Salu.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 85.
16. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
17. Nõuete lootusetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 86.
18. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 87.
19. Põhivara ja kuluinventari aastainventuuri lõppakti
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 88.
20.- 23.ja 28. Saue Linnavolikogu otsuste läbiarutamine.
„ Audiitori määramine”
”Volikogus arutamist ja otsustamist vajavate küsimuste
ajakava”
„ Saue Gümnaasiumi teeninduspiirkonna kinnitamine”
„ Jäätmekava vastuvõtmine”
„Sotsiaaleluruumiks tunnistamine”
Otsustati suunata eelnõud volikogusse.
24. Korraldatud jäätmeveo konkursi väljakuulutamine.
Kiideti heaks avaliku konkursi pakkumise kutsedokumendid ja
otsustati läbi viia korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks
avalik konkurss.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 89.
25. Spordiühingutele raha eraldamine.
Spordiklubile THK-88 eraldati toetust 88 000,00 krooni, sellest:
3000,00 krooni laste treeninggrupi tööks I ja II kvartalis;
85 000,00 krooni HC Saue tegevuskulude katteks 2006. a I
poolaastal.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 90.
26. Ühingutele raha eraldamine.
Saue Linna Lastekaitse Ühingule eraldati toetust 4 600,00
krooni projekti „Saue lumelinn“ korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 91.
27. Munitsipaaleluruumi eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 92.
29. Kodanike avalduste lahendamine.
29.1 Tammetõru 39 detailplaneeringu kohta
29.2 Töö pst elamumaa sotsiaalmaaks vormistamine
Vastused kodanike avaldustele ning linnavalitsuse seisukoht
läbi arutatud ning peale korrigeerimist saadetakse ära.
30. Info
Ingrid Niid – mais lõpevad juriidiliste isikute vara kindlustuse
kindlustuspoliisid, mis olid tehtud kõigi allasutuste kohta koos.
Minu seisukoht on ,et iga allasutus kindlustaks oma vara ise.
Ettepanekuga nõustuti ning otsustati teha järgmiseks istungiks
vastav korraldus.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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SAUE 2006.a LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
JUHEND
EESMÄRK

VÕISTLUSTE PROGRAMM

1. Pakkuda võistlemise võimalusi kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2006.a. meistrid ujumises laste, noorte,
täiskasvanute ja veteranide seas.

1. Võistluste vanuseklassid ja distantsid:
LAPSED
25 m vabalt
poisid/tüdrukud
50 m vabalt
poisid/tüdrukud
poisid/tüdrukud
NOORED
50 m vabalt
poisid/tüdrukud
JUUNIORID
100 m vabalt
noormehed/neiud
TÄISKASVANUD
100 m vabalt
mehed/naised I grupp
mehed/naised II grupp
mehed/naised III grupp
VETERANID
50 m vabalt
mehed/naised I grupp
mehed/naised II grupp

AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 1.aprillil 2006.a Saue linna 25 m ujulas.
2. Võistluste ajakava:
Võistlejate registreerimine
10.15 – 10.45
Soojendusujumine
10.30 – 11.00
Võistluste algus
11.00
Autasustamine
peale ujumise lõppu

REGISTREERIMINE
1. Nimeline regitreerimine toimub võistluspäeval Saue linna ujulas
1.aprillil kella 10.15 - 10.45.
2. Registreerumisel tuleb täita osavõtja kaart, mille saab kohapeal.
3. Võistluste parema korralduse huvides ootavad korraldajad
osalejatelt eelregistreerimist.
Osavõtust teatada telefoni teel 65 95 009, 52 34 339
Saue Huvikeskus või e-postiga valdo@starline.ee
Kooliõpilased teatavad kehalise kasvatuse õpetajatele.

S A U E

2. Vanusegruppide järjekord:
Vanusegruppidele kehtib järgmine järjekord: lapsed – noored –
juuniorid – täiskasvanud I, II, III grupp – veteranid I, II grupp.
PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE JA AUTASUSTAMINE
1. Paremusjärjestus selgitatakse vastava vanuseklassi distantsi
määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi.
Finaalujumisi ei korraldata.
2. Saue lahtiste meistrivõistluste programmi raames autasustatakse
kõikide vanuseklasside kolm paremat saavad medali ja diplomi.

L U M E L I N N

4.märtsil 2006 a toimus Saue linna Keskuse pargis kogupereüritus
„Saue Lumelinn 2006.“
Osa võttis 12 võistkonda. Ürituse korraldasid Saue Linnavalitsus ja
Saue Linna Lastekaitse Ühing. sponsoriteks oli Saue linna ettevõtjad.
Parimaks lumekujuks tunnistati üksmeelselt Saue lasteaia ehitatud Nublu,
järgnesid Päästeteenistuse veoauto ja noorte võistkonna Karjapoisi Kaarik.
Võidutööde tegijaid pärjati fliis–sallidega, kõik osa võtnud võistkonnad
said tehtud töö eest kringli.
Aitäh ehitamast ja kaasa elamast, kohtume järgmisel aastal,
siis juba uue lumelinna ehitusel.
Anneli Ritsing
Lastekaitse ja
noorsootöö spetsialist

1997 ja hiljem
1995 – 1996
1993 – 1994
1990 - 1992
1987 - 1989
1975 - 1986
1965 - 1974
1955 - 1964
1945- 1954
1944 ja varem

2 0 0 6

15

REKLAAM / TEATED

! Võtame müüki kinnisvara
! Vahendame kinnisvarateenuseid
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Sanomar Ettevõtted otsib
büroo pinnale

PUHASTUSTEENINDAJAT
Kandidaadilt eeldame
ausust,
kohusetundlikust ja
suhtlustasandil
eesti keele valdamist.

VIRVE VAINOMÄE
maakler - konsultant
+372 56 672 516
virve@novarealestate.ee

Helistada E-R kella 08.00-17.00
Tel: 671 10 40

Nova Real Estate, Tartu mnt. 17
Tallinn 10145, Tel: +372 666 2907
www.novarealestate.ee

Otsime
lapsehoidjat
kolme ja poole aastasele
poisile Sauel.
Fikseeritud kuupalk+
tasu lisatundide eest.
Tel: 51 63 201 või
õhtuti alates 19.00
6 717 454

PUITBRIKETT
kõrge
kütteväärtusega,
PAKITUD

Tallinna piires
transport TASUTA
INFO 566 55 445

AS Saue EPT võtab tööle

metallilao operaatori
Vajalik on tõstukijuhi lubade olemasolu.
Info telefonil 6709 634 Helista tööpäevadel
kella 8.00 kuni 16.00.

OÜ Cleanmell võtab tööle

MAJAHOIDJA
töökoht Laagris Möldre teel
Tööaeg ca 2 h – päevas
Kontakt : Ain Luks
tel: 53 311 114
või 681 6227

NAISPERE KEV
ADEKS
KEVADEKS

KEN
AKS!
KENAKS!

„Kersti juuksuriäri”
Kuusemetsa 36
Avatud E-L 10.00-20.00
Telefon 6709024

Hinnad soodsad!

Soovin osta VÄIKSEMA MAJA
või ELAMUMAAD Sauel või
lähiümbruses.
Tel: 51 27 689, õhtuti 659 6213

Täispuit- ja laminaatmööbli
valmistamine - Trepid

VAJATAKSE HOOLDAJAT

Ostan
V

üksikule liikumispuudega meesterahvale,
abiks koduses majapidamises.
Info tel: 679 0174, HELI JOON

www.heixer.ee

heixer@heixer.ee, tel: 56 694 590

GARAAZIBOKSI

Sauel
Andres, Tel: 501 0802

POTTSEPATÖÖD
KAMINAD, AHJUD, PLIIDID, SOEMÜÜRID, KORSTNAD
Tel: 56 48 4951 e-post: toomas.kriisa@mail.ee

Otsime eramajja
KODUABILIST
üheks päevaks nädalas
Helistada õhtuti tel: 670 9125
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PAIGALDAME TV
ANTENNE

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL

Hinnad soodsad, garantii

Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS
ÕNNELOOS!

Tel: 55 693 858

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

AS Kavent

annab üürile

tootmis-ja laopindasid

KAEVETÖÖD

Sauel

Sooja tn. 5, suletud territooriumil
30 m2 ja 60 m2, (või 90 m2) h-2,7m I korrus
50 m2, h-2,9 m, I korrus
77 m2, h-4,2 m, I korrus
94 m2, h-4.2 m, I korrus, omaette hoone
120 m2, h-2,5m, I korrus ja
140 m2, h-2,8 m, II korrus, omaette hoones
asfalteeritud, suletud plats,3000 m2

tiigid, kraavid,
vee ja kanalisatsiooni trassid
Tel: 511 1495
e-post: volvotrans@hot.ee

INFO 501 1134

MÜÜA LÕHUTUD

AS Kindlus Harjumaal Saue
vallas võtab tööle

küttepuud

LÜPSJA

(50cm, lepp)

ja

Hind koos
kohaletoomisega 380 kr/ m3

KARJAKU

Soovi korral olemas elamispind
Info: 60 49 832, 56 236 325

Info telefonidel:
775 2018, 51 91 8165

Eramaija vajatakse KORISTAJAT
Töö üks kord nädalas (reedeti). Tasu kokkuleppel.
Kontakttelefon: 5 08 49 88

KOKKA JA ETTEKANDJAT
Tel: 6 790 881 , 52 53 028

Avaldame sügavat kaastunnet n-ltn
VELLO SIIDARILE

EMA

surma puhul

SAUE PUIDU OÜ

SAUE TRAHTER VAJAB

Kaitseliidu Saue kompanii

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

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

