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Algas advendiaeg
Nagu kogu kristlikus kultuuriruumis, algas ka Sauel advendiaeg. Kui varasematel aastatel
kogunesid sauelased advendiküünalt süütama metsast toodud kuuse manu kaubakeskuse juures, siis sel aastal süüdati
küünlad Saue kaunitel hõbekuuskedel turu ja Arco Transi vahel.
Linnavolikogu
esimehe
Rafael Amose tervitusest said
ka nooremad sauelased teada,
et need kolm kuuske istutasid
1967. aastal Harju EPT juhid
Heino Annus, Karl Ollmann ja
Hilja Reppo.
Et Eesti Põllumajandustehnika Harju rajoonikoondi-

se tegevuse arenedes kujunes
Saue alev, mis hiljem linnaks
saanud, on tänavune jõulupuu koht linna arengu tähisena sümboolne.
28. novembril kuulutasid
advendiaja algust ning jõulurahu saabumist linnapea Ero
Liivik ning kirikuõpetajad Vahur Utno ja Urmas Viilmaa.
Häid sõnu ja soove võimendasid jõululaulud Saue poistekoori ja gümnaasiumi väikeste
tüdrukute koori esituses.
Head advendiaega kõigile
ning rahu südametesse ja kodudesse!
Saue Sõna

Saue linn pälvis “Laste- ja
noortesõbraliku linna” tiitli
23. novembril Stenbocki majas toimunud pidulikul tseremoonial andsid Eesti Vabariigi peaminister Juhan Parts
ja ÜRO Lastefondi UNICEF
Eesti Rahvuskomitee president Elle Kull „Laste- ja noortesõbraliku linna” tiitli üle
viiele Eesti linnale, sealhulgas
ka Sauele.
Laste- ja noortesõbralikeks linnadeks pärjati Saue,
Kunda, Narva, Tartu ja Pärnu.
Saue linna poolt võtsid austava tiitli vastu linnapea Ero
Liivik ja volikogu esimees
Rafael Amos. Linnajuhtidega
olid vastuvõtul kaasas ka meie
linna noorte esindaja Kairit
Raudsepp ning kultuuri-. haridus- ja spordivaldkonna spetsialist Margit Ots.

UNICEFi Eesti esindaja Toomas Palu märkis tiitlisertifikaatide üleandmisel, et
kõiki viit linna tutvustatakse 240le Euroopa linnale, mis
seni sama tiitli saanud.
“See tunnustus ei ole mitte ühe aktsiooni või projekti
lõpetamine, vaid vahekokkuvõte, mis märgib linna suhtumist lastesse. Lastesõbralikkus
on eelkõige eeldus koostööks
linnavalitsuse, ettevõtluse ja
kõigi linnakodanike vahel väikeste linnakodanike tuleviku
heaks ja loomulikult suur vastutus,” lausus Toomas Palu.
Laste- ja noortesõbraliku linna konkursi tarvis jälgis
hindamiskomisjon 2004. aasta jooksul mitmeid Eesti linnu
ning märtsis, juunis ja oktoob-

ris tehtud kokkuvõtete alusel
valiti võitjad.
Vabariigi Valitsuse poolt
korraldatud pidulikul tseremoonial esines tervituskontserdiga Tallinna Muusikakeskkooli trompetiansambel õpetaja
Aavo Otsa juhatusel. Kui ansambli liige, Lihulast pärit
noormees kinkis peaminister
Juhan Partsile oma kooli plaadi, tekkis noorte ja peaministri
vahel arutelu Tallinna Muusikakeskkooli asukoha muutmise vajaduse üle. Eks seegi ole
noortesõbralikkuse näitaja, kui
ükskõik mis tasandi juht küsib
õpilaste arvamust.
Viimase nelja aasta jooksul on 22 Euroopa riiki ühinenud UNICEFi poolt algatatud
liikumisega “Laste- ja noor-

tesõbralikud linnad”. Tänaseks on selle tiitli pälvinud
üle 240 Euroopa väiksemat ja
suuremat linna ja 2003. aasta kevadel läbiviidud küsitluste kohaselt on nendes linnades
tunduvalt arenenud investeerimiskliima, paranenud üldine
maine ja laienenud linna tuntus välismaal.
Saue Sõna
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20. detsembrist taastub ekspressliin

Peale linnavalitsuse pikki läbirääkimisi bussifirmadega, saame edastada uudise, mida Sauelt
bussiga Tallinnasse tööle või kooli sõitjad on
oodanud ning ka bussiküsitluses soovi avaldanud: 20. detsembrist taastub ekspressliin nr

191, mille teenindaja on AS Harjumaa Liinid.
Väljumisajad ning Saue ja Tallinna peatused on samad, mis endisel ekspressil, v.a see,
et Tallinna-poolne lõpp- ja alguspeatus on Balti jaamas. Ekspressis on kasutusel ainult üksikpiletid hinnaga 15 krooni. Liin on käigus tööpäevadel. Tegemist on kommertsliiniga, mida
linnavalitsus ei doteeri.
Ekspressliini sõidugraafik tööpäevadel
Balti jaam
6.25 17.30
Viru väljak
6.30 17.35
Vana-Pääsküla
6.55 18.00
Paulig//Tõkke
7.00 18.05
Saue
7.10 18.15

Saue
7.10
Paulig//Tõkke
7.17
Vana-Pääsküla
7.27
Viru väljak
7.50
Balti jaam
7.55
Peatused liinil:
Tallinn-Saue Balti jaam – Viru – Vabaduse
väljak – Kosmos – Kalev – Hiiu – Vana-Pääsküla – Paulig – Tule – Pärnasalu – Linnavalitsus
– Kaubakeskus
Saue-Tallinn Kaubakeskus – Raudteejaam –
Laastu – Rauna – Tõkke – Kiviloo – VanaPääsküla – Hiiu – Kalev – Kosmos – Vabaduse väljak – Viru väljak – Balti jaam
Saue Sõna

Maavanem autasustas Kauni kodu ja Ilus küla
konkursside võitjaid ja Saue linna
Harju maavanema kohusetäitja Orm
Valtson andis üle maavalitsuse tänukirja ja
auhinna konkursi Kaunis kodu ja Ilus küla
võitjatele ning Saue linnale, 23. novembril
toimuval maakondlike konkursside pidulikul lõpetamisel Sausti mõisas.
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas 2004. aasta Kauni kodu konkursi võitjaks eramute ja korruselamute hulgast perekond Kalli kodu Saku alevikus, Saku vallas.
Maakodude hulgast tunnistati võitjaks perekond Miguri maakodu Lohusalu külas, Keila
vallas. Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete hulgast tunnistati võitjaks Sausti Mõisa Külalistemaja Sausti külas, Kiili vallas. Konkursil valiti
kauneim kodu kategooriates eramud ja korrusmajad, maakodu ning ühiskondlikud hooned ja
ettevõtted. Konkursile esitasid 18 omavalitsust
kokku 15 eramut või korruselamut, 14 maakodu ja 9 ühiskondlikku hoonet või ettevõtet.
Omavalitsuste kategoorias tunnistati võitjaks Saue linn. Konkurentsi pakkusid ja hinnatud said ka Kuusalu vald ja Keila linn. Omavalitsustevahelise paremuse väljaselgitamisel

arvestas maakondlik komisjon omavalitsuse keskuse, ühiskondlike asutuste ja rahvakogunemise kohtade heakorda, teede ja tänavate
korrasolekut ning omavalitsusesiseste heakorrakonkursside läbiviimist.
Harju Maavalitsuse maaelu arengu nõunik
ja maakondliku komisjoni esimees Jüri Muru
tõdes, et hindamine muutub järjest keerulisemaks, kuna inimestel on rohkem võimalusi oma kodu eest
hoolitseda ning koduümbrust
kaunimaks muuta. „Kõige tihedam konkurents ja raskem valik
oli eramute vahel, sest iga konkursile esitatud kodu oli omamoodi kaunis ja huvitav. Auhinnatud saavad aga tublimatest
tublimad,“ lisas Muru.
Ilusa küla konkurss viidi
läbi Harjumaa Omavalitsuste Liidu toel ja eestvedamisel.
Kaunimaks külaks tunnistati
Ohtu küla Keila vallast, teise
koha sai Juminda küla Loksa

vallast ning kolmanda koha Metsanurme küla
Saku vallast.
Kõigi kategooriate kolme paremat autasustatakse Harju Maavalitsuse tänukirja ja auhinnaga. Konkurssi Kaunis kodu ja Ilus küla
viiakse läbi seitsmendat aastat.
Evelin Uibokand
maavanema nõunik

Saue Naisselts ja LC Saue kavandavad koostööd
Juba 10 aastat tegutseb Sauel naisselts, kuhu
on koondunud Saue ärksa vaimu ja aktiivse eluhoiakuga naised. Eesmärgiks on seatud
osaleda Saue kultuurielu korraldamises, heategevuses ning pöörata rõhku enesetäiendamisele. Aastate jooksul on korraldatud loenguid ja
kohtumisi huvitavate inimestega. Näiteks etiketi- ja kokakursused ning selles omandatud
oskusi andsime edasi Saue noortele. Naisseltsi
tegevust on kõik need kümme aastat juhtinud
ja meid koos hoidnud Sirje Luberg. Meie tänu
ja lugupidamine talle!
Naisselts ei mõtle siiski vaid iseendale.
Juba palju aastaid korraldatakse naisseltsi eestvedamisel Saue aastalõpupidu ning kevadpidu,

kuhu on oodatud kõik sauelased. Ja osavõtt
nendest üritustest on alati aktiivne. Ka tänavu 30. detsembril kell 19 on sauelased oodatud
gümnaasiumi aulasse aastalõpupeole. Õhtut sisustavad Evald Raidma ja exFix , esinevad vokaalkvartett “Voices” ja showgrupp “Lainela”.
Pileteid saab osta Saue huvikeskusest, päevakeskusest ja lasteaiast. Heategevusliku poole
näiteks on igaaastane üritus “Saue laululaps”,
mille korraldamisele on naisselts juba aastaid
abiks olnud.
Nüüd, kui kümme aastat aktiivset ja huvitavat tegevust seljataga, on aeg uusi plaane seada. Uue suuna seadmiseks kohtusidki
25. novembril Saue Lions klubi ja naisselts,

et tundma õppida teineteise tegevusvaldkondi
ja leida võimalusi ühiseks tegevuseks. Mõtteid
oli mitmesuguseid ning lähitulevikus peakski
sündima ühistegevuse protokoll. Nii lionsite
kui naisseltsi ühiseks mureks on sauelaste võimalused vaba aja sisustamisel ning tervise tugevdamisel. Seepärast võib juba praegu öelda, et ühistegevuse esimeseks ülesandeks saab
Saue terviseraja taastamine. Teame, et see pole
kerge ülesanne, kuid sauelaste ja linnavalitsuse
abiga saame kindlasti hakkama.
Erna Gerndorf
Saue Naisseltsi liige
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Linnavalitsus nõustus lepingu sõlmimisega ja suunas teised
eelnõud järgmisele istungile
Linnavalitsuse 50. istung toimus 17. novembril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingu sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 385.
2. OÜ Mini-Maksi Kasesalu tn 20 aadressil asuva hoone juurde maa ostueesõigusega erastamise probleemid.

Otsustati arutelu lükata järgmisele istungile.
3. Saue Linnavalitsuse 26. septembri 2003.
a korralduse nr 243 „Ujula kasutamise hindade kehtestamine“ muutmine.
Eelnõu otsustati suunata teisele lugemisele.
4. Sotsiaaleluruumi eraldamine.
Eelnõu otsustati suunata teisele lugemisele.
5. Saue lasteaia „Midrimaa“ hoolekogu kin-

nitamine
Eelnõu otsustati suunata teisele lugemisele.
6. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kehtestas ujula kasutamise hinnad, otsustas
õigusvastaselt võõrandatud maaga seotud küsimused ja
jõulutoetuste maksmise
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 386.
2. OÜ Mini-Maksi Kasesalu tn 20 aadressil asuva hoone juurde maa ostueesõigusega erastamise probleemid.
Otsustati võtta info teadmiseks.
3. Saue Linnavalitsuse 26. septembri 2003. a
korralduse nr 243 „ Ujula kasutamise hindade kehtestamine“ muutmine.
Peamiselt arvestati pensionäride soovi kasutada sooduspiletit igal ajal (vt ka külastuskorda lk 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 387.
4. Sotsiaaleluruumi eraldamine.
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele, et saada põhjendustega loetelu neist, kes
veel vajavad sotsiaaleluruume.
5. Saue lasteaia „Midrimaa“ hoolekogu kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

Pensionäridele ja puuetega
lastele makstakse
jõulutoetust
Vastavalt Saue Linnavalitsuse 24. novembri
2004 korraldusele nr 392 makstakse Saue
linna elanikeregistris elukoha registreerinud töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning puuetega lastele a’ 100 (ükssada)
krooni jõulutoetust
Puuetega lastele ettenähtud jõulutoetus
makstakse välja puudega lapse vanemale.
Jõulutoetust makstakse alates 1. detsembrist kuni 23. detsembrini Saue Linnavalitsuse 1. korrusel kabinetis nr 108
järgmistel kellaaegadel:
E 8-18, lõuna 12-12.45
T, K, N 8-17, lõuna 12-12.45
R 8-14.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Jõulutoetust on võimalik taotleda isiku
arveldusarvele.
Info telefonidel
6 790 176 – Meeli Kallas,
6 790 174 – Heli Joon.
Ilusat jõulurahu!

6. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati täiendavalt 9 000 krooni
linna pensionäride jõulupeo korraldamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 388.
7. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine, endine maakoht „Rehe nr A-25“.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 389.
8. Õigusvastaselt võõrandatud maa eest
(end maakoht „Rehe nr A-25“) kompensatsiooni määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 390.
9. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 391.
10. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse maksmine.
Otsustati maksta töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning puuetega lastele a´ 100 krooni
jõulutoetust, kokku summas 117 200 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 392.
11. Hooldaja määramine.

12. Saue Noortekeskuse nõukogu koosseisu muutmine.
Nõukogu liikmete nimekirjast kustutati Viljar Tõnutare ja uueks liikmeks kinnitati Helen Saar.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 393.
13. Info
13.1 Veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukava korrektuuri projekteerimistööde tähtaja pikendamine
OTSUSTATI nõustuda lepingu pikendamisega
(vt korraldus nr 386).
13.2 Maa riigi omandisse jätmine aadressil
Sooja tn T1.
OTSUSTATI nõustuda piiriprotokollide allkirjastamisega.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

KODUÕENDUSTEENUS KEILAS
Koduõendusteenust hakatakse Keilas pakkuma alates 2004. aasta detsembrikuust.
Koduõe saab koju kutsuda arsti saatekirja alusel Keila, Saue ja Paldiski linna ning
ka lähipiirkondadesse. Teenus on tasuta
ravikidlustust omavatele sihtgruppidesse kuuluvatele patsientidele alates 2005. aasta aprillist. Patsientidele, kes ei kuulu sihtgruppidesse, on koduõendusteenus ka edaspidi tasuline.
Koduõde teostab kodus vajalikke meditsiinilisi protseduure, mis on kirjas arsti poolt antud saatekirjal, kodus osutatavate teenuste nimistu on määratud sotsiaalministri määrusega.
Koduõendusabi sihtgruppi kuuluvad:
• Terminaalses seisundis patsiendid, kes vajavad õendushooldust ning kelle lähedased vajavad tuge ning juhendamist patsiendi
hooldusel.
• Eakad inimesed, kes põevad kroonilisi haigusi
ja vajavad ainult perioodilist arstlikku kontrolli ning igapäevase toimetuleku õpetust.
• Patsiendid, kelle ägedast haigestumisest tingitud seisund on stabiliseerunud
ja nad ei vaja enam statsionaarset ravi
vaid profesionaalset rehabilitatsiooni ning

õendusabi.
• Koduõde võib kutsuda hooldusprotseduuride tegemiseks, traumajärgseks hooldusraviks, haige lapse põetamiseks ja nõuannete saamiseks.
• Uus teenus on sünnitusjärgne nõustamine
naise oma kodus. Teenus on tasuline.
Teenust osutavad õed, kes on saanud vastava
koolituse - koduõed. Koduõdede ülesandeks on
ka patsiendi koduste nõustamine ja õpetamine,
sest ainult koostöös saab koduõendusteenus
efektiivne olla.
HINNAKIRI:
• Koduõe visiit 1,5 h (hinna sees meditsiinitarvikud) - 150 EEK
• Põetusteenus voodihaigele – hind kokkuleppel
Informatsiooni saab telefonil: 604 5129,
5330 4969
Saatekirju saab saata: Faks 678 1870 (number muutub)
E-mail: arge.larm@mail.ee
Koduõde Arge Lärm
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Linnavolikogu taotles maid munitsipaalomandisse, kehtestas
müügipileti hinna ja linnavara eeskirjad, võttis vastu arengukava
muudatused, luges esimest korda linna 2005. aasta eelarvet,
jäätmehoolduseeskirja ning jäätmeveo ülemineku korda, kinnitas
avalikult kasutatavate tänavate nimekirja
Saue Linnavolikogu 28. istung toimus 18. novembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Andres Pajula andis üle kaks arupärimist, Kostel Gerndorf ühe
arupärimise ja Marika Õispuu ühe arupärimise.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (III lugemine).
Munitsipaalomandisse taotletakse reformimata riigi maa asukohaga Tule tn ja Koondise tn, pindalaga 1197 m2.
Otsustati vastu võtta otsus nr 157.
2. Maade munitsipaalomandisse taotlemine.
Munitsipaalomandisse taotletakse Kuuma tn 9a maa-ala, Kuuma
tn 9b maa-ala, Koondise tn maa-ala, Kuuseheki tn maa-ala, Nurmesalu tn maa-ala, mis on vajalikud lasteaia ning kooli teenindamiseks ja detailplaneeringukohaseks arendamiseks ning Perve-Viida-Tammetõru pargi maa-ala.
Otsustati vastu võtta otsus nr 158.
3. Müügipileti hinna kehtestamine (II lugemine).
Müügipileti hinnaks kehtestati 100 krooni, seda juhul, kui avalikul üritusel tegutseb kaubanduse korraldajana linnavalitsus või
tema hallatav asutus. Müügipilet väljastatakse tasuta, kui toimub
aiasaaduste ja kuuskede müük, samuti invaliididele, kes müüvad
omavalmistatud esemeid.
Avalikel üritustel alkohoolsete jookidega kauplemiseks annab
loa ning vormistab registreeringu linnavalitsus.
Otsustati vastu võtta määrus nr 37.
4. Saue linnavara eeskirja kehtestamine (II lugemine).
Saue linnavara eeskiri sätestab Saue linna omandis oleva vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.
Otsustati vastu võtta määrus nr 38.
5. Arengukava muudatused (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 39.
6. Saue linna 2005. aasta eelarve kinnitamine (I lugemine).
Eelnõu suunati teisele lugemisele, juhtivkomisjoniks määrati volikogu finantskomisjon.
7. Saue linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (I lugemine).
Eelnõu suunati teisele lugemisele, juhtivkomisjoniks määrati volikogu finantskomisjon.
8. Saue linnas korraldatud jäätmeveo ülemineku kord (I lugemine).
Eelnõu suunati teisele lugemisele, juhtivkomisjoniks määrati volikogu finantskomisjon.
9. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine
Maasika 3 maaüksuse planeerimiseks.
Otsustati algatada üldplaneeringut muutev detailplaneering, mida
korraldab Saue Linnavalitsus ja finantseerib AS Arco Trans.
Linnavalitsusel näha ette AS Arco Trans’iga sõlmitavas lepingus krundil mahavõetud kõrghaljastuse või väärtusliku haljastuse asendamine Saue linna piirides vähemalt samas mahus linnavalitsuse poolt ettenähtud kohtades.
AS Arco Transil välja ehitada koos sadevee- ja kanalisatsioonitrassidega Segu tänava pikendus oma kinnistu ulatuses.
Kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne DPT-13-04.
Otsustati vastu võtta otsus nr 159.
10. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 9
“Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ muutmine.
Eelnõu suunati II lugemisele, juhtivkomisjon volikogu kultuuri-

ja hariduskomisjon.
11. Saue Linnavolikogu 15. aprilli 2004. a otsuse nr 108
“Esindajate nimetamine“ muutmine.
Otsustati kutsuda tagasi Saue linna esindaja asendaja Juhan
Hindov Eesti Linnade Liidu volikogust ja uueks esindaja asendajaks nimetada Vello Toomik.
Otsustati vastu võtta otsus nr 160.
12. Kohanimeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine.
Otsustati delegeerida „Kohanimeseadusega“ kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine ja sellega seotud asjaajamisõigus Saue Linnavalitsusele.
Otsustati vastu võtta otsus nr 161.
13. Saue Linnavolikogu 16.12.1999. a otsuse nr 35 “Kütise
tn 6 maaüksuse detailplaneeringu muutmine ja maa munitsipaalomandisse taotlemise algatamine“ punkti 3 kehtetuks
tunnistamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 162.
14. Saue linnas avalikult kasutatavate tänavate nimekirja
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 163.
15. Välislähetusega seotud kulude hüvitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 164.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Tere tulemast Saue ujulasse!

1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
8.
8.1
8.2

Täiendatud külastuskord
Külastuskord ujulasse kestab 1,5 tundi
Soodusaeg: E-R 06.30-09.00, 15.00-17.00
ja õppeperioodil 09.00-14.00 (sauna kasutamiseta)
Täiskasvanud 1,5 tundi
Soodus- Normaalaeg
aeg
Üksikpilet
32.40.Üksikpilet õppeperioodil 09.00-14.00
25.(saunata)
10 korra pilet
360.Õpilane, üliõpilane, pensionär
Üksikpilet
10.20.10 korra pilet
150.Lapsed kuni 7. sünnipäevani
Üksikpilet
10.10 korra pilet
80.Perepilet (2 täiskasvanut ja pere lapsed)
Üksikpilet
80.10 korra pilet
650.Saue haridusasutuste õpetajad õppeperioo10.10.dil
Tasuta
Saue Gümnaasiumi õpilaste ja Saue lasteaia
“Midrimaa” laste poolt ujula kasutamine toimub
õppeperioodil kell 9.00-15.00.
Ujula kasutamine on tasuta
Saue õpilastest ja eelkooliealistest lastest koosnevatele ujumise treeninggruppidele.
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Saue lapse aastaring sai kalendriks ja näituseks
2. detsembril 2004 algusega kell
15.00 toimus Saue raamatukogus fotovõistluse „Saue lapse aastaring“ näituse avamine,
võitjate autasustamine ja Saue
linna 2005. aasta kalendri esitlus. Üritus on seotud Saue linnale „Lapse- ja noortesõbraliku
linna“ sertifikaadi omistamisega ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni 15. aastapäevaga.
Saue Linna Lastekaitse Ühing
korraldas jaanuarist oktoobrini 2004 fotovõistluse „Saue lapse aastaring.“ Fotovõistluse eesmärgiks oli nii Saue lastele kui
täiskasvanutele anda võimalus
lapsi uue pilguga vaadata, neid
jälgides ja pildistades. Kaugemaks eesmärgiks seati ühiskonna
mõtteviisi kallutamine lapsekesksuse suunas. Kui täiskasvanud otsustajad ei unusta ära lapse huvisid ja need otsused on lapsele
sobilikud, siis on nad kasulikud
ka ühiskonnale. Et kõik eelnev
ikka meeles püsiks, otsustati kasutada samu mõtteid ja fotovõistluse töid Saue linna 2005. aasta
esinduskalendris.
Võistlusele laekus 163 tööd
27-lt autorilt, neist 109 digifotot
ja 54 paberfotot.

rühmas:
Katrin Pedaste,
Mart Tamberg,
Alice Raidma,
Made Kaares,
Liia Lumilaid.
I koht noorte vanuserühmas Laur
Ihermann
II koht noorte vanuserühmas Laur
Ihermann
III koht noorte vanuserühmas Maria Liiv
Noorima osavõtja eripreemia
sai 6aastane Kaur Laasi.
Fotovõistluse tulemusi hinnati kaheti:
1. selgitati välja parimad näitusetööd,
2. hinnati fotosid, lähtudes nende sobilikkusest saada kalendrifotoks.
Töid hindas 8liikmeline žürii alljärgnevas koosseisus:
1. Lembit Michelson, professionaalne fotograaf;
2. Kalju Heinvee, amatöörfotograaf;
3. Rafael Amos, Saue Linnavolikogu esimees;
4. Alar Tamm, Lastekaitse Liidu
juhataja;

5. Heli Joon, Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna juht;
6. Eha Tamme, Saue lasteaia lasteaiaõpetaja, kunstiõpetaja;
7. Maret Pingin, Saue Noortekeskuse noortejuht, kunstiõpetaja;
8. Monika Liiv, Saue Noortekeskuse noortejuht, kunstiõpetaja.
Fotovõistluse võitjad olid alljärgnevad:
I koht täiskasvanute vanuserühmas: Made Kaares
2 II kohta täiskasvanute vanuserühmas: Siret Ost ja Katrin
Pedaste
5 III kohta täiskasvanute vanuse-

Žürii otsusega said kalendrifotodeks K. Sarapuu, M. Evestuse,
S. Osti, R. Sternfeldi, M. Liivi, L. Ihermanni, M. Tambergi,
K. Sillaste, L. Lumilaidi ja L. Uuvitsa fotod.
Fotovõistluse läbiviimist ja
kalendri väljaandmist rahastasid
Saue Linnavalitsus ja Lastekaitse Liit.
Anneli Ritsing
Saue Linnavalitsuse lastekaitse
ja noorsootöö spetsialist
Saue Lastekaitse Ühingu
juhatuse liige

Saue linn aitas seitsmel noorel tegijaks saada
14. oktoobril toimus Pärnus
Strand SPA- ja konverentsihotellis noortele mõeldud konverents
„LAHE KOOLIPÄEV 2004”,
mille alapealkirjaks oli “Kuidas saada tegijaks”. Selle ürituse eestvedajaks ja peakorraldajaks
oli Toomas Tamsar, kes on Pärnu
Konverentside juhatuse esimees.
Põhjuseks, miks ma sellest kirjutan, on just see, et Saue linn koos
linnapea Ero Liivikuga toetas seitset Saue Gümnaasiumi õpilast,
võimaldades nendel sellest üritusest osa võtta.
Kes Lahedat Koolipäeva sisustasid?
14. oktoobri hommikul kogunesime linnavalitsuse juurde,
kust Saue Linnavalitsuse buss viis
Pärnusse. Avasõna anti päeva juhile Märt Treierile. Enne seda sai
igaüks rinda omanimelise sildi
ning lisaks sellele anti sealtpoolt

ka vihik ning pliiats märkmete tarvis. Ettekannetega tegi algust Peep Vain. Tema teemaks oli
“Kuidas mõttest tegu teha”. Seejärel leidis aset vestlusring, milles
osalesid teater Vanemuise juhi kohusetäitja Paavo Nõgene, Heateo
SA juhataja Artur Taevere, laulja Hendrik Sal-Saller ning EBSi
õppejõud Tiina Tšatšua. Arutelu
teemaks oli “Haridus versus isikuomadused”. Kolmandas sessioonis osalesid Rain Lõhmus
ja Voldemar Kolga, nemad arutlesid sellise teema ümber nagu
“Eeskujud – käe- või mõtteulatuses?”. Peale seda ettekannet viidi
meid ja ka teisi konverentsist osavõtjaid Pärnu kontserdimajja, kus
meil oli võimalus jälgida üht teist
juhtidele mõeldud ingliskeelset
konverentsi.
Mida Lahe Koolipäev õpetas?
Ma tänan enda ja teiste ni-

mel Saue Linnavalitsust, et meile võimaldati sellest üritusest osa
võtta, see oli tõesti nagu ka ürituse nimi ütleb Lahe Koolipäev. Ma
olen täiesti kindel, et me kõik saime tänu sellele üritusele tublisti uusi teadmisi ja mõtteteri, mis
on meile edasipidises õppetöös
ja elus kindlasti kasuks. Näiteks
Peep Vain julgustas olema noori enesekindlamad ja mitte igal
sammul kõhklema, sest kui ainult karta, siis ei muutugi midagi ja ei ole võimalik edsai liikuda. Triin Koppeli arvates oli see
üritus väga lahe: „Alguses tundus
küll, et kuhu me sattunud oleme,
kuid kui Peep Vain meiega rääkima hakkas, siis läks põnevaks.
Mulle meeldis see, et ta oskas
oma juttu huvitavalt edasi anda,
kutsudes publiku endaga kaasa,
mitte nagu vestlusringis. Nemad
vaidlesid seal rohkem omavahel ja

see jättis meid, publikut, rohkem
tahaplaanile ja selle võrra hakkas
meil igav. Ma usun et Peep Vain
oma mõtetega suutis paljusid noori enesekindlamaks muuta. Mulle meeldis veel Voldemar Kolga,
kuna tema haaras samuti publiku
kaasa, ei jätnud meid tahaplaanile. Viskas nalja, vahepeal rääkis
targemat juttu ka, kuid mis kõige tähtsam – ta oskas seda huvitavalt edasi anda. Ta tõi väga huvitavaid näiteid ja võrdlusi inimese ja
looma piiri kohta, samuti sellest,
et tagasihoidlikkus hoiab inimkeha tagasi. Üks Kolga näide, mis
mulle meeldis ja mida ta rõhutas oli see, et siht tuleb endal seada. Seda arvan ka mina, sest ei saa
lasta kellelgi teisel enda tuleviku
üle otsustada.”
Tarmo Prints
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Esimene pakendite taaskasutusorganisatsioon
väisas Saue linna
Hiljuti andis keskkonnaminister Villu Reiljan oma käskkirjaga akrediteeringu esimesele
pakendite taaskasutamise ettevõttele – MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioonile (edaspidi
ETO). Taaskasutusorganisatsiooni eesmärk on tagada oma
liikmete või lepinguliste partnerite üleriigiline pakendijäätmete taaskasutuse korraldamine.
ETO asutasid 12 pakendiettevõtjat – joogitootjad ja kaubandusettevõtted, kes katavad oma
hinnangul Eesti pakenditurust
ligikaudu 10%.

Saku valla, Keila valla ja
Saue linna keskkonnaspetsialistide eestvedamisel organiseeriti 10. novembril käesoleval aastal Sauel lähilinnade ja
-valdade keskkonnaspetsialistide ja ETO töötajate ümarlaud
eesmärgiga teada saada ETO
edasistest plaanidest, tekkida
võivatest probleemidest ja kohalike omavalitsuste poolsest
abist ja koostöövormist pakendiseaduse täitmisel.
Mida annab ETOga liitumine? Taaskasutusorganisatsioon
on kasulik nii pakendatud kau-

ba tootjatele kui turustajatele, kes saavad oma pakendite
taaskasutamise korraldamise
anda uue organisatsiooni hoolde ning kauplused ei pea nende
ettevõtete pakendeid ise vastu
võtma. Pakendiettevõtted, kes
ei ole veel äsja akrediteeritud
ETO liikmed või pole ise sarnast taaskasutusorganisatsiooni
loomas, peavad oma pakendite
ja pakendijäätmete kogumist ja
taaskasutamist ise korraldama.
21. aprillil 2004. a vastu võetud
pakendiseaduse § 10 kohaselt
on pakendiettevõtja isik, kes

majandus- või kutsetegevuse
raames pakendab kaupa, veab
sisse või müüb pakendatud
kaupa. Pakendiettevõtjatel, kel
asja vastu huvi, saavad ETOga
ühendust e-mailil eto@eto.ee
või telefonil 6004638.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist

Tagatisrahasüsteem motiveerib joogipakendit kokku koguma
Uuest aastast loodab riik koos
tootjavastutusorganisatsioonidega käivitada ühtse tagatisrahasüsteemi, mis peaks tarbijat motiveerima joogipakendit
kokku koguma ja taaskasutusse suunama. Tühja pudeli võib
tagastada mistahes samasugust jooki müüvasse kauplusesse või spetsiaalsesse kogumispunkti. Sealne vastuvõtja
kontrollib, kas pudelil on olemas tagatismärgistus ning
maksab teile pakendi eest välja
käidud tagatisraha tagasi.

Lihtsalt seletades näeb
protsess välja nii: ostes poest
näiteks plastpudeliga mineraalvett, maksate lisaks joogi
hinnale kassasse pakendi (petpudeli) eest tagatisraha. Tagatisraha suurus ei ole esialgu
veel teada, kuid see ei saa olema väiksem kui 50 senti. Tagatisraha on nii pakendit ostes
kui ka tagasi viies ühesugune.
Tegu on pandirahaga.
Uus süsteem nõuab tarbijalt ümberharjumist, sest
enam ei tohi plekist õllepurki

Saabunud on hilissügis ning
õhtud lähevad varem pimedaks. Väga sageli tuleb liikuda jalgsi mööda autoliiklusele
avatud teid, mis sageli on valgustamata. Kehtiva liikluseeskirja paragrahv 25 näeb ette:
“Halva nähtavuse korral või
pimeda ajal kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või
süüdatud laternat.” Toodud rikkumise eest on võimalus kodanikku karistada rahatrahviga kuni 600 krooni (helkur on
tunduvalt odavam); kui sellega
loodi liiklusohtlik olukord või
oldi joobes, kuni 6000 krooni.
Politsei eesmärk ei ole trahvi-

mine, vaid meeldetuletamine,
et helkur on Teie odavam elukindlustus. Võimaluse korral
on piirkonna konstaablid helkureid jaganud ja teevad seda
ka edaspidi.
Käesoleval sügisel on juba
juhtunud mitmeid traagiliselt
lõppenud liiklusõnnetusi Harjumaa teedel, kus valgustamata ja hooletud jalakäijad on
jäänud autodele ette. Õnnetuste põhjuseks on asjaolu, et autode juhid ei ole õigeaegselt
märganud teel liikuvat inimest
ja otsasõidu vältimine on olnud võimatu.
Jalakäijana me võime küll
arvata, et autol on tuled ja

või pet-pudeleid lapikuks lüüa,
need tuleb toimetada kogumispunkti nii, et tagatismärk
ja triipkood oleksid loetavad;
vastasel juhul võetakse pakend küll vastu, aga raha selle eest ei saa.
Väidetakse, et Eesti valitud
tagatisrahasüsteem on suhteliselt keerukas, kuid loodame,
et see annab kiireid tulemusi.
Tarbijale on see kasulik seetõttu, et ta ei kaota raha. Tootja aga vabaneb süsteemi toimimisel aktsiisimaksust.

Loodetavasti paneb tagatisrahasüsteem pakendeid hoolsamalt kokku korjama. Praegu
moodustavad pakendid meie
prügihunnikust pea kolmandiku. Ehk muutub ka meie
keskkond puhtamaks ja läbi
taaskasutuse suudame täita
neid kohustusi, mis on jäätmekäitluses võetud Euroopa Liiduga liitudes.
Inger Urva

Ohutu liiklemine pimeda ajal
need valgustavad meid kaugelt, kuid pannes ennast auto
rooli taha istuma, on olukord
sootuks teine. Juhi ees pimeda ajal olev valgustatud ala on
mitmeid kordi intensiivsema
valgusega, kui kaugemale jääv
ala ja seega silm ei näe eespool
toimuvat. Eriti on raskendatud olukorra jälgimine teel, kui
vastu tuleb teine sõiduk, mille
tuled takistavad omakorda teel
toimuva hindamist.
Samas on juhil kohustus
olla tähelepanelik, et vältida
teel liikuvate vähemkaitstud
liiklejate ohustamist ja kahjustamist (liikluseeskirja paragrahv 64).

Autojuht kui suurema ohuallika valdaja peab silmas pidama mitmeid nõudeid sõidukile ja iseendale. Tuletan
sõidukijuhtidele meelde, et
sõidukil peavad toimima kõik
tehase poolt ettenähtud valgustusseadmed. Tasub lugeda ka liikluseeskirja paragrahve 87 kuni 89 ja 178 kuni 186,
mis näevad ette kohustused ja
võimalused erinevate tulede
kasutamiseks.
Turvalist liiklemist ja ohutut kojujõudmist soovib Saku
konstaablijaoskond!
Mart Meriküll
Vanemkonstaabel
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Saue sai kaks Eesti
meistrit motospordis

SAUE Huvikeskuses detsembris
13. detsembril kell 19 Saue kooli keldrisaalis Lauluklubi ootab uusi liikmeid, laulame koos kauneimaid jõululaule, juhendab
Katrin Järvlepp
19. detsembril kell 14.00 kooli fuajees
Kunstiringide jõulunäituse avamine
30. detsembril kell 19.00 kooli saalis
Aastalõpupidu
Info telefonidel 5695 009, 52 34 339

Jõulukontserdid
16. detsembril kell 19.00 kooli saalis Saue Gümnaasiumi jõulukontsert linnarahvale
18. detsembril kell 15.00
Saue Muusikakooli jõulukontsert
Kadrioru lossis (vaja osta muuseumipilet)
21. detsembril kell 18.00 kooli saalis Saue Muusikakooli vene stiilis aastalõpukontsert
22. detsembril kell 18.00
Urmas Sisaski klaverikontsert
Saue kirikus
Kontserdid on tasuta.

Patrick Pals (pildil) Saue Gümnaasiumi
8.b klassist võitis Eesti Vabariigi Meistrivõistlustel 2004 motokrossis 85 kuupsentimeetristel mootorratastel 2. koha ja
Supermotos 80kuubikustel mootorratastel 1. koha.
65kuubikustel mootorratastel sai tema
vend Prants Pals Saue Gümnaasiumi 6.c
klassist samadel meistrivõistlustel 4. koha
ja Supermotos 1. koha.
Patrickuga samas masinaklassis esines
hästi ka Erik Pirn Saue Gümnaasiumi 7.
klassist, kes tuli Eesti Vabariigi Meistrivõistlustel viiendaks.
Kõik tublid motosportlased on Saue
poisid, ent Patrick ja Prans kaks aastat
Saku Motoklubi ning Erik Motoextreme’i
liige.
Laupäevane (04.11.2004) telesaade
„Mootorite maailm” näitab Eesti meistrite pidulikku autasustamist ööklubis Terraarium. Peatselt on ilmumas ka raamat
„Motokross 2004”.
Saue Sõna

Saue rulasõitjad otsivad
sõidukohta!
Mõned Saue rulasõitjad otsivad
kohta, kus talvel sõita. Kui kellegil
on pakkuda min. 40 m2 sisepinda või
katsuealust väikese renditasu eest
kasutamiseks, palun helistada meile.
Ruumis võiks olla ka sile põrand.
Ette tänades rulasõitjad!
Kontakt tel: 51976373.

Jõulujumalateenistuse ajad detsembris 2004 Saue kirikus
Pühap., 5.dets. kell 15.00 jumalateenistusel on külas Tallinna Liikumispuuetega Naiste
Ühing. Kandlel esineb Jüri Mänd.
Pühap., 12. dets. kell 15 00 jumalateenistusel esineb Saue naiskoor.
Pühap., 19. dets. kell 15.00 jumalateenistusel saab kuulda ja ka ise laulda rohkelt jõululaule.
Saue koguduse naiskoor võõrustab naisansambleid Salme kultuuripaleest, Varbolast ja Keila EKB kogudusest.
Kolmap., 22. dets. kell18.00 esineb Urmas Sisask.
Reedel, 24. dets. JÕULULAUPÄEVA jumalateenistus õhtul kell 18.00.
Muusikaline etteaste koguduse noorteansamblilt.
Laup., 25. dets. 1. JÕULUPÜHA jumalteenistus kell 15.00. Esineb Saue koguduse naiskoor.
Pühap., 26. dets., 2. JÕULUPÜHAL kell 15.00 koguduse üldine JÕULUÕHTU. Jõuluvana
ootab kõiki häid lapsi salme ja laule ütlema, et jagada kingitusi.
Reedel, 31. dets. kell 15.00 pidulik vana-aastajumalateenistus.

Olete oodatud

AASTALÕPUPEOLE
30. detsembril kell 19.00
Saue kooli saali
Tantsuks ja meelelahutuseks:
Evald Raidma ja ExFix
ansambel VOICES
showgrupp LAINELA
Pidu on laudadega
Avatud baar
Korraldajad Saue Huvikeskus ja Naisselts
Pääsmeid hinnaga 70 krooni saab osta
Saue Huvikeskusest tel 6 595 009,
Päevakeskusest, Lasteaiast ja Naisseltsist
(Lehte Kilp 53 437 433)
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Budapesti Operetiteatri solistid esinevad
Harjumaa Ballil

Müüa kivimaja (216/280 m2)
Sauel Maastiku tn
Suur puudega krunt (1524m2).
Maja väljast täiesti valmis,
vajab sisetöid. Väga hea
avar planeering, paigaldatud
vesipõrandakütte torustik.
I k – elutuba, köök-söögituba,
esik, saunaruumid, WC, garaaž.
II k – 3 mag.tuba, kabinet,
vannituba.
Oma puurkaev, el 3x25A.
Pildid ja plaanid
www.uusmaa.ee.
Hel. ja küsi lisa, tee kindlasti
oma pakkumine!
Hind 1 750 000.Tel 627 2600, 52 13 262
Mari Raus, UUS MAA

OÜ Kersti Juuksuriäri
(Pärnasalu 11 Arco Trans
majas)
Kogu perele juuksur
Tööl nüüd ka hea tasemega
meestejuuksur!
E-L 10.00-18.00
Tel: 670 9024
Kuna asusin elama Sauele,
Otsin tööd Sauel.
Olen olnud kokk.
Autojuhiload on olemas.
Olen 49a. Tel 56609706. Ivo

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

Müüa männimetsaga
maatükk (1,63 ha)
Saue lähedal
Aila külas.
Perspektiivne kiiresti arenev
piirkond. Vaid 20 km kaugusel
Tln kesklinnast. Lähedal
kool, lasteaed, hea juurdepääs
transpordiga. Sobib inimesele,
kes hindab rahulikku
elukeskkonda. Elekter 10 A.
Küsi lisa ja tee oma pakkumine!
Vt pilte www.uusmaa.ee.
Hind 750 000 kr
Tel 627 2600, 52 13 262
Mari Raus, UUS MAA

TREPID, UKSED,
AKNAD

(materjalide valik väga lai)
Treppidele soodustus aasta
lõpuni 5%
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
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil
Raamatupidamisteenused
Fitek OÜ, Tule 32, Saue
tel 504 1888

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

Traditsioonilisel Harjumaa Ballil 30. detsembril Rahvusooperis „Estonia“ astuvad üles külalissolistid Budapesti Operetiteatrist tuntud tšaardašimeloodiatega operetikavas
“Helisev Ungari” koos rahvusooperi solistide, koori, balletitrupi ning sümfooniaorkestriga. Meeleolukas aastavahetuseprogramm on Ungari stiilis.
Õhtuprogrammis saab veel näha rahvusooperi balletitrupi ja Toivo Undi ansambli esituses Russell Adamsoni
jazzballetti „Tatjana tantsib tangot, Puškini poloneesi“, Talveaias esinevad Harjumaa silmaspaistvamad kollektiivid.
Tantsuks esineb Karl Madis ja ansambel „Karavan“.
Balli programmi algus on kell 18.00.
Piletid hinnaga 180-250 krooni on saadaval Harju Maavalitsuses, Roosikrantsi 12 kultuuri- ja sporditalituses tööpäeviti kell 11-15.
Piletite info ja tellimine telefonidel 611 8758, 50 87808.
Täiendav info:
Ruth Pauls
Harju Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalituse peaspetsialist
e-post ruth.pauls@mv.harju.ee
tel. 611 8758, 50 87808
OÜ Harjumaa Kaubahoovi
toidupoodi vajatakse head
müüjat.
Info tel.6709 677
või tulla kohale.

Soovin osta garaaži Sauel
Oodatud kõik pakkumised!
Tel: 56 682 444

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

VideoLine

Videofilmide müük ja laenutus
Kliendikaart 50.Püsiklientidele esimene
laenutus tasuta.
Müügil palju videofilme lastele.
Uudisena „Ämblikmees 2”
Avatud 10.00 – 22.00
Lõuna 14.00 – 14.30
Saue, Ridva tn 15
Tel. 65 44 780

Talvekartuli müük
koos kojutoomisega.
Tel. 56 49 72 63

Saue Sõna

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, 504 5178
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: saue@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1550

