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Dirigent Mihhail Gertsi juhatamisel laulsid mehed kuulsaid kooriteoseid Rossini, Mozarti, Weberi,
Verdi, Gounod, Ernesaksa, Wagneri, Schönbergi ja Genée tuntud ooperitest. Sünnipäeva puhul
esines sauelastele ka Tallinna Saksofonikvartett.
Päevakohase sõnavõtuga pöördus linnakodanike poole Linnavolikogu esimees härra Orm
Valtson. Sünnipäevakingiks said Saue linnakodanikud värvika ilutulestiku, mille eest maksid Saue
ettevõtted Sautec AS ja Arco Trans AS.
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13 AASTAT LINNANA
HEAD KAASLINLASED!
Augustis tähistas Saue linn oma
sünnipäeva, möödus 13 aastat
päevast, mil Saue alevist sai Saue
linn. Mõeldes tagasi sellele ajale,
meenub, et volikogus oli tõsine
arutelu, kas linn või vald. Eesti
Vabariigi Põhiseadus annab
volikogule võimaluse valida valla
ja linna nime vahel. Kaaludes
kõiki asjaolusid, jõudis toonane
volikogu äratundmisele, et Saue
on rohkem linn kui vald.
Oli uhke tunne - olime
saavutanud midagi sellist, mida
varem teha ei suudetud. Linna
nimi kohustas ja püüdsime
tõestada, et väärime seda nime.
Vaadates nüüd, 13 aastat hiljem

meie linna ja selle arengut, ei ole
meil põhjust piinlikust tunda.
Linn elab pidevas muutumises elanikkond kasvab, ehitatakse
uusi elamuid, tehaseid, rajatakse
uusi haridus- ja sotsiaalobjekte,
kujundatakse
parke
ja
loodusradasid. Ilmselt kahe aasta
pärast, kui tähistame oma 15.
sünnipäeva, võime tähistada ka
6000. linnaelaniku sündi. Linna
areneb pidevalt ja see on väga
positiivne. Kuid areng omaette ei
saa olla eesmärk.
Linnavolikogu algatas kevadel
linna uue arengukava koostamise.
Uus arengukava peaks seadma
sihid, mille poole linnana püüelda.
Vältima
kitsaskohti,
mis
kaasnevad kiire arenguga.

Loodan väga, et suudame ära
kasutada võimalused, mis
kaasnesid Eesti ühinemisel
Euroopa Liiduga.
Meil tuleb teha valikuid, mis on
suuremad, kui me ise, aga
kaugemas tulevikus annavad
meie linnale oluliselt suurema
rolli kogu piirkonna arengus.
Pean silmas läbirääkimiste
alustamist Saue vallaga ühise
arengu kavandamiseks. Selles
töös vajame kõigi linnaelanike
arvamusi ja toetust.
Saue paremad aastad seisavad
alles ees!
ORM VALTSON
Saue Linnavolikogu esimees
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HEAD KAASLINLASED, VÕTKE VASTU
ÕNNITLUSED SAUE LINNA
13. SÜNNIPÄEVA PUHUL !
Ero Liivik
Linnapea
Linna aastapäev on tavaliselt paslik aeg
aru pidada ja mõtiskleda tehtu üle,
vaadata tulevikku.

Linnavõim emade ja
rahvaspordi teenistuses.
Möödunud
sügisel
sõlmitud
koalitsioonilepinguga võttis linnavõim
kohustuse rajada Saue tammiku servale
tervisekompleks - oleme selle projekti
nimetanud Sarapiku Terviserajaks.
Tahame elustada Sauel aegade eest olnud
traditsiooni - meie kaunis tammikus saab
veeta vaba aega ja tegeledada
rahvaspordiga. Tööd on kestnud terve
suve. Tegelikult on siiski tegemist
loodava kompleksi esimese etapiga,
tahame seda veelgi laiendada. Oleme
esitanud taotluse nn Norra rahastusfondi,
taotleme täiendavaid rahalisi vahendeid.
Saue linn on tunnustatud kui laste ja
noorte perede huvide eest seisev
omavalitsus. Linnavalitsus on algatanud
projekti, mille kohaselt lõpetame alates
novembrist rendilepingu Saue keskuses
oleva viinapoega ja rajame selle asemele
nn. emade ja laste toa. Töö projekti
elluviimiseks käib. Lisaks on
linnavalitsuse poole suve jooksul
pöördunud mitu inimest, kes soovivad
luua meie linna väikelastele uusi
huvitavaid võimalusi. Soovin neid
inimesi tunnustada, ning kinnitan, et
linnavõim paneb nende algatustele õla
alla.
Koondise tänava läbimurde projekt on
valminud, otsime konkursiga ehitajat,
käib kooli juurdeehituse projekteerimine.
Edukalt lõppes linna üldine prügiveo
hange, on lapitud-kõpitsetud tänavaid.
Linnavalitsus töötas välja Saue heakorra
arengukava, mille volikogu juunis ka
heaks kiitis. Sügisel toimub taas Kauni
Kodu konkurss, kus tunnustame meie
linna ilusate koduaedade loojaid. Töö
käib linna uue arengukava, samuti

2007.aasta eelarve ettevalmistamisega.
Head meelt teeb, et Päevakeskus on uue
juhataja Ulvi Seermaa eestvedamisel
energiliselt tööle hakanud. Samuti on
head tööd teinud linna sotsiaalosakond
– kõik abivajajad on abi saanud, pole
meil ei prügikastinimesi ega töötuid.
Linna iive on jätkuvalt positiivne.

Tahan tunnustada linna nimel
ka kõiki inimesi ja asutusi, kes
tegelevad arendustegevusega:
oleme väljastanud rekordiliselt palju
ehitus- ja kasutuslubasid, tegevus käib
nii Kadaka kui Uus-Aru rajoonis.
Rajatud on nii tööstusobjekte (hiljuti
valminud Caterpillari tootmishoone
näiteks) kui elamuid.
Linnavalitsuse eestvõtmisel on 2006.
aastal teoks saanud paljud meeleolukad
üritused: Vabariigi aastapäeva
tähistamine, lumelinna ehitamine,
rahvapidu Saue Sõlg, noortefestival
Visioon, jaanituli, samuti linna
sünnipäeva tähistamine.

Tõrvatilgad meepotis.
Pidupäeval ei tahaks rääkida
ebameeldivatest asjadest, kuid paraku
tuleb seda teha. Teame kõik, et Saue
linnal on turvalise ja hea korrakaitsega
linna maine. Paraku on juba terve
käesoleva aasta toimunud linnas
intsidendid, kus linna keskkonda on
lõhutud või rikutud: purustatud on
Keskuse pargi purskkaev, korduvalt on
rüüstatud laululava, pekstud sisse
raudteejaama hoone aknad, kistud maha
tänavasilte ja bussiootepaviljone. On
olnud vahejuhtumeid purjutajate ja
motoristidega. Hiljutise, kuid eriti
ebameeldiva uudisena tuli teade, et
Sarapiku terviseraja tarbeks rajatud
mullapinnad
on
vandaalidest
mootorratturite poolt segi sõidetud ja
kogu töö tuleb uuesti teha. Nagu on
mulle öelnud üks linnakodanik: „tänaval
küll peksa ei saa, kuid lagastamist on
siiski palju”. Kurb on teadvustada, et

nende „saavutuste” taga pole mitte
tulnukad kosmosest või teistest
valdadest, vaid meie oma noorsugu ja ka
mitte enam nii noored inimesed.

Seetõttu tahan panna eelkõige
kõigile lapsevanematele
südamele – jälgige oma laste
tegemisi – käimisi.
Saue linnakodanikud –
hoidkem oma kauni ja
turvalise linna mainet!
Siinkohal ka muremõtteid seoses riikliku
korrakaitse viletsusega – 2006. aasta
alguses
lahkus
töölt
Saku
konstaablipunkti juht Mart Meriküll.
Sageli öeldakse, et ühest inimesest ei
sõltu palju. Antud juhul tundub, et
pädevat asendust leitud ei ole ja Saue linn
kannatab. Väidetavalt „kummitab” meie
politseid meeste puudus - ka Sauel on
üks politseikoht täitmata. Kuid võtkem
arvesse, et Sauel asub siiski
piirkondlikult tähtis politseikeskus,
mistõttu eeldaks ka Saue probleemidega
suuremat tegelemist. Samuti on mul
tekkinud arusaam, et Saue linnale ei tule
ehk kasuks turvafirma Falck üleriigiline
monopolistiseisus. Näib, et kohapealsed
patrullid on keskendud rohkem
eramajade valvamisele, nii on linnaruum
jäänud tähelepanuta (NB! Falck’iga on
sõlmitud leping korrakaitse tagamiseks
Saue linnas). Lisaks on meil ka kohalik
Kaitseliidu üksus, kellega oleme
sõlminud 50 tuhat krooni aastas maksva
lepingu Saue linnaürituste turvalisuse
tagamiseks. Hiljuti toimunud Saue linna
aastapäeva tähistamisel Keskuse pargis
– RAM’i kontserdil - ei hakanud aga
ühtki patrulli silma. Ehk olid mehed
kohal, kuid erariietes? Tahan öelda –
selle suure korrakaitsjate hulga juures on
korratust ja intsidente olnud siiski liiga
palju. Saue linn ootab oma korrakaitse
partneritelt suuremat tööd ja suuremat
pühendumust.
Järgmistel linna sünnipäevadel ei tahaks
seda juttu enam korrata.
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KESKKONNAMINISTEERIUM TEATAB AS STERI KÕRGAKTIIVSE
KINNISE KIIRGUSALLIKAGA STERILISEERIMISSEADME
KASUTAMISE KESKKONNAMÕJU HINDAMISE ARUANDE
AVALIKUSTAMISEST
Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda
ajavahemikul 21.08.2006 -08.09.2006:
1)
Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse- ja
tehnoloogiaosakonnas (Narva mnt 7a, tuba 428,
kontaktisikud on spetsialist Irma Pakkonen,
tel 6262974,
e-post irma.pakkonen@envir.ee ja Kärt Mae,
tel 6262 983,
e-post: kart.mae@envir.ee
2)
AS-i Steri kodulehel www.steri.ee
3)
Keskkonnaministeeriumi kodulehel:
http://www.envir.ee/91619

SIGADUSED SARAPIKU
TERVISERAJAL
Saue linna sünnipäevahommik, 25. august, algas
ebameeldiva üllatusega – Sarapiku terviserajal
traditsioonilist ringkäiku tegevad linnavalitsuse
ametnikud leidsid silutud ja rullitud, järgmist kattekihti
ootava raja mootorrataste poolt ülesküntuna.
SAUE SÕNA
Sigadus oli korda saadetud ilmselt hilistel õhtutundidel või öösel.
Linnametnikele on arvatavad sigatsejad suure tõenäosusega ka
teada – teateid ja avaldusi ööseti Saue vahel kihutavatest mopeedija mootorratastega kihutajatest noorukitest on saadud hulganisti.
Pilt, mis meile (abilinnapea Rafael Amos, linnavalitsuse liige Vello
Toomik, linnavalitsuse ametnikud Andre Joala, Riina Tammistu
ja Villu Liiv ning lehetoimetaja) kohapeal avanes, oli nukker.
Vähemalt pool rajast tuleb uuesti siluda ja rullida. Lisatöö
tühjendab linna (loe: linnakodanike) rahakotti kopsaka summa
võrra.
Vello Toomik: Ilmselt ei
mõtle Saue noorukid,
kellele emad-isad kenad
sõiduriistad soetanud,
sõidumõnu kõrval eriti
tagajärgede peale. Ei ütle
siinkohal veel arvatavate
kurikaelte nimesid – loodan,
et asjaosalised suudavad
teha vajalikud järeldused.
Kuid tahaksin lapsevanemate südametunnistusele koputada –
hoidke oma järeltulijate tegemistel rohkem silma peal ja vaadake,
et nad ööseti ikka kodus püsiks. Loomulikult teeb Linnavalitsus
politseile avalduse ja kui veel peaks midagi sellist juhtuma, läheb
asi kurjaks. Täiendavad tööd peavad siis kinni maksma süüdlased.

4)
5)

Saue Vallavalitsuses aadressil Veskitammi 4,
76401 Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
Saue Vallavalitsuse kodulehel:
www.sauevald.ee/avaleht/steri/steri

Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju aruande kohta
ning küsimusi saab Keskkonnaministeeriumile kirjalikult
esitada 6.septembrini 2006.a.
Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu
toimub 11.septembril 2006.a. algusega kell 18:00,
Saue Valla Kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
Laagri alevik, Saue vald)
Need mõtted on kirja pandud sündmuspäeva hommikul. Avaldus
politseile on viidud ja menetlusse võetud. Kurikaelad selgitatakse
välja. Kordasaadetud sigadus on niivõrd nördimapanev, et sellele
pidi tähelepanu juhtima ka linnapea Ero Liivik oma Saue linna
sünnipäevaartiklis, mida lugesite eelmisel leheküljel.

Saue Sõna hoiatab sigaduse kordasaatjaid – teile
endale on parem ja teie vanemate rahakotile
valutum, kui sedalaadi “vallatused” ei kordu.
Saue Linnavalitsus koostas ja edastas asjakohase
pressiteate.
KONKURSS
„SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA 2006“
Uus õppeaasta on alanud ja varsti, 5. oktoobril tähistatame
ülemaailmset õpetajatepäeva ning on aeg välja selgitada, kes
meie linna õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid
kandma tiitlid „Saue linna aasta õpetaja 2006“. Reglemendi
järgi on konkursi eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine ja
väärtustamine ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide
esiletoomine, kes on saavutanud oma õpilaste, nende vanemate,
kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle töö ning isiklik
eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi
õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, olümpiaadidel,
ülevaatustel, võistlustel ja kes on piirkonna haridus-ja kultuurielu
edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame
õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide ühendustelt,
kollektiividelt,
üksikisikutelt,
haridusasutuste
juhtkondadelt, hoolekogudelt jne. 22. septembriks 2006.
Ettepanekud palume esitada kinnises ümbrikus märgusõna
all „Aasta õpetaja 2006“. Konkursi tulemused tehakse
teatavaks 05. oktoobril.
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SAUE ETTEVÕTLUS

PR FIRMAREKLAAM

Suvi on läbi, puhkused möödas ja
töötegemine saab igal pool tagasi
oma harjunud rütmi. Kuid ega
õigete põhimõtete järgi tegutsevates
ettevõtetes see rütm tegelikult
kunagi muutu. Karm konkurents ja
sissejuurdunud viis tööd teha
sunnivad ennast tahes-tahtmata
peale aastaringi.
Kui Tallinna poolt tulla ja Sauele
sisse keerata, on vasakut kätt
esimene suur tootmishoone, seinal
silt PR FIRMAREKLAAM. Sinna
ma oma sammud ühel augustikuu
alguspäeva hommikul seadsingi.
Ootamas firma tegevjuht RAIVO
OJAPÕLD.
PEETER EELSAARE
Kohe jutuajamise alguses ütleb
Raivo Ojapõld, et firma ellujäämise
karmis olelusvõitluses ja arengu

kindlustavad selles majas töötavad
14 inimest.
10 neist on sauelased, kes tunnevad –
teavad üksteist aastakümneid.
Nooremad töömehed nende silmade all
ja naabruses ka üles kasvanud. Raivo
Ojapõld elab Sauel 1972. aastast.
PR Firmareklaami töötegijad on kõik
oma ala kvalifitseeritud spetsialistid.
Teisiti ei tule kõne allagi, sest tellijad
vajavad viimase-peal kvaliteeti. Mõned
ametid on lausa unikaalsed. Näiteks
neoontorude valmistamisega tegeleb
naisterahvas. Muide - ainuke naine
kümmekonna Eestis sellise töö tegija
hulgas.

juurdeehitust.
Otsustama, mida
teha, peame uuel
aastal. Üle poole
meie toodangust
läheb Euroopasse. Selle eest
kannab hoolt
meie hea partner
Soomes, kellega
on tehtud koostööd juba 12
aastat.
PR Firmareklaam
on 1991 aastal
asutatud osaühing,
põhitegevuseks valgus-, neoon- ja
kleebisreklaamide
valmistamine,
müük ja paigaldus ning teenindamine.
Aastakäive ca 10
miljonit krooni.
Meie soov on
säilitada juhtiv positsioon valgusreklaamide tootjana Eestis ning olla
selles valdkonnas standardite loojaks.
Firma toodangut võib näha Eestis,
Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes,
Rootsis, Islandil ning mujalgi
Euroopas. Suuremateks tellijateks
Eestis on Tallinna Sadam, Sokos Hotel Viru, Saku Suurhall, Citymarketid,
Prisma Peremareketid, Hesburger,
Rimi Eesti....

Selline väike, aga tubli sauelaste
firma on siis meie koduses Saue
linnas. Toetab alati, kui saab ja
vaja, sauelaste ettevõtmisi. Selle
tegevuse tunnustuseks austas
Saue linnapea hiljuti ettevõtet
Raivo Ojapõld: Selle aasta alguseks
uuendasime oluliselt oma seadmete oma Tänukirjaga.
parki. Tänu sellele on tootlikus
mitmekordistunud. Järgmine etapp
sellel suunal nõuaks juba tootmishoone
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ÜHISTRANSPORT JÄTKUVALT KÕNE ALL
18.
augustil
tulid
Saue
Linnavalitsusse
Harjumaa
Ühistranspordikeskuse juhataja
Ago Kokser ja sõitjateveo
spetsialist Kadri Krooni . Saue poolt
liitusid aruteluga abilinnapea Rafael
Amos, linnavalitsuse liige Vello
Toomik ja linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu. Ühiselt otsiti võimalusi
Saue bussiliikluse parandamiseks.
Peeter Eelsaare
Ühistranspordikeskus plaanib
strateegilisi uuendusi.
Harjumaa
jaotatakse
neljaks
regiooniks. Saue liin jääb regiooni,
mille piirid Tallinnast läände ja lõunasse
Pärnu maantee ja mere vahel. See
regioon on suurim ja komplitseeritum.
Plaanitakse
minna
ühtsele
piletisüsteemile Harjumaa-Tallinn. Nii
Ühistranspordikeskus kui vedajafirmad

sõltuvad
suuresti
MajandusKommunikatsiooniministeeriumi
dotatsioonist. 2007.aastaks taotletakse
totatsiooni 40 000 000 krooni, eeldatav
piletitulu 20 000 000 krooni. Praegu
makstakse
dotatsioon
otse
vedajafirmale, sinna läheb ka
piletitulu.Tulevikus tahab ÜTK
koondada kõik enda kätte – nii
dotatsiooni kui piletitulu – vedajafirmad
saavad kogu raha tema käest. Nii saab
vedajafirmasid
efektiivsemalt
kontrollida ja mõjutada.
2009.-2010. aastast tahetakse minna
riigihangete viie-aastase, ühtse
piletisüsteemiga tsükli peale. Pärast
riigihanke konkursi lõppemist ja lepingu
sõlmimist läheb tavaliselt pool aastat
võitnud firma tegutsemise alguseni.
Ühistranspordikeskuse inimesed käisid
Soomes analoogilist süsteemi uurimas
– neil minevat aasta. Kui ÜTK kuulutab
septembris välja riigihanke avaliku

konkursi, on Saue liinil uus vedaja
reaalne 2007.aasta II poolaastast.
Sauel praegu nn avalikku liini pole, liini
nr. 190 teenindab Harjumaa Liinid.
Linnavalitsus maksab neile aastas 1
200 000 krooni. Teenusega ei olda
rahul, pidevalt ja pingsalt otsitakse
võimalusi olukorra parandamiseks.
Linn peab otsuse vastu võtma lähiajal.
Nõupidamisel oli kõne all variant – kui
ÜTK suudab riigihanke korras avada
nn avaliku Saue-Tallinn-Saue liini,
maksab Linnavalitsus oma dotatsiooni
Ühistranspordikeskusele.
ÜTK
toimetab seejärel vedajafirmaga.
Põhitingimus on see, et praegu
kehtivad soodustused kehtiksid ka
edaspidi, teenuse kvaliteet, liinibusside
sisustus ja välimus paraneksid.
Järjekordne olukorra arutamine oli
31. augustil ÜTK Nõukogu koosolekul. Sellest järgmises lehes.

III koht

LIONS-KLUBIDE SUVEPÄEVAD KUREMAAL
Eesti Lions klubide suvepäevad
toimusid 21.-23.juulil Vooremaal
looduslikult kauni Kuremaa järve
ääres. Traditsiooniliselt korraldab
suvise piirkonna kokkutuleku
kuberneriklubi, seekord oli see LC
Tartu korraldada. Juuli eelviimasel
nädalavahetusel kogunesid lionid
koos peredega Vooremaale Kuremaa
järve äärde, et aatekaaslastest ja
suvest rõõmu tunda ning nautida
Jõgeva maakonna võlusid.. Kuremaa
kant on tuntud Kalevipoja lugude ja
Kevade tegelastega seotud paikade
poolest. Need teemad pakkusid ainet
ka kokkutulekut ettevalmistavale
toimkonnale, kes oli kokku pannud
huvitava programmi. Suvelaagri kavas
leidsid kajastamist Kalevipoja ramm
ja väärikus ning Tootsi ja Teele
ettevõtlikkus ning krutskid . Sellest
lähtuvalt korraldati laupäeval
mõõduvõtmised nii maal kui vees.
Huvitavamad alad olid klubidevaheline
pimevõrkpall ja isetehtud veesõidukite
võistlus.Samuti pakkus aktiivset
kaasaelamist kuberneride mitme-

võistlus. Aktiivsemad klubid olid tublisti
kodutööd teinud ja huvitavaid tegevusi
kavandanud. Traditsiooniliselt pakkus
Keila klubi saunamõnusid liikuvas
saunas, Saku klubi pakkus
improviseeritud apteegis erinevaid
maarohtudel baseeruvaid jooke.
Huvitava
eeskava
esitas
vanemuislaste
lauluansambel
Poisikõsõ.
Õhtu
saabudes meelitas
lionid
tantsima
Kuldne Trio, kes
meeldivalt üllatas
publikut nii uute
lugudega kui tuntud
viiside uue töötlusega.
Suvepäevadel
pühitseti ametisse ka
uus Eesti piirkonna
kuberner, kes juhib
Lions - piirkonna tööd
järgmisel hooajal.
Pidulikult anti talle üle
vastav sümboolika.
Kuna valitud uus

kuberner tuleb Saaremaalt, siis
järgmise aasta piirkonna kokkutulek
toimub Saaremaal.
Õnnestunud kokkutulek andis
osalejatele uut energiat ning jõudu
lions-liikumise jätkamiseks ja
arendamiseks.
URMAS PAISNIK
LC Saue
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Keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt
„Kaunima looduskeskkonna nimel”
pärase pargiga.
Edasi viis tee Mõdriku lähistel asuvasse,
perekond Villemsonide kuulsasse, 1 300
eri nimetusega püsikollektsioonide aeda.
Härra Lembit Villemson jagas teadmisi
meie kliimaga sobivatest taimekooslustest

Saue Linnavalitsus korraldas projekti
raames 28. augustil linnaelanikele
väljasõidu Lääne-Virumaale. Buss
väljus kell 9.00 turuhoone kõrval
asuvalt platsilt.
Riina Tammistu

Tarvas

Reisiseltskond Rakvere teatri juures

Bussisõidu ajal said Saue loodushuvilised
kuulata keskkonnateemalist vestlust
säästvast arengust ja bioloogilise
mitmekesisuse kaitsmise vajadusest.
Koidula Soosalu andis ülevaate Rakvere
teatri ajaloost.

Seejärel sõideti Rakverre, kus kõigepealt
külastati hiljuti renoveeritud Rakvere
teatrihoonet ning
selle taga asuvat
parki, samuti
käidi Vallimäel
tere
ütlemas
Rakvere linna
sümbolile
Tarvasele.

Lopsakas
Villemsonide
kollektsiooniaed

ja
taimekoosluste
bioloogilise mitme-kesisuse
kaitsmise vajadusest. Kõigil
soovijail oli võimalus ka
püsikuid kaasa osta ning
seeläbi oma koduaia ilu
täiendada.
Saadud emotsioonide ajel
võeti tagasiteel laulgi üles
ning oldi ühisel nõul, et
niisugust projekti tuleks
kindlasti jätkata.

Vaade teatrihoonele...

Vaated
lõunasöögipaigast
Old Victoria
pubi hoovist

Huvilised
uudistamas

...ning selle taga
asuvale pargile

Väljasõidu käigus tutvuti Lahemaa
Rahvuspargiga, külastati Lahemaa
rahvuspargi looduskeskust.
Külastuskeskuse auditooriumis vaatati
Lahemaad tutvustavat slaidiprogrammi.

Reisiseltskond
tutvus Old Victoria pubi ilusa,
lillerohke,
väikese veesilma
ja astangulise
kiviktaimla,
sillakese
ja
l e h t l a g a
kujundatud aiaga
ja
kesklinna
rajatud oma-
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INTERNETI SAUELINNA VEOPÄEVADE TABEL
01.10.06
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* A nädal on- 2;
4; 6; 8; 10; 12;
14; 16; 18; 20;
22; 24; 26; 28;
30; 32; 34; 36;
38; 40; 42; 44;
46; 48; 50; 52
nädal
* B nädal on- 1;
3; 5; 7; 9; 11;
13; 15; 17; 19;
21; 23; 25; 27;
29; 31; 33; 35;
37; 39; 41; 43;
45; 47; 49; 51
nädal
Suurjäätmete
kogumine
toimub kord
nädals ja
reedel.
Vanapaberi
kogumine
toimub kord
nädalas
neljapäeval.
Pakendijäätmete
kogumine
toimub kord
nelja nädala
jooksul
neljapäeval.
(esimene vedu
19.10.06, teine
vedu 16.11.06,
kolmas vedu
14.12.06).
PS :
Korrusmajad ja
ettevõtted kellel
on vaja vedada
jäätmeid kolm
korda nädals
saavad tellida
veo E, K, R.
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AS Cleanaway olmejäätmete veo hinnakiri, veopiirkond Saue linn.
Hinnakiri kehtiv alates 01. oktoober 2006.a.
Saue Linnavalitsuse korraldus 21. juuni 2006. nr 238
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Saue linna keskkonna ja halduse peaspetsialisti
kommentaar korraldatud jäätmeveole üleminekust
Seoses Saue linnas korraldatud
jäätmeveole üleminekuga 1.oktoobrist
2006
tekib
kinnistuomanikel
automaatselt lepingusuhe oma
piirkonna võitjafirmaga - AS
Cleanaway. Mõningatele linnakodanikele – just neile, kes pole
prügiveosüsteemiga liitunud - tundub,
et linnavalitsus ja linnaametnikud
kasutavad julma vägivalda igamehe
otsustamisõiguse üle. Paraku ei ole
seda prügikorraldussüsteemi välja
mõelnud ei linnavalitsus ega
ametnikud - piirkondlikke prügivedajaid valima kohustab jäätmeseadus.
Kui korruselamute inimesed on juba
aastaid prügiveosüsteemiga liitunud,
siis mõningad eramajade omanikud
väidavad, et neil prügi ei teki. Sellise
väitega ei saa kohe mitte kuidagi
nõustuda. Tekib küll. Tekkivate
jäätmete kogus ja koostis sõltuvad
inimeste eluviisist ja elatustasemest –
seega tekib jäätmeid leibkonniti väga

erinevalt. Kevadel korraldatud
prügipäevad kinnitavad eelpool öeldut.
Seepärast minupoolne soovitus prügiveolepingut sõlmides kalkuleerige
hoolikalt ja valige just sellise suurusega
konteiner või hoopiski jäätmekoti
variant - mis vastab tekkivale
prügikogusele.
Kehtestatud
kord,
kus
igal
jäätmetekitajal on kindel veofirma ja
sellele maksmine kohustuslik, aitab
ennetada
või
vähendada
omaalgatuslike prügimägede tekkimist,
jäätmete matmist, metsa alla
sokutamist või naabri urni toppimist.
Lõpetuseks tsiteerin Keskkonnaministeeriumi
jäätmeosakonna
juhataja Peeter Eeki poolt väljaöeldut:
”Teiste Euroopa riikide praktika näitab,
et jäätmete kogumissüsteemiga
kohustuslik liitumine on ainus, mis
aitab prügistamist märgatavalt
vähendada.”
Eks loodame seda meiegi.
Jäätmealaste õigusaktidega on

võimalik
tutvuda
Saue
linnavalitsuse kantseleis ja Saue
linna kodulehel www.saue.ee
(klikkides lingile õigusaktid).
Soovitan
veelkord
tutvuda
alljärgnevate dokumentidega:
1. „Saue
linnas
korraldatud
jäätmeveole ülemineku kord” (Saue
Linnavolikogu 16.12.2004. a määrus
nr. 40)
2. „Saue linna jäätmehoolduseeskiri”
(Saue Linnavolikogu 20.01.2005.a
määrus nr. 43)
3. „Korraldatud
jäätmeveoga
mitteliitumine” (Saue Linnavalitsuse
09.02.2005.a määrus nr. 3)
Jäätmevaldaja ja vedaja vahelise
lepinguga on võimalik tutvuda Saue
linna
kodulehel
või
Saue
Linnavalitsuses.
Korraldatud jäätmeveole valutut
üleminekut soovides,
INGER URVA
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

ÕNNITLEME!
ERNA VA - 60
21 .augusti hommikul sisenesid
Saue postkontorisse lisaks
igapäevastele külastajatele
mehed-naised lillekimpudega.
Üle 20 aasta postiasutuse
juhataja olnud, nüüd asejuhatajana töötav Erna Va sai
sel päeval 60- aastaseks.
SAUE SÕNA
Erna Va on sauelane 1971.aastast.
1976.a. hakkas tööle Saue
Postkontoris, 1985. aastal määrati
selle sauelastele olulise asutuse
juhatajaks. Mõned kuud tagasi andis
pealikuameti üle nooremale kolleegile.
Juubelipäeval on daami silmades ja
välimuses nooruslik sära, olemises

elurõõmu aura.
Kui õnnitlejad teiste hulgas ka
linnapea
Ero
Liivik ja linnavalitsuse liige
Vello Toomik - on
oma õnnitlused,
lilled ja kingid üle
andnud, saame
kohvitassi kõrval
juubilariga ka juttu
ajada.
Hakatuseks ütleb
juubilar,
et
probleeme, mille pärast muretseda,
temal pole. Lapsed – poeg Raimo ja
tütar Ingrid – suureks kasvatatud, tütre
peres kasvamas neli lapselast.
Hobideks pole elu jooksul aega jäänud,

ikka töö, perekond ja kõige suurem
rõõm – lapselapsed. Maakodus sai
hoolega peenraid tehtud, aga viimastel
aastatel on ta sellele lõpu teinud. Teeb
kolm kurgipeenart ja aitab. Postitöö on
palju muutunud, arvutid ja elektroonikasüsteemid.
Sauelased käivad postkontoris usinasti,
eriti veel nüüd, kui maail-maga avatud
suhtle-mine. Eesti Post loob kogu aeg
juurde uusi teenuseid, postkontoris on
müügil ka koolitarbed. Häirib vaid
laialikandmist vajava reklaami hulk.
Paljud inimesed seda ei taha, aga
lepingute tõttu on postiljonid selleks
kohustatud.

Loodetavasti jääb silmade ja
välimuse nooruslik sära ning
olemise elurõõm Erna Va´ga veel
pikkadeks aastateks !
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SAUE GÜMNAASIUMIS ALGAS UUS ÕPPEAASTA
Enne kooliaasta algust kogunevad
maakondade koolijuhid tradit-sioonilistele
nõupidamistele. Samuti on traditsiooniks
saanud, et Harjumaa koolijuhid kogunevad
Saue Güm-naasiumis. Nii sellegi aasta 23.
augustil. Traditsiooniliselt oli kohale tulnud
ka minister Mailis Reps, kes esines
sõnavõtuga ja vastas arvukatele küsimustele.
Harjumaa koolid väidavad end õppeaastaks
valmis olevat, iseasi on see, kas probleeme
on või neid pole.
Pärast nõupidamise lõppemist tulid Saue
Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa
kabinetti ka Harju Maavalitsuse
haridusosakonna juhataja kt. Karin
Tammemägi, juhataja asetäitja Enn
Kasemaa ja Saue Gümnaasiumiga tegelev
kooliinspektor Pille Valdmäe.
PEETER EELSAARE
Vestlusringis alustas Jaan Palumets: Mulle
jäi ministri jutust meelde ja meeldis see, et
jaanuarist saavad koolid tahtmise ja
vastutamiseks valmisoleku korral luua
pikapäeva kool. See on väga hea mõte, mida
finantseerib riik, mitte enam kohalik
omavalitsus. Õpilasele pakutakse võimalus olla
koolis kuni vanemate kojutulekuni – tegeleda
juhendajate suunamisel üldhariduskooli
tundidele lisaks muude teda huvitavate asjadega
ja õppida kooli ruumides ära järgmiseks päevaks
antud ülesanded. Nii saavad vanemad ja lapsed
õhtul kodus koos puhata. Kui riigipoolne
finantseerimine tõepoolest teoks saab, ühineb
Saue Gümnaasium sellise uuendusega kindlasti.
Ja võtame täiendavalt tööle paar õpetajat, sest
meie õpetajate koormus on väga suur. Positiivne
on ka järgmiseks aastaks lubatud õpetajate
põhipalga 20% tõus. Hea on seegi, et järelevalve

TERE KOOL!
Kooliaasta alguse
pidu Saue
Gümnaasiumis
8. septembril kell
18.00-22.00
! MÄNGUD JA
VÕISTLUSED
! DISKO
! KARAOKE
! HULGALISELT
AUHINDU!

SISSEPÄÄS VABA

kooli tegevuse üle muutub tulevikus
temaatiliseks - uuel õppeaastal keskendutakse
õppenõukogude töö analüüsile.
Saue Gümnaasium alustab oma 22.
tegevusaastat. Kooli põhiprobleemiks jääb ikka
ja jälle ruumipuudus. Tahame juurde luua teise
arvutiklassi, oleme ju liitunud e-kooliga. Arvutid
on meil olemas igas klassis, kogu majas levib
traadita Internet. Aga ruumipuudus peaks
lähiaastatel lahenema. Õpetajad on meil kõik
olemas, loodan, et nad on ka hästi puhanud.
Õpetajate keskmine vanus on paar aastat üle
neljakümne, saavad veel palju aastaid teha head
tööd. Juurde on tulnud üks uus õpetaja, Sirje
Kreek - kõrge professionaalsusega matemaatik
– tuli meile Laagna Gümnaasiumist. Elab Sauel
– miks peaks ta Tallinna teise otsa tööle sõitma.
Sel õppeaastal alustab meil 3 esimest klassi,
kooli ajaloos esimest korda ka 3 kümnendat
klassi. Kokku hakkab meil sellel õppeaastal
õppima 920 õpilast ja üheski klassis ei ületa
nende arv kolmekümmet. Saue on külgetõmbe
koht, 300 väljastpoolt Saue kooli tulevat õpilast
näitab kooli taset ja populaarsust. Meie
igaaastane välisprojekt on Prantsusmaa – Pariis.
Välisuhtlus on meil üldse aktiivne, oleme külla
kutsutud näiteks Gruusiasse.
Täna ma rääkisin nende õpilastega, kes esinesid
nõupidamisest osavõtjatele. Meeldiv oli kuulda,
et kõik nad kibelesid juba kooli tulema. Isiklikult
saab aasta mulle raske olema, sest XX lennus
on ka üks minu klass. Nad on tublid. Olen kindel,
et ühestki neist ei tule ebaõnnestujat.
Tulevikku vaatame teotahteliselt. Meie
tulemused on olnud head – nii eelmise aasta
riigieksamite kui muude (olümpiaadid,
ülevaatused jne.) põhjal. Ei näe ühtegi põhjust,
miks peaksime lati allapoole laskma. Ootamas
on üheksa kuud tõsist tööd ja kevadel lõpetab
meie kooli XX lend.

Karin Tammemägi: Olen praegusel ametikohal
kevadest ja Saue Gümnaasiumis esimest korda.
Mulje on väga meeldiv. Siin tundub kõik korras
olevat, sest meieni jõuavad ainult positiivsed
teated.
Enn Kasemaa: Harjumaal tervikuna on
erakordne aasta, sest paljudes koolides on
valminud juurdeehitused. Meie õnn on see, et
maakonna linnades ja valdades sünnib ja kasvab
palju lapsi. See paneb suured kohustused
omavalitsustele, kus tehakse palju tänuvääset
tööd, ehitatakse, aga siin peab ka riik appi
tulema. Hea on öelda, et Harjumaa koolides
erilisi probleeme pole.
Pille Valdmäe, kes kogu jutuajamise on
tagasihoidlikult vaikinud, ütleb lõpetuseks, et
tema on Saue kooli inspektor kooli sünnist
saadik ja tunneb kohalikku olukorda põhjalikult.
Sellise kooliga tööd teha on alati meeldiv.

SAUE
KOOLIHALDUSASUTUS
VÕTAB TÖÖLE

• UJULA
VALVEINSTRUKTOR
1,0 ametikohta, töö
vahetustega
6.00 – 14.00 ja
14.00 – 22.00
Täiendav info
Ivo Sandre
Tel. 65 95 611
51 79 417
e-post - ivo@saue.ee
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SAUE MUUSIKAKOOL SOOVIB KÕIGILE
ÕPETAJATELE JA ÕPILASTELE
HEAD ÕPPEAASTA ALGUST.
TÄHELEPANU!
Saue Muusikakool korraldab
muusikahuvilistele õpilastele lisavastuvõtu.
Soovijate avaldusi võetakse vastu 4.- 6. septembrini
17.00-19.00 Saue Gümnaasiumis, ruumis nr 108.
Vastuvõtukatsed toimuvad 8. septembril kell 18.00
ruumis nr. 106 Info. tel 6596-054

ALUSTAB IGAAASTANE
KONTSERTPROJEKT
“SAUE KONTSERTSÜGIS”
Esimene kontsert toimub neljapäeval,
7. septembril, kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Esineb Sankt-Peterburi Herzeni
nimelise Ülikooli laulukateedri
professor,
mitmete riiklike
autasude
laureaat,
tenor
Aleksandr Dedik - Venemaa
rahvakunstnik, Valgevene ja
Poola Vabariigi teeneline kunstnik.
Klaveril Tatjana Dedik.
Aleksandr Dedik on kauaegne
Sankt-Peterburi Maria teatri
esitenor, üks väheseid Wagneri
interpreete endises NL´is.
Esinenud paljudel maailma
ooperilavadel, teiste hulgas Foto autor Ants Liigus
maailma esiteatriks peetava New ”’Pärnu Postimees”
Yorgi The Metropolitan Opera ning
ka
Rahvusooper
Estonia
lavalaudadel.

Reedel,15. septembril,
on meil võimalus kuulata viola da
gamba solisti Saksamaalt.
Sauele esinema tuleb Holger
Faust - Peters koos
kontsertmeister Iren Lillega.

Kõigil kontsertidel on sümboolne sissepääsurahaga
50 krooni, lastele ja pensionäridele 25 krooni.

2. september 2006

KONKURSS!
SAUE MUUSIKAKOOL SAAB
10. AASTASEKS!
Sel puhul kuulutatakse välja juubeliks
ilmuva CD plaadi karbi ümbrise
kujunduse konkurss.
Tööde esitamise tähtpäev 31. september.
Parimatele töödele auhinnad!

Saue Linna Raamatukogus
avatud sauelase
ARVO ERMOSE FOTONÄITUS
“Sotimaa piltides”.
Arvo Ermos: Sellesuvine
autoreis Sotimaale oli
niivõrd muljeterikas ja
meeldejääv, et isegi
Eestisse tagasi jõudes ei
tahtnud meenutuspildid
sellest kaunist maast mind
kuidagi maha jätta.
Sotimaa
pealinna
Edinburghi kaunis vanalinn oma majasteetliku
linna kohal kõrguva
kindlusega,
ilusad
väikelinnad, üllatavalt
lopsakas loodus oma
järvede ja kõrgete mägedega – kõik see sundis
tegema arvukalt fotosid. Kodus neid pilte vaadates
tekkis mõte murdosakest sellest võimsa ajaloo ja ilusa
loodusega maast ka teistega jagada. Nii sündiski idee
käesolevast näitusest. Arvan, et tehtud valik annab
mingi ettekujutuse Sotimaa looduse ilust ja
ajaloolistest paikadest.
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Vangazi linna kingitus Saue linnarahvale
v

13. ja 14. juulil toimus ekskursioon
Lätimaale. Reisile oli palutud
inimesed, kes polnud enne Saue
sõpruslinnas
käinud.
Juba
varahommikul kell 7 kogunes Saue
turuplatsile juba 35-liikmeline
rändurite seltskond. Reisikompsud
pagasiruumi ning teekond võiski
alata. Ise mõtlesin - kas siis giidi
polegi? Olin meeldivalt üllatunud,
kui Pärnus tuli bussi meie
abilinnapea härra Rafael Amos ise
ja juhtis giidina tervet ekskursiooni.
Nagu selgus reisi lõpuks, oli ta
äärmiselt huvitav reisijuht.
Härra Amos tundis Lätimaad ja selle
ajalugu päris hästi ning oskas sellest
meile ka huvitavalt rääkida.

õhtut. Põgus tutvumine läti talueluga ja
oligi aeg leida endale enne õhtueinet öine
puhkepaik. Ööbisime heinte peal, nagu
vanasti taludes ikka. Mõnel tuli kangeid
konte nautida lausa põrandal.
Vabaõhumuuseum asub meeldiva
kuppelmaastiku künkal, kogu territoorium
on kauniks näiteks läti suurtalust, kus igati
mõeldud tänapäevastele turistidele.

URVE UTNO

Väike õnnetus juhtus õhtul siiski.
Ebatasasel maastikul nikastas üks armas
reisikaaslane oma jala. Nagu hommikul
traumapunktis selgus, oli tegemist
luumurruga ning jalg pandi kipsi. Usun,
et siinkohal oleks aeg selles artiklis talle
head paranemist soovida. (Artikkel on
kirjutatud augustikuu alguses. Toim.)
Järgmisel päeval selgus, et reisimarsruut
on muutunud ja Saue linna sõpruslinna
Vangazisse me ei jõuagi. Reis jätkus
hoopis Lõuna-Lätimaale. Lõunapaiku
jõudsimegi imesuurde katoliku kirikusse
- Aglonas Bazilika. Seal töötab ainulaadne
muusikakool, kus lastele õpetatakse
katoliku kiriku koorimuusikat. Kirik on
väga suur ja võimas. Kiriku territooriumil
pulbitseb tervisevee allikas, millest
käiakse veepudeleid täitmas ka
kaugematest paikadest. Ekskursioon, mis

Autor koos hr. Amose ja
võõrustajatega

Pisikese järvesilma ääres lõkketulel
valmistasime ühise õhtusöögi. Peakokaks
ei keegi muu, kui Saue abilinnapea ise.
Tema kokakunstist saime osa mitmel
korral ja see oli seltskonnale suureks ning
maitsvaks üllatuseks. Kõigil oli ju kästud
oma toidumoon kaasa võtta. Muuseumi
omanikudki kostitasid meid omaküpsetatud leiva ja linaseemne võidega,
kõrvale pakuti pipranapsi.

Ööbimiskoht

mõttes suur väärtus. Mõistsin, kuidas
katoliku kiriku ajaloole tuginedes sünnib
traditsioon pühakutest.
Lätimaa on kuulus oma keraamika poolest.
Meil oli võimalus külastada üht kodust
keraamikatöökoda, kus seda kunsti on
tehtud juba mitu põlve. Oma silmaga

v

Kõigepealt küsis ta Saue linna uudiseid,
sest oli Pärnus veetmas oma puhkust ja
saanud osa ka meeldivatest kultuurisündmustest. Meie reisiseltskond koosnes
kolme põlvkonna esindajatest – kes, nagu
hiljem selgus – omavahel üsna hästi
kokku klappisid. Oli kaks last, noori
AGLONAS BAZILIKA
emasid ja ka vanaema-vanaisa ealisi
rändureid.
Kui olime ületanud Ape piiripunkti,
ootasid meid ees juba võõrustajad
Vangazi linnast. Nad olid Saue linna
vanad tuttavad, seetõttu oli
taaskohtumine südamlik. Esimene
peatus oli Aluksnes. See oli meeldiv
väikelinn ajalooliste varemete ja jõe
ääres asuva välikohvikuga, kus oligi
paras aeg lõunatamiseks.
Esimene öö möödus Aluksne lähedases meile peale jumalateenistust korraldati, oli
Vabaõhumuuseumis, kuhu jõudsime enne äärmiselt põnev. Igal maalil on ajaloolises
v

Tervisevett võtmas

võisime näha, kuidas sünnib savist vaas
või kauss ja muudab hetkega oma kuju.
Nõnda, kuis meister seda iganes soovib.
Neil, kel veel rahakotis latte leidus, oli
võimalik ka mälestusmeeneid kaasa
osta.
Reis oli väga väsitav. Lõuna-Lätimaalt
oli õhtuks vaja veel Sauele jõuda. Tagasi
Aluksne kaudu, kus jätsime hüvasti oma
Läti võõrustajatega. Sinna väikelinna
jätsime ka oma viimsed läti veeringud.
Tagasiteel püüdsid fotograafid läbi
bussiakna jäädvustada imeilusat
päikeseloojangut. Saue linna jõudsime
pimedas suveöös. Õnnelikena, et reis oli
igati korda läinud.
Suur tänu kõigile reisikorraldajatele.
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Linnavalitsus väljastas ehitusload, arutas läbi hinnapakkumise,
nõustus lepingute sõlmimisega, kinnitas projekteerimitingimused,
arutas sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 21. istung toimus 23. augustil
2006 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Lepingute sõlmimisega nõustumine /
korraldus nr 277 /.
2. Uusaru ja Uusaru põik tänavale kasutusloa
andmine /korraldus nr 278 /.
3.-7.9.10.11. Ehitusloa väljastamine (Uusaru 5 A,
Vana-Keila mnt 71, Tammetõru 41- 49
elektrivarustusele, Segu/ Paju/ Uusaru tn.
gaasitrassile, Rauna 20, Viida 8, Viida 8
üksikelamu rekonstrueerimiseks, Sarapiku
Tervisespordikeskuse abihoonele) /korraldused nr
279, 280, 281, 282, 283, 285, 286,287/.
8. Kirjaliku nõusoleku andmine /korraldus nr 284 /.
12.-17. Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Uusaru tn 12, Nurmesalu tn 16; Kuusemetsa tn
32, Raudteeäärne telekaabel, Aiamaa tn 21
elamu( /korraldused nr 288, 289, 290, 291, 292/.
14. Tule tn 20 tootmishoone laienduse
projekteerimistingimuste kinnitamine (eelnõu
suunatud teisele lugemisele/.
18. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise
koduse lapse toetuse maksmine /korraldus nr
293 /.
19. Sünnitoetuste maksmine /korraldus 294/.
Sünnitoetust maksti kolmele kodanikule a´6000
krooni.
20. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 295/.
Sotsiaaltoetusi maksti 12-le kodanikule kokku
summas 10 400 krooni.
21. Raha eraldamine Saue linna eestkostel
olevale alaealisele /korraldus nr 296/.
22. Hinnapakkumise kinnitamine /korraldus nr 297
/.
Saue Terviseraja ehitustööde kohta parima
pakkumise teinud firmaks loeti Teede REV-2 AS,
summas 259 600 krooni koos käibemaksuga.
23. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Linnale
kuuluva Pärnasalu 36-4 korteriomandi
renoveerimisega nõustumine ja renoveerimise
käigus ehitatud pööningu mõttelisest osast
loobumine” läbiarutamine / eelnõu suunati teisele
lugemisele/.
24. Saue Linnavalitsuse 26.07.2006 korralduse nr
266 „Kohanimede määramise komisjoni
moodustamine” täiendamine /korraldusnr 298 /.
Kohanimede määramise komisjoni täiendati
linnaarhitekti Mari Kallas´ega ning linnamajanduse ja
ehituse peaspetsialisi Andres Joala´ga.

25. Ilutulestiku korraldamise luba /korraldus nr
299/.
Oü EESTI Ilutulestikud lubati korraldada ilutulestik
Saue linnas, Kütise 6, 25. augustil kell 21.10-21.15
(vihmase ilma korral Nurmesalu 9).
26. Info
26.1 Angelica Resnis´e avaldus tütre lasteaeda
paigutamiseks
Saue Linnavalitsus nõustus erandkorras Kristel
Kreek´i paigaldamisega Saue Lasteaeda Midrimaa.
26.2 Heiki Lumilaid´ile trepitõstuki/abivahendi
soetamise küsimus.
O t s u s t a t i saata Harju Maavalitsusele kaaskiri,
milles paluda leida võimalus osta riiklikest
abivahendite summadest vajalik trepitõstuk. Saue
Linnavalitsus on omalt poolt nõus võimaluse piires
kaasfinantseerima puudujääva summa.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

SAUE LINNAVALITSUS
korraldab Saue linna
Räni kinnistu maa-ala
(Räni kinnistu asub Kuuseheki tänava pikendusel,
raudtee ja Saue mõisa pargi vahelisel alal,
planeeritava ala
suurus ca 8 ha)
DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHTI JA
ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA ARUTELU
esmaspäeval 11. septembril 2006
Saue Linnavalitsuse 3. korruse saalis
algusega kell 17.00
Detailplaneeringuga nähakse ette
3 korruselamu ja 6 ühepereelamu ning 6 krunti,
kuhu on planeeritud
2-korteriga elamud (paarismajad).

TÄNUAVALDUS
Tänan Saue ilnna sotsiaaltöötajaid Heli Joont, Meeli
Kallast ja Taimi Reva, kes mind minu rikkiläinud vana
külmiku asemele uue külmiku hankimisel ja
kojutoomisel igati aitasid.
Pärja Kruusimäe
Liikumispuudega pensionär
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DEKLARATSIOONIDE AVALIKUSTAMINE
v

Vastavalt “Korruptsioonivastase seaduse” § 15
lg 3 ja Saue Linnavolikogu 10.06.1999 a
määruse “Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise korra” p 4. 3 arvestades
avalikustan Saue Linnavolikogu liikmete ja
Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonid 2005. a. kohta.

ja Kobedad OÜ osak; 9. Hansapank – arveldus ja väärtpaberiarve 10. ei
ole; 11. käendus ; 12. tulu dividendidest, autorikaitsest, volikogu
aseesimehe hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

DEKLARATSIOONI SISU:

Matti Nappus 2.ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (volikogu
komisjoni esimees) 4.Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. 4
kinnistut : 2 elamumaad ( 1 kaasomandis) , 2 maatulundusmaad) 7.
Hyndai Accent 2003 a; 8. ei ole; 9. Ühispank –arveldusarve; 10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohal, volikogu komisjoni esimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu)ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele) 3.
Ametikoht 4. Asutus (tööandja) 5. Ametipalga aste ja ametipalk 6.
Kinnisvara (ei kuulu avalikustamisele kinnisvara aadress)7. Registrisse
kantud õhusõidukid, veesõidukid ja autod: 8. Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid:9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv): 10. Võlad
pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele , kui võla suurus ületab kuue
kuu ametipalga või 50 000.- krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
11. Muud varalised kohustused , mille suurus ületab deklareerimise ajal
eelmise kuue kuu ametipalaga või 50 000 krooni , kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid) 12.Muud
regulaarsed tulud( ei kuulu avalikustamisele tulu konkreetne suurus)
13.Maksustatav tulu (füüsilise isiku eelmise aasta maksuameti
tuludeklaratsiooni alusel- ei kuulu avalikustamisele tulu konkreetne
suurus). 14.Dividendituleu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta
maksuameti tuludeklaratsiooni alusel -ei kuulu avaldamisele tulu suurus)
. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta (märgitakse vaid
täiskasvanud isikud-ei kuulu avaldamisele.)
SAUE LINNAVOLIKOGU LIIKMED :
Priidu Kalbre 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige ( fraktsiooni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. 3 kinnistut : 2
elamumaad (kaasomand) , üks maatulundusmaa; 7. M-2141 1993 a,
Ford Sierra 1993a 8. ei ole;9. Hansapank- deebetarve, Ühispankdeebetarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. ametipalk põhitöökohal, volikogu
liikme hüvitis ; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Erki Kuld 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. üks kinnistu, elamumaa; 7. Mercedes Benz
1990a; 8. ei ole; 9. Hansapanga arveldusarve, Ühispank- aerveldusarve;
10. Hansapank 250 000.00kr;11. ei ole; 12. palk põhitöökohas, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Vello Krohn 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. 3 kinnistut : korteriomand , 2
maatulundusmaa ( kaasomand), ; 7. Mitsubishi Lancer 2000a, MB 307
1983 a 8. ei ole;9. Ühispank- arveldusarve, Sampo Pank arveldus- ja
krediidiarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. pension, volikogu liikme hüvitis ;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Malle Liiv 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. korteriomand
; 7. ei ole; 8. ei ole; 9. Hansapank- arveldusarve , Ühispank- arveldusarve
; 10. ei ole; 11. ei ole; 12.palk põhitöökohas, volikogu komisjoni esimehe
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Monika Liiv 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (lkomisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. korteriomand
(ühisomand); 7. ei ole; 8. ei ole; 9. Hansapank- arveldusarve 10. Estravel
Kuldkrediidid laenu võlajääk 18 242.50 kr ; 11. ei ole; 12. palk põhitööl,
tulu töövõtulepingutest, volikogu komisjoni esimehe hüvitis; 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele;14. ei ole.
Madis Milling 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige(aseesimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. ei ole; 7. ei ole; 8. Vanad

Jaan Moks 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige(komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub s; 6. korteriomand(ühisomand); 4 kinnistut: 2
elamumaad, maatulundusmaa, garaaz (ühisomand); 7. MB C-180 1998a;
8. Tallink aktsiad 349 tk; 9. Hansapank- arveldusarve, Ühispank
arveldusarve, EVP arve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal,
volikogu komisjoni esimehe hüvitis, pension 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.

Raivo Ojapõld 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (fraktsiooni
esimees) ; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub 6. 2 kinnistut
(elamumaa) 7. ei ole ;8. P.R Firma Reklaam OÜ osakud 3400 tk; 9.
Hansapank-arveldusarve, Nordeapank-arveldusarve 10. Nordeapank
349988.00 kr; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis;
13.(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Andres Pajula 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. üks kinnistu: elamumaa (
ühisomand); 7. Peugeot 206 2004 a( ühisomand); 8. Hansa Ida- euroopa
aktsiafond osakud 1466,8 tk, Hansapanga Pensionifond K-3 osakud 3130
tk tk 9. Hansapank 2 arveldusarvet, Hansapank –krediidiarve, Ühispankarveldusarve; 10. Hansapank 271 932.24 krooni; 11. pole; 12. ametipalk
põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Harry Pajundi 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni
esimees) 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. korteriomand,
üks kinnistu- elamumaa; 7. Mazda 6 2005 a ;
8. Saue EPT A katsia 1 tk, Saue EPT B aktsia 733 tk, Tallink Grupp
lihtaktsia 255 tk; 9. Hansapank- arveldus- ja krediidikonto, Ühispankarveldus – ja krediidikonto 10. ei ole; 11. sõiduauto liising; õppelaenu
käendus 12. palk põhitöökohas, volikogu komisjoni esimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Henn Põlluaas 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub 6. kinnistu –
elamumaa .7 kaubik VW-Caraveue 1986a; 8. Kerigon OÜ osakud ,SEB
Ühispank Pensioniosakud 137,35 tk 9. Ühispank - arveldusarve, Sampo
Pank - arveldus- ja krediidiarve; 10. Sampo Pank eluasemelaen
206 190.15 kr 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal, volikogu komisjoni esimehe
hüvitis ; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Rainer Sternfeld 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige ; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. korteriomand ; 7. Mazda-323
1987a; 8.ei ole; 9. Hansapank- 2 arveldusarvet; 10. Hansapank õppelaen
64 500.00 krooni; 11. ei ole; 12. õppetoetus, palk põhitöökohas, volikogu
liikme hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;14. ei ole.
Urmas Viilmaa 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige
(aseesimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. 2 kinnistut, elamumaa (ühisomand) 7. ei ole
8. SEB Kasvufondi osakud 7300,81 tk, SEB Ühispanga Tasakaal
Pensionifondi osakud 3170,96 tk, SEB Ühispanga Progressiivse
Pensionifondi osakud 2800,24 tk, ; 9. Ühispank- 2 arvelduskontot ja 1
kaardikonto, Ühispank – 1 kasutushoius, Hansapank- 1 arvelduskonto,
Sampo Pank- 1arvelduskonto ; 10. Ühispank- eluasemelaen jäägiga
172 664.54 krooni, Sampo Pank- eluasemelaen jäägiga 187 530.91
krooni; Sampo Pank -hüpoteek korterile 323 000.00 krooni seoses
eluasemelaenuga 11. ei ole ; 12. palk töölepingute alusel, volikogu
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aseesimehe hüvitis ; 13. ( aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole
.
Anne Teetamm 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub 6. korteriomand; 7. Opel 1996a
ühisomand); 8. ei ole;9. Hansapank – arveldus ja 2 krediidiarvet,
Ühispank- arveldusarve; 10. Hansapank 83 000.00kr; 11. õppelaenu
käendus 12. palk põhitöökohal; volikogu liikme hüvitis;13.(aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Valdis Toomast 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub 6. 2 kinnistut (elamumaa,
tootmismaa); 7. ei ole; 8. Saue Puidu OÜ osak; 9. Hansapank –
arveldusarve, Ühispank- arveldusarve ;10. Ühispank laenu jääk
112 000.00 kr ;11.ei ole ; 12. palk põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
SAUE LINNAVALITSUSE LIIKMED
Rafael Amos 2. ei kuulu avalikustamisele; 3.
abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus; 5. (24
palgaaste )
19 341 + 15% staazitasu; 6. 2 kinnistut :
korteriomand, garaaz (kaasomandis) 7. ei ole; 8.
OÜ Salux osak 1 tk; 9. Hansapank arveldusarve; 10. ei ole 11. ei ole; 12. ei ole 13.
ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
Ingrid Niid 2. ei kuulu avalikustamisele; 3.
pearaamatupidaja; 4. Saue Linnavalitsus; 5. (23
palgaaste ) 17 583.- kr kuus + 10% staazitasu;
6. kinnistu : elamumaa (ühisomand) 7. Mazda323 1991a; 8. ei oma; 9.Hansapankarveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole; 12. ei ole;
13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
Vello Toomik 2. ei kuulu avalikustamisele; 3.
palgaline linnavalitsuse liige; 4.Saue
Linnavalitsus 5. (23 palgaaste ) 17 583 .- kr kuus
; 6. 2 kinnistust: korteromand , elamumaa 7. ei
ole; 8. OÜ Salux osak 50 tk; 9. Hansapank –
arveldusarve ;10. ei ole; 11. ei ole; 12. ei ole; 13.
ei kuulu avalikustamisele; 14.ei ole.

Mati Uuesoo 2. ei kuulu avalikustamisele; 3.
abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus; 5. (25
palgaaste ) 21275.- kr kuus + 10% staazitasu; 6.
3 kinnistut : elamumaa (ühisomand); 7. Honda
Accord 1997a (ühisomand); 8. ei oma; 9.
Hansapank- arveldusarve; 10. Hansapank
ehituslaenu jääk 175 000.00kr; 11. Hansapank
õppelaenu käendus 110 000.00 kr; 12. ei ole;
13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.

Linnapea Ero Liiviku, volikogu esimehe Orma
Valtsoni deklaratsioonid on avalikustatud
Riigi Teataja Lisas . Lisaks eelnimetatutele on
deklaratsioonid esitanud kõik linnavalitsuses
tööl olnud ametnikud ja allasutuste juhid
(kokku 26 isikut). Volikogu määruse kohaselt
avalikustatakse nende deklaratsioonid
korruptsioonikahtluse korral.
JEKATERINA TIKERPUU
Majanduslike huvide deklaratsioonide
hoidmise ja avalikustamise eest vastutav isik

2. september 2006

Info ja registreerimine huviringidesse
4.-8. septembrini kella 12.00-18.00-ni
koolimajas ruum 124.
• Saue Huvikeskus korraldab
23. septembril bussireisi Palamuse valda,
kus toimub IX Suur Paunvere väljanäitus.
Külastame ka O. Lutsu kihelkonnakooli muuseumi ja kirikut.
Väljasõit kell 9.00 ja tagasi Sauele jõuame kella 18-ks.
Osalustasu 120 krooni, pensionäridel ja õpilastel 100 krooni.

Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses või
telefonidel 6 595 009, 52 34 339
email: sauehuvikeskus@hot.ee
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SAUE JALGPALL 2006
Saue Jalgpalliklubi hooaega saab pidada edukaks. Eesti
Meistrivõistluste IV liiga põhjapiirkonnas on Saue JK hetkel
liidrikohal. Tugevat Saku võistkonda on suudetud võita nii
kevad- kui sügisringis 2:0 ja 2:1. See näitab Saue südikust
pürgida aina kõrgemale. Sauelaste ettevalmistus hooajaks ja
hooaja vältel on olnud hea. Kaotatud on vaid üks kohtumine,
peale seda on kaotusevalu võõraks jäänud juba 14 mängu järjest.
Hooaja lõpuni on veel 7 mängu.
Saue JK on teinud klubi ajalugu ja pääsenud karikamängudes esmakordselt 32 parema hulka. Esimeses ringis
mängiti FC Elva II ning suudeti nende koduväljakul võita 4:2.
Teises ringis sai Saue JK loosi tahtel vastaseks Meistriliigas
mängiva FC Ajax Lasnamäe. Ajaloolisest mängust järgmine
kord.

Juba üheksandat aastat järjest korraldab Saue JK Saue
linna Meistrivõistlusi jalgpallis. Ajapikku on sellest välja
kujunenud väikestviisi jalgpallipäev, mida ootavad nii
noored kui ka vanemad jalgpallihuvilised. Selle kinnituseks on
suur huvi tänavusel turniiril osalemise vastu. Viimastel aastatel
on mõnusaks olemiseks olnud kohal puhvet ja mängitud
muusikat, mis seegi kord ei puudu. Mitmeid kordi on trotsitud
külma ilma, millest hoolimata on mängud mängitud.

Järgmine aasta on Saue MV juubeliaasta.

SAUE PÄEVAKESKUSE TEGEVUSED
SEPTEMBRIKUUS
Esmaspäev
07.00 – 08. 30 Võimlemine ja ujumine (koolimajas); juhendab E. Odamus
10.00 – 12. 00 Naisansambel Rukkilill; juhendab H. Matvei
18.00 – 21. 00 Maleklubi ; juhendab E. Rattasepp
Soome keele ring alustab tööd oktoobrikuus
esmaspäeviti 14.00
Teisipäev
10.00 – 13.30 Igapäevaelu toetamine; tegevusjuhendaja M. Nukke
14.00 – 16.00 Inglise keel; juhendab T. Kuuskme
18.30 – 20.00 Kaalujälgijad; juhendab S. Metsamäe
Kolmapäev
09.30 – 11.00 Tervisevõimlemine; juhendab E. Kalbus
11.30 – 14.00 Igapäeavaelu toetamine; M. Nukke
18.00 – 19.30 Tantsurühm Vokiratas; E. Kalbus
Neljapäev
07.00 – 08.30 Võimlemine ja ujumine (koolimajas); E. Odamus
09.30 – 11.30 Jututuba (võimalik saada keskusesse linnavalitsuse bussiga ja hiljem koju tagsi)
14.00 – 16.00 Saksa keel; juhendab E. Piirsoo
Reede
09.30 – 11.00 Tervisevõimlemine; E. Kalbus

ÜRITUSED SEPTEMBRIS
01. 09
05. 09
06. 09
13. 09

10.30
18.00
14.00
15.00

Saue Linna Invaühingu koosolek
Kaalujälgimist tutvustab Sirli Metsamäe
Sügisannid tervisele. Silvi Mänd
Vabadusvõitlejate koosviibimine

14. 09 18.00
15. 09 18.00
20. 09 14.30
22. 09 14.00
23. 09 13.00
27. 09 11.30
29. 09 16.00

Küüditatute vestlusring
Vene Kultuurikeskuses “Kasside teater”
(on veel üksikuid vabu kohti)
Toimub esimene ujumine (linnavalitsuse bussiga)
Sõltuvuv, sõltuvusprobleemid ja kaassõltuvus.
Petra Poolamets
Moskva tsirkus Tallinna Linnahallis. Võimalik tellida
päevakeskusest sooduspileteid 100.- krooni !
Marati toodete müük
Pensionäride klubi Tammetõru kogunemine

Kepikõnd toimub 11., 15. ja 22. septembril kell 10.00.
TULGE KÕNDIMA!!!
Septembris alustame Mare Liigeri terviseloengutega!!!
Kuupäevad on täpsustamisel…jälgige Saue Sõna!
Septembrikuus on võimalik linnavalitsuse bussiga
ujulasse sõita ainult üks kord,
see on 20.00. Alates oktoobrist endiselt
kaks korda kuus – iga kuu esimesel ja kolmandal
kolmapäeval 14.30.
Neljapäeviti 9.30 toob linnavalitsuse buss eakaid inimesi keskusesse
ja 11.30 on võimalik linnavalitsuse bussiga ka koju tagasi sõita. Nii
on võimalik jalavaeva vähendada ja suuremad ostud teha kord
nädalas. Oma soovist andke teada
päevakeskuse telefonil 6 595 070
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Fazer Eesti AS on asutatud 1993.a. ning kuulub rahvusvahelise
kontserni OY Karl Fazer AB koosseisu. Ettevõtte eesmärgiks on
pakkuda toitlustusteenust, pagaritooteid ja maiustusi, mis pakuvad
kliendile lisaväärtust maitseelamuse, värskuse, tervislikkuse ja
kõrgetasemelise teeninduse näol. Fazeri tegevusalade hulka
kuulub kolm tegevusala: Fazer Amica, Fazer Pagarid ja
Candyking.
Fazer Amica Saue filiaal kutsub oma meeskonda:

TEENINDAJA (koka oskusega)
ABITÖÖLISE (0,5 kohta)
Kandidaatidelt eeldame:
eelnevat valdkondlikku töökogemust
ausust, lojaalsust ja kohusetunnet
kliendikeskset mõtteviisi
positiivset ellusuhtumist
Omalt
-

poolt pakume:
tööd suures ja arenevas ettevõttes
ettevõttesiseseid soodustusi
kaasaegseid töötingimusi
toredat meeskonda

Sooviavalduse ja CV palume saata aadressil: personal@fazer.ee
või Kadaka tee 70D, Tallinn
19087, märgusõnaga
“Fazer Amica Paulig“
Lisainfo: 650 2499

PILATESE
TREENINGUD
Saue
Gümnaasiumis
Teisipäeviti 20.30
Reedeti 19.30
Alustame
5.septembril
Treener ANU RIIT
5 094 796

Autode käsipesula
Sauel
pakub tööd
töökale naisele.
5251014, 6595394

AEROOBIKA
Saue
Gümnaasiumis
Teisipäeviti 19.30
Neljapäeviti 20.30
(alates okt. 20.00)
Alustame
5.septembril
Treener ANU RIIT,
5 094 796
Suur suvetoodete
lõpumüük
25.08 - 30.09.
Rõivad, jalanõud, käekotid ja
palju muud kaupa.
Allahindlus kuni - 60%. Saue
Kaubahoov, Pärnasalu põik 1A
Avatud E-R 8-18 L 8-17 P 9-15

Õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas võtab tööle

ÕMBLEJAID JA TRIIKIJA
väljaõppe võimalus. Tel.6747567

AS Saajos Inexa on Harju Elektri gruppi kuuluv metallist ehituseja laevade tuletõkke uksi tootev ettevõte. Müügikäibest 80 %
moodustab eksport ja olulisemad turud on Soome, Rootsi,
Inglismaa, Saksamaa ning Holland.
Pakume tööd

- KEEVITAJATELE
- PINGITÖÖLISTELE
- TOOTMISTÖÖLISTELE
Ootame mehi ja naisi,keda huvitab pikaajaline töö arenevas
firmas ja konkurentsivõimeline palk.
Asukoht: Keila
Info tel 6747 650, Faks: 6747 610
saajos@saajos.ee ; www.saajos.ee
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THERA cut
TERAAPILINE
KUUMAKÄÄRILÕIKUSJUUKSEID RAVIV
LÕIKUS

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind
420 kr/m³.
Lepp, 30 ja 50 cm, kuiv,
hind 500 kr/m³.
Hind koos
kohaletoomisega.
Info tel. 775 2018 ja
527 8041.

Teostatakse firma JAGUAR
ThermoCut-System kuumakääridega
www.jaguer.solingen.com
Info:Kütise 4 Naistejuuksur Margit
Tel: 659 6459 • GSM: 511 1520
e-mail:margit.leetmaa@mail.ee

Indrek Sei Ujumiskool otsib

AS Fors MW Sauel
(Tule tn 30 )

UJUMISÕPETAJAT

annab tasuta ära
puit-taara.

KONSTAABLEID
(piirkondlik politseitöö ja
patrullteenistus).
Nõutav on kõrgharidus või
politseiametniku väljaõpe ja
vastavus politseiteenistuse
seadusele § 8, § 9 nõuetele.
Info tel 612 4525
612 4502

Lääne-Harju politseiosakond
võtab tööle

ARESTIKAMBRISSE
SPETSIALISTE
Nõutav on vähemalt keskharidus
ja vanust vähemalt 21 aastat.
Info tel 612 4525; 612 4502.

MÜÜA
3-TOALINE KORTER
Tule tn., otse omanikult.
3-korruseline
telliskivimaja. Korter
(66,5 m2) läbi maja,
toad paiknevad eraldi.
Korter on renoveeritud,
tubades naturaalparkett
ja puit-alumiinium
aknad. hind: 1,4 milj.
Tel. 52 933 99

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
räästapikkused
vihmaveerennid. Valtskatused
ja kivikatused
Valde Viiding OÜ Weltende
Tel 55 43 331, roofman@hot.ee

Noor perekond soovib kuni
aasta lõpuni

üürida korterit või
osa majast
Saue linnas või selle lähedal.
KIIRE Tel.56696130 Erko

Saue ettevõte võtab
tööle
AUTOJUHI
veoautole Scania 143
Tel: 6 596 169
50 31 469

Langetan kurbuses pea mälestamaks
head inimest ja naabrit

TOIVO VELLAU´d.
Siiras kaastunne emale,
proua Ella Vellau´le poja kaotuses.
Lugupidamisega, Kersti Kuusemetsa 36st

Transport kliendi kulul.
Info telefonil 6 790 000,
kontaktisik Valeri Berdjugin

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

Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

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

KOSMEETIK
MANIKÜÜR
PEDIKÜÜR

KÕRVARÕNGAAUGUD
KÜÜNETEHNIK
SOLAARIUM 6,5 kw

Guinot HYDRADERMIE näohooldus
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

MÜÜME

Lääne-Harju
politseiosakond võtab tööle

Saue Gümnaasiumi ujulas
toimuvate noorte
ujumisgruppide tundide
korraldamiseks.
Info 50 94484 Tõnu Meijel

MÜÜGIL
KINKEKAARDID

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

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

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

