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Sport, muusika ja ilutulestik
Saue Jalgpalliklubi
10. sünnipäev

Saue Jalgpalliklubi korraldas augusti lõpus
oma kümnenda sünnipäeva puhul terve päeva
kestva jalgpallipäeva, mille võtsid kokku vägev kontsert ning unustamatu ilutulestik.
Päev algas Saue Gümnaasiumi staadionil naljakate jalgpalliteemaliste mängudega,
milles osalesid nii noored jalgpallihuvilised, praegu Saue
JK rivistuses mängivad mängijad, veteranid, kes kunagi
hoidsid Saue JK lippu kõrgel,
kui ka külalisvõistkond Jalgpallihaigla, kes koosnes Eesti
jalgpallikoondise suurematest
poolehoidjatest. Üritust käisid
avamas Saue linnapea Orm
Valtson ja Jalgpalliliidu peakohtunik Uno Tutk.
Pärast meeldejäävat pallimadinat staadionil võeti ritta
Saue puhkpilliorkestri taha ja
seati sammud jaanituleplatsi
poole. Rongkäiguga jaanituleplatsile jõudnud, õnnistati
pidulikult sisse, st tõmmati
vardasse värskelt valminud
Saue Jalgpalliklubi lipp. Pidu
võis alata!
Kõigepealt astusid üles
Vikerkaare tantsutüdrukud,
seejärel mängis bänd Otherside, kelle üks liige mängib
ka Saue JK ridades. Siis astus
lavale esineja Liisa Q, kes
tegi „soojendust“ ansamblile

Kulo. Platsil sai samal ajal
maadelda sumokostüümides,
ratsutada rodeohärjaga ning
lapsed said hüpata batuudil!
Kulo lavaletulekuks oli platsile juba päris palju rahvast
kogunenud ning pidu hakkas tuure koguma. Õhtujuht
Tarmo “Kojamees” Kruusimäe, kes ühtlasi oli ka laval
ansambliga Kulo, pani rahva
juba mõnusalt kaasa elama.
Seejärel tunnustas Saue Jalgpalliklubi oma ridades mänginud jalgpallureid ja ka praegu
aktiivsemalt tegutsevaid klubilisi.
Õhus oli näha ärevust, sest
kohe-kohe pidi lavale saabuma õhtu peaesineja Tanel Padar & The SUN. Veerandtund
enne kella 22 see juhtuski —
“Tannu” oli laval ja laskis kõlada oma parematel hittidel!
Pärast pooleteist tunnist esinemist kõlas äge särin ja põlema
süttis spetsiaalselt “Saue JK
10” ürituse jaoks kokku disainitud ilutulestik — vägevaim,
mis eales Sauel nähtud!
Saue jalgpalliklubi tänab
kõiki toetajaid, kes aitasid

kaasa selle vägeva ürituse toimumisele: Saue linn,
Cramo, Trofa Arendus,
Mira, Henri’s, Arco, Knoke,
FinEst Steel, Roadservice,
Kaalukoda, PR Firmareklaam, PolarPrint, funTIME,
A. Le Coq, Saue Puit. Täname ka kõiki abilisi, kes
aitasid üritust korraldada —
Leho Valmas, Valdis Toomast, Jano Järvelaid, Ranner
Selge, Erkki Liiv, MargusMart Maala, Lauri Nuuma, Mikk Tõnissoo, Oliver
Kreisberg, Jaagup Ainsalu,
Silver Rätsepp, Janar Pajo,
Hannes Allikvee, Henri Heinsalu ja Jaak Raivo.
Samuti avaldame tunnustust kõikidele esinejatele,
toitlustajatele ja turvalisuse
tagajatele, eriti Põhja politseiprefektuuri Lääne-Harju
osakonnale!
Suur aitäh ka kõigile külalistele — ilma teieta ei oleks
see üritus nii edukaks kujunenud!

Saue Jalgpalliklubi
sõbralik kollektiiv

Fotod: Raimond Roopärg, Saue Foto
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Uudised
Majanduslike huvide deklaratsioonid

Vastavalt seadusele avalikustatakse Saue Linnavolikogu ja
Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2007. aasta kohta seisuga aprill 2008.
Deklaratsiooni sisu:

Ees- ja perekonnanimi
1. Ametipalga aste ja ametipalk; 2. Kinnisvara (kinnisvara aadress ei kuulu avalikustamisele); 3. Registrisse kantud
õhusõidukid, veesõidukid ja
autod; 4. Aktsiad, osad ja muud
väärtpaberid; 5. Pangaarved
(pank, arve liik ja nende arv);
6. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab kuue kuu
ametipalga või 50 000.- krooni, kui ametikohal ametipalka
ei maksta; 7. Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalaga või
50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid); 8. Muud regulaarsed
tulud (tulu konkreetne suurus
ei kuulu avalikustamisele).

Saue Linnavolikogu
liikmed

Priidu Kalbre
1. ametipalk puudub; 2. 2
kinnistut: elamumaad (kaasomand), maatulundusmaa; 3.
Ford Sierra (1993); 4. ei ole; 5.
Hansapanga deebetarve, Ühispanga deebetarve; 6. ei ole; 7.
ei ole; 8. ametipalk põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis.
Erki Kuld
1. ametipalk puudub; 2. üks
kinnistu, elamumaa; 3. Mercedes Benz (1990); 4. ei ole; 5.
Hansapanga
arveldusarve,
Ühispanga arveldusarve; 6.
Hansapank 210 124 krooni;
7. ei ole; 8. palk põhitöökohas,
volikogu komisjoni esimehe
hüvitis.
Vello Krohn
1. ametipalk puudub; 2. 2
kinnistut: korteriomand, elamumaa (kaasomand); 3. Väikeveok MB 310D (1996),
sõiduauto MB 220 (1996); 4.
ei ole; 5. Ühispanga arveldusarve, Sampo panga arveldusarve; 6. ei ole; 7. ei ole; 8. pension, volikogu liikme hüvitis.
Kalev Lillo
1. ametipalk puudub; 2. ½ elamumaast; 3. ei ole; 4. Hansa
pensionifond K 3 osak 18 567
tk, AS Eesti Ehitus aktsia 340

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
26. septembril

tk, AS Olympic Entertainment
Group aktsia 1450 tk, AS SEB
Fondid Kasvufondi osak 4042
tk, City Service AB aktsia
1019 tk, AS SEB Ühispanga
Fondid Nordic Fund osak 82
tk, Ühispanga Eastern Europe
Small Cap Fund osak 140 tk,
AS Arco vara aktsia 1050 tk,
Hansapanga Hansa Ida- Euroopa aktsiafondi A–osak 47
tk, Hansapanga Hansa IdaEuroopa kinnisvara aktsiafondi 75 tk; 5. Hansapanga kaks
arveldusarvet ja laenukonto,
SEB Ühispanga arveldusarve;
6. Hansapank 241 057 kr; 7.
Hansapank hüpoteek 550 000
kr, Hansaliisingust kahe sõiduauto kasutusrent; 8. palk
põhitöökohal; volikogu liikme
hüvitis; asutuste nõukogude
liikmetasud.
Malle Liiv
1. ametipalk puudub; 2. korteriomand; 3. ei ole; 4. ei ole;
5. Hansapanga arveldusarve,
Ühispanga arveldusarve; 6.
ei ole; 7. ei ole; 8. palk põhitöökohas, volikogu komisjoni
esimehe hüvitis.
Monika Liiv
1. ametipalk puudub; 2. korteriomand (kaasomand); 3. ei
ole; 4. ei ole; 5. Hansapanga
arveldusarve; 6. ei ole; 7. ei
ole; 8. palk põhitööl, tulu töövõtulepingutest, volikogu komisjoni esimehe hüvitis.
Ero Liivik
1. ametipalk puudub; 2. ei
ole; 3. ei ole; 4. OÜ Ditafoss
1 osak; 5. Ühispanga kaks
arveldusarvet; 6. Hansapank
122 000 kr; 7. ei ole; 8. volikogu liikme hüvitis.
Madis Milling
1. ametipalk puudub; 2. ei ole;
3. ei ole; 4. Vanad ja Kobedad
OÜ osakud; 5. Hansapanga
arveldus- ja väärtpaberiarve;
6. ei ole; 7. käendus; 8. tulu
dividendidest, autorikaitsest,
volikogu aseesimehe hüvitis.
Jaan Moks
1, ametipalk puudub; 2. 2
elamumaad
(ühisomand),
korteriomand (ühisomand),
garaaž (ühisomand), maatulundusmaa (kaasomand); 3.
MB C-180 (1998); 4. Tallinki
aktsiad 1396 tk; 5. Hansapanga arveldusarve, Ühispanga
arveldusarve; 6. ei ole; 7. ei
ole; 8. palk põhitöökohal, volikogu komisjoni esimehe hüvitis, pension.
Matti Nappus
1. ametipalk puudub; 2. 2 maatulundusmaad (kaasomandis),

3 elamumaad (ühisomand);
3. Hyndai Accent (2003); 4.
ei ole; 5. Ühispanga arveldusarve; 6. ei ole; 7. ei ole; 8.
palk põhitöökohal, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis,
pension.
Raivo Ojapõld
1. ametipalk puudub; 2. 2 kinnistut (elamumaa); 3. ei ole; 4.
P.R Firma Reklaam OÜ osakud 3400 tk; 5. Hansapanga
arveldusarve, Nordea panga
arveldusarve; 6. Nordea pank
249 600 kr; 7. ei ole; 8. palk
põhitöökohas, volikogu liikme
hüvitis.
Andres Pajula
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk
puudub; 6. üks kinnistu: elamumaa (ühisomand); 7. ei ole;
8. Hansa Ida-Euroopa aktsiafondi osakud 466 tk, Hansa
Ida-Euroopa Kinnisvara Aktsiafondi osakud 1178 tk; 9.
Hansapank 2 arveldusarvet ja
krediidiarve, Ühispank — arveldusarve; 10. Hansapank
180 000 krooni; 11. pole; 12.
ametipalk põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Harry Pajundi
1. ametipalk puudub; 2. 2 kinnistut (elamumaa, ridaelamu
1/8 osa); 3. Mazda 6 (2005); 4.
Saue EPT A-aktsia 1 tk, Saue
EPT P-aktsia 733 tk, Tallink
Grupp lihtaktsia 255 tk, SEB
pensionifond; Hansa pensionifond; 5. Hansapanga arveldusja krediidikonto, Ühispanga
arveldus- ja krediidikonto,
Nordea panga arveldus- ja
krediidikonto; 6. 175 000 kr;
7. sõiduauto liising; õppelaenu
käendus 8. palk põhitöökohas,
volikogu komisjoni esimehe
hüvitis.
Rainer Šternfeld
1. ametipalk puudub; 2. korteriomand; 3. sõiduauto Saab
(1999); 4. ei ole; 5. Hansapanga arveldusarve; 6. Hansapank, õppelaen 51 236 krooni;
7. ei ole; 8. volikogu liikme
hüvitis.
Urmas Viilma
1. ametipalk puudub; 2. 2 kinnistut (elamumaa ühisomandis); 3. ei ole; 4. SEB
Ühispanga Progressiivse Pensionifondi osakud 5212,19 tk;
5. Ühispanga 2 arvelduskontot
ja kaardikonto, 1 väärtpaberikonto, Hansapanga arvelduskonto; 6. eluasemelaen
jäägiga 207 844,39 kr; 7. hü-

poteek 4 005 000 kr; 8. palk
töölepingute alusel, volikogu
aseesimehe hüvitis.
Anne Teetamm
1. ametipalk puudub; 2. 2 kinnistut: korteriomand, elamumaa; 3. Peugeot 206 (2003);
4. ei ole; 5. Hansapanga arveldus- ja 2 krediidiarvet, Ühispanga arveldusarve; 6. Hansapank 34 280 kr; 7. õppelaenu
käendus; 8. palk põhitöökohal,
volikogu liikme hüvitis.

Saue Linnavalitsuse
liikmed

Abilinnapea Rafael Amos
1. (24. palgaaste) 19 341 +
15% staažitasu, lisatasu 3000
kr; 2. 2 kinnistut (korteriomand, garaaž kaasomandis);
3. ei ole; 4. OÜ Salux osak 1
tk; 5. Hansapanga arveldusarve; 6. ei ole; 7. ei ole; 8. ei ole.
Pearaamatupidaja Ingrid
Niid
1. (23. palgaaste) 17 583.- kr
kuus + 10% staažitasu, lisatasu 2000 kr; 2. kinnistu elamumaa (ühisomand); 3. Mazda 323 (1991); 4. ei oma; 5.
Hansapanga arveldusarve; 6.
40 157,55 EUR; 7. ei ole; 8.
ei ole.
Linnavalitsuse liige Vello
Toomik
1. (23. palgaaste) 17 583.- kr
kuus, alates 2008. a 21 750
kr kuus + 10% lisatasu staaži
eest; 2. 2 kinnistust: korteromand, elamumaa; 3. ei ole; 4.
OÜ Salux osak 50 tk; 5. Hansapanga arveldusarve; 6. ei
ole; 7. ei ole; 8. ei ole.

Linnavalitsuse otsused
3. septembril toimus Saue Linnavalitsuse 17. istung, mille
päevakorras oli 12 punkti. Nii kehtestas linnavalitsus korraldusega 317 hinnad Saue Huvikeskuse teenustele, tegi
muudatusi alaeelarvete siseselt (korraldus 318), eraldas
reservfondist raha (korraldus 321), otsustas sünnitoetuste maksmise (korraldus 320) ning määras hooldaja (korraldus 319).
Teisele lugemisele saadeti eelnõud „Saue linna 2008. a
aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve“, „Saue linna
2009. aasta eelarve“, „Saue Linnavolikogu 23.09.2004.
aasta otsuse nr 147 lisa 2 „Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja koosseisud“ muutmine” ja Saue Sõna
reklaamihinnad. Kolmandale lugemisele läks eelnõu “Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine” ning volikogusse kehtestamiseks suunati määruse eelnõu „Arengukava tegevuskava muutmine“.
Lisaks teavitas Mati Uuesoo linnavalitsust sellest, et
Saue linna üldplaneering, üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamine ja Saue linna veemajanduse arengukava on
lõppstaadiumis ja lähevad lähemal ajal tutvustamisele.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis. 

Marsruuttaksoliin 208
taasalustab oktoobris
Saue Linnavalitsus ning Harjumaa Ühistranspordikeskus
kuulutasid välja avaliku konkursi marsruuttaksoliinile nr.
208 uue vedaja leidmiseks. Uue vedaja leidmisel peaks
ühistranspordiliiklus Sauelt Mustamäe kaudu Tallinna kesklinna taastuma oktoobri alguses. Senikaua peavad elanikud
kahjuks piirduma olemasolevate ühistranspordivõimalustega, milleks on elektrirong ning liinibuss nr. 190. Lisaks
sõidavad hommikuti ja õhtuti Sauelt läbi bussid nr. 113 ja
114. Täpsemat infot Harjumaa Ühistranspordikeskuselt:
www.harjuytk.ee. Saue Linnavalitsusele ja Harjumaa Ühistranspordikeskusele halvaks üllatuseks lõpetas liinil 208
Saue-Tallinn-Saue reisijaid sõidutanud marsruuttaksofirma
OÜ Mauman Reisid septembrikuu alguses täiesti ootamatult reisijate vedamise. OÜ Mauman Reiside omaniku Martti
Penu selgituse kohaselt sattus firma majanduslikesse raskustesse ja pank võttis bussid ära. Seaduse kohaselt oleks
Mauman Reisid pidanud reisijateveo lõpetamisest ette teatama 90 päeva varem. 

Rehvide ja elektroonikajäätmete kogumine
Laupäeval, 13. septembril kell 12–14 on võimalik tasuta
anda ära elektri- ja elektroonikajäätmeid ning vanu rehve
aadressil Sauepargi tn 1A kõrval asuval platsil. Jäätmete
kogumist korraldavad Saue Linnavalitsus, MTÜ Eesti Elektroonikaromu ja Nordline Baltic OÜ.
Lisainfo: Inger Urva 679 0185 või 515 6878 

Ma ise ilu tegija...

Abilinnapea Mati Uuesoo
1. (25. palgaaste) 21 275.- kr
kuus + 10% staažitasu, lisatasu 3000 kr; 2. 3 kinnistut:
2 kinnistut — elamumaa
(ühisomand); 3. sõiduauto VW
Touareg (2007), ühisomandis; 4. ei oma; 5. Hansapanga
arveldusarve; 6. ei ole; 7. autoliising, hüpoteek elamule
1 950 000, õppelaenu käendus; 8. ei ole.
Linnapea Orm Valtsoni ja
volikogu esimehe Valdis
Toomase deklaratsioonid on
avalikustatud Riigi Teataja
Lisas (www.riigiteataja.ee)
nr 60 18.07.2008.
Lisaks eelnimetatutele
on deklaratsioonid esitanud
kõik linnavalitsuses tööl olnud ametnikud ja allasutuste juhid (kokku 27 isikut).
Volikogu määruse kohaselt
avalikustatakse nende deklaratsioonid korruptsioonikahtluse korral. 

Lugupeetav linnakodanik, kes Sa järjekindlalt risustad
oma olmeprügiga pakendikonteineri ümbrust, võiksid
veidigi hoolida oma kaaskodanikest ja linna heakorrast!
Sinu hoolimatust tegevusest on häiritud kaaskodanikud,
samuti on rikutud linna välisilme. Fotol konteiner Sarapiku
tänaval.

Vanamõisas toimub
Steri teabepäev
16. septembril algusega kell 17 toimub Vanamõisa seltsimajas teabepäev, kus testitakse Steri hädaolukorra plaani
ja helialarmi ning viiakse läbi teoreetiline õppus.
Allikas: www.sauevald.ee 
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Sauel olid korraga külas sõbrad viiest riigist

Saue Linna 15. sünnipäeva
puhul olid Sauel korraga külas
sõpruslinnade delegatsioonid
viiest riigist — Lätist, Rootsist, Taanist, Prantsusmaalt ja
Itaaliast. Kokku viibis Sauel
külas 13 sõpruslinnade poliitikut ja ametnikku.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Külaliste auks toimus 21.
augustil Saku mõisas pidulik
õhtusöök, millest võttis osa
ka Läti Suursaatkonna esindaja Eestis Inese Seglina.
Lisaks väliskülalistele osales
õhtusöögil ka Saue Linnavolikogu liikmeid ning sõpruslinnadega koostööd tegevate
linnaasutuste töötajaid.
22. augustil tutvusid
külalised põhjalikult Saue
Gümnaasiumi, ujula ja huvikeskusega, samuti käidi
kaemas Eesti suurimat lasteaeda „Midrimaa“. Ülejäänud osa päevast sisustasid
külalised Tallinna vanalinna ja Rocca al Mare vabaõhumuuseumiga tutvudes.
Õhtul kell 19 koguneti taas
Sauel Keskuse pargis, kus

tähistati pidulikult Saue linna 15 sünnipäeva.
Lisaks linna õnnitlema
tulnud naaberomavalitsuste
esindajatele ja teistele Saue
linna sõpradele astus kõnepulti ka Quincy-sous-Senart’i
abilinnapea Amar Laouari,
kes kõneles kõigi sõpruslinnade delegatsioonide nimel
ning soovis Sauele ja sauelastele ilusat sünnipäeva ja edukat tulevikku.
Hoolimata loojunud päikesest ja külalistele harjumatust
kargest õhust jäi neile endi
sõnul sünnipäevapidustustest
väga meeldiv mälestus, eriti
meeldejäävad olid õhtu lõpetanud tuleshow ja ilutulestik.
Laupäeval, 23. augustil
startisid külalised koos mit-

Õhtujooks õnnestus
Laupäeval, 6. septembril 2008 toimus Saue
Õhtujooks, mis tõi tänavatele liikumisrõõmu
nautima ligi 150 inimest. Iga osavõtja sai
tunnustuse Saue linnapealt Orm Valtsonilt
eduka osalemise eest sarja „Sauelane liikuma“ avaüritusel.
Õhtujooksu 3,5 kilomeetri pikkusel distantsil oli väga tasavägine võitlus kolme
parema mehe vahel. Martin Sagaja spordiklubist Eesti Raudtee asus võistlust juhtima, pärast kaht kilomeetrit vedasid jooksu
Jaanus Gross spordiklubist West Sport ning
Saue Tammede esindaja Peeter Pihl. Kilomeeter enne lõppu suurendas Peeter veelgi vahet teisel kohal jooksjaga ning võitis
kindlalt — tulemusega 11.42,3, edestades
Jaanus Grossi ligi 13 sekundiga. Kolmanda
koha saavutas Martin Sagaja tulemusega
12.13,8.
Naistest oli parim Terje Odamus Saue
Suusaklubist tulemusega 15.37,0. Teiseks

Delegatsioonide loetelu
Vangazi, Läti:
• linnapea ja volikogu esimees Vilmars Lucans,
• lasteaia juhataja ja volikogu aseesimees Sandra
Zvirbule,
• linna haldusdirektor Janis Kromans,
• volikogu liige ja perearst Inara Laizane.
Sollentuna, Rootsi:
• volikogu esimees Torbjörn Rosdahl,
• ärisuhete juht Ola Mårtensson,
• tegevlinnapea Ulf Bergh.
Egedal, Taani:
• kultuuri- ja vaba aja keskuse juhid Peter Rugholm
ja Ingrid Bay.
Quincy-sous-Senart, Prantsusmaa:
• abilinnapea Amar Laouari koos abikaasaga
Montemarciano, Itaalia:
• linnapea Gerardo Cingolani abikaasaga

mete sauelastega Ida-Virumaa ekskursioonile. Esimesena külastati Valaste juga
Ontika pangal. Sellele järgnes
kaevurilõuna ning maa-alune
ekskursioon Kohtla-Nõmme
kaevandusmuuseumis. Järgmine peatus oli Rakveres, kus
julgemad said proovida sõjakunsti, mündi vermimist, püssirohu valmistamist ja põletamist ning hirmsate karjatuste
saatel uudistada hämarat õudustekambrit. Viimane peatus oli Palmse mõisas, mille
tõllakuuris asuv uunikumide
näitus pani Saue külalised ahhetama.
Sama päeva õhtul leidis
aset ka hüvastijätu-õhtusöök,

tuli Marliis Odamus ning kolmanda koha
saavutas Alla Šilenok.
Kogu perekonnaga osales jooksuvõistlusel ligi 20 peret, neid autasustati Saue Õhtujooksu karikaga.
Suur tänu KT Timingule, OÜ Ühisteenused, Goodmark’ile ja kehalise kasvatuse
õpetajatele, kes spordivahendeid võimaldasid. Samuti tänan kõiki abilisi, kes ürituse
edukale toimumisele kaasa aitasid: Margit
Ots, Sirje Luberg, Lehte Kilp, Signe Viidu,
Jaan Toomingas, Hendri Korju, Rauno Neuhaus, Siiri Saarma, Sirle Sagur.
Saue Õhtujooksu 2008 täielik protokoll
on üleval Saue koduleheküljel. Sarja “Sauelane liikuma” järgmine etapp toimub 12.
oktoobril Sarapiku terviserajal algusega kell
14.00. Spordialaks jooks-kõnd, distantsiks
seekord 2,6 km.
SUUR TÄNU KÕIGILE OSAVÕTJATELE! VÕITIS
SPORT JA SÕPRUS!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordimetoodik

kus tõdeti, et sõpruslinnade
sõprussidemed peaksid toimima intensiivse koostöö
kaudu rohujuure tasandil, nii
et sellest saaksid osa võimalikult paljud omavalitsuste
elanikud.

Koostöö tulevikus

Saue Linnapea Orm Valtson
peab Saue ja sõpruslinnade
suhtlemist oluliseks, eriti Euroopa Liidu tasandil. „Nagu
on oluline Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline suhtlemine, on üksteise mõistmiseks
sama oluline ka nende riikide
kohalike omavalitsuste vaheline suhtlemine,“ kommenteeris linnapea.

Saue linna välissuhtluses
võiks pidada kõige märkimisväärsemaks suhete taaselustamist Rootsi Sollentuna kommuuniga — Saue sõpruslinn
1992. aastast, kuid viimase
kümne aasta jooksul pole
ametlikke delegatsioone vahetatud. Sollentuna kommuunilt saadud abi Saue kanalisatsioonivõrgustiku arendamisel
on meie linna arengus olnud
eriti oluline. Linnapea sõnul
on rootslastelt abi saadud ka
mitmes teises valdkonnas:
„Paljud tänased sotsiaalteenused, mida Saue linn praegu oma elanikele pakub, said
ideelise alguse esimestest külaskäikudest Rootsi Sollentuna kommuuni.“
Et tegemist oli Saue linna
15. sünnipäeva puhul toimunud visiidiga, on eriti tore, et
vanad sõbrad taas kord ametliku delegatsiooniga Sauel
käisid. See oli hea võimalus
sõprussidemete taaselustamiseks. Muuseas, linnapea
sõnul olid rootslased siiralt
imestunud, kui lühikese ajaga on Eestis suudetud suuri
muutusi ellu viia.
Positiivselt arenevad suhted ka Taani Egedali kommuuniga. 1996. aastast Saue
sõpruslinnaks olnud LedøjeSmørumi kommuun ühines
2007. aastal haldusreformi

käigus kahe naabervallaga
ning tekkis suur Egedali kommuun. Ühinemisel muutus
küsitavaks, milliseks kujunevad sõprussidemed Sauega, kuid viimastel aastatel
on taanlased andnud mõista,
et soovivad sõprussidemeid
jätkata. Tänavu oktoobris on
taanlasi oodata sõpruslepingut allkirjastama.
Vangazist, mis on Saue
sõpruslinn olnud 2001. aastast saadik, tulnud lätlaste
kommentaariks oli: „Tuleme
varsti Sauele nagu oma koju,
sest siin on meil palju tuttavaid ja sõpru, kellega on hea
kohtuda.“ Seda oli ka näha
linna sünnipäevapeol, kus lätlastel küll tuttavatest puudust
ei olnud!
Quincy-sous-Senartist tulnud prantslastega jõuti ühisele
seisukohale, et tulevikus tehtav koostöö peaks olema kasulik mõlemale poolele ning
haarama kaasa omavalitsuste
elanikke — nii noori kui ka
vanu. Koostöö arendamiseks
loodetakse vahendeid saada
Euroopa Liidu fondidest.
Teist korda Sauet külastanud Itaalia linna Montemarciano linnapea avaldas
soovi sõlmida Sauega ametlikud sõprussuhted. Milliseks need kujunevad, näitab
tulevik. 

12. september 2008

Noortele

Gümnaasium sai juurde
kolm toredat õpetajat
Saue Gümnaasiumi õpetajaskond rikastus sel õppeaastal
kolme uue inimese võrra, kelle palkamine oli direktor Jaan
Palumetsa sõnul absoluutselt
õige valik.
„Nad on väga teotahtelised,
kogenud ja samas noored inimesed. Usun, et see aasta läheb meil väga hästi, sest meil
on nii hea õpetajad!“ sõnab
direktor Palumets rõõmsalt.
1.–3. klasside kehalise kasvatuse õpetaja Ester Legonkov on töötanud pedagoogina
alates 1977. aastast. „Minu
esimene töökoht oli VastseKuutse koolis, kuid alates
1983. aastat olen töötanud
Harjumaal,“ räägib Valgast
pärit naine.
Tartu Ülikooli kehakultuuri eriala lõpetanud õpetaja
Legonkovi lemmikalad on
kergejõustik, kabe ja suusatamine. „Minu õpilastel on
kõige paremini läinud seni
kabes ja kergejõustikus —
kuuludes Eesti koondisesse
on nad osalenud ka Eesti
meistrivõistlustel! Suusatamises seni veel nii hästi pole
läinud, aga võib-olla leiame
Sauelt uusi talente.“
Koolitööst vabalt ajal on
Legonkov samuti tegev spordivallas — nii on ta üks kergejõustikuklubi TIPP treeneritest juba selle asustamisest
peale, osaleb aktiivselt telesaates TV 10 Olümpiastarti
ning annab kergejõustiku-

trenni Sauel. Ise käib meelsasti tegemas kepikõndi ning
jalgrattaga sõitmas. Sportlikud on ka tema kolm täiskasvanud poega, kellest vanim
on väga tugev langevarjuhüpetes. Muide, Ester Legonkov on spordikuulsuse Ksenija Balta esimene treener.
Veel meeldib talle fotograafia ja psühholoogia. Ja
uus Saue kool, kus esimene
nädal möödus väga sõbralikus õhkkonnas!
Ka uued inglise keele õpetajad Piret Ploom ja Kriste
Eerme kiidavad Saue kooli
positiivset seltskonda. „Uskumatult hea vastuvõtt,“ märgib
2,5 aastat lapsega kodus olnud Ploom. Tema tuli Sauele
elama Tallinnast, kus õpetas
kuus aastat Prantsuse Lütseumis inglise keelt. Praegu on ta
tööl kolmel päeval nädalas,
õpetades 4., 5. ja 7. klassidele
inglise keelt. Lisaks on ta õppinud prantsuse keelt ja osaleb Eksamikeskuse riigieksamite töögrupis.
„Ma ei taha igal hommikul
kaotada 40 minutit töölesõiduks, samas kui mu kodu ja
elu on Sauel ning laps käib
Saue lasteaias,“ nendib ta.
„Kõige väärtuslikum aeg

Viiuliõpilastel oli tegus suvi

Saue viiuliõpilased osalesid sellel suvel viies erinevas pillimänguga seotud projektis.
27.–29. juunil toimus Keila-Joal Eesti Suzuki Ühingu IX suvelaager. Suzuki meetod on heaks võimaluseks alustada pillimängu õppimist juba alates kolmandast eluaastast. Selles
laagris olid lapsed vanuses 3.–13. eluaastani. Saue Muusikakoolist osalesid laagris ettevalmistusklassist Kaur-Erik Pääsuke ning esimese klassi õpilane Karl Korts. Mõlemad tublid
poisid võtsid osa ka 18.–24. augustil Leedus esmakordselt
toimunud rahvusvahelisest Suzuki suvekoolist. Sealses laagris mängisid viiuli-, klaveri-, tšello- ja kitarriõpilased Eestist,
Leedust, Itaaliast ja Belgiast. Paremate Euroopa Suzuki koolkonna õpetajate — Koen Rens, Christophe Bossuat, Riita Kotinurmi, Annette Costanzi, Mauro Bianco Lervin — tundides
osalemine ning tundide kuulamine andsid uusi oskuseid ning
positiivse laengu õpilastele, õpetajatele ning lastevanematele. Eespool mainitud laagris käisid ka Saue Muusikakooli klaveriõpetaja Gerli Kirikal ja tema õpilane Eliise Lind.
21.–27. juulini leidis aset XV Haapsalu viiulimängijate suvekursus. Kursusel andsid tunde Tallinna Muusikakeskkooli
ning EMTA õppejõud. Õpilasteks olid pillimängijad muusikakooli lõpuklassidest kuni akadeemia tudengiteni. Saue noortest pillimängijatest kuulusid kõrge tasemega kursusel osalejate hulka Anni Ruul ja Liisi Ruul, keda juhendasid oma ala
professionaalid Urmas Vulp (EMTA) ja Eeva Punder (G. Otsa
nim Muusikakool).
Veebruaris Rakveres korraldatud Baltic-Nordic Youth
Symphony Orchestra kontsertsari sai jätku 6.–10. augustini

Ootame kandidaate
aasta õpetaja tiitlile!
Kuni 19. septembrini 2008 saab esitada ettepanekuid
õpetajate, ringijuhtide ja treenerite osas, kes vääriksid
kandma tiitlit „Saue linna aasta õpetaja 2008“. Ettepanekud palume esitada Saue Linnavalitsusele kinnises ümbrikus märgusõna all „Aasta õpetaja 2008“. 

Saue Muusikakool
alustab 13. hooaega
Kehalise kasvatuse õpetaja Ester Legonkov.

Gerli Ramler

1. septembri avaaktuse pildid

http://www.tatagrupp.ee/2008/terekool/

Inglise keele õpetajad Piret Ploom (vasakul)
ja Kriste Eerme.
minu jaoks on perega koosveedetud aeg.“
Õpetaja Ploomile meeldib
peale lapsega tegelemise käia
aeroobikas, rulluisutamas ja
teatris. Tema hobiks on lugemine ning Inglise ajalugu. „Ja
ma usun lasteklubi Väike Päike motosse: „Aja, mille oleme oma lastele pühendanud,
maksab kinni laste õnnelik
saatus!“.“
Alates 2000. aastast õpetajana töötav Kriste Eerme on
Saue gümnaasiumi vilistlane,
kuid kuna vahepeal viis elu
teda elama Sakku, õpetas ta
hoopis sealsetele lastele inglise, prantsuse ja soome keelt.
Sauel on ta inglise keele ja
ka prantsuse keele õpetaja,

kuid eks aeg näitab, kas seal
ka soome keelt omandada tahetakse. Lisaks annab Kriste
Eerme eratunde ning nii on
tema juures üks õpilane käinud koguni juba neli aastat
prantsuse keelt õppimas!
Kriste Eermel on kaks
kõrgharidust. Ta on lõpetanud
Tartu Ülikooli inglise keele
erialal, lisaerialana prantsuse
keel ning Tallinna Pedagoogilise Ülikooli soome keele
erialal, lisaaladena prantsuse
ja inglise keel.
Õpetaja Eerme suureks hobiks on lugemine. Lisaks käib
heal meelel aeroobikas ning
ujumas ja kasvatab oma kahte
last, kellest vanem on nelja- ja
noorem kaheaastane. 

toimunud laagris Kuopios. Suurejoonelises projektis osalesid noored muusikud Eestist, Lätist, Leedust, Venemaalt ja
Soomest. Kuopio Muusikakeskus on sealse piirkonna oluline
kultuurikeskus, mille kontserdisaal on üks parema akustikaga saale kogu Soome Vabariigis. Antud projektorkestril oli au
mängida Beethoveni klaverikontserti nr 3 koos 2008. aasta Soome noorte klaverimängijate konkursi võitnud Kuopio
pianisti Juho Keräneniga. Kõlas ka Sibeliuse Karelia süit. Dirigentideks olid Endel Nõgene ja Antti Meurman. Saue Muusikakooli õpilastest mängisid orkestri ridades Kati Tamme,
Kaia-Triin Pääsuke, Anni Ruul ning meie kooli vilistlane Liisi
Ruul.
Suvisele musitseerimisele pani punkti 22.–24. augustil
toimunud Harjumaa Keelpilliorkestri ja HNPO ühine laager
Kloogarannas. Kolmepäevane harjutamine kulmineerus 24.
augustil Laulasmaa SPA’s orkestrite ühiskontsertiga. Esinesid Harjumaa Keelpilliorkestri noorem koosseis (dirigent Tekla Tappo), Harjumaa Keelpilliorkestri vanem koosseis (dirigent Hando Põldmäe) ning HNPO (peadirigent Harry Illak). Ka
selles projektis mängisid kaasa Saue Muusikakooli viiuliõpilased (Karoliine Pruul, Kati Tamme ning Kaia-Triin Pääsuke).
Esmakordselt astus üles ning pani aluse uue kollektiivi tekkimisele eespool mainitud orkestrite ühiskoosseis — Harjumaa
Noorte Sümfooniaorkester.
Tänan kõiki õpilasi ning lapsevanemaid toredate ühiste
hetkede eest möödunud suvel! Ilusat kooliaasta algust!
Juta Ross
Saue Muusikakooli viiuli eriala õpetaja

2. septembril kogunesid õpilased ja lapsevanemad Saue
Gümnaasiumi saali, et arutada muusikakooli uue hooaja
plaane ja tegemisi. Uued õpilased said tuttavaks oma õpetajatega, “vanad” aga üritasid tihedaid päevaplaane muusikakooli omaga sobitada.
Juba 13ndat hooaega alustava muusikakooli tänavuse
õppeaasta motoks võiks olla “Taasavastamine”. Uute ideede ja iseenda proovile panek toob kaasa põnevaid muudatusi ja arengut. Mõtte aitas paremini edasi anda muusikakooli direktori poolt esitatud J. S. Bachi pala “Prelüüd”, mis
oli samuti ebatraditsiooniliseks kõne sissejuhatuseks.
Muusikakooli õpetajad üllatavad oma õpilasi ja vanemaid juba 7. oktoobril kontserdiga, kus astub üles peaaegu kogu muusikakooli kollektiiv.
Muusikakooli kollektiiv soovib oma õpilastele head
avastamist ja julget proovilepanekut!
www.sauemk.edu.ee 

Saksa keel lasteaias
Möödunud aastal algas Saue Lasteaias Tallinna Saksa
Kultuuriinstituudi/Goethe Instituudi projekt „Saksa keel
lasteaias”, mille raames tutvus 24 lasteaialast lauldes ja
mängides saksa keele ning kultuuriga.
Vanemad lapsed jätkavad sel õppeaastal saksa keele
õppimisega juba Saue Gümnaasiumis, kuid nooremate
ja uute 5-6-aastaste huvilistega alustame lasteaias taas
õpinguid 17. septembril. Tunnid toimuvad kolmapäeva pärastlõunal.
Uue õppeaasta alguse puhul esineb 25. septembri tunnis lasteaia saksa keele ringi lastele teatripedagoog Ines
Hansen Saksamaalt. Lastele esitatakse n-ö „lapsed-löövad-kaasa-teatrit”, kus kõik osalejad haaratakse aktiivsesse tegevusse. See on meie lastele hea võimalus kuulda
„päris saksa keelt” ja kohtuda inimestega Saksamaalt.
Ootame uusi lapsi koos meiega saksa keeles lugusid
kuulama, laulma ja mängima!
Mari Eerme
saksa keele õpetaja

90% gümnasistidest asus
kõrgharidust omandama
Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetas sellel aastal
60 õpilast, riigieksamite keskmine tulemus oli
64,75 punkti. Meie lõpetajatest asus tänavu edasi
õppima ülikoolidesse ja rakenduslikesse kõrgkoolidesse 90%.
Populaarsemad ülikoolid on Tallinna Tehnikaülikool (16
lõpetajat), Tartu Ülikool (7 lõpetajat), Tallinna Ülikool (6
lõpetajat), Tartu Lennukolledž (2 lõpetajat), Tallinna Tehnikakõrgkool (4 lõpetajat), Aberdeeni Ülikool Suurbritannias (2 lõpetajat) ja Mainori Kõrgkool (5 lõpetajat). Saue
Gümnaasiumi lõpetajad jätkavad õpinguid ka G. Otsa nim.
Muusikakoolis, Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Kuressaare Ametikoolis, EBS-is jm.
Kaks õpilast läks kaitseväkke ja oli ka neid, kes soovivad õppimises vahet pidada ning tööle minna. Enamik tööleminejatest soovib aasta järele mõelda ja siis otsustada,
kus järgmisel aastal jätkata õpinguid.
Saue Gümnaasiumi 9. klassi lõpetas tänavu 103
õpilast, neist 65% jätkab õpinguid Saue Gümnaasiumi
10. klassides ja teised on asunud edasi õppima teistesse
Eesti kesk- ja kutseharidust andvatesse õppeasutustesse.
10. klassi õpilastest on 98% Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad. Saue Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmisel
arvestatakse õppeedukust ja õpilaste käitumist. Gümnaasiumi õppekava koostamisel on jätkuvalt pööratud suuremat tähelepanu nendele õppeainetele, mis on eelduseks
riigieksamite heade tulemuste ja õpilaste eduka edasiõppimise saavutamiseks.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
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Ettevõtlus

Ettevõtlus eile, täna
ja maailma majanduses

Sellise pisut intrigeeriva nimetusega seminari viis läbi Saue
Ettevõtete Liit (SEL) linna sünnipäeva sündmuste kulminatsiooni päeval, 22. augustil.

Linnapea hr. Orm Valtson
seminari avamas.
Idee sai alguse 2007. aasta
korralise sügisese väljasõidu
ajal Haapsalu Framare Spa’s.
SEL’i juhatuse ajurünnakul
käidi välja mõtte tutvustada Saue linna elanikele neid
aegu, mil eraettevõtlus Sauel
hakkas alles tekkima. Ja mis
on tänaseks päevaks saanud
esimestest firmadest? Kõige
sobilikumaks ajaks arvati
olevat just augustikuine Saue
linna sünnipäeva aeg.
Ettevalmistustööd
said
tõsisema alguse maikuus,
kui saavutati kokkulepped
esinemiste suhtes firmade
asutajate, omanike või tegevjuhtidega. Koha valikus
oli kaalumise all Saue Mõis
ning Saue Gümnaasium. Et
aga mõisas olid kõik augustikuu nädalalõpud juba reserveeritud, langes valik gümnaasiumile.
Seminari avasõnad ütles
Saue linnapea Orm Valtson,
kes tõi oma sõnavõtus esile
just ettevõtluse osa linna terviklikus arengus, ettevõtluse
osa tööhõive kindlustamisel
ning samas mõjud kohaliku
omavalitsuse otsuste kujundamisel. Linn saab väga olu-

Hr. Tiit Nuudi ettekanne
oli täis positivismi.

Kuulajaskonna on lummanud järjekordne esineja.
lise osa oma tulust just üksikisiku palgast maha arvatavast
tulumaksust.
Ettevõtjatest sai esimesena sõna Saue ühe suurema
firma Paulig Baltic tegevjuht
Tiit Nuudi. Oma ettekandes
tõi ta esile aspektid, mis said
omal ajal määravaks koha
valikul. Need olid: geopoliitiliselt väga sobiv asukoht,
vaba tootmismaa ning sobiva
tööjõu olemasolu. Tänaseks
päevaks on küll kaks viimast
eelistust ennast juba ammendanud. Eestil on väga hea
asukoht just minekuks IdaEuroopa turgude ning Saue
asub Via Baltica ääres. Kui
algusaastatel toimus Sauel
Pauligi kohvide küpsetamine, jahvatamine ning pakendamine, siis tänasel päeval
tegeletakse enamasti Santa
Maria kaubamärgi all maitseainete segamise ja pakendamisega. Aastas läbib Paulig
Baltic tütarfirma Santa Maria
AS’i tootmisliine ja ladu üle
24 000 tonni erinevaid maitseaineid, mida turustatakse
Balti riikides, Skandinaavia
maades, Ukrainas, Valgevenes, Kasahstanis, Aserbaidžaanis ning paljudes LääneEuroopa riikides.
Järgmisena tutvustas kohalolnuid oma firma asutamise raskuste ja rõõmudega ühe
kiiremini areneva Saue firma
Toode üks omanikest — Aivo
Rosenberg. Koos äripartneri
Mati Kittiga alustati rendipindadel lihtsamate keeviskonstruktsioonide valmistamisega ning nende Soome
müümisega. Edasi tulid valmis katuseprofiilid Soomest,
millele järgnes oma tootmisliinide soetamine ning müügivõrgustiku loomine. Algul

Eestis, järgnesid Läti, Leedu
ja Soome. Tänasel päeval on
käsil Venemaa Peterburi ning
Rootsi turgudele minek.
Saue Ettevõtete Liidu kujunemisest rääkis liidu esimene juhataja Henn Vaher. Kui
taasiseseisvunud Eestis hakkasid toimima jällegi kohalikud omavalitsused, tundsid
ärksamad Saue ettevõtjad, et
on vaja hakata kaasa rääkima
just Saue linna valitsemise tasandil. Lahendamist vajasid
maaomandi ja firmade erastamise küsimused, seosed
linna juhtimise ja ettevõtluse
vahel. Üksikettevõtja jaoks
oleks nende probleemide lahendamine olnud suhteliselt
keerukas ja aeganõudev, samas oli see kõikide äsja tärganud firmade ühine mure.
Parimaks lahenduseks antud
olukorras leiti olevat Ettevõtete Liidu loomine, kes
esindas kohalikus omavalitsuses juba ligi 15–20 ettevõtet. Kui oma algusaastatel
oli SEL orienteeritud väikest
viisi surveorganisatsioonina
nii kohaliku omavalitsuse
kui ka vabariigi tasandil, siis
tänaseks päevaks on organisatsioon võtnud rohkem klubilise kuju — pigem tehakse
koostööd omavalitsusega ja
organiseeritakse üritusi ning
koolitusi, mille läbiviimine
üksikettevõttele oleks liiga
tülikas või kulukas.
Viimase esinejana ettevõtjate poolelt sõi sõna Saue
uuemat põlvkonda esindava
firma Pesmel Eesti tegevjuht
Urmas Kukk. Firma alustas
tootmistegevust 1997. aastal
ning on oma äritegevuse üles
ehitanud automatiseeritud
tootmisprotsesside seadmete
projekteerimisele, tootmise-

le ja paigaldamisele. Nii on
valmistatud
konveierliine
toiduainete tööstusele, pakendamis- ja ladustamisliine
paberi-, metalli- ja rehvitööstusele. Uue tootena on
valmistatud Euroopa mitme
lennuvälja tarbeks veokeid
kauba lennukitele laadimiseks. Pesmel Eestis koostatud sõlmi ja valmistooteid on
tarnitud enamikesse Euroopa
riikidesse, Põhja-Ameerikasse ning Kagu-Aasiasse.
Kuigi Saue ettevõtetel on
siiani hästi läinud, ei saa seda
pilti prognoosida kogu Eesti
majanduse kohta lähitulevikus. Umbes sellise sõnadega
alustas oma ettekannet seminari viimane esineja Eesti
Arengufondi majandusekspert Heido Vitsur. „Meie
probleemiks on, et tarbime
rohkem, kui ise toodame ja
müüme, st lubame endale
liiga palju laenuraha arvelt.
Eesti majanduse arengus saavutati suurim tegevuskasum
kinnisvara äris, kuid seda just
laenuraha arvelt. Oodatust
madalamaks jäi see tootvas
ja töötlevas tööstuses. Ka on
Eesti kaotamas välisinvesteeringuid tootmisettevõtetesse,
sest tööjõu kulud kasvavad
kiiremini kui tööviljakus.
Kaob meie eelis teiste LääneEuroopa riikide ees ning tootmine läheb üle Aasia riikidesse. Eriti valus on olukord
tekstiilitööstuses.“
Väljapääsuna pakkus Vitsur paar olulist tegevust: majanduses tuleks teha struktuurimuudatusi teadusmahukate
tootmisharude kasuks, suurendada tootmise välisturule orienteeritust, tõmmata
tootmisse uusi ja kaasata
olemasolevaid investoreid,
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Lions’id alustasid
uut tegevusaastat
Septembri algusega ei alusta oma tegusat aastat
mitte ainult koolilapsed, vaid ka mittetulunduslikud ühingud ja klubid. Nii kogunesid ka LC Saue
liikmed septembrikuu esimese nädala neljapäeval
oma algava hooaja esimesele koosolekule Saue
Mõisa mantelkorstnaga kaminasaalis.
Koosoleku avas ja sissejuhatavad sõnad ütles käesoleva
hooaja LC Saue president, Saue gümnaasiumi direktor veli
Jaan Palumets. Märkus — Lions’id ei kasuta kunagi omavahelises suhtluses „Teie“-vormi ega härratamist, vaid ainult
„Sina“-vormi või ametlikes pöördumistes vennaskonda
kuulumist tähistavat sõna „veli“.
Kuivõrd klubil algas juba 17. kooskäimise aasta (esimesed viis aastat Saue Lõviklubina ning ülejäänud LC Saue
nime all), siis on selle liikmed omavahel väga hästi tuttavad. Seetõttu sai ka koheselt asutud arutama kahte klubi
tegevusele väga olulist päevakorra punkti: klubi kalenderplaani ning eelarvet.
Kuigi kalenderplaani projekt oli juba nädala algul juhatuse poolt korra läbi vaadatud, ei tähendanud see, et kõiki
plaanis olevaid üritusi ei oleks üksipulgi läbi arutatud. Nii
mõnelegi üritusele sai koheselt leitud otsene korraldaja
või korraldajad, toimumisaeg ja -koht täpsustatud. Esmakordselt sai tegevusplaani lülitatud üritus, mis tutvustab
Lions-liikumise noori, sealhulgas koolinoori hõlmava Leo
liikumist. Eeldatavasti aitab selline tegevus luua mingi aja
möödudes ka Sauele oma Leo klubi. Leiduks aga asjalike
noortega tuumik!
Igal tegevusaastal on olnud ka teatud mõttes aasta klubi presidendi nägu. Ei tundu ka algav hooaeg minevat teist
rada. Tooni annavad üritused, mis on seotud kooliga, koolilastega, kultuuri ja haridusega. Kindlasti ei kannata selle
all juba traditsioonilised klubi üritused nagu Charter Night,
Bowling’u turniirid jne.
Eelarve arutelul jõuti järeldusele, et kuigi sponsorite
annetused ning oma tegevusest saadud tulu on võimaldanud aidata ehitada Maarja küla vaegarenguga lastele
oma maja, toetada raskedel hetkedel mõnda peret või olla
pisutki toeks abivajajatele, on vaja leida veel enam võimalusi vahendite hankimiseks. Ideed ei ole otsa saanud,
need on vaid vaja üles leida.
Kuid iga klubilise ürituse juurde kuulub ka mõnus olemine, nii ka seekord. Väsitavast päevast ja ka pingelisest
koosolekust tekkinud näljatunnet aitas leevendada veli
Jaan Kalbuse poolt organiseeritud tugev praad ja tummine kohv.
Kui kellelgi on sügavam huvi Saue Lions tegevuse vastu, võimalusi ja tahtmist abistada või kui keegi teab inimesi, kellele Lions’id saavad toeks olla, palume sellest teada
anda Saue Gümnaasiumi direktorile Jaan Palumetsale või
e-posti aadressil saue.dir@mail.ee
LC Saue avakoosoleku muljeid jagas Harry Pajundi

Aasta tegevusplaan on tõsise arutelu all.
vältida üle- ja mööda investeerimisi. Vitsuri ettekande
võiks kokku võtta sõnadega:
kui jälgida kulusid, teha neid
mõõdukalt ning targalt, siis
on ka keerulisi aegu võimalik normaalselt üle elada.
Kõikide esinejatega oli
võimalik vestelda ja küsimusi esitada seminarile järgnevas kohvilauas. Mida ka mitmed kuulajad innukalt tegid.
Esimene katse tutvustada
Saue ettevõtlust linnakodanikele on selleks korraks ühel
pool. Kas õnnestus või eba-

õnnestus, jääb iga kohalkäinu enda otsustada. Loodame
siiski, et need, kes vaevusid
kuulama tulema, said juurde
teavet, mida igapäeva ajakirjanduses ja firmade kodulehtedelt ei leia. Järgmise üritusena on plaanis ettevõtluse
algtõdede ja firma loomisega
seotud teemade käsitlemine
Saue Gümnaasiumi lõpuklassides.
Lugupidamisega,

Harry Pajundi

Saue Ettevõtete Liit
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Saue Päevakeskus käis reisil Norramaal

21. juulil alustasime teekonda Norra poole. Meie reisiseltskond
koosnes 37 sauekast, kelle hulgas ka üks 80-aastane ning kaheksa meie eakat-puudega inimest. Kaks meditsiinitöötajat liitusid meie grupiga Keilast. Reisi sujumiseks-õnnestumiseks on
vaja väga head giidi. Meie giid, Enn Käiss, on supergiid ning
kaasa aitasid omaltpoolt bussijuhid Gunnar ja Mati!
Ulvi Seerma

Päevakeskuse juht
Libiseksin lühidalt üle Rootsist ja laevasõidust, mis oli
samuti suurepärane ning
meie pensionäride nooruslik
reisiseltskond lahutas meelt
öötundidelgi laevasõidul nii
sinna- kui ka tagasiteel. Vaimustav vaatepilt Rootsi saarestikust laevalt seirates ning
veidike Stockholmi oma kenaduses põgusal läbisõidul!

Uhke Norra

Seda ta on! Lausa valus on
vaadata seda looduse ilu!
Enamiku riigist hõlmab
Skandinaavia mäestik, mis
laskub järsult Atlandi ookeani, moodustab rohkeid fjorde

ja saari (üle 150 000), millest osakest õnnestus ka meil
imetleda. Kõrgemad tipud
on mäestiku lõunaosas, meie
reis kulges keskosas — seega kõige kõrgemaid punkte
me ei näinud, kuid piisavalt
eestlase vastuvõtumeeltele...
eriti esmaseks tutvumiseks.
Norras on mereline kliima. Ilmastik on ettearvamatu. Ilm võib suvel olla jahe ja
tuuline või hoopis Vahemeremaid meenutav. Kui tavaliselt räägitakse, et Norra ilm
pole kõige parem, siis meile
näitas ta oma helgemat poolt:
300 päeva aastas Norras sajab
aga meil õnnestus külastada

Norrat „ülejäänud“ päevil!
Ei tibagi vihma, ei lämmatavat kuumust — meile jagati
ilma täpselt õigesti. Seetõttu
ei olnud ka kummikutekandjaid eriti näha, kindlasti oleks
olnud vahva vaadata, kuidas
enamik vastutulijatest kenades värvilistes kummikutes
sammub! Seekord jäi ära ühe
kohaliku suurmoe ja trendi
nägemine.
Oslo on eestlastele omane, suuruselt võib võrrelda
Tallinnaga, kuid puuduvad
suured hooned, mida meie
kesklinna nüüd ehitama on
hakatud.
Kõrghoonestust
siin praktiliselt ei näe, mis
on väga armas. Tänavatel
on moosekandid ja erinevad
kauplejad — meie küll nä-

gime neid suhteliselt vähe,
vist oli kellaaeg ööeluks liig
varajane.

Eakad suhtlevad
usinalt

Oslo kuningaloss vahtkonnavahetusega oli suursugune
vaatepilt ning meie külastusajal oli ka kuningas lossis —
seda näitas lipp mastis.
Romantikute lemmiklinnas Bergenis veetsime pea
terve päeva. Sõitsime mägitrammiga, külastasime Bergeni akvaariumi, kondasime
kalaturul, aega jäi ka kohvikus istumiseks. Meil oli tellitud külastus kohalikku eakate
keskusesse. Et oli puhkepäev,
siis meie suurt seltskonda
vastu ei võetud, sest töötajad

ilma lisatasuta puhkepäeval
tööle ei tule. Tänu Norras
töötavale tütrele õnnestus minul siiski kohtuda ühe sealse
praktikandiga, kes eakate tegemistest lühiülevaate andis.
Hea teadmine ka norra praktikast: noor praktikant töötab
kaks aastat ühel kohal ja alles
pärast seda on ta arvestatav
tööjõud ning hakkab saama
suuremat töötasu. Kuni pole
tehtud kaheaastast praktikat,
ei ole sa tööandjale eriti kasulik töötaja, kogemused ja
töötegemisoskused tulevad ju
harjutades!
Norra eakad peavad lugu
matkamisest, suusatamisest,
reisimisest ja looduses viibimisest. Armastatakse kohvikutes käia, mitte üksteise

juures külas. Meie mõistes
päevakeskus (või hoolduskeskus) on samuti suurepäraseks kohtumispaigaks, kuid
meelsamini käiakse kohvikus. Meile on muidugi sealne
kohvitassi hind (30–50 krooni) kallis, kuid neile loomulikult mitte. Meie elatustase
on niivõrd erinev! Hoolimine
eakatest ja arvestamine nende elukogemustega on hoopis teisel tasemel ja kindlasti
eestlastele arvestatavaks eeskujuks. Usun, et meie pisikesed kingitused tegid norra
memmedele heameelt ning
kohtumised — võib-olla ka
koostöö — saavad tulevikus
võimalikuks!
See oli väga ilus ja unustamatu reis meile kõigile! 

Konkurss „Koduvideo kodulinnast“

Saue — enne ja nüüd

Saue Naisselts ootab endiselt videoid konkursi „Koduvideo kodulinnast“ raames. Konkursile on oodatud videofilmid või fotošõud, mis kajastavad Saue linna ajalugu ja tänapäeva, linlaste elu ning tegemisi, traditsioone, kultuurisündmusi, mittetulundusühingute tegevust, linna vaatamisväärsusi, loodust jne.

Fotokonkurss Saue linna 15-nda sünnipäeva puhul.
Võistlusele ootame fotosid ühest ja samast kohast
aastaid tagasi ja tänapäeval.

Konkursil on kolm vanusekategooriat:
• 7–15 aastased;
• 16–26 aastased;
• 27 ja vanemad.
Filmi pikkus: 30 sekundit kuni 6 minutit.
Formaat: film esitada videofailina CD-l (või DVD).
NB! Enne esitamist kontrollige, et film töötab DVD-mängijas.
Koos filmiga esitatavad andmed:
• Filmi nimi
• Filmi lühiiseloomustus
• Autori/autorite nimi ja vanus
• Autori/autorite kontaktaadress, telefon, e-posti aadress.
Film esitada 10. novembriks Saue Huvikeskusesse Nurmesalu 9.
Autor (autorid) annab filmi levitamisõiguse Saue linnas või linnaga seotud ürituste korraldamisel. Filmi ei kasutata kommertslikel eesmärkidel.
Filmide vastavust nõuetele hindab asjatundjatest koosnev žürii. Iga vanusegrupi kolme paremat tööd auhinnatakse vastavalt 500, 700 ja 1000-kroonise
foto- ja arvutisalongi kinkekaardiga.

Saue linna väärtuslikud paigad ja huvitavad majad, vanad jäädvustused ja samad kohad uute ilmetega. Leia need üles ja saada meile!
Digifotod suuruses vähemalt 1 MB (pikem külg vähemalt
2000 pikslit) saata meiliaadressil anneli@saue.ee või edastada
salvestatuna infokandjale:
• Saue Linnavalitsusse kab 107, Anneli Ritsingule
• Saue Noortekeskusesse Monika Liivile
• Saue Raamatukogusse Marika Salule
Vanad fotod võib tuua originaalis, neid saab ümber skännida.
Igalt osavõtjalt kuni 5 fotopaari! Tööde esitamise viimane tähtaeg on 1. oktoober 2008. a.
Fotokonkursile laekunud töid premeerib asjatundlik žürii,
hindamine toimub kolmes kategoorias: lapsed, noored ja täiskasvanud. Huvitavamad vanad fotod kuvatakse Saue linna 2009
aasta kalendris!

Konkursist kokkuvõtete tegemine, autasustamine ja paremate filmide näitamine toimub 23. novembril Saue Gümnaasiumi aulas.

Korraldajad: Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing,
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Info: 529 2820 Anneli, 504 3382 Monika, 5557 1115 Marika
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Kultuur ja meelelahutus
Kaunis Kodu 2008:
perekond Volti koduaed!

Osale Saue Huvikeskuse
ringides 2007/2008 õ/a
ÕPILASTELE 7–18 a

Saue linna konkursi „Kaunis
Kodu 2008“ eramute ja korruselamute kategoorias võitis
Anu ja Roland Volti koduaed
aadressil Tõkke tänav 62, ettevõtete vallas tunnistati parimaks OÜ Zoovetvaru aadressil Uusaru tänav 5.
Inger Urva

keskkonna ja halduse peaspetsialist
Teise koha vääriliseks pidas
žürii Mari ja Tõnu Kallase
koduaeda Raiesmiku tänav
10 ning kolmanda koha pälvis Tulli Tammsaare koduaed Puidu tänav 32.
Tänavu esitati Saue linna
„Kaunis Kodu 2008“ konkursile kuus ettepanekut.
Komisjon tutvus konkursile
esitatud koduaedadega ning
juhindus hindamisel Harju
maakonna ülevaatuse juhendist, hindamise alustest ja
Saue linna elanike ettepanekutest.
Kodukaunistamise
liikumise raames korraldatud
konkursside peamiseks väl-

jundiks on tublimate autasustamine. Konkursi „Kaunis
Kodu 2008“ võitjaid, peaministri tunnustuse pälvinuid,
paljusid tublisid kodukaunistajaid ja kodukaunistamise
liikumise aktiivseid toetajaid
autasustatakse linnavalitsuse
poolt meenetega sel sügisel
toimuval linnapea pidulikul
vastuvõtul. Ürituse toimumisest anname teada kutsete
vahendusel. Meeldiva kohtumiseni sügisesel tunnustuse
jagamise peol!
Tänusõnad ka konkursi
komisjoni liikmetele Tiiu
Kuuskmele ja Armand Nagelile! 

Ettevõtete kategooria võitja Zoovetvaru territoorium.

• Showansambel Vikerkaar-Saue, juhendaja Elo Kongo. Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00–20.00,
pühapäeviti kell 12.00–16.00 koolimaja aulas
• Plokkflööt, õpetaja Reet Jürgens. Teisipäeviti kell
16.30 lasteaia saalis, individuaaltunnid neljapäeviti ja
reedeti kokkuleppel
• Keraamika, õpetaja Reet Vester. Teisipäeviti kell
14.00–17.00 koolimaja ruumis nr 407
• Meisterdamine, õpetaja Made Kaares. Esmaspäeviti
kell 14.00–17.00 koolimajas, keldrikorruse keraamika
töötoas
• Käsitööring, õpetaja Monika Liiv. Esmaspäeviti kell
14.00–18.00 Käsitöökeskuses. Koondise tn 9-1
• Kompositsioon (lisatund kunstiringides osalejatele).
Õpetaja Virve Laan. Kolmapäeviti kell 16.00–17.30
koolimaja ruumis nr. 407
• Joonistamine, maalimine, õpetaja Virve Laan. Neljapäeviti kell16.00–19.00 koolimaja ruumis nr 407
• Korvpall tüdrukutele. Teisipäeviti kell 15.00–16.30
võimlas
• Korvpall poistele. Esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 15.00–16.30 võimlas. Treener Olev Baar
• Jalgpall. Saue Jalgpalliklubi. Lauri Nuuma, tel 5800
2819
• Võrkpall. Kolmapäeviti kell 17.30–19.00 ja reedeti
kell 16.30–18.00 võimlas
• Tennis. Saue Tenniseklubi. Treener Ülo Vatsk, tel 506
4161
• Male, treener Valjo Rattasep. Kolmapäeviti kell
15.00–18.00, koolimaja ruumis nr 207
• Rendžu, treener Ants Soosõrv. Teisipäeviti kell
10.00–13.00, koolimaja fuajees
• Hoki. Hokiklubi THK. Allan Pihlak, tel 514 4689
• Karate, treener Rene Toome. Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00–19.00 võimla rõdul
• Ujumine. Keila Swimclub. Tõnu Meijel, tel 509 4484
• Suusatamine. Saue Suusaklubi. Marko Pruus, tel
5342 7606
• Vibulaskmine. Vibuklubi Sagittarius. Jaanus Gross, tel
527 4748
• Kergejõustik, treener Ester Legonkov. Esmaspäeviti ja
kolmapäeviti kell 15.00–17.30 võimlas

TÄISKASVANUTELE
• Line-tants algajatele. Toimub pühapäeviti kell
19.00–20.00 koolimaja aulas. Osalustasu 40 krooni
kord. Ühest perest osalejatele soodustus! Juhendaja
Kaie Seger
• Seltskonnatants alustab 5. oktoobrist ja kestab 14.
detsembrini pühapäeviti kell 17.00–18.30 koolimaja
aulas. Tasu paari kohta 1600 krooni. Juhendaja Käthe
Kobin
• Ladina-Ameerika tantsud algajatele. Kavas: Salsa,
Chacha, Bachata, Merngue. Trennid toimuvad teisipäeviti kell 20.00–21.00 koolimaja peeglisaalis alates
7. oktoobrist. Kuutasu 200 krooni. Juhendaja Pirje
Laagus
• Kõhutants. Kursus algab 2. oktoobrist, neljapäeviti
kell 18.00–19.00 koolimaja peeglisaalis. Kuutasu
200 krooni. Juhendaja Mai Suvi
• Rahvatants. Saue Simmajad nais- ja segarühm. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Saue lasteaia
saalis. Info telefonidel 515 5097 Piret, 507 8758
Kalev. Juhendaja Piret Kunts
Saue Kägara naisrühm. Tunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 20.00–21.30 koolimaja aulas.
Info telefonil 5194 4767 Elena. Juhendaja Elena
Kalbus
• Keraamika alustab esmaspäeval 29. septembril, kell
18.30–20.00 koolimaja ruumis 407. Tasu ühe korra
eest 50 krooni. Juhendaja Virve Laan
• Rahvamuusika ansambel, juhendaja Reet Jürgens, tel
522 3635
• Inglise keele kursus. Alates oktoobrist 1 x nädalas,
kokku 16 tundi. Tasu 1000 krooni
Registreerimine ja täpsem info
koolmaja ruumis 124
telefon 659 5009
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

EELK Keila Miikaeli koguduse

SÜGISENE LEERIKOOL
algab 4. oktoobril kell 11.00 koguduse majas (Paldiski mnt 2).
Leerikooli võib tulla vanuses 15 a kuni ... Leerikool annab võimaluse saada koguduse liikmeks ja aitab tutvuda kristliku usu
põhialustega. Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel,
ristivanemaks saamisel ja abielu laulatusel. Leerikursus lõpeb
detsembris 2008. Oled oodatud!
Info: 5193 1501 (õp Marek Roots), 604 4808 (kantselei)
keila@eelk.ee

Vana Baskini teatri etendus
VIIMANE SIGAR
31. oktoobril kell 19.00 Saue koolimaja saalis
Mängivad: Tõnu Aav, Helgi Sallo, Ago-Endrik Kerge ja
Marika Korolev
Piletid hinnaga 110 krooni (sooduspilet) ja 135
krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum
124) T, K, N 15.00–18.00

Alustagem sügist
muusikaga!
Traditsiooniks saanud Saue Kontsertsügis avab oma sarja Antonio Vivaldi aegumatu tähtteosega „Aastaajad“
23. septembril kell 19.00, tähistades sellega sügisest
pööripäeva.
Kontserdil astub üles Ooper-Kvartett, mis tegutseb juba
aastast 1997. Nagu nimigi mõista annab, töötavad kõik
kvarteti liikmed (Henno Soode — viiul, Eivin Toodo — viiul,
Kerstin Tomson — vioola, Mati Leibak — tšello) Rahvusooperis Estonia. „Aastaajad“ on helilooja poolt loodud soleerivale viiulile orkestriga. Ooper-Kvartett on selle seadnud minimaalseimale koosseisule, millega seda teost on
võimalik originaalis esitada (sooloviiul, viiul, vioola, tšello
ja klavessiin). Klavessiinil toetab kvartetti Iren Lill.
Tsükkel koosneb neljast osast: “Kevad“, “Suvi“, “Sügis“
ja „Talv“. Sonetid, mis on kirjutatud just selle loo tarvis, pärinevad Antonio Vivaldi enda sulest ja nende sisu avaldub
selgelt ka esitatavas muusikas — linnulaul, vetevulin, koerte haukumine, kärbeste sumin, tuulehood, äike, krudisev
lumi, hammaste plagin... Sõnalise osa kannab meile sel
õhtul värvikalt ette tuntud näitleja Jüri Aarma.
Kontserdi pikkuseks on umbes üks tund. Piletid hinnaga 50.– ja 25.– on saadaval enne kontserti kohapeal.
Kutsume teid alustama sügist koos meiega ja soovime
kauneid muusikaelamusi!
Vaata kuulutust lk 8 
Elina Seegel
Saue Muusikakooli õppealajuhataja kt

Mälumängurid alustavad
Suvi on põhimõtteliselt läbi ja mälumänguritel on jälle
käes aeg hakata oma teadmisi demonstreerima.
Saue Mälumänguklubi korraldatavad Saue esivõistlused jätkuvad sügisvoorudega 24. septembril ja 22. oktoobril. Lisaks põhivoorudele on plaanis korraldada kahe
parema võistkonna vahel novembris pidulik Superfinaal,
mis selgitaks välja tõelised võitjad.
Meeldetuletuseks praegune tabeliseis:
1. Tammetark — 115 punkti
2. Sammas — 93 punkti
3. SG4 — 86 punkti
4. Tere — 64 punkti
5. Tammetõru — 61 punkti
6. Tölpa — 37 punkti
7. Ettur — 36 punkti
8. Saue NK — 29 punkti
9. Saue Kunnid — 9 punkti
Neli viimast võistkonda on seejuures osalenud ainult ühe
korra, kuid et reeglite järgi läheb arvesse kolm paremat
tulemust neljast, on ka neil veel küllalt võimalusi suurepärase tulemuse saavutamiseks.
Tuletame mälumängu huvilistele meelde, et Saue Mälumänguklubi liikmeks on võimalik astuda kõigil. Liikmemaks on 120 krooni aastas, üldhariduskoolide õpilastele
ja pensionäridele 80 krooni. Kõik klubi liikmed saavad ilusa siilipoisi logoga T-särgi. Parim võimalus klubi liikmeks
astumise avalduse kirjutamiseks on just järgmise mänguvooru ajal.
Tugevat mälutrenni ja kohtumiseni 24. septembril kell
19.00 Saue Gümnaasiumis!
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Uus Saue Sõna
Tuleviku huvides soovib „Saue Sõna“ toimetus teada, mida
lugejad infolehest lugeda tahaksid. Selleks on koostatud
lühike küsimustik, millele palume saata vastused e-posti
aadressil leht@saue.ee või tavakirjana linnavalitsuse aadressil Tule 7, 76505 Saue.
Küsimused:
1. Kas olite „Saue Sõna“ varasema sisuga rahul?
2. Mida soovite „Saue Sõnast“ lugeda?
3. Kas „Saue Sõna“ peaks praegusest rohkem keskenduma linnavalitsuse ja -volikogu info edastamisele?
4. Kas „Saue Sõna“ peaks rohkem kajastama elanike, sealhulgas poliitikute arvamusi?
NB! Uuest aastast lõpeb tõenäoliselt Saue Sõna kojukanne ning lugejad saavad lehe võtta poodidesse ning Saue
Linnavalitsuse asutustesse paigaldatavatest lehekastidest. Need, kellel pole võimalik lehe levikohtadesse omal
jalul minna, saavad võimalused lehe endale postiga koju
tellida, esitades Saue Linnavalitsusele sellekohase kirjaliku tellimuse koos põhjenduse ja aadressiga. 

Lauluklubi

Alustab reedel,
19. septembril kell 19.00
koolimaja aulas.
Juhendaja Katrin Järvlepp.

Vesiaeroobika
Saue ujulas

esmaspäeval 20.00-20.50
neljapäeval 20.00-20.50
Info: 5554 3547, Ly Lõoke
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Tarbijainfo
SAUE KONTSERTSÜGIS 2008

Võta hetk enda jaoks!

Annan rendile

SHINDO-venitused

 Anda üürile ühetoaline möb-

Tasuta tutvustav tund
18.09.08 kell 18.15-19.15.
Põnni mängumaa
Pärnasalu 31, Saue
Registreerimine: 5629 4469

leeritud ja tehnikaga varustatud korter. Tel 5645 5609

Ehitus/remont
 Liuguksed ja garderoobid.

Hinnad soodsad, garantii.
Tel. 502 9075

www.rauning.ee�-�ehitusmaterjalid�maaletoojalt!

Vaata

w
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AIAMATERJAL

Lai�valik�võrke, postid,
klambrid�(ning�soovi�korral�ehitusmees)

Kõik�vajalik�aia�ehitamiseks!

LE QUATTRO STAGIONI
LES QUATRE SAISONS
THE FOUR SEASONS
DIE VIER JAHRESZEITEN
NELJÄ VUODENAIKAA
ȼɊȿɆȿɇȺ ȽɈȾȺ

Saue Perekool
· võimlemine rasedatele

· ettevalmistus sünnituseks

· muusika- ja võimlemise tunnid
beebidele ja mudilastele

23.09.2008 kl. 19.00

www.paikesetants.ee

SAUE
GÜMNAASIUMI
AULAS

Info@paikesetants.ee

tel 5331 5523, E–R 9:00–15:00

Saue plekikoda
OOPER-KVARTETT:
HENNO SOODE – sooloviiul
EIVIN TOODO – viiul
KERSTIN TOMSON – vioola
MATI LEIBAK – tšello

Kõik plekkdetailid teie majale.
Räästapikkused, vihmaveerennid, valtskatused ja kivikatused.
OÜ Weltende, tel. 554 3331

Kaastegevad:
IREN LILL – klavessiin
JÜRI AARMA – sonetid

Aedade, väravate,
lehtlate, terrasside
ehitus ja müük
Tel: 5096158
www.kraugon.ee

TOETAJAD: Eesti Kultuurkapital, Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp,
Harjumaa Omavalitsuste Liit, Saue Muusikakool, Saue linn

Novembris Keila Selveris
avatav ilusalong ootab
oma kollektiiviga liituma

juuksurit
kosmeetikut
küünetehnikut
Võimalik töötada nii kohatasuga kui palgalisena.
CV saata:
kalle@maic.ee,
tel. 509 3900

Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

Keevisvõrgud�- ka�PVC
kattega, krohvivõrgud: metall�ning
klaaskiudvõrk, sõelavõrgud, keevispaneel

Raunteks

GEOTEKSTIIL
Klass�2

Väikepakendid, suured�rullid
2
2
2
100g/m , 130g/m , 150g/m

Rauning�OÜ��Rapla�tänav�8/10 TALLINN
Tel: 6556�403 e-mail: rauning@rauning.ee
Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas (apteegi ruumis)

üldklassikaline,
antitselluliit, mee, laavakivi

MASSAAž

Piletid hinnaga 50.– ja 25.– müügil 1 tund enne kontserti kohapeal

– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja
• Märgliivapritsikuivliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu

EHITUSVÕRGUD

UUS! Hirudoteraapia
e. kaaniravi
Tööaeg kokkuleppel (ka laup.,
pühap). Pensionäridele soodustused. Tel. 5454 4559

Müüa

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku
Tranpordivõimalus

Hooldus jalgadele, punktmassaaž (akupressuur) +
pediküür. Tai jalamassaaž.
Tööaeg teisipäeviti, neljapäeviti,
laupäeviti. Tel. 5624 9894

Tel: 509 6546

HARMET OÜ võtab tööle

ehitustöölisi
Asume: Tule põik 1, Saue
Palk kokkuleppel, täistööaeg,
väljaõppe kohapeal.
Tel. 666 0420, 5615 5303
info@harmet.ee www.harmet.ee
OÜ Cleanmell võtab tööle

koristajaid
Töö vahetustega 2/2. Teenindatav objekt:
Laagri Maksimarket.
Rohkem infot: objektihaldur
Kristina Suzi, tel. 5333 4440
või info@cleanmell.ee

Reklaami võib tellida 679 0175 leht@saue.ee

Korteriühistu Koondise 15 Juhatus
avaldab kaastunnet perekond Odamusele
lähedase kaotuse puhul
KÜ Koondise Juhatuse liikmed

Avaldame sügavat kaastunnet kalli tütre ja õe

Sirje Petersoni
OÜ Haagisekeskus on KRONE haagiste
ametlik esindaja Eestis.
Seoses uue teeninduskeskuse
avamisega Sauel võtame tööle:

POTTSEPATEENUS

REMONDILUKSEPP
AUTOELEKTRIK

Toomas Tõhk 55 986 786
toomas@puhastuslux.ee
www.puhastuslux.ee

AUTOPESIJAID
Soovitav erialane töökogemus.
Omaltpoolt pakume:
• abivalmis ja sõbralikku kollektiivi;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja stabiilset tööd.

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee,
müügitel. 5 255 224, 5 254 292, üldtel. 6 596 912
Nõmme, Keila, Saku, Saue tellijatele

soodustus - 10%

HANSADOOR.EE
90

50

Lisainfo:
telefonil 508 7861 või 509 4666
info@krone.ee

kaotanud perekond Odamusele
Saue Huvikeskus

Laiub surm nagu lävi
läbi hommikuao.
Aga olnu ei hävi,
sest et mälu ei kao.

(A.Alliksaar)

Kallis Enla perega,
sügav kaastunne

tütre ja venna
kaotuse puhul
Päevakeskuse töötajad
ja seenioride võimlemisrühm

Kaotus on valus, mälestus jääb!
Südamlik kaastunne venna

Jüri Pärteli
08.02.1951–04.09.2008

kaotanud Anni Pärtelile
Helvi ja Arnold Pregel

