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SAUE
MÄLUMÄNGU
TEINE RING
30. mail
Saue mälumängu
I voor toimus 25. aprillil.
Tulemused:
1. Tammetark - 46 punkti
(Ralf Amos, Vello Toomik, Villu Liiv,
Sven Sommer)
2. Saue Muusikakool - 38 p
(Ero Liivik, Tarmo Pajusaar, Kristiina
Liivik, Mati Kanter)
3. Pentium
(Saue Gümn. õpetajad) - 32 p (Jaan
Palumets, Endla Lindmäe, Inna Pajos,
Toomas Kilgas, Kaido Talli)
4. Vaprad ja ilusad - 22 p
(Katre Amos, Rainer Ðternfeld, Ivar
Feldman, Kristiina Kotter)
5. Koit - 20 p
(Helmut Karin, Enn Tuule, Maida
Kivi, Andres Edovald)
Vast rohkem tekitasid elevust
küsimused, kus saadi teada, et
Egiptuse raudtee algaastatel kasutati
auruvedurite kütteainena muumiaid,
et eelmise sajandi alguses nimetati
Vene Riigiduuma palka dieediks, et
võistlus, kus etiooplane Robel
Teklemariam edestas keenlast Philip
Boiti ja veel nii kindlalt, et nende
vahele mahtusid nii portugaallane
Danny Silva kui iirlane Rory Morrish,
toimus murdmaasuusatamises ja peeti
see Sapporro 2007.aasta maailmameistrivõistlustel.

Lõpuks seda, et II voor
toimub Saue Gümnaasiumis
30.mail kell 19.00 ja sinna on
oodatud ka uued võistlejad,
sest –

neljast mängust läheb
vaid kolm arvesse.
Parimate soovidega
Tenno Sivadi

LINNAUUDISED

26. mai 2007

EMT plaanib
Sauele uut
mobiilimasti

1. juunil 2007 algusega
kell 17.00 toimub

EMT jätkab investeeringuid leviala
arendamisesse ja ehitab Saue
elanike kõnekvaliteedi parandamiseks masti Kuuseheki tänava
garaaþibokside juurde. Planeeritud
27-meetri kõrgune mast tagab väga
hea levi Sauel ning parendab
levikvaliteeti ka ümbruskonnas
laiemalt.
Uude masti paigaldatav tugijaam on
kiiret andmesidet võimaldava
EDGE-tehnoloogia toega, mis
peaks eriti rõõmustama mobiilse
interneti kasutajaid. EDGE ehk
Enhanched Data rates for GSM
Evolution on GSM võrgu
edasiarendus ning vahelüli GPRS-i
ja 3G võrgu pakutavate andmesideteenuste vahel, võimaldades
laias laastus neli kuni viis korda
kiiremat andmeedastust kui
tavaliselt GSM-võrgus andmeedastuseks kasutatav GPRS. EMT
võrgust on EDGEE toega
praeguseks juba 60%.

SUUR
HEATEGEVUSLIK
KEVADPIDU

Kaja Pino
EMT avalike suhete juht

Saue Lasteaias
Midrimaa

Kavas on kontsert, mängud
ja erinevad tegevused.
Pidu jätkub heategevusliku
koogisöömisega.
Ootame aktiivset osavõttu!
LUGUPEETUD KÜÜDITATUTE
VESTLUSRINGIS
OSALEJAD!
PALUME SIIRALT VABANDUST,
ET EKSITUSE TÕTTU OLI
PÄEVAKESKUSE UKS
SULETUD 10. MAIL 18.00 JA
SEETÕTTU JÄI ÄRA TEIE
KOOSVIIBIMINE!
VABANDAME VEELKORD
TEIE EES!
PÄEVAKESKUSE TÖÖTAJAD

Sauekad edukad
duatlonis
Eesti meistrivõistlused duatlonis
toimusid 12.mail Pärnus. Võistlus algas jooksudistantsiga, millele järgnes
jalgrattasõit ja uuesti jooksudistants.
Saue raudmehed Aado Liblikman ja
Tõnu Odamus võitsid oma
vanuseklassis kuldmedali, Sulev
Veerberk hõbemedali ja Marliis
Odamus saavutas C vanuseklassis IV
koha.
Edu neile!

SAUE
KOOLIHALDUSASUTUS
pakub tööd:

• UJULA
VALVEINSTRUKTORILE
0.5 või 1,0 ametikohta, vahetustega töö,
1,0 ametikoha min. töötasu
5500kr./kuus

• VALVURILE
võib töötada osalise tööajaga,tööaeg
öösiti ja nädalavahetustel, palk tunnitasu alusel +
lisatasu õhtuste ja öötundide eest
Täiendav info
tel. 65 96 519 / 65 95 611
e-post ivo@saue.ee
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SAUE NOORTEPÄEV JA TÖÖMALEVA AVAPIDU
Kevad! Päike! Kool lõpeb!
Algab töömalev, algab noorte töine, päikese ja puhkuseküllane suvi!
Just seda kõike tähistavadki Saue noored 2. juunil Klooga-Ranna Noortelaagris. Noored on
seda päeva ette valmistanud juba märtsikuust alates ning tulemuseks on õpetlik, sisukas ja
sportlik programm, mis sobib noortele alates 13. eluaastast ning on eriti vajalik töömalevlastele
ning neile noortele, kes kavatsevad suvepuhkuse ajal ka tööd teha.
9.00 – 9.15
9.15 – 9.28
9.30 – 10.00
10.00 -10.15
10.30
10.40
10.50
11.00

-

11.45 – 12.30
12.45 –
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 17.00

-

17.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 23.00

-

23.00 – 23.30

-

kogunemine noortekeskuse juurde
rongkäik Saue raudteejaama
sõidame rongiga Klooga Randa (pilet 11 krooni)
rongkäik raudteejaamast Klooga-Ranna Noortelaagrisse
ürituse avab Saue linnapea Ero Liivik
laagri kodukorda tutvustab laagriülem Helga Eichen
päevakava tutvustavad päevajuht Virko Peebo ja Maiken Masing
loeng teemal „Töötaja õigused ja kohustused. Tööohutus.“
Lektor Seili Suder Tööinspektsioonist
loeng teemal „ Ohutu suvi“ lektor noorsoopolitseinik Leena Pukk
alustavad erinevad töötoad, kus saab teha näputööd ja maalida
lõunasöök
meeskondlik raftiralli – korraldab firma Seikleja
mängud, võistlused, sport, töötoad – korraldavad noored ning
noortekeskuse noortejuhid
loominguline seiklusmäng „Fotojaht“ – korraldab firma Seikleja
õhtusöök
tantsuks mängib ansambel Slam. Tublimate osavõtjate autasustamine,
fotojahi piltide vaatamine
sõidame bussidega Sauele.

Osavõtt maksab 60 krooni, mille eest saad käepaela ja käepaela omanik
saab kaks korda päevas sooja toitu.

NOORED !
OLGE AKTIIVSED KAASA LÖÖMA, SEST TELLITUD ON KA ILUS ILM!
Palume vanemate abi, et kõik noored ilusasti hilisel tunnil Saue linnas koju jõuaksid!
Organiseeriva toimkonna nimel Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja
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Keskkonnaprojekt „Säästa elukeskkonda” aitab sauelastel
loodusega sinasõprust saavutada
Saue linn on paljude omataoliste seas
eeskujuks just heakorra ja rohelist
elukeskkonda väärtustava suhtumise
poolest. Rohelise linna mõistet on
järgitud nii linna juhtimises kui ka
erinevate
tegevusvaldkondade
arendamisel. Aina rohkem hakkavad
sauelased väärtustama oma kodu ja
keskkonda, kus elame. Kindlasti algab
arusaam tänapäeval nii olulisest
väärtusest nagu keskkond, meie lastest
ja igapäevasest käitumisest kodus.
Kristiina Kotter
Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht
Aprilli kuud on juba mitmeid aastaid
kutsud ka heakorrakuuks ning seda just
erinevate ettevõtmiste tõttu, mis selle
kuuaja jooksul aset leiavad. Saue linnas
on
aastaid
läbi
viidud
keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks
erinevaid projekte. Ühest taolisest
ettevõtmisest vestleme Saue linnavalitsuse
keskkonna ja halduse peaspetsialisti ning
projekti eestvedaja Inger Urvaga.
Mis on Teie poolt ellukutsutud projekti
peamisteks eesmärkideks?
Saue linnas on aastaid läbi viidud
keskkonnateadlikkuse
tõstmiseks
erinevaid projekte. Käesoleva projekti
„Säästa elukeskkonda” eesmärgiks on
kujundada isiksust, kes loodetavasti ei
viska prügi metsa alla, vaid elab ja tegutseb
keskkonda ja loodusressursse säästes.
Projektis osalemise kaudu püüame
kujundada väärtushinnanguid, mis
toetavad säästlikku looduskasutust,
keskkonnasõbralikku eluviisi, jäätmete
liigiti kogumist ning muudavad elu
vaimselt ja elamuslikumalt rikkamaks.
Olulisel kohal on praktiline loodushoiu
tundmine, loomingulise inspiratsiooni
ammutamine loodusest ja hooldatud
koduaedadest, jäätmealaste loengute
kuulamine. Oskuste kasutamine looduses
liikumisel ning prügistatud metsaaluste
korrastamine.
Kuidas soovitud eesmärke saavutate?
Saue Gümnaasiumi 1-4 klassi õpilased
koristavad Saue linna metsaaluseid ja

tammikut ning 7A klassi õpilased Keila
maanteeäärseid. 1-12 klassi õpilastele
toimuvad jäätmete ja keskkonnahoiu
teemalised viktoriinid ning parimatele
metsakoristajatele ja viktoriinide võitjatele
toimub väljasõit Nõva looduskeskusesse.
Toimub õpperetk loodusesse - arutame
looduse reostamise ja loodushoiu
probleeme. Retk lõppeb lõkke tegemise,
teejoomise ja võileiva söömisega Nõva
looduspargi piknikuplatsil. Loodusretk
toimub kahes grupis ning gruppe juhivad
Nõva looduskeskuse retkejuhid.
Kas taolisest toredast ettevõtmisest
saavad osa vaid koolilapsed või saavad
projekti kaasatud ka linnaelanikud?
Oleme projekti koostamisel mõelnud ikka
kõigi linnaelanike peale. Saue linna
elanikele – taimehuvilistele ja koduaia
kujundajatele - toimub juunikuus ringkäik
Saue kaunitesse koduaedadesse, mille
käigus tutvume erinevate koduaedade
kujundamise ja haljastusjääkide
komposteerimise võimalustega, täiendame
teadmisi taimeliikidest. Ringkäik lõppeb
väikese koosolemisega, mis pakub
võimalust ühisteks aruteludeks.
Loodusega sinasõpruse loomiseks sõidame
augustikuus Saue linnakodanikega Paikuse
valda. Tutvume sealse jäätmekeskusega,
jäätmete liigiti kogumise võimalustega ja
vajalikkusega ning külastame Paikuse
valla kauni kodu tiitliga pärjatud talusid:
Sõnni talu, Männituka talu ja Kuuvalguse
talu. Reisi käigus külastame ka Seljametsa
muuseumi, Pärnu ranna promenaadi ja
rannaparki ning kel soovi saab võimaluse
juua tassikese kohvi Ammende villas.
Sõiduaegagi
üritame
kasutada
ratsionaalselt ning omalt poolt viin läbi
loengu teemal:
„Jäätmed ja nende liigiti kogumise
võimalused” ning lühiülevaated
külastatavatest objektidest ning nende
seosest loodusega.
Milline on Teie koostatud projekti
oodatav tulemus, kuidas seda mõõdate?
Oodatavaks tulemuseks on looduse,
koduaedade ning metsa mitmekülgseid
väärtusi ja säästva arengu põhimõteteni
ning arusaamise – inimene on osa

loodusest ja linna elukeskkonna mõjutaja
– jõudmine, sest eks ole teada tõde, et
metsaalused ei reostu ilma hoolimatu
inimtegevuseta. Kui linnaelanik ise
tegutseb, loob ja hoolib, siis linna
metsaalused ja koos sellega elukeskkond
muutuvad puhtamaks, meie koduaiad
muutuvad kaunimaks, liigirohkemaks,
meie inimesed oskavad oma kodukohta ja
metsi paremini väärtustada. Saue inimene
õpib tundma loodust, tema koostisosa ja
elama keskkonda säästvalt. Õpib järjest
enam hoidma ja hoolima ja saab aru, et
inimene on osa looduse suurest tervikust
ja loodus on kultuuri ja majanduse alus
ning et jäätmed on tarbimise pahupool.
Mõõta ei ole projekti tulemust kindlasti
koheselt võimalik kuid usun, et läbi taoliste
ürituste suudame oma elanikke veenda
loodushoiu tähtsusest ning aasta-aastalt
kogevad kõik Sauel elavad inimesed, et
väärime tõeliselt Rohelise linna tiitlit!
Kuidas hindate projekti edukust nii
laste kui ka täiskasvanute seas? On Teil
palju kaasalööjaid?
Projekti aitavad ellu viia Saue
Gümnaasiumi poolsed koordinaatorid Ulvi
Urgard ja Malle Liiv ning neile on toeks
Saue Gümnaasiumi juhtkond ja õpetajate
kollektiiv.
Usun, et looduses viibimine ning läbi
ühiste ettevõtmiste on projekt nii laste kui
ka linlaste seas populaarne. Ei too me ju
inimesteni võõraid ja ebavajalikke
teadmisi vaid õpetame just igapäeva elus
sageli mitte nii tähtsatena näivate
probleemide
käsitlust
ning
loodussõbraliku ellusuhtumist.
Saue linnavalitsus tänab keskkonnaprojektis osalejaid, kaasamõtlejaid ja
toredaid sauelasi! Erilised soojad sõnad
meie poolt
Saue Gümnaasiumi
juhtkonnale ja 1-4 klassi ja 7A klassi
õpilastele tubli töö eest ning suured
tänud alljärgnevatele õpetajatele:
Ulvi Urgard, Malle Liiv, Anu Lauri,
Siret Ost, Egle Viilma; Anu Vananurm,
Loreida Veskioja, Heli Uustal, Maarika
Maivel, Hellen Floren, Merike Saul, Lea
Jaansoo.
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Sarja „Roheline unistus” esimene rattaretk finiseeris Sauel
v

„Roheline unistus” on Briti Nõukogu
rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on
juhtida tähelepanu valglinnastumise
temaatikale. Koostöös Eesti Rohelise
Liikumise ja Eesti Päevalehega korraldatakse
neljal neljapäeval rattaretked Tallinna lähiümbrusesse ja tutvustatakse kõneldakse
erinevatel ökoloogilistel teemadel.
17.mail sõudis esimene rattaretk Nõmmelt
Sauele, kus siinses gümnaasiumis peeti
haarav debatt valglinnastumise ökoloogilisest jalajäljest.
Nii suurel hulgal jalgrattureid ei kohta Saue
linnas just igapäev, kuid just sellel kaunil
neljapäeva õhtul oli terve Saue Gümnaasiumi
esine jalgratastest- ja ratturitest hõivatud.
Tegemist oli vahva ja kaasamõtlema sundiva
üritusega, mille korraldajad olid ellukutsunud
sooviga juhtida kaasaja inimese tähelepanu
inimmõjust tingitud faktoritele, mille
põhjustavad inimesed kolides linnast nn maale.
Sõnakoosoleku juhatas sisse Briti Nõukogu
direktriss Küllike Tohver, kes selgitas projekti
tagamaid ja andis ülevaate valglinnastumise
hetkeseisust Eestis ja mujal Euroopas. „Iga

eestlase unistus on elada oma majas
linnalähedal maal. Omades väikest aeda ja
rohelust enda ümber. Valglinnastumise
probleem peitub aga selles, et kolides maale
hakatakse tegelikult linna enda ümber
tekitama”, nentis proua Tohver sissejuhatuses.
„Meie ürituse eesmärk on tekitada üldine
diskussioon, et roheline unistus ei muutuks
roheliseks õudusunenäoks!”
Huvitava loengu pidas ka Rein Ahas Tartu
Ülikooli Geograafia Instituudist. Kes loetles
valglinnastumise positiivseid ja negatiivseid
jooni ning tõi välja uusi tekkinud termineid.
Üheks taoliseks huvitavaks terminiks on
näiteks autosõltlasteühiskond, mida võib
seletada kui ühiskonda, kes saavad oma
elutähtsaid vajadusi rahuldada vaid auto
olemasolul.
Professor Rob Atkins, ülikooli University of
the West of England Urbanistika uuringute
keskuse direktor lähendas kohalolijaid
valglinnastumise ajaloole ja seletas ka veidi
põhjuseid. „ Valglinnastumise probleem on
pärit juba saja aasta tagant, mil linna peeti ja
peetakse ka tänapäeval, ebaturvaliseks ja
üksikuks kohaks. Seetõttu eelistavad valida

Tore lugu ja paha lugu
Nädalavahetusel koduse Saue vahel liikudes tabasid mind vastandlikud emotsioonid. Üheltpoolt
heakorrastatud linn, teisalt paharettide mäkerdatud terviserada.
Linn on korras
Eelmisest aastast mäletan, et veel hilissügisel sai nuriseda aukude üle sõiduteel. Rahul ei saanud
olla ka heakorraga – võilill möllas ikka täiega.
Sel aastal on linna tabanud kui ümbersünd. Teeaugud on juba lapitud. Koondise tänav on saanud
värske katte, kõnniteed on valminud.
Haljasalad on hooldatud ja linn on puhas – tunda on peremehe kätt. Tahan selle eest tänu avaldada,
aga ei tea kellele. Kas on mõni uus hoolas ametnik südamega töö kallale asunud või on linnavõim
uuele kvalitatiivsele tasemele tõusnud?
Paharetid meie keskel
No kes on need pätid, kes vastvalminud laste liumäe Sarapiku terviserajal ära on rikkunud? Kes
on need inimesed, kes enda seksuaalset orientatsiooni linnavaral kuulutama peavad? Miks on
vaja kõike ilusat enda ümber hävitada?
Kas tõesti on mõnel kodune olukord nii käest ära, et peab
oma pahameelt ilu hävitamise peal välja elama? Sel juhul
teavad linna sotsiaaltöötajad, kelle juurde jäljed viivad.
Või juhtus mõni pisipätt Tallinna sündmusi televiisorist
nägema ja otsustas oma kodulinnas jõu- ja ilunumbreid
harjutada? Sel juhul on loogiline, et vara omanik, so linn,
pöördub politsei poole kurjategija väljaselgitamiseks.
Politsei võimekus on selline, et suure tõenäosusega leitakse
isik, kes vara on rikkunud. Sellele aitab ilmselt kaasa ka
paharet ise, kes on juba oma vägitegudega kelkinud.
Las süüdlane proovib alustuseks enda mäkerduse
puhastada. Kui see ei õnnestu, siis tuleb tal osta uus liuväli
lastele. Maksku see siis 50 või 100 tuhat krooni. See oleks
ka õpetuseks teistele, kelle käed sügelevad ja mõistus on
arenemisfaasis.
Kalev Lillo

oma elamiskohaks maaasumid. Kuid
tänapäeval on
muutunud asi
probleemiks
tänu transpordi
vajaduse
kasvule.”
K õ i g i s t
sõnavõttudest
ja üldistest
aruteludest
kumas läbi üks tähelepanuväärt arusaam.
Kõik, mis inimesed teevad on seotud
keskkonnaga, kus elame. Mida mugavamaks
muutub ühiskond, seda rohkem tekib üldist
saastet ja energiavajadust.
Välja hõigati ka meelierutav ettepanek
igapäevastele autoga sõitjatele – proovige oma
igapäevased toimetused ilma autota tehtud
saada, näete kindlasti kuivõrd rikas on maailm
väljaspool ning kui palju meelerutavaid
kogemusi omandate lihtsalt jalamees olles.
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Keskkonnaprojekt „ Säästa elukeskkonda” 2007
Osalemine keskkonnaprojektides on saanud Saue koolis
traditsiooniks. Eesmärgiks on kujundada isiksust, kes elab ja
tegutseb loodusressursse säästes ning oma tegevuse kaudu rikastab
meie elukeskkonda. Ei viska prügi metsa alla ja kui seda on tehtud,
siis koristab ära. 2007.aasta Saue linna ja Saue kooli ühise
keskkonnaprojekti “Säästa elukeskkonda” avaürituseks saigi
kodulinna koristamine. Seekordsed vabatahtlikud olid kõik
algklasside õpilased koos õpetajatega ja põhikooli 7a klass.
“Ma võtsin projektist osa, sest tahtsin meie loodust natukenegi
puhtamaks teha,” avaldab Sten oma mõtte. Ragnar põhjendab oma
osalemist: “Ma läksin, sest ma ei sallinud vaadata, kuidas teeääred
igasugust sodi täis on.” Ayron aga arvab, et kui kõik ümbrus puhas
oleks, siis oleks see Saue mainele hea (arvestades saabuvat
kodulinnapäeva „Saue Sõlg“) ja meil endil ka ilus vaadata. Heleni
meelest on natuke imelik käia teiste järelt koristamas - see tähendab
seda, et inimesed ei tohiks olla nii hooletud ning igasugust prahti maha
visata.
Teisipäeval, 8.mail kell 11.10, kogunesid noored jaanitule platsile, kus
neid ootas tööd koordineeriv Saue LV keskkonna ja halduse
peaspetsialist Inger Urva. Iga
õpilane sai töökindad ja rulli
prügikotte. I - IV klassi
õpilased jäid Saue linna
metsaaluseid ja tammikut
koristama. 7a õpilased
jagunesid paaridesse, et
lõikude kaupa katta vahemaa
Tallinn –Keila maanteel
Olerexist Tõkke tänavani ja
korjata kokku tee ääres vedelev
prügi. Samas hoiatas ametnik
ka maantee koristamisega seotud ohtude eest.
“Kõik hakkasid usinasti tööle, kuigi lõõmas päike ning teravad oksad
kriipisid käsivarsi,” ütleb Doris. Inge-Helene jõudis töö käigus nautida
päikesepaistelist, kuid tuulist ilma. Tema rühmakaaslase Kristeli meelest
tegi asja lahedaks veel see, et oli pundis naljakate ja huvitavate
inimestega, nagu ta ise ja
Annaliis ja Eneli, kellega sai
kogu aeg nalja.
Prügi oli palju. “Teeääred olid
väga sodi täis, mis enamjaolt
koristatud sai,” räägib Erko.
Jalmar: “Leidsime igasuguseid
huvitavaid asju - prille ja
pangakaarte, kuid põhiliselt eri
sorti pudeleid ning suitsupakke.” “Sellel ajal, kui tööd
tegime, olid autojuhid meid
nähes korralikud ega visanud
prahti maha,” ütleb Erik.
Märten: “Me koristasime ning
lõpupoole tulid Mikk ja Mihkel
meile appi.” “Kui autod meist
mööda sõitsid, siis nad
kahetsesid, et prahti välja
visanud olid,” loodab Andrei. Raido: “Me lehvitasime kõigile, kes meist
mööda sõitsid ja nemad lehvitasid meile ka. See rõõmustas meid.”
Prügiga täideti suur hulk kotte. “Kui keegi prahti maha ei viskaks, siis
olekski Saue linn puhas ja ilus,” mõtiskleb Tauri.
Kas järgmistel aastatel uuesti osaleda?
“Seda tööd võiks edaspidi ka teha,” arvab Jenna, “ kuid veel parem

oleks praht prügikasti visata.” Andres leiab, et see oli hea trenn ja
kavatseb järgmisel aastal ka osaleda. Danielile koristamine meeldis,
sest sai kasulikku tööd teha ja ta loodab, et paljud inimesed lõpetavad
prahi loopimise
Kindlasti oli see päev igati tore ja õpetlik. Teekoristamisel kaasalöönud
lapsed ei viska tulevikus autoaknast prahti välja ega poeta seda ka
mujale.
Kiitus tegijatele.
7a klassi muljete põhjal,
geograafiaõpetaja Ulvi Urgard

KOOLILASTE TOETUSE
MAKSMINE 2007. AASTAL
Vastavalt Saue Linnavolikogu 20.03.2003. määruse nr 10 “Saue
linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“
ja Saue Linnavalitsuse 11. mai 2005 määrusele nr 4
“Koolitoetuse maksmise kord” makstakse Saue Linnavalitsuse
poolt Saue linnas elukoha registreerinud õpilaste vanematele
koolilaste toetust 2007/2008 õppeaastal kooliskäivate laste
toetamiseks.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle mõlemad vanemad
on registreerinud elukoha Saue linna elanike registris. Juhul,
kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna elanike
registris, makstakse alates käesolevast aastast koolilaste toetust
50% kehtestatud toetuse suurusest. Toetust makstakse ühel
korral aastas ajavahemikul 1.oktoober kuni 30. november.
Toetus kantakse lapsevanema poolt kirjalikus avalduses
näidatud arveldusarvele.
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi kantseleis,
Saue Linnavalitsuse infoletis ja Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee /õigusaktid-blanketid –koolitoetuse taotluse
blankett/. Avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu kuni
30.septembrini.
2007/2008 õppeaastal on koolilaste toetuse suuruseks vastavalt
lapse esimesel kooliaastal – 700 krooni ja järgmistel
kooliaastatel (2.klass – 12. klass/kutseõppeasutuse viimane
kursus) – 300 krooni.

NB!

Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste toetuse avalduse 2005
ja 2006 aastal ja kelle lapsed käivad endiselt koolis ning
arveldusarve numbrid ei ole muutunud, uut avaldust toetuse
saamiseks esitama ei pea.
Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid põhikooli ning kelle
lapsed asuvad alates 1.septembrist õppima kutsekeskharidust
andvatesse õppeasutustesse peavad esitama avalduse juurde
lapse koolitõendi.
Ilusat koolivaheaega soovides
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 6 790 174
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8. - 10. juunini toimub Saue linnas traditsiooniline noorte
jazzipidu VISIOON.
Juba viiendat korda toimuva Rahvusvahelise
Noorte
Jazz-improvisatsioonifestivali idee on improvisatsioonilise
muusika propageerimine noorte seas,
osalevad noortebändid Eestist, Lätist,
Hispaaniast, Soomest ja Rootsist.
Festivali üheks peaesinejaks on Ungari
viiulivirtuoos Zoltán Lantos koos
jazzkvartetiga Mirrorworld, kes 10. juunil
kell 20.00 KUMU auditooriumis toimuva
kontserdiga festivalile ka punkti panevad.
“Lantos Trio” nime all esinenud ansambel
andis aastate eest menuka suvelõpu
kontserdi Kadrioru lilleaias. Duo Zoltán
Lantos - Gabor Juhasz (kitarr) oli I Noorte
Improvisatsioonifestivali Visioon peaesineja.
Kontsert saab teoks tänu Ungari
Instituudile.
Vanusepiiranguid festivalil osalemiseks ei ole.
Kõige nooremad osalejad on 12-aastased
muusikud Lätist. Ansamblite poolt esitamisele
tulevate teoste hulgas on palju omaloomingut,
mis festivali eriliseks ja põnevaks teevad. Kõik
esinejad on omanäolised ja tunnustuse
väärilised.
Kolme päeva jooksul esinetakse mitmetel
lavadel.
• festivali esimese päeva, 8. juuni, peaesineja
on George Kontrafourise kvartett.

Kontsert algab kell 21.30 Saue Gümnaasiumi
saalis.
• Noortebändide valduses on Saue
Gümnaasiumi saal, 9.juunil 12.00-15.30
toimub vabaõhulaval Saue linna keskuse pargis
“Jazzipiknik”,. Üritus on tasuta.
• 9.juunil kell 21.00 esineb Saue
Gümnaasiumi saalis Tallinna G. Otsa nim.
Muusikakooli “All Stars Big Band” feat.
Siim Aimla, Eduard Akulin, Reigo Ahven.
• 10.juunil toimuvad Kadrioru pargis
väiksed kontserdid ning KUMUs on festivali
lõppkontsert.
•
Alates 7.juunist toimub ka esinemisi
Tallinna väikeklubides.
Registreerimine festivalile on avatud.
Hetkel on registreerunud 18 bändi.
“Visiooni” üheks oluliseks osasks on õpitoad
(workshopid).
2007. aastal on õpitubade läbiviijaiks
festivali peaesinejad Soomest: Kreekas
sündinud hammondimängja George
Kontrafouris, Manuel Dunkel saksofonil,
Jussi Lehtonen trummidel ja Sami Linna
kitarril.
Tegemist on Soome tippmängijatega, kelle
mängu- ja õpetamisoskusi hinnataks väga
kõrgelt. Enamus bändiliikmeid on enne Eestis
esinenud, kuid selles koosseisus on nad Eestis
esmakordselt.

Õpitoad toimuvad 9.juunil alates
kella 11.00 - 14.00
Täpsemat infot esinejate ja ajakava kohta saab
lugeda festivali kodulehelt: www.noortejazz.ee
Festivalil on hetkel 26 toetajat.
Vt.kodulehelt.
Festivali pass on 150/ 100
Käepaela saab kätte kohapeal.
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Festivali Visioon korraldaja, projektijuht

Huvikeskuse kunstiringid lõpetasid hooaja
15. mail külastasid noored keraamikud
Tallinna Keraamikatehast. Uudistati,
kuidas valmib kaunis keraamika ja saadi
uusi ideid angoobide kasutamiseks.
17. mail toimus meisterdamis- ja
tekstiilimaali ringide ühine väljasõit

tutvumaks
vastavatud
Järvakandi Klaasikoja ja
muuseumiga.
Tähenduse said klaasiahi,
klaasipiip, klaaspudel ja
kärbsepüüdja.
Johanna, Annika
ja Frank said ka
ise klaasipuhumist proovida.
Klaasikoja õuel,
soojas kevadpäikeses, andsid
õpetajad tunnustavate sõnade
saatel
oma
õpilastele
tunnistused ning soovisid
kaunist ja loomingulist suve.

Huvikeskuse kunstiringide juhendajad
Reet Vester
Monika Liiv
Made Kaares
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Lõpetas Saue Muusikakooli V lend.
13. mail 2007. aastal toimus ajaloolise Kadrioru Lossi Valges
saalis Saue Muusikakooli V lennu pidulik kontsert-aktus.
Pärast ilusat kontserti jagati lõputunnistusi, kiituskirju, peeti
kõnesid, jagati lilli ja meeneid. Iga lõpetaja sai muusikakooli
poolt meeneks CD plaadi, kus on salvestatud kõikide V lennu
lõpetajate lõpueksamite kavad. Lõpetajate poolt oli korraldatud
bankett ning mälestusmeenena anti muusikakoolile üle lõpetajate
piltidega pildialbum ja lillevaas.
Muusikakooli lõpetasid:
Klaveri eriala
Linda Kanter (kiitusega)
õpetaja Terje Mäss

Viiuli eriala
Anni Ruul (kiitusega)
õpetaja Juta Ross

Flöödi eriala
Laura Pley (kiitusega)
õpetaja Jüri Hargel

Löökpillide eriala
Laura Kivik
õpetaja Riho Joonase

Pop-jazz laulu eriala
Marit Väin
õpetaja Eve Pärnsalu
Tänavused lõpetajad paistsid
silma erialade paljususega ja
heade õppetulemuste poolest.
Kõik viienda lennu lõpetajad on
muusikakoolis õppimise ajal
aktiiveslt osa võtnud
maakondlikest ja
vabariiklikest
konkurssidest ning
saavutanud kõrgeid
kohti.
Vaatamata muusikakooli lõpetamisele jätkab enamus
lõpetajaid muusikaga tegelemist. Mõned plaanivad
minna edasi õppima, mõned jätkavad tegutsemist
ansablites ja orkestris.
13. mail tähistas eesti rahvas Emadepäeva, President Toomas Hendrik Ilves korraldas Kadrioru
lossis vastuvõtu paljulapseliste perede tublidele
emadele.
Meie koolile tähendas selline kahe piduliku sündmuse
kokkulangemine täiendavat rõõmu ja vastutust - lisaks
lõpuaktusele esinesid kaunid Saue neiud ka Eesti
Presidendi vastuvõtul sadadele suurperede emadele üle
Eesti.
Vastuvõtul esinesid: Anni Ruul ja kontsertmeister Terje
Mäss, Laura Pley ja kontsertmeister Tiina Kalvet, Marit
Väin ja Karolina Laos koos kontsertmeister Ülo
Mälgandiga.
Kontsert- tervitus leidis sooja vastuvõtu nii publiku,
kui Presidendi poolt.
Õnnitleme kõiki lõpetajaid, õpetajaid ja
kontsertmeistreid, kes on ühiselt selle huvitava, aega
ja pingutust nõudva teekonna ette võtnud ja selleks
korraks lõpule jõudnud! Tänan Teid ilusate koosoldud
hetkede ja muusikaelamuste eest!
Teie
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

NB!
Traditsiooniline Harjumaa Muusikakoolide
lõpetajate kontsert- vastuvõtt toimub
2. juunil kell 17.00 Rae Kultuurikeskuses
(Aruküla tee 9, Jüri).
Oodatud on kõik Saue Muusikakooli
2007. aasta lõpetajad koos vanematega.
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Linnavolikogu kiitis heaks
arengukava, arutas linnavalitsuse
kui ametiasutuse struktuuri
ümberkorraldamist.
Linnavolikogu V koosseisu 19.
istung toimus 17. mail 2007 ja
päevakorras olid järgmised
küsimused.
1. Saue linna 2007-2017.a. arengukava esimene
lugemine /otsus nr. 100/.
Arengukava aastateks 2007-2017 kiideti heaks.
Linnavalitsusel tuleb korraldada arengukava avalik
väljapanek, tagada avaliku väljapaneku ajal tehtud
ettepanekute arvelevõtmine ning nende esitamine koos
linnavalitsuse poolse seisukohaga volikogu augustikuu
istungile.
2. Saue linna ametiasutuse struktuuri
ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine.
Otsustati lõpetada esimene lugemine, suunata eelnõu
komisjonidesse ja täiendada eelnõud punktiga „Saue
Linnavalitsusel esitada palgakorralduse alused volikogule
hiljemalt 1. augustiks 2007”.
3. Saue Linnavolikogu 18.01.2007 otsuse nr. 81
kehtetuks tunnistamine
/ 11 poolt ja 2 erapooletut, otsustati vastu võtta
otsus nr. 101/.
Kehtetuks tunnistati otsus nr. 81 „ Saue Linnavolikogu
20. aprilli 2006.a. otsuse nr. 47 täpsustamine”
(otsus nr. 47 käsitles Saue linna üldplaneeringu
ülevaatamist)
4. Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine
/otsus nr. 102/.
Linnavalitsuse liige Vello Toomik puhkab alates
18. juunist 2007 kuni 8. juulini 2007 (incl).
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

26. mai 2007

Linnavalitsus otsustas
ehituslubade ja kasutuslubade
andmise, eraldas ühingutele raha,
arutas sotsiaalküsimusi, eraldas
reservfondist raha, otsustas
kaubandustegevuse
registreerimise, nõustus avaliku
ürituse korraldamisega ning
lepingute sõlmimisega.
Linnavalitsuse kaheteistkümnes
istung toimus 09. mail ja
päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Viigimarja tn 12 ehitusloa väljastamine
(üksikelamu püstitamiseks) /korraldus nr.143/.
2. Muskaadi tn 6 ehitusloa väljastamine
(üksikelamu püstitamiseks) /korraldus nr. 144/.
3. Tule tn 22 ehitusloa väljastamine
(sadeveetrassi rajamiseks) /korraldus nr. 145/.
4. Tule tn 22 ehitusloa väljastamine
(heitveetrassi rajamiseks) /korraldus nr. 146/.
5. Tule tn 22 ehitusloa väljastamine
(veetrassi rajamiseks) /korraldus nr. 147/.
6. Ladva tn 1A ehitusloa väljastamine
(sidekanalisatsiooni rajamiseks) /korraldus nr. 148/.
7. Kungla tn 2 ehitusloa väljastamine
(lao-büroohoone püstitamiseks) /korraldus nr. 149/.
8. Tule tn 24A kasutusloa andmine
(maitseainetehase laiendusele) /korraldus nr. 150/.
9. Tule tn 24A kasutusloa
väljastamine(maitseainetehase müratõkkeseinale)
/korraldus nr.151/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr. 152/.
11. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr. 153/.
12. Ühingule raha eraldamine /korraldus nr. 154/.
13. „Saue Sõle” statuut
(eelnõu suunati teisele lugemisele).

RINGKÄIK KODUAEDADESSE
12. juunil 2007. a.
korraldab Saue Linnavalitsus linnakodanikele ringkäigu Saue linna kaunitesse koduaedadesse.
Huvilistel palume koguneda kella 11. 30 keskuse parki purskkaevu juurde.
NB! Tugeva vihmasaju korral üritust ei toimu.
Lisainfo keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urvalt telef. 67 90 185.
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14. Tänukirjaga autasustamine /korraldus nr. 155/.
15. Saue noorte töömaleva korraldamise luba
/korraldus nr. 156/.
16. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Linnavalitsuse
liikme puhkusele lubamine”
Eelnõu suunati volikogusse.
17. Avaliku ürituse korraldamise lubamine
/korraldus nr. 157/.
18. Reservfondist raha eraldamine allasutuste
arvutite hooldamiseks /korraldus nr. 158/.
19. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr159/.
20. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr. 160/.
21. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 161/.
22. Info
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Õnnitleme!
LINDA HINDOV
VALVE UIBO
AINO SIMSON
ARMILDE SOREL
JOHANNES KERGE
HEINO HEINSALU
INGEBORG VELDRE
HARRI POOL
ELFE EMILDE TAGGER
ROLAND MAURER
BERNI RIKKO
RITA PREIBAH
ELGA KANGUR
ERIK LIHO
MARIA AAV

88
86
86
85
84
83
83
83
83
82
82
82
82
81
80

SAMUEL LILLEORG
ELVIIRA SAAREN
HARRY KOMBE
NEIDI JÄRVEMÄGI
VILMA SILM
ILME HERMSON
ERICH KANARBIK

75
75
75
75
75
75
75

MAIE UHTLIK
TOOMAS VALLFISCH
ANATOLI REIMAN
HEINO PAAS
LEHTI MÄGI
JÜRI MÄND
FAINA LAPPALAINEN

70
70
70
70
70
70
70
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SUVi ON ÕIGE AEG
TEHA LÕÕRID PUHTAKS
30. märtsil korraldas Põhja-Eesti
Päästekeskus kogu Eestit hõlmava projekti
“Kodu tuleohutuks! 2007” raames Saue
Päevakeskuses infopäeva. Projekti üheks
osaks on Saue linna 40-le vähekindlustatud
pere kodudesse suitsuandurite paigaldamine
koos tuleohutusalase konsultatsiooniga.
Tänaseks on paigaldatud 20 suitsuandurit,
ülejäänud paigaldatakse sügisel. Valikus, mis
tehti sotsiaaltöötajate poolt, on eelkõige
eramutes üksielavad liikumisraskustega
eakad ja puuetega inimesed.
Projekti raames on kõikidel huvilistel
võimalik ööpäevaringselt töötavalt telefonilt
1524 saada infot päästeteenistuse kohta ja
registreerida päästeteenistuse kodukülastusi.
Helistades lühitelefonile 1524, saate tellida
koju spetsialisti, kes hindab Teie kodu
tuleohutust ja annab nõu, mida teha kodu
turvalisemaks muutmisel.
Suvi möödub ruttu, praegu on õige aeg
tellida oma koju tulekollete hoolduseks
vastav spetsialist.
Vastu tulles linnakodanikele, avaldame Saue
linnas tegutsevate korstnapühkijate ja
pottseppade kontakttelefonid.
FIE URMAS RÄNI
TEL 52 21 082 õhtuti 19-21
FIE TEET VÕHANDU
TEL 58 009 429 õhtuti 19-21
TVTÜ TEENUS OÜ
TEL 6 748 140
OÜ TALLINNA KORSTNAPÜHKIJAD
TEL 64 17 700, 56 55 015.
Palve korstnapühkijatelt –
ÄRGE JÄTKE OMA KORSTNATE
HOOLDAMIST JA VAJALIKKE
POTTSEPATÖID SÜGISESSE!
Ja alati tasub alles hoida spetsialisti poolt
teostatud hooldustööde tegemise kuupäev ja
teostatud tööde kohta kviitung juhuks, kui
Teil on vaja meenutada, millal ja millised
tööd tehti.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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KAHE
DETAILPLANEERINGU
AVALIK VÄLJAPANEK
JA ARUTELU.
Saue Linnavalitsus korraldab Segu tn 8 AS MIRA
kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku,
mis toimub linnavalitsuse ruumes Tule tn 7
esimesel korrusel 5. – 21. juunini 2007.a.
Sama detailplaneeringu avalik arutelu toimub
25. juunil 2007 sama hoone III korruse saalis
kell 18.00.
Nimetatud detailplaneeringuga määratakse
ehituskeemia ettevõtte
laiendamiseks uus ehitusõigus ning uuendatakse
kinnistu tehnovarustuse
ja keskkonnakaitse lahendust. Detailplaneering ei
muuda Saue linna üldplaneeringut.
Saue Linnavalitsus korraldab Tule tn 20 AS SAMI
kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku,
mis toimub linnavalitsuse ruumes Tule tn 7
esimesel korrusel 5. – 21. juunini 2007.a.
Sama detailplaneeringu avalik arutelu toimub
26. juunil 2007 sama hoone III korruse saalis
kell 17.30.
Nimetatud detailplaneeringuga määratakse
masinaehituse ettevõtte laiendamiseks uus ehitusõigus
ning uuendatakse kinnistu keskkonnakaitse lahendust.
Detailplaneering ei muuda Saue linna üldplaneeringut.

DETAILPLANEERINGU
AVALIKU VÄLJAPANEKU
PIKENDAMISEST JA
SELLE AVALIKUST
ARUTELUST
Saue linnavalitsus teatab, et Kütise tn 8
territooriumi detailplaneeringu avalikku
väljapanekut Tule tn 7 esimese korruse
vestibüülis on pikendatud 31. maini 2007.a
Saue Linnavalitsus korraldab Kütise tn 8
territooriumi detailplaneeringu avaliku
arutelu 7. juunil 2007 kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Planeeritav maaüksus suurusega 1,29 ha
paikneb Saue linna Keskuspargi ja
Pärnasalu tänava vahelisel haljasalal.
Kinnistule kavandatakse kahest 3 – 4
korruselisest korterelamust koosnevat
111 korteriga elamukvartalit.
Hoonete esimestele korrustele on
planeeritud äripindu. Valdav osa
autoparklast kavatsetakse paigutada
elamute soklikorrustele. Detailplaneering
muudab Saue linna üldplaneeringut.

19. mail Saue Valla Kultuurikeskuses
Saue Päevakeskuses on kolm kuud
kestnud seenioritantsu õppimine ja
harjutamine. 19. mail oli esimene meie
naiste tuleproov, mis ka suurepäraselt
õnnestus! Ei olnud siin vahet, kes kui
kaua õppinud - kuigi alguses tekitas
kõhedust nõmmekate kuue-aastane
tantsustaaþ.
Saue Valla Kultuurimajja oli peale sauelaste tantsijaid tulnud Nõm-melt, Kristiine
linnaosast ja Laagrist. Ürituse avas
Mäeotsa Maali, kelle humoorikat juttu

kuulates sai saalitäis tantsunaisi esinemispalavikust veidike leevendust. Ja läkski
tantsuks – avavalss, Saue-Laagri ühistants,
Mehhiko tants Nõmme tantsijate esituses.
Kristiine tantsijad rõõmustasid silma
tantsuga Õnn kaasa. Väga põnev oli suur
ühistants, kus kauem harjutanud ja vähem
harjutanud ühiselt samme seadsid. Ilus oli
ja kena vaadata! Üllatuskülalisteks olid
kõhu-tantsijad, kes esitasid kaks tantsu –
tervise tants ja berberi rahvatants. Peale
väikest kosutavat kohvipausi esinesid
Kiisa Rahvamaja taidlejad etendusega Neli

õuna. Peale etendust jätkati tantsuga –
nii ühiselt kui grupiti. Lõpetuseks võib
öelda, et oli õnnestu-nud üritus ja
kindlasti saab edaspidigi ühiselt midagi
ette võetud.
Suured tänud Kulla Heinale
õpetamise eest! Tahaks loota, et meie
tantsuhuviliste ring sügisel suureneb.
Täname ka Saue Valla
Kultuurimaja töötajaid
korraldamise eest!
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PÄEVAKESKUS

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED MAIKUUS
28.05.
29.05.
30.05.
30.05.
31.05.

15.00 Külaliseks on Astrid! Teema täpsustamisel …
11.00 Erivajadustega inimeste väljasõit Keila-Joale
12.00 Ruth Alev‘i näituse avamine
15.00 Inkotoa nõustamistund! Abivahendite tutvustus
14.30 Maaema-Helve Laksberg: nisuorase mahlad ja
degusteerimine, võilille juurika kohv, kodused
joogid (peedi-arbuusi mahl jm), rohelised
pannkoogid. Filmi vaatamine!

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED JUUNIKUUS
1.06
1.06
1.06

11.00
13.00
16.00

4.06

14.00

5.06

11.00

Saue Linna Invaühingu koosolek
Seenioritants
Vabastava hingamise sessioon
(registreerimisel saate täpset infot)
Infotund Juhan Räniga: korstnapühkimine,
küttekollete hooldus ja korrashoid
Päevakeskuse juurest väljasõit Tallinna Loomaaeda.

Palume soovijatel registreerida.
Palume vabandust neilt, kes registreerisid Maikuus.
Meist olenemata asjaoludel jäi külastus ära!
6.06

10.10

7.06

19.00

7.06
8.06
8.06
11.06
12.06

20.00
13.00
15.30
13.00
15.00

13.06
13.06
14.06
15.06
15.06

14.00
15.00
18.00
13.00
16.00

18.06
21.06

10.30

22.06

13.00

Rongiga Keilasse Harjumaa Muuseumi külastama,
tagasi 13.00 Keila rongiga.
Osalejatel palume teatada Päevakeskusesse.
Väheste osalejate puhul jätame külastuse ära!
(kaasa väike näks endale ja kuna jaamast on pikk
jalutuskäik, siis soovitame käimiskeppe)
Ühiskülastus: Niguliste kirikus Hortus Musicus,
sooduspilet 80.Õhtu koos külalistega Vangaþist
Seenioritants
Vangaþi külaliste ärasaatmine Saue Trahteris
Väljasõit Tallinna Teletorni, eelregistreerimisega
Aloe Vera toodete tutvustus-müük
(erinevad tooted ka päikesepõletuse vastu jm
huvitavat-kasulikku)
Väljasõit Vargamäe Kuningriigi etendusele
Saue Vabadusvõitlejate koosviibimine
Küüditatute koosviibimine
Seenioritants
Vabastava hingamise sessioon
(uutel soovijatel palume registreerida)
Matk Põhja-Kõrvemaale, palume registreerida, 50.osavõtumaks. Soovitus matkajatele – käimiskepid kaasa!
Kepikõnnimatk!!! …. päevakeskuse juurest bussiga Kiisale
ja Kiisalt matkates Sakku, ekskursioon õlletehases
25.- krooni. Matka pikkus 7 km.
Seenioritants

TÄHELEPANU MATKADEST OSAVÕTJAD!
Kellel puuduvad käimiskepid, siis päevakeskusest on
Teil võimalik neid laenutada!

TÄHELEPANU AHVENAMAALE
SÕITJAD!
25.06 - 28.06. 2007.a.
Palume helistada päevakeskusesse ja
kontrollida üle – kas piletisaamiseks
isikukood on ikka antud!

26. mai 2007

SAUE PÄEVAKLESKUS
KORRALDAB 18. JUUNIL
Matk läbi PõhjaKõrvemaa
matka pikkus on ligi 12 km
Üks parimaid matkapiirkondi Eestis, vaheldusrikas
maastik.
Sõidame mööda Vana-Narva mnt Kolga mõisa, kus põikame ka
muuseumi, sealt Järvi Pikkjärvele, kust algab jalgsimatk.
Lendurite kivi, Pärnjärve laagriplats. Läbime laukarohke Suru
raba ja tõuseme kõrgele Paukjärve oosile ja vaatetorni.
Paukjärv on kunagine Tammsaare lemmikpaik, “Kõrboja
Peremehe” tegevuspaik, hilisem skaudi- ja pioneerilaager
saame supelda ühes Eesti puhtaimas ja kauneimas järves ja selle
kaldal piknikku pidada (igaühel kaasas).
Edasi matkame mööda kõrget ja kitsast oosiharja Metstoa
järvede vahelt võrratutele Jussi järvedele (6), sealt üle
omapärase Jussi kanarbikunõmme Koersillale. Venemäe
vaatetorn, Mustjärve oos. Rammus supp Kõrvemaa Suusa- ja
Matkakeskuses (30.- krooni). Tagasiteel peatus Anija mõisas,
Harju-Jaani kiriku kaudu sõidame tutvuma veel Kostivere
karstialaga.
REGISTREERIMINE TELEFONIL 65 95 070
NIMEKIRI SULETAKSE 12. juunil.
OSAVÕTUMAKS 50.- KROONI
LISAKULU 30.- KROONI SUPIRAHA

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!

TÄHELEPANU PÄEVAKESKUSE
KOLMAPÄEVASED UJUJAD!
(SAUE LV BUSSIGA)
UJUMINE JUUNIS TOIMUB
06.06 JA 27.06 (AEG ENDINE)
TÄHELEPANU 16 – 17. AUGUSTIL
HAANJAMAA EKSKURSIOONIST
OSAVÕTJAD !
OSAVÕTUMAKS 500.- KROONI PALUME
TASUDA 15. JUUNIKS päevakeskusesse,
TOIDURAHA maksumuse TÄPSUSTAME
HILJEM (lõunasöögi ja õhtusöögi tellimiseks
palume samuti teatada, hommikusöök on juba
hinna sees)
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SAUE - KODUNE LINN

26. mai 2007

Jaanituli Saue tammikus 23. juunil
Tule süütamine kell 21.00
Esinevad:

Boris Lehtlaan ja Tiit Saluveri bänd
Saue Kägara naisrühm
Õhtujuht ja diskor
Aleksander Nixon.
Lustlikud jõukatsumised
nii suurtele kui väikestele

LEHEKUU LAAT

Pühapäeval, 27. mail kell 9.00-16.00 Sauel turuesisel platsil

Kauplejad üle kogu Eesti!
Tulge kogu perega ostma ja mõnusalt aega veetma!
Info: 58050167
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Soovin osta

garaazi
v

Koondise tänavale.
Kontakt: 50 92 792;
659 6841
e-post:
imre@kpehitus.ee

Dzingel Hotellis asuv
VIA ILUSALONG pakub
tööd

JUUKSURILE
-suur klientuur,
konkurentsivõimeline
palk ja sõbralik
töökollektiiv!!!

Tule meile tööle!!!
www.viailusalong.ee
56 567 688

Müüa lille- ja
maitsetaimi
Aadressil: Saue linn
maamõõtja tn 4
Tulla võib iga päev:
20.00-22.00
Laupäeval ja pühapäeval:
17.00-20.00
Malle Luik

VÕTAME
MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL

Otsime usaldusväärset,
kohusetundlikku ja korrektset

K O N S U LT AT S I O O N

TA S U TA !

MÜÜME

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

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

MURUNIITJAT
JÕGISOOLE
·
·
·
·

maa suurus 3000 m2
muruniiduk olemas
hea tasu kokkuleppel
kindel sissetulek terveks
suveks
· asume 3 km saue
linna piirist, kasuks
tuleb isiklik transport
HELISTA 51 14 174
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GARDEROOBID JA
LIUGUKSED

Eesti suuremaid autode pealisehitusega
tegelevaid ettevõtteid OÜ EUROKRAFT,
asukohaga Sauel soovib tööle võtta:

Hinnad soodsad, garantii

2 LUKKSEPPA JA
MEHHATROONIKU

Telefon 50 29 075

Kasuks tuleb varasem töökogemus ja huvi autode
pealisehituse vastu
Täiendavat infot saab telefonidel 6709 633 või
52 71169 Harry
Rohkem infot ettevõttest www.eurokraft.ee

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

OLETE OODATUD KÜLALISED

Hinnad
kokkuleppel

AVATUD
E-N 11.00-23.00
R
11.00-01.00
L
12.00-01.00
P
12.00-22.00
PIDUDE KORRALDAMINE
Pulmad, sünnipäevad, seminarid, vastuvõtud,
peielauad ja catering teenes kuni 70 inimesele
Info telefonil 6 790 881 ja 52 53 028

TRAHTER OTSIB TÖÖKA
TK
OKKA
TÖÖKAT
KOKKA

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED JA KIVIKATUSED

HUVILISTEL HELISTADA 52 53 028

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

Seltsing Tammetõru mälestab oma asutajaliiget

Südamlik kaastunne Arne Väljale perega
Kalli abikaasa ja ema

Liidia Välja‘t
Avaldame kaastunnet omastele

Liidia Välja
surma puhul

Saue Keskerakonna osakond
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

