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SAUE –
KODUNE LINN

LINNAVALITSUSES
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13. mai on see päev, mil
oleme veidi pidulikumad ja
avatumad helluse jagamisel
oma emadele, vanaemadele
ja vanavanaemadele!
Oleme tänulikud võimaluse
eest elada, kulgeda ja
kogeda oma eluteel. Oleme
tänulikud, et meil on antud
võimalus teha vigu, nendest
õppida ja neid vigu parandada. Tänu emale oleme
avatud vastu võtma seda
head, mida maailmal meile
pakkuda on. Tänu emale
oleme võimelised võitlema
eluraskuste ja erinevate
katsumustega eluteel. Tänu
emale saavad poistest ja
tüdrukutest tegusad mehed
ja naised.
Kallid mehed – ilma
meesteta poleks ka emasid
– nii on see ilus päev natuke
ka isadele auks. Kallistage
täna emasid, vanaemasid ja
vanavanaemasid – nad on
seda väärt !

TURVALINE
SAUE
lk. 10

Tasuta

KEVAD ON TÄIES HOOS

KAUNIS
KODU

KÜLALISED
VANGAŽIST
lk. 3

lk. 14

13.MAI – EMADE, VANAEMADE JA
VANAVANAEMADE KALLISTAMISE PÄEV
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Laupäeval,
28.04.2007 toiminud
Lastekaitse Liidu
üldkogul valiti
vanematekogu
liikmeks Sauelane
Moonika Liiv.
Uus vanematekogu koosneb Lastekaitse
Liidu presidendist ja 8 liikmest. 17 kandidaadiga valimisvoorus valiti üheks vanematekogu liikmeks Saue Linna Lastekaitse Ühingu juhatuse liige Monika Liiv.
Vanematekogu on Lastekaitse Liidu
üldkogu vahelisel ajavahemikul Liidu
tegevust planeeriv ja juhtimist korraldav
organ.
Anneli Ritsing
Saue Linna LÜ juhatuse liige

24. aprillil käisime
grupi Saue
inimestega
külastamas Ingeri
bastioni käike.
Ilmataat oli meile kinkinud ilusa ilma ja
arvatavasti seetõttu oli ka meie grupp 100%
kohale ilmunud. Sõnadega on nähtut edasi
anda suhteliselt keeruline, soovitame kõigil
külastada iseseisvalt bastioni käike ja
kuulata hoolega giidi juttu. Soovituseks
tulevastele külastajatele tuleb öelda, et
sättige ennast grupi etteotsa, siis kuulete
kõike. Paraku on tagumistel ekskursantidel
pikas rivis giidi juttu halb jälgida.

LINNAUUDISED

Saue laululapsed
„Harjumaa
laululaps 2007“
finaalvõistlusel

12. mai 2007

TALLINN VALGUB
ÜLE ÄÄRE.
Hüppa ratta selga
ja tule vaatama

Saue linna esindasid 10 noort
lauljat, kellest kolme parema
hulka jõudsid:
I koht Oliver Povel Puusepp
(13–15 – aastased noormehed),
õpetaja Elviira Alamaa
I koht Valter
Vallimaa (fotol)
(16–18 –
aastased noormehed),
õpetaja Elviira
Alamaa
II koht Martin
Vist (fotol)
(10–12 – aastased
poisid),
õpetaja Elviira
Alamaa
III koht Carolina
Laos (16–18 –
aastased neiud),
õpetaja Eve
Pärnsalu
III koht Henri Korts (3–4 –
aastased poisid), õpetaja Elviira
Alamaa

PALJU ÕNNE!
Käikude pikkus on praegu 384 meetrit,
sügavus ligi 10 meetrit, temperatuur
aastaringselt 10-12 kraadi. Hoolikalt lakke
vaadates võite märgata isegi mõnda
nahkhiirt!
Külastage bastioni käike ja te saate huvitava
elamuse osaliseks.
Elamuse - milles on tajutav meie ajaloo
hõng!

Briti Nõukogu, Eesti Roheline
Liikumine ja Eesti Päevaleht
korraldavad maikuu neljal
neljapäeval “Rohelise unistuse”
rattaretked Tallinna
lähiümbrusesse, et juhtida
tähelepanu valglinnastumise
temaatikale. Rattaretked algavad
Tallinnast 17.30, jõuavad
19.00 paiku sihtpunkti, kus teeme
pikema peatuse, kinnitame keha ja
lahkame esinejate ja filmide abil
valglinnastumise mõnd tahku.
Osavõtt tasuta.

17. mai 2007 a.
17.30 koguneme
Glehni lossi juures,
Vana-Mustamäe 48
Marsruut: Nõmme-VeskimölderSaue-Laagri-Tallinn
(Võimalik rongiga Sauelt või
Laagrist tagasi sõita)

19.00 Saue
Gümnaasiumis räägivad
VALGLINNASTUMISE
ÖKOLOOGILISEST
JALAJÄLJEST
eesti ja briti teadlased
Rein Ahas ja
Rob Atkinson
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Kaunis ja kodune Saue ärkab soojade
kevadilmadega rohelisele ja värviküllasele
suvele. Kogu linnas ja koduaedades on käimas
heakorratööd. Meie tänases lehes kuulutab
Linnavalitsus
välja
järjekordse
heakorrakonkursi Kaunis Kodu 2007.
Igakevadised hooldustööd aias ja
koduümbruses pole midagi uut Saue
staaþikate asukate, eriti eramajade-aedade
omanike jaoks. Kuid vaatamata vabade
maatükkide vähesusele kerkivad Sauele ka
uued majad – nii era-, rida- kui korterelamud.
Kuidas linna uusasukad siinsete tavadega
kohanevad, kuidas tegutsevad? Vastus saabus
küsimata.

KAUNIS KODU
tõstetud 10-15 sm. Ühisel heakorrapäeval tegi
tööd üle 30 inimese.

Peeter Eelsaare
Eelmisel nädalal, kohe peale kevadpüha, helises
mu telefon. Kaunis ja reibas naisehääl teatas, et
tema on Katrin Charles, elab ühes linnavalitsuse
hoone taha jäävas kortermajas Koondise tänaval.
Nemad on ühinenud korteriühistuks ning teevad
koos igasugu huvitavaid tegemisi. Küsis, kas
need tegemised võiksid ka Saue Sõna
toimetusele huvi pakkuda? Vastasin, et kindlasti
pakub - mitte ainult toimetusele, vaid arvatavasti
ka lehelugejatele.
Neljapäeva õhtul sisenesin kahte korrusmaja
piiravas aias lahkelt avatud värava kaudu seal
kus vaja asfalteeritud, äärekividega kõnniteede
ja muruga kaetud, mõttega planeeritud
majadevahelisele siseõuele. Kõikjal kord ja
puhtus. Proua Katrin juhtis mind majja, meiega
ühinesid ühistu juhatuse liikmed Mati Riimaa ja
Rain Freiberg. Istusime omaehitatud, igal
nädalalõpul kasutuses oleva, sauna eesruumi ja
jutuajamine algas.
Majad said valmis 2005.a. sügisel ja alguses olid
elanikud sunnitud kasutama haldusfirma
Arkaadia teenuseid. Koostöö ei sujunud, aastane
leping sai läbi ja otsustati ise ühiselt tegutsema
hakata. Mati ja Raini eestvedamisel liitusid
Koondise 19A ja B, aasta lõpus ühinesid ka
teised majad. Kuna tegemist on uute majadega,
veel toimivad ehitaja garantiid, saab ühistu
aktiivselt tegeleda täiustamise ja uue loomisega
– nullist, oma mõtetele vastavalt. Pole vaja vana
parandada. Igaaastased kevadtööd on juba
traditsiooniks saanud. Eelmisel aastal istutati
hekk, siluti ehitaja jäetud kuumaastik ja alustati
haljastusega. Kahe päevaga said mulda 450
taime. Selle aasta 28. aprillil korraldati jälle
talgud, istutati 160 taime ja kümme kahemeetrist
puud. Majade ette paigutati jalgrataste hoidjad,
püstitati lipuvarras. Majade ümbruse pinda on

Kõnealused majad on heaks näiteks Saue linna
positiivsest iibest – ainuüksi Koondise 19A maja
14 korteris elab seitseteist last. Saue linna tulevik,
nagu minu vestluskaaslased kaunilt ütlevad.
Edasi jätkub jutt omavahelisest läbikäimisest –
sünnipäevad, ühised saunaõhtud ja grillipeod,
igasugune vastastikkune abistamine, eelmisel
aastal korraldati hoovis ka sümboolne jaanipäev.
Sel talvel õnnestus ehitada oma lumelinn ja väike
jäähokiväljak, mis küll kiiresti ära sulasid.
Järgmisena on plaanis ehitada prügikaste
ümbritsev katusealune – prügimaja. Suvel
korraldatakse ühiselt esimesed suvepäevad telgid kaasa ja nädalalõpuks Eestimaa kaunisse
loodusesse.
Mulle tuli südantsoojendavalt silme ette
ajalooline Eesti külaühiskond. Tegutseti ühiselt
rõõmus ja mures. Meie tänases päevas sellist asja
eriti tihti ei kohta. Kahjuks. Arvestada tuleb veel

12. mai 2007
seda, et kaks aastat tagasi olid siinsed elanikud
täiesti võõrad inimesed. Särasilmne
beebimamma Katrin tuletab meelde eelmise
aasta istutustöid, kui mööda kõndinud prouad
olid palunud – tulge istutage ka meie maja juures,
meie pole 20 aastaga suutnud ainsatki puud
istutada.
Minu küsimusele peale – kas ja kuidas peaksid
linn või organisatsioonid teid aitama – vaatasid
minu jutukaaslased üksteisele arusaamatuses otsa
ja vastasid – oleme teinud ja teeme edaspidigi
vajalikud asjad ise. Tuleme omadega ise toime.
Ainus, mis sõbralike majade elanikke häirib, on
Noortekeskusest vahetevahel kostev kõva
muusika ja linnavalitsuse maja taga suitsetamas
käivad noored.
Koju sõites mõtlesin – on see koduse Saue linna
aura või asuvad Sauele elama ainult hingelt kaunid inimesed – iga kohtumine positiivselt mõtlevate ja tegutsevate sauelastega on selge rõõm.
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BEEBIBALL

Vasakult paremale: MARCO KING, ENELI TENDER, ELIS-KELLY HELL

Vasakult paremale: KIRKE ELVELT, HARRI PRUUL, HELERYN VATSK

12. mai 2007
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BEEBIBALL

Vasakult paremale: RICO ROBIN TAMM, KNUT KALLAS, KARL SANDER SAIA

Vasakult paremale: MIIA-LIIS HAMM, STEFAN KÕLUVERE, SAIMON-JOHAN SAINAST

12. mai 2007
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SAUE SÕLG

12. mai 2007

Kodulinnapäev Folklooripidu SAUE SÕLG
26. mail 2007 Sauel
SAUE GÜMNAASIUMI STAADION
11.00 Tänavakorvpall
Jalgpall: Saue linnavalitsuse ja Saue
linnavolikogu võistkond versus
Saue Gümnaasiumi võistkond
Avatud ujula! Kõigile sissepääs tasuta!
JAANITULE PLATS
12.00 Saue Grillfest 2007 algus
Lõbustused lastele!
Kodulinnapäeva laat!
13.00 Showgrupp Vikerkaar kontsert
15.30 Folklooripeol osalejate rongkäik
Keskuse pargist
Jaanitule platsile
16.00 Algab Folklooripidu Saue Sõlg!
Puuskulptuuri avamine
Rahvakultuuri auhinna kätteandmine
Esinevad:
Saue lasteaia ja gümnaasiumi rahvatantsijad
SG Väikeste tüdrukute koor
SG Noortekoor
Saue Puhkpilliorkester
Saue Poistekoor
Saue Simmajad
Saue Kägara kapell ja rahvatantsijad
Vokiratas
Naisansambel Rukkilill
18.00 Simman ansambliga
Päeva juhib Madis Milling!
Oma tooteid tutvustavad erinevad ettevõtted
– Paulig, Eesti Post, jpt.

Tule terve perega ja
veedame üheskoos
lõbus päeva!
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„ Saue Grillimeister 2007” reeglid.
Võistluste reeglid on koostatud
Eesti Barbecue Assotsiatsiooni poolt.
Roland Õunapuu
Eesti Barbecue Assotsiatsioon
Peasekretär 50 72 568

Võistlused toimuvad Sauel
laupäeval 26. mail

Võistkonna koosseis ja vastutus.
Igal võistkonnal on võistkonna kapten ehk peakokk.
Võistkonnaliikmete arv ei ole piiratud. Võistkonna kapten on
vastutav võistkonna ja võistkonna külaliste käitumise eest
võistkonna võistlusalal.
Võistlusterritoorium.
Igale võistkonnale eraldatakse võistlusterritoorium ja võistkond
võistleb ehk valmistab võistlustööd etteantud territooriumi piires.
Nõue kehtib kogu varustusele, telk, ahi ja muu varustus.
Ükski võistkond ei jaga võistlusahju ja võistkonnale eraldatud
territooriumil ei viibi kahte võistkonda.
Võistkonnad peavad hoolitsema oma territooriumi puhtuse eest.
Küpsetusahjud ja grillsüsi.
Grillahjud ja süsi peavad igal võistkonnal endal kaasas olema

10.00
11.00
11.30
14.00
15.30

Võistlusplatsi ülesse seadmine
Ribikategooria võistluse algus
(rivistus ja võistlusmaterjalide väljaandmine)
Grillimise ja BBQ lühikoolitus
Ribikategooria hindamise algus:
Autasustamine

Võistluste kategooria.
Searibi ehk põhikategooria.
Selles voorus hinnatakse:
- roa üldist välimust
- liha välimust
- liha valmidust
- liha maitset
- garneeringu maitset
Võistluste toidukorv ehk korraldaja poolt antavad
võistlusmaterjalid.
Lihatooted:
- maitsestamata ribileht kaaluga 1-1,5 kg
- maitseained valikulisel
Muud tarvikud:
- grillahi; - grillsüsi;- serveerimise tarvikud süütamise
vahendid ja tarvikud ning töövahendid peavad igal
võistkonnal endal kaasas olema!
Võistlustööde arv, esituste järjekord ja võitja selgitamine.
Võistkonnad peavad valmistama ette võistlustööd 4 (neljale)
kohtunikule.
Võistkondade vahelin võistlustööde esitamise järjekord loositakse.
Võitja selgub kohtunike hindamislehtede alusel - punktide kokku
liitmisel suurima summa saanud võistkond ongi võitja.
Ribi kategooriat hinnatakse avaliku hindamise alusel – kohtunikud
jälgivad protsessi.

Süütamine ja töövahendid.
Süütematerjalid ja töövahendid peavad igal võistkonnal endal
kaasas olema, soovi korral võib süütematerjale teistele
võistkondadele laenata. Kasutatavate süütematerjalide kohta
võivad kohtunikud esitada täiendavaid küsimusi.
Võistlusmaterjalide kontroll ja kohtunikud.
Enne võistluste algust kontrollib Eesti Barbeque Assotsiatsiooni
poolt nimetatud peakohtunik üle võistlusmaterjalide vastavuse
võistluste reeglitele - liha peab olema toores ja ei tohi olla ette
marineeritud, küpsetatud või maitsestatud.
Ohutus.
Võistkonnad peavad täitma elementaarseid (tule)ohutuse nõudeid.
Auhinnafond.
Igale võistkonnale väljastab EBA vastavasisulise diplomi ja
SAUE Linnavalitsus premeerib parimaid.
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KULTUUR
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Armsad sõbrad olge head, kirjutage mõned read …
Saue Kodu-Uurimise Seltsing
Saue Kodu-Uurimise Seltsingul on kujunenud traditsiooniks
korraldada igal kevadel näitus Saue Linna Raamatukogus.
Seekord oleme oma kodudest otsinud välja ja näitusevitriinidesse
pannud vanad laulikud ning salmikud. Kõrvuti näeme nii ligi
saja aasta vanuseid ja Siberiski kaasas olnud salmikuid kui ka
1970-ndatest aastatest pärit märkmikke ning kaustikuid.
Kuigi salmikupidajad on läbi aegade vahetunud, püsivad mõned
salmid neis aastakümneid. Sirvides neid salmialbumeid, loeme:
Ela ilmas, kui lind, pea meeles ka mind..., Vähe tähti taevas
udurikkal ööl, vähe õigeid sõpru, leida eluteel ... ja näeme
püüdlikult joonistatud roose, südameid, hobuseraudu, päikest …
- neid kõigile arusaadavaid, kuid samas tähendusrikkaid märke
ning meil on neid vaadates võimalus mõtelda kas siis oma või
vanavanemate noorusajale.
Salmikud olid ikka pühenduste ja salasoovide kirjutamiseks, mida
usaldati lähemate kaaslaste ning sõprade kätte. Salmikusse
kogutud luuletusi, mõtteteri ja vanasõnu poetati seltskonnas vahel
jutugi sekka.

Kui salmikud olid eelkõige koolilaste harrastuseks, siis
laulukladed püsisid ka täiskasvanute hulgas. Laulude kaustik oli
igas peres ja mõnes koguni mitu - vanemast ja hilisemast ajast.
Kaustikusse kirjutati laulutekste, et siis koos lauldes oleks sõnad
käepärast. Kirjutati ise, aga anti ka naabripoisile või -tüdrukule
kirjutada. Laulude sõnu kirjutati välja kalendrisabadest, hilisemal
ajal raadiot kuulates. Kaustikutest leiame ka nn ajalaule, milles
on sõnum sündmustest, mida rahvas oli üle elanud. Kuid tihti
said just need laulud kaustikule saatuslikuks. Viimasel ajal aga
kuuleme tollaseid laule uute ansamblite esituses ja neid võetakse
jälle hästi vastu.
Tänasel päeval on erinevate meelelahutuse ja interneti levik ning
trükiste paljusus võtnud salmikult tema koha. Endistele
salmikupidajatele jääb aga nostalgiline rõõm meenutada tüüpilist
salmiku lõpuvärssi:
“Kes kõige lõppu kirjutab, see kõige rohkem armastab. Kes
kirjutab veel peale mind…”
Ootame teid raamatukokku vaatama - imetlema neid hoole
ja armastusega hoitud salmialbumeid ning laulukladesid, et
lugeda või meenutada südantsoojendavaid värsiridu.

Rahvuslikult ja rahvalikult
Sellist nimetust kandis 4. mail toimunud nais- ja
segarahvatantsurühma “Saue Simmajad” kevadine
tantsukontsert, millega tähistati ka 29. aprillil peetavat
ülemaailmset tantsupäeva. Tantsuhuviline publik sai
näha folkloorseid ja eesti autorite ning juhendaja Piret
Kuntsi loodud tantse.
Oli natuke valssi, natuke polkat, natuke kõndi ja tsipake
puhkust tantsijatele, mille täitsid muusika ja lauluga
Avo Trio pillimehed.
Aitäh meeleoluka õhtu eest, täis tantsu ja muusikat !
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Põnni mängutuba avas uksed!
Kaunil reedesel pärastlõunal avas uksed esimene Saue linnas
asuv laste mängutuba.
Täis ootusärevust oli kohaletulnud palju rõõmsaid inimesi,
et oma heade soovidega lastetoa tegemistele toetust avaldada.
Kristiina Kotter
Peoperenaised Signe Laar ja
Tiina Kärner tänasid avakõnes
kõiki toetajaid ja innustajaid
ning andsid ülevaate lastetoa
tekkimise asjaoludest. „ Mõte
avada taoline mängutuba tekkis
meil kahekesi lastega Sauel
ringi jalutades ning tõdedes, et
meil siin pole ju kohta kuhu
laps paariks tunnis mängima
viia kui tekkib tahtmine
juuksurisse või kas või poodi
sõita”,
paotas
kardina
telgitagustesse Signe Laar,
kolme vahva tütre ema.
Kiirelt asuti ühiselt tegutsema, leiti vajaminevad ruumid, lapsed
kaenlas käidi notaris firmat registreerimas ja peaaegu kuu ajaga
suudeti korda saata selline vahva tegu.
Põnni mängutoa avamisel lõikas lindi Saue Volikogu esimees
Orm Valtson, kes tunnustas noorte naiste ettevõtlikust ja leidis ,
et mängutuba on Saue lastele väga vajalik.
Linnapea Ero Liivik tõi linnavalitsuse poolt kingiks vahva
kiikhobuse ning tuletas oma kõnes meelde UNISEF-i poolt on
Saue linnale antud lastesõbraliku linna tiitel ning taolisis
ettevõtmisi tahab linn omapoolt kõigi võimaluste kohaselt aidata.
Väike Liliia
mänguhoos

Kõigis sõnavõttudes kõlas suur austus ja tänu noorte naiste
tegemistele ning üheskoos leiti, et just taolised lastesõbralikud
ettevõtmised kaunistavad noort ja lastepoolest rikast Saue linna.
Lastesõpradele kohaselt lõpetas avamispeo väike mahl ja magus
sai. Mänguasju ja vahvaid vidinaid täis mängutuba juba kutsuski
mängima.
Jõudu ja pealehakkamist vahvatele naistele!
Põnni mängutuba on avatud kõigile lastele ja lastemeelsetele
esmaspäevast reedeni, kella 10.00-st kuni 18.00-ni.
Laupäev-pühapäev on erinevate ürituste korraldamiseks.
Oodatakse lapsi vanuses kuni 13 aastat ja nende vanemaid.
Edaspidi plaanitakse mängutoas hakata korraldama ka
erinevaid huvialaringe ja tegutsema saab loovustuba.
Kõik huvilised on oodatud Pärnasalu 31, II korrus.
Kontakt: Signe Laar 50 49 366, Tiina Kärner 56 563 888

Tiina Kärner ja Signe Laar linnapea Ero Liivikuga

Saue Gümnaasiumi edukad õpilased Harjumaa koolidevahelistel
olümpiaadidel ja võistlustel a p r i l l i s 2007
1. Andreas Aadli
4 A 4 kl. matemaatika olümpiaad
2. Mihkel Sildnik
4 C 4 kl. matemaatika olümpiaad
3. Eerik Mägi
8 B saksa keele olümpiaad
4. Jekaterina Lendjaðova
8 A saksa keele olümpiaad
5. Karl-Kaur Kaseorg
6 C saksa keele olümpiaad
6. Kätlin Kuldmaa
6 A saksa keele olümpiaad
7. Anu Viispert
8 A saksa keele olümpiaad
8. Ingrid-Silvia Erikson 11 B

II koht
VI koht
I koht
II koht
III koht
IV koht
V koht
kunstinäitus

9. Kairit Raudsepp 12 A
10. Greete Korju 12 A
11. Margot Õunapuu 12 A
12. Gerta Sarv 12 B
13. Marlys Pajula 10 B
14. Sigrid Käärdi 10 B
15. Heidi Kaur 10 B
16. Daniela Mona Lambin 9 A
17. Kätlin Vau 9 A
18. Laura Soosalu 8C
19.Karmen Veerme 9 C
20.Anni Blumkvist 9 C

võrkpall
võrkpall
võrkpall
võrkpall
võrkpall
võrkpall
võrkpall
murdmaateatejooks
murdmaateatejooks
murdmaateatejooks
murdmaateatejooks
murdmaateatejooks

III
III
III
III
III
III
III
II
II
II
II
II

koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht
koht

Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
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Kokkuvõte aprillis Saue linnas toimunust.
Võrreldes märtsiga on üks vargus ja 2
muud kuriteoteadet vähem ning positiivseks saab lugeda raskete isikuvastaste
kuritegude puudumist.
Vladimir Teder
komissar Lääne-Harju politseiosakond
Laekus 6 kuriteoteadet:
2 vargust - varastati garaaþist 2 mopeedi
ning korterist suurem summa sularaha.
1 internetikelmus - pakuti kaupa ettemaksu
eest, kuid lubadust ei täidetud.
1 vägivallaga peretüli

1 elatusraha nõue
1 katse võtta arvele sõiduk võltsitud
dokumentide alusel.
Registreeriti 32 mitmesugust infoteadet ja
16 korral alustati väärteomenetlus. Lõviosa
(12) moodustasid joobes isikutele koostatud
väärteomaterjalid. Tabati üks joobes juht,
ühel korral oli tegemist vandalismiga, ühel
korral rahu rikkumisega eluruumides.
Tabati üks alaealine suitsetaja.
PALVE SAUE LINNA ELANIKELE !
Jälgige enda ümber toimuvat ja kui on
märke korrarikkumistest, informeerige
kindlasti politseid.

PALVE LAPSEVANEMATELE !
Kui soetate oma lastele mopeede, ATV tüüpi
või mõnda teist liiki mootori jõul liikuvaid
sõidukeid - tehke endale selgeks, kus teie
laps sellega sõitma hakkab ja kas lapse
vanus annab õiguse tänaval sõita.
Informatsioon selle kohta on ARK
kodulehel.
Jalgrattaga sõitmisel kasutage kindlasti
kaitsekiivrit - nii ise kui laps.
Jalgratas on liikluses üks ohtlikumaid
liiklusvahendeid.

Ohutu grillimise põhitõed
Seoses peatselt algava suveperioodiga
tuletab päästekeskus elanikele meelde
mõned ohutu grillimise põhitõed.
Eelmisel kevadel tuli päästjatel
Tallinnas ja Harjumaal sõita ebaõigest
grillimisest tekkinud probleeme
lahendama 45 korral. Viiel korral
põhjustas grillimise ohutusnõuete
eiramine hoonetulekahju. Selle aasta
esimestel soojadel kevadpäevadel oleme
samuti mitmel korral grillijatele
tuleohutusnõudeid selgitamas käinud.
Tõsisemaid tagajärgi hooletu lahtise
tulega ümberkäimine õnneks veel
toonud ei ole.
Päästeseaduse § 25 järgi vastutab ehitise
või territooriumi omanik seal ka
tuleohutuse eest. Soovitav on kasutada
grillahju kohas, kus sädemete ja tule
levik on piiratud. Tahkekütusel töötav
grillahi peaks paiknema sellises kohas,
kus läheduses pole kergesti süttivaid
materjale. Vältima peab sädemete
sattumist hoone katuseräästasse. Samuti
tuleb valida mittepõlev aluspind.
Lahtise tule kasutamine hoones või
selle rõdul on igal juhul tuleohtlik
tegevus. Möödunud aasta aprillis
puhkes tulekahju Viimsi vallas Pringi
külas asuvas elumajas, kus põles
kolmekordse maja pööning ning
oletatavalt põhjustas tulekahju rõdul
olnud grillahi.

Grillimisel tuleb järgida samu
ohutusnõudeid, mis lõkke tegemisel.
Arvestama peab ilmastikuolusid, tuule
tugevust ja suunda. Ei tohi unustada, et
metsad on eriti tuleohtlikud ning lisaks
peab jälgima omavalitsuste korraldusi
metsas viibimise kohta.
Siseministri 18.06.1998.a. määruse nr. 15
‘’Tuletööde tuleohutusnõuded’’ punkti 90
kohaselt peab tahkekütusel töötav
teisaldatav ðaðlõki- ja grillahi või muu
samalaadne seadis asuma mistahes
ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast
vähemalt 5 m kaugusel (miinimumnõue
aga sõltub tuulest ja lähedal paikneva

põlevmaterjali kuivusest).
Nimetatud ahjud peavad kasutamise ajal
olema pideva järelevalve all ning grillahju
kasutamise ajal peavad olema käepärast
esmased tulekustutusvahendid. Pärast
grillahju kasutamist tuleb kütusel lasta
täielikult ära põleda või põlemisjäägid
veega kustutada.
Kustutusvahenditeks sobivad sellised
esmased kustutusvahendid nagu liiv,
vesi ning vähemalt kuue kilogrammine
pulberkustuti.
Päästekeskus soovib ohutut
grillihooaega!
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LINNAVALITSUS

Linnavalitsus määras teenindusmaad,
kinnitas projekteerimistingimused, eraldas
spordiühingutele raha, arutas sotsiaalküsimusi, otsustas kaubandustegevuse
registreerimise, nõustus lepingute
sõlmimisega.
Linnavalitsuse kümnes istung toimus
25. aprillil ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Saue linna, Männiku katastriüksuse jagamisel
maakasutuse sihtotstarvete ja katastriüksuste pindalade
määramine kehtestatud detailplaneeringu alusel
/korraldus nr 127/.
2. Saue linna, Tule tn T4 maa-ala teenindusmaa määramine
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr 128/.
3. Saue linna, Tule tn T3 maa-ala teenindusmaa määramine
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr 129/.
4. Saue linna, Tule tn T2 maa-ala teenindusmaa määramine
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr 130/.
5. Saue linna, Tule tn T1 maa-ala teenindusmaa määramine
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks /korraldus nr 131/.
6. Saue linna, Puidu tn T4 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 132/.
7. Tule tn 16 ja 18 soojavarustussüsteemi
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 133/.
8. Tule tn 16 ja 18 välispiirete projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 134/.
9. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 135/.
Toetust eraldati:
• MTÜ-le Saue Male-Kabeklubi 4 800 krooni laste
treeninggrupi tööks I ja II kvartalis.
• Spordiklubile Condor 1 200 krooni 3 Saue noore
osalemiseks treeninggruppide töös I ja II kvartalis.
• Eesti Spordiselts „Kalev“ Ujumiskoolile 400 krooni
1 Saue noore treeningkulude katteks I ja II kvartalis.
10. Laste linnalaagri korraldamisega nõustumine ja
lapsevanemate osalustasu hinna kinnitamine
/korraldus nr 136/.
Nõustuti laste linnalaagri läbiviimisega Saue linnas
ajavahemikul 30. juuli kuni 12. august 2007. Linnalaagri
läbiviimise eest vastutavaks isikuks määrati lastekaitse- ja
noorsootöö spetsialist Anneli Ritsing. Kinnitati osalustasud
lastevanematele: 30.07-05.08 on osalustasu 800 krooni ja
06.08-12.08 on osalustasu 700 krooni.
11. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 137/.
Sünnitoetust otsustati maksta 4-le lapsevanemale
a` 6 500 krooni.
12. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 138/.
Sotsiaaltoetust otsustati maksta summas 20 610 krooni.
13. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 139/.
Reservfondist otsustati eraldada:
• 13 900 krooni Saue linnale kuuluva kahetoalise
munitsipaalkorteri sanitaarremondiks vajalike
ehitusmaterjalide ostmiseks ja remonttööde teostamiseks;
• 3 314, 95 krooni Harjumaa Omavalitsuste Liidule,
Magdaleena tn 4 kinnistu enampakkumise läbiviimise
kulude katteks.
14. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr 140/.
Majandustegevuse registris otsustati registreerida:

12. mai 2007

• hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
1. OÜ Endoore, puhastusainete ja puhastusvahendite
müük; tegevuskoht ladu, Pärnasalu põik 8, Saue linn;
2. Elektro ISB , Männi 13, Saue linn; elektri- ja
kütteveetorude ning toruühenduste müük; tegevuskoht
ladu, Sooja tn 6, Saue linn.
• teeninduse tegevusalal tegutsemiseks:
1. Tiiu Kuldmäe, hambaproteeside valmistamine,
tegevuskoht labor, Kütise tn 4, Saue linn;
2. OÜ Roadservice, Pärnasalu 23, Saue linn; haljastustööd
hüdrokülvi meetodil, tegevuskoht puudub.
16. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus 141/.
17. Info
17.1 Inger Urva- keskkonnaprojekti „Säästa elukeskkonda”
tutvustamine;
17.2 Vello Toomik - hinnapakkumiste tutvustamine (linnas
lilleistutus- ja hooldustööd ning linnavalitsuse III korruse
remont);
17.3 Kristiina Kotter – „Saue sõna” uue kujunduse
tutvustamine ja mõtetest töö korralduses;
17.4 Heli Joon – Saue Invaühingu soovi tutvustamine teha
koostööd Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga ja
osaleda projektis, mille eesmärgiks on Saue linnas
ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine
liikumispuudega inimeste portaali.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

! TEADE !
Saue linnavalitsus kuulutab välja
heakorrakonkursi

„KAUNIS KODU 2007”
Kandidaate võivad esitada kõik linnakodanikud,
korteriühistud ja ettevõtted/firmad, kas suuliselt
telefonil 51 56 878, 6790185 või kirjalikult
e-postiga aadressil inger@saue.ee.
Esitamise tähtaeg hiljemalt 1. juuni 2007.a.

! TEADE !
Alates 02. juunist 2007 toimub ohtlike jäätmete
vastuvõtt Mokteri bensiinijaama kõrval asuvas
ohtlike jäätmete punktis alljärgnevalt:
TEISIPÄEV ja NELJAPÄEV kella 16.00 – 18.00
PÜHAPÄEVAL kella 12.00 – 16.00
Vanarehvide ja elektri- ja elektroonikajäätmete
üleandmiseks korraldame kogumisringe,
millest teatame Saue Sõna vahendusel.
Ladva tn 1A jäätmeid enam vastu ei võeta.
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Koolitants 2007 - VIKERKAAR
Kõik sai alguse 27. jaanuaril 2007, maakondlike
tantsupäevadega. Festival algas Tallinnas ja liikus sealt edasi
kõikidesse maakondadesse. Piirkondlikku vooru pääses edasi
202 tantsutruppi 360 tantsunumbriga, seal muutus õhkkond
pingelisemaks, sest konkurentide tase aina tugevnes.
Parimatest parimad valiti välja ja selgus 100 finaaltantsu.
Vikerkaarel õnnestus olla nii tubli ja pääseda edasi kõigi
kolme tantsuga.
Juba see oli meie jaoks suur tunnustus.
Anniriin Salutee
Heleri Rätsep
Meie finaali päev oli 27. aprill, siis esitati estraaditantse. Päev
oli pingeline, sest Tallinnas toimusid rahutused ja kardeti festivali
edasilükkumist. Õnneks püsis olukord stabiilsena ja üritus laabus
plaanipäraselt. Salme Kultuurikeskus oli muudetud hubaseks
fuajees asuvate kott-toolide ja patjadega. Et pingeid maandada,
anti noortele tantsuhuvilistele tasuta jäätist ja õhupalle. Kuna
publikut oli palju, ei mahtunud kõik saali, see-eest oli neil
võimalik jälgida toimuvat suurelt ekraanilt.
Esimese päeva miinuseks oli valgustus. Kuna ETV tõi kohale
enda valguspuldi, ei osanud kultuurimaja valgusmeistrid sellega
nii hästi ümber käia. See puudus oli kolmandaks päevaks
unustatud ja valgus andis tantsudele palju juurde. Lava oli kaetud
spetsiaalse tantsukattega, mis oli meie jaoks harjumatu.
Raskemaks tegi tantsijatele olukorra ka laval asetsev kaamera,
mis häiris keskendumist. Kuid tänu meediapartneritele oli
võimalik jälgida tantse ja tulemusi üle kogu Eesti.
Sel aastal domineerisid idamaa ja hip-hop tantsud. Meil oli oma
idamaa tantsuga raske teiste tugevate seast välja paista. Kuid
jäime oma esinemisega rahule ja saime kokkuvõttes palju
positiivseid elamusi.
Ühel Vikerkaare tantsudest õnnestus saavutada
laureaadi tiitel.

Laureaadid kuulutati välja 29.aprillil Salme Kultuurikeskuse
saalis. Valitses sõbralik, kuid ärev õhkkond. Kõik tantsijad tundsid
ennast vabalt ja tantsisid hoogsalt kostuva muusika saatel.
Koolitants jätab alati kustumatud mälestused ja ühendab kõiki
Eesti noori tantsuhuvilisi.

Saue Huvikeskusese
üritused mais

KRIISI- JA USALDUSTELEFONID
OOTAVAD MUREKÕNESID

15. mail kell 12.00 keraamikaringi ekskursioon
Tallinna Keraamikatehasesse
17. mail kell 12.00 meisterdamis- ja
tekstiilimaali ringide ekskursioon Järvakandi
Klaasimuuseumisse
19. mail kell 10.00 buss koolimaja juurest
Maijooksule
18. mail kell 19.00 lauluklubi hooaja
lõpetamine koos SAUE KÄGARA kapelliga
koolimajas
23. mail kell 19.00 showgrupi VIKERKAAR
kontsert Salme Kultuurikeskuses
Info telefonidel: 65 05 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

Psühholoogilist abi kriisi- ja usaldustelefonidel pakutakse
kannatada saanud inimestele, nende lähedastele ning ka
lapsevanematele. Tuge pakuvad psühholoogid, nõustajad ja
vabatahtlikud.
Tallinna Kriisiabi telefon 631 4300 võtab kõnesid vastu tööpäeviti
9-20, laupäeviti 10-20 ning öösiti 20-7. Kehtivad tavatariifid.
Üle-eestiline “Hingeabi Assotsiatsioon Usaldus” eestikeelne
usaldustelefon 126 nõustab inimesi iga päev 16-02 ja venekeelne
127 iga päev kell 19-23. Kehtib riigisisese kõne tariif.
Eluliini usaldustelefonil 6 558 088 saab helistada iga päev alates
kella 19-st kuni kella 7-ni hommikul.
Venekeelsele Eluliinile saab helistada numbril 6 555 688.
Kehtib tavatelefoni tariif.
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26. aprillil toimus
Päevakeskuses
sünnipäevapidu!
Ligi 25 inimest kogunesid Päevakeskusesse sünnipäevapeole.
Saku Päevakeskus oli esindatud ühe, Saue Päevakeskus kahe
sünnipäevalapsega. Lauldi tervituslaule, kuulati muusikat, kaetud
oli pidulaud. Kuna Saku Päevakeskusega on meil tihe koostöö,
siis rääkisime oma uuematest tegemistest ja suveplaanidest.
Arutasime ka seda, mida veel koos ette võtta. Toimus huvitav
mõtettevahetus. Ühe inimese mõte tekitab mõtteid kaaslastes ja
nii jõudsime üpris vahvate plaanideni. Pidu lõppes jalutuskäiguga
Sauel ning üksteisest lahkusime väga heas meeleolus.
Oli jälle üks tore sõpruskohtumine!

SA
UE PÄEV
AKESK
USE
SAUE
PÄEVAKESK
AKESKUSE
ÜRITUSED MAIK
UUS
MAIKUUS
15.05. 11.00
17.05. 14.00
18.05. 13.00
18.05. 16.00
19.05.
21.05. 15.00
22.05. 11.00
23.05.
23.05.
25.05.
28.05.
29.05.
30.05.
30.05.
31.05.

10.00
15.00
11.00
15.00
11.00
12.00
15.00
14.30

Erivajadustega inimeste kevadpüha
tähistamine looduses
Agnes Pilv tutvustab:testamendi tegemine,
pärimine, volikirjad jm
Seenioritants
Saue grupi vabastava hingamise sessioon
(palume registreeruda esmasoovijatel!)
Saue Valla Kultuurikeskus seenioritantsijate
ühistantsimine
Arge Lärm: uued suunad omaste hooldamises ja
hooldusravis!
Eesti Vabaõhumuuseumi 50.aastapäeva üritus,
tagasi 13.30
Rattamatk Jõgisoole!
Silvi Mänd: terviseloeng
Käsitöönäituse avamine: näitus avatud 27. maini
Külaliseks on Astrid! Teema täpsustamisel …
Erivajadustega inimeste väljasõit Keila-Joale
Ruth Alev‘i näituse avamine
Inkotoa nõustamistund! Abivahendite tutvustus
Maaema-Helve Laksberg: nisuorase mahlad ja
degusteerimine, võilille juurika kohv, kodused
joogid (peedi-arbuusi mahl jm), rohelised
pannkoogid. Filmi vaatamine!

VARA VEEL, KUID HEA PLANEERIDA!
Oleme reserveerinud piletid muusikalile MARILYN
Viljandi Teatris Ugala 14. septembril algusega 19.00.
Piletihind 156.- krooni, millele lisandub omaosalus
54.- krooni bussi tellimisel;
kokku tuleb inimesel tasuda 210.- krooni.
Pool bussi tellimishinnast tasub Päevakeskus.
Muusikal kõneleb ei kellestki muust kui Marilyn Monroest unustamatust filmitähest ja pop-ikoonist. Loos rullub lahti pilt Marilyni
elust, mis viis läbi tõusude ja mõõnade, sisemiste hirmude ning välise
glamuuri traagilise ja senini saladuslikuks jäänud lõpuni.

MAIKUU SELTSING TAMMETÕRU
KOOSVIIBIMINE TOIMUB 31. MAIL
ALGUSEGA KELL 16.00
MAIE UHTLIKU JUURES - ALE TÄNAV 7

Psühhoterapeut Petra Poolametsa
vastuvõtud toimuvad
18. mail ja 1. juunil.
Järgmised vastuvõtuajad
alles sügisel!
Palume eelnevalt registreeruda
telefonil 65 95 070

TÄHELEPANU 13. juunil VARGAMÄELE
SÕITJAD !
Väljasõit Sauelt 14.00. Toitumine kohapeal enne
etendust (18.00) maksab 35.- krooni.
Palume eelnevalt toidusoovist teatada, sest toidud
tellitakse vastavalt inimeste arvule.
Vargamäe muuseumipilet maksab 10.- krooni,
Albu Mõisa külastus 15.- krooni.
Rahad kogutakse bussis!

Sama kirev ja heitlik kui tema filmikarjäär, oli ka Marilyni isiklik elu.
Nii on muusikali paljude tegelaste hulgas pesapallitäht Joe DiMaggio,
kirjanik Arthur Miller, laulja ja filmitäht Frank Sinatra, president John
F. Kennedy ja minister Robert Kennedy - Marilyni saatuslikud mehed.
Muusikalis kõlavad laulud Marilyni kuldrepertuaarist (“Diamond’s
Are A Girl’s Best Friends”, “I Wanna Be Loved By You”, presidendile
lauldud “Happy Birthday” jt), samuti palju teisi tema ajastust pärit
meloodiaid.
Kellel juba tänaseks kindel soov muusikali kuulda-näha, siis
võib juba varakult ennast muusikalile registreerida,
päevakeskuses on nimekiri avatud. Rahade kogumine toimub
augustikuus.

TÄPSUSTUS 28.05 15.00 toimub Astridi
loeng-seminar unenägude sümboolikast
ja inimeste taassünnilugudest.
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Sõpruslinna Vangazi delegatsioon külastas Saue linna
V

21.aprillil saabus Sauele Vangaþi
linnaametnikest koosnev delegatsioon.
Külaliste seas oli erinevate erialade
esindajaid, kes kõik olid huvitatud
kohtumisest oma siinsete kolleegidega
sooviga vahetada kogemusi ning
omandada uut.
Pidulikul vastuvõtul linnavalitsuses tänas
abilinnapea Rafael Amos kõiki
kohalolijaid senise eduka koostöö eest
ning tuletas meelde, et üheskoos
tegutsedes ja teineteist aidates kasvame
koos tugevaks. Sama mõte leidis kinnitust
ka Vangaþi linnavolikogu esimehe Vilmars
Luzans sõnavõtus, kus eelkõige kumas
tänu sooja vastuvõtu ja suhtumise eest.
„Rõõm on tõdeda, et leiame Sauel eest
head sõbrad ja toetuse.”
Kahetunnisel vastuvõtul anti ülevaade
Sauel ja Vangaþis toimunust, tutvustati
uusi projekte ja algatusi. Külalised olid
väga huvitatud meie kogemustest
jäätmekäitluse ja korteriühistutega seotud
teemadel, neile jagasid kogemusi
linnavalitsuse spetsialistid.

Seejärel tutvuti ka Saue Gümnaasiumiga,
Muusikakooliga, Huvikeskusega ja
Noortekeskusega. Üheskoos nenditi, et
meie koostöö erinevatel erialadel on
mõlemapoolselt edasiviiv ja arendav ning
lepiti kokku järgmiste kohtumiste suhtes.
Peale ühist lõunat tänasid külalised häid
võõrustajaid ning suundusid edasi
Haapsallu, et tutvuda Eestimaa kaunite
paikadega.
Saue linna külastasid:
Vilmaris Luzans – Volikogu esimees
Sandra Zvirbule – Volikogu aseesimees
Inara Laizane – Linnapolikliiniku
juhataja
Peteris Elsts – Vangaþi kommunaalameti
direktor
Guntars Indriksons – Vangaþi
kommunaalameti direktor
Eva Putninja – Muusikakooli direktriss
Indra Kalninja – Koolidirektor
Aleksander Tðamkin – Kultuurimaja
direktor
Inara Barkane – Linnavalitsuse
raamatupidaja

Saue VK meeskond võitis Harjumaa
meistrivõistlustel II koha
Tänavuaastased Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis toimusid taas
Arukülas. Finaalturniirist võttis osa 12 meeskonda, kes olid jagatud nelja
alagruppi. Saue meeskond sattus loosi tahtel 3.alagruppi koos Kiili SK ja
Keila VK-ga. Esimeses mängus oli meie vastaseks Kiili SK ja Saue võitis
selle kohtumise 2:0 vastastele suurt sõnaõigust andmata. Järgmine mäng
Keilaga tähendas meie jaoks väga palju, sest oleme omavahel kõige suuremad
sõbrad ja konkurendid. Mängisime väga hästi ning võitsime taas 2:0 ning
sellega olime võitnud ka oma alagrupi. Nüüd algasid juba play/off mängud,
mis tähendab, et kaotaja on koheselt mängust väljas. Meie esimeseks vastseks
oli Jüri Sk. Taas 2:0 võit Sauele ning sellega olime pääsenud poolfinaali,
kus meie vastaseks tuli Saku Serv. Ka Saku ei suutnud meile tõsist vastupanu
osutada ja nii me olimegi jõudnud finaali ühtegi geimi kaotamata. Finaalis
ootas meid juba viimaste aegade Harjumaa meister Loo Rahvaspordiklubi.
Andsime küll tugeva lahingu, kuid pidime seekord veel 0:2 (geimid 23:25
ja 22:25) alla andma. Seega olime eelmise aasta kolmanda koha vahetanud
teise koha vastu ning järgmine aasta saab eesmärgiks olla vaid võit!
Võistkonnas mängisid: Aivar Tamm, Peep Vahar ja Marko Paavel, Priit
Puuste, Andres Podzuks, Jan Tolokonnikov ja Siim Ots, Andres Hairk
Aivar Tamm
Saue Võrkpalliklubi

Arukülas toimunud Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
võrkpallis 7-9 klasside tüdrukutele, saavutasid
Saue Gümnaasiumi tüdrukud III koha.
Võistkonda kuulusid Tiia Annus, Hanna-Kaisa Niid, Helen Hunt, Pill-Triinu Mardim, Gloria
Sharon Ilijn, Kertu Kuldmaa, Gerda Joa, Taali Morel, Angelika Kärber

Fotol: Vangaþi volikogu esimees Vilmars Luzans
ja volikogu aseesimees Sandra Zvirbule
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TEADE!
Seoses lasteaia
laiendamisel
tekkinud
ehitusmaterjalide
ülejääkidega on
huvitatutele ära
anda kasutatud
eterniiti (suured
tahvlid) ja
aknaklaasi
(osaliselt
raamidega)
50 15 506, Sulev
Suurküla, Midrimaa
haldusjuht

Pakume tööd

AUTOJUHILE
ÄÄSMÄEL
lisainfo telefonidel
6 053 390
6 086 121

Kadunud

HALL
PÄRSIA KASS!

VÕTAME
MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LT AT S I O O N

TA S U TA !

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

Palume infot.
Tel: 56 649 844

TÄHELEPANU 16 – 17. AUGUSTIL TOIMUVA
HAANJAMAA EKSKURSIOONIST OSAVÕTJAD !
OSAVÕTUMAKS 500.- KROONI PALUME TASUDA 15. JUUNIKS päevakeskusesse,
TOIDURAHA TÄPSUSTAME HILJEM
(lõunasöök ja õhtusöök, hommikusöök on juba hinna sees)
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Arhitektuuribüroo asukohaga Saue linnas

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED

(võib ka osalise tööajaga). Vajalik
joonestusprogrammi autocad valdamine.
CV saata aadressil: mari@duograaf.ee
info telefonil 5 643 889

Hinnad soodsad, garantii

võtab tööle TEHNIKU

Telefon 50 29 075

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

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

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

Tegevtoimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 2500

