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Seekord saime kuiva jaani!
Jaanipäev on suvepüha. Jaanilaupäev aga eestlastele võidupüha — päev täis tähtsaid ja mälestuslikke askeldusi ning
riituseid. Õhtu seevastu on lustile valla.
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Vabadussõja mälestusteenistusel kõlas
isamaaline muusika
23. juunil toimus Saue Vabakiriku ligidal asuva mälestuskivi juures traditsiooniline mälestusteenistus
Vabadussõjas langenute mälestuseks.

Rafael Amos

Saue abilinnapea
Jaani on seostatud küll igipõlise maausuga, küll kristliku kalendriga. Eks ta üks
tore püha ole, sest sobib nii
lihtrahvale kui ka peenemale
seltskonnale. Vanadel eestlastel tähendas jaanilõke ikka
päikese austamist ja kummardamist, kummatigi on kristluses seda päeva seostatud Kristuse sugulase ja ettekuulutaja
Ristija Johhannese sünniga.
Jaaniööl kogutud taimed
ja iseäranis lilled pidid omama erilist elujõudu ning kui
öösel magad, lillepärg peas,
siis näed unes oma kosilase ära. Jaanist vähenes karja
piimaand ning tuli alustada
heinateoga. Tänavu oli jaaniöö vähemalt siinkandis suisa
tuuletu, sestap ennustab vanarahvas, et tuleb hea pähkliaasta. Amblas teati kõnelda, et
kui enne jaani kuivad ilmad,
siis enne jõule kange külm.
Eks näis, jõuludeni veel pool
aastaringi.

Lõke süüdati Eesti Vabariigi Presidendi
poolt läidetud võidutulest, mille tõid
jaanituleplatsile meie kaitseliitlased.
Saue linna jaanituli peeti,
nagu viimastel aegadel tavaks
saanud, tammikus kõlakoja
man. Kell üheksa õhtul avas
jaaniõhtu ja õnnitles sauelasi
võidupäeva puhul linnapea
Orm Valtson. Vabadussõja
Võidusamba üks autoritest,
Rainer Steinfeld tänas Saue
rahvast arvestatavate annetuste eest ja sedastas, et üks

igavikuline võlg Eesti riigi
ning rahva eest langenute
mälestuse jäädvustamisel on
kustutatud.
Jaaniõhtu
muusikalise
poole sisustas Karl Madis
koos ansambliga Karavan.
Vaheaegadel veeti köit ja nelja võistkonna hulgast võitsid
Kanged Mehed Saue Tõmbajaid finaalis 2:1.

Lustima oli tulnud paar tuhat sauelast ning linna külalist
ja tahaks loota, et kõik kohalolijad jäid seekordse jaanikuga rahule.
Saue Huvikeskus tänab
kõiki korraldajaid ja osalejaid.
Kohtumiseni juba järgmisel aastal! 
Fotod: Raivo Tiikmaa

Ilus ilm ning kaunis muusika meelitasid teenistusest osa
võtma üle 40 inimese. Sõnavõttudega esinesid Saue Vabakiriku pastor Vahur Utno, Saue Linnavolikogu esimees Valdis
Toomast ning Saue abilinnapea Rafael Amos. Traditsiooniliselt asetasid Saue linnavõimu esindajad ning Saue kaitseliitlased vabadusvõitlejate auks kivi juurde sini-valgekirjude
lillede ning leinalintidega pärjad. Ansambel Avo-trio esitas
kauneid isamaalisi laule. 

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 43. istung

Linnavalitsuse 15. istung

Saue Linnavolikogu 43. ISTUNG toimus 18. juunil 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna jäätmekava vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /9 poolthäälega, 2 erapooletut, võeti
vastu otsus nr 184/.
2. Saue linna 2008. aasta majandusaasta aastaaruande
kinnitamine /8 poolthäälega, 2 vastu, 1 erapooletu, võeti
vastu otsus nr 185/.
3. Koostöölepingu sõlmimine projekti ”Pealinnaregiooni
omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“ elluviimiseks /10 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti
vastu otsus nr 186/.
4. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa
suuruse kehtestamise kord /ühehäälselt võeti vastu
määrus nr 66/.
5. Valimiskomisjoni moodustamine /ühehäälset võeti vastu
otsus nr 187/.
6. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna
moodustamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 188/.
7. Info
7.1 Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööst
7.2 Suvised üritused

Saue Linnavalitsuse 15. ISTUNG toimus 17. juunil 2009. aastal, päevakorras oli:
1. Koondise tn 13–15 rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 183/.
2. Pärnasalu tn 24 korterelamu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 184/.
3. Kadakamarja 10 kaksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
4. Saue linna Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine /korraldus nr 185/.
5. Koondise tn 13–15 korteri rekonstrueerimiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 186/.
6. Vana-Keila mnt 120 üksikelamu püstitamiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 187/.
7. Maastiku tn 19 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 188/.
8. Koore tn 1 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 189/.
9. Viigimarja tn 17 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine /korraldus nr 190/.
10. Kadakamarja tn 5 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 191/.
11. Kadakamarja tn 7 kahe korteriga elamule kasutusloa
andmine /korraldus nr 192/.
12. Viigimarja tn 4 kahe korteriga elamule kasutusloa andmine /korraldus nr 193/.
13. Melissi tn 2 kaheksa korteriga elamule kasutusloa andmine /korraldus nr 194/.
14. Melissi tn 6 kaheksa korteriga elamule kasutusloa andmine /korraldus nr 195/.
15. Sooja tn 2 B autoteeninduse hoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 196/.
16. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 197/.
17. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 198/.
18. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 199/.
19. Õpilasvahetuse stipendiumi ja üliõpilaste välisõppe stipendiumide määramine /korraldus nr 200/.
20. Saue Gümnaasiumi lõpetajate autasustamine /korraldus
nr 201/.
21. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 202/.
22. Hooldaja määramine /korraldus nr 203/.
23. Hooldaja määramine /korraldus nr 204/.
24. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 205/.
25. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 206/.
26. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 207/.
27. Saue Linnavalitsuse 14.01.2009 korralduse nr 13 „Hooldaja määramine” kehtetuks tunnistamine /korraldus nr
208/.
28. Saue Linnavalitsuse 13.08.2008 korralduse nr 283 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 209/.
29. Saue linna ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste turbekorralduse põhimõtted, II lugemine /määrus nr
10/.
30. Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine /korraldus nr
210/.
31. Saue Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni ettepaneku läbiarutamine /nõustuti ettepanekuga/.
32. Teenistusliku järelevalvemenetluse algatamine /korraldus
nr 211/.
33. Info
Perioodil 28.05.2009 kuni 11.06.2009 sõlmitud lepingud

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsuse 14. istung
Saue Linnavalitsuse 14. ISTUNG toimus 03. juunil 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Kivipõllu tn 26 üksikelamu laienduseprojekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 163/.
2. Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi väljakuulutamine,
II lugemine /korraldus nr 164/.
3. Vana-Keila mnt 3B ja 3C ehitusloa väljastamine /korraldus
nr 165/.
4. Koondise 20 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 166/.
5. Koondise 20 purgimiskoha aiale kasutusloa andmine /
korraldus nr 167/.
6.–9.
Hooldaja määramine /korraldused nr 168, 169,
170, 171/.
10. Saue Linnavalitsuse 13.08.2008. a korralduse nr 282
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 172/.
11. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 173/.
12. Nõusolek alaealisele kuuluva vara võõrandamiseks /
korraldus nr 174/.
13. Vara üleandmine /korraldus nr 175/.
14. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 176/.
15. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 177/.
16. Saue Linnavalitsuse 12.12.2007. a korralduse nr 464
muutmine /korraldus nr 178/.
17. Saue linna ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste turbekorralduse põhimõtted /otsustati saata eelnõu
teisele lugemisele/.
18. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 179/.
19. Alaeelarvete kuluartiklite muudatuste kinnitamine /korraldus nr 180/.
20. 2010. a eelarve koostamise üldtingimused hallatavate
asutuste ja valdkondade juhtidele /korraldus nr 181/.
21. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna 2008. aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamine“ II lugemine
/otsustati suunata eelnõu volikogu istungile kinnitamiseks/.
22. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Koostöölepingu sõlmimine projekti „ pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” elluviimiseks /otsustati
suunata eelnõu vastuvõtmiseks volikogu istungile/.
23. Volikogu otsuse eelnõu „Volikogu 23.04.2009. a otsuse nr
182 kehtetuks tunnistamine” /otsustati suunata eelnõu
vastuvõtmiseks volikogu istungile/.
24. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus
nr 182/.
25. Info
25.1 Maikuus sõlmitud lepingud
25.2 Maikuus makstud matusetoetused
25.3 Saue linna valimiskomisjoni moodustamine
25.4 Veoautode liikluskorraldusest Saue linnas/otsustati
läbi linna veoautodega vedude korraldamist mitte lubada/.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

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

Järgmine number ilmub
28. augustil 2009
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Saue linna 2008. a
majandusaasta aruanne
Saue linnal oli seisuga
31.12.2008 varade maht 158
miljonit krooni (vt tabel 1).
Võrreldes 2007. aastaga kasvas varade maht 13 miljoni
krooni võrra. Varade kasvust
moodustas olulise osa põhivarade 21-miljoniline kasv 2008.
aastal, neist olulisemad olid:
• Avatud Noortekeskuse planeerimise ja projekteerimisega alustamine.
• Tule tn rekonstrueerimise
lõpetamine koos tänavavalgustuse, sadeveetrassi ja
kergliiklustee rajamisega.
• Linnamaa reservi suurendamine.
• Raudteejaama juurde „Pargi ja reisi” -parkla rajamine
koos kõnnitee ja valgustusega.
Kohustuste maht seisuga
31.12.2008 oli 19 miljonit
krooni ja aastane muutus oli
4 miljonit krooni. Kohustuste mahu muutus on tingitud
maa väljaostu ajakavast 2009.
aastal.
2008. aastal oli Saue linnal tegevustulusid 110 miljoni krooni ulatuses (vt tabel
2). Tulud kasvasid võrreldes
2007. aastaga maksutulude
arvelt 10 miljoni krooni võrra, omatulude arvelt 2 miljoni

krooni võrra ja saadud toetuste
arvelt 3 miljoni krooni võrra.
2008. aastal teeniti esmakordselt rahaliste vahendite deponeerimisega rohkem raha, kui
kulus intresside tasumiseks ja
finantstulud ületasid finantskulusid 73 tuhande krooni
võrra.
Saue linna eelarvest tasustatavate töötajate arv kasvas
2008. aastal 8,2 töötaja võrra,
sh haridusasutustes suurenes
töötajate arv 6,9 töötaja võrra,
vaba aja ja kultuuriasutustes
1,4 töötaja võrra ning sotsiaalasutuses suurenes töötajate arv
0,4 võrra. Töötajate arv vähenes avalikus sektoris 0,5 töötaja võrra. Linnaelanike arv
kasvas 2008. aastal 80 inimese
võrra.
Saue linna 2008. aasta tulude eelarve täideti 101%-liselt,
kulude eelarve täideti 90%
ulatuses ja investeeringute eelarve täideti 98% ulatuses. Reservfondist tehti eraldusi ühe
miljoni krooni ulatuses, sellest
82% suunati kultuuri ja vaba
aja valdkonnale. Reservfondist kaeti kulusid investeeringute tegemiseks 794 tuhande
krooni ulatuses, majandamiskulusid 160 tuhande krooni
ulatuses. 

Tabel 1. Bilanss

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Saue linna jäätmekava
avalik väljapanek
Saue linnavolikogu teatab,
et vastavalt Jäätmeseaduse
§39 lg 1 on koostatud Saue
linna jäätmekava aastateks
2009–2017.
Jäätmekava on Saue linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi
ja eesmärke käsitlev dokument.
Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek toimub 20. juulist kuni 03. augustini 2009. a. Asjast
huvitatud isikutel on 20.07. kuni 31.07.2009. a õigus esitada
Saue linnavolikogu eelnõu kohta arvamusi ja ettepanekuid
kirjalikus vormis.
Jäätmekavaga on võimalik tutvuda: Saue linnavalitsuse
kantseleis, info tel 679 0187, e-post: inger@saue.ee. Jäätmekava avaldatakse Saue linna veebilehel.
Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse arvamusi
ja ettepanekuid Saue linna jäätmekava eelnõu kohta, siis toimub avalik istung 04. augustil 2009. a kell 17.00 Saue linnavalitsuse III korruse saalis, aadressil Tule 7, Saue linn.
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Tabel 2. Tulem

Pärnasalu tn 36–4
korteriomandi
enampakkumise kuulutus
Saue linnavalitsus korraldab korteriomandi — aadressil Pärnasalu 36–4, Saue linn —
enampakkumise ilma alghinda määramata.
Objektiga tutvumine toimub esmaspäeval, 13. juulil kell
18.00 kuni 19.00 kohapeal.
Ümbrikud koos hinnapakkumistega tuua Saue linnavalitsuse kantseleisse Tule tn 7 (I korrus), Saue linn, hiljemalt 17.
juulil kella 10.00-ks. Ümbrikute avamine toimub kell 10.15
linnavalitsuse saalis III korrusel.
Täiendav informatsioon: Vello Toomik, tel 516 7367.

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Ülevaade Saue linna 2009. aasta I poolaasta
eelarve täitmisest
Ingrid Niid

Pearaamatupidaja
Saue linna eelarvesse laekus kuue kuuga 54,4 miljonit
krooni ehk 50% aastaeelarvesse planeeritust. Kulusid tehti
esimesel kuuel kuul eelarvest
48,1 miljoni krooni ulatuses,
mis on 37% planeeritust.
Maksutulusid on kuue
kuuga laekunud 36,3 miljonit
krooni ehk 58% eelarves kavandatust. Riigi poolt KOV-ile
eraldatava tulumaksu määr oli
2009. aasta alguse kolmel kuul
11,93% üksikisiku brutotulust,
alates aprillikuust vähendati
laekumiste protsenti 11,4%ni. Tulumaksu laekumine (vt
joonis 1) peegeldab tänast
majandusseisu ja Saue linna
maksumaksjate tulusid. Võrreldes 2008. a sama perioodiga on töötute arv Saue linnas
suurenenud 6 korda, ulatudes
01. juuniks 2009. a 147 registreeritud töötuni.
Omatulusid on kuue
kuuga laekunud 5,9 miljonit

krooni, mis on 48% eelarvesse planeeritust. Laekumistest
suurima osa 4,2 miljoni krooniga moodustavad haridusasutuste omatulud.
Toetusi on laekunud 11,7
miljonit krooni, mis on 35%
eelarvesse planeeritust. Toetuste eelarvesse on investeeringute katteks planeeritud
EL-i toetus Avatud Noortekeskuse ehituseks III kvartalis.
Muude tuludena on laekunud 0,5 miljonit krooni, mis
on 71% eelarvesse planeeritust.
Ülelaekumine tuleneb ajutiselt
vabade vahendite deponeerimisest saadavatest intressituludest.
Kulusid tehti esimese kuue
kuuga kokku 48,1 miljonit
krooni, mis on 37% planeeritud aastakuludest. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga tehti eelarvest kulutusi 6,3
miljoni krooni ulatuses vähem,
mis tuleneb peamiselt planeeritud investeerimistegevuse
alustamisega III kvartalis.
Eraldisi on linnakassast
välja makstud kuue kuuga 4,9

Pakkujate kvalifitseerimistingimused:
1.1
Ettevõtja majanduslik seisund ning tehniline kompetentsus peavad võimaldama korraldatud jäätmeveo
teenuse häireteta osutamise vastavalt pakkumiskutse
dokumentides ja õigusaktides sätestatud nõuetele.
1.2
Ettevõtja peab vastama järgmistele nõuetele:
1.2.1 ettevõtja peab olema registreeritud vastavalt kehtivatele õigusaktidele äriregistris või juhul, kui ettevõtjal puudub kohustus registreerida end äriregistris, siis muus
seaduses nimetatud registris;
1.2.2 ettevõtja ega selle seaduslik esindaja ei või olla karistatud keskkonnavastase kuriteo (karistusseadustiku 20.
peatükk) eest või vastavad karistusandmed on karistusregistrist kustutatud;
1.2.3 ettevõtja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei
tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud
pankrotiotsust;
1.2.4 ettevõtja peab olema täitnud kõik riiklike ja kohalike
maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise
kohustused;
1.2.5 ettevõtja peab omama Eestis kehtivat jäätmeluba
olmejäätmete veoks majandus- ja kutsetegevusena;
1.2.6 ettevõtja peab olema osutanud olmejäätmete käitlemise
teenust vähemalt alates 1. jaanuarist 2006, sealjuures
peab ettevõtja olema 2008. aastal käidelnud vähemalt
5000 tonni segaolmejäätmeid (kood 20 03 01);
1.2.7 ettevõtja peab olema nõuetekohaselt täitnud kõik alates 1. jaanuarist 2006 sõlmitud korraldatud jäätmeveo
teenuse osutamise lepingud;
1.2.8 ettevõtjal peab olema ainuõiguse kestel võimalik kasutada vähemalt järgmisi sätestatud nõuetele vastavaid
jäätmeveokeid:
1.2.8.1 kahte kuni 10 aasta vanust jäätmeveokit, mis ei ole
koormatud samaaegselt teiste korraldatud jäätmeveo
lepingutega;
1.2.8.2 ühte kuni 10 aasta vanust jäätmeveokit asendusautona;
1.2.8.3 ühte kuni 5 aasta vanust jäätmeveokit biolagunevate
jäätmete veoks;
1.2.8.4 ühte kuni 10 aasta vanust jäätmeveokit suurjäätmete
veoks;
1.2.8.5 ühte kuni 10 aasta vanust jäätmeveokit paberi ja kartongi veoks.
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Valimised:
Saue Linnavolikogu
liikmete arv jääb samaks
Saue Linnavolikogu teatab, et 18. juunil 2009 vastuvõetud
otsuse nr 188 kohaselt määratakse Saue Linnavolikogu
järgmise koosseisu volikogu liikmete arvuks 17.
Lisaks otsustas volikogu moodustada Saue Linnavolikogu valimisteks Saue linna haldusterritooriumil ühe 17-mandaadilise valimisringkonna nr 1.
Volikogu moodustas ka Saue linna valimiskomisjoni.

Joonis 1 Tulumaksu laekumine I poolaastal
2008. a ja 2009. a
miljoni krooni ulatuses, mis
on 43% terveks aastakse planeeritud eraldiste väljamaksetest. Eraldiste all kajastatakse
peamiselt sotsiaalkulud, kõige
enam on kasvanud väljamaksed
pere- ja lastetoetustele. Eraldiste all kajastatakse ka bussiliini
nr 190 kompensatsiooni.
Tegevuskulusid on kuue
kuuga kaetud 39,9 miljoni
krooni ulatuses, mis on 48%
eelarves planeeritust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tegevuskulude väljamaksed vähenenud 1,5 miljoni
krooni võrra.

Investeeringuteks on käesoleva aasta I poolaastaga kasutatud 3,0 miljonit krooni ehk
9% eelarvesse planeeritust.
2009. a peamiseks investeeringuks pärast eelarve muutmist on Avatud Noortekeskuse
ehitus, mis algab III kvartalis.
Muid kulusid maksti linnakassast välja 0,3 miljoni krooni
ulatuses, mis moodustab 18%
eelarvesse planeeritust. Muude
kuludena kajastatakse laenude
teenindamise, sh intresside tasumise kulusid. Laen EL-projekti omaosaluse katteks võetakse III kvartalis. 

Saue linna jäätmeveo avatud pakkumise kuulutus
Saue Linnavalitsus (Saue linn 76505,
Tule 7) kutsub osalema ja esitama
pakkumist avatud pakkumiskonkursil,
mille eesmärk on ettevõtja leidmine ja
5 (viieks) aastaks ainuõiguse andmine
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete veoks Saue linna jäätmeveo
piirkonnas.
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1.2.9

1.2.10
1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

Juhul, kui ettevõtja ei ole pakkumise esitamise hetkel
pakkumiskutse dokumentide punktis 6.2.8 nimetatud jäätmeveokite omanik, peab tal olema sõlmitud
leping(ud) korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks
vajalike jäätmeveokite ostmiseks või kasutamiseks, arvestades, et ettevõtja saab jäätmeveokid oma kasutusse vähemalt üks (1) kuu enne ainuõiguse jõustumist.
Ettevõtjal peavad olema lepingu(te) täitmiseks vajalikud rahalised vahendid.
Ettevõtjal peab olema ainuõiguse kehtivuse perioodil
jäätmeveokite ja tühjade jäätmemahutite hoidmiskoht.
Alates ainuõiguse jõustumisest peab selle saanud ettevõtja tagama ja võimaldama Saue linna haldusterritooriumil asuvatel klientidel sõlmida vastavad jäätmeveo
lepingud.
Ettevõtja peab tagama tema pakkumise edukaks tunnistamisel tsiviilvastutus-kindlustuslepingu sõlmimise
(kindlustatavad riskid: kolmandatele isikutele varalise
kahju tekitamine ja keskkonnakahju põhjustamine, hüvituspiir vähemalt 200 000 Eesti krooni);
Ettevõtjal ei tohi viimase kuue kuu jooksul alates pakkumise esitamisest olla olnud maksevõlgnevusi jäätmekäitluskoha ees ulatuses, mille korral on jäätmekäitluskohal õigus võlgnevuse tõttu peatada ettevõtjalt
jäätmete vastuvõtmine;
Ettevõtjal peab olema korraldatud jäätmeveole üleminekuks teostatavate tööde kava, milles on muuhulgas
kirjeldatud jäätmevaldajate teavitamise ning jäätmekäitluslepingute õigeaegse sõlmimisega seotud tegevused ja ajagraafik ning mahutipargi paigaldamise ja
väljavahetamise ajagraafik;
Ettevõtja peab rakendama keskkonnajuhtimismeetmeid ISO14001 või sellega samaväärsele standardile
vastavalt.

Pakkumiskutse dokumente väljastatakse pärast vastava taotuse esitamist konkursi volitatud esindaja Riigihangete Keskuse
e-posti aadressile: riigihangetekeskus@gmail.com.
Pakkumuse tagatis: 150 000 krooni (garantiikiri või raha deponeerimine).
Pakkumuskutse vormistamise keel: eesti
Pakkumised esitada hiljemalt 5. augustiks 2009. a kella
10.00-ks aadressil: Saue Linnavalitsus, Saue linn 76505, Tule
7, I korrus, kantselei.
Selgitusi saab Riigihangete Keskusest (Hangete Korraldamise
MTÜ) Tallinn 11315, Spordi 7/37, e-post: riigihangetekeskus@
gmail.com, telefon 505 7689 (515 0906).

Valimiste info
* Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub 1. augustil selles vallas või linnas.
* 19. augustist kuni 3. septembrini saab linna valimiskomisjonile registreerimiseks esitada valimisliite.
* 19. augustist kuni 8. septembrini (kella 18.00-ni) toimub kandidaatide registreerimiseks esitamine.
* Hiljemalt 13. septembriks registreerib valimiskomisjon
nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid.
Valla või linna valimiskomisjon selgitab liisu heitmisega
numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude
ning üksikkanditaatide vahel.
* 14. septembril algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg,
mille jooksul poliitiline välireklaam on keelatud.
* Hiljemalt 28. septembriks peaks kõigile valijatele olema saadetud valijakaardid.
* Elektrooniline hääletamine algab 8. oktoobril kell 9.00
ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni 14. oktoobril kell 20.00.
* Eelhääletamine toimub 12.–14. oktoobril kõigis valimisjaoskondades kell 12.00–20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas
valija asukohas ning kinnipidamiskohas.
* Valimispäeval, 18. oktoobril toimub hääletamine valimisjaoskondades ning soovi korral ka kodus kell 9.00–20.00.
* Kaebus valimiskomisjoni toimingu või otsuse peale
esitatakse kolme päeva jooksul arvates vastava otsuse või
toimingu tegemisest.
* Valla või linna valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise
tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on
tehtud lõplikud otsused.
* Hiljemalt 18. novembriks peavad erakonnad ja valimisliidud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud Riigikogu komisjonile esitama aruande valimiskampaania kulude ja kasutatud vahendite päritolu kohta.
Üksikkandidaat esitab aruande valla või linna valimiskomisjonile. 

Koolitoetused 2009. aastal
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele
nr 44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ makstakse
Saue Linnavalitsuse poolt Saue linnas elukoha registreerinud õpilaste vanematele koolilaste toetust 2009./2010.
õppeaastal kooliskäivate laste toetamiseks.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle mõlemad vanemad on registreerinud elukoha Saue linna elanike registris. Juhul, kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue
linna elanike registris, makstakse alates käesolevast aastast koolilaste toetust 50% kehtestatud toetuse suurusest.
Toetust makstakse ühel korral aastas ajavahemikul 1.oktoober kuni 30. november. Toetus kantakse lapsevanema
poolt kirjalikus avalduses näidatud arveldusarvele.
2009./2010. õppeaastal on koolilaste toetuse suuruseks vastavalt lapse esimesel kooliaastal — 1000 krooni ja
järgmistel kooliaastatel (2. klass–12. klass/kutseõppeasutuse viimane kursus) — 500 krooni.
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi
kantseleis, Saue Linnavalitsuses ja Saue linna kodulehel
www.saue.ee rubriigis Linnakodanikule > Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid > Sotsiaaltoetuste blanketed. Uusi
avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu kuni 30. septembrini 2009.
NB! Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste toetuse
avalduse 2005.–2008. aastal ja kelle lapsed käivad endiselt samas koolis ning arveldusarve numbrid ei ole muutunud, ei pea esitama uut avaldust toetuse saamiseks.
Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid 2009. aastal
põhikooli ning kelle lapsed asuvad alates 1. septembrist
õppima kutsekeskharidust andvatesse õppeasutustesse,
peavad esitama linnavalitsusele lapse koolitõendi.
Heli Joon, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174

Saue lasteaia Midrimaa arengukava 2009–2011 kinnitamise eelnõu on avalikustatud Saue linna kodulehel:
Linna juhtimine > Avalik teave > Eelnõude avalikustamine.
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Põhikooli lõpetamine
9. A klass — klassijuhataja
Kristi Läänesaar
1. Palts, Kristel – kiitusega
põhikooli lõputunnistus,
tunnustatud kiituskirjaga
„Väga hea õppimise eest“
2. Alliksaar, Ayron
3. Arakas, Ragnar
4. Hansson, Sten
5. Kalamees, Mikk — tunnustatud
kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest tööõpetuses“
6. Kalmist, Helen — tunnustatud Saue Gümnaasiumi
kiituskirjaga
7. Kalve, Tauri
8. Kutsar, Katrin
9. Lepik, Daniel
10. Matsu, Märten
11. Murdla, Doris
12. Mäe, Jalmar
13. Niggulis, Raido
14. Pello, Inge-Helene
15. Peterson, Erko
16. Pints, Erik
17. Pruul, Helena
18. Pruul, Enelin
19. Sapožnikov, Andrei
20. Selge, Sandra
21. Sepp, Claire
22. Talviste, Reimo

23. Tomson, Mihkel — tunnustatud
kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest tööõpetuses“
24. Torb, Annaliis — tunnustatud kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest inglise keeles“
25. Töyryvuo, Jenna Elina
Karoliina
26. Veetõusme, Silver-Ander
27. Viispert, Andres
9. B klass — klassijuhataja
Sirje Ojavee
1. Ruul, Anni — kiitusega
põhikooli lõputunnistus;
tunnustatud kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest inglise keeles, vene
keeles, keemias, eesti keeles ja kirjanduses“
2. Gošovski, Viktoria
3. Haan, Henri Oliver
4. Iljin, Gloria-Sharon
5. Kalm, Kaire
6. Kiin, Cäthy Grete Cabriele
7. Kohler, Johanna
8. Kreisberg, Ragnar
9. Krjukova, Jekaterina
10. Kuusk, Kevin
11. Kütt, Joel-Kristjan

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Laos, Cristen
Lutter, Laura
Männamets, Carol
Männamets, Carmen
Närska, Esko
Purk, Tauri
Randma, Evely
Rinne, Kaisa
Saarest, Hans-Toomas —
tunnustatud kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste eest
vene keeles, bioloogias“
21. Simmer, Karl
22. Tilk, Kristian-Danel
23. Treiman, Kadri
24. Vinkel, Andreas
25. Zanko, Jevgenia — tunnustatud
kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest vene keeles“
9. C klass — klassijuhataja
Valmar Kaur
1. Arro, Alex
2. Evart, Helis
3. Evert, Therese
4. Jõgiste, Andreas
5. Kadastu, Simo Andre —
tunnustatud kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest eesti keeles ja kirjanduses“
6. Koppel, Kristen

Kõrget lendu!
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kuusk, Triin
Kuzmin, Oskar
Kärk, Rando
Narusk, Mikk — tunnustatud Saue Gümnaasiumi
kiituskirjaga
Põlluaas, Hanna Marie
Roopärg, Reimo
Rumm, Reigo
Sidorova, Diana
Soosalu, Seidi
Talvar, Alari
Tamm, Joonas
Vinkel, Merlin

9. E klass — klassijuhataja
Maire Rabinovitš
1. Evartov, Mirell
2. Jantšauskaite, Laura
3. Kaur, Jessica
4. Keerdoja, Janika
5. Lepp, Rauno
6. Metsva, Robin
7. Moisar, Markko
8. Mäeveer, Merilin
9. Palm, Rainer
10. Roomet, Robert
11. Salumäe, Sirli
12. Suur, Sandra. 

Saue JK mängud juulis ja augustis

Tulge rattaretkele!

4. juulil algusega 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli meeskond Pirita
Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpalli meistrivõistluste I liiga II etapil.
18. juulil algusega 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli meeskond Pärnu
Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpalli meistrivõistluste I liiga III etapil.
25. juulil algusega 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli meeskond Pärnu
Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpalli meistrivõistluste I liiga IV etapil.
23. juulil algusega 19.30 kohtub Eesti MV III liiga mängus Saue Jalgpalliklubi meeskond Tallinna JK Piraaja meeskonnaga. Mäng toimub Tallinnas
Lilleküla spordikolmpleksis Sportland Arenal.
29. juulil algusega 18.45 kohtub Eesti Karikavõistluse 1/64 finaalis Saue
JK meeskkond Tallinna FC Atletic meeskonnaga. Mäng toimub Kernu Põhikooli staadionil.
2. augustil algusega 17.00 kohtub Eesti MV III liiga mängus Saue Jalgpalliklubi meeskond Tallinna FC EBS Team meeskonnaga. Mäng toimub Kernu
Põhikooli staadionil.
8. augustil algusega 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli meeskond Pärnu
Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpalli meistrivõistluste I liiga V etapil.
9. augustil algusega 18.00 kohtub Eesti MV III liiga mängus Saue Jalgpalliklubi meeskond Tallinna FC Ajax Veteranid meeskonnaga. Mäng toimub
Tallinnas Lasnamäel FC Ajaxi kunstmuruväljakul.
15. augustil algusega 10.00 osaleb Saue JK rannajalgpalli meeskond Pirita Rannas 2009. aasta Eesti Ranajalgpalli meistrivõistluste I liiga VI etapil.
16. augustil algusega 17.00 kohtub Eesti MV III liiga mängus Saue Jalgpalliklubi meeskond Laagri RSK Kuuse meeskonnaga. Mäng toimub Kernu
Põhikooli staadionil.

Eesmärgiga teadvustada rahvale, kuidas rattaga ohutult liigelda ning liikluskeerises toime
tulla, korraldavad ka sel aastal Eesti Post, Eesti Politsei, Eesti Piirivalve, Falck Autoabi, CocaCola HBC Eesti ja Regio ühise rattaretke. Retk
toimub juba üheksandat aastat (start oli 2001
juulis Haapsalus) ja tänavu sõidetakse Ristilt
läbi Märjamaa, Rapla, Hageri, Saue ja Harku
Murastesse.
17.–18. juulil külastatakse kogu teekonna
vältel marsruudile jäävaid postkontoreid, kus
huvilised saavad rattaretke eritempliga kirju ja
kaarte tembeldada.
Marsruudile jäävates külades, alevikes ja
linnades toimuvad üritused, kuhu oodatakse
kohalikke jalgrattaga sõitjaid ja muidu liiklejaid. Ratastele tehakse tehniline ülevaatus,
lisatakse parema nähtavuse ja ohutu liiklemise tagamiseks helkureid. Räägitakse ohutust
liiklemisest.
Retkele oodatakse kõiki rattasõiduhuvilisi.
Retke ei pea kogu pikkuses läbi sõitma, ühineda võib igas peatuskohas.
17. juulil start Ristilt (Läänemaa) kell
12.00, õhtuks jõutakse Raplamaale Kaereperesse, kus toimub ka ööbimine.
18. juuli hommikul start Kaereperest kell
9.00 ja vahepeatustega Alus, Kodilas, Hageris, Kurtnas jõutakse kella 16ks Sauele.
Lisainfo: Maire.lodi@post.ee, tel 5635 6304

TULE JA ELA OMADELE KAASA!!!
Täpsem info Saue jalgpallurite tegemistest www.sauejk.ee

3. juuli 2009

Saue Linnavalitsus tunnustas sauelastest kuldmedaliste
5000 krooniga ning hõbemedali saanuid 3000 krooniga.
Lisaks kingiti medalistidele ning klassijuhatajatele Eesti Entsüklopeediakirjastuse väärtteos “Eesti Rahvakultuur”.
Saue Linnavalitsus soovib kõigile koolilõpetajatele tuult tiibadesse ning edukaid valikuid tulevikus!

Meie gümnaasiumi lõpetas
medaliga kaheksa noort
Saue Gümnaasiumi lõpetas tänavu medaliga kaheksa
noort, neist kolm noormeest ja viis neidu. Kui raskelt
medalid tulid ning kuhu on plaan edasi õppima minna,
räägivad kolm tublit noort, keda õnnestus kiirel suveajal kätte saada.
Mikk Tõnissoo
„Koolis olid perioodihinded tavaliselt ikka viied
ja neljad ning medali saamine tundus pigem loomuliku tulemusena, kuigi
mõne aine suhtes oli vahepeal kahtlusi. Keerulisi
ega lihtsaid õppeaineid
konkreetselt nimetada ei
oskagi, pigem on mõnede
ainete teemad raskemad
kui teised.
Edasi lähen õppima
Inglismaale, matemaatikat. Arvan, et välismaale
minekuks on just praegu
õige aeg ning kindlasti
saan sealt ka uusi kogemusi. Arvan, et Saue Gümnaasium on hea kool ning siin
omandatud teadmised on edaspidises elus piisavad.“
Triin Ungert
„Kuigi olen valdavalt õppinud põhikooli ja gümnaasiumi jooksul neljadele-viitele ning lootsin medaliga
lõpetada, tuli see siiski üllatusena — ma ei suutnud
kuni päris viimaste hinnete väljapanekuni uskuda,
et kuldmedaliga lõpetan!
Kergemad õppeained on
kindlasti reaalained ning
ka inglise keel. Keerulisi
tegelikult ei olegi, sest
piisavalt õppides on kõik
arusaadav. Edasine koolitee jätkub Inglismaal ühes
ülikoolis matemaatikat õppides. Valisin välismaale
õppima mineku, et tutvuda erinevate kultuuridega
ning näha elu väljaspool
Eestit. Samuti sai otsustavaks Eesti ülikoolides minu jaoks
põneva matemaatika-kursuse puudumine, aga matemaatika
on mind alati huvitanud.
Saue Gümnaasium on väga hea tasemega kool ning seda
näitavad ka erinevad edetabelid, mida pidevalt koostatakse.
Lisaks statistikale loeb minu jaoks ka väga palju õpilassõbralik keskkond, mis muudab Saue Gümnaasiumi paremaks
kui mõne eliitkooli, kus õpetajad vaevu oma õpilaste nimesid
teavad.“
Elen Torb
„Minu jaoks ei olnud medali saamine kindlasti
eesmärk omaette. Esimesest klassist peale oli
põhiline saavutada häid
ja väga häid tulemusi
võimalikult paljudes ainetes ning selle nimel tuli
muidugi nii mõnigi kord
pingutada. Mulle meeldivad keeled, eesti keel ja
võõrkeeled, aga raskused
keerulisemates ainetes on
ületatavad korraliku õppimisega. Kindlaid plaane
edasiõppimiseks mul veel
ei ole, kuid ma ei muretse,
sest Saue Gümnaasium
on väga kodune koht,
heasüdamliku kooliperega. Siit saab kindla ja laiahaardelise
teadmistevaramu tulevaseks eluks.“ 
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Saue Gümnaasiumi lõpetamine 20.06.2009

Võttes arvesse gümnaasiumi
kooliastme ja lõpueksamite
hindeid ning riigieksamite
tulemusi, anti välja gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele 12. A klassi õpilastele
(klassijuhatajad Ulvi Urgard ja
Inna Pajos):
1. Enelin Pihlak, keda autasustati kuldmedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest bioloogias“.
2. Diana Rande, keda autasustati kuldmedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest ühiskonnaõpetuses“,
tunnustati
raamatuga
väga heade tulemuste
eest spordis, tunnustati
kooli tänukirjaga koolielu edendamise eest.
3. Elen Torb, keda autasustati kuldmedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest inglise keeles“.
4. Mikk Tõnissoo, keda
autasustati kuldmedaliga, tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest matemaatikas“; anti
üle TÜ Teaduskooli poolt
väljastatud lõputunnistus
koolimatemaatika alal.

5. Triin Ungert, keda autasustati kuldmedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga; anti
üle TÜ Teaduskooli poolt
väljastatud lõputunnistus
koolimatemaatika alal.
6. Seidi Soomets, keda autasustati hõbemedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiiruskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest bioloogias“, tunnustati kooli tänukirjaga
aktiivse osalemise eest
kooli noortekooris.
7. Freddy Almers — tunnustati
kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest majandusõpetuses“.
8. Heli Anni — tunnustati
kooli tänukirjaga kooli
muusikaelu edendamise
ja aktiivse osalemise eest
kooli noortekooris.
9. Ülle Ernesaks,
10. Laura Haarakalju,
11. Liina Kala,
12. Kelian Kasari,
13. Janika Kirt,
14. Marian Maidra,
15. Kerstin Meresma,
16. Grete Merilaid,
17. Kalev Mesila,
18. Taavi Olmet — tunnustati kooli tänukirjaga koolielu edendamise eest,
19. Patrick Pals,
20. Heigo Protten — lõputunnistusel kõik hinded
„4-5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga, tunnustati kooli tä-

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

nukirjaga koolielu edendamise eest,
Paula Põld — lõputunnistusel kõik hinded „4–
5“, tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
tunnustati kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest vene keeles ja majandusõpetuses“, tunnustati
kooli tänukirjaga kooli
muusikaelu edendamise
ja aktiivse osalemise eest
kooli noortekooris;
Marit Rande — tunnustati kooli tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooli noortekooris,
Kadi Saar,
Maarja Salme — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga,
Liina Salumets — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga,
Aleksandr
Sapožnikov — lõputunnistusel
kõik hinded „4–5“, tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga,
Sandra Sõstar — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga,
Mari-Liis Tilk,
Kätlin Tomberg,
Kertu Treubladt — tunnustati kooli tänukirjaga
kooli muusikaelu eden-

31.

32.
33.
34.
35.
36.

damise ja aktiivse osalemise eest kooli noortekooris,
Karmen Tuule — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga,
Carita Uuemõis,
Sven Veelaid,
Karell Veskimeister,
Evelina Voiko,
Keili Vutt — lõputunnistusel kõik hinded „4–5“,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga.

Võttes arvesse gümnaasiumi
kooliastme ja lõpueksamite
hindeid ning riigieksamite tulemusi, anti välja gümnaasiumi lõputunnistused järgmistele
12. B klassi õpilastele (klassijuhataja Külli Vita):
1. Margus Reimann, keda
autasustati kuldmedaliga, tunnustati kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“ ja kiituskirjaga
„Väga heade tulemuste
eest ajaloos, keemias,
matemaatikas, vene keeles“, tunnustati raamatuga
väga heade tulemuste eest
spordis, tunnustati kooli
tänukirjaga kooli muusikaelu edendamise eest;
2. Henrik Takkin, keda autasustati hõbemedaliga,
tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga, tunnustati kooli tänukirjaga
kooli muusikaelu edendamise eest;

3. Ljudmilla Biller,
4. Henri Heinsalu — tunnustati raamatuga väga
heade tulemuste eest
spordis,
5. Ketlin Kiisa,
6. Elise-Marit Kippar,
7. Sille Kruus — tunnustati kooli tänukirjaga kooli
muusikaelu edendamise ja aktiivse osalemise
eest kooli noortekooris,
tunnustati kooli tänukirjaga koolielu edendamise
eest;
8. Ave Kukemelk,
9. Greg Kuresaar,
10. Liis Kuusk,
11. Siim Kängsepp — tunnustati kooli tänukirjaga
kooli muusikaelu edendamise ja aktiivse osalemise eest kooli noortekooris;
12. Sigrid Käärdi — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga, tunnustati raamatuga väga heade tulemuste
eest spordis;
13. Martin-Eero
Kõressaar — tunnustati kooli
tänukirjaga kooli muusikaelu edendamise eest,
14. Martin Mäll,
15. Mihkel Mäll — tunnustati raamatuga väga heade
tulemuste eest spordis,
16. Mikk Märtmaa,
17. Siim Nuuma,
18. Jürgen Peterson,
19. Rebeka Plees — lõputunnistusel kõik hinded

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi
kiituskirjaga, tunnustati kooli
aukirjaga „Parim koolielu edendaja aastatel
2006–2009“, tunnustati
raamatuga väga heade tulemuste eest spordis;
Teivi Pärna,
Liana Põldve,
Katre Rodima,
Laura Rohtla,
Piret Seervald — tunnustati kooli tänukirjaga koolielu edendamise eest,
Taivi Simisker,
Lii Tamberg — tunnustati kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest majandusõpetuses“,
Eve Tarnapovitš,
Tõnu Tint,
Antti Ventsel — lõputunnistusel kõik hinded
„4–5“, tunnustati Saue
Gümnaasiumi kiituskirjaga, tunnustati raamatuga väga heade tulemuste
eest spordis;
Kerri Gertrud Vestberg — lõputunnistusel
kõik hinded „4–5“, tunnustati Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga, tunnustati kiituskirjaga „Väga
heade tulemuste eest matemaatikas“, tunnustati
kooli aukirjaga „Parim
XXII lennu matemaatika-tundja — riigieksami
tulemus 100 punkti“. 
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Ei takista torm ega rahe…
Kui viimase koolikella kõla oli Saue tammiku
vahele hajunud, algas noorte jaoks töömalev —
üks esimesi iseseisva elu harjutamise võimalusi.
Töid tehti nii Saue linnas, lasteaias, koolis kui ka
noortekeskuses.
Kristi Kruus

Noortekeskuse noortejuht
Töömalevas osalemine ei tähenda aga ainult rügamist ja
raske raha teenimist — malevlastele oli kokku pandud ka asjalik meelelahutusprogramm,
mis kulmineerus 20. juunil
kanuumatkaga Lahemaal.
Osalisi tuli kokku 14 ja
need vaprad asusidki laupäeva
hommikul Sauelt Lahemaale teele. Terves Eestis oli sel
päeval suurepärane ilm — õnnistuseks kõikidele koolilõpetajatele. Ka meie bussisõit algas Sauelt väikese uduvihma
ja päikesega. Mida lähemale
sihtpunktile, seda tugevamaks
muutus uduvihm, kuni lõpuks
ei näinud bussi aknast meetritki ette. Maanteel voolasid
nii suured vihmajõed, et me
oleks võinud kohe sealsamas
kanuusse aerutama asuda.
Nagu vihmast ja veest veel

vähe, hakkas vastu aknaklaasi
ka rahet peksma. Bussis olijad
helistasid kordamööda sõpradele ja pereliikmetele, et küsida nendelt ilma kohta mujal
Eestis — vastus tuli igalt poolt
üks — PÄIKE! Oh neid pettunud pilke ja külmavärinates
kehi, mis sealt bussist lõpuks
välja venisid.
Jõe äärde jõudes aga vihm
lakkas. Ei sadanud isegi siis,
kui me kanuudesse istusime
ja 8-kilomeetrisele rajale asusime. Küll aga visati esimee
kapatäis vett meile kraevahele
juba 100 meetrit pärast starti ja
nõnda tuli meil ülejäänud kilomeetrid läbimärjana läbi sõita.
Tegelikult polnudki see väga
halb, sest kui oli vaja vööni
vette hüpata, et kanuud lahti
sikutada, ei kõhelnud keegi.
Poolel maal jäi vihm järele
ja päike tuli välja. Ilm muutus
nii soojaks, et finišeerides olid
riided jõudnud juba äragi kui-

vada. Lõpus ootasid meid katlatäis kuuma suppi ja soe buss.
Viimane transportis väsinud ja
märjad matkasellid Lahemaale Hääde Mõtete Majja, kus
kütsime sauna, käisime kalal,
tegime lõkke peal süüa, lahendasime ristsõnu ja mängisime
lauamänge.
Pärast hommikusi pannkooke oli meie vapper buss
jälle kohal, et meid tagasi koju
Sauele sõidutada.
Kokkuvõttes võib julgelt
öelda, et eneseületamist ja huvitavaid emotsioone oli sel reisil rohkem kui küll ja selliste
kaaslastega läheks lahingusse
iga kell!

Fotod: Silver Arrak

Noortekeskus annab ühtlasi kõikidele oma noortele
teada, et suvel oleme eelkõige hõivatud laagritega
ja noortekeskus avab oma
uksed taas 1. septembril.
Ootame Teid! 

Noorte suvepäevad — täis päikest, sporti ja uusi tuttavaid!
28.–30. juunil toimusid Viljandimaal Kopra talus
järjekordsed Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse suvepäevad.
Kristi Kruus

Noortekeskuse noortejuht
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK)
on üleriigiline katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi ja asutati 9.
novembril 2001. aastal. Praegu kuulub ühendusse 40 liiget
66 noortekeskusega.
Üleriigilised suvepäevad
toimusid sel suvel teist hooaega järjest ja kui eemisel aastal
tuli osalejatel rinda pista nii
vihma, tuule kui ka rahega, siis
tänavu saatis noori ja noorsootöötajaid vaid palav päike.
Suvepäevadel osalevad Eesti
noortekeskused — igast vähemalt üks noorsootöötaja ja 3–4
noort. Sel aastal oli osalejaid
kokku ligi 200, nendest ~135
noort ja ~60 töötajat. Osalejaid
oli kokku tulnud igast Eestimaa
nurgast — Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Lõuna- ja Kesk-Eestist,
Hiiumaalt, Muhumaalt, Pärnumaalt ja mujalt. Sauet esindasid
noortejuht Kristi Kruus ja noored Kairi Nõulik, Karin Krutob,
Siim-Tõnis Vainrauh ning Rainis Tammar.

Suvepäevade üks läbiv idee
on propageerida ja tutvustada
noortekeskustele
suunatud
projektikonkurssi
Varaait,
millega noortekeskused saavad soetada endale vahendeid,
mida nende eelarve muidu ehk
osta ei lubaks. Samuti saavad
teised noorsootöö tegijad riigis neid vahendeid siis tasuta
laenutada. Saue noortekeskus
on Varaait juba konkursi algusajast, 2006. aastast. Konkursi raames on soetatud palju
matkavarustust, keraamikapõletusahi, GPS-seadmed ja
muudki.
GPS-seadmeid tutvustasime ka suvepäevadel. Nimelt
korraldasid Saue ja Viljandimaa noortekeskus ühiselt õhtuse geomängu, kus noortel
tuli mööda Kopra talu maid
orienteeruda ja ristsõna küsimusi lahendada. Tublimad
said hakkama pooleteise, aeglsemad kolme tunniga.
Lisaks geopeitusele toimusid ka murumängud (pimevolle, rahvastepall, frisbee, sumo
jt), paintball’i lahing, seiklusmäng, viktoriin, piljarditurniir,
vahupidu ja paljud muud mee-

lelahutuslikud ettevõtmised.
Üldarvestuses skoorisid esikohal Nissi valla noored.
Kolmanda päeva hommikul tegid Assaku päästekomando noorterühma liikmed
demonstratsioonesinemise
tule kustutamises ja lasid soovijatel endilgi kätt proovida.
Samaaegselt spordi ja lõbuga tehti ka tööd. Kokku kogunes EANK üldkogu, võeti
vastu mitugi tähtsat otsust,
muuseas tervitati ka uut tegevjuhti Heli Erikut. Samuti viidi
noorsootöötajatele läbi erinevaid koolitusi, näiteks karjäärinõustamise teemal.
Kokkuvõttes võib öelda,
et suvepäevad on rohkem
kui korda läinud — ilmad
olid suurepärased, Kopra talu
kokad tegid väga head toitu,
saime nautida tõelist vana
suitsusauna ja parima osa
moodustas loomulikult seltskond. Noored ja noorsootöötajad on erilised inimesed,
kelle jaoks ei ole olemas ühtegi ületamatut olukorda ning
kes aitavad ka siis, kui abi tegelikult ei küsitagi.
Järgmisel suvel jälle! 
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Kultuur
LC Saue järjekordne
tegevusaasta sai läbi

Harjumaa jaanituled said
alguse maakaitsepäeval

Kevade lõpp ja suve algus on tavapäraselt lions-liikumisel
tegevusaasta otste kokkutõmbamise aeg. Nii ka tänavu.

Harju XIV maakaitsepäeval, 23. juunil Loksa linnas
anti Harjumaa valdadele ja linnadele, sealhulgas
Sauele, üle Eesti Vabariigi presidendi poolt süüdatud
võidutuli. Võidutuledest süüdati Harjumaa suuremad
jaanituled.

Alustuseks pisut Eesti piirkonnas toimunust. Maikuus tähistas Eesti lions-liikumine oma 20. aastapäeva piduliku kontsert-vastuvõtuga Estonia kontserdisaalis. Pidulik koosolek sai
alguse juba ennelõunastel tundidel. Koosolekule olid palutud
lisaks klubide presidentidele ka külalised ning lion’id, kellede
panust lions-liikumisse sooviti eraldi ära märkida. LC Saue oli
omalt poolt esitanud Rukkilille medali nominendiks klubi asutajaliikme ning esimese presidendi Henn Vaheri. Sellel pidulikul koosviibimisel antigi veli Hennule üle tõesti kaunis ning
maitsekalt kujundatud Rukkilille II järgu medal.
Õhtutundidesse jäi Eesti piirkonna kuberneri Liis Klaari ja
tema abikaasa Mati Klaari vastuvõtt sellele järgnenud Estonia
poistekoori ning tütarlastekoori Ellerhein kontserdiga. Esinesid
ka Marian Heinma klaveril ning Triin Ruubel viiulil. Mõlemad
esinejad käisid Eesti lions’ite toetusel võistlemas Lions’ite Euroopa Foorumil. Lugusid operettidest esitasid meie järgmise
põlvkonna lauljannad Maria Listra ja Elizabeth Paavel.
Õhtu kulminatsiooniks kujunes Maarja Külale üle antav
sümboolne rahaline tšekk 1 miljonile kroonile. Vahemärkusena: 19. juunil avati Maarja Külas annetuste korras kogutud
rahast Eesti Maja.
Sauel
Kui Eesti piirkond tähistas oma 20. aastapäeva, siis Saue
Lions Klubi võttis oma 12. tegevusaasta kokku juuni keskel
Kuusalu vallas Salmistu külas Okasroosikese külalistemajas. Traditsiooniliselt olid sellele üritusele kutsutud ka Saue
lions’ite leedid. On ju nendel aastas ainult kahel korral võimalik osa saada sellest Saue meesperet ühildavast tegevusest.
Klubi 2008./2009. aasta peamistest tegevustest tegi
kokkuvõtte klubi president Jaan Palumets. Aasta domineerivateks üritusteks olid Maarja Küla Eesti Majale korjanduse organiseerimine, laulukonkursi Saue Laululaps toetamine ning
kevadine heategevusliku loterii läbi viimine. LC Saue annetas
tänu sponsorfirmadele, Saue linna elanikelt saadud annetuste ning oma vahendite arvelt Eesti Maja ehitamiseks üle 33
tuhande krooni, millega oldi esimese 7 klubi hulgas. Abistav
käsi ulatati ka Jõululaada ja Saue Gümnaasiumi olümpiamängude korraldamiseks. Meeldejäävaks sündmuseks oli kohtumine huvitava inimesega, kelleks sellel aastal oli Matti Päts.
Jaan Palumetsa initsiatiivil peeti kena meenega meeles
kõiki eelmisi LC Saue presidente. Lisaks kinkis ametist lahkuv president oma tegevusaasta kõikidele juhatuse liikmetele
raamatu.
Õhtu jätkus maitsva õhtusöögi, tuldpurskava tordi ning lõbusate meenutustega möödunud lions-aastast.
Jääb vaid soovida ideederikast ja tegusat aastat järgmisele LC Saue presidendile Urmas Paisnikule ning tema
meeskonnale!
Ürituste kokkuvõtte pani kirja Harry Pajundi

Nüüdseks kogu riigis juurdunud maakaitsepäevade pidamine võidupüha auks sai alguse Harjumaal. Aastal 1996
toimus esimene maakaitsepäev Rae vallas Jüris. President
Lennart Meri kutsus aastal 1999 kõiki maakondi Harju maakonna eeskujul tähistama võidupüha maakaitsepäevana.
Aastal 2000 korraldas Kaitseliit esimest korda üleriigilise
maakaitsepäeva Haapsalus. Tänavune üleriigiline paraad
toimus Jõgeval. 

Saue Päevakeskus
• 14.07–15.07 Reisihuviliste reis Peipsi põhjarannikule
On jäänud üksikud kohad! Reisi eest tasumine 750.- krooni; info päevakeskuses telefonil 659 5070.
• 18.08–19.08 Reisihuvilised ja seltsing Tammetõru korraldavad reisi Hiiumaale
18.08 Soera talumuuseum, Kärdla, ristimägi, Reigi kirik,
Ristna looduskeskus, Kõpu tuletorn; lõuna Soera talumuuseumis; ööbimine Kõpu koolis.
19.08 Vanajõe org, Orjaku matkarada, Sääre tirp, Kaarel
Voitki iluaed, Vaemla villavabrik, Käina Päevakeskus, Suuremõisa loss; lõuna Veltsi tallis.
Reisi marsruudis võib tulla muudatusi. Info päevakeskuses
telefonil 659 5070.
• 03.09 Reisihuvilised korraldavad reisi Kunda kanti
Kell 8.00 väljasõit Saue kaubakeskuse juurest.
Aaspere ja Vanamõisa mõisad, Karula, Vainupea (rand,
kalmistu, kabel, Kaarnakivi), piki põhjarannikut läbi Eisma
ja Rutja Karepale, R. Sagritsa kodutalu muuseum ja
Kunda parunite suveloss, tutvume Toolse linnuse varega
ja sõidame läbi sügava Toolse jõe oru. Metsaantsu talu,
kus on jaanalinnud, Austraaliast pärit emud, faasanid jt
huvitavad kodulinnud, kultuurmustika istandus ja muistne
linnusemägi.
14.30 Lõunasöök Kundas Põdra pubis.
Kronkskallas — ainus kõrge kallas Lääne-Viru rannapangal, ca 16 m, tutvume Kunda tsemendimuuseumi, sügava
jõeoru, Baltimaade vanima hüdroelektrijaama ja vana tsemenditehase varemetega; umbes kell 18 jõuame Letipeale, kus jalutame Eesti suurima rändrahnu, Ehalkivi juurde,
peatume veel Malla mõisas ja sõidame läbi Kunda mõisa
tagasi Sauele, kuhu jõuame umbes kell 21.00.
Hind 370–400 krooni, olenevalt osavõtjate arvust. Registreerumine Saue Päevakeskuses, info telefonil 659 5070.
Reisijuht Jaan Maasingu välisreiside kavaga on võimalik
tutvuda päevakeskuses.

Kirikuteated
Saue Vabakirik töötab ka suvisel perioodil nagu tavaliselt:
pühapäeviti kell 13.00 toimuvad jumalateenistused.

Toivo Võsu klubi presidendi meenet vastu võtmas
Rukkilille medali omanikult Henn Vaherilt.

Suvi Keila Miikaeli koguduses
5. juuli kell 11.00 — 5. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga.
12. juuli kell 11.00 — 6. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Urmas Viilma. Kohvilaud
kirikus!
19. juuli kell 11.00 — 7. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Urmas Viilma.
26. juuli kell 11.00 — 8. pühapäev pärast nelipüha. Jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Urmas Viilma
Kirikuaia kalmistupüha
9. augustil kuldleeripüha 1959. aastal Keilas leeris käinutele.
„Rõõmustage Issandas!“ /Fl 3:1/

5. juulil teenivad kirikus pastorid Vahur Utno ja Erki Kuld (jutlustab), armulaud on Saue kirikus kaetud iga kuu esimesel
pühapäeval. Kõigil Kristusesse uskujail on sellest osavõtu õigus. Tere tulemast igatsejaile, kellele on arusaadav ja usutav
Kristuse ohvrisurm ja lunastustöö inimkonna eest! Ümber
selle püha laua meenutatakse just seda. Muide, see püha
Issanda laud peaks ühendama kõiki erinevaid kristlikke kogudusi maa peal.
Pühapäeval, 12. juulil kell 13.00 teenivad Saue Kristlikus Vabakirikus samad pastorid — Erki Kuld ja Vahur Utno,
seekord jutlus Vahur Utnolt.
19. juulil on veidi lühem teenistus, sest pärast teenistust
on kavas minna koos soovijatega Kosele teenima üht vaikest
kodukogudust, see on olnud meie koguduse liikmetele juba
mitmendat korda meeldivaks vahelduseks, näeme usklikke,
vanu tuttavaid, kes teenivad Jumalat Kosel. Suvi on ju puhkuste ja rändamiste aeg.
26. juulil kell 13.00 sisustab kiriku teenistust noorte pastor Janek Puusepp, kes kindlast kutsub noori kirikusse, et laulda ja tänada Jumalat armu eest — terve elu eest!
Piiblis on kirjutatud, et Jumala kiitmine on meie jõud ja
usu tugi, see annab elule uue sihi ja jõu edasi astumiseks
eluteel.
Saue kogudus on tänulik, et võidupüha tähistamine mälestuskivi juures oli nii kauni ilmaga ja meeldiv hetk langenute
mälestuskivi ümber kirikuaias. Aitäh muusikutele, linnavõimude esindajatele ja vanemleitnant Pääsukesele koos kaitseliitlastega, kes sellest üritusest osa võtsid. Jumal õnnistagu
kõiki!
Pastor V. Utno

3. juuli 2009

Sauelased laulu- ja tantsupeol
Selle nädala lõpus toimuval üldlaulu- ja tantsupeol ÜhesHingamine osaleb Sauelt õige mitu koori ja tantsurühma. Laulupeol osalevad Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor,
dirigendid Grete Põldma, Helle Käsk, lastekoor Tirtsutajad
ning noortekoor, dirigendid Grete Põldma, Sirje Ojavee. Tantsupeol osalevad: 3. klassi rahvatantsurühm Tammetõrukesed, juhendaja Malle Liiv, 4. klassi rahvatantsurühm, juhendaja Loreida Velaine Veskioja ja 7. klassi rahvatantsurühm
Tammetõrud, juhendaja Malle Liiv. Harjutusväljakutel ja
tantsuplatsil aitavad juhendajaid õpetajad Anu Lauri, Maarika Maivel, Heli Uustal ja Merike Saul. Lähme kõik kuulamavaatama ja kaasa elama!
3. juulil kell 20.00 süüdatakse Harjumaa Puhkpillipäeval
laulupeo Harjumaa tuli.
4. juulil kell 14.00 Laulupeo rongkäik Tallinna Kesklinnast Lauluväljakule, kus osalevad Saue lauljad ja tantsijad
eesotsas linnajuhtidega.
Grete Põldma

XXV laulu- ja XVIII tantsupidu
ÜhesHingamine
KAVA
N, 2. juuli
kell 15 PILLIPIDU Raekoja platsil
kell 22.30 TuleTulemine Admiraliteedi Basseinis
LAULU- JA TANTSUPEO AVAMINE
R, 3. juuli
kell 19 TANTSUPEO I ETENDUS Kalevi staadionil (orienteeruv lõpp kell 21.15)
L, 4. juuli
kell 11 TANTSUPEO II ETENDUS Kalevi staadionil (orienteeruv lõpp kell 13.15)
kell 14 LAULU- JA TANTSUPEO RONGKÄIK
kell 19 LAULUPEO I KONTSERT Lauluväljakul (orienteeruv
lõpp kell 22.30)
P, 5. juuli
kell 11 TANTSUPEO III ETENDUS Kalevi staadionil (orienteeruv lõpp kell 13.15)
kell 14 LAULUPEO II KONTSERT Lauluväljakul (orienteeruv
lõpp kell 18.30)
Piletiinfo:
XXV laulu- ja XVIII tantsupeo pileteid on võimalik osta Piletilevi müügivõrgust nii tavapärase kui ka ise väljatrükitava
SebraPiletina.
Hinnad
Kõik laulupeo kontserdid:
toetajapilet* 300, 400, 500 krooni
pilet** 100
sooduspilet** 50
*nummerdatud, kindlate istekohtadega
** üldala ja pingitsoon, kindlate istekohtadeta
Kõik tantsupeo etendused:
Toetajapilet 300 krooni
pilet 80, 100
sooduspilet 40, 50
Soodustused:
Sooduspileti saavad osta: pensionärid, ISIC-kaardi omanikud, ITIC-kaardi omanikud, õpilased ja üliõpilased.
Alla 7-aastased lapsed pääsevad laulu- ja tantsupeole tasuta, kuid see ei taga istekohta (koht lapsevanema süles).
Represseeritud isikud pääsevad laulupeo kontsertide
üldalale ja tantsupeol selleks reserveeritud sektoritesse
reedel, 3.juulil 2009 kell 14 toimuvale peaproov-etendusele
tasuta vastava tunnistuse esitamisel.
LISAINFO: www.laulupidu.ee

PALJU ÕNNE!
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ALEKSANDRA TRUVERK 70
HENN VAHER 70

15. augustil ELMARI TANTSUÕHTU Saue jaanituleplatsil

Suvetuur “ELMARI TANTSUÕHTU 2009”
Esinejad: Toomas Anni, Boris Lehtlaan, Anmatino.
Kontserdi läbiviijaks on Kanal 2 Reporterist tuntud pilli-, pulli-,
laulu- ja jutumees Üllar Luup. Kontserdile järgnevatel päevadel tehakse kohalikust elust-olust kokkuvõtte ka Kanal 2
Suvereporteris. Lisainformatsioon: http://suvetuur.ee/
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Tarbijainfo
Reedel, 3. juulil 2009 Saue linnas

Saue Sõna

Ootan alates 4. juulist
oma vanu ja uusi kliente
TAAS JUUKSURISSE
LOOTUSE Salongi HIIUL
(Vabaduse pst,
bussi nr 18 peatuse taga)
Hinnad: juukselõikus meestele
100–125, naistele 150.
Helista ja lepime aja kokku
5631 9199!
Sinu juuksur Pille Laht
Esialgu töötan
laupäeviti ja esmaspäeviti.

Mõte saab Teoks

19.06.2009–30.06.2009
kell 9.00–14.00 ja

Puhkpilli Päev

3.08.2009–21.08.2009
kell 9.00–14.00.

2009

Saue Linnaraamatukogu
lahtiolekuajad suvekuudel
(01.06–31.08):
Esmaspäev, kolmapäev,
neljapäev, reede
10.00–18.00;
Laupäev, pühapäev —
suletud.

Esinevad orkestrid

Sauelt, Koselt, Viimsist, Nissist, Keilast,
Tabasalust, Sakust, Kuusalust, Raest ...
Belgiast ja Soomest

SAUE

Võistlusele ootame fotosid
Saue linnas 2009. a toimuvatest
kultuuri-, spordi- ja muudest
huvitavatest sündmustest

SUURED

Info ja tellimine tel 505 0924, www.hikkor.ee

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

SAUE SUURED SÜNDMUSED

koos kohaletoomisega

Hinnad alates 250 kr

Üksikud diivanid kuni
1000 krooni tükk!
659 6187, 529 1793

FOTOVÕISTLUS

kvaliteetset lõhutud
küttepuud,

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)

Marek Roots
Keila
Miikaeli
koguduse
õpetaja

pehmeja nahkmööbel

Toetavad: Saue linn, Kultuurkapital
Info: www.hnpo.ee/festival
Sissepääs tasuta

JÄLGI REKLAAMI!

Muutuvas ajas on abielu ja perekond jätkuvalt ühiskonna üks
alustalasid. Inimesed vajavad usalduslikke lähisuhteid, turvalist perekonda, ühiselt rajatud kodu. Hool ja vastutus perekonna eest on meie kõigi ühine ülesanne.
15.–16. augustil korraldab Keila Miikaeli kogudus perelaagri teemal 1+1=1. Laager toimub Saku lähedal „Talu“ laagrikeskuses ja on mõeldud abielupaaridele, sh ka neile, kel
peatselt plaan abielluda. Laagri sisulist osa juhivad Einike Pilli
(Tartu Ülikool) ja Urmas Viilma (Eesti luterlik kirik). Toimuvad
temaatilised loengud, rühmatööd, vestlused. Esimese päeva
õhtul annab kontserdi Bonzo.
Perelaagris osalemine ei eelda kogudusse kuulumist ja
kristlikku maailmavaadet. Oodatud on need, kes tahavad kaasa mõelda abielu ja perekonna teemadel. Laagri osavõtutasu
on 250 krooni ühe inimese kohta, see sisaldab kõike laagris
toimuvat (sh toitlustamine). Et perelaagri kohtade arv on piiratud, siis palume osavõtusoovist teada anda 10. augustiks
telefonidel 5193 1501 või 501 0276; e-post: pirjomarek@hotmail.com. Nendelt kontaktidelt saab ka lisainfot laagri kohta.
Perelaagrit toetavad: Keila linnavalitsus, Huittineni kogudus (Soome), Bonzo ja fotograaf Sven Soome.

Sauel müüa
soodsate hindadega,
kasutatud, Soome

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Avame Saue kaubanduskeskuses
juulis 2009.

Augustis toimub perelaager

Olete oodatud osa võtma!

Korraldab:

Müüa

Saue ujula lahtiolekuajad muutuvad!

Ujula lahtioleku ajad juuni–august:
E–R; P 10.00–20.00; L — suletud.
Ujula suletud remondiks 5.07–18.07.09. Avamisaega
täpsustatakse. Jälgige infot koduleheküljel või küsige
tel 659 6669/659 6519.
Vesiaeroobika treeninguid suvel ei toimu.
Treeningud algavad uuesti septembrist.
Jälgige infot koduleheküljel ja Saue Sõnas.

Saue Gümnaasiumi
koolikantselei
avatud tööpäevadel

Harjumaa

KVALITEETSED
kasutatud
riided ja jalatsid!
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

19.30 Soome Kaitseväe Ajateenijate Orkestri etteaste
Keskuse pargis ja rongkäik Jaanituleplatsile
20.00 Laulupeo tule süütamine, kontserdid Jaanitule platsil

UUS RIIETEKAUPLUS
SAUEL

3. juuli 2009
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24-aastane korralik ja karske
Sauel elav mees otsib tööd,
soovitavalt Sauel või lähipiirkonnas.
Varasem töökogemus laomehena,
elementmajade kokkupanekul ja
tõstukijuhina. Olemas B-kategooria
ja tõstukijuhi load. Pakkuda võib ka
ajutist või hooajalist tööd. Olen kiire
õppija ja lojaalne oma tööandjale.
Mulle saab tööpakkumise teha
telefonil 5197 7986
või e-posti aadressil uxelink@msn.com

Hindamine toimub kolmes kategoorias:
lapsed, noored ja täiskasvanud.

SÜNDMUSED

Digifotod suuruses vähemalt 1 MB

Võistlusele
ootame
fotosid
Saue
linnas
(pikem külg
vähemalt
2000
pikslit)
2009. a toimuvatest
saata meiliaadressil
anneli@saue.ee
või edastada
salvestatuna
infokandjale
kultuuri-,
spordiSaue
Linnavalitsusse
kab 107,sündmustest.
Anneli Ritsingule
ja muudest
huvitavatest
või Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.

Igalt osavõtjalt kuni 6 fotot!
Viimane tähtaeg
on 5. oktoober 2009. a.
Digifotod suuruses 2000 pikslit)
Hinine ja täiskasvanud.

Fotokonkursile
laekunud
töid premeerib
saata
infokandjale
asjatundlik žürii,Saue
täiskasvanute,
noorte
või
Saue Noortekeskusesse
Monika Liivile.
ja laste kategoorias.

Huvitavamad fotod trükitakseIgalt!
Saue linna 2010. aasta kalendris!
Viimane
tähtaegSaue
on 5. Linnavalitsus,
oktoober 2009. a.
Korraldajad:
Saue
Linna Lastekaitse
Fotokonkursile
b asjatundlik Ühing
žürii,
ja laste
kategoorias.
Info võistlusetäiskasvanute,
kohta: 529noorte
2820
Anneli;
504 3382 Monika

Kuritegu! Kes tegi, miks tegi?
Poolesaja aastakümne vanuse, kauni võrapuhmaga metsõunapuu tüvi oli 20. juuni
hommikuks valendama kooritud. Kes oli see
toore jõuga ajukääbik, kes kivikirvega tagudes koore lahti kloppis, selle siis maha rebis
ja mööda parki laiali pildus? Päästa pole
enam midagi, Kiviloo park on selle puu võrra
vaesem. Meie palliplats on hilisõhtuni mängijaid täis, kes siis lühikese suveöö ajal siin
meie aedade taga jõhkralt tegutses? Ometi
hoiavad kohalikud elanikud pargil silma peal,
vajadusel on ka politsei käinud sekkumas.
Ja ikkagi juhtus see, mis on juhtunud.
Kõigi Kiviloo pargi rajajate ja hooldajate nimel,
Koidula Soosalu

Huvitavamad fotod trükitakse Saue linna 2010. aasta kalendris!
Korraldajad: Saue Linnavalitsus, Saue Linna Lastekaitse Ühing
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

Teenus

KINGSEPP
alustab tegevust Saue Kaubanduskeskuses
Kütise tn 2a

 AHJU-, KAMINA-, PLIIDIPUUD Saetud
2008. a sügisel, lõhutud, erineva pikkusega, vastavalt tellija soovile. Enamikus lepp
ja kask. Hind alates 410 kr/m3. Harjumaa,
Tallinn, Läänemaa. Tel 5341 2836.
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.

Kinnisvara

 Soovin osta Saue linnas vähemalt
70 m2 suuruse, kinnise köögiga, 4-toalise
korteri kivimajas (mitte paneelmajas).
Tel 5360 2609.

Müük

Otsime alates
15. augustist
lapsesõbralikku

hoidjat
3-aastasele tüdrukule
Soovitatav isikliku
auto olemasolu.
Info tel 5669 0547

57-aastane mees
väljaõppinud puusepp–
mööblitisler otsib tööd

puusepana

või olen nõus
abistama ehitustöödel
Olen avatud
igale pakkumisele.
Tel 5561 9082, Einu

18-aastane
tütarlaps
otsib suveks tööd
Pakkuda võib kõike.
Tel 5669 8863

 Müüa lapse võrevoodi hinnaga 800 kr
ja vanker-käru Quinny hinnaga 1000 kr.
Info tel 5669 0547.
 Müüa odavalt vähekasutatud malmkatel Siime, 36 kw, ning uued vene
malmradiaatorid (25 tk). Tel 5197 6680.

Ost

 Ostan kasutatud gaasipliidi.
Tel 5669 8863.

Kaastunne Sulle, Arno Vester,
õe
kaotuse puhul
Saue Ettevõtete Liidu
juhatus ja liikmeskond

