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Kahe nädala jooksul külastas Sauet kaks delegatsiooni
sõpruslinnast Vangazi
v

29. ja 30. septembril külas olnud
Linnavalitsuse ametnike delegatsiooni
kaheksast liikmest oli vaid Rita Zinge enne
Sauel käinud. Seetõttu oli kohtumine Saue
linnajuhtidega lätlaste puhul harjumatu –
tuli anda põhjalik ülevaade meie linna
töödest ja tegemistest. Linnavalitsuset
mindi lasteaeda, siis Gümnaasiumi, sealt
Noortekeskusesse ja Päevakeskusesse.
Teisel päeval käidi Vanalinnas, Kadriorus,
vaadati KUMU maja ja väljapanekuid.
5. ja 6. oktoobril olid külas Vangazi lasteaia
õpetajad/kasvatajad väsimatu Sandra
v

!!!!!!!!!!
KOOLIVAHEAEG
UISKUDEL

Spordiklubi THK-88 korraldab
koolivaheajal I – IV klasside
õpilastele uisutamise õpetamise
THK-88 treenerite juhendamisel.
Treeningud toimuvad
Premia Jäähallis.
UISUD THK-88 J
JÄÄHALLI POOLT
Üks treening maksab lapsele
20 EEK
Saue ja Saku lastele korraldatakse
transport treeningupaika ja tagasi.
TREENINGUTE AJAKAVA
Bussi väljumisaeg ja koht
Treening
Pühapäev, 29. oktoober
18.15
Saue Linnavalitsus 19.00 – 19.50
Esmaspäev, 30. oktoober
10.15
Saue Linnavalitsus 11.00 – 11.50
Kolmapäev, 1. november
10.15
Saue Linnavalitsus 11.00 - 11.50
Neljapäev, 2. november
10.15
Saue Linnavalitsus 11.00 - 11.50
Reede, 3. november
10.15
Saue Linnavalitsus 11.00 - 11.50
Pühapäev, 5. november
18.15
Saue Linnavalitsus 19.00 – 19.50

!!!!!!!!!!

v

Zvirbule juhtimisel. Kuna 5. oktoober on
Rahvusvaheline Õpetajate Päev, viibiti
Saue Linna Aasta Õpetaja 2006
väljakuulutamise tseremoonial, vaadati

teatrietendust Kalevipoeg ja veedeti aega
Saue lasteaia Midrimaa kolleegide seltsis.
Järgmisel päeval külastati Keila lasteaeda
ja jalutati Tallinnas.

KORRALDAB
KORRALDAB
6. novembril kell 15.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA
SALONGIS
loengu teemal:

INDIGOLAPSED – KES NAD ON?
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LAPSEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK
SAUE GÜMNAASIUMIS
toimus neljapäeval, 19. oktoobril kell
18.00 kooli aulas. Peale direktor Jaan
Palumetsa ettekannet järgnes elav
arutelu, valiti Gümnaasiumi uus
Hoolekogu. Siis rääkis psühholoog ja
perenõustaja Inge Tael teemal “Laps,
grupp, sõltuvus”. Järgnesid klasside
koosolekud. Toimetus palus härra
Palumetsalt kommentaari.
J.P.: Järjekordselt oli meeldiv tõdeda, et
Saue lapsevanemad suhtuvad huvi ja

hoolitsusega meie kooli käekäiku. Aula oli
järjekordselt rahvast tulvil, seisti seinte
ääres. Vaatamata e-koolile ja muudele
uuendustele pole lapsevanemad koolile
selga pööranud. Sest on teada koole, kus
lapsevanemad üldse kohal ei käi. Koos uue
Hoolekogu valimisega andsid kokkutulnud
meile ka teatud konkreetsed ülesanded,
mida nüüd lahendama asume. Hoolekogu
ei valita ju niisama, ta peab ka tegus olema.
Tahangi öelda, et tulemus, mille laps

saavutab, on kooli, vanemate ja lapse
koostöö tulemus. Kool üksi ei tee midagi
ära, kui kodu taga ei ole, kui kodu ei toeta.
Üldkoosolekul valiti uude Hoolekogusse
lapsevanemad Argo Ladva, Tiina Tammik,
Ene Veskimeister, Ander Vist ja Janne
Põlluaas. Õpetajaid esindavad Merike Saul
ja Valmar Kaur, Õpilasomavalitsust Evelin
Raudsepp.

SAUE KOOLI (1921-1974)
“VALGE MAJA” KOKKUTULEK
16. septenbril ilmunud Saue Sõnas andis
initsiatiivgrupp teada, et 11. novembril
plaanitakse Saue Gümnaasiumi eelkäija
asutamise 85. aastapäeva tähistamist.
Nüüd on tärmin kätte jõudmas.
Anne Liivik - kaugel asjad on?
“Päris palju inimesi on oma osavõtust teada
andnud. Meil on päevane üritus, poole
ühest poole kaheni registreerime külalisi.
Oleme koostanud näituse – inimesed
saavad seda vaadata ja koolimajaga
tutvuda. Väldime akadeemilisust. 13.30
palume inimesed laudade äärde nii, et
vanad klassikaaslased ja tuttavad saaksid
kokku istuda. Siis tulevad sõnavõtud,
õpetaja Hella Anni räägib ajaloost.
Kutsusime ka Saue Linnapea ja Saue
Vallavanema, esinevad Gümnaasiumi
õpilased. Programmi kuuluvad veel
rahvakunstiansamblid Saue Kägara ja

Vokiratas. Päeva juhivad
kaks viimase lennu
lõpetajat, kellel pidi
hulganisti üllatusi olema.
Tantsuks
mängib
ansambel Harald Matvei
juhatamisel. Põhiline on
see, et inimesed saaksid
omavahel rääkida ja
möödunut meenutada.
Tahaksime väga loota, et
vanad koolikaaslased ei
tuleks mitte vaatama –
mis meile siis pakutakse
– vaid on ise kahe jala ja
kogu energiaga asja sees. Võimalusel
võiksid nad kaasa võtta vanu pilte, mida
omavahel vaadata. Meil on küll ka
slaidiprogramm koostatud.
Oluline on veel teatada, et kokku tulevad
inimesed väga erinevas vanuses. Üks

NOVEMBRIKUU 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 1.novembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja
tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas 06.11.- 07.11. kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 69 92 039
( juhataja Ülle Jahesalu).

vanapaar käis Saue koolis veel enne suurt
sõda.
Kõiki meid seob VALGE MAJA ja
kooliõdede-koolivendade tunne. Nii või
teisiti oleme me ju praeguse Saue
Gümnaasiumi eelkäijad

SAUE KRISTLIK
VABAKOGUDUS TEATAB
KALLID 3 – 7 AASTASTE
LASTE VANEMAD!
Pühapäeviti kell 13.00
tegutseb meil Pühapäevakool lastele.
Pühapäevakooli õpetajad ootavad
teid, et jutustada huvitavaid
lugusid Piiblist ja õppida laule, ning
mängides kuulata muusikat.
Kiriku aadress Saue Tammetõru 2a.
Rõõmsa kohtumiseni!
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„SAUE KONTSERTSÜGIS 2006”
Tallinna Muuusikakeskkooli õpilaste kontsert.
TERJE MÄSS
Saue Muusikakooli õppealajuhataja
17. oktoobril kell 18.30 toimus Sauel väga
tore noorte muusikute kontsert. Saue linnal
ja Saue Muusikakoolil käisid külas TMKK
õpilased Rasmus Andreas Raide (klaver,
V kl., õp. Ell Saviauk), Johan Randvere
(klaver, X kl., õp. Marja Jürisson),
Theodor Peeter Sink ( tsello, VIII kl., õp.
Laine Leichter), Ruslan Strogi (klaver,
VI kl., õp. Maigi Pakri), Anna
Barõðnikova ja Jelena Matvejevskaja
(klaver, X kl., õp. Maigi Pakri).
Kavas oli Mozarti, Czerny, Burgmülleri,
Boccherini ja Liszti loooming. Eredaid ja
ilusaid hetki oli palju, muljet avaldas
kõikide noorte interpreetide isikupärane
heliteoste tõlgendus.
Rasmus Andreas Raide esituses jäi
meelde elegantselt esitatud Mozarti
Menuett F-duur KV 5 ja „hästi lippavate”
sõrmedega mängitud küllaltki keeruline ja
vastupidavust nõudev Czerny Etüüd op.
299 nr. 12.
Mozarti Variatsioonid C-duur KV 179
Johan Randvere esituses järgis parimaid
Mozarti esitamistraditsioone. BaduraÐkoda on kirjutanud: „Kõla Mozarti teostes
peab alati olema õilis, aristokraatlik.
Mozartile on tuntud ka magus joobumus
helidest ja tunnete tumedad sügavikud.
Mitmekesised on tema meeleolud –
lugematud; kuid ka kõige kõrgema pinge
momentidel jääb tema kõla läbipaistvaks

ja kauniks.” Kõik see eelpool nimetatu oli
Johan Randvere esituses olemas.
Jelena Matvejevskaja ja Anna
Barõðnikova klaveriduo esituses Mozarti
Sonaat 4 käele D-duur KV 381 üllatas
meisterliku, vaimuka, piduliku ja värske
esitusega. Väga hea ansamblimänguga on
duo pävinud ka mitmeid rahvuvahelisi
autasusid.
Pianistide hulgast paistis silma ainus
tðellist Theodor Peeter Sink, kes säravalt
esitas Boccerini Rondo (klaveril Martti
Raide), tutvustades end jõulise ja
isikupärase interpreedina.
Jelena Matvejevskaja esitatud Liszti
Obermanni org näitas noore pianisti head
tehnilist ja sisulist küpsust. Kuivõrd Liszti
muusikas on helides edasi antud kõik
tunded, mida inimene on suuteline läbi
elama, vaiksest unistavast lüürikast kuni
kõige süngemate traagiliste läbielamusteni,
siis oli noore pianisti jaoks sellise sisutiheda
ja
tehnilislt
keerulise
teose
interpreteerimine raske ülesanne. Jelena
Matvejevskaja tuli teose esitamisega väga
kenasti toime.
Ruslan Strogi, kes lõpetas selle
suurepärase kontsertõhtu, jäi meelde kui
ere, sisukas ja vaimustav pianist, kes
vaatamata vaid 14 eluaastale üllatas suure
jõu ning küpse meisterlikkusega. Liszti
Ungari rapsoodia nr. 6 interpretatsioonis oli
minu meelest kogu n.ö tehniline materjal
allutatud muusika tegemisele. Kõik voolas
ja arenes muusika esimesest noodist viimse

noodini pidevas seoses.
Sellest õhtust jäi siinkirjutajal väga ere
mälestus. Hiljem õpilaste käest
kontserdimuljeid küsides tuli välja, et
lastele meeldis väga. Edaspidi ongi eriti
oodatud õpilaste kontserdid, sest kuulata
on huvitav just omaealiste pilliõppijate
mängu.
Suur tänu Saue Linnavalitsusele, Saue
Muuusikakoolile, Kultuurkapitalile,
Harju Omavalitsuste Liidule ja direktor
Kristiina Liivikule korraldamise eest.
Laupäeval, 28. oktoobril, Saue
Gümnaasiumi aulas
algusega kell 14.00

SUUR KOOLIVAHEAJA
AVAPAUK
mille korraldab Saue Noortekeskus.
Kohal on Kinobuss, toimuvad
filmiteemalised töötoad,
kell 19.15 vaadatakse koos
koguperefilmi “Ruudi”.

TÄHELEPANU !
30. OKTOOBRIST
ON SAUE LINNARAAMATUKOGUS
AVATUD MAAILMA RIIKIDE
AUMÄRKIDE NÄITUS
RAFAEL AMOSE ERAKOGUST.
Näitust saab külastada
E-R 10.00 – 19.00
L 10.00 - 15.00
NÄITUS JÄÄB AVATUKS KUNI
20. NOVEMBRINI.

Nimed vasakult paremale ülemine rida esinejad ja õpetajad: Theodor- Peeter Sink, Johan
Randvere, Martti Raide, Ruslan Strogi, Maarja Jürisson. Alumine rida: Jelena Matvejevskaja,
Maigi Pakri, Rasmus Andreas Raide, Anna Barõsnikova.
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1. NOVEMBRIL 15.00 TOIMUB SAUE PÄEVAKESKUSE
TÖÖ- JA ÕPPETUBADE AVAMINE
Asukoht Koondise 9 – 1.
OOTAME HUVILISI!
SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖ- JA ÕPPETUBADE
NÄDALA TÖÖPLAAN
Esmaspäev 11.00 – 15.00 Toimetuleku tunnid: M. Nukke
18.00 – 20.00 Siidimaaliring (huvikeskus):
M. Liiv
Teisipäev
11.00 – 16.00 Käsitööring : V. Ehrberg ja H. Aulik
10.00 – 14.00 Saue Invaühingu vastvõtt: E. Kalbus
Kolmapäev 10.00 – 14.00 Toimetuleku tunnid: M. Nukke

Neljapäev
Reede

12.00 – 14.00 Nõustamine: M. Nukke
10.00 – 17.00 Psühhoterapeudi
vastuvõtt: P. Poolamets
11.00 – 16.00 Käsitööring: V. Ehrberg ja H. Aulik

TÖÖ- JA ÕPPETUBADESSE SAAB HELISTADA
TELEFONIL 68 57 248
Infot saab samuti Päevakeskuse telefonil 65 95 070
Saue Linna Invaühingu telefon on: 68 57 246
juhatuse esinaine E. Kalbus
Saue Päevakeskuse töö- ja õppetubades avaneb võimalus
saada abi erinevate probleemide lahendamisel.

KOGNITIIV KÄITUMISTERAAPIA – MIS SEE ON ?
ULVI SEERMAA
Päevakeskuse juhataja
Kognitsioonid on nii inimese mõtted, kujutlused, järeldused
kui hinnangud, mida ta teeb olukorra kohta. See, kuidas
inimene reageerib ühele või teisele sündmusele, sõltub mitte
niivõrd sündmusest endast, kuivõrd inimese mõtetest ,
kujutlustest ja uskumustest, mida see sündmus temas esile
kutsub.
Kognitiiv-käitumuslikus teraapias keskendutakse peamiselt
siin ja praegu probleemidele ja oluline on probleemi
teisendamine nii, et inimene näeks oma osa selles.
Teraapia üldised eesmärgid: oma ülesannete ja
probleemidega parem hakkama saamine, isiksuse areng,
iseseisvuse kasv, suhete ja teistest arusaamise paranemine,
enese aktsepteerimine sõltumata olukorrast.
Häired, mille puhul kognitiiv-käitumuslikku teraapiat
rakendatakse.
1.Ärevusseisundid. Ärevushäirega inimestel ilmneb püsiv
ärevus ka igasuguse märgatava ohu puudumisel.
· Paanikahäire seisneb intensiivses kartuses või ähvardava
õnnetuse tunnetamises ja on seotud tugevate kehaliste
aistingutega: hingetus, südamepekslemine, peapööritus,
kuuma ja külmahood jne.
· Obsessiiv -kompulsiivne häire- sundteod ja sundmõtted.
Need on korduvad ideed, mõtted, kujutlused või impulsid,
mis ühetaolisena tungivad inimese teadvusesse.
· Suhtlemishirmud – hirmud, mis tekivad kartusest
kriitika, tõrjumise ja negatiivse hinnangu ees.

· Suletud ruumi hirm – välditakse olukordi, millest on
raske pääseda või häda korral abi saada (lennuki, kinnise
ruumi hirm, lifti kartus jne.)
2. Lihthirmud (looma, kõrguse jne. kartus)
3. Depressioon
4. Peavalud
5. Unetus
6. Kroonilised valud
7. Ärrituva soole sündroom
8. Hüpohondria ehk püsiv hõivatus ideest, et esineb
mingi raske ja progresseeruv kehaline haigus.
9. Söömishäired nii liigsöömissööstud kui patsiendi
poolt esile kutsutud tahtlik kehakaalu alandamine.
10. Seksuaalhäired
11. Abieluprobleemid
12. Psühhooside ravi
13. Alkoholsõltuvuse probleemid
14. Kroonilise väsimuse sündroom
15. Konfliktsituatsioonid ja nende lahendamine
16. Probleemid madala enese-hinnanguga
17. Stressiga toimetulek
Igaks reedeks on võimalik registreeruda Petra
Poolametsa vastuvõtule.
Petra Poolamets - psühhiaater (TÜ 2000). Täiendav
väljaõpe: kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia (Eesti),
kriisiteraapia (Soome), pereteraapia (Eesti), supervisioon
(Saksamaa).
Täiendkoolitused Manchesteris, Dresdenis, Helsingis.

REGISTREERIMINE:
Saue Päevakeskus: 65 95 070, 50 87 872, e-post: paevakeskus@saue.ee
Küsimused P.Poolamets: mob. 56 240 755 ja petrapo@hot.ee
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SAUE PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED NOVEMBRIKUUS
01.11 15.00

02.11 15.00
03.11 10.30
06.11 13.00
07.11 11.00
08.11 10.00

08.11 15.00
09.11 18.00
10.11 15.00
12.11 14.00
13.11 10.00

Saue Päevakeskuse töö- ja
õppetubade avamine
NB! Kütise 4, päevakeskuse
UKSED ON SULETUD
töö- ja õppetubade avamise ajal!
Urmas Viilmaa – hingedepäevast….
Saue Linna Invaühingu koosolek
Coccodrillo ja mini-oskar‘s: uued beebi- ja
väikelaste riided!
Tulge tutvuma, hinnad lastesõbralikud!
Mardimaskide meisterdamine
Kepikõnni matk Jõgisoole ~7 km,
Jõgisool kohtume 12.00 Saku matkajatega,
püüame forelli ja einestame koos Jõgisool.
Omaosalus matkal on kalaraha 25.- krooni.
15.00 toob buss meid Sauele tagasi.
Vabadusvõitlejate koosviibimine
Küüditatute vestlusring
Maaema – Helve Laksberg: mahetoodete
tutvustamine. Toorpudrud, toorsupid,
nisuorase mahl….
Ühiskülastus Salme Kultuurikeskusesse:
Virve Köster….
Maskiball Saku päevakeskuses ps.eriv.inimestele

13.11 14.00

15.11 15.00
17.11 17.00

20.11 14.00
22.11 14.00
23.11 13.15

24.11 16.00
29.11 14.00
30.11 12.00

Raviomadustega tooted naturaalsest villast.
OÜ Nordel Trade. Vabandame firma
esindajate nimel, et 09. oktoobril jäi
toodete tutvustus ja müük ära !!!
Ülo Pender näitab Saaremaa ekskursiooni
videofilmi
Rakvere teatri ühiskülastus Siiralt valetades.
17.00 väljub tellitud buss päevakeskuse juures,
etenduse algus 19.00. Soovijatel tasuda
150.- krooni hiljemalt kolmandaks novembriks.
Mare Liiger: südamerütmihäired, nendest
hoidumine. Võtke kaasa EKG, kui soovite
selgitusi oma tervise kohta!
Silvi Mänd – külmetushaiguste vastu
loodusandidega
Vabaõhumuuseumi külastamine, Kadripäeva
kombed. LV bussis on 13 kohta, piletihind on
15.- krooni. Soojalt ja mugavalt riidesse, pool
tundi toimub tegevus õues! Registreerime
soovijad päevakeskuses!
Klubi Tammetõru kogunemine
Vaatame filmi Piinatud geenius
Novembrikuu sünnipäevalaste pidu!
Ps.eriv.inimesed

TEATED
"

Salme Kultuurikeskuses toimub 9. detsembril Viru varietee Jõulushow , piletihinnaks kujuneb 142.- krooni.
Soovijatel palume teatada Päevakeskuse telefonil 65 95 070 või 50 87 872.

"

Saue Päevakeskus on broneerinud sooduspiletid 26. detsembril Tallinna Linnahallis kell 13.00 toimuvale
meelelahutuslikule pühadeshowle Jõuluvana Reis Nukkude Maal. Sooduspilet 125.- krooni. Piletihinna sisse on
arvestatud ka kingipakk. Sobib ka kingituseks heale väikesele sõbrale!
Palume oma soovist teatada 15. novembriks Päevakeskusesse.

"

KES ARMASTAVAD HOBUSEID!
Saku Suurhallis toimub 10. detsembril hobuste show (12 hobust) TALVINE IME
Sooduspileti hind 100.- krooni. Palume teatada 15. novembriks Päevakeskusesse.

"

SAUE TÖÖANDJAD !
Kui Teie firmas on väiksemaid töid, mida on võimalik teha praktiliselt kodustes tingimustes
(nt väiksema praagi parandamine, erinevad pakketööd, käsitööd jm), siis võtke meiega
ühendust tel. 65 95 070, 50 87 872 või tel. 6 857 248.
Pakume töötegemise võimalust nii eakatele kui ka puudega inimestele.

TÄHELEPANU PSÜÜHILISE ERIVAJADUSEGA TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRID!
Novemrikuust alustame Saue Päevakeskuse töö- ja õppetubades toimetuleku tundidega. Tegevusjuhendaja juhendamisel valmistatakse sooja toitu, võimalik on tegeleda õmblustööga, abi ja nõu saab küsida erinevates eluvaldkonda puudutavates küsimustes.
Võimalik on osaleda ujumistundides ja jõusaalis, käia ühistel väljasõitudel, kultuuriüritustel ning osaleda muus huvitavas.
OODATUD ON KA HEAD ETTEPANEKUD!
Ühendust saab võtta Päevakeskuse telefonil 65 95 070 ja telefonidel 56 902 130, 6 857 248
TEGEVUSJUHENDAJA MERLE NUKKE.
PÄEVAKESKUSE TEATEID LOE KA lk. 11
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SÜGISPIDU !
13. oktoobril toimus sügispidu Saue
Gümnaasiumis. Sügispidu sai teoks
Saue Huvikeskuse ja Saue Päevakeskuse
koostöös.
Linnaelanikele
esinesid
Vokiratta
tantsijad ning
naisansambli
Rukkilill
lauljad.
Külalisesineja oli
tänavu Voldemar
Kuslap

Saue Kägara kapell
musitseeris saateansamblina ja tänu
kapellile oli hiljem
võimalik ka jalga
keerutada.
Oli
kaetud väike suupistelaud, kus veidi
linnupetet põske
saadi panna. Reede
ja kolmeteistkümnes
kuupäev ei heidutanud inimesi peole
tulemast, pigem vastupidi – saalis olid pea
kõik istekohad hõivatud! See rõõmustas nii
korraldajaid kui ka esinejaid.
Soovime omaltpoolt kõigile linnaelanikele

ilusat sügist, ühtlasi täname kõiki esinejaid
ja peost osavõtjaid.
Saue Päevakeskus ja Saue Huvikeskus.

Saue Lions klubi kinkis Vääna Laste- ja Noortekodule
toidu väljastamise lauad
Püüame Saue Lions Klubi (Saue LC)
liikmeskonnaga pidevalt jälgida, kuidas
läheb võimalikel abivajajail. Üks
sarnaseid lähipiirkonna objekte on
Vääna Laste- ja Noortekodu. Laste
elupaiga tegevust kavandasimegi sel
hooajal toetada.
Tekst ja foto:
URMAS LEITMÄE
Saue LC pressisekretär

Esialgu planeerisime toetussumma
kasutamist piirdeaia rajamiseks, kuid hiljuti
ilmnes pakilisem vajadus. Nimelt tehti
Laste- ja Noortekodule köögi sisustuse
halva seisukorra tõttu ettekirjutus, mille
kohaselt tuleks köök sulgeda. Seetõttu
otsustasime aidata laste- ja noortekodu
nende sööklale uute toidu väljastamise
laudade muretsemisel.
Laudade ostmiseks vajaliku summa
andsime üle 11. oktoobril. Meid kostitati

laste- ja noortekodus elavate ja Vigala
Teeninduskoolis õppivate neidude poolt
küpsetatud ahjusooja kringliga.
Vestlusringis ja ringkäigul tutvustas
juhataja meile lastele loodud tingimusi.
Mugavate ja koduste olude ning personali
hoolitsusega
püütakse
kaotatud
kodusoojust veidigi asendada. Nii
mõnelegi lapsele on elu lastekodus tänavale
sattumise ainus alternatiiv.
Külaskäigul üleantud 7 420 krooni kogusime peamiselt maikuisel Saue Kodulinnapäeval Saue LC ja Saue Naisseltsi
ühisettevõtmisena läbiviidud heategevusloteriiga. Seega andsid oma panuse lasteja noortekodu abistamiseks nii need, kes
aitasid loteriid korraldada, kui sauelased
– piletiostjad.
Väljaloositud auhinnad annetasid loterii
korraldamiseks paljud Saue ettevõtjad ja
elanikud. Teiste hulgas näiteks Paulig Baltic AS, Arco AR AS, Elves OÜ, Keila
Tarbijate Ühistu, Mini-Maksi OÜ,
Rotosplast AS, Remoluft AS, SEB Eesti
Ühispank, Autokatte OÜ, Sami AS ja Saue
Linnavalitsus.
Jõudumööda toetasid ettevõtmist 37 firmat
ja eraisikut.
Saue LC ja Saue Naisselts tänavad
kõiki lahkeid annetajaid!
Laste- ja noortekodu juhatajale pr Mare
Välbale annavad äsjasaabunud köögimööbli
pakkide taustal annetuse üle Olev Trei ja
Jaan Moks.
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“Kirjakast”
Tere,
olen aru saanud, et plaanite varsti avalikustada
artiklit Puidu tn 11 koera halvasti kohtlemise
kohta. Saadan teile illustreerivad pildid
koerapoja elutingimustest. Pildid koerast endast
on tehtud öösel, sest koera omanik on hakanud
viimasel ajal koera päevaks ära peitma, kuna
liiga paljud möödakäijad võtsid olukorra kohta
juba sõna. Ööseks toob ta aga koera keti otsa
tagasi.
Nagu kuudist tehtud pildilt näha, on kuut väga
armetus seisus - seal sees ei ole põhjagi - on
kivid ja liiv ja vanast koerast jäänud näritud
kondid. Samuti on pildilt näha ragament, mille
Hr. Kuusk on hiljuti ehitanud, et koer ei pääseks
trepile - sealsetesse traatidesse jääb aga väike
koer oma ketiga kinni ja istub siis seal sedasi,
kuni omanik suvatseb tulla ja ta lahti päästa.
Kahjuks ei ole kaamerat olnud käepärast, et
tabada konkreetset hetke, kui koera omanik teda
nö. “kasvatab” - ehk siis iga kord kui koer tahab
omanikule ligi tulla, virutab omanik koerale
rusikaga vastu nina, ja kui sellest väheks jääb,
lööb jalaga eemale.
Piltidel olev koer ei ole Hr. Kuusel esimene koer
- eelmine koer oli samasuguse kohtlemise
osaline. Vana koer oli tal lihtsalt 16 aasta jooksul
juba “ära kasvatatud” st. kurdiks pekstud ja

KOOLIVAHEAJA
EKSKURSIOONID
1. NOVEMBRIL
Loodusmuuseumis mikroskoobitund
Muuseumipilet 15 krooni.
2. NOVEMBRIL
ekskursioon Adamson -Ericu
muuseumisse
Muuseumipilet 10 krooni.
Väljasõit mõlemal päeval kell 9.40
bussiga nr 190 Linnavalitsuse
peatusest.
Info ja registreerimine
telefonidel 65 95 009, 52 34 339
Loodusfotograafia kursus
alates 7. novembrist kuni 12.
detsembrini teisipäeviti
kell 18.00-19.30 ruumis 205.
Kursuse tasu 300 krooni.
Info ja registreerimine
tel 6595 009,
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

temast ei teinud Hr. Kuusk lihtsalt enam välja
(vana koera toitsid ümbruskaudsed inimesed ja
naabrid).
Siiski pidas Hr. Kuusk vajalikuks paralleelselt
võtta endale uus koerapoeg ja nii hakkab kogu
terror jälle otsast peale. Koerapoja peksmist on
pealt näinud ja koera valukarjeid kuulnud kogu
ümbruskond - ümbritsevad inimesed tegid ka
pöördumise linnavalitsusse koos tunnistajate
allkirjadega (see info
peaks teil vast olemas olema?).
Mida saab Saue linn ette võtta selleks, et piir
panna loomapiinaja tegutsemisele?

kutsub kodaniku ametliku kutsega vestlusele.
Probleem tuleb lahendada, sellistel julmustel
pole kohta Saue koduses ja armsas
väikelinnas. Nagu koeral peab selge olema
tema koht, tuleb ka sellistele julmuritele tema
koht kätte näidata. Endast väetimat ei lööda.
Seega tegeleb praegu probleemiga politsei ja
mõne aja pärast peaks selgus käes olema.

Lugupidamisega,
SIRLI MÄNDLA
murelik kodanik, kelle juured on Sauel

Saue Linnavalitsuse liikme Vello
Toomiku kommentaar.
Oleme korduvalt üritanud saada ülevaadet
Puidu tänav 11 valitsevast olukorrast.
Viimati käisin kohapeal 9. oktoobril, kaasas
Loomakaitseaktivist proua Helgi Saar ja
Saue konstaabel härra Ahti Lill. Koera me
ei näinud, sisse jälle ei saanud. Väravad olid
lukkus. Otsustasime, et konstaabel Ahti Lill

SAUE
PÄEVAKESKUSE
TEATED

Õnnitleme!

8. NOVEMBRIL TOIMUB
KEPIKÕNNI MATK
JÕGISOOLE
KÕNNIME KEPPIDEGA,
KÕMBIME ÕIETI
LAENUTAME KA
KÄIMISKEPPE
ÜHISED KÕNDIMISED
TOIMUVAD 16., 20., 23., 27. JA
30. NOVEMBRIL
(KUI VÄHEGI ILM LUBAB!)
ALUSTAME 10.00

HERTA RIIMAA

94

TAISIJA ULITINA

86

JULIE KIRVES

85

JÕULUAARIA
15.12.2006 kell 19:00 Niguliste
kirikus, Antoniuse kabelis.
Risto Joost (kontratenor)
Olev Ainomäe (oboe)
Andres Uibo (orel).
RESERVEERITUD PÄÄSMED
HINNAGA 80.- KROONI:
Soovijatel palume piletid tellida ja
välja osta hiljemalt 23. novembril

v

MARIA BASKOVA

85

HEINO-EUGENI REIGO 84
HELMUT LEPPIK

84

ERMILDE MÜÜRSEPP

83

AUNO MARU

80

LEA ANDRESEN

80

LEIDA MIKIVER

75

ANTS TEDVIG

70

MILVI RELVISTE

70

HEINO LAANSOO

70
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Linnavolikogu arutas detailplaneeringute vastuvõttu, esimesel
lugemisel oli 2006.a eelarve muutmine ja I lisaeelarve, kehtestati
linna põhimäärus.
Saue Linnavolikogu V koosseisu kaheteistkümnes
istung toimus 19.oktoobril 2006.
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1. Saue linna Ladva tn 1 ja lähiümbruse
detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 68.
Võeti vastu Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ poolt
koostatud detailplaneering ning linnavalitsus korraldab
avaliku väljapaneku (teade ajalehtedes „Saue Sõna „ja
„Harjumaa”).
2. Saue linna Tõkke tn 8B kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Poolt 8, vastu 1, erapooletud 2 võeti vastu otsus nr. 69.
Võeti vastu Projektbüroo Talone OÜ poolt koostatud
detailplaneering ning linnavalitsus korraldab avaliku
väljapaneku (teade ajalehtedes „Saue Sõna „ja
„Harjumaa”).
3. Saue linna 2006. aasta eelarve muutmine ja I
lisaeelarve (I lugemine).
Otsustati lugeda eelnõu esimene lugemine lõppenuks ja
suunata eelnõu kõikidesse komisjonidesse.
Parandusettepanekud kahe nädala jooksul eelarve- ja
majanduskomisjonile.
4. Informatsioon Saue Linnavalitsuse 11. oktoobri
2006.a. korraldusest nr. 353 „Sihtotstarbeliselt linna
eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine”.
Info võeti teadmiseks.
5. Saue linna põhimääruse kehtestamine.
Ühehäälset võeti vastu määrus nr. 14 .
6. Alkohoolse joogiga kauplemise kitsendused.
Poolt 8, vastu 4, erapooletu 1 võeti vastu määrus nr. 15.
Keelati Saue linnas alkoholi müük Kuuseheki tänava ja
raudtee vahelisel alal.
7. Välislähetus.
Poolt 11, erapooletu 1 võeti vastu otsus nr. 70.
Linnapea Ero Liivik viibib 23.oktoobrist kuni 26.oktoobrini
2006 Euregio poolt kavandatud õppevisiidil Barcelonas.
8. Linnavalitsuse II ja III kvartali tegevusaruanne.
/aruanne protokolli lisana/.
9. Info
v

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, arutas
sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid, nõustus
alaeelarvete sisemiste muudatustega, registreeris
kaubandustegevuse, kinnitas
projekteerimistingimused.
Linnavalitsuse 26. istung toimus 11. oktoobril 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/ korraldus nr. 348/.

2. Saue linnas Männiku kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine
/ korraldus nr. 349/.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Ärma kinnistu
detailplaneeringu algatamisest keeldumine” /otsustati
suunata eelnõu volikogusse/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Ladva tn 1 ja lähiümbruse detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine”
/otsustati suunata eelnõu volikogusse/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Tõkke tn 8B kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine” /otsustati suunata eelnõu
volikogusse/.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Sooja tn 1
detailplaneeringu algatamisest keeldumine”
/otsustati suunata eelnõu volikogusse/.
7. Koondise tn 26 kasutusloa andmine /otsustati
suunata eelnõu II lugemisele/.
8. Sauepargi 1 A ehitusloa väljastamine
/korraldus nr. 350/.
9. Saue linna, Kesa tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr. 351/.
10. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine /
korraldus nr. 352/.
11. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna
2006 a eelarve muutmine ja I lisaeelarve” /otsustati
suunata eelnõu volikogusse/.
12. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine /korraldus nr. 353/.
Rahvakultuuri Keskus on eraldanud laulu- ja tantsupeol
osalevate kollektiivide juhendajatele lisatasu maksmiseks
93 600 krooni. Haridus- ja Teadusministeerium on
eraldanud Saue Noortekeskusele 18 000 krooni
noortepäeva läbiviimiseks. Tiigrihüppe Sihtasutus on
eraldanud Saue Gümnaasiumile IT vahendite ja
internetiühenduste ehitamiseks 100 000 krooni.
Harjumaa Omavalitsuste Liit on eraldanud Saue
Muusikakoolile konkursside läbiviimiseks 15 000 krooni
ja Saue Kontsertsügise läbiviimiseks 6 000 krooni. Saue
Lasteaiale Midrimaa on laekunud annetustena 10 230
krooni, sellest 8 040 krooni perede spordipäevalt ja 2 190
krooni Saue EPT AS-lt inventari soetamiseks. OÜ Wavin
Estonialt on laekunud annetusena 47 000 krooni
Tõrukese mängutoa sisustamiseks, raha suunatakse
Saue Päevakeskusele, Hasartmängumaksu Nõukogult 8
705 krooni Saue Huvikeskusele „Täiskasvanud Õppija
Nädala” läbiviimiseks.
13. Volikogu määruse eelnõu „Saue linna 2007 a
eelarve „ /otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele/.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 354/.
Sünnitoetust maksti 3 linnakodanikule a 6 000 krooni.
v

v
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15. Avaliku ürituse korraldamise luba
/korraldus nr. 355/.
Nõustuti 21.oktoobril 2006 avaliku ürituse „Saue
Tervisesepordi päev” korraldamisega Saue tammikus ja
Saue Gümnaasiumis ning ujulas.
16. Saue Tervisespordi päeval ujula kasutamine
/korraldus nr. 356/.
17. Volikogu otsuse „ Eestimaa Saue linna ja
Prantsusmaa Quincy-sous-Senart linna vaheline
koostöö” /otsustati suunata eelnõu volikogusse/.
Ettekandja: linnapea Ero Liivik
18. Kaubandustegevuse registreerimine
/ korraldus nr. 357/.
Majandustegevuse registris teeninduse tegevusalal
tegutsemiseks registreeriti Zentrop OÜ, Koondise 19c-1,
arvutite parandamine, hooldus ning teenuse osutamisega
seotud kaupade müük,
tegevuskoht: e- kaubandus.
19. Pärnasalu tn 36 korterelamu
projekteerimistingimuste kinnitamine /otsustati
suunata eelnõu teisele lugemisele /.
20.Tule tn 23A tootmishoone laienduse
projekteerimise lisatingimuste kinnitamine
/korraldus nr. 358/.
21. Tule tn 23 sadevee ärajuhtimise projekteerimise
tehniliste tingimuste kinnitamine
/korraldus nr. 359/.
22. Vana-Keila mnt 61 elektrivarustuse
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr. 360/.
23. Tõkke tn 20 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr. 361/.
24. Linnapea tänukirjaga autasustamine
/ korraldus nr. 362/.
Linnapea tänukirjaga otsustati autasustada Wavin
Estonia OÜ –d, kes toetas „Tõrukese mängutoa” projekti
ja suuremõõtmeliste mänguasjade ostmist
47 000 krooniga.
25. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 363/.
Reservfondist eraldati Saue Koolihaldusasutusele 12 000
krooni koolipiima jagamise korraldamisega seotud
kulude katteks.
26. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „
Välislähetus” /otsustati suunata eelnõu volikogusse/.
27. Info
OÜ Pidulaud 28.09.2006.a taotlus nr. 8.1-1.7/1542
suurendada 2007.a. linnapoolset dotatsiooni
pensionäride saunateenusele.
O t s u s t a t i, et dotatsioon jääb samale tasemele nagu
näeb ette 22.03.2006. a sõlmitud käsundusleping nr. 31.
Linnavalitsuse 27. istung toimus
13. oktoobril 2006 ja päevakorras oli:
1. Riigihanke „Sauel Koondise tänava
rekonstrueerimine” (viitenumber 029878) pakkuja
kvalifitseerimine ja pakkumise vastavaks
tunnistamine /korraldus nr. 364/.
Otsustati tunnistada avatud pakkumismenetlusega
ülalnimetatud riigihankele tähtaegselt pakkumise
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esitanud pakkuja AS Teede REV-2
kvalifitseerimistingimustele vastavaks.
2. Riigihanke „Sauel Koondise tänava
rekonstrueerimine” (viitenumber 029879) pakkumise
edukaks tunnistamine /korraldus nr. 365/.
Otsustati tunnistada avatud pakkumismenetlusega
ülalnimetatud riigihankele tähtaegselt pakkumise
esitanud pakkuja AS Teede REV-2 poolt esitatud
pakkumine edukaks.
Volikogu määrused ja otsused ning Linnavalitsuse
määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis

TULETAME VEELKORD MEELDE
Saue Linnavalitsus ootab kõikidelt pensionäridelt ja
puuetega inimestelt kirjalikke avaldusi jõulutoetuse
taotlemiseks hiljemalt 30. novembriks. Ärge jätke
avalduse esitamist viimastele hetkedele!
Pensionäride ja puuetega inimeste igaaastane
jõulutoetus makstakse alates käesolevast aastast välja
pangaülekandena. Raha ülekandmiseks ootame igalt
Saue linna elanike registris elukoha registreerinud
pensionärilt ja puudega inimeselt kirjalikku avaldust,
kuhu on märgitud ees- ja perekonnanimi, elukoht,
sünniaeg, pangakonto omanik ja number ning
kontakttelefon.
Avalduste blankette saab Saue Linnavalitsusest,
Saue Päevakeskusest ja Saue linna kodulehelt:
www.saue.ee /õigusaktid, avalikud dokumendid/
blanketid.
Täidetud avaldused tuua või saata postiga
Saue Linnavalitsusse aadressil
Tule 7 Saue linn 76505.
Avaldused võib asetada ka linnavalitsuse välisukse
kõrval asuvasse postkasti.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks.
Toetuse avalduses esitatud andmed jäävad aluseks
järgnevate aastate jõulutoetuste väljamaksmistele.
2006. aasta jõulutoetuse suuruseks on
kinnitatud 200 krooni.
Jõulutoetus makstakse välja ajavahemikus
1.detsembrist kuni 21. detsembrini.
Toetus kantakse Teie poolt esitatud arveldusarvele.
NB kirjalik avaldus tuleb esitada kõigil Saue linna
pensionäridel ja puuetega inimestel, kes soovivad
saada linna poolt makstavat jõulutoetust st et
avalduse mitteesitanud pensionäridele linnavalitsuse
poolt jõulutoetust ei maksta.
HELI JOON
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 6 790 174
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SAUE – SAKU JÄÄHOKIS 7 : 4
Saue linna sporditraditsioonid on saanud meeltülendavat lisa.
Grupi entusiastide poolt pea kaks aastakümmet tagasi alustatud
ja legendaarse treeneri Uno Veski oskustega toetatud tegevus
lastele jäähoki õpetamisel on vilja kandnud. Hokiklubi THK 88
on andekaid mängijaid andnud mitmele Eestis arvestatavale
klubile. Tänu Saue Linnavalitsuse ja sponsorite toele on
moodustatud ka Saue linna jäähokimeeskond. Eelmisel aastal
toimus esimest korda sõpruskohtumine SAUE – SAKU. Napilt,
6 : 5, võitis Saue. 15. oktoobril toimus Premia Jäähallis teine.
Seega saab juba rääkida traditsioonist.
PEETER EELSAARE

Kell 15.00 olid mõlema võistkonna fännid tribüünil istet võtnud.
Saue Linnavolikogu esimees Orm Valtson, Saue linnapea Ero Liivik
ja Saku vallavanem Arvo Pärniste avasid sõprusvõistluse ning litter
pandi mängu. Kommentaatorilaua taga hoidis mikrofoni Saue
abilinnapea Rafael Amos. Erinevalt võistlusmängudest mängiti
sõpruskohtumises kaks 20 minutilist poolaega.
Sauelased tormasid kohe rünnakule. Vaid 37 sekundit peale
mängu algust oli seis 1:0 Saue kasuks. Värava autor Andrus Barinov
Peeter Kula söödust. 2:0 tuli 5. minutil, autor Indrek Vinkel, söötja
Andrus Kuusk. 3:0 saabus 8. minutil, autoriks eelmise värava
söödumees Andrus Kuusk, söödu andsid Andrus Pihlak ja eelmise
värava autor Indrek Vinkel. Nüüd mäng mõneks ajaks rahunes, kuni
12. minutil viskas Saku auvärava Igor Semjonov. Meie meeskond
valitses poolaega täielikult. 2 sekundit üle 17. minuti viskas Indrek
Vinkeli ja Andrus Pihlaku söötudest 4:1 Andrus Kuusk, koos poolaja
lõpuvilega tegi Andrus Pihlak seisuks 5:1.
Vaheajal turgutasid pealtvaatajad end kuuma tee ja kohviga.
Vaatasin jäähallis
ringi ja märkasin oma
üllatuseks, et mängu
on jälgimas Eesti
Jäähokiföderatsiooni
president Priit Vilba.
Tõttasin küsima, kas
sellise
kohaliku
t ä h t s u s e g a
pisivõistluse
külastamine
on
jäähokipealiku jaoks
tavaline.
Priit Vilba: “Kui mind varakult informeeritakse, käin sellistel
sõprusmängudel meelsasti. Sõltub ju meie jäähoki tulevik just
kandepinna suurendamisest. Siin pole võimalik kohalike klubide
tegutsemist üle hinnata. Igal pool, kus isad või vanemad vennad hokit
mängivad, tulevad nooremad pereliikmed hoki juurde. Harrastus- ja
veteranide hoki on Eestis uskumatult elav!”
Hokijuhi sõnade kinnitajad olid Saue meeskonnas ka jääl – Raiko
Kiik ja Ander Ader. Mõlemad viieteistkümneaastased, aga oma kohad
meeste hulgas mängisid uhkesti välja. Raikol oli kaks suurepärast

väravavõimalust, aga õnnestumine jääb järgmist korda ootama.
Teisest poolajast oli kulunud 5 minutit ja 34 sekundit, kui 1. värava
sööduandja Peeter Kula viskas Saue eduseisuks juba 6:1. Tundus,
et Saku saab seekord korraliku “Saue sauna”. Aga ei. Saku mehed
näitasid, et ka nendes on sisu. Teisest poolajast oli kulunud 13 minutit
ja 58 sekundit, kui nad vähem kui kolme minutiga viskasid kolm
väravat. Autorid Voronin, Rättel ja Semjonov. Seega tõeline
väravatesadu, kuhu vahele suutsid piisakese poetada ka meie mehed
Oliver Liidemann väravaviskajana ja Kristjan Lorenz söötjana.
Vähem kui kolm minutit ja neli väravat – seis tablool 7:4!
Selline vaatemäng on iga hokifänni unistus. Viimase kolme ja
poole minutiga seis enam ei muutunud ja
SAUE OLI VÕITNUD SAKU 7 : 4 !
Pärast mängu otsisin rahva seast üles sedagi mängu vaatama
tulnud jäähokiisa
Uno Veski. Vitaalne
ning röömsameelne
vanahärra rüüpas
kuuma teed ja ütles:
“Vaatasin, millise
arengu on Saue
mehed aasta jooksul
teinud. Mängitakse
mõistusega mängu,
ei loodeta ainult
jõule. Kui kohtadel
on sellised hoki
vedajad nagu Sauel
Allan Pihlak – ei siis jäähoki Eestimaalt kao. Ümberringi on palju
head hokit, saaks ainult varba uksevahele. Mul on hea meel, et minu
juures 1988.a. alustanud poiste kõrvale sirguvad uued. Mitte midagi
ei sünni üleöö, kõik võtab aega.”
Saku vallavanem Arvo Pärniste ei lasknud end kaotusest häirida:
“Klubi tegevus jätkub, kontaktid jätkuvad. Ilus üritus, ilus pühapäeva
õhtupoolik!”
Selleaastase sõprusmängu võtab kokku Saue jäähoki eestvedaja
Allan Pihlak.
“Kui
võrrelda
eelmise
sõprusmänguga,
siis
seekordne oli hoopis
teine tase. Meie
mehed on endale
seadnud
kõrged
eesmärgid. Saue
võistkond mängib
nüüd
ju
Eesti
Meistrivõistluste
esiliigas. Saku võistkond mängib aga harrastajate esiliigas. Kuna
Meistriliigas on viis võistkonda, pretendeerib Saue reaalselt kuuendale
kohale vabariigis. Saue jäähoki on tõusuteel ja jääb loota seniste
sponsorite, ka Saue Linnavalitsuse, jätkuvale toele. Jäähoki on
huvitav, vaatemänguline, aga kallis mäng ja ilma sponsorite toeta
seda ei mängi. Muide – meie mängijad maksavad võistkonna
kassasse ka ise, et oma lemmikmängu mängida ja Saue linnale
kuulsust tuua. Veel üks fakt – Saue võistkond on Meistriliiga ja esiliiga
kokku 9 võistkonna hulgas ainus täielikult eestikeelne.”
Lähme ka tulevikus kodumeeskonnale kaasa elama!

EESTI MEISTRIVÕISTLUSTE ESILIIGA KALENDER
29. oktoober
9. november
19.november
30.november
3. detsember
10.detsember

19.00
21.00
19.00
21.00
14.00
19.00

Linnahall
Premia
Linnahall
Premia
Jetihall
Linnahall

Magic Wings – Saue
Saue - Sokol
Unistars – Saue
Saue Unistars
Sokol - Saue
Magic Wings - Saue
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Mokter AS
tel. 659 7965
56 640 965
vajab SAUE

Saule asuv tänavapuhastusharju
tootev ettevõte pakub tööd

TANKLASSE
MÜÜJAT

Tööülesanneteks on tehniliste
harjade tootmine.
Pakume: püsivat töösuhet,
töötamist meeskonnas, tööd
vahetustega, katseajal
brutopalka 8000 krooni.

Tasu tükitöö
alusel,
orienteeruvalt
7000-7500 krooni
kätte

HARJALIINI
OPERAATORILE

Lisainfo tel 6 596 410 või e-post:
kristel.vanjuk@sajas-group.com

STATISTIKAAMET
Statistikaamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev
valitsusasutus. Oleme peamine riikliku statistika tegija Eestis ja
Euroopa statistikasüsteemi osa. Korraldame riiklikke statistilisi
vaatlusi, koordineerime riiklikku statistikat keskkonna-, rahvastiku, sotsiaal- ja majandusvaldkonnas.

Otsime oma meeskonda Harjumaale ja Tallinnasse

KÜSITLEJ
AID
KÜSITLEJAID

Kaks 10-aastast poissi
otsivad endale

ERAÕPETAJAT
INGLISE KEELES

Täiendav info 51 04 174
või
raul@domuskinnisvara.ee

SOOVIN VAHETADA
4-toalise korteri
(Kütise 13-29)
kahetoalise korteriga.
Tel: 372 506 4324
Toivo Võsu

28. oktoober 2006

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,
hind 420 kr/m³
Lepp, 30 ja 50 cm,
pool kuiv, hind 500 kr/m³

Hind koos
kohaletoomisega.
Info tel:
775 2018 ja
527 8041

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS on 1928. aastal Saksamaal
loodud kindlustusseltsi D.A.S. Deutscher Automobil Schutz
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs- AG tütarettevõte.
Emaettevõtte peakontor asub Münchenis ja tütarfirmad tegutsevad
15-s erinevas Euroopa riigis. Täna töötab kogu D.A.S.
kindlustusgrupis üle 6000 inimese.
Kindlustusgrupp on õigusabikulude kindlustuse turuliidrina
Euroopas võitnud üle 8,8 miljoni eraisiku ja ettevõtte usalduse.
D.A.S. kuulub ERGO Kindlustusgruppi, mis on suuruselt teine
kindlustusettevõte Saksamaal.
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS
võtab seoses firma tegevuse alustamisega Eestis tööle

Töö sisu
· koguda eraisikutelt andmeid riiklike statistiliste
vaatluste ja uuringute tarbeks

MÜÜGIESINDAJAID

Nõudmised kandidaadile
· kesk-, kutse- või kõrgharidus
· hea eesti keele ja keskmine vene keele oskus
· B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto olemasolu
· arvutikasutamise oskus (MS Word, Excel)
· hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
· kohusetundlikkus, ausus · kõrge pingetaluvus

Nõudmised kandidaadile
· eelnev mitmeaastane aktiivne müügitöö kogemus
· hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
· enesekindel käitumine ja esinduslikkus
· tulemusele orienteeritus
· organiseerimisvõime ja iseseisev tööstiil
· hea eesti ja vene keele oskus kõnes ja kirjas

Omalt poolt pakume
· nüüdisaegseid töövahendeid elektrooniliseks küsitluseks ·
iseseisvat otsustamist tööaja üle
· töötulemustest sõltuvat tasu
· isikliku sõiduautoga tehtud ametisõitude
kulude hüvitamist
· väljaõpet ja koolitusi
Lisainfo
· tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
· töö on töölepingu alusel
· lisainfo telefonil 625 9194,
Heleriin Sits, personalispetsialist
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV kas
· CV-Online kaudu või
· e-posti teel personal@stat.ee või
· postiga: märgusõna “küsitleja”
Statistikaameti personaliosakond
Endla 15, 15174 Tallinn

Tööülesanded
· kindlustustoodete aktiivne müük
· kliendisuhete hoidmine ja arendamine
· klientide nõustamine
· müügitöö planeerimine ja analüüs
Omalt poolt pakume
· vaheldusrikast ja iseseisvat tööd
· väljaõpet ja täienduskoolitust
· põhipalka ja tulemuspalka
· meeldivat töökeskkonda
Asukoht - Tallinn
Tööaeg - täistööaeg
Tööle asumise aeg - niipea kui võimalik
Lisainfo aadressil - info@das.ee
Konkursist osavõtuks palume saata sooviavaldus ja CV
märgusõna „müügiesindaja” all aadressil D.A.S.
Õigusabikulude Kindlustuse AS, Veerenni 58 A. 11314 Tallinn
või info@das.ee hiljemalt 29. okoobriks 2006
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

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

SOOVIN OSTA

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME

KRUNDI või VANA MAJA SA
UEL
Tel: 51 28 935 või 52 57 80
9

Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

Alates 6 nov 2006.a. on nüüd Sauel, aadressil Nurmesalu 26 avatud erinevaid
auto/moto teenuseid pakkuv „perefirma”. Firma asub samal tänaval Saue
Gümnaasiumiga, ehk Tule tn poolt vaadates tänava lõpus viimane kinnistu.
Meie firma lepingulisteks koostööpartneriteks kulutarvikute ja hooldusvahendite
tarnimisel on firmad:
Balti Laager AS www.baltilaager.ee
(kuulub Soome suurkontserni HL GROUP OY)
autovaruosad, laagrid, hooldusvahendid, õlid, tööstustarvikud jpm...
OÜ Streetmoto www.streetmoto.ee rehvid, akud, ketid, sõiduvarustus jpm.
Värvifoorum OÜ www.värvifoorum.ee
auto-moto hoolduskeemia, DuPont autovärvid, hooldustarvikud jpm..
Pakume Teile alljärgnevaid teenuseid:
• Rehvitööd autodele, mootorratastele ja mootorrolleritele.
• Autode ja mototehnika express-, ehk pisiremont.
• Autorent nii, juhiga, kui ilma.
• Haagiserent
• Puksiirabi/veoteenus (mootorrattad, rollerid, ATV-d)
• Auto/moto iluteenindus (pesu, vahatamine, poleerimine, salongi keemiline
ja tavaline puhastus jpm...). Kasutame ainult USA turuliidri ja kogu maailmas

tunnustatud üle100.a. ajalooga firma Meguiar’s Inc profisarja
hooldusvahendeid!
• Mototehnika hoiustamine talviseks ajaks (mootorrattad, rollerid)
• Auto/moto kulutarvikute ja hooldusvahendite müük nii otse,
kui läbi interneti-kodulehekülje.
Meie klienditeeninduse ruumis on olemas nii WIFI internetiühendus, kui ka
VIASAT, samuti võimalik valida kaheksa erineva kuuma joogi vahel (Selecta).
Juhul aga, kui Teil on vaja minna oma asju ajama, kuni kahe või neljarattaline
hoolduses, siis on võimalik rentida soodsalt ökonoomne asendusauto (2002.a.
Peugeot 206 XS)
Maksta teenuste eest saab kohapeal nii sularahas, kui ka deebet-või krediitkaardiga. ( Visa, MasterCard, Maestro)
Oleme avatud:
E-L 08.00-20.00 (alates kl 20.00 -08.00 võimalusel-kokkuleppel)
P 09.00-17.00 (alates kl 17.00- 08.00 võimalusel-kokkulepel)
* Töövälisel ajal kuni kl 22.00 ni lisandub hindadele 10% ja peale kl 24.00
lisandub 20%
**Kõik teenused ettebroneerimisel kas telefoni teel või läbi kodulehekülje
kaasaarvatud puksiir - või käivitusabi.
Lisainfo ja broneeringud: www.crystalservice.ee ,
info@crystalservice.ee
Tel 53 426 39.

SAUE PLEKIKODA

Head naabrit

Kõik plekkdetailid teie majale,

räästapikkused, vihmaveerennid
valtskatused ja kivikatused

SALME VILL`i
mälestab perekond Kippar

OÜ Weltende
Tel: 55 43 331, e-post:roofman@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

