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SAUEL HAKKAVAD HELISEMA
KIRIKUKELLAD – Saue Kristlik
Vabakirlk pidas kirikukellade
pühitsemispidu
Avaldame toimetusele saabunud
kirja ja fotod, millede autor Heiki
Lumilaid.
18. mai Jumalateenistus oli Saue
kirikukülastajatele pidulik. Saue linna
esindajad hr. Orm Valtson ja hr. Ralf Amos
andsid pidulikult kogudusele üle kaks
kirikukella. Üks suurem, teine pisut
väiksem. Kelladele on jäädvustatud Saue
linna vapp linna 15. sünnipäeva puhul,
väiksemale kellale on sulataud rist ja
rahusoov Piiblist
“JUMALA ARM JA RAHU JÄÄGU
KÕIKIDEGA!”
Suur aitähh samuti väga mitmetele
sponsoritele, kelle abiga hakkavad
kirikukellad helisema varsti ka Saue
Kristliku Vabakoguduse veidi ümberehitud
tornist. Eemärgiks on Taeva Isa armukuulutus igale inimesele Saue linnas.
Saue kirik on ainus sakraalehitus meie
linnas, mis peaks rahuldama iga Saue linna

elaniku vaimulikke vajadusi. Kellade
pühitsejateks olid vaimulikud erinevatest
kristlikest kirikutest - nõnda on omane
Saue kirikule teha koostööd kõigi
kristlastega.
Kirikukelli õnnistas Saue linna elanikuna
EEK Lutheri kiriku pastor emeeritus pr.
Reet Mägedi, kui ka Baptisti kiriku pastor
v. Ruudi Leinus, õnnistuspalve luges Saue
kiriku pastor Vahur Utno. Tulevikus peaks
iga pühapäevase Jumala-teenistuse sisse
juhatama kirikukell. Samuti meelde
tuletama laulatus- ja matuse-talitust.
Eesti kirjanduses on juttu olnud
paljasjalgsest karjapoisist istumas kivil
pühapäeva hommikul - ta kuulmas et ...
kaugel väljal helisevad kellad, nende kohin
kostab üle maa ... kuidas tahaks väike
karjapoiss minna koos teistega kirikusse
ja kuulata, mida Jumalal on täna
kokkutulnud kirikurahvale öelda! Aga see
jääb vaid unistuseks, sest tema on
loomakarja valvamas. See on tänaseks vaid
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minevikuline nostalgia. Karjapoisse vist
Saue ümbruses ei ole. Probleem on vaid
selles, kas Saue tavaelanik, kes kuuleb
kirikukella häält usub, et kiriku kantslist
võib kostuda kõgile Jumala armastav rahu
sooviv kutse?
Välis-eesti kirjanik Ain Kalmus oma
romaanis “Hingemaa” jutustab oma elutöö
lõpetanud Eesti isast puhkamas oma
kevadise põllu veerel. Ta uinub, ent
korraga läbi une kuuleb kirikukelli
kõlamas. Ta mõtleb, et need vast on ta
surmakellad, mis teda kutsuvad igavikku,
sest elutöö on tehtud ja Eestlaste kirikus
ei ole mitmeid aaastaid enam jumalateenistusi peetud ta emakeeles, rääkimata
kellade helistamisest. Veidi aega
möödudes kuuleb ta, et keegi hüüab:”Isa,
kus sa oled?” Isa tõuseb istuli ja tabab, et
kuuleb tütre häält, kes tuleb oma
peigmehega ja teatab, et need olid tõesti
vana Eesti kaua vaikinud kirikukella
hääled. “ Mu peigmees tõmbas kellanööri
ja tegi abieluettepneku!” - need olid
kihlakellad. Rõõmsad pidulikud uue elu
alguse kellad.
Soovin, et Saue kirikukellad tooksid
15-aastasele Saue linnale juurde just
seda uut entusiasmi uuteks heatahtlikeks töödeks ja tegemisteks,
lootust, pidulikkust, rahu, õnne ja
Jumala õnnistusi.
Mõtisklev memm Saue kirikuaiast.

24. mai 2008

LINNAUUDISED

/ SAUE SÕNA – 284 / 3

SAUE TEED JA TÄNAVAD
Möödunud aasta lõpust vaevlesid nii
sauelased kui linna külalised ja
bussis sõitjad liiklusprobleemide
küüsis – üks oluline liiklussoon oli
rekonstrueerimisel. Nüüd on
olukord lahenenud. Kuid ega sellega
teede/tänavate rekonstrueerimine ja
kõpitsemine lõppe. Linnavalitsusest
sain selgitust, mille nüüd lehelugejateni toon.
Peeter Eelsaare

Mõõdunud aasta lõpus tegi linnavalitsus
riigihanke, mille võitis Skanska EMV.
Lepingu sõlmimisel arutati, kas alustada
kohe või oodata soojemaid kevadisi päevi.
Tagantjärele targana saab öelda – kohe
alustamine oli ainuõige, suve hakul on töö
valmis. Küll olid talvesõidud raskendatud
ja talvine bussiliiklus linnakodanikele
tülikas, aga kõigest on üle saadud. Liiati
saadi talveks üks suund avatud ja kevadel

mindi kohe edasi. Üldine maksumus tuleb ligi
9 000 000 krooni, kuid selle sees on ka
tänavavalgustus, sadevee kanalisatsioon,
haljastus ja kõik muu. Jälgisin ka ise
töötegemist ja nähtu tegi rõõmu. Korralikult
kaevati üles vana amortiseerunud põhjakiht,
hoolikalt valmistati ette sadevee
kanalisatsiooni põhjad. Sellist töötegemist ei
näe eriti tihti. Aga nagu linavalitsuses öeldi
– Saue pole nii rikas, et suuremate linnade
kombel endale igal aastal vaid kosmeetilisi
killustikupritsimisi lubada. Kvaliteet sai hea,
järelevalvet teostanud inimesed olid
asjatundjad. Töö pole
linnavalitsuse poolt veel
vastu võetud, kõik
lõpetamata viimistlused
lõpetatakse.
Tulemusena peaks Saue
väravad korda saama.
Rekonstrueeritud tee
äärde jäävad küll veel
eraomanikele kuuluvad
maatükid, millede teega
piirnevate
alade
kordategemiseks käivad
läbirääkimised.
Teine koht on Maxima
kaupluse juures. Siin on
linna
kulutused
väikesed – ehitati vaid
raudteejaama parkla.
Linn annab sauelastele võimaluse Pargi ja
Reisi. Saue kaugemate piirkondade elanikud
saavad oma autod parklasse jätta ja Tallinna
asju ajma sõita. Seal parkida keeruline ja
kallis. Ülejäänud tööd tegi ja maksis Maxima,
ka siin ehitas välja sadevee kanalisatsiooni.
Linna tellimusel ehitatav kõnnitee on tal
lõpetamisel. Sauel hakkab välja kujunema
korralik suletud kergliiklustee.
Saue linn jälgib hoolsalt, et arendajad ja
investorid ei toodaks
tulu ainult endale, vaid
ehitaksid välja linnale ja
linnaelanikele vajalikud
asjad. Vaidlusi muidugi
on.
Väiksemad teetööd,
pindamised, joonimised
ja
augulappimised
jätkuvad, kuigi ega neid
Sauel palju pole. Seda
tööd on igal aastal
õigeaegselt tehtud.
Remonti läheb Saue
Kaubakeskus ja sellega

seoses muudetakse Ridva tänav
tupiktänavaks. Jalakäijad ja kohalikud
autod saavad liikuda.
Projekte ja töid on ees palju, nendest
tulevikus.
Seoses Tule tänava valmimisega taastub
normaalne bussiliiklus, uus sõiduplaan
on avaldatud lk. 13 ja hakkab kehtima
juuni algusest. Abilinnapea Rafael
Amosega räägime ühistranspordist
põhjalikumalt järgmises lehes.
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LINNAVALITSUS
JA LINNAPEA AMETIS
OLNUD 135 PÄEVA
Saue Linnavolikogu valis oma 10.
jaanuari istungil linnapea ja kinnitas
ametisse uue linnavalits
Salajase hääletuse tulemusena valiti
linnapeaks Orm Valtson, kelle
kandidatuuri seadis üles Saue
Linnavolikogu Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Raivo
Ojapõld. Vastaskandidaate ei
esitatud. Sellise uudise edastas
2008.a. esimene Saue Sõna. Lugeja
käes oleva Saue Sõna ilmumispäevaks on siis valitud
Peeter Eelsaare

Lehetoimetaja seadis sammud Linnavalitsusse, et Linnapea käest uurida,
kuidas siis linnaasjad on arenenud.
Linn ja linnarahvas seisavad suve
hakul, planeeritud tööd ja tegemised
hakkavad ilmet võtma. Augustis saab
Sauele linnaõiguste andmisest 15 aastat.
Peeter Eelsaare:
9 aastat tagasi Harju maavanema
ametipostile asudes polnud tagasipöördumine tööle Sauele vist plaanis?
Orm Valtson: Ära iial ütle iial!
Lahkudes peale 10 aastast teenistust
1999. aastal omal tahtel Saue linnapea
ametist, uskusin ma kindlalt, et ma
sellele toolile mitte kunagi enam ei istu.
Nii aga ei läinud. Taaskohtumine vanauue ametiga ja linnavalitsuse
ametnikega oli kindlasti mõlemale
poolele põnev. Ühed mäletavad mind
eelmisest perioodist ja teised polnud
minu juhtimise all enne töötanud. Olgu
kohe öeldud, et oli nii pettumust kui
ka äratundmisrõõmu. Kui tavaliselt
öeldakse, et uude ametisse tööle asudes
võtab sisseelamine aega vähemalt 3–6
kuud, siis tuginedes oma varasemale

kogemusele linnajuhtimisel oli pilt
selge paari nädalaga. Ja ega teisiti oleks
saanudki, sest koalitsioonileping vajab
täitmist ja valimised ei ole enam
kaugel. Ilmselt valmistasin nendele kes
uskusid, et „Valtson tuleb ja kõik
muutub imeväel”, pettumuse. Imeväel
ei muutu siin ilmas paremaks mitte
miski. Küll aga saab protsesse suunata
nii, et asjad hakkaksid paremuse poole
kiiremini liikuma. Linna elukorraldus
hõlmab endas pea kõiki valdkondi, ka
neid, kuhu linnavalitsuse käed ei ulata
aga mis võivad oluliselt meie kõigi
heaolu mõjutada. Seega tee õnneni on
pikk ja vaevarikas.
P.E.: Pikale ja vaevarikkale teele
asumise eel on tulemuseni jõudmiseks oluline teha hea plaan ning läbi
mõelda õigeaegse tegevuse etapid.
Selle töö suunamisel on eelnenud
kaks aastat Linnavolikogu esimehena. Millised on tulemused?
O.V.: Paljuski määrab ära tulemuse
see, kuidas alustada, eriti tuntud on
selline lähenemine spordist. Linna
elu
korraldamisel
ja
valimislubaduste täitmisel on
määrava tähtsusega aasta eelarve,
mille linnavolikogu kinnitas
jaanuaris. Varasematel aastatel venis
eelarve kinnitamine tihti veebruari
või isegi märtsikuusse. Selleks ajaks
aga on enamus töövõtjaid oma
lepingud sõlminud ja hilinejatel
tuleb lihtsalt oodata. Seega õigel ajal
hangete
väljakuulutamine
kindlustas meile ka töövõtjad ja
juuni alguseks peaks suuremad tee
ja mullatööd tehtud saama.
Ilmselt on paljud autokasutajad
märganud, et alates märtsist
reguleeritakse hommikuti ja õhtuti

Sauelt väljasõitu nn „Olereksi“
ristmikul. Sellega kadusid ummikud ja
paranes ohutus ristmikul. Lehe
ilmumise ajaks valmib ka Tule tn
rekonstrueeritud sissesõit. Olgu oluline
märkida, et selle töö käigus sulgub ka
kergliiklustee ring Tule – Vana-Keila
mnt - Pärnasalu . Nüüd on võimalik
liikuda turvaliselt enamusel Saue
magistraalteedel.
Eelmise aasta lõpus avas Sauel uksed
Maxima kauplus. Selle töö käigus
ehitati välja ka enam kui 300 m uut
kõnniteed ja korrastatakse raudteejaama ümbrus. Veel ei ole jõudnud
tegeleda Saue jaamahoone omandiküsimustega aga loodan, et leiame ka
sellele hoonele meie linnaruumis
sobiva rakenduse. Linnavalitsus on
teinud kõik ettevalmistused, et
lammutada Kuuseheki tänava viimane
sillarongi elamu aga siin oleme
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põrkunud vanainimeste sugulaste
vastutöötamisele ja müstilistele
nõudmistele.
Jaamahoone ümbruse korrastamisel
valmib ka „Pargi ja reisi“ parkla, mis
on üks esimesi Harjumaal. Valmis sai
ka Kütise tn pargi lipuväljak.
P.E.: 135 päeva uue linnavalitsuse ja
uue linnapea tööd on seljataga, aasta
hakkab poole peale jõudma. Millised
suuremad ettevõtmised ees ootavad?
O.V.: Käesolev aasta on oluline EU
struktuuritoetuste taotlemise osas, raha
jaotus otsustatakse aastani 2013. Kes
ei küsi, sellel pole isegi lootust, et saab.
Paraku valitses projektitaotluste osas
linnavalitsuses tühjus. Tänaseks on
esitatud kaks taotlust, algatatud veekanalisatsiooni arengukava koostamine ning taotluse kirjutamine. Mul on
põhjust olla optimistlik ja uskuda jõuame oma töödega valmis siis, kui
keskkonnaministeerium kuulutab välja
vee- ja kanalisatsiooniprojektide II
taotlusvooru.
Saue linn liitus 2007. aastal
omavalitsuste koostöövõrgustikuga
„Nelja valla kogu“. Ühiste arutelude
käigus on jäädud pidama kergliiklusteede temaatika juurde, millele
loodetakse saada toetust linnaliste
piirkondade programmi raames. Selle
programmi rahadega on kavandatud
rajada Saue linna ümber kergliiklustee
ning ühendada Saue ja Laagri asumid.
Tiheda projekti-taotlussõela läbimine
või mitte-läbimine peaks selguma
2008/2009 aasta jooksul. Loomulikult
ei looda linn ainult välisabile, vaid teeb
ka omalt poolt kõik selleks, et projekte
oleks võimalik realiseerida.
P.E.: Strateegilise kavandamise
kõrval on kindlasti palju aega
kulunud igapäevastele kohtumistele
ja juba töös olevate projektide
edasiviimisele?
O.V.: Nende päevade sisse on
mahtunud ka mitmeid kohtumisi Saue
asutuste juhtidega ja ka linna eakatega.
Peab tunnistama, et paljud küsimused,
mis esitati, tulid tuttavad ette – millal
Saue saab vee ja kanalisatsiooni, millal
tuleb muuseum, kas ehitatakse ka uus
Päevakeskus, mis saab jaamahoonest
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jne. Mul on hea kinnitada, et kõik need
küsimused on antud ametnikele edasi
ja võetud tööplaanidesse.
Inimestele valmistab muret, kas Kütise
tn 8 ehitatakse elamud, mis sellest
planeeringust on saanud.
Rahvakoosolekust Saue Gümnaasiumis on möödas varsti aasta. Olen
pidanud arendajaga läbirääkimisi ja
jõudnud kokkuleppele, et algatame uue
planeeringu ning elamute asemele
kavandatakse üks korralik büroohoone
- nii nagu rahvakoosolekul ka sooviti.
Uusi bürooruume ei ole Sauele ehitatud
25 aastat, nõudlus aga on suur. Seega
loodan väga, et Saue kesklinn hakkab
täitma varsti funktsiooni mis ühele
keskusele kohane. Olen jätkuvalt seda
meelt, et vana Agrovaru kaubabaasi
aeg Saue linna südames on ümber
saamas, vajame
kaasaegseid büroo
ja teeninduspindasid ning
tootmine peab
linna keskusest
äärealadele
kolima.
Igal juhul ootan
suure huviga,
milliseid
lahendusi Saue
kesklinna
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kavandamisel arhitektid koos
arendajatega välja pakuvad.
/arhitektide ja arendaja väljapakutust saate ülevaate järgnevalt
kolmelt leheküljelt. Toim./
Reformierakonna
ja
IRL
koalitsiooni üks lubadus on uus
algkoolihoone.
Hetkel on käsil asukoha valik ja
maa küsimused.
Juunikuu volikogu istungile on
kavandatud algkoolihoone detailplaneeringu arutelu ja algatamine.
Käesolev aasta on Saue linna
15.sünni-aasta. Selleks on
ettevalmistamisel rohkesti üritusi,
mis peaksid aitama kaasa meie
tunnuslause „Saue – kodune linn“
realiseerimisele. Tulemas on Saue
Sõlg, Lastepäev, Laadapäevad,
Sünnipäev ja palju teisi
traditsioonilisi ja toredaid üritusi.
Iga üritus õnnestub kõige paremini siis,
kui sellele on kaasalööjaid.
P.E.: Mida soovite öelda meie
jutuajamise lõpetuseks?
Orm Valtson: Nende 135 päeva sisse
on mahtunud ka rohkesti tegevusi, mis
pole silmaga nähtavad ega käega
katsutavad, küll aga loovad eeldused
linna juhtorganite ja ametiasutuste
edukaks toimimiseks. Saue on meie
kodulinn ja üheskoos teda hoides ja
oma tööpanust andes suudame teha
teda ilusamaks ja paremaks.
Linnapeana loodan Teie heatahtlikkusele ja valmisolekule lüüa
kaasa linnaelu korraldamisel.
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SAUE LINNA KESKVÄLJAK TULEVIKUS.
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29. juuni 2005.a. Saue Sõna
avaldas artikli “Kas Saue linnakeskusest saab Manhattan?”, kus
oma visiooni esitas büroo KOKO
Arhitektid juhataja Andrus
Kõresaar. Tol ajal plaaniti alale
elamurajooni, kus majade
alumistel korrustel paikneksid
teenindus- ja bürooruumid.
Plaanitu ei leidnud linnakodanike
seas erilist poolehoidu, nii jätkati
otsinguid ja arutelusid. 2007.a.
peeti Gümnaasiumi aulas
rahvakoosolek, kus kõlama jäi
mõte kujundada ala multifunktsionaalseks teenindus- ja
büroohoonete kompleksiks.
Elamurajoonidele arvati sobivamaks teised Saue linna
piirkonnad. Arupidamised jätkusid. 15. mail istusid linnavalitsuses
koos arhitektide esindaja, büroo
KOKO Arhitektid peaarhitekt
Raivo Kotov, arendaja KOGER &
PARTNERID projektijuht Kaido
Põld ja linnapea Orm Valtson.
Kohale kutsuti ka lehetoimetaja.
Organisatsiooniline ja mõttetöö on
jõudnud sinnamaani, et nägemus
uuest Saue keskusest on paberile
joonistatud, arendaja tegutsemiseks valmis. Linnapea ütles, et
järgmisele Linnavolikogu istungile
esitatakse kõik dokumendid
detailplaneeringu algatamiseks.
Käisin mõned päevad hiljem veel
kohtumas arhitekti ja arendajaga
ning nüüd toob Saue Sõna
linnakodanikele tutvumiseks
planeeringu joonised koos
selgitustega.
Peaarhitekt Raivo Kotov.
Kavandatav hoonestus Kütise 8
kinnistul võiks tulevikus olla üks osa
Saue linna keskusest.
Uushoonestuse rajamisega antud
kinnistule tekib sünergia juba
olemasolevate ja planeeritavate
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hoonete vahel. Linnakeskuse mõõt
ja jõujooned saavad selle projekti
valmimisega uue dimensiooni. Kütise
8 kinnistule on planeeritud äriotstarbeline hoonestus, kus võiksid
asuda nii kauplused, teenindusasutused kui ka büroopinnad.
Planeeritav hoonestus jaguneb
kaheks, mida eraldavad kinnistu
keskel kasvavad kuused.
Mõlemad planeeritavad hooned on
vahelduva korruselisusega - 2 kuni
4 korrust. Hoonete mahuline
ülesehitus järgib väljakujunenud
linnaehituslikke printsiipe ja haakub
olemasoleva keskkonnaga.
Mõlema hoone ette on planeeritud 30
parkimiskohta, lisaks paiknevad
parkimiskohad ka keldris.
Põhjapoolse hoone ette on planeeritud ka jalakäijate väljak, mis on
avatud lõunapäikesele ning kuhu
saavad soojal aastajal laieneda
terrasside näol hoones paiknevad
toitlustuskohad.

Vaade kavandatavale hoonestusele piki Pärnasalu põik tänavat,
taamal põhjapoolne hoone.

õhulisematena ning hoone sees
toimub suhestuks ümbritevaga.

ja linnakodanike märkusi/arvamusi.
Meie oleme valmis ehitustöödega
pihta hakkama.

Projektijuht Kaido Põld.
Hoonete arhitektuurne lahendus
lähtub ühe väikelinna keskusele
omastest väärtustest - hooned on
piduliku iseloomuga, kasutatud on
naturaalseid välisviimistlusmaterjale.
Küllalt palju on kasutatud ka
klaaspindu, et hooned mõjuksid

Arendaja on teinud pikka ja
põhjalikku koostööd nii arhitekti kui
Saue linnajuhtidega, meie arvates on
kavandatu eesmärke silmas pidades
tasemel ja teostatav. Ootame nüüd
linnavõimu seadusandlikke samme

Vaade kavandatavale põhjapoolsele hoonele, esiplaanil planeeritav
jalakäijate väljak istepinkide ja lippudega.

Niisiis – lugupeetud lehelugejad/
linnakodanikud.
Vaadake jooniseid, lugege
selgitusi, mõelge ja andke oma
arvamustest teada.

24. mai 2008

LINNAVOLIKOGU / LINNAVALITSUS

Volikogu kinnitas
2007. aasta majandusaasta
aruande, esimesel lugemisel
oli 2008. aasta I lisaeelarve
ja Saue Muusikakooli
põhimäärus
Linnavolikogu V koosseisu 32. istung toimus
15. mail 2008.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue linna 2007. aasta majandusaasta
aastaaruande kinnitamine
Ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 48.
2. Saue linna 2008.aasta I lisaeelarve
( I lugemine)
Ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu eelarve- ja majanduskomisjoni.
3. Saue Muusikakooli põhimäärus ( I lugemine)
Ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu kultuuri- ja spordikomisjoni ning
haridus- ja noorsookomisjoni.
4. Teenetemärgiga autasustamine
Saue linna teenetemärgi saab Pauligi perefirma juht
hr Bertel Paulig, seoses Pauligi tegevuse
15. aastapäevaga ning Saue linna arenguks tehtud
tegevuse eest.
Ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 148.
5. Informatsioon Saue Linnavalitsuse 07.mai
2008.a korralduse nr 161 „Sihtotstarbeliselt linna
eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“
Info võeti teadmiseks.
6. Info
6.1 Volikogu andis heakskiidu Saue linna
5-liikmelise delegatsiooni külaskäigule
Prantsusmaa sõpruslinna
Quincy-Sous-Senarti 26.-29. juunini 2008.
6.2 Volikogu järgmine istung toimub 19. juunil
algusega kell 16.00 ja eestseisus 11. juunil
algusega kell 19.00.
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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SAUE LINNA ÜHINGUD,
KLUBID, ASUTUSED.

TEADE!
Taotlusi TOETUSTE
saamiseks 2009. aasta
LINNAEELARVEST saab
esitada 30. JUUNINI
käesoleval aastal.
Allkirjastatud taotlused
koos põhjendustega
edastada
Saue Linnavalitsusse
aadressil Tule7.
Saue Linnavalitsus

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
MARIA AAV
EVI PÕLDMANN
HELDI SALUMETS
ASTA TAMMELEHT
SAIMA RÄÄBUS
LILIA RUDI
ELVI SIIMON

89
87
87
86
85
84
84
84
84
83
83
83
83
81
75
75
75
75
70
70
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Saue linnavolikogu kinnitas oma 15. mai istungil Saue linna
2007.a. konsolideeritud majandusaasta aastaaruande.
Saue Linnavalitsuse 31.detsembril 2007.aastal lõppenud
majandusaasta kohta koostatud konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruanne on audiitori poolt
kontrollitud ja heaks kiidetud. Audiitori otsuse kohaselt on
aruanne koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt

arvestades kohaliku omavalitsuse finantsaruannete
koostamist reguleerivaid seadusandlikke akte ja juhendeid
ning kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Saue
Linnavalitsuse eelnimetatud aruandeperioodi majandustulemust ning 31.detsembri 2007.a finantsseisundit.
Saue linna 2007.aasta
aastaaruanne
kinnitati
volikogus 15.mail 2008.
aasta määrusega nr. 48.
Saue linnal oli 2007.aasta
lõpuks varasid 145 119,8
tuhande krooni ulatuses,
kohustusi 15 394,8 tuhat
krooni ja netovara 129 725,0
tuhat krooni. Saue linna
bilansilised kohustused on
vähenenud seoses laenukohustuste vähenemisega,
pikaajaline laenukohustus on
aastani 2012 summas
8 700 tuh krooni. Valdav osa
Saue linna tulubaasist
kujuneb füüsilise isiku
tulumaksu laekumisest keskmiselt 66% eelarve
tulude mahust.
Tegevustulem on kasvanud
peamiselt kassajäägi mahus.
Töötajate keskmine arv on
nelja aastaga kasvanud
5,3% seoses hallatavate
asutuste kasvamisega.
Õpilaste keskmine arv
haridusasutustes kokku on
sama aja jooksul kasvanud
1,7% ning linnaelanike arv
on suurenenud 3,0%.

Saue linna 2007.a tulude täpsustatud eelarve 80 797,4
tuhat krooni täideti 114,8%-liselt ehk 92 758,3 tuhande
krooni ulatuses. Saue linna 2007.aasta kulude
täpsustatud eelarve 87 937,2 tuhat krooni täideti 89,0%liselt, kokku kulude summas 79 240,5 tuhat krooni.
Alljärgnevalt on välja toodud linna kulud 2007.aastal
tegevusalade lõikes.
Üldisi valitsussektori teenuseid finantseeriti 14,1%
ulatuses linna kulude kogumahust.

24. mai 2008

LINNAVALITSUS

Linna majandusvaldkonda finantseeriti kokku 9 014,5
tuhande krooni, mis moodustab 11,4% linna 2007.a kulude
kogumahust. Keskkonnakaitse 1 596,9 tuhat krooni
moodustab 2,0% linna kuludest. Elamu- ja
kommunaalmajanduse kulud olid 2 244,0 tuhat krooni
moodustades 2,8% linna 2007.a kulude kogumahust.
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Hariduskulud moodustasid 51,9% linna 2007.a kulude
mahust. Hariduse tegevuskuludest 41,7% moodustasid
gümnaasiumi kulud ja 32,1% lasteaia omad. Suurema osa
tegevuskuludest moodustasid mõlemal asutusel
personalikulud, vastavalt 79,7% ja 62,5% ning järgnesid
majandamiskulud vastavalt 20,0% ja 29,7%.
Koolihaldusasutuse tegevuskuludest kulus 53,1%
majandamiskuludeks ja 31,8% personalikulude katteks.

Sotsiaalse kaitse kulusid finantseeriti 6,3% ulatuses linna
2007.a kulude kogumahust.

Vabaaja ja -kultuuri kulusid finantseeriti kokku 11,1% ulatuses
linna 2007.a kulude kogumahust, sellest Muusikakoolile
39,8%, Noortekeskusele 14%, Huvikeskusele 13%. Vabaaja
ja kultuuri kuludest moodustasid personalikulud 56,6% ja
majandamiskulud 26,6%.

Lisaks eelpool toodule finantseeriti Kaitseliitu 50,0 tuhande
krooniga, mis moodustab 0,06% linna kulude kogumahust.
Linna avaliku korra tagamiseks kasutati linnaeelarvest
200,0 tuhat krooni, mis moodustab 0,3% linna 2007.a
kulude kogumahust. Tervishoiukulusid rahastati kokku 31,8
tuhande krooni ulatuses, mis moodustab 0,04% linna
2007.a kulude kogumahust.
Saue Linnavalitsuse 2007.aastal lõppenud
majandusaasta aastaaruanne on avalikustatud
Saue linna koduleheküljel www.saue.ee,
linnakantseleis ja linnaraamatukogus.
Ingrid Niid
Linnavalitsuse pearaamatupidaja
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Teeme Ära 2008
Saue linnas toimus suur koristusaktsioon juba 22. aprillil k a.
Kuna Saue linnavalitsuse keskkonna ja halduse peaspetsialisti
poole pöördusid rida vabatahtlikke, kel tahtmist ja soovi just Saue
linna heaks midagi teha, toimus puhastusaktsioon ka 03.mail k
a. Vabatahtlike poolt koristati Kiviloo elamurajooni metsaaluseid
ja Kuuseheki tn nn „mäe“ ja raudtee vahelist ala. „Teeme Ära
2008“ aktsioonis osalenud linnakodanik Urmas Urva poolt hea
tahte avaldusena Kiviloo elamukvartalisse soetatud ML – kast
täitus aga metsaalustest korjatud prügi asemele hoopiski
majapidamistest kokku kogutud olmeprügiga. Nii kujundatigi
olukord, kus konteineri paigaldamine ei kandnud seda eesmärki,
milleks ta mõeldud oli.
Täname 3.mail Saue linna koristustöödel osalenuid: Oliver
Paadik, Kirke Kasari, Vivo Pender, Evelyn Raudsepp, Siim
Laanjärv, Marie Vinter, Rainer Ader, Urmas Urva ja kõiki neid

24. mai 2008

3. mail 2008 koristati Eestimaad puhtaks,
koristati kellegi hoolimatust ja valet.
Ilus on ikka isamaa pale
kui sellelt pühkida kõik mis on vale.
Valet me tunneme, tõesti kõik teame
ent kas just meie need pühkima peame.
/Runnel/
Saue elanikke, kes väljaspool linna territooriumit
koristusaktsioonil „Teeme Ära 2008“ osalesid.
Suur tänu ka AS-le Saumer, kes meile abiks oli.
Sõltumata sellest, et linnavalitsuse eestvedamisel organiseeritakse
pea iga kvartal vanarehvide kokku kogumist ja äravedu, jätkus
neid hulgaliselt Kuuseheki tn ja raudteevahelisele alale. Vaevalt,
et need kellegi teise kui Saue linna mõningate „ilutegijaist“
elanike kätetöö on.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Probleemid tagatisrahaga pakendite tagastamisel
Juba mõnda aega on Saue linnas tegutsenud
taarapunktid suletud. Olukorra tingis asjaolu,
et Saue linnas tegutsevad kauplused olid
sõlminud pakendite kogumiseks lepingud
MTÜ Taaraliiduga, kes aga, MTÜ Taaraliidu
juhatuse liikme Peeter Roosalu väitel, lõpetas käsivastuvõtu
rohkem kui sajas kahjumlikult tegutsenud vastuvõtukohas üle
Eesti põhjusel, et joogitootjaid koondav OÜ Pandipakend ei
soovinud kohalike joogipakendite kogujatega koostööd teha (vt
Harju Ekspress 03.03.2008 „100 taara vastuvõtupunkti läheb
sulgemisele“).
Tekkinud olukorras, kus lepingud on lõpetatud, lasub hetkel
kehtiva (seadusesäte muutmisel) pandipakendi tagasivõtu
kohustus kauplustel, kus müügikoha suuruseks on 20 m2 ja enam
ja see paikneb tiheasustusalal.
Vastavalt Pakendiseaduse §26 kontrollib pakendiettevõtjale
seaduses pandud kohustuste täitmist Keskkonnainspektsioon,
Tarbijakaitseamet, Tervisekaitseinspektsioon ning Veterinaar- ja
Toiduamet.
Saue linnavalitsus on esitanud kauplustele nõude pandipakendi
vastuvõtukohtade avamiseks ning teavitanud olukorrast nii
Keskkonnainspektsiooni kui ka Tarbijakaitseametit.

Saue Perearstkeskus
on juunis avatud
kell 09.00- 17.00
va kolmapäev
09.00-18.00

Esialgsete lubaduste kohaselt avatakse automaatvastuvõtupunktid kauplusteketi „Säästumarket“ juures maikuu
lõpus ja „Maxima“ juures maikuu lõpus või juunikuu alul.
Inger Urva
Keskonna ja halduse peaspetsialist

Alates 01.04.2008 alustas tööd uuesti oma
nimistuga DR LAINE KERT dr. Virge Lõokene
töötab abiarstina .Saue Pererstikeskus palub
inimestel täpsustada andmeid, kes on isiku
perearst ja vajadusel muuta oma avaldust .
Saue Perearstikeskus

24. mai 2008
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SAUE GÜMNAASIUMI DIREKTOR
JAAN PALUMETS EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU
KIRIKU TEENETERISTI
III JÄRGU ORDENI KAVALER
EELK Nõukogu autasustas Jaan Palumetsa seoses
religiooniõpetuse õpetamisega Saue Gümnaasiumis juba
80date aastate lõpust. Seega juba 20 aastat on Saue
Gümnaasiumis religiooniõpetust peetud õpilase arengu
üheks oluliseks osaks. Koolimajas tegutseb ka kaplan,
õpilastel (ja ka õpetajatel) on alati võimalik oma
probleemidega tema poole pöörduda. Kooli vilistlastelt
tulnud tagasiside ütleb, et koolis saadud religiooniõpetusest
on hiljem kasu olnud. Saue Gümnaasiumi õppekavas on

religiooniõpetuse üldeesmärkidena kirjutatud: maailma
erinevate kultuuride ja religioonide tutvustamine, õpilastele
kristluse allikate, ajaloo ja põhitõdede õpetamine. Elame
ju kristliku õhtumaa kultuuriruumis ja kahtlemata aitab
religiooniõpetus õpilasel hilisemas elus orienteeruda ja aru
saada nii Eesti kui Euroopa kultuuritraditsioonides. Samuti
aitavad teadmised religioonide olemuse ja ajaloo kohta
mõista ja hinnata maailmas toimuvat.
Saue Sõna ühineb õnnitlejatega.

20. mail toimus Saue
Gümnaasiumi aulas linnapea
Orm Valtsoni vastuvõtt Saue
Gümnaasiumi, Saue
Muusikakooli, Saue
Huvikeskuse õpilastele, kes
saavutasid
2007./2008. õppeaastal
auhinnalisi kohti maakondlikel
ja üleriigilistel olümpiaadidel,
konkurssidel, festivalidel

Roman Aleksejev – III koht Harjumaa vene keele olümpiaadil

Anni Ruul - III koht
üleriigilise matemaatikaolümpiaadi
maakonnavoorus, I koht üleriigilise emakeeleolümpiaadi
maakonnavoorus, I koht üleriigilise keemiaolümpiaadi
maakonnavoorus, I koht üleriigilise geograafiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Simo Andre Kadastu – I koht üleriigilise ajalooolümpiaadi
maakonnavoorus
Anneli Lepp – III koht üleriigilise ajalooolümpiaadi
maakonnavoorus
Jane Vaarmets – III koht üleriigilise saksa keele olümpiaadi
maakonnavoorus
Eva Martina Põder - I koht Harjumaa saksa keele olümpiaad
Liisi Pley - . III koht Harjumaa saksa keele olümpiaadil, I
koht maakondlikul kandlemängijate konkursil
Karl Kaur Kaseorg olümpiaadil
Eerik Mägi - I koht

I koht Harjumaa saksa keele
Harjumaa saksa keele olümpiaadil

Jekaterina Lendjaðova –
olümpiaadil

II koht Harjumaa saksa keele

Karl Juhan Küling – I koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus
Jaanika Lehtsalu – II koht
maakonnavoorus

üleriigilise bioloogiaolümpiaadi

Sandra-Laura Luhtein – II koht üleriigilise
bioloogiaolümpiaadi maakonnavoorus, I koht loodusajakirjade
viktoriinil

Karmen Veerme - I koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus, I koht üleriigilise keemiaolümpiaadi
maakonnavoorus, II koht üleriigilise matemaatikaolümpiaadi
maakonnavoorus, I koht Loodusajakirjade viktoriinil

Triin Samuel – III koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Indrek Ups – II koht üleriigilise geograafiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Linda Press – III koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Riho Nagel - III koht üleriigilise geograafiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Merilin Anni – III koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus

Seidi Soomets - II koht üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
maakonnavoorus

24. mai 2008
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Mikk Tõnissoo – II koht üleriigilise matemaatikaolümpiaadi
maakonnavoorus

Edi Krims - II koht maakondlikul puhkpillimängijate konkursil
klarneti erialal

Andreas Aadli – III koht Harjumaa matemaatikaolümpiaadil,
edukas esinemine rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel
„KÄNGURU“

Linda Kanter - II koht maakondlikul lauluvõistlusel
“Harjumaa Laululaps 2008”

Matti Silla – III koht üleriigilise keemiaolümpiaadi
maakonnavoorus
Joanna Artjomenko – I koht Harjumaa koolidevahelisel vene
keele olümpiaadil

Saue Gümnaasiumi
Tütarlasteansambel „Sirtsud“,

Triinu Uusoja – II koht
keele olümpiaadil

Harjumaa koolidevahelisel vene

Madis Lokotar - III koht Harjumaa majandusolümpiaadil
Karl Kuusiku – III koht Harjumaa majandusolümpiaadil
Hanna Vaiklo - I koht
olümpiaadil

Harjumaa 3. klasside õpioskuste

Helena Kallikorm - I koht Harjumaa 3. klasside õpioskuste
olümpiaadil
Robert Ladva –
olümpiaadil

I koht Harjumaa 3. klasside õpioskuste

Jasper Alamaa - I koht RMK Aegviidu looduskeskuse
fotokonkursil “ Puude elu ja ilu“, II koht maakondlikul
puhkpillimängijate konkursil saksofoni erialal
Siiri Saarma – I koht RMK Aegviidu looduskeskuse
fotokonkursil “Puude elu ja ilu”
Katti Kruuse - II- III koht RMK Aegviidu looduskeskuse
fotokonkursil “ Puude elu ja ilu”
Taavi Hallimäe - III koht maakondlikul luulekonkursil
“Mäletades Severjaninit“
Mari Tensing - I koht loodusajakirjade viktoriinil
Eve Tarnapovitð - edukas esinemine üleriigilisel
kunstikonkursil „Euroopa koolis“
Sander Siniorg - II koht Harjumaa vene keele olümpiaadil
Kert Paidre - II koht Harjumaa vene keele olümpiaadil

koosseisus: Kaia- Triin Pääsuke, Mari-Liis Viisimaa, Aniken
Siimon, Kärt-Johanna Ojamäe, Birgit Suuder, Grete-Marie
Sepp, Jennifer Judith Iljin, saavutas 6.-7. kl vanuseastmes
Harjumaa koolide vokaalansamblite konkursil I koha ,
Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite konkursil „Volüüm“
II koha ja Alo Mattiiseni Muusikapäevade raames toimunud
vabariiklikul vokaalansamblite konkursil Jõgeval I koha.

Saue Gümnaasiumi Neidude Ansambel,
koosseisus: Sille Kruus, Heli Anni, Helena Anni, Merilin Anni,
Piret Tamme, Ingrid-Silva Erikson, Heleri Rätsep, Heidi Tiikoja,
saavutas Harjumaa koolide vokaalansamblite konkursil 10.12. klassi arvestuses I koha

Saue Gümnaasiumi Noortekoor,
koosseisus:Mari Tensing, Sandra Luhtein, Karmen Veerme,
Triin Samuel, Karl Kuusiku, Kaspar Süvirand, Martin Kuuben,
Vello Piiskop, Mari Kareda, Kassandra Kütt, Margot
Ðamatauskas, Riina Rääbis, Kadi Jürgens, Fred Tohver, Peeter
Kareda, Tanel Oberg, Ardo Pikkar, Ragnar Uustal, Kertu
Treubladt, Sille Kruus, Marit Rande, Siim Kängsepp, Margus
Reiman, Heli Anni, Seidi Soomets Paula Põld, Elo Pruss,
Helena Anni, Mikk Mägi, Ardo Perm, Piret Tamme, Anni-Riin
Salutee, Ingrid-Silvia Erikson, Heleri Rätsep, Heidi Tiikoja,
Merilin Anni, Laur Peedu, Sander Väli, saavutas vabariiklikul
koolinoorte segakooride konkurss-festivalil Kuressaares
B-kategoorias III koha

Saue Poistekoori Vokaalansambel,
koosseisus: Rasmus Metsava, Martin Vist, Chris- Sander
Kruuleht, Joosep Talumaa, Ranon Kriisa, Andre Kesküll ja
Jasper Alamaa, saavutas Harjumaa vokaalansamblite konkursil
I koha ja üle- eestilisel vokaalansamblite konkursil
Jõgeval I koha

Maria Beilmann - II koht Harjumaa vene keele olümpiaadil

Saue Muusikakooli Tütarlaste Vokaalansambel,

Johhan Rosenberg - II koht maakondlikul Eesti Palade
klaverimängijate konkursil

koosseisus: Carol Männamets, Carmen Männamets, Inge- Helene
Pello, Kristel Palts, Anni Ruul, Linda Kanter, saavutas Harjumaa
vokaalansamblite konkursil II koha

Carol Männamets - II koht maakondlikul Eesti Palade
klaverimängijate konkursil
Kaisa Käosaar - II koht maakondlikul kandlemängijate
konkursil
Elis Piirsalu - I koht maakondlikul klaverimängijate konkursil
Brita- Liis Oruste - III koht maakondlikul klaverimängijate
konkursil
Marti Michelson - III koht maakondlikul puhkpillimängijate
konkursil trompeti erialal
Laura Pley - I koht maakondlikul puhkpillimängijate konkursil
flöödi erialal
Carmen Männamets - II koht maakondlikul puhkpillimängijate
konkursil flöödi erialal

Showgrupp Vikerkaar Saue rühm Kübernukud,
koosseisus: Mari-Liis Viisimaa, Maris Milpak, Elis Piirsalu, Polina
Piiskoppel, Helena-Stiina Rekand, Emilie Altmaa, Regina Siniorg,
Annaliise Kalamees, Liisbeth Salutee, Kristina Toomsalu, Elis Kitt,
Liisi Pley, saavutas üleriigilisel festivalil „Koolitants 2008“ laureaadi
tiitli.

Õpilasi juhendasid õpetajad
Mart Tamberg, Endla Lindmäe, Inna Pajos, Kirsti Kadakas,
Ulvi Urgard, Evelin Kristin, Malle Liiv, Jelena Laanjärv, Marianna
Leðkina, Külli Vita, Sirje-Tiiu Kreek, Raimo Reitel, Virve Rajamäe,
Heli Uustal, Anu Vananurm, Loreida Veskioja, Reet Vester, Grete
Põldma, Sirje Ojavee, Ulvi Kanter, Gerli Kirikal, Terje Mäss,
Elina Seegel, Pille Karras, Jaak Oserov, Jüri Hargel, Sulev
Sommer, Eve Pärnsalu, Elo Marika Kongo
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TÄHELEPANU
TÖÖMALEVLASED!
Töömaleva avamine toimub
3. juunil kell 8.15 Noortekeskuses.
Palume kõigil malevlastel, sõltumata vahetusest, kohal olla ning kaasa võtta
vastavalt tööinspektsiooni nõudmisele tõend arstliku kontrolli kohta.
Arstliku tõendita tööinspektsioon noori tööle ei luba!
Saue Koolihaldusasutus võtab tööle

HOOLDUSTÖÖTAJA
1,0 ametikohaga.
Pöhipalk 5850 eek

Tublile töötajale lisaks preemia ja toetused
Täpsem info tel: 659 6519, 659 5611
või Nurmesalu 9.
SOS Lasteküla Eesti Ühing on MTÜ, mis tegutseb alates
1995.aastast ning mille peamine eesmärk on pakkuda
vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud lastele uus kodu ja
valmistada nad ette iseseisvaks eluks.

KEILA SOS LASTEKÜLA
võtab tööle

SOS TÄDI
(SOS emale vabade päevade andja)
Kandidaadilt ootame laste kasvatamise
või lastega töötamise kogemust.
Avalduse ja CV palume saata hiljemalt
9.juuniks 2008.a
aadressil Keila SOS Lasteküla
Ülase 11, 76616 Keila
või e-aadressil: soskeila@neti.ee
info 6 790 120 või www.sos-lastekyla.ee

Saue Muusikakooli
klaveriõpilaste
KEVADKONTSERT
toimub laupäeval, 24. mail kell 11.00
Saue Gümnaasiumi Aulas
Ootame kuulama kõiki muusikahuvilisi!

! AKTUS !
SAUE MUUSIKAKOOLI

LÕPUAKTUS
toimub kolmapäeval,
28.mail kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Oodatud kõik õpilased ja vanemad!
Saue Huvikeskus
27. mail kell 19.00

showgrupp

VIKERKAAR
KONTSERT
Salme
Kultuurikeskuses
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LAUPÄEVAL, 17. MAIL TOIMUS
KADRIORU LOSSIS SAUE MUUSIKAKOOLI
PIDULIK KONTSERT- AKTUS
Kontsert-aktuse alustuseks tervitasid lõpetajaid VI
klassi poolt S. Pogsoni palaga “Yesterday’s promises“ Tanel Oberg saksofonil ja Liis Piirsoo klaveril.
Siis mängisid lõpetajad. Direktor Kristiina Liiviku
sõnavõtu järel anti lõpetajatele kätte lõputunnistused.
Saue Muusikakooli VI lend mai 2008
CAROL MÄNNAMETS
Klaver, õp. Elina Seegel
CARMEN MÄNNAMETS
Flööt, õp Jüri Hargel
KRISTEL PALTS
Klaver, õp. Elina Seegel
DANIEL LEPIK
Kitarr, õp. Iljo Toming

OLIVER POVEL-PUUSEPP
Tromboon, õp. Tõnu Soosõrv
INGE-HELENE PELLO
Klaver, õp. Gerli Kirikal
KADI VIIDIK
Akordion, õp. Sirje Ojavee
HELENA ANNI
Pop-jazz kitarr, õp. Iljo Toming
CAROLINA LAOS
Pop-jazz laul, õp. Eve Pärnsalu
Saue linna poolt tervitas lõpetajaid, õpetajaid ja vanemaid
abilinnapea Rafael Amos. Kontsert – aktuse lõpetuseks
laulis Saue Muusikakooli tütarlaste ansambel Inge-Helene
Pello , Kristel Palts, Carol Männamets, Carmen Männamets,
Linda Kanter ja Anni Ruul, õp. Ulvi Kanter,klaveril Gerli
Kirikal Feliks Mandre pala „Lävel“
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VISIOONI
PEAESINEJAD
DJABE
Tamas Barabás: Bass
Attila Egerhazi: kitarr, löökpillid
Ferenc Kovács: viiul, trompet, vokaal
Zoltán Kovács: klahvpillid
Szilard Banai: trummid
Djabe („vabadus” aafrika
ashanti keeles) on ungari
juhtiv jazz-fusion band,
tuntud oma mitmekesise
loomingu poolest, mis
miksib maitsekalt dþässi
ungari rahvamuusika ja
kõiksugu maailma muusika
(indoneesia, aafrika jt)
komponentidega. Nende
muusika on keerukas ja
värviküllane, võib olla
ühtaegu nii dünaamiline kui
lõõgastav. Djabe on
mänginud arvukatel dþässfestivalidel kogu maailmas.
Djabes mängivad erakordsed virtuoosid nagu Ferenc Kovács (viiul,
trompet), kes on koos töötanud David Murray ja Archie Shepp’iga.
Dþäss ja autentne ungari rahvamuusika põimuvad orgaaniliselt Ferenc
Kovács’i loomingus. Archie Shepp on tema kohta öelnud, et Ferenc
Kovács on “üks maailma parimaid viiuldajaid ja mängib samal ajal
trompetit nagu Miles Davis”.
Djabe on andnud mitmeid kontserte koos Ben Castle (Sting, The Brand
New Heavies, Jamie Cullumn) ja Steve Hackett’iga (endine Genesise
kitarrist). Tamás Barabás, üks ungari parimaid basskitarriste, on
mänginud koos Gary Willis’ega. Tema kirjutab ka enamuse bändi
lugudest
Pianist, Zoltán Kovács, mängib ka süntesaatorit ja tema mäng annab
Djabe esinemistele palju juurde. Bändi teine helilooja on ühtlasi nii
bändijuht kui ka kitarrist Attila Egerhazi, kes interpreteerib bändi nimes
(Djabe) väljenduvat vabadust peamiselt vabadusega miksida erinevaid
stiile ja instrumente. Djabe trummar, Szilárd Banai on üks talendikamaid
ungari noori dþässtrummareid, kelle kindel ja musikaalne mäng annab
bändile parima võimaliku aluspõhja.
Djabe on ka mitmeid kordi auhinnatud bänd – album Witchi Tai To
võitis ungari kõige prestiiþikama muusikaauhinna kategoorias Aasta
Parim Dþässi- ja maailma muusika Album, 1998, samuti Aasta Parim
Maailma Muusika Album, 2002.
Klaipeda Jazz Festival-il 2006 võitis Djabe performance eripreemia.
DVD audio versioon plaadile ‘Sheafs are dancing’ auhinnati preemiaga
Surround Music Award a-l 2005 L.A.-s, USA-s ja ühtlasi võitis see ka
rahvusvahelise PRince Award-i a-l 2004.

Wagner Barbosa
Kitarrist, ja laulja
Brasiiliast.
Sündis Curitibas – Parana Brasiilias, on lõpetanud
popmuusika
erialal
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Faculdade de Artes do Parana, Brasiilias (2005). Õpib Free University of Music Tom Jobim-is.
Oli oma esimese CD “Amanhecer” (tehtud koos Paula Mirhaniga)
helilooja, laulukirjutatja, arranþeerija, kitarrist ja laulja. Sama
materjaliga on esinetud paljudel festivalidel maailmas ja esinetakse ka
Eestis.
Täna töötab ajakirjale “Acoustic - the art of playing acoustic guitar” (ast 2007) ja on kitarriõpetaja (a-st 2003).Oli helilooja, kitarrist ja näitleja
Melina Mulazani shows “Risco”, millega esinesid muuhulgas nt Festival de Teatro de Curitiba-l (2005). Viiuldaja ja arraneþeerija shows
“Poesia ou o Amor, é o mesmo”, mida laulja Liane Guariente lavastas
(ja dirigeeris) 2005.
Taustamuusika looja (originaallaulud) lühifilmile “E o alcool aos
homens” (UNICEMP Curitiba, 2004) ja “Girassois”, mida esitati
workshopil Festival of UFPR-l (Antonina 2003).On osalenud järgmistel
meistrikursustel: Guinga, Eduardo Gudin, Mônica Salmaso, Paulo
Bellinatti, Filó Machado, Lea Freire, Marcus Teixeira, Nelson Ayres,
Julio Cesar Figueiredo, Tânia Tonus, Roberto Riberti, Fernando Correa,
Rafael dos Santos, Renata Montanari, Mario Loureiro, Milton Mori,
Maurílio
Ribeiro, Giovani Luizi, Alessandro Kramer, Indioney Rodrigues,
Daniela Gramani, Liane Guariente, Vicente Ribeiro, André Egg jt.

Thais Morell .
Laulja, kitarrist ja
helilooja Brasiiliast
Morell sündis Curitibal, LõunaBrasiilias, ja lõpetas seal
muusikaõpetaja kutsega Parana
Kunstide Kooli. Õppis laulmist
ja hääletehnikat Liane Guariente
juures, spetsialiseerudes bel
canto tehnikale, mida püüdis
siduda rahvamuusikaga. Õppis
dþässi ja brasiilia muusikat MPB
& Jazz Tatui Konservatooriumis
(õp. Andrea dos Guimarães, Brazilian Popular Music & Jazz, São
Paulo – Brazil). Samuti õppis
klassikalist kitarri (õp. Pedro de
Paula, Brasiilia) ja dþäss-laulu
(õp. Ira Kaspi, Soome). Lauljana
on lindistanud 3 albumit grupiga
BAYAKA, mis arranþeerib
erinevate
traditsioonide
rahvalaule kogu maailmast.
Laulja, elektrikitarrimängija, helilooja ja produtsendina on ta välja
andnud 2 live-albumit, mis on salvestatud Paioli Teatris bändiga
RISOFLORA, mängides peamiselt omaenda loomingut, mis miksivad
brasiilia rütme rocki ja funki meeleoludega. Enne Soome kolimist 2007
a-l, töötas ta Brasiilia Popmuusika Konservatooriumis Curitibal
muusikateooria õpetajana. Ta on iseõppinud pandeiro- (brasiilis
tamburiin) ja Pifano- mängija (brasiilia bambusflööt), kes mängib
pillidel, mille on ise valmistanud. Tema muusikaline kogemus hõlmab
kogu rikkalikku brasiilia muusikakultuuri (Samba, Bossa-Nova, Baião,
Frevo, Marchas, Fandango jne), traditsionaalseid hõimulaule, folki,
souli, rocki, erudeeritud kaasaegset muusikat. Ta on üle viie aasta
esinenud baarides ja kohvikutes duetina koos dþässtrummariga, laulnud
ja mänginud kitarril brasiilia klassikuid ja omaenda meloodiaid. Hetkel
omandab magistrikraadi Rahvamuusika Esitajana Sibeliuse Akadeemias
Helsingis, kelle põhiinstrumendiks on hääl. On esinenud järgmistel
olulistel kontserdilavadel: SESC Theatre (BRA), Paiol Theater (BRA),
Psicodália Festival (BRA), Reitoria Theatre (BRA), Guanabara Pub
(UK), Pargi Bossa Festival (EST), Art Goes Kapakka Festival (FIN),
Pori Jazz Festival (FIN).
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SAUE TAMMED JÄLLE
EESTIS EDUKAD
EESTI MEISTRITEKS TULID
ERKKI AADLI JA TIIU VENE
Põlvamaal Kõvera järve ääres
toimusid 17. ja 18. mail Eesti
tänavuste orienteerumisjooksu
meistrivõistluste esimesed
stardid – lühirada ja teatejooksud. Korraldajaks Värska
orienteerumisklubi Peko. Osales 455 orienteerujat kogu
Eestist. Eliitklassides andis võistlusele erilist kaalu asjaolu,
et see oli otsustavaks katsevõistluseks nädala pärast
algavateks Euroopa meistrivõistlusteks Lätis Ventspilsis.
Saue Sõna
Meeste eliitklassi 7 km rajal katkestas Erkki Aadli klubist Saue
Tammed Olle Kärneri (Kaitsejõudude SK) mitmeaastase
võitudeseeria. Ajad vastavalt 33.26 ja 34.03. Kolmas koht läks
Sander Vaherile (Kaitsejõudude SK) 34.49-ga. Sauelastest oli
Peeter Pihl 6., Lauri Malsroos 15. Risto Kiilberg 21. ja Jürgen
Einpaul 22.
Sauelased olid tublid ka teistes võistlusklassides – M14 Andreas
Aadli 8.; M55 Kalle Nelk 9.; M60 Ülo Vainura 3.; M65 Riho
Kilp 7 ja Vello Krohn 9.; M75 Heino Heinloo 3. ja Helmut Karin 7.
Naiste eliitklassis
jäädi
küll
poodiumilt välja,
kuid 15 parema
hulka suutsid end
joosta 4 klubi
Saue Tammed
võistlejat – 4.
Vi i b i - A n n e
Soots, 10. Kirti
Rebane,
11.
Marje
Ülo Vainura (paremal)
Venelaine,
15.
autasustamisel - III koht
Edith Madalik.
Eesti MV
hõbemedali
omanikud
teateorienteerumises
meeste
klassis.
(vasakult)
Jürgen
Einpaul,
Peerer Pihl,
Erkki Aadli

Klassis N65
saavutasid sauelased
lausa kaksikvõidu – 1.
Tiiu Vene ja
2. Maire Raid.
Teatejooksudes võistles
37 kolme-liikmelist
meeskonda
ja
24
naiskonda.
Eesti
meistriteks
tulid
Kaitsejõudude
Spordiklubi mehed ja
Põlva Kobrase naised.
Klubi Saue Tammed Eesti MV teateorienteerumise
võitis nii meeste kui hõbemedali omanikud. (vas akult) Edith
Madalik, Kirti Rebane, Viivi-Anne Soots
naiste
arvestuses
hõbemedalid.
Naiskonda kuulusid Kirti
Rebane, Edith Madalik ja ViiviAnne Soots, meeste-klassis oli
kulla-heitlus
märksa
dramaatilisem. Kahe esimese
vahetuse järel juhtis võistlust 3
minutiga OK Võru meeskond,
kuid ankru-meestest tegi oma töö
kõige paremini kuuendana metsa
saanud
Sander
Vaher Heino Heinloo
(Kaitseõudude SK). Ta möödus
autasustamisel
kõigist eespool startinutest ja - III koht
kuldmedali saatus otsustati pikas
lõpuspurdis Vaheri ja Saue
Tammede ankrumehe Erkki Aadli
vahel. Võistkonnas jooksid veel
Jürgen Einpaul ja Peeter Pihl.
Saue Tammede II koosseis Risto
Kiilberg, Erik Aibast ja nooruke
Andreas Aadli jäid tahapoole.
Nädala pärast Lätis Ventspilsis
algavatele
Euroopa
meistrivõistlustele sõidavad Eesti Eesti Orienteerumisliidu presikoondise koosseisus meestest dent autasustab Saue Tammede
Olle Kärner, Erkki Aadli, Sander
kunagist eestvedajat ja treenerit
Tõnu Raid´i III koha medaliga
Vaher, Andreas Kraas, Marek
Nõmm ja Peeter Pihl ning
naistest Merike Vanjuk, Kirti Rebane, Annika Rihma,
Liis Johanson ja Tiina Laas.

22

/ SAUE SÕNA –284 /

SPORT

24. mai 2008

SAUE TERVISESPORDIPÄEV 2008
Pühapäeval 18. mail 2008.a. toimus Saue Tervisespordipäev, mis vaatamata sombusele ilmale tõi kohale
sadakond sauelast. Kell 12.00 avas kõnega päeva Saue

Tema tervitussõnad ja lugupidamine Saue elanikele.
Sarja
„Sauelane
liikuma” 7- 8 etapist
osavõtjad:
Helgi Haber, Rauno
Neuhaus, Külliki Trepp,
Armand Nagel, Andra
Salutee, Raivo Salutee,
Anniriin
Salutee,
Liisbeth Salutee, Leili
Laanepõld,
Pille
Sabalotni, Mailis Rästas,
Mario Udaltsov, Mariana
Udaltsova, Martin Aadli,
Andreas Aadli, Riho Kilp, Brita Liivamaa, Berit Liivamaa, Tiiu
Liivamaa, Cristian Anton, Envard Joakit, Leida Madalik, Aado
Liblikmann, Olev Alet, Krevon Alet-Märtson, Ants Vikerpuur
ja Marko Pruus.
APLAUS!

linnapea Orm Valtson. Tervisepäeval toimusid mitmed alad
– lapsekandmisvõistlus staadionil, võrkpalliturniir”
võimlas, vigursõit ujula parklas. Mõõta sai ka kolesterooli
ning veresuhkrut. Lastega mängis armas Kiisu. Saue
elanikele oli ujula sel päeval tasuta, ujula kollektiivi sõnul
külastas basseini paarsada inimest. Kell 14.00 toimus ka
vesiaeroobika Ly- Miett Lõokese juhendamisel.
Kell 13.30 algas autasustamine ja auhindade loosimine. Sarja
„Sauelane liikuma” lõpetamisel tänati sarja toetajaid ja isikuid,
kes sarja toimumisele kaasa aitasid.
Siinkohal tooksin välja sarja toetajad:
Saue Linnavalitsus, Saue Koolihaldus, Saue Suusaklubi,
LC Saue, Kaitseliidu Harju maleva Saue Kompanii, PlekkLiisu Rattapood, Honda Motor Europe Ltd, Edgar Madalik,
Saurix Kardikeskus, Pindi Kinnisvara.
Kokku osales sarjas „Sauelane liikuma”
kaheksal etapil üle 600 spordisõbra. See
näitab, et sarja olemasolu on vajalik.
Liiguti nii päikses kui äikses, nii sõbraga
kui perega.
Sarja vanim osavõtja oli Armand
Nagel (!), keda igal etapil
kohata võis.
Peaauhinnaks oli GT jalgratas, mille võitis kõikidel
etappidel osalenud Sauel
tuntud sportlane Olev
Alet("). Loosiauhindadeks
olid veel Kalev Spa
kinkekaardid, magamiskott,
käimiskepid, spordijoogi pulbrid, mitmesugust
rattavarustust, T-särgid jpm.
Auhinnad said ka kõik vigursõidus osalenud
lapsed. Erki Nool, kes oli üritusele kutsutud, sel
korral kahjuks kiire elutempo tõttu tulla ei saanud
- pidi otse ühest välisriigist teise lendama.

Lapsekandmisvõistluse
kolme paremat
autasustati klaasfiguuride
ja kommikottidega.
I koht - Martin ja
Maria-Kristina Eerme
II koht - Mati ja
Martin Riimaa
III koht - Jaanus
Tõnisson ja Marii
Jõudvald
Võrkpalliturniiri kolme
parimat
võistkonda
autasustati karika ja
medalitega.
I koht - „Kesakad” Valdis
Toomast, Kelly Toomast,
Cathy Toomast, Eero
Neuhaus (")
II koht - “Seifivõti”
Nikolai Pahhomov, Rene
Ott, Gerda Joa, Gloria
Iljin Sharon
III koht - „Pilvikud” Rauno Neuhaus, Hendri
Korju, Iti-Lee Neuhaus, Silvia Kinger

SUUR TÄNU OSALEMAST!
Just Teiega koos panime Saue
üheskoos liikuma!
Võitis sport – tervis ja sõprus!
Kohtumiseni juba uue sarja
avaüritusel „Saue õhtujooksul”.
Sportlikku ja päikeselist suve armas
sauelane,
soovib Saue Huvikeskuse
spordimetoodik
Terje Toomingas
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SAUE AUTOSPORT
TÕUSUTEEL
Veel on Mihkel (55) kolmas, kuid õige pea möödub ta
Aruveest (42). Doleba (63) jääb seekord alistamata.

Mõni aasta tagasi viidi Saue
tänavatel läbi autovõidusõit,
visast ja sihikindlast noorukist
Mihkel Selbergist on tema isa,
treeneri ja mänedþeri Tiit
Selbergi teadete kaudu meie
lehe-veergudel juttu olnud juba
aastaid. Kuna autospordis
loetakse 16-aastast täiskasvanuks, siis käesoleval aastal
võistleb Saue Gümnaasiumi
õpilane Mihkel Selberg juba täisAutasustamisel
kasvanute seas klassis Super1600 nii Eesti kui ka Baltimaade
meistrivõistlustel.
3. - 4.mail peetigi Riias Bikernieki ringrajal kaks võidusõitu,
mis läksid arvesse mõlemis sarjas. Esimeses stardis õnnestus
Mihklil sõita ainult 2 kurvi, siis purunes käigukasti hoovastik.
Võitis leedulane Karolis Doleba Eesti esindajate Kaspar Aruvee
ja Andres Halli ees. Teises sõidus suutis Mihkel viimaselt kohalt
alustanuna võistluse lõpuks tõusta Aruvee ette teiseks. Taas võitis
Doleba. Mõlema sarja kokkuvõttes oli Mihkel pärast kahte sõitu
viiendal kohal.
Järgmisel võistlusel 17.- 18. mail Leedus Kaunase külje all asuval
Kacergiene ringrajal jagatati punkte ainult Baltimaade
meistrivõistluse arvestuses. Peeti 2 võistlussõitu, Mihkel Selberg
tuli mõlemas leedulaste Dovilas Ciutele ja Karolis Doleba järel
kolmandale kohale. Nelja etapi järel 12-st on Mihkel kokkuvõttes
samuti kolmandal kohal Doleba ja Kaspar Aruvee järel.

Nädalapäevad tagasi
potsatas Saue Sõna
e-postkasti järgmine sõnum.
Tere.
kahjuks ei ole jõudnud siiani Saue
lehega ühendust võtta, teen seda
nüüd. Saue Autoklubi liige Margus
Suigusaar (") võistleb näiteks sel
pühapäeval Pärnumaal, Audru
ringrajal ja sõidud algavad kell
12.00. Iga võistlus ei tule küll kohta
poodiumil kuna tegu on
tehnikaspordiga ning kõik ei olene
alati rallimehest, kuid atmosfääri ja
feelingu saab sealt kindlasti kätte. Ja lisainfot saab alati meie

Kaunase autasustamine.

kodulehe pildigaleriist www.saueautoklubi.ee
Ivika Suigusaar
Järgmine kiri
Tere Saue Autoklubi sõbrad!
Seekordne Superkrossi karikavõistlus toimus Pärnumaal, Audru
ringrajal, 18. mail 2008 - vihmasel ja jahedal pühapäeval.
Esiveoliste klassis oli Margus vaieldamatu liider - ajasõidus jäi
ta oma avariijärgse uuenduskuuri läbi teinud Opel Kadetiga küll
napilt teiseks kuid mõlemas finaalsõidus õnnestus Margusel
stabiilselt püsida esikohal. Superfinaalis saavutas Margus 3.koha.
Loe võistlusest lähemalt http://www.saueautoklubi.ee/ (süsteemi tõrkumise tõttu pead hetkel veel veidi ise vaeva nägema ja
meie kodulehele end sisse lugema).
Järgmine Superkrossi etapp toimub Audru ringrajal vahetult enne
Jaanipäeva 22. juunil ja ikka algusega kell 12.00.

10.mail toimusid Tallinnas
Eesti meistrivõistlused judos
“C” vanuseklassis,
kus osalesid ka Saue Gümnaasiumi tublid judokad Martin Vist
ja Andreas Aadli. Poisid on selle spordialaga tegelenud judoklubis
“Aitado” treener Jaan Lutsari juhendamisel juba 5 aastat, ning
esindanud Saue Gümnaasiumi erinevatel Eesti sisestel ja
rahvusvahelistel turniiridel, kus on võitnud nii esimesi, teisi ja
kolmandaid kohti. 10.mail toimunud Eesti meistrivõistlustel
saavutas kehakaalus -50 kg 1.koha Martin Vist, kes alistas oma
vastased teel esikoha poole kindla ülekaaluga. Tugevas
konkurentsis maadles kehakaalus -38 kg tublilt ka Andreas Aadli,
kuid seekord jäi tal kolme hulka pääsemiseks puudu heast
alagrupiloosist ja sportlikust õnnest.
Judoklubi “Aitado”
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PÄEVAKESKUS / REKLAAM

JUUNIKUU
PÄEVAKESKUSES
2. juuni 14.00 Psüühilise erivajadusega inimeste
näituse avamine.
Näitus on avatud suvekuudel!
5. juuni 17.15 Vabastav hingamine!
(eelregistreerimisega)
6. juuni 11.00 SAUE LINNA INVAÜHINGU
INFOTUND
6. juuni 16.00 Seltsing TAMMETÕRU kaminaõhtu
koos Mati Palmiga (Maie juures)
9. juuni 09.00 Läheme ekskurseerima Padise kanti!
Vaatame põlist Liivaaugu tamme,
Vasalemma lossi ja veskitorni,
tutvume lähemalt Vasalemma
marmori ja selgeveelise Rummu
karjäärijärvega. Külastame Padise
kloostrit, mõisa ja linnamäge sõidame
Kurkse sadamasse, kus peame
piknikku! Söök kaasa! Vaatame üle
unikaalse Harju-Risti kiriku ja
põikame Eesti esimese maakooli
varemetele, peatume ka Vilivalla
rootsi kalmistul. Teeme tutvust uhkelt
taastatud Vihterpalu mõisaga (pilet
80.- sisaldab 45 min ekskursiooni ja
kohvipausi küpsistega) ja põikame
Vintse randa, Kolviku ninale. Umbes
16.30 alustame kojusõitu, teel teeme
kohvipeatuse võrratus Laitse lossis ja
jõuame Sauele ca kell 18.00.Osavõtumaks (trantspordikulu) on 100.krooni, palume makst enne reisi!
11. juuni 15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
12. juuni 18.00 Küüditatute koosviibimine
12. juuni – 13. juuni
toimub Saue Päevakeskuse
korraldatud ekskursioon Vangazi linna
eakatele Muhumaal!
14. juuni – 15. juuni
Vabariiklik Puuetega Inimeste XII
Kultuurifestival Viljandis
16. juuni
Koluvere Hooldekodu külastus
17. juuni – 19. juuni
ELIL: Vabariiklik Liikumispuuetega
Inimeste laager Käsmus
19. juuni – 20. juuni
Ida Virumaa ekskursioon
29. juuni
Memme-Taadi Lustipidu Lohusalus
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JUUNIKUUS
toimuvad ka neljapäevased linnavalitsuse
bussiga keskusesse sõidud ja
Saue Gümnaasiumi
ujula külastamised
(kellaajad endised)!
Eakatel on võimalik tööpäevadel
09.00-17.00 kasutada duði all käimise
võimalust ning pesu pesta.
Palume ainult eelnevalt registeerida
telefonil 6 595 070
JUUNIKUISTEST
kepikõnnimatkadest kirjutame
järgmises lehestäpsemalt!

NB!

IDA VIRUMAALE
REISIJAD
19.06-20.06!!!

KELLEL ON VEEL TASUMATA
OSAVÕTUTASU 700.-

PALUME SEDA KIIRESTI
TEHA!!!

v

• Valvesignalisatsioonid
• Videovalvesüsteemid
• Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
• Fono- ja läbipääsusüsteemid

• Valveseadmete juhtmevabad lahendused
• Sõidukite GPS jälgimisseadmed
• Projekteerimine, paigaldus ja hooldus.
Info@manetti.ee • www.manetti.ee • 56 916 054
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Tugeva projekti- ja
müügijuhtimise
ning logistika
juhtimise
kogemustega

MEES OTSIB
TÕSIST TÖÖD
Sauel või Saue
lähiümbruses.
Olemas B,C
kategooria ja
normaalne
keelteoskus
Tel 58 154 159

VEOAUTODE
JA
SÕIDUAUTODE REHVITÖÖD
Tel: 6 105 058

TEHNOÜLEVAATUS
Tel: 6 105 056

Aadress: Tule 21, Saue
Saue Auto AS

SAUE SÄÄSTUMARKET
kutsub tööle

MÜÜJA
Pakume põhipalka + lisatasu heade töötulemuste eest,
palju arenemisvõimalusi ja huvitavaid koolitusi.
Info juhatajalt telefonil 6 577 800 või
värbamistelefonil 6 844 041
CV saada aadressil cv.smarket@rimibaltic.com

24. mai 2008

REKLAAM
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Seoses jätkuva
tellimuste mahu
suurenemisega
vajatakse
kollektiivi

TÄNAVAKIVID
JÄRELMAKSUGA

MÖÖBLITISLERIT

Müük otse
tehasest.
Hind 165.- +km m2
www.kiviparkett.ee

Töökoht Kumnas.
Info 50 74 805

tel: 502 9210

Saue
Saue Autokool
Autokool korraldab
korraldab

B
B kategooria
kategooria
autojuhikursuse
autojuhikursuse

24. mai 2008

PAKUME
JÄRGMISI
TEENUSEID:
•
•
•
•
•
•
•

Fassaadide survepesu
Kiviparketi pesu
Õliplekkide eemaldus kiviparketilt
Rasketehnika survepesu
Graffiti eemaldus
Kõrgsurve värvimine
Parklate joonimine
Info ja tellimine tel 56 479 479

Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas (apteegi ruumis)
üldklassikaline, antitselluliit,
mee, laavakividega

MASSAAÞ
UUS! Hirudoteraapia
e.kaaniravi

algusega
algusega 02.06.2008
02.06.2008
kell
kell 18.00
18.00

Saue
Saue Gümnaasiumis
Gümnaasiumis klass
klass 310
310

INFO 50 27 993

Tööaeg kokkuleppel
(ka laup., pühap).
Pensionäridele soodustused.
tel. 54544559
Hooldus jalgadele,punktmassaaz
(akupressuur) + pediküür.
Tai jalamassaaz.
Tööaeg teisipäeviti, neljapäeviti,
laupäeviti tel. 56249894

TASUTA ÄRA ANDA
vineerkastide jääke
küttematerjaliks.
Täpsem info telefonidel
679 0010 või 533 416 24
Tule 30, AS Fors MW
(E-R 8.00-17.00)

Pottsepp ootab töö
pakkumisi.
Ehitan ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid jm.
Samas pakun ka
korstnapühkimise teenust
Info tel: 56 681 555 ja vaata
ka www.hot.ee/tanel12345

MASSÖÖRIKÄED ON
PARIM RAVIM
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

!!!!!!!!!!!
AIANDUSREIS ROOTSI 30. juuli - 4. august
Euroopa suurim aiandusnäitus

„GARDENS OF GÖTEBORG 2008”
Fantastilised Enköpingi pargid ja palju muud
kaasas giid, taimetark ja toredad reisikaaslased
Lisainfo www.astellaria.ee (vt reisikava)
Telefonid 6 539 305, 6 539 307, 50 27 955
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SAUE PLEKIKODA

Kõik plekkdetailid teie majale,

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU
Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505, telefon: 679 0175
faks: 679 0193, weeb: www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: Marko Hellamaa
e-post: marko@h2mprojekt.ee
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500

