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Kauni Kodu liikumine Sauel
innustab kodukujundusele
Saue inimesed teavad, et suve
lõpul tehakse kokkuvõtteid linna
heakorrast üldse ja ka kaunimate koduaedade konkursist Kaunis Kodu, sel aastal siis numbriga
2004. Kindlasti innustab mõnda
inimest niisugune konkurss oma
kodule kaunimat väljanägemist
andma, paljudele on aga ilumeel
ning korraarmastus, aga ka soov
eksperimenteerida oma aias lihtsalt loomulik vajadus. „Õppimine ja kogemuste vahetamine on
elus edasijõudmise aluseks. Sellele tuntud põhitõele on rajatud
Sauel ka ilusate koduaedade kujundamine, nendest rõõmu tundmine ja siis tunnustuse jagamine.
Meie eesmärgiks on olnud suhtumise kujundamine sellesse, mis
meid ümbritseb,” ütles pidulikul
koosolekul 30. oktoobril konkursikorraldamise traditsiooni algataja ja igaaastane korraldaja Inger
Urva linnavalitsusest. Kooli aulasse kogunes enam kui 150 sauelast, kellele Inger Urva palus linnapeal Ero Liivikul autasud kätte
anda.
„Kauni kodu konkurss on tra-

ditsioon, mis kestab juba mitmendat aastat. Ja jääb kindlasti ka
edasi kestma. See on Saue linna
poolne tähelepanuavaldus nendele peremeestele ja -naistele, kes
hoolivad ja näevad vaeva. Avaldan tänu kõigile konkursil osalenutele, soovin teile ka edaspidiseks teravat silma ja kindlat kätt!
Meie kaunid kodud on selle linna
visiitkaart. Aitäh teile,” ütles linnapea Ero Liivik ja kuulutas seejärel Saue Linnavalitsuse nimel
välja selle aasta võitjad. Kaunis
Kodu 2004 laureaatideks eramute osas said:
I koht – Elvina ja Urmas Müürsepp – Kivipõllu 8a
II koht – Asta-Lea ja Artur Sild
– Puidu 12
III koht – Dagmar ja Urmas
Mägi – Maastiku 3
Ühiskondlike hoonete osas
pälvis aga võidu Saue Koolihaldusasutus, kes hooldab Saue
Gümnaasiumi hoonet. Seda linnavalitsuse hallatavat asutust juhatab Sirje Tuus. Nagu juba mainitud, on Kauni Kodu konkurssi
Sauel korraldatud viis aastat. 15.

Maavanem Orm Valtson tervitab sauelasi lisades, et Saue
elanikuna proovib temagi endast parima anda.

Konkursi Kaunis Kodu 2004 võitja Elvina Müürsepp saab autasu linnapea Ero Liivikult ja korralduskomisjoni esimehelt
Inger Urvalt.
augustil tunnustas Vabariigi President Arnold Rüütel mäletatavasti
Põlvamaal Veriora vallas Viluste
põhikoolis tänavusi tublimaid kodukaunistajaid Eesti riigi ulatuses.
Kauni kodu konkurss presidendi eestvedamisel Eestis tervikuna
toimus tänavu seitsmendat korda,
kokku on välja antud 519 auhinda. President andis Vilustes üle
Saue linnale kui Harjumaa ilusaimale omavalitsusele kaunima omavalitsuse tiitli. Märkusena tuleks lisada, et üleriigiliselt on
maavanemate ettepaneku kohaselt
maakonna parimad omavalitsused ka Eesti parimad. Teiste seas
said Kauni Kodu auhinna Eestis vaid neli linna, kõrvuti Sauega veel Tõrva, Põltsamaa ja Kuressaare. Kaunima omavalitsuse
tiitli saamisele aitasid kaasa paljud sauelased, keda omakorda pidas meeles Eesti Vabariigi peaminister. Nemad said valitsusjuhilt
aukirja ja mastivimpli. Pidulikul
Kauni Kodu 2004 üritusel andiski
linnapea üle Vabariigi peaministri tänukirja, mastivimpli ja Saue

linna meene elutöö eest:
Elfe ja August Tagger’ile - Kivipõllu 40
Urve ja Uno Olesk’ile – Puidu 43
Viivi ja Ants Türi’le – Laastu 2
Elsa ja Lembit Aal’ile – Pärnasalu 16
Kauni Kodu konkursi komisjoni esimees Inger Urva ütles tulemuste teatavaks tegemise pidulikul lõpuüritusel suured tänud
konkursi komisjoni liikmetele Tiiu Kuuskmele ja Armand
Nagelile. Saue kodanikke ja kodukaunistajaid tervitas ka Harju maavanem Orm Valtson. Saue
elanikuna avaldas ta võitjatele
ja kõikidele ilusama kodu poole
püüdlejatele tunnustust tehtu eest.
Õhtu kordaminekusse ja meeleolu loomisesse andsid oma panuse Saue Poistekoori lauljad Elviira
Alamaa juhtimisel ja Grete Põldmaa juhendatav Saue Gümnaasiumi tütarlaste ansambel oma etteastega.
Juhan Hindov
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Mõisa park peab olema avatud
Saue linnakodanikel on süda suurt muret täis.
Mõisa park on tarastatud ja väravatel tabad
ees. Rohketel kohtumistel sauelastega võetakse ikka ja jälle jutuks mõisa pargiga seonduv.
Linna traditsioonilise puhkekohana tuntud
puistust on saanud ilmekas näide varakapitalistlikust pahupidi omandiﬁlosooﬁast. Kuna
park kuulub kaitsealuste parkide nimekirja,

siis on selle valitsejaks Harjumaa Keskkonnateenistus. Tuginedes linlaste soovidele ja
pretensioonidele pöördusime pädeva hinnangu saamiseks keskkonnainspektsiooni Harjumaa osakonna ning Muinsuskaitseameti poole.
Kontrolli tulemused ja ametkondade seisukohad on väljendatud nende kirjades Saue Linnavalitsusele. Loodan, et pädevate riigiasutus-

Keskkonnainspektsioon
Harjumaa osakond
Vastuseks Teie poolt saadetud kirjale teatame, et Saue mõisapark on kaitsealuste parkide nimekirjas ja pargi valitsejaks on Harjumaa Keskkonnateenistus. Kaitsealuste parkide kaitse-eeskirja (Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määrus nr 173) paragrahv 4 lõike 2 kohaselt ei ole pargi
omanikul õigust keelata pargi maa-alal erateede ja radade avalikku kasutamist päikesetõusust
päikeseloojanguni, välja arvatud õuemaa. Õuemaale pääseb omaniku loal.
19. ja 31. augusti 2004. a kontrollimisel tuvastasid keskkonnainspektorid, et Saue mõisa pargi maa-alale olid ehitatud metallvõrgust piirded (ilma pargi valitseja nõusolekuta) ning pargi
alast oli suletud lukustatud väravatega. On alustatud väärteomenetlust ja välja kutsutud mõisaomanik Jaan Kriisa.
Pargitagusele maa-alale ladustatud tünnid ja õlireostus on likvideeritud. Maa omanikku on
väärteomenetluse korras karistatud.
Keskkonnainspektsiooni pädevusse ei kuulu pargi taga olevate kinnistute elanike liiklemisega seonduvaid probleemid, mis tuleb lahendada kohalikul omavalitsusel.
Lugupidamisega
Tiia Kaar
Juhataja

te arvamus on vastuseks ka neile inimestele,
kes on pöördunud nii kirjalikult kui ka suuliselt linnavolikogu poole. Samuti on vastustest
näha, et mõisaomanik Jaan Kriisal tuleb seadustest enam hoolida.
Ralf Amos
Volikogu esimees

Väljavõte
Muinsuskaitseameti riigi kaitse all oleva kinnismälestise kaitsekohustuse teatisest Saue mõisa pargi kohta.
Mälestise hooldamiseks tehtavate tööde
loetelu
Mälestise halva tehnilise seisundi likvideerimiseks ja hooldamiseks vajalike tööde loetelu:
- Tagada regulaarne hooldus.
- Pargi keskosas kirde-edela suunaline pargitee läbisõiduteena kasutamine keelatud.
- Raieteks kutsuda kohale komisjon koosseisus: mälestiste omanik, kohaliku omavalitsuse ja Harjumaa Keskkonnateenistuse
esindaja ning muinsuskaitseinspektor.

Sügisseminar toimus Kloogal
Igal sügisel on saanud tavaks kokku kutsuda kõik Sauel tegutsevate klubide, ühingute
ja seltsingute eestvedajad, et üheskoos arutada
eelseisva aasta üritusi, kohtuda linna juhtidega ja kuulata külalisesinejat huvipakkuval teemal. Nii ka seekord. Kohale oli tulnud 30 inimest linna 12 erinevast ühingust, lisaks veel
volikogu kultuuri- ja spordikomisjonide esimehed ja linna haridusasutuste juhid.
Linnapea Ero Liivik tutvustas Saue lin-

na olulisi tegevussuundi nii sel kui ka eeloleval aastal. Suuremateks töödeks on lasteaia
juurdeehitus ja kooli staadioni renoveerimine, samuti teede ja tänavate remont. Volikogu esimees Rafael Amos vastas paljudele
küsimustele, mis puudutasid teede remonti,
bussiliiklust ja parkide kasutamist. Nii keskuse pargi kui ka mõisa pargi kasutamisega on
teatud raskusi, mida loodetakse ületada. Keskuse pargi haljastamiseks on olemas projekt,
kuid maa kasutamisõigus
vajab juriidilist täpsustamist. Toetudes ekspertide
arvamusele peaks mõisa
park olema külastajatele avatud päikesetõusust
selle loojumiseni. Selles
küsimuses arutelud veel
käivad. Kooli algklasside maja ja muusikakooli
täpset ehitusaega ei oska
täna veel öelda.
Seminari
lõpetas
psühholoog Maret Kasepalu loeng teemal ”Kuidas motiveerida inimesi?”. Loengu alguses
paluti kõigil kirjutada paSeminarist osavõtjad vestlusringis Klooga Noortelaagri berile 3 kõige ebameelavaras nõupidamisreruumis.
divamat ja kõige meeldi-

vamat tööd. Loengu käigus selgitati, kuidas
panna laps või täiskasvanu innustuma nn. ebameeldivatest toimingutest, mis vajavad siiski
ärategemist. Loeng tekitas elevust ja pani oma
käitumise üle järele mõtlema.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Saue linnapea nimetas
ametisse abilinnapead
Saue linnapea Ero Liivik nimetas oma 4.
oktoobri käskkirjaga abilinnapeadeks Vello Toomiku ja Mati Uuesoo.
Abilinnapea Vello Toomiku tegevusvaldkonda kuulub arenguprogrammide
kavandamine ja elluviimine, hallatavate
asutuste teenindamise ja ﬁnantseerimisküsimuste lahendamine, teenistusliku järelevalve ja riigihangete korraldamine.
Abilinnapea Mati Uuesoo tegevusvaldkonda kuuluvad tehnilise infrastruktuuri
arendamine, maakasutuse, ehituse territoriaalplaneeringuga seotud valdkonna tegevuse koordineerimine ning järelvalve.
Saue Sõna
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Linnavalitsus väljastas ehitusload, otsustas sotsiaalküsimused,
registreeris kaubandustegevused
Linnavalitsuse 42. istung toimus 2. septembril 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 300.
2. Koondise 19 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile Oma Korter tehnovõrkude rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 301.
3. Koondise 19 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile Oma Korter teede ja
parklate rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 302.
4. Koondise 19a ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile Oma Korter korterelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 303.
5. Koondise 19b ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile Oma Korter korterelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 304.
6. Koondise 19c ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile Oma Korter korterelamu püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 305.
7. Koondise 19d ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 306.
8. Vana-Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile KNOKE tänavavõrgu
rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 307.
9. Vana-Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile KNOKE tänavavalgustuse rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 308.

10. Vana-Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile KNOKE madalsurve
gaasitorustike rajamiseks..
Otsustati vastu võtta korraldus nr 309.
11. Vana Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile KNOKE sideliinide rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 310.
12. Lehtmetsa tn 15, Saue linn maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 311.
13. Sotsiaaleluruumi üürikokkuleppe erakorraline ülesütlemine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 312.
14. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 313.
15. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 314.
16. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 315.
17. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 316.
18.-19. Hooldaja määramine
Otsustati vastu võtta korraldused nr 317 ja 318.
20. Peretoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 319.
21. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati:
1. Registreerida majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
1.1 AAA Raud OÜ (reg. kood 10195921, Kasesalu
12, Saue linn, Harjumaa),

uute ja kasutatud kodumasinate müük;
1.2 OÜ Avans MKI (reg. kood 11026008, Suvila 13a,
Vasalemma vald, Harjumaa),
mööblikaupade ja vaipade müük kaupluses Saue
Mööblihall, Pärnasalu põik 5, Saue linn.
2. Registreerida majandustegevuse registris hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks:
3.1 Tekelson OÜ (reg. kood 10390999, Pärnasalu
25, Saue linn, Harjumaa)
töörõivaste müük;
3.2 Autokatte OÜ (reg. kood 10058147, Pärnasalu 27/Pärnasalu põik 6a, Saue linn, Harjumaa), PVC
katete müük;
3.3 Paulig Baltic AS (reg. kood 10028123, Tule
24a, Saue linn, Harjumaa)
maitseainete (toidukaubad) müük;
3.4 Lihel OÜ (reg. kood 11035705, Tule 24a, Saue
linn, Harjumaa)
maitseainete (toidukaubad) müük.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 320.
22. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Arengukava muudatused” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
23. Vee erikasutuseks nõusoleku andmine.
Eelnõu otsustati suunata kolmandale lugemisele.
24. Reservfondist raha eraldamine.
Eraldati 6608 krooni seitsme Saue Gümnaasiumi
noore osavõtuks Pärnu juhtimiskonverentsi noortekonverentsist.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 321.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus väljastas ehitusload, registreeris
kaubandustegevused, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 43. istung toimus 29. septembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 322.
2.-3. Vana-Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-ile KNOKE vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 323, 324.
4. Ehitisele Kivikangru 6 kasutusloa andmine.
Ehitise kasutusloa sai OÜ Hama Jaapani Köök.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 325.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maa munitsipaalomandisse taotlemine” läbiarutamine.
Otsus taotleb munitsipaalomandisse detail- ja üldplaneeringule vastav Saue Gümnaasiumi maa-ala.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
6. Kasesalu tn 1 katastriüksuse mõõdistamise
hinnapakkumised.
Otsustati valida Kasesalu 1 asuva 1,4 ha suuruse
maa munitsipaalomandisse vormistamise töö teostajaks OÜ Dalagor pakkumise summaga 6350.- + käibemaks.
7. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linnavara eeskirja kehtestamine” läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata III lugemisele.
8. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Müügipileti hinna kehtestamine” läbiarutamine.
Kehtestada Saue linna territooriumil müügipileti
hinnad tänavakaubanduse korral ja avalikul üritusel,
kui avalikul üritusel tegutseb kaubanduse korraldajana linnavalitsus alljärgnevalt:
1.1 kauplemine tööstus- ja toidukaubaga
100.- krooni;
1.2 kauplemine istikute, seemnete,
kuuskedega jne
100.- krooni;
1.3 kauplemine käsitöö ja oma toodanguga
50.- krooni.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.

9. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna 2005. aasta eelarve kinnitamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu II lugemisele.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 326.
11. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise
koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 327.
12. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 328.
13.-15. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 329, 330, 331.
16. Saue Linnavalitsuse 10.01.2003. a korralduse nr 10 „Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 332.
17. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris kaubanduse korraldajana registreeriti:
* OÜ Harjumaa Kaubahoov (reg.kood 10283453,
Pärnasalu põik 1, Saue linn, Harjumaa), toidukaupade ja tööstuskaupade müük turul;
* FIE Silvi Pärn (Kohila, Lõuna 15b, Rapla maakond), toidu-, tööstus- ja aianduskaupade müük 23.
oktoobril avalikul üritusel sügislaat.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 333.
18. Vee erikasutuseks nõusoleku andmine.
Anti nõusolek vee erikasutuseks Hiteh Kinnisvara
OÜ-le asukohaga Pärnasalu 38, Saue linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 334.
19. Muudatused osaühing Saue Vesi nõukogu
liikmete koosseisus (I lugemine).
Eelnõu otsustati suunata II lugemisele.
20. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 113 400 krooni abilinnapea
Andres Noormägi teenistusest vabastamise kuludeks
vastavalt volikogu otsusele.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 335.
21. Tänukirjaga autasustamine.
Avaldati tänu raamatukoguhoidja Helgi Saarele
kauaaegse ja sisuka töö eest ning seoses 25aastase tööjuubeliga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 336.
22. Info
22.1 Korduv öökulli pubi lahtioleku aegade arutelu.
Pubi lubatud lahtiolekuaeg on kella 23ni. Saue linna avaliku korra eeskiri kehtestab linna öörahu alates kella 23st. Pubi soovib lahtioleku aegu pikendada kella kaheni öösel. Linnavalitsus ei saa sellega
nõustuda, kuna elamud on pubile liiga lähedal ja neile ei saa siis garanteerida öörahu, samuti ei ole pubis ega selle ümbruses tagatud avalik kord ega sotsiaalne turvalisus.
Otsustati jääda kehtestatud lahtiolekuaegade juurde.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused, v.a
seadusega keelatud isikuandmeid sisaldavad, on
avalikustatud linnakantseleis.

Teade detailplaneeringu
arutelust
Kungla maaüksuse (suurusega
7,3 ha) ja Väljaotsa maaüksuse
(suurusega 3,5 ha) detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiisi
avalik arutelu toimub esmaspäeval 18. oktoobril k.a kell 16.00 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis.
Planeeritav ala asub Pärnu mnt ja Jälgimäe tee
vahelises kolmnurgas, detailplaneeringuga muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks ja jaotatakse
kinnistud ehituskruntideks.
Saue Linnavalitsus
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LINNAVOLIKOGUS

Linnavolikogu lõpetas eelarve- ja arengukomisjoni tegevuse ning moodustas
ﬁnantskomisjoni, kehtestas detailplaneeringud, kinnitas Saue Huvikeskuse
põhimääruse, luges 2004. aasta I lisaeelarvet ja otsustas personaliküsimusi
Saue Linnavolikogu 26. istung toimus 23. septembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni tegevuse lõpetamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 134 (poolt 12, erapooletud 5).
2. Volikogu ﬁnantskomisjoni moodustamine ja
põhimääruse kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 135 (poolt 11, erapooletuid 6).
3. Häältelugemiskomisjoni valimine.
4. Volikogu ﬁnantskomisjoni esimehe valimine.
Finantskomisjoni esimeheks valiti 14 poolt häälega
volikogu esimees Rafael Amos (ainuke kandidaat).
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 137.
5. Volikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
Revisjonikomisjoni liikmeks valiti 9 poolt häälega Raivo Ojapõld (teine kandidaat oli Kostel
Gerndorf).
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 138.
6. Volikogu ehitus- ja maakomisjoni ümbernimetamine volikogu planeerimis- ja ehituskomisjoniks.
Komisjoni esimees Valdis Toomast tegi ettepaneku punkt päevakorrast maha võtta, kuna muutmist vajaks põhimäärus, mille ta esitab järgmisele istungile.
7. Saue Huvikeskuse põhimääruse kinnitamine
(I lugemine).
Haridus- ja kultuurikomisjon on eelnõu eelnevalt
läbi töötanud ja parandusettepanekud esitanud komisjoni esimees Rainer Šternfeld ei nõudnud eelnõule teist lugemist.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 35.
8. Saue linna Pärnasalu tn 31 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine.
Planeeringuga nähakse ette hoone renoveerimine
ja kasutusotstarbe osaline muutmine, sinna on kavas rajada kuni 20 üürikorterit, äri- (Säästumarket)
ja büroopinnad.
Otsustati vastu võtta otsus nr 139 (poolt 12, erapooletuid 4).
9. Sauepargi 1a territooriumi detailplaneeringu
kehtestamine.
Vastavalt üldplaneeringule sai saunahoone teenindusmaa.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 140.
10. Kakao tn 7 detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 141.
11. Tammetõru tn 39 detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 142 (poolt 14, vastu
1, erapooletu 1).
12. Detailplaneeringu algatamine Kungla maaüksuse planeerimiseks
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 143.
13. Detailplaneeringu algatamine Väljaotsa maaüksuse planeerimiseks.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 144.

14. Mittetulundusühingus “Harjumaa Ühistranspordikeskus“ osalemine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 145.
15. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
Komisjoni esimehe Valdis Toomast´i ettepanekul suunati eelnõu ehitus- ja maakomisjoni ning tuleb arutusele järgmisel istungil.
16. Välislähetus.
8.-9. oktoobrini 2004 sõidavad Läti Vabariigi
Vangaži Linnavalitsuse kutsel külla volikogu poolt
Rafael Amos, Anne Teetamm, Henn Vaher, Malle
Liiv, Matti Nappus, Rainer Šternfeld ja linnapea Ero
Liivik. Linnavalitsuse delegatsiooni koosseisu kinnitab linnapea käskkirjaga.
Otsustati vastu võtta otsus nr 146 (poolt 15, erapooletu 1).
17. Saue Linnavalitsuse 7. juuli 2004. aasta korralduse nr 225 “Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
Info võeti teadmiseks.
18. Saue Linnavalitsuse 1. septembri 2004. aasta korralduse nr 280 “Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
Info võeti teadmiseks.
19. Saue linna 2004. aasta eelarve muutmine ja I
lisaeelarve (I lugemine).
Otsustati lõpetada esimene lugemise ja suunata eelnõu teisele lugemisele, parandusettepanekud esitada
ﬁnantskomisjoni esimehele.
20. Abilinnapea ja sisekontrolöri ametikoha moodustamine.
Abilinnapea ametikoha moodustamine (poolt 9, erapooletud 6).
Sisekontrolöri ametikoha moodustamine (poolt 10,
erapooletud 2).
Otsus vormistati üheks ja lisatakse struktuur.
Otsustati vastu võtta otsus nr 147.
21. Andres Noormägi vabastamine linnavalitsuse
liikme kohustustest ja abilinnapea ametikohalt.
Vastavalt Valdis Toomasti ettepanekule määras volikogu talle vabastamisel hüvitist kahe ametipalga
ulatuses ja preemiat kahe kuu ametipalga ulatuses.
Otsustati vastu võtta otsus nr 148 (poolt 9, erapooletud 3).
22. Saue Linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse koosseisu kinnitamine.
Kinnitada Saue Linnavalitsus 3liikmelisena: linnapea Ero Liivik, Vello Toomik ja Mati Uuesoo.
Otsustati vastu võtta otsus nr 149 (poolt 8, erapooletud 3).
23. Palgalise linnavalitsuse liikme ajutise töötasu kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 150 (poolt 11, erapooletuid 3).
24. Info
24.1 Arupärimisele vastamine.
24.1 Arupärimisele vastamine

Õnnitleme septembri sünnipäevalapsi
Arnold Keek
Petrissa Prikk
Aili Kuningas
Emmeline Rannik
Leida Remmik
Jaan Tepandi
Maimo Puks
Salme Sarvet
Leida Kallast
Ella Palm
Halja Roodla
Ilse Tabur
Linda Kruus
Erna Tomson
Artur Pihlakas

23.09
28.09
13.09
5.09
16.09
29.09
29.09
20.09
30.09
3.09
23.09
28.09
19.09
11.09
19.09

94
92
91
91
91
87
86
86
85
84
84
84
83
83
82

Meeri Aps
Elmar Luig
Silvia-Ursula Nõmmsalu
Jaan Rand
Renade Vaganova
Kalju Heinvee
Lea Maurer
Eugen Promet
Heinrich Salumets
Jelizaveta Komkova
Erika Kuningas
Aino-Elfriede Lauk
Luule Paju
Ruth Rink

11.09
24.09
28.09
9.09
13.09
15.09
26.09
21.09
12.09
18.09
11.09
22.09
03.09
24.09

80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70

Andres Noormägi vastus arupärimisele esitati kõigile kirjalikult (lisatud protokollile).
24.2 24. septembril kell 14.00 on Saue Gümnaasiumis Harjumaa koolivõrgu arengukava tutvustus.
24.3 Saabunud avaldused:
* Kollektiivne pöördumine Saue Linnavolikogu
poole Saue mõisa pargi sulgemise asjus (ligi 300
allkirja).
* Teiseks on tulnud palvekiri Saue valla Jälgimäe
elanike poolt. See käsitleb pargi läbikäigu temaatikat.
Augustis käisid linnavalitsuse töötajad Vello
Toomik ja Villu Liiv koos muinsuskaitse ning Harjumaa Keskkonnakaitse esindaja ja omaniku esindaja Elgi Kriisaga pargis olukorda hindamas. Tänases
lehes avaldame nimetatud riigiasutuste seisukohad.
* Kolmas on avalik pöördumine linnapea ja volikogu esimehe poole, milles palutakse muuta liinil nr
190 peatuste asukohta Pärnu maanteel, siia on korjatud 261 allkirja.
Peatuse tegemine on võõral territooriumil (Saue vald
ja Saku vald) ning Maantee-amet riigimaantee haldajana on andnud Saue linnavolikogu ja linnavalitsuse pöördumistele ainult eitavaid vastuseid.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

ORIENTEERUMISPÄEVAK
Saue Tammikus
Laupäeval 23. oktoobril
Start avatud 11.00.-12.00.
Finiš suletakse 13.00.
Saue Gümnaasiumi kõrval
VANUSEKLASSID:
kuni 6-aastased (nöörirada)
7-8 aastased (nöörirada)
9-10 aastased (nöörirada)
11-12 aastased (nöörirada)
nöörirajal puudub eksimisvõimalus
rada umbes 1,2 km
VALIKORIENTEERUMINE:
kuni 11 aastased
12-14 aastased
15-18 aastased
19-34 aastased
35-50 aastased
50 ja vanemad
Valikorienteerumisel kontrollaeg 50 minutit.
Kes rohkem punkte kätte saab on võitja.
NB! AUTASUSTAMINE reedel 29. okt.
kell 18.00.
Saue Gümnaasiumi kohvikus või ujulas.
Parimatel võimalus SK “Saue Tammed”
kulul käia tasuta ujumas
(pärast autasustamist)
Info tel. 55 614 771
või e-mail: Edith2484@hot.ee
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Õpetajatepäev tähistati Saue moodi
On pikaaegne traditsioon, et Saue
Gümnaasiumis tähistatakse õpetajate päeva oktoobrikuu esimesel reedel. Sel päeval toimub ka
linnapea vastuvõtt kõikidele linna õpetajatele, kes jagavad tarkust
õppetundides koolis, lasteaias,
muusikakoolis, huvikeskuses ning
noortekeskuses. Seekordsele vastuvõtule olid oodatud 132 õpetajat. Linnapea Ero Liiviku päevakohane kõne kandiski endas
mõtet, et iga kooliaasta lõpus tehakse küll kokkuvõtteid, kuidas
kellelgi läinud on, kuid õpetamine on pikk ja kestev protsess,
mille viljad ilmnevad alles aastate järel. “Laps hakkab õppima
koos esimeste hingetõmmetega ja
see kestab kõrge vanuseni välja.”
Ta toonitas, et eriline rõhk õpetaja töös ja ettevalmistuses on tema
psühholoogilisel võimekusel ja
oskuslikkusel. “Inimene, kes lastega suhelda ei suuda või ei soovi, kooli ju ei tule või ei pea siin
kuigi kaua vastu. Õpetajast sõltub
väga palju ja see töö paneb suure
vastutuse.”
Konkursile “Saue linna aasta õpetaja 2004” esitati õpilaste,
kolleegide ja lapsevanemate poolt
10 kandidaati, kelle kohta kirjutati palju häid ja südamest tulevaid
sõnu: Karin Tümanok – hea iseloomuga, hoolitseb laste eest ja
annab endast parima, on kõigile toeks ja alati abivalmis, hooliv
ja õiglane, ei jäta midagi kahe silma vahele; Grete Põldma – õpetaja, kes on toonud kooli värskeid
ideid, uuendusi ja positiivseid
muutusi, on eestvedaja mitmetes
kooriprojektis ja inimene, kel on
abivajaja jaoks aega ja väärt nõuandeid; Enla Odamus – huvitav,
lahe ja väsimatu õpetaja, kes meelitab lapsi aktiivselt spordiga tegelema; Valdo Pilve – abivalmis,
rõõmsameelne, väga hea õpetaja,
kes hoolib oma õpilastest, on väga
hea kehalise kasvatuse õpetaja ja
aktiivne klassijuhataja; Jelena

Saue linn aasta õpeteaja 2004 laureaadid Epp Lumiste (vasakult), Elviira Alamaa ja Ann Lemnits naeratamas koos linnapea Ero Liivikuga.
Laanjärv – aktiivne õpetaja nii ned ja lillekimbud, aasta õpetajad
koolis kui väljaspool kooli, hin- kingituseks ka pisikese kosutanatud ja lugupeetud õpetaja õpi- va puhkusetuusiku. Hubane vaslaste hulgas, kes on suutnud pan- tuvõtt jätkus ühises söögilauas ja
na õpilased tema poolt õpetatavat päädis kohvi ning tordiga. Ilmselt
ainet hindama; Kristiina Liivik huvitab lugejat aga motivatsioon,
– avatud ja rõõmsameelne õpeta- miks just nendest õpetajatest tehja, kelle tundides valitseb arutlev, ti sel aastal valik.
Kolleegid Saue lasteaiast
loominguline õhkkond, eestvedaja Harjumaa Noorte Puhkpil- “Mirdimaa” kirjutasid: “Õpeliorkestri tegemistes ja noorte taja Epp Lumiste valdab hästi
jazzfestivali “Visioon” initsiaa- oma eriala, tänu temale saavad
tor ja vedaja; Heli Uustal – range lapsed väga hea kehalise ettevalõpetaja, kes suudab lastele mate- mistuse. Ta oskab köita laste huvi
maatika selgeks teha ja neid oma spordi ja liikumise vastu. On oma
töös väga täpne, asjalik, järjekinnaeratusega naerma panna.
Aasta õpetaja valimiseks eel- del ja nõudlik. Ta on kohusetundnimetatud pedagoogide seast moo- lik, töökas ja energiline inimene,
dustati komisjon, kuhu kuulusid: kes otsib pidevalt uusi väljundeid
Heli Uustal – Saue Gümnaasium, oma tegevuses. Epp Lumiste on
Terje Mäss – Saue Muusika- eestvedaja lasteaia spordi- ja terkool, Rainer Šternfeld - voliko- visenädalate korraldamisel, tema
gu, Janne Põlluaas – gümnaasiu- põhimõte on innustada lapsi spormi hoolekogu, Evelyn Raudsepp tima ja rõõmu tundma oma saavu– gümnaasiumi õpilasomavalit- tustest. Lapsevanemad hindasid
sus, Anne Teetamm – Saue las- õpetaja põhjalikkust, järjekindteaed “Midrimaa”, Margit Ots lust, täpsust ja järjekindlust. Seda,
– Saue Linnavalitsus. Tõsise vaa- et õpetaja on lahke, teistega arvesgimise tulemusena langetati ot- tav ja väga lastelähedane.
Õpetaja Elviira Alamaa
sus ja selle tulemusena kannavad
nüüd tiitlit “Saue linna aasta õpe- kohta kirjutasid õpilased ja
taja 2004” õpetajad Epp Lumiste, lapsevanemad: “Õpetaja on teinud
Elviira Alamaa ja Ann Lemnits. seitse aastat poistekooriga tõsist
Vastuvõtul said kõik Saue aas- tööd, täites nii alguses seatud eesta õpetaja tiitli nominendid mee- märgi – tuua poisid laulu ja muu-

sika juurde. Sellel sügisel laulab
poistekooris üle120 poisi, kellest
noorim on neljaaastane. Kõikide poistekoori ettevõtmiste hingeks on Elviira Alamaa. On väga
rõõmustav, et ta on suutnud panna
poisid muusikat armastama, muidu ju ei oleks poistekoor nii suurt
populaarsust võitnud. Koos laulude õpetamisega toimub ka kasvatustöö, vanemad poisid õpetavad
nooremaid distsipliini hoidma ja
viisakalt käituma.”
Õpetaja Ann Lemnitsa kohta kirjutasid õpilased, kolleeg ja
endine õpilane järgmist: “Ta tuleb
koolis vastu, suu naerul ja kõnnak
hoogne. Õpetaja Ann on alati
rõõmus, pole inimene, kes tujutseks või teistele halvasti ütleks.
Tema kõige parem iseloomuomadus on kannatlikkus. Õpetaja Lemnitsal on oskus kuulata teisi enda umber. Ta kuulab alati ära
meie mured ja probleemid, ta annab endast alati kõik, et neid lahendada ning meid sellega aidata.
Ta on alati õiglane ja õigel ajal õiges kohas piisavalt karm, sest kui
ikka millegi halvaga hakkama
saad, siis selle eest kiitust ei jagata. Klassijuhataja Ann on meile nagu teine ema. Õpetaja on üks
eriline inimene meile kõigile.” Lisati, et tema õpilased on aktiivsed
ja neile meeldib harjutada. Nad
tunnevad huvi oma võimete arendamise vastu ja oskavad hinnata oma vormisolekut. Tema eesmärgiks pole kunagi olnud õpilast
sundida midagi tegema, mida ta ei
suuda või mis on õpilasele täiesti
vastumeelne. Samas ei anna ta kunagi alla. Ta vaatab kõiki oma õpilasi eraldi, tegeleb ja suhtleb kõigiga ükshaaval. Kuna inimesed on
erinevad ja nende võimed on erinevad, siis just selline lähenemine
õpetaja poolt on väga õige.”
Margit Ots
Saue Linnavalitsuse
Kultuuri-, haridus- ja
spordivaldkonna peaspetsialist

Saue taotleb laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit
ÜRO Lastefondi Unicef Eesti Rahvuskomitee poolt korraldatava konkursi „Laste- ja noortesõbralik linn“ vahekokkuvõte
Saue kohta on järgmine: „Linnavalitsuse ametnikud teavad Saue
linna taotlustest muuta linn lapsesõbralikumaks. Hariduse, kultuuri, sotsiaal- ja turvalisuse küsimusi arutatakse kompleksselt. Saue
on väljakujunenud infrastruktuuriga kiiresti arenev väikelinn. Linna planeeringus arvestatakse laste ja noorte vajadusi, võimalusel

luuakse juurde mänguväljakuid
ja korrastatakse spordiplatse. Laste kooliteed on püütud muuta turvalisemaks, kuigi Keila maantelt
sisse sõites on peatänaval üks
diagonaalne ülekäigurada, mille
turvalisus on küsitav.
Linnas töötavad juba mitmendat aastat linnalaagrid ja näiteks lapsed korrastasid ja värvisid
busside ootepaviljonid, mis linnalaste endi poolt oli aastate jooksul
grafﬁtit täis joonistatud. Linnavalitsuse hoones töötab noorte-

keskus, mis on omamoodi päevakeskuseks paljudele noortele
ka talvisel kooliajal, kus õpilased
saavad teha oma koduseid ülesandeid ja tegeleda huvitegevusega.
Spordi ja huvitegevusest antakse
teada infovoldikutes, mis on saadaval nii koolis, linnavalitsuses
kui ka noortekeskuses.
Linna kujundus ei ole agressiivne, kuid samas sooviks näha
kaubandusliku reklaami kõrval
enam ka laste-noorteemalist nn
sotsiaalreklaami või infot. “Täna-

vaküsitlus, milles osales 9 inimest; olid 6 rahul Saue linna
suhtumisega lastesse ja laste- ja
noorsootööga seal. 3 inimest 9-st
teadsid, et Saue taotleb laste- ja
noortesõbraliku linna tiitlit. 4 inimest oli kuulnud ÜRO Lapse Õiguste konventsioonist ja teadsid
laste põhiõigusi. 7 küsitletut teadsid UNICEFi ja oskasid kirjeldada
tema tegevust.
Toomas Palu
UNICEFi esindaja Eestis
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Sauel osutatakse igapäevaelu toetamise teenust
Alates 2002. aastast saavad Sauel
elavad psüühilise erivajadusega
inimesed Saue Päevakeskuse vahendusel igapäevaelu toetamise teenust. Igapäevaelu toetamise
teenus on mõeldud kodus elavale inimesele tema võimalikult iseseisva igapäevaeluga toimetuleku
ning võimalikult täisväärtusliku
ühiskonnaelus osalemise toetami-

seks. Teenuse kriteeriumideks on
töövõime kaotus vähemalt 10% ja
keskmise, raske, või sügava puude tekkimise prognoos. Teenuse sisuks on rehabilitatsioonile
orienteeritud tegevustesse kaasamine, sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine, isiklike ja igapäevaoskuste arendamine, vaba
aja sisustamine, juhendamine ava-

Sotsiaaltöö spetsialist Ulvi Seermaa töötamas oma klientidega.

like teenuste kasutamisel, kaasamine töösarnasesse tegevusse ja
pereliikmete ning lähedaste toetamine. Igapäevaelu toetamise
teenusele suunab inimese eriarstpsühhiaater või rehabilitatsiooniasutus.
Sauel osutatakse nimetatud teenust üheksale erivajadusega inimesele. Koos käiakse Saue
Päevakeskuse ruumides. Kaks
korda nädalas on tegelusringi töö,
kus tegeletakse käelise tegevuse arendamisega. Tegevusjuhendaja juhendamisel joonistatakse,
voolitakse ja värvitakse. Lisaks
kuulatakse muusikat ja muinasjutte, toimub mänguline võimlemine. Peetud on sünnipäevi sooja
tee ja suupistetega. Lisaks käelisele tegevusele toimub kaks kuni
kolm korda kuus aeroobika või
võimlemise tund sportliku vormi
parandamiseks. Aegajalt tehakse klientidega ühiseid väljasõite
loodusesse Käidud on Keila-Joal,
Tallinna Botaanikaaias, loomaias,
teletornis jm. Korraldatud on ühi-

seid teatri- ja kinokülastusi ning
piknikke looduses.
Iga kliendi probleemidega tegeldakse individuaalselt ja otsitakse talle sobivaimat lahendust.
Näiteks arsti juures käimine, rehabilitatsiooniplaani koostamine või
juhtumikorraldaja juurde suunamine. Tihti on kliendil vaja kaasabi oma igapäevaste tehingute tegemisel (poeskäimine, maksude
maksmine, oma raha kulutamine) kui ka asjaajamisel erinevates ametiasutustes (tööhõiveamet,
pensioniamet). Kogu seda tänuväärset tööd juhib ja korraldab
tegevusjuhendaja Ulvi Seermaa,
kes on lõpetanud TPÜ Rakvere
Kõrgema Kolledži sotsiaaltöö eriala. Ulvi jätkab Tallinna Pedagoogilise Ülikooli magistratuuris samal erialal ja on pühendanud oma
magistritöös puuetega inimeste
probleemidele.
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Ühistranspordi probleem Harjumaal võib laheneda
Eelmise aasta septembrikuust kirgi kütnud Tallinna ja Harjumaa
ühistranspordi korraldamise probleem on lahenemas – teisipäeval,
28. septembril kirjutasid kõikide
Harjumaa, sealhulgas ka Tallinna esindajad alla mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus asutamisdokumentidele
Tallinna Raekojas. Saue Linnavolikogu oli oma eelmisel istungil volitanud Saue linna poolt alla
kirjutama linnavalitsuse liiget
Vello Toomikut. Asjalikust üritusest võttis osa ka Saue linnapea
Ero Liivik.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse (ÜTK) eesmärgiks on ühistranspordi terviklik korraldamine Harju maakonnas, et tõsta
ühistransporditeenuste kvalitee-

ti ja tagada maakonna elanikele soodsamad veoteenused. Selle
aluseks on optimaalne liinivõrk,
kooskõlastatud sõiduplaanid ning
ühtne piletisüsteem. Saue volikogule käis enne mainitud allkirjade
andmise sündmust asja selgitamas
Harjumaa ühistranspordikeskuse
projektijuht Aarne Rentik. Tema
sõnul alustab ÜTK kui organisatsioon tegevust 1. jaanuaril 2005.
aastal, tema tegevusest võiksid
Harjumaa ja nende seas ka Saue
elanikud reaalset kasu saada Harjumaa elanikud juba aasta pärast.
„Maakonna elanikele tähendab
see liinide ristkasutamise ja sama
piletiga kogu liinivõrgus sõitmise võimalust. Riigile ja kohalikele omavalitsustele aga säästlikumat ressursikasutust. Siiani on

maakondlik liinivõrk olnud tasakaalustamata ja piletisüsteemid
ühendamata,“ kommenteeris asja
Harju maavanem Orm Valtson.
ÜTK loomine on põhjendatud
maakonna elanikele soodsamate ja osapooltele majanduslikult
otstarbekamate ühistransporditeenuste tagamise ja arendamise vajadusega. Sellisel seisukohal on
eranditult kõik Harju maakonna omavalitsusüksused, s.h ka
Tallinn. Oma toetuse on andnud
Eesti Vabariigi Valitsus. Ühistranspordikeskuse töö tulemusena
luuakse olukorra, kus üks omavalitsus ei pea enam oma taskust teise omavalitsuse elanike sõitu kinni maksma.
Harju Maavalitsuse eestvedamisel on juba koostatud lähte-

ülesanded maakondliku ühtse
piletisüsteemi ja optimaalse liinivõrgu kujundamiseks, mille alusel on algatatud projektid
kaasﬁnantseerimise taotlemiseks
Euroopa Liidu fondidelt. Asutamiskoosolekul allkirjastati mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus põhikiri. ÜTK
asutajateks on kõik 25 Harju maakonna kohalikku omavalitsust ja riigi esindaja. Ametlik
keskuse töö algus on planeeritud
01. jaanuarist 2005. a. Tegevuskava kohaselt töötatakse 2005. aasta
jooksul välja ühtne liinivõrk ning
2006. aasta jooksul ühtne piletisüsteem.
Saue Sõna

Kodu-uurimise seltsing alustas sügishooaega
21. septembril oli Saue raamatukogus esimene kokkusaamine uue
nime all, sest endisest kodulooringist sai 1. juunil Saue kodu-uurimise seltsing, kus tegevliikmeid
16. Juhatuses Marianne Nõmmsalu, Marika Salu ja Elena Kalbus.
Tööd alustava seltsingu põhieesmärgiks on kohaliku ajaloo, koduloo ja kultuuriloo uurimine ja
hoidmine ning tutvustamine nii

kohalikele kui ka teistele. Meie
suurimaks sooviks on oma Saue
muuseumi avamine. Esialgu on
hoonena silmapiiril lagunev Saue
jaamahoone. Kuna muuseumi haldamine on üsna kulukas ja käib
väikesele linnale üle jõu, püüame
lisajõude leida väljapoolt – vast
lähedalasuvate Saue valla küladest, tehes ilusa ühise Saue linna ja valla muuseumi.

Meid on aga vähe ja seepärast
ootame uusi liikmeid, kes tunnevad kutsumust oma ja teiste
mälestuste talletamiseks, kellel on
soov uurida oma kodu ümbrust,
selle ajalugu ja selgitada seal varem elanud inimesi. Oleme jätkuvalt tänulikud ka igasuguse muu
kohalikku ajalugu puudutava info
eest, olgu selle sisuks siis legendid või pajatused varasematest

aegadest. Ootame uusi uudishimulikke meie järgmisele kokkusaamisele 21. oktoobril kell 17
Saue Raamatukogus. Kes tunneb
aga huvi varem, võib pöörduda
Saue raamatukokku või helistada
telefonil 6596682 ja Marika Salult
kuulete kõike, mis teid huvitab.
Ly Vikerpuur
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XI Eesti Meistrivõistlused lamades surumises 2004

Eesti meistrivõistlused lamades surumises täies hoos.
2. oktoobril toimusid Sauel XI Eesti Meistrivõistlused lamades surumises. Võistlused avas Saue linnapea hr Ero Liivik ja seejärel alustasid
sportlased. Ka eelmised Eesti meistrivõistlused toimusid Saue linnas ja
juba siis oli osavõtt arvukas. Sel aastal oli huvilisi võistlust jälgima tulnud ohtralt – kohalviibinute spordihuviliste arv oli 450-500. Võisteldi
neljas arvestuses: noored, juuniorid, naised ja mehed.

Noorte vanuseklassi absoluutarvestuses olid kolm paremat:
I koht – Aleksei Hüpin (TÜ ASK)
II koht – Jorma Oja (SK Jõumees)
III koht – Alo Kauber (SK Jõumees)
Parim klubi oli noorte arvestuses Saaremaa SK Jõumees.
Juunioride vanuseklassi absoluutarvestuses olid kolm paremat:
I koht – Urmas Saimre (RJK Power)
II koht – Tõnis Viljapuu (SK Muskel-Sport)
III koht – Raigo Raamat (SK Jõumees)
Parim klubi juunioride arvestuses oli Kohtla-Järve SK Muskel-Sport
Naiste absoluutarvestuses olid kolm paremat:
I koht – Marika Kütsen (Politsei Spordiselts)
II koht – Lilian Matonina (Politsei Spordiselts)
III koht – Gerbel Mikk (SK Ringi)
Parim klubi naiste arvestuses oli Tallinna Politsei Spordiselts.
Meeste absoluutarvestuses oli kolm paremat:
I koht – Kaido Leesmann (Politsei Spordiselts)
II koht – Aivo Nurmine (TÜ ASK)
III koht – Margus Silbaum (Politsei Spordiselts)
Parim klubi meeste arvestuses oli Tallinna Politsei Spordiselts.
Kokku püstitati võitlustel 21 uut Eesti rekordit. Eesti Jõutõsteliit
tänab koostöö eest kõiki toetajaid ja neid, kes aitasid võistlust läbi viia.
Suured tänusõnad Saue Linnavalitsusele koostöö eest Eesti Jõutõsteliiduga.
Kaido Leesmann

Sauel avati tamme meenutav päikesekell
Teisipäeval, 5. oktoobril avati Saue linna suur päikesekell.
Saue linnapea Ero Liivik ütles
päikesekella avamisel, et Eestis
pole enne tammekujulist päikesekella ehitatud. Saue tammikus
asuval jaanituleplatsil on Saue
ettevõtete ja linnakodanike annetustega ehitatud unikaalne päikesekell nüüd kasutamiseks valmis.
Linnapea näitas, kuidas iseenda
varju kasutades kiirte keskel ringis seistes saab kellaaega määrata. Juba möödunud aasta kampaania ajal sai sauelastele lubatud,
et Jaanituleplats saab 2004. aasta suvel lisaks kõlakojale ka päikesekella kõigi projekti seniste
ja uute toetajate nimedega. Nüüd
ongi annetajate ja sponsorite nimed päikesekella alusele kinnitatud. Loodame, et sauelased võtavad uut rajatist kui Saue linna uut
sümbolit. On ju tammlk linna üks
peamisi vaatamisväärsusi ja tammetõrud ehivad linna vappi.
Avamisele olid kutsutud ka
päikesekella arhitektid Hanno
Grossschmidt ja Eestis praktiseeriv jaapanlasest arhitekt Tomomi
Hayashi arhitektuuribüroost HG
Arhitektuur. Hanno Grossshmidt
oli parasjagu Austrias, kuid
Tomomi Hayashi tuli kohale ja
hämmastas sauelasi kena eestikeelse tervitusega. Päikesekel-

la ehitas Aruna Ehitus OÜ, kelle juhatuse esimees on Arunas
Arunas Buga
AS Remoluft
Didrik Inseneribüroo OÜ
Evestus Herbert
Evestus Marget
FinEst Steel AS
Heindrik Marko
Heindrik Ragnar
Hüvonen Diana
Hüvonen Reimond
Hüvonen Silvia
Kaitseliit
Karin Veikko
Kassmann Eha
Kassmann Rein
Kuuskme Tiiu
Laud Irma
Liivik Ero

Buga. Päikesekell kujutab endast oranžikas-pruunikaks toonitud betoonist tammepuud linnulennult vaadelduna. Puuvõra
keskel asuvas roostevabast terasest ringis seistes on päikeselise ilmaga võimalik alusele kinnitatud metallkiirte abil määrata
kellaaega. Roostevabast terasest
kiirtele on lõigatud laseriga kõikide ettevõtmist toetanud ettevõtete ja eraisikutest toetajate nimed. Teatavasti polnud annetuse
suurus oluline. Saue Sõna lubas
avaldada sponsorite nimed, kes
on 2004. aastal toetanud jaani-

tuleplatsi arendamist, seega siis
teinud annetuse kas kõlakoja või

päikesekella ehitamiseks. Siin on
need nimed:

Liivik Hans Erich
Luberg Sirje
MC Raudratsanik
Matsiselts Maie
Matsiselts Villu
Miller Peeter
Mätas Maiken
Mägi Silvia
Mölder Aili
Mölder Maria
Nappus Matti
Niid Hanna-Kaisa
Niid Hannes
Ots Aidu
Ots Karme
OÜ Aruna-Ehitus
Palumets Jaan
perek. Lemnits

perek. Luhtein
perek. Paemre
perek. Pank
Reib OÜ
perek. Strastin
perek. Särak
rahvatantsurühm Saue Kägara
Reintam Ergo
Sarna Indrek
Sarna Külli
Saue Auto AS
Saue EPT AS
Saue Gümnaasiumi 17 lennu 12a kl
Saue Kodulooklubi
Tantsurühm Vokiratas
Toomast Cathy
Toomast Kelly
Vaher Viivi

Saue perekool jätkab sügishooaega
19. oktoobril kell 18.00 Saue lasteaia „Midrimaa“ salongis. Loengu teemaks on „Enesekehtestamine ja piirid” I osa, mis hõlmab
hea lapsevanema ülesandeid – hoidmine ja piiride seadmine, toimetulekut iseenda ja lapse tunnetega, perele sobivate kasvatusviiside leidmist.
Loengu läbiviijaks on Moreno-keskuse psühholoog Pille Isat.
Info tel 6790 196 Anneli Ritsing
26. oktoobril 17.00 – 18.00 Saue lasteaia „Midrimaa” salongis
koostöös sünni ja imetamise Eesti Tugiühinguga toimub vestlusring
teemal „Mudilase imetamine ja võõrutamine.“
Vestlust juhib nõustaja Jana Kima.
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka lapseootel
pered, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad – kõik, keda päevateema köidab.
Info tel 6 790 174, 5073024 Heli Joon
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Ostan Sauel 2- või 3toalise korteri maja
viimasele korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kell 8.00 – 20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
50 50 194

Juuksur Pille

UUS SOLAARIUM
KEILA
TERVISEKESKUSE
0-KORRUSEL

Ootab oma kliente nüüd
Laagri ujulas
(Veskitamme 22)
Kella 9.00 – 20.00
Ootan mehi, naisi ja lapsi.
Helista ette! Tel 55 98 09 94
Hinnad 25 – 60 krooni
Taaskohtumiseni! Pille

TULE JA TUTVU
Avatud iga päev.
Hinnad soodsad!
Broneeri aeg
Tel: 6 737 644
Areoobika!
Saue Gümnaasiumis
Teisipäeviti
20.00 – 21.00
Neljapäeviti
20.00 – 21.00
Treener Anu Riit
Info tel 6 709 740
50 94 796

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Võtame müüki kortereid, maju,
krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta!
Üllatus!
Kõik meie 10. juubeliaasta
jooksul kinnisvaratehingu
sooritanud kliendid osalevad
juubeliloteriis!
Tel 6 700 055, 52 911 09
nommest@online.ee
www.kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama tn 14

Hei
võrkpallisõber!
Kui oled asjast huvitatud, siis
ära pelga!
Tule ja löö kaasa!
Treeningtunnid toimuvad
esmaspäeviti 18.00 – 19.30 ja
neljapäeviti 19.00 – 20.30
Info tel: 50 47483 ja
56560700
Üürile anda hoones kaks
büroruumi.
AS Saue EPT hoones aadressil
Tule 22 Saue
Üks ruum 14m2 ja
teine ruum 18m2.
Täiendav info telefonil 6709 634
kella 8.00-st kuni 16.30 -ni
VideoLine
Videoﬁlmide laenutus ja müük
Avatud 10.00 – 22.00
Lõuna 14.00 – 14.30
Ridva tn 15
Ostan Sauel 2- või 3-toalise
korteri maja viimasele
korrusele.
Tel. 670 1170, 526 4747
Müüa 3-toal. korter Tule 5,
SAUE, 5/5, heas korras 67 m2:
toad, köök, vannituba, WC, saun
eraldi, osaliselt sisustusega, tel.,
gar. võimalus, h. 670 000 kr., tel.
5568 2068
Tähelepanu!
14. oktoobril kell 18 toimub
Saue Päevakeskuses
represseeritute vestlusring.
Saue linna avaliku tualetina
võib tasuta kasutada
Öökulli pubi tualetti.
Linnavalitsus on sõlminud
vastava lepingu

TULE TRENNI
6-8 aastased
ÜKE
(üldkehaline ettevalmistus),
kuid mängime ka erinevaid
pallimänge,
teeme teatevõistlusi,
käime matkal jm.
9-12 aastased ÜKE ja
ORIENTEERUMINE,
pallimängud, teatevõistlused,
kaarditreeningud, matkad jne.
12-täiskasvanud ÜKE,
ORIENTEERUMINE,
Pallimängud
Juhendajad: Edith Madalik,
Andreas Kraas ja Erik Aibast
(SK ”Saue Tammed”)
INFO ja REGISTREERIMINE
tel. 55 614 771 või
Edith2484@hot.ee
Ära näidata ees- ja
perekonnanimi, sünniaeg ja
klass.
Esimene treening
N/14.oktoobril

Ostame merekonteineri
3M, 6M, või 12M.
Tel. 50 150 65
Paigaldame TV-ANTENNE.
Hinnad soodsad. Garantii.
Telefon 556 938 58
Talvekartuli müük
koos kojutoomisega.
Tel. 56 49 72 63

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

