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KODANIKUPÄEV

KODANIKUPÄEVAST
Igal aastal, 26. novembril,
tähistatakse Eestis üleriigiliselt
Kodanikupäeva. Sel päeval
pööratakse tavalisest suuremat
tähelepanu kodaniku ja riigi
suhetele ning toimub palju
kodanikele suunatud üritusi.
Päeva eesmärgiks on kodanikule
tema õiguste ja kohustuste
tutvustamine ning kodanikuks
olemise väärtustamine.
Kodanikupäev aitab ühes Iseseisvuspäeva
ja Võidupühaga kaasa isamaalisuse ja
riikluse hoidmisele Eesti elanikkonna
hulgas. Enamus kodanikuõigusi on
sätestatud Põhiseaduses.
Kodanikuõigused on eeskätt poliitilised
õigused:
• õigus valida
• õigus olla valitud
• õigus kuuluda erakondadesse
Eesti kodanikul on õigus riigi ja seaduse
kaitsele.
Kodaniku põhikohustusteks on olla
ustav põhiseaduslikule korrale ning
kaitsta Eesti iseseisvust.
Põhiseadus ei nõua oma kodanikelt
võimatut ega pane neile ülejõu käivaid
kohustusi. Ometi on kodanike aktiivsus
võrreldes iseseisvumise algaastatega
tunduvalt kahanenud. Inimesed on
sukeldunud oma olmehüvede tagamisse nii
kodu- kui välismaal ja Eesti kui oma riik
kaob tagaplaanile.
Et Eestis elavad inimesed kodanikuaktiivsust ja tähtsust ei minetaks, kiitis
Riigikogu 2002. aastal heaks Eesti
Kodanikühiskonna Arengu Kontseptsiooni
(EKAK). See on dokument, millega
soovitakse edendada kodanike kaasamist
ja tsiviilühiskonna arengut. Lisaks
EKAKile on erinevad valitsusvälised
organisatsioonid näidanud oma suhtumist
antud teemasse Ühiskondliku Leppe
allkirjastamisega, kus on ühe tähtsama
eesmärgina nähtud kodanikuühiskonna
laialdast arendamist.
Jaan Tõnissoni Instituudi õppejõud koos
üliõpilastega on arutluse käigus välja

toonud põhimõtted, mis iseloomustavad
head kodanikku. Need soovid on hoopis
nõudlikumad.
HEA KODANIK:
• tunnetab oma kohta maailmas ja teiste
inimeste seas ning mõistab, et
elusolendid on asjadest tähtsamad
• aitab lähedasi ja võõraid ning toetab
nõrgemaid
• astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu
• teeb tööd ja õpib kogu elu
• austab oma riiki ja selle tähtpäevi, tunneb
põhiseadust ja õigussüsteemi ning täidab
seadust ka väikestes asjades
• tunneb huvi ühiskonnas toimuva vastu,
on poliitiliselt teadlik, ilmutab
kodanikuaktiivsust ega pea end
tähtsusetuks inimeseks
• austab inimväärikust, võrdõiguslikkust ja
teiste õigust olla erinev
• hoiab loodust, mõtleb ka teistele
elusolenditele ja järeltulevatele
põlvedele
• tunneb ajalugu ning austab oma ja teiste
rahvaste kultuuri
• on aus, lahke, sõbralik ja peab lugu heast
naljast
Head kodanikupäeva ja jõudu heaks
kodanikuks saamise konarlikul teel.
JEKATERINA TIKERPUU
Linnasekretär

AASTALÕPUPIDU
Saue koolimajas 29. detsembril
algusega kell 19.00
Operetikava
Rahvusooper Estonia
solistid Kristina Vähi ja Jaak Jõekallas
Stuudio Amargo flamencotantsijad
Tantsuks mängib
KÄNNU KUKK BÄND
Piletid hinnaga 80 krooni
Info ja tellimine Saue Huvikeskuses
tel: 65 95 009; 52 34 339
e-post sauehuvikeskus@hot.ee
Saue Lasteaias tel: 65 96 472 ja
53 43 74 33
Korraldavad Saue naisselts ja LC Saue
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JÕUL
UPIDU
JÕULUPIDU
SA
UE LINN
A
SAUE
LINNA
EAKA
TELE
EAKATELE
Saue Linnavalitsus ja Saue
Päevakeskus kutsuvad kõiki
Saue linna pensionäre, kellel
eluaastaid 70 ja rohkem,
JÕULUPEOLE
20. detsembril
kell 16-17 Saue Gümnaasiumi
aulasse. Esinevad Aavo Trio, Saue
Muusikakooli poistekoor,
naisansambel Rukkilill ja
Tantsuansambel Vokiratas.
Kandlel mängib Jüri Mänd.
Peost osavõtt
etteregistreerimisega
telefonil 6 595 070
Saue Päevakeskuses.

NB!
Jõululõunat pakume kõigile
pidulistele kooli sööklas
kahel kellaajal: enne pidu
kell 15 ja pärast kl 17.
Oma soovist teada anda
registreerimisel.
Samuti on vajadusel
võimalik tellida transport.
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MARDID JOOKSNUD, KADRID TULEKUL
Mardipäev on tänini teada-tuntud rahvakalendri päev. Tõsi, vanasti
oli mardirituaalil kindel ülesehitus. Enamasti käidi ringi
mardiperena, keda juhtisid mardiema ja mardiisa. Tänaseks on
mardi tavad lihtsustunud, kuid kestavad siiski.
Nii kutsusid ka Saue mardiema Helena ja mardiisa Üllar tänavu rahva
kokku mardipeoks Saue kooli aulas. Pidu kujunes hästi meeleolukaks –
mardiisa ja mardiema tuletasid meelde vanu mardikombeid ning kutsusid
siis pidulised mängima, võistlema ja tantsima. Kaasa aitas lustakaid
lugusid mängiv rahvamuusika kapell „Saue kägara“ ning külas oli
rahvatantsu kollektiiv Läänemaalt.
Mardipeo muutis eriliseks see, et piduliste
vanim liige sai just samal päeval 85aastaseks ning noorim oli vaid 10-aastane.
Sellisest põlvkondade järjepidevusest, kus
koos lustivad mitu põlvkonda ning vanemad
annavad noortele edasi vanu Eesti rahvakombeid, pole just palju näiteid tuua.
Meil, Sauel, on see olemas!
Soovime kõigile sauelastele ka kena
saabuvat kadripäeva!. 25.novembril jookseb
meie koduses Saue linnas ringi kindlasti
rohkelt kadrisante. Kadrisandid on läbi
aegade kandnud valgeid ja ilusaid rõivaid
ning nii maskeeritult perest peresse kõndides soovinud head karjaõnne,
andnud pererahvale mõistatusi mõistatada. Ise aga jutustavad oma
kaugetest rännakutest, laulavad laule ja tantsivad ning viskavad pererahva
õnneks tuppa viljateri. Kadripäeval oli kodudes toidulaual tangupuder,
lambaliha, soolaga keedetud herned ja oad, kama või kamapallid. Neile
peredele, kes kadrisid sisse ei lasknud, loetakse ja lauldakse sajatusi.
Varugem siis kodudesse kadriande, avagem kadridele uksed ning saagem
osa kadride headest soovidest! Seda enam, et kadrisid ja kadripäeva on
seostatud ka esivanemate hingede taassaabumisega.
Saue Huvikeskus
Saue Noortekeskus

NAABRITEGA VEEDETUD KOLMAPÄEV
Saue linna ja Saku valla Päevakeskuste vahel on meeldiv koostöö
kestnud kogu käesoleva aasta. Seltsielu edendamiseks sai sügiseks
plaanitud ühine kokkusaamine Jõgisool.
VAIKE PÄHN projektijuht
Saku valla Kõmbingu Seltsingu eakad liikmed kutsusid Saue valla kepikõndijaid
käesoleva kuu kaheksandal kuupäeval jalgu sirutama ja hilissügist loodust nautima.
Plaane tehes säras veel päike ja püsisid meeldivad soojakraadid, kuid täpselt nädal
enne üritust keeras ilm külmaks ja tuisuseks. Kuna olime kokku leppinud, et ka
pussnugade sadu ei saa meile takistuseks, püsisime kohtumise lainel. Õnneks
võitis meie meelekindlus ilmataadi südame ja matkapäeval oli imekaunis
päikeseline ilm.
Üksteist vaprat sauelast ja kaheksateist sakulast jõudsid mööda omavalitud
teekonda kell kaksteist Jõgisoo forellikasvandusse. Kõigepealt jaguneti
õngitsejateks ja niisama kiibitsejateks. Kuna kalad ei olnud püüdjatega ühel meelel,
oli kiibitsejatel palju näpunäiteid ja õpetussõnu jagada. Pikapeale tüdines osa rahvast
ka sellisest ajaviitest, haarati kõnnikepid ja siirduti ümbruskonda põhjalikumalt
uudistama. Kalamehehingega inimesed aga jätkasid õnge leotamist. Ja seda paar
tundi jutti.

Ainult kaks forelli soostus pakutud pala ampsama ja seega ka pannile siirduma,
teisi ei õnnestunud ei Saku ega Saue rahval õnge otsa meelitada. Tühjaks läinud
kõhtude õnneks oli kohapeal kalameister, kes soovitud arvu forelle mitte ainult
veest välja võttis, vaid hiljem ka väga maitsvateks küpsetas.
Selleks ajaks oli külm vaprate vandersellide põski ja näpuotsi juba veidi näpistada
suutnud, kuid kaminasaali hubane soojus leevendas selle ruttu. Ühiselt võeti üles
laul ja varsti keerutati valssigi. Niimoodi, ühises peres, naerdes ja jutustades,
oodati väljateenitud kõhutäit.
Kannatamatud said linnupetteks sakulaste kaasavõetud õunakooki nosida. Juttu
jätkus nii naabriga lobisemiseks kui üle kogu saali pajatamiseks. Igaüks leidis
midagi vajalikku kõrva taha panna. Ja siis saabuski ülimaitsev kalaroog, mis viis
lausa keele alla.
Oli see nüüd pikast õuesolemisest, kepikõnnist libedal teel, kokkusaamise ärevusest,
kalapüügi emotsioonidest või üheskoos arutlemisest, aga paljude arvates oli kogu
päev üks tore, omalaadne kogemus. Päev, kus kahe naabervalla pensionärid koos
mõnusasti aega veetsid.
Aitäh Eakate poliitika komisjonile, kes projekti rahastas ja toredatele
sauelastele, kes meiega ühinesid!
Harjutame veel ja teeme siis jälle midagi põnevat!
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“Kirjakast”
1. JAANUARIST UUED
VEETARIIFID KA SAUEL
24. oktoobril saatis Saue
Linnavalitsusse kirja
AS Tallinna Vesi arendusjuht
Virgo Roasto.
(Kiri avaldatakse lühendatult)

Saue Linnavalitsusel on AS Tallinna Vesi
sõlmitud linnakodanikele soodne
Koostööleping, mille kohaselt kehtivad
Saue linna haldusterritooriumil Tallinna

linnaga ühtsed joogi- ja heitvee hinnad
ning arvestusmetoodika. Hindadele ei
arvestata juurde Saue kaugust Tallinnast
ja hindu tohib korrigeerida vaid siis, kui
seda tehakse Tallinna linnas.
Nüüd on korrigeerimise aega käes.
Tallinna Linnavalitsus on 6. septembril
välja andnud määruse nr. 72, mis alates
1. jaanuarist 2007 kehtestab Tallinna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
põhitegevuspiirkonnas AS Tallinna Vesi
poolt osutatava veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenuse hinnad järgmised
(tariif on ära toodud ilma käibemaksuta)

VESI
•
juriidiline isik
29,11
•
füüsiline isik
12,01
REOVESI
•
juriidiline isik
21,27
(lisandub ülereostustasu tariif)
•
füüsiline isik
9,72
AS tallinna Vesi poolt saadetud kirja
lõpus on kirjas, et Kui vajate antud
küsimuses lisainformatsiooni, siis
palun võtke ühendust
VALDO LIIV
Tel. 62 62 322
e-post valdo.liiv@tvesi.ee

DETAILPLANEERINGUTE
AVALIK VÄLJAPANEK
SAUE LINNAS

SAUE LINNA TULE TN 24a
KINNISTU
DETAILPLANEERING

Saue Linnavalitsusu korraldab
alates 4. detsembrist kuni
17. detsembrini k.a.
detailplaneeringute avaliku
väljapaneku
Saue Linnavalitsuse
ruumides
(Tule tn 7, esimese korruse fuajees
E-N 8.00 – 17.00, R 8.00 – 14.00)

Planeeritav maa-ala on
AS Paulig Balticule kuuluv
kinnistu.
Detailplaneering on koostatud
tehasehoone juurdeehitusele
ehitusõiguse andmiseks.

SAUE LINNA
RÄNI KINNISTU MAA-ALA
DETAILPLANEERING

HEA SÕBER!

Planeeritava maa-ala suuruseks on 7,56
ha. Detailplaneeringuga on ette nähtud
Kuuseheki tänava pikendus (Tallinna
poole). Kinnistule on projekteeritud
3 korruselamu krunti, arvestuslikult 48
korterit ühes korruselamus,
6 ühepereelamu krunti ja
6 kahepereelamu krunti.

TOIMETUS PALUB LUGEJATELT VABANDUST
eelmises lehenumbris esinenud trükivigade puhul.
Samuti on arutlusel
SAUE LINNA ARENGUKAVA AASTATEKS
2007 - 2017

Maa sihtotstarvet ega krundi
suurust ei muudeta.

Varsti on käes jõuluaeg. Selleks, et Lastekülas elavate laste jõulud
rõõmsad ja säravad oleks, müüme sellelgi aastal SOS Lasteküla
heategevuslikke jõulukaarte! Kaartide ostmisega toetate Keila SOS
Lastekülas elavaid vanemliku hoolitsuseta lapsi.
Tutvuda saab kaartidega meie kodulehel
http://www.sos-lastekyla.ee/est/joulukaart ning sealtsamast saate
teha ka tellimuse. Soovi korral toimetame Teile kaardid otse koju
või kontorisse! Ühe kaardi hind on 10 krooni.
Selle aasta kavanditest on ühe pildi joonistanud Keila SOS
Lastekülale kingituseks Astrid Lindgreni raamatute illustraator,
väliseestlane Ilon Wikland. Meie jõulukaarti ostes saadate teele ka
Iloni heasoovliku jõulusõnumi, et iga Eesti lapse jõulud oleks
rõõmsad ja rahulikud!
Täname kõiki Sõpru, kes eelmisel aastal meie kaarte ostsid ja infot
oma sõprade ringis edasi saatsid – tehke seda ka nüüd ja olete
teinud suure heateo väikestele lastele!
Rohkem infot meie kohta leiate kodulehelt:
http://www.sos-lastekyla.ee
Kõige paremate soovidega,
AIRE NURM
SOS Lasteküla Eesti Ühing
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PÄEVAKESKUS DETSEMBRIKUUS
01. 12. kell 10.30

Saue Linna Invaühingu koosolek, 2006. aasta kokkuvõtted ja
aastalõpu plaanid
04. 12 kell 12.00 Liia Lumilaidi personaalne käsitöö näitus – müük, avatud
kuni 05.12 kella 17.00-ni
04. 12. kell 14.00
Päevakeskuse taidlejate esinemine Kesklinna Sotsiaalkeskuses.
13.00 väljub buss Päevakeskuse juurest
06. 12. kell 11.30 Marati toodete müük
08. 12. kell 19.00 Eesti Draamateatri ühiskülastus
09. 12. kell 18.00 Varietee VIRU – Jõulushow. Ühiskülastus Salme Kultuurikeskusesse
10. 12. kell 14.00 Ühiskülastus Salme Kultuurikeskusesse.
Operetitähed – Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas
10. 12. kell 13.00 Saku Suurhalli ühiskülastus. Suur hobusteshow
ja 17.00 - Talvine ime…
11. 12. kell 15.00-17.00 On võimalik osta Aloe Vera tooteid.
Sobivad ostud jõulukingitusteks - kreemid, parfüümid jm tooted on kõik
loodussõbralikud ja paljude raviomadustega.
12. 12. kell 14.00 Tallinna Linnahalli ühiskülastus. Pipi Pikksukk
13. 12. kell 15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
14. 12. kell 18.00 Küüditatute koosviibimine
15. 12. kell 19.00 Ühiskülastus Niguliste kirikusse Jõuluaaria
19. 12. kell 12.00 Psüühiliste erivajadustega inimeste jõulupidu
19. 12. kell 14.00 Saue Linna Invaühingu jõulupidu kohvikus Merka
19. 12. kell 16.30 Tantsuansambli Vokiratas jõulueelne koosviibimine
20. 12. kell 12.00 Algavad ettevalmistused sõpruslinnast
Vangazist saabuvate külaliste vastuvõtuks.
Päevakeskuse uksed on suletud!
20. 12. kell 16.00 Saue Linna eakate jõulupidu Saue Gümnaasiumis
20. 12. kell 19.00 Toimub Vangazi külaliste vastuvõtt (kellaaeg võib muutuda)
21. 12. kell 14.00 - Vangazi külalistega lahkumislõuna Saue Mõisa trahteris
21. 12. kell 19.00 - Rahvusooper ESTONIA ühiskülastus - ooperietendus Tuhkatriinu
22. 12. kell 12.00 - Psühhiliste erivajadustega inimeste aasta lõpupidu
22. detsembril - Päevakeskuse uksed suletakse kell 12.00
26. 12. kell 13.00 Tallinna Linnahalli ühiskülastus Jõuluvana reis nukkude maal…
29. 12. kell 16.00 - Seltsing Tammetõru jõulupidu kohvikus Merka
29. detsembril - Päevakeskus suletakse kell 13.00!!!
v

v

v

TEADE!
Võimalik on tellida pileteid Rahvusooper ESTONIA ooperietendusele Tuhkatriinu
(teatrisaalis, II rõdul, piletid esimestes ridades), piletihind 140.- krooni.
Piletid ostetakse välja 11. detsembril.
Soovijatel palume teatada Päevakeskusesse tel. 65 95 070.
KALLID KÄSITÖÖMEISTRID JA KÄSITÖÖHUVILISED!
Olete kudunud, heegeldanud … ilusaid käsitööesemeid - sokke, kindaid, salle jm. Kui Teil on
soovi pakkuda valmistatud esemeid müügiks, siis alates 11. DETSEMBRIST avame väikese
jõulumüügi Saue Päevakeskuse töö- ja õppetubades, Koondise 9 –1. Palun võtke
EELNEVALT ühendust telefonidel 68 57 248 või 65 95 070
Teil on võimalik pakkuda kaaslinlastele jõuluostude rõõmu 11. - 18. detsembrini.
SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖ- JA ÕPPETUBADES
TOIMUB 11. – 18. DETSEMBRINI VÄIKE KÄSITÖÖESEMETE JÕULUMÜÜK. PALUME
KÜLASTADA! TULGE KAEMA, MÜÜK ON AVATUD 10.00 – 15.00.

KÄSITÖÖNAISED TEATAVAD!

ON VÕIMALIK VALMISTADA KÄSITÖÖESEMEID KA TEIE TELLIMISEL (SUURUS, VÄRV JM).
VÕTKE ÜHENDUST TEL: 68 57 248 VÕI 65 95 070
MARE LIIGERI LOENG TÄPSUSTAMISEL!
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85 AASTAT KOOLIHARIDUST SAUEL
SAUE KOOL – VALGE MAJA –
tähistas 85. aastapäeva. Kohale tuli 120
inimest, see teeb peaaegu kolmandiku
tollase kooli lõpetanutest. Hämmastavalt
palju oli mehi. Kaunilt kujundatud Saue
Gümnaasiumi aulas oli väike näitus,
laudadel sildid aastaarvudega. Et
lõpetanud aastatega muutunud
kooliõed-vennad ikka üles leiaksid.
Koolikell andis märku laudadesse
istumiseks ja pidu võis alata.
Peojuhid olid kooli viimase, 1974.aasta
lennu lõpetajad Ülle Rondo /Meriküll/ ja
Ilmar Videse.
Peeter Eelsaare

K

õigepealt tervitas vana kooli järeltulija – Saue Gümnaasiumi – direktor Jaan
Palumets kokkutulnuid ja andis ülevaate
Saue koolihariduse järgmisest etapist. Kui
praegused õpilased oma meeleolukad
laulud-tantsud lõpetasid, said sõna Saue
linnapea Ero Liivik ja Saue vallavanem
Mati Tartu.
Korraldustoimkonna tervitussõnad ütles
vilistlane Anne Liivik: “Taaskohtumise
mõte pärineb
koolivendadelt,
kes on aegajalt
ikka
kokku saanud
ja
mõtet
mõlgutanud.
Ja
kuigi
kokkusaamine
ei
toimu
vanas, armsas
Valges Majas,
on hea meel
pidutseda
uues
Saue
koolis. Meie elus on palju, mille eest oleme
oma vanale koolile tänulikud. Mitte ainult
lugema ja kirjutama ei õppinud me seal, ei
saanud üksnes raamatutarkust, vaid meil
olid nii targad õpetajad, kes oskasid tollasel
keerulisel ajal meile ka hingeharidust anda.
Andsid meile oskuse olla inimene.”
Seejärel peetigi meeles kohaletulnud
õpetajaid, kellele anti lilled ja mälestusese
- Hella Anni, Voldemar Konks, Aino
Koppel, Hella Kuuskmann, Õie Nurmse,
Elle Pihtje, Reet Heinlo, Maie Valberg,
Milvi Toome, Silvi Kaljuvee, Viivi

Viilmann ja Liivia Anion.
Saue kooli endine õpetaja Hella Anni on
kooli ajalugu
põhjalikult
uurinud ja ka
selleteemalisi
a r t i k l e i d
avaldanud. Nüüd
tuletas
ta
algusaastaid
põgusalt, aga
emotsionaalselt
meelde. Siin väljavõte ühest tema kirjatööst
” Õpilasi oli tulnud Saue, Harku ja Saku
valla 8 külast. I klassi tuli 51 õpilast, neist
mõni juba 15 aastane. See näitas, kui suur
oli vajadus kooli järele. Töö algas kahe
klassikomplektiga (I-II klass ja III klass),
kahe õpetaja käe all. Uuest aastast lisandus
kolmas õpetaja - Alviine Vellmann.
Esimene ametlik lend lõpetas 1925. aastal
– 13 õpilast ja 3 eksterni. Kooli
algusaastatel õpetasid lapsi kooli direktor
Priidu Kochtitsky, Pauline Sinberg, Alvine
Veltmann, Gottfried Janno, Marie
Kandimaa ja Salme Märka.
1923.a. võeti kool riiklikku koolivõrku
Saue 6-kl. Algkoolina. 1934.a. tehti
koolimajas suurem remont, 15. novembril
1939.a. sai kool lõpuks majja
elektrivalguse. 1943./44. õppeaastal
õppetööd ei toimunud, kuna kool oli Saksa

sõjaväe haigla ladu. 1944.a. sügisel saadi
koolimaja enam-vähem töökorda 18.
oktoobriks ja algas koolitöö Saue 6-kl.
Mittetäieliku Keskkooli nime all. 1951.a.
oli koolis õpilasi alla 40 ja kooli nimi jälle
Saue Algkool. 1954.a. algas üleminek
kohustuslikule 7klassilisele haridusele ja
nii sai kool Saue 7-kl. Kooliks. Suvel tehti
kapitaalremont. 1961. aastast oli kool Saue
8-kl. Kool 12 õpetaja ja 102 õpilasega.
1964. aasta oli kooli kõrghetk – õppis üle
120 õpilase. Edasi muutus olukord
väljakannatamatuks. Saue keskus jäi 2,5-3
km kaugusele, teeolud sügisel ja talvel
kehvad. Köök keldrikorrusel ei vastanud
sanitaarnõuetele ja koolieinet seal
valmistada enam ei lubatud. Kooli
kõrvalhoones asuv kolhoosi väetiseladu
reostas kaevuvee ja seetõttu viis 1958.a.

Saue kooli endised õpetajad.
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käiku antud elektriraudtee nutikamad kooli
Tallinna ja Keilasse, Sauele jäid alles vaid
kasvuraskustega poisid. Nii suletigi kool
1974.aastal. Vara jaotati teiste koolide
vahel, õpetajad vabastati ametist
vallndamistasuga, uut töökohta asemele
pakkumata.”
Edasi liikus pidu vabama olemise poole.
Tantsisid rahvatantsumemmed, kellest
mõnigi vilistlane. Tehti pilte, käidi ringi
Gümnaasiumihoones, koguneti aula
tagaosas kaetud laudade ümber.
Mõned päevad hiljem, kui muljed juba
natukene settinud, kokkuvõtted tehtud ja
tulevikkugi arutatud, saime proua Liivikuga
veelkord kokku. Pika jutu ajamises ei
näinud ta mõtet, kuid mõned asjad vajasid
siiski teatamist.
Anne Liivik: Kõigepealt suured tänud
kõigile koolivendadele-õdedele, endistele
õpetajatele, kes võtsid vaevaks kohale tulla
ja ühiselt minevikku meenutasid. Meie
rõõm on see, et üle hulga aja – tegelikult

esimest korda – nii suur hulk vilistlasi
kokku tuli. Peo tegid nad ju ise oma
meeleolu ja rõõmuga. Juba on vastukajasid,
et lennud tahavad oma kokkutulekuid
korraldada. Eks selle esimese kokkutuleku
eesmärk oligi andada inimestele võimalus
kontaktandmeid uuendada.
Korraldajate ja kokkutulnute
nimel täname Saue Linnavalitsust
ja Saue Vallavalitsust, kes toetasid
kokkutuleku läbiviimist hea nõu ja
rahaliste vahenditega.
Kõige olulisem teade, õigemini
üleskutse, meie vilistlastele tuleneb
Saue vallavanema Mati Tartu
sõnavõtust – Paneme oma vana ja
armsa
koolimaja
seinale
mälestusplaadi!
Kutsume kõiki kooliõdesid-vendi
mõtlema plaadi kavandi peale.
Jaanuaris kuulutame välja konkursi,
jaanuar-veebruar kuluvad mõtlemise ja
ideekavandi peale ning kui vallavanem oma

sõnast ei tagane, siis paneme plaadi kevadel
seina peale. See on põhjus jälle kokku tulla.
Kevadel on mõnus aeg piknik korraldada.”
Oma mõtted ja kavandid palub proua
Liivik saata aadressile
anneliivik@email.ee.

SAUE
GÜMNAASIUMI
UUDISED

õppejõud, vabariigis tuntud Tiina Tsatshua.
Neli tundi äärmiselt kasulikku koolitust.
Mõned päevad tagasi rääkisime lapsevanematega kiusamisest koolis. Kuigi see
pole meil probleem, tuleb ka lapsevanematel
nendest asjadest teada, koos peame selliseid
juhtumeid ennetama.
Alustasime gümnaasiumi tantsukursustega,
saal on igal esmaspäeval rahvast täis. Ka
klassikalisi tantse on asjalikul inimesel vaja
elus osata. Haridusselts Vitalis alustas
kursustega neile, kes vajavad täiendkoolitust
riigieksamite sooritamisel. Ka neile, kes
juba lõpetanud. Osavõtjaid on ka väljaspoolt.
Praegu käsitleme kirjandi kirjutamist,

jaanuarist ka matemaatikat. Eelmisel nädalal
oli meie majas Harju Maakonna
füüsikaolümpiaad. Osavõtjaid oli kahjuks
vähe – peale meie võttis osa vaid Saku kool.
Füüsika õpetamisse suhtutakse meie riigis
üldse aruaamatult. Programmis ettenähtud
kaks füüsikatundi nädalas ei anna küll
õpilastele sellises fundamentaalteaduses
vajalikke teadmisi. Pole füüsikaõpetajaid,
pole taset. Tehnikakõrgkoolides ei tulda
niimoodi toime. Meie plaanime juba
jaanuarist ühe füüsikatunni juurde. Koolis on
probleem joogivee kvaliteedidiga ja vee
joomise kohtadega, siin peavad Koolihaldusasutus ja linnavõim midagi ette võtma.

20. NOVEMBRIL OLI SAUE
GÜMNAASIUMIS KÜLAS POOLA
VABARIIGI SUURSAADIK EESTI
VABARIIGIS TEMA
EKSTSELLENTS
`
TOMASZ CHLON
Suursaadik vaatas kooliruume ning rääkis
aulas õpilastele Poola riigi minevikust ja
tänapäevast. Aulas ülespandud näitus jääb
vaatamiseks veel mõnda aega. Jagati
Poolamaad tutvustavat kirjandust ja DVD
plaate.
Kasutasin juhust ja küsisin, mida uut on
Saue Gümnaasiumi direktoril lehelugejatele teatada.
Jaan Palumets: Kooliaasta esimene pool
hakkab läbi saama ja eriti tõsine tööaeg on
nendel õpilastel, kes esimest veerandit
lõdvemalt võtsid. Uudistest niipalju, et
saime kätte kooli fliisi – üks koolivormi
element on jälle juures. Organiseerime
kohustuslike tundide kõrval õpilastele
kohtumisi huvitavate inimestega. Kogu
maailmas on levinud komme, et
gümnasistid läbivad ka protokollireeglite,
ametliku käitumise ja imago koolituse.
Meil käis neid elemente õpetajatele ja
õpilastele tutvustamas kõrgkoolide

v

v

Kindlasti
huvitavad
vilistlasi
kokkutulekul tehtud pildid. Need asuvad
aadressil:
www.tatagrupp.ee/kool_85/index.html
Head vaatamist!

Detsembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis on:
1.-9. klass
64 krooni
10.-12. klass 224 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767)
a/a nr. 221018424457 30. novembriks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas 01.12. 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 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
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RAAMATUKOGUS HUVITAV NÄITUS RIIKIDE
AUMÄRKIDEST
30. oktoobris kuni 20. novembrini oli
Saue Linnaraamatukogus võimalus
vaadata omapärast ja huvitavat näitust
riikide ordenitest ja medalitest.
Rafael Amos oli seekord huvilistele
vaatamiseks toonud vaid väikese osa
oma kogust. Aga juba seegi pälvis oma
põhjalikkusega suure tähelepanu.
Ordenite-medalite kõrval sai vaadata ja
käega katsuda autasustatud inimestele
antud dokumente, lehitseda vastavaid
raamatuid. Härra Amos korraldas
huvilistega ka mitmed kohtumised, kus
jagas selgitusi ja vastas küsimustele. Saue
Gümnaasiumi 12B klass veetis ühe
plaanikohase ajalootunni hoopis näitusel

ja kuulas asjatundja selgitusi.
Külalisteraamatusse tehtud sissekanded
näitavad sauelaste ja ka väljaspoolt tulnud
kogujate üllatust ning rahulolu nii
põhjaliku ja süsteemselt koostatud
väljapaneku puhul.
Rafael Amos sõnastas oma sõnumi
järgmiselt: Näituse üks eesmärk oli
ärgitada sauelasi näitama ja rääkima
rohkem oma hobidest. Neli aastat tagasi
panime – Kostel Gerndorf, Vello Toomik
ja mina – Gümnaasiumi aulas Vabariigi
aastapäevaks üles ühisnäituse. Vaadata sai
Kosteli kogust ennesõjaaegseid raamatuid
ja võlatähti, Vello kogust marke ja rahatähti
ning minu mõõku. Näitus oli kahjuks

Saue noorte muusikute saavutused
2006. aasta novembris.
17.novembril Keilas toimunud

Harjumaa Vokaalansamblite Konkursil
olid Saue Muusikakooli vokaalansablid üliedukad.
Tütarlaste ansambli noorem grupp Ulvi Kanteri juhendamisel saavutas I koha.
Saue Muusikakooli Poistekoori vokaalansambel Elviira Alamaa juhendamisel
saavutas I koha.
Tütarlaste ansambli vanem grupp Ulvi Kanteri juhendamisel saavutas II koha.

11.novembril oli Tabasalus
Eesti Heliloojate Palade Konkurss
Carmen Männamets II koht, õp. Elina Seegel.
Inge Helene Pello III koht, õp. Gerli Kirikal.

Maakondlikul konkursil “Võistusolf”
pääsesid vabariiklikule konkursile ning
saavutasid auhinnalised kohad:
Anni Ruul I koht, õp. Ulvi Kanter
Elis Piirsalu III koht, õp. Kirsi Raidma
Kaia- Triin Pääsuke V koht, õp. Kirsti Raidma
PALJU ÕNNE KÕIGILE!

TEISIPÄEVAL
28.novembril kell 18.30
SAUE GÜMNAASIUMI SAALIS
“Saue Kontsertsügis 2006”
selle hooaja viimane kontsert.
Esineb Eesti Muusika- ja
Teatrikadeemia professor
Aleksandra Juozapenaite- Eesmaa
(klaver).
Kavas F. Chopin.
Sissepääas 25.- / 50.-

avatud vaid ühe nädalavahetuse. See oli
algus. Tiit Marnot on eksponeerinud oma
liblikakogu, välja on pandud ka meie
hulgast lahkunud puunikerdaja Voldemar
Luht´i hobused.
Aprillis teeme koostöös Raamatukoguga
uue, täiendatud näituse.

Sauel on koht – Raamatukogu –
kus näitusi korraldatakse.
Sauelased, tulge ja tutvustage
kaaslinlastele oma hobisid.

Saue Muusikakooli 2006. aastalõpu
kontserdid
3. detsembril, pühapäeval, kell 13.00,
Saue Gümnaasiumi aulas Saue Poistekoori “Jõulukontsert”.
6. detsembril Saue Lasteaias ”Midrimaa”
Saue Muusikakooli õpilaste kontsert .
9. detsembril, laupäeval, kell 15.00,
Ajaloo Muuseumis Gerli Kirikali õpilaste kontsert .
10. detsembril, pühapäeval, kell 14.00
Keila Uusapostlikus Kirikus (Jaama 13)
Saue Poistekoori valikkoori Jõulukontsert.
16. detsembril, laupäeval, kell 13.00,
Kadrioru Lossis Saue Muusikakooli “Aastalõpu kontsert”
Sissepääs muuseumi piletiga
19. detsember, teisipäeval, kell 18.00
Jõulukontsert “Prantsuse stiilis”. Esinevad muusikakooli õpilased.
Külas Silvi Vrait, saateks mängivad:
Jaak Lutsoja akordionil ja Tanel Liiberg kontserbassil.

!!!!!!

30.novembril,
neljapäeval
kell 19.00,
Saue Muusikakooli
dzässistuudios
Lapsevanemate
koosolek.
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Linnavolikogu arutas Räni kinnistu detailplaneeringu vastuvõttu,
kinnitas 2006.a eelarve muutmise ja I lisaeelarve,
arutas linna heakorraeeskirjade muutmist.
Saue Linnavolikogu V koosseisu kolmeteistkümnes istung
toimus 16. novembril 2006.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1. Saue linna 2006 aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve
(II lugemine).
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr. 16/.
2. Saue linna Räni kinnistu maa-ala detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati vastu võtta OÜ Suudio Beeta poolt koostatud Räni
kinnistu detailplaneering ning korraldada avalik väljapanek
Saue Linnavalitsuses, teade avaldada ajalehtedes „Saue
Sõna” ja „Harjumaa”.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 71/.
3. Saue Linnavolikogu 20.02.2003.a. määruse nr. 8 „Saue
linna heakorraeeskirja kehtestamine” muutmine
( I lugemine).
/ otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu
volikogu korrakaitse- ja heakorrakomisjoni/.
4. Eestimaa Saue linna ja Prantsusmaa Quincy-sousSenart linna vaheline koostöö.
Otsustati sõlmida sõprusleping ja määrata linnadevahelistes
suhetes Saue linna esindajaks ja dokumentidele allakirjutajaks
linnapea Ero Liivik.
/ ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 72/.
5. Välislähetus.
Saue linna delegatsiooni koosseisus 7. - 12. detsembrini 2006
lähetati Prantsusmaale
Quincy-sous-Senart´i linnaga läbirääkimistele ja sõprussuhteid
sõlmima volikogu liikmed Harry Pajundi,v Henn Põlluaas,
Rainer Sternfeld ja linnapea Ero Liivik.
/poolt 12, erapooletud 2, võeti vastu otsus nr. 73/.
6. Volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu
muutmine.
Komisjoni koosseisu kinnitati volikogu liige Andres Pajula.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 74/.
7. Saue linna 2007. a eelarve projekti üleandmine.
Eelnõu on avalikustatud kodulehel ja tuleb I lugemisele
volikogu 20. detsembri istungil.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 75/.
8. Info.
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.

LINNAVALITSUS nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas ehitusload, arutas
volikogu eelnõusid, registreeris
kaubandustegevuse. LINNAVALITSUSE
29. ISTUNG TOIMUS 8.NOVEMBRIL
2006.A. JA PÄEVAKORRAS OLID
JÄRGMISED KÜSIMUSED:
1.Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Räni
kinnistu maaala detailplaneeringu vastuvõtt ja
avalikustamine”.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
2. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu
20.02.2003 a määruse nr. 8
„Saue linna heakorraeeskirja kehtestamine” muutmine.

Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
3. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr. 403 /.
4. – 6. Ehituslubade väljastamine (Lehtla 3, Segu-Uusaru
gaasitrass, Tule 24 B).
/korraldused nr. 404, 405, 406/.
7. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
(II lugemine).
Eelnõu saadeti kolmandale lugemisele.
8. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 407 /.
Reservfondist eraldati:
• Saue Lasteaed Midrimaale 25 569 krooni Seesam AS – ga
kindlustuslepingu sõlmimiseks;
• 16 047.15 krooni Saue linnas asuvate vedelgaasimahutite
puhastamiseks ja tehniliseks kontrolliks;
• 36 610 krooni OÜ Saue Vesi tegevuse juriidilise analüüsi
teostamiseks.
9. Volikogu komisjoni poolt lisaeelarvesse tehtud
muudatuste läbiarutamine.
Tehtud muudatused arutati läbi ning otsustati 2006. aasta
eelarve muudatused ja I lisaeelarve saata volikogusse.
10. Saue linna 2007.a. eelarve (III lugemine).
2007. aasta eelarve antakse üle volikogule 16. novembri
istungil.
11. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 408 /.
Majandustegevuse registris toitlustamise tegevusalal
tegutsemiseks registreeritakse Servone S.T. OÜ, Ridva 7a,
Saue linn. Ettevõtte nimi kohvik „Söögituba”, müüakse - toit,
alkohoolsed joogid, tubakatooted.
12. Katastriüksuse Pärnasalu tn 38, Saue linn, maakasutuse
sihtotstarvete korrigeerimine /korraldus nr. 409/.
13. Saue Linnavalitsuse 8. detsembri 2000.a. korralduse
nr. 347 „Sarapiku tn 25 katastriüksuse moodustamine, maa
ostueesõigusega erastamine „ täiendamine /korraldus nr. 410/
14. Info.
14.1 Kütise tn 9 korterelamu projekteerimistingimuste
kinnitamisega mittenõustumine OTSUSTATI nõustuda
volikogu arengu- ja laneeringukomisjoni otsusega.
14.2 välislähetuse eelnõu
OTSUSTATI esitatud eelnõu saata volikogusse
14.3 Eestimaa Saue linna ja Prantsusmaa Quincy-sousSenart linna vaheline koostöö.
OTSUSTATI sõprusleping koos seletuskirjaga saata
volikogusse.
14.4 Saue Muusikakooli taotlus õppetasude
kinnitamiseks.
OTSUSTATI vormistada õigusakt volikogu istungile.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Saue linna Tõkk
e tn 8b kinnistu ja
Tõkke
lähiala detailplaneeringu
avalik arutelu toimub
4. detsembril k.a kell 17.00
Linnavalitsuse III korruse saalis
(Saue, Tule tn 7)
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KOOLIVAHEAEG UISKUDEL
Koolivaheajal, 29. oktoobrist kuni 5. novembrini, võimaldas
sauelaste spordiklubi THK-88 õppida uisutama Saue ja Saku
I-IV klasside õpilastel. Lapsed viidi eribussiga Premia
jäähalli, kus THK-88 treenerid neile uisutamise nippe
õpetasid. Kuues treeningus said algõpetuse ligi 300 last.

TEADEANNE
Saue Male-Kabeklubi korraldab 11.detsembril 2006.a. algusega kell 18.00
Saue Päevakeskuses (Kütise tn. 4) Saue Linna meistrivõistlused kiirkabes
(vene kabes).
Paremaid autasustatakse diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi malehuviliste aktiivset osalemist !
Saue Male-Kabeklubi Juhatus
KOOLITUS „OHVRIKS EI SÜNNITA VAID SAADAKSE“
Toimumisaeg: 05.12.2006
Toimumise koht: Keila Linnavalitsuse saal - Keskväljak 11, Keila.
Koolituse korraldajad: Sotsiaalkindlustusameti Harju Ohvriabikeskus,
Keila Sotsiaalkeskus, Keila Linnavalitsuse sotsiaalosakond.
Koolitus on mõeldud sotsiaaltöötajatele, noortega ja lastega tegelevatele
spetsialistidele, lapsevanematele ning kõigile teemast huvitatud kodanikele.
Koolitusest osavõtt tasuta.
KAVA:
09.30 - 10.00
Registreerimine.
10.00 – 10.30
Avasõna ja ohvriabiteenuse olemus.
Ene Päll – Sotsiaalkindlustusameti
ohvriabiosakonna juhataja.
Olga Sepp – Sotsiaalkindlustusameti
ohvriabiosakonna peaspetsialist.
10.30 – 11.00 Kuriteo ohvritele makstavad riiklikud hüvitised.
Liivi Evartson - Tallinna Pensioniameti direktor.
11.00 – 11.30
Kohvipaus.
11.30 – 13.00
Koduvägivalla ja koolivägivalla mõju lapsele
Piret Visnapuu – psühhiaater – psühhoterapeut.
13.00 - 13.45
Noortega seotud seadusandlus ning kasvatus- ja
mõjutusvõimalused lähtudes EV seadustikust.
Kristy Roostfeldt – Noorsookonstaabel
Lääne-Harju Politseiosakond.
Ave Kivinukk - Keila linna alaealiste komisjoni sekretär
13.45 – 14.00
Kohalkerkinud küsimused ja kokkuvõte koolitusest.
Võimalusel palume eelnevalt registreeruda:
e-post: Olga.Sepp@ensib.ee
või telefonil 6780 - 603, E, K, R, 9.00-12.00; 13.00-16.00

! ! ! TEADEANNE ! ! !
Saue Male-Kabeklubi korraldab 11.detsembril
2006.a. algusega kell 18.00
Saue Päevakeskuses (Kütise tn. 4)
Saue Linna meistrivõistlused kiirkabes (vene kabes).
Paremaid autasustatakse diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi malehuviliste aktiivset osalemist !

Saue
Male-Kabeklubi
Juhatus

1988.a. loodud spordiklubi on sellist noortetööd teinud ligi
kakskümmend aastat. Esimese treeneri, Eesti jäähoki grand
old man´i Uno Veski käe all tollal alustanud poistest on
saanud tugevad ja asjalikud mehed, kellest paljud ka
tänapäeva eesti jäähokis kaasa löövad. On eelmisel aastal
asutatud jäähokimeeskonna HC Saue alustalad. Saue
jäähokimeeskond on vaid aastaga saanud Eesti esiliiga
tugevaimaks meeskonnaks,
reaalne on järgmisel aastal juba
meistriliigas võistlemine.
Mehad on selleks suutelised,
jääb vaid loota, et sponsorid –
eriti Saue linn – oma
meeskonna rahalist toetamist
ka tulevikus jätkavad.

Õnnitleme!
AINO PETA
SALME SILMANN
SILVIA MÄGI
ERNA KABER
LAINE PEDAJAS
AGATHE VAARD
HIRLANDA KONGO
ARMILDE POOLA
SILVIA SARING
ALLA SAZANOVITÐ
KLAUDINE VOSMI
EEMI ISRAEL
LEO KROLL
MAILI RAIDLA
AINO JÜSISSON
LINDA PERTMANN

85
85
84
83
82
82
81
80
80
75
75
75
70
70
70
70
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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

12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
Otsime 7 a. poisile
12345678901234567890123456789012123456789012
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VÕTAME MÜÜKI
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KAKS KORDA AASTAS
ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, TallinnNõmme, Jaama 14
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LEITUD AUTOVÕTMED
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Ele Ilu
Ilu Stuudio
Stuudio
Ele

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

MÜÜGIL
KINKEKAARDID
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REKLAAM / TEATED
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED JA KIVIKATUSED
OÜ Weltende Tel: 55 43 331, e-post:roofman@hot.ee

TAARA
VASTUVÕTJAID!

VAJAB
AJUTISELT
ELAMISPINDA

Töö on vahetustega.
Sobib pensionärile.
Lisainfo tel: 56 20 32 21

Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

Enn, Eret ja Ergo, südamlik kaastunne Teile
kalli abikaasa ja ema

Kiire!!! Palun helistada telefonil
52 56 825 või 6 702 452

Avaldame kaastunnet armsale klassiõele Anne Kruusele
ja tema perele, kalli

EMA

EDA LAINEEM´i
kaotuse puhul.

Noor lasteta paar, ei suitseta,
ei tarvita alkoholi,

Taarapunkti vajatakse

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME

Palgi tänava elanikud

kaotuse puhul.
Saue Gümnaasiumi 12.a klass klassijuhatajaga

Leina ei saa panna sõnadesse,
lein jääb alatiseks südamesse ...
Avaldame kaastunnet Ergole

Kustub elu, vaikib valu - Mälestus ei iial kao...
Sügav kaastunne Ljubov Kormik´ule isa

EMA

01.02.1927 - 13.11.2006
surma puhul.
Saue Kägara kollektiiv

kaotuse puhul

RENE TUNGAL´i

Kursusekaaslased
Tallinna Tehnikakõrgkoolist

Kallis Kati!
Südamlik kaastunne Sulle kalli ema

Südamlik kaastunne Ljubov Kormik´ule kalli isa

LJUDMILA KRUUSE

RENE TUNGAL´i

surma puhul.
Saue Gümnaasiumi 11.a klass ja klassijuhataja

surma puhul.

Mälestame head naabrit

Mälestame kurbusega head ja alati abivalmis naabrit

LJUDMILA KRUUSE´t

EDA LAINEEM´e

Kuuma tänav 7 majaelanikud

Perekonnad Tomingas ja Kask

Saue Naisselts

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

