18. detsember 2004

INFOLEHT NR. 25 (196)

Koos tulevikku vaadates
rõõmustame tehtu üle
suureneb ning väikseid linnakodanikke tuleb aina juurde. 14. detsembriks oli Sauel registreeritud 58
lapse sünd (möödunud, 2003. aastal sündis kokku 54 last). Seejuures
tasub ehk märkida, et sellest aastast tõusis linna sünnitoetus 5000le kroonile, seega on üle poolesaja
pere saanud senisest oluliselt suuremat toetust.
LINN KASVAB

Taas on üks aastaring täis saanud.
Sellistel hetkedel mõtleme ikka sellele mis olnud, millest unistanud
oleme, mis tulemas on. Eestile oli
lõppev aasta tähenduslik, ilmselt
isegi määrava tähtsusega – Euroopa Liidu ning NATO liikmesriigina
on meie tulevik hoopis teisem kui
oskasime loota või arvata aastaid
tagasi. Ka riigi tänavune majanduskasv on olnud hea, mis lubab
rõõmsa pilguga vaadata tulevikku.
Saue linnale oli 2004 hea aasta. Augustis saime vabariigi presidendilt Harjumaa ilusaima omavalitsuse tiitli, novembris omistati
linnale aga UNICEF-i lastesõbraliku linna nimetus. Need tiitlid peegeldavad meie linna olemust – siin
on meeldiv elukeskkond, ilusad
kodud, peremehetundega korrastatud ning hooldatud aiad ja tänavad. Meie linnas hinnatakse neid
väärtusi ning sel eesmärgil viidi
läbi ka järjekordne konkurss „Kaunis Kodu“, kus linn tunnustas kaunimate koduaedade loojaid.
UNICEF-i tiitel on väga suureks tunnustuseks ja eriti tähelepanuväärne asjaolul, et me linn on
nooruslik – lapsed ja noored moodustavad väga suure osa linnelanikest. Rõõm on, et see osakaal järjest

Meie linn kasvab ja seda on
näha ka igapäevases linnamiljöös.
Ehitus- ning planeerimistegevus
on linnas ärganud uue hooga. Käivitunud on mitmed kinnisvaraprojektid (Kadaka projekt, uued
kortermajad linnavalitsuse taga jt)
- mõne aastaga muutub linnapilt
märgatavalt. Juulis algas lasteaia
juurdeehitus. Ehitus peaks lõppema peagi ning annab lasteaiale
juurde 80 kohta. See leevendab linna elanike juurdekasvust tingitud
lasteaiakohtade vajaduse. Siinjuures on ka oluline, et kokkulepe on
saavutatud meie naabri, Saue vallaga, kes nõustus kahe miljoni krooni ulatuses katma investeeringuid.
See on kompensatsioon selle eest,
et valla lapsed käivad siin lasteaias.
Ent mitte ainult inimesi ja
maju ei tule Sauele juurde. Tähelepanuväärne on, et siin areneb ka
töö- ning ettevõtluskeskkond. Siinkohal avaldan tunnustust Pauligi
tehasele – uue korpuse avamisega
loodi juurde 20 uut töökohta.
Tempokalt edenenud ehitus- ja
planeerimistegevus toob linna küll
uusi maksumaksjaid, seega ka lisaraha, ent teisalt suureneb koormus meie infrastruktuurile. Selles kontekstis on oluline mainida
Saue linna vee- ning kanalisatsioonitrasside uuendamist eurorahaga.

Rahataotlemine on alanud, linnvalitsus tegeleb sellega jätkuvalt, siiski
saame selle suurprojekti vilju näha
aga alles mitme aasta pärast.
August-septembr oli tee-ehituse aeg. Kuigi riigilt jäi lubatud teeehitusraha tulemata, suutsime linna lisaeelarve koostada selliselt, et
kulude kokkuhoiu tulemusena sai
vajalik pool miljonit krooni olema
ja asi saigi aetud. Tõkke tänav ning
Pärnasalu – Tule ristmik said rekonstrueeritud.
PROBLEEME EI PEA KARTMA,
NEID TULEB LAHEDADA
Ükski struktuur, ükski organism ei funktsioneeri ilma probleemideta, liiati nii suur ja mitmekihiline kui linn. Sestap on ka meie
linna elus olnud murepäevi, ent
siiski oleme suutnud need mõistlikul viisil üle elada ning probleemid
lahendada. Olid segadused bussiliiniga. Olime sunnitud vahetama
operaatorfirmat ja uus vedaja alustas üsna rabedalt. Ent linn nõuab
ning kontrollib ka selle teenuse
osas kvaliteeti ja nii on tänaseks
normaalne bussisõit tagatud.
Probleeme oli ka eelarvega,
seda tehes oldi optimistlikud tulude laekumise osas. Paraku muutis
riik arvestamismudelit, ning linnakassasse hakkas laekuma planeeritust vähem raha. Seega tegutses
linnavalitsus tulude alalaekumise
tingimustes. Teravaimal hetkel oli
puudujääk umbes miljon krooni!
Aasta lõpuks probleem siiski leevendus.
Kevadel elasime hirmuga kaasa Tallinna Sadama „megaprojektile“, mis ähvardas loodava uusraudteega lõhestada meie rohelist
aedlinna mahukaks transiitkeskuseks. Praegu võib öelda - kui see

raudtee üldse tuleb, siis kindlasti
mitte meie linna lähedalt. Linnvalitsus jälgib asjade käiku, ega luba
kahjulikke otsuseid.
2004. aastal toimus linnas ligi
30 erinevat kultuuri-, spordi- ja
noorsooüritust. Mitmed neist on
olnud olulised isegi üleriigiliselt.
Esile tõstaks linna folklooripidu,
kus oli 500 osalejat, noorte eestvedamisel läbiviidud noortepäeva ja muusikakooli korraldatud
üleriigilist improvisatsioonifestivali “Visioon 2004”. Samuti Saue
Gümnaasiumi ja koolispordiklubi
korraldatud kooliolümpiamänge
ning ööjooksu. Elamusterikas oli
spordipäev lasteaias “Midrimaa” ja
noorte väärtushinnanguid suunav
hariduspäev “Raamat – väärtuslik
sõber läbi aegade”. Rohkearvuline oli linna lauljate, rahvatantsijate
ning pillimängijate osavõtt suurest
laulu- ja tantsupeost.
Minu sügav kummardus ja
tänu kõigile koori- ning ringijuhtidele. Kõigile seltsidele ja klubidele. Kooli ja huvikoolide juhtidele
ning õpetajaile, treeneritele, raamatukogu ja noortekeskuse töötajaile ning aktivistidele. Tänan kõiki firmasid ja munitsipaalasutusi,
kes meie linna arengule on kaasa
aidanud. Tänu igale erksale linnakodanikule!
Meie linnal on saavutusi, meil
oli hea aasta ja üheskoos tegutsedes, koos mõeldes ning arenguid
vaagides tuleb järgmine ehk veelgi parem. Soovin teile kõigile rahulikku jõuluaega ning kaunist aastavahetust!
Ero Liivik
Saue linnapea
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Kunda linna juhid huvitusid Saue haridusmudelist
3. detsembril külastas Sauet
Kunda linna delegatsioon.
Külalised kohtusid Saue
linnajuhtidega, tutvusid meie
gümnaasiumi, muusikakooli
ja huvikeskuse tööga ning huvitusid peamiselt haridusasutuste haldamisest, nende hoonetega seotud probleemidest.
Kundas asuvad kool, muusikakool ja huvikeskus eraldi
majades. Linnale on see kulukas, eriti olukorras, kus õpilaste arv gümnaasiumis väheneb
ja koolihoones tekib vaba ruumi. Seepärast olid kundalased

huvitatud Saue haldusvariandist – kuidas erinevad haridusasutused saavad ühes hoones eksisteerida, kui efektiivne
see on.
Kunda linna delegatsiooni koosseisus käisid Sauel volikogu esimees Anne Tasuja,
linnapea Allar Aron, arendusnõunik Riina Sooäär, haridusja kultuurinõunik Marge Lepik, muusikakooli direktor
Kristi Moldau ja ühisgümnaasiumi direktor Vello Sats.
SS

Ettevõtjad kohtusid linnajuhtidega
7. detsembril kohtusid linnajuhtidega Saue aktiivsemad
ettevõtjad, kes koondunud
Saue Ettevõtjate Liitu.
Linnapea Ero Liivik ja volikogu esimees Rafael Amos
andsid ülevaate linna viimaste kuude olulisematest tegemistest ning sellest, missuguseid probleeme igapäevatöös
ette tuleb. Ühe olulisema probleemina takistab linna arengut,
sealhulgas spordi- ja puhkepaikade rajamist, linna maadeprobleem. Linn ei ole saanud
munitsipaliseerida maid, millele kavandatud spordirajatised
(Sarapiku terviserada). Praegu

MÕTISKLUS
Eelmisel nädalal suundus 5-aastane Mart lasteaia värava poole, kui
samal ajal hakkas sama värava ees
parkinud auto tagurdama. Autojuht
last ei märganud. Tee oli libe. Hakates tagurdava auto eest ära jooksma,
Mart libastus ning kukkus. Autojuht
seda ei märganud ja ...
Keegi meist ei tahaks lugeda
sellise algusega artiklit. Jah, olgem rahulikud, tegelikult nii ei
juhtunud. Veel ei juhtunud.
Meil kõigil on kiire - hommikul tööle, õhtul koju. Meie
õnneks on aga meie lapsed nii
tublid, et on nõus ise hommikuti lasteaeda kõndima. Võib-olla
nad isegi nõuavad, et neil las-

on tegemisel Saue lähialade
detailplaneering. Muidugi on
probleemiks olnud ka pingeline eelarve. Kohtumise ajaks ei
olnud veel selgust ka näiteks
Saue valla laste lasteaiakasutuse kompensatsiooni osas.
Ettevõtjad huvitusid valmivast lastaiast ning planeeritavast kooli juurdeehitusest.
Tõstatati küsimus kas Sauele ei oleks juurde tarvis kogunisti teist kooli. Leiti, et
Saue Gümnaasium oma hea
tasemega on küll indikaatoriks siia ümberkaudsete noorte meelitamisel, ent samas
on õpilaste lisandumine nii-

gi ülekoormatuna töötavale
koolile raskeks koormaks.
Ettevõtjad huvitusid spordirajatistest, enim küsimusi
tekitas jalgpallistaadion. Linnapea Ero Liiviku sõnul on
praegu saavutatud volikogus kompromiss, et järgmisel
aastal rekonstrueeritakse selleks kooli staadion, kunstmuru kattega.
Ettevõtjail oli mureks kohaliku tööjõu leidmine. Väidetavalt on firmadel sagedasti pakkuda tööd, ent kohalikku
spetsialisti alati ei leita. Tehti ettepanek avaldada linna
veebilehel tööpakkumiskuu-

lutused. Linnapea mõistis ettevõtjate muret ja lubas ettepaneku teoks teha.
Räägiti ka säästumarketi
ehitusest, uue raudtee kartusest, Saue sissesõiduteede olukorrast ning liikluse ohtlikkusest neis kohtades ja paljust
muustki.
Nii ettevõtjad kui linnajuhid jäid kohtumisega rahule
ja kinnitasid oma valmisolekut
ka edaspidi sarnaste infovahetus-kohtumiste pidamiseks.
Saue Sõna

Tee lasteaeda on täis ohte
taks üksi minna. Ega seda maad
koduuksest lasteaia väravani nii
palju olegi. Mõtleme - mis temaga ikka juhtub ja siis jõuab tööle
ka õigeks ajaks. Nii lasemegi lapsel üksi minna.
Lasteaia „Midrimaa” hoolekogu pöördub aga kõigi lastevanemate poole, et pöörata teie
tähelepanu järgmisele. Lasteaed
kasvab, autode hulk suureneb ja
tee, mida meie silmaterad hommikuti tallavad, on ohte täis. Vahel on see lume alla mattunud,
vahel libe, ohtusid suurendab ka
talvine pimedus.
Väike laps, kes on ehk süüvinud oma mõtetesse algavast

päevast, ei pruugi alati märgata enda ümber olevaid ohte. Ka
lapsevanemal, kes kiirustab autoga lasteaia eest teele, on mõtted
juba algavas päevas. Ka tema ei
pruugi olla piisavalt valvas. Vaid
väike ebaõnn, hooletus, tähelepanematus ja suur õnnetus võib ollagi käes. Hiljem järele mõeldes
mõistame, et tegelikult oleksime
ju selle paar minutit leidnud, et
laps vähemalt lasteaia väravani
saata. Ent siis võib juba hilja olla.
Kallid lapsevanemad, „Midrimaa” hoolekogul on teile palve – saatke oma laps hommikul
vähemalt lasteaia väravast sisse.
Leidke see paar minutit ja te või-

te ära hoida koleda õnnetuse.
Muide, tegelikult jäi mõni
päev tagasi väga vähe puudu, et
üks laps alguses kirjeldatud viisil auto alla oleks jäänud. Õnneks
seda siiski ei juhtunud. Veel!
Samas juhime Saue linnavalitsuse tähelepanu sellele, et teed
lasteaiani ei ole kõige paremini
hooldatud. Need teed on olulise
tähtsusega ja nende korrasoleku
eest peab linn hea seisma.
Teile rahulikke jõulupühi soovides lasteaia hoolekogu nimel,
Siiri Eerma,
hoolekogu aseesimees
Jüri Tümanok,
hoolekogu esimees
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Saue vokaalansamblid üle
Harjumaa edukad
20. novembril toimus Arukülas
Harjumaa vokaalansamblite konkurss, kus Saue Gümnaasiumi neidude ansambel saavutas gümnaasiumi kategoorias laureaadi tiitli.
Võiduga kaasnes kutse kaks
nädalat hiljem toimunud festivalile “Volüüm 2004”.
4. detsembril saigi viiendat
korda teoks Tallinna ja Harjumaa vokaalansamblite konkurss
“Volüüm”. Konkursipaigaks oli
hea akustikaga Tallinna Reaalkooli

aula. Konkurss toimus kolmes vanuserühmas: 5.-6. klass, 7.-9.klass
ja 10.-12. klass.
Saue Gümnaasiumi neidude ansambel konkureeris 10.-12.
klassi vanuserühmas, kus osales
kokku 11 vokaalansamblit.
Neidude ansambel koosseisus Carolina Laos, Heidi Tiikoja,
Piret Tamme, Heleri Rätsep, Marie Vinter (9.kl.), Anu Alatsei, Ester-Silva Erikson (11.kl. ), Marta
Laan ja Ingeldrin Viljak (12.kl)

2. detsembril kogunes hulk rahvast Saue raamatukokku, et avada lastekaitse ühingu korraldatud fotonäitus „Saue lapse aastaring”. Ühtlasi esitleti Saue linna 2005. aasta seinakalendrit, mille
illustreerimiseks on kasutatud võistlusel auhinnatud ja äramärgitud fotosid. Näitus sai ilus ja rõõmustas vaatajaid, nagu kalendergi.

Linna oma kalendrit saab osta Saue Kaubakeskusest.

Jaanuarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis on:
1. - 4. klass - tasuta
5. - 12. klass - 224 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka(kood 767) a/a 221018424457 8. jaanuariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed ja
klass.
PS! Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust!
Sularahas saab maksta kooli sööklas
10. - 11. jaanuaril, kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Neil aegadel pikendatakse sööklas toidukaarte. Palume kindlasti
registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Küsimused ja ettepanekud telefonil 6992 039
Söökla juhataja Ülle Jahesalu

saavutas Tallinna Reaalkooli järel
koos Tallinna 37. Keskkooliga II
koha.
5.-6. klasside kategoorias osales Saue Muusikakooli ansambel
koosseisus Kaisa Rinne, Carmen
Männamets, Carol Männamets,
Anni Ruul, Inge Helene Pello
ja Linda Kanter, juhendaja Ulvi
Kanter. Nemad tulid stuudiote
ja muusikakoolide arvestuses auhinnalisele III kohale.
Mõlemaid ansambleid sai

kuulda 12.detsembril toimunud
festivali lõppkontserdil Nõmme
Kultuurikeskuses.
Suur tänu kõikidele lauljatele ja ansambli kontsertmeistrile
Gerli Kirikalile!
Grete Põldma
Saue Gümnaasiumi neidude
ansambli juhendaja

Noortekeskus loitsib
pimedad päevad valgemaks
Juba jaanipäevast saati on päev jäänud lühemaks ja pimedus tõrjunud
valgust. Nüüd, mil talvine pööripäev kätte jõudmas ning taas on lootust valgemale ajale, on kõigi igatsus valguse järele juba nii suureks
kasvanud, et tahaks ise ka selle kiiremale saabumisele kaasa aidata.
Nõnda siis on Saue noortel plaanis 22. detsembril kell 20.00 –
22.00 suur tule ja valguse loitsimine pimeduse üle.
Loitsud algavad kell 20.00 noortekeskuse juures tõrvikutega rongkäiguga läbi linna jaanitule platsile. Seal süütame suure lõkke, loitsime,
mängime võistlusmänge ja õpetame lõkkel küpsetama banaane, leiba,
apelsinikeekse, kartuleid jne.
Loodetavasti saavad kõik endale häid ideid kuidas koduste aastavahetuse lõketega pimedus taganema sundida.
Suurt pööripäeva valguse loitsu juhib asjatundjana helilooja Urmas Sisask.
Olge siis aegsasti, kell 19.45, noortekeskuse juures kohal, sest kell
20.00 algab juba rongkäik. Võtke igaüks lõkkel küpsetamiseks kaasa
üks banaan, üks apelsin, mõni kartul ja soovi korral ka vorstike. Õpid
neid lõkkel küpsetama ja sööd pärast ise ära ka!
Nii et pea siis meeles ja ole kohal –
22.12.2004. a kell 20.00 algab rongkäik noortekeskuse juurest.
LOITSIME PIMEDUSE TAGANEMA!
Erna Gerndorf
Saue noortekeskuse juhataja

Saue Huvikeskus kutsub
talvisel vaheajal algklasside õpilasi
järgmistele ekskursioonidele:

4. jaanuaril Tallinna Leivatehasesse
5. jaanuaril Loomaaeda
6. jaanuaril Meremuuseumisse, kus toimub väike kunstitund
Ekskursioonid on õpilastele tasuta.
Registreerimine hiljemalt 23. detsembriks telefonidel 6595 009 või
52 34 339

Jõulukuuskede põletamine

7. jaanuaril kell 18.00 Saue keskuse pargis.
Pakutakse sooja jooki,

igale kuuse toojale maiustus!
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
kinnitas lasteaia hoolekogu, eraldas
spordiühingutele raha, arutas eelarvelisi küsimusi ja
volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 52. istung toimus 1. detsembril ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 395.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „
Maade munitsipaalomandisse taotlemine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
3. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Jäätmevaldajate registri asutamine“
läbiarutamine (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
4. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris:
1. jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks otsustati registreerida OÜ PPN Cargo,
Tule 24, Saue linn, tekstiiltoodete, rõivaste, tööstus- ja ehitusseadmete, tooraine ja
muude tööstuskaupade müük;
2. jaekaubanduse ja hulgikaubanduse tegevusalal ning teeninduse tegevusalal tegutsemiseks otsustati registreerida OÜ
Mitremo, Pärnasalu 11, Saue linn, moo-

torsõidukite osade ja lisaseadmete, õlide
ja määrdeainete müük ning mootorsõidukite hooldus ja remont.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 396.
5. Sotsiaaleluruumi eraldamine (III lugemine).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 397.
6. Saue lasteaia „Midrimaa“ hoolekogu
kinnitamine (III lugemine).
Kinnitati Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu koosseisus: Jüri Tümanok, Elina Siimon, Tiina Järvelaid, Aime Hommik, Meelika Rakko, Illimar Paul,
Marge Elmelo, Tarmo Kummer, Siiri Eerma, Kaia Ly Nuudi, Epp Sillakivi, Helina Olev, Maret Evestus, Vello Toomik.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 398.
7. OÜ-le „Saue Vesi“ projekti elluviimise lepingust „Tehniline abi Vääna
jõe valgala veemajandusprojekti ettevalmistamiseks nr M-21-1-2004/613“
tuleneva sihtfinantseeringuga osaluse
summa ülekandmine.
OÜ-le „Saue Vesi“ arveldusarvele kan-

1. detsembri istungil otsustas linnavalitsus eraldada
spordiühingutele toetusraha järgnevalt:
* Spordiklubile Saue Tammed 7 700.- krooni noortegruppide tööks ja tiitlivõistlustest osavõtukulude katteks;
* Spordiklubile SC Real 150.- krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks;
* Spordiklubile ESS Kalev Ujumiskool 600.- krooni 1 Saue noore treeningkulude
katteks 2004.a;
* Viimsi Sulgpalliklubile 150.- krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks;
* Spordiklubile SK Condor 300.- krooni 2 Saue noore treeningkulude katteks;
* Eesti Autospordi Liidule 600.- krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks;
* Nõmme Spordiklubile 1 200.- krooni 8 Saue noore treeningkulude katteks;
* Saue Tenniseklubile 6 150.- krooni noortegruppide treeningkulude katteks;
* Saue Võrkpalliklubile 4 500.- krooni noortegruppide treeningkulude katteks;
* Kergejõustikuklubile Tipp 4 500.- krooni noortegruppide treeningkulude katteks;
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 1 200.- krooni noortegrupi treeningkulude
katteks;
* Spordiklubile MTÜ Energy Club Team 1 500.- krooni jõusaalitreeninguga tegelevate noorte toetuseks;
* Eesti Suusaliidule 5 000.- krooni Tambet Pikkori osalemiseks maailmakarikavõistlustel;
* Saue Gümnaasiumi Spordiklubile KS Saue 2 700.- krooni klubi 10. aastapäeva
tähistamiskulude ja kroonika koostamise katteks;
* Saue Korvpalliklubile 4 000.- krooni Keila korvpalliliiga osavõtutasu katteks.

ti sihtfinantseeringuna 294 948 krooni
projekti lepingust tuleneva osaluse tasumiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 399.
8. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 58 000 krooni
Vääna jõe valgala veemajandusprojekti
ettevalmistamise kulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 400.
9. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
10. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
11. Telje 8 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 401.
12. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 402.
(vt. rahaeraldised)

Sünnipäevad detsembris

HILLE SIIDAR

12.12

94

LJUBOV KIRJUTINA

12.12

93

THEODOR TRUUSA

24.12

89

HEINRICH HAMBURG

6.12

86

ERNA MERILAID

20.12

83

MAGDALENA SÖÖDRE

1.12

83

HILJA SOORM

16.12

81

OLGA AALISTE

22.12

80

LINDA-KOIDULA TARVE

20.12

80

ALINA LAURBERG

24.12

80

ASTRID JAKOBSON

21.12

75

HELJU-HILJA KOHA

28.12

75

ASTA-LEA SILD

20.12

70

MATILDA REIMAN

17.12

70
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Linnavalitsus eraldas raha kultuuriühingutele,
seltsidele ja spordiühingutele, arutas eelarvelisi
küsimusi, otsustas tänukirjaga autasustamise
Linnavalitsuse 53. istung toimus 8. detsembril ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 403.
2. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Võeti arvele sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summad, millest informeeritakse volikogu detsembrikuu istungil:
1.Vastavalt Vabariigi Valitsuse 04.11.2004
korralduse
„Täiendavad vahendid
28 000 krooni
hariduskuludeks“
2. Harju Maavalitsusest
31 655 krooni
projekti „Omanäoline
Saue“ läbiviimiseks
3. Jõelähtme Vallavalitsu- 4 000 krooni
sest B. Alveri luulekonkursi läbiviimiseks
4. Rahandusministee20 024 krooni
riumilt – õppelaenude
kustutamiseks
5. Eesti Õpilasomavalit1 447 krooni
susliidult – ISIC kaart
kokku 85 126 krooni
Otsustati vastu võtta korraldus nr 404.
3.Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.

Krediidikäsutajatelt laekunud taotluste
alusel muudeti alaeelarvete artiklite jaotust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 405.
4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Jäätmevaldajate registri asutamine“
läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
5. Kasesalu 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-le Toode sissesõidutee rajamiseks, aadressil Kasesalu
tn 2, Saue linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 406.
6. Ehitisele Segu tn 5 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti OÜ Remoreks tootmislaohoonele aadressil Segu tn 5, Saue linn.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 407.
7. Tänukirjaga autasustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 408.
8. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 409.
10.Arvestusliku kulu kehtestamine
Saue linna haridusasutustes 2005. aastaks.
Otsustati kehtestada Saue linna eelarvest
kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumuseks 2005. aastal:
* Saue Gümnaasium 7 124 krooni
* Saue Muusikakool
põhiõppes 20 209 krooni

Linnavalitsus otsustas 8. detsembri
istungil eraldada toetust:
* Saue Kristlikule Vabakogudusele 1 200.- krooni jõulukontserdi korralduskulude katteks;
* Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saue piirkonnale 2 000.- krooni ühisürituste läbiviimiseks;
* MTÜ-le Saue Folk 5 000.- krooni aastalõpupeo korralduskulude katteks;
* Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühingule 3 200.krooni 2004. a üldkoosoleku korralduskulude katteks;
* SA-le Eesti Mõtteloo Sihtkapital 5 000.- krooni „Eesti
Mõtteloo“ raamatusarja väljaandmise toetuseks.
Spordiühingutest otsustati lisaks 1. detsembril tehtud
eraldistele toetada veel:
* Spordiklubi Saue Tammed - 750.- krooni noortegruppide tööks IV kvartalis;
* Saue Poksiklubi - 3 600.- krooni noortegruppide tööks
IV kvartalis.

Linn tänab

poistekooris 1 210 krooni
* Saue Huvikeskuses 1 699 krooni
* Saue Lasteaia Midrimaa lasteaiakoha
maksumuseks 29 653 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 410.
11. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal ja teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Mati Riima F.I.E. (Sauepargi 1a,
Saue linn), õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolsete jookide ja tubakatoodete
müük ning saunateenuse osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 411.
12. Ühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 412.
(vt. rahaeraldised)
13. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 413.
(vt. rahaeraldised)
14. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 414.
15. Saue linna Ridva tn 15 maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

8. detsembri istungil otsustas linnavalitsus autasustada 11
isikut, kes on 2004. aastal oma tegevusega eriliselt silma
paistnud. Tänukirjad antakse kätte volikogu esimehe ja linnapea aastavahetuse vastuvõtul 29. detsembril. Saue linnapea tänukirjaga autasustatakse:
1. Karel Israel – Saue noortepäevade korraldamise eest;
2. Erna Va – hea koostöö ja linnaelanikele kvaliteetse sideteenuse osutamise eest;
3. Silvia Mägi – keelehuviliste juhendamise eest Päevakeskuses;
4. Vilve Nilk – rahvakultuuritraditsioonide jätkamise ja
tantsijate juhendamise eest Sauel;
5. Ulvi Kanter – tubli töö eest Saue poistekoori juhendamisel;
6. Spordiklubi „Saue Tammed“ – Saue linna esindamise ja
heade tulemuste saavutamise eest orienteerumises;
7. Tiit Nuudi – pikaajalise ja hea koostöö eest;
8. Armand Nagel – Kauni Kodu liikumise aktiivse toetamise ja žüriis osalemise eest;
9. Harry Pajundi – ettevõtluse ja ettevõtjate koostöö arendamise eest Sauel;
10. Ingrid Niid – linna raharingluse eeskujuliku korraldamise eest;
11. Maie Uhtlik – aktiivse ellusuhtumise ja seltsingu Tammetõru juhtimise eest.
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Saue Gümnaasium pälvis
Eesti Olümpiaakadeemia sertifikaadi
Eesti Olümpiaakadeemia täiskogu pidulikul tseremoonial 4.
detsembril andis EOA president
professor Vahur Ööpik EOA
sertifikaadi Saue Gümnaasiumile, avaldades tunnustust oma
kooli olümpiamängude eduka
korraldamise eest 10. ja 11. septembril 2004. aastal Sauel. Saue
Gümnaasiumi poolt võttis austava tiitli vastu Saue VI kooliolümpiamängude projektijuht
Enla Odamus.
EOA poolt korraldatud pidulikul tseremoonial osalesid Saksamaa, Rootsi ja Soome
Olümpiaakadeemiate presidendid. Olümpiamedalist Indrek
Pertelson koos koolitaja Aivar
Halleriga esinesid kaasakisku-

va ettekandega õpetaja tööst.
Uuel aastal on võimalik nendega kohtuda Saue Gümnaasiumis.
2004. aasta kooliolümpiamängudest koostas EOA pildistendi, kus oli arvukalt esindatud ka Saue Gümnaasiumi
olümpiapildid. Meie kool oli
Eesti koolide seas 36., keda on
pärjatud olümpiavaimu eden-

Shukokai karate
jõuluturniir
26.-28. novembril toimus Saku Gümnaasiumi juures olevas
spordikompleksis Kimura Shukokai karate igatalvine seminarlaager, millele pani punkti viimasel päeval aset leidnud jõuluturniir. Laagri viis läbi sensei René Toome (4.dan).
Seminaril selgitas sensei uue tehnika eeliseid ning kasutamist võistlusolukorras. Laupäeval, peale seminari, toimusid
vöötestid, kus kõrgematelt vöödelt nõuti ka vastõpitud tehnikate esitamist. Sauekad said kõik vöötestiga hakkama. Uue vööastme omanikeks said järgmised Saue karatekad: Silja Saareoks ja Kaspar Aug (2. kyu e. 2. astme pruun vöö), Kristjan
Kiisa (5. kyu e. sinine vöö), Sten Roasto, Marko Nilk, Karl
Tümanok ja Mark-Eerik Kink (8.kyu e. kollane, nendele neljale poisile oli see esimene värviline vöö).
Pühapäeval alustasid karatekad jõuluturniiri avadefileega.
Sauet esindasid turniiril Kaspar Aug, Ardo Perm, Silja Saareoks
ning Kristjan Kiisa.
Ka seekord ei jäädud tühjade kätega. Kõrgeimale kohale
jõudis Silja Saareoks, saavutades naiste kumites esikoha. Kaspar
Aug pälvis 14-15-aastaste poiste kata kategoorias hõbemedali.
Samas kategoorias sai Ardo Perm kolmanda koha, 14-15- aastaste poiste kumite kategoorias teise koha. Tänud kõigile kaasaelajatele ning toetajatele.
Trennid aga jätkuvad endistviisi.
Kes on huvitatud karatest, leiab meid igal teisipäeval
ja neljapäeval kell 18.00 Saue Gümnaasiumi spordisaali
rõdult. Teiste trennide ning muu huvitava kohta leiab aga infot
meie koduleheküljelt aadressil www.shukokai.ee.
Kaspar Aug

damise eest.
Kümneaastane olümpiaürituste korraldamise kogemus, oma kooli toetus, olümpiamänge korraldavate maade
suursaadikute ja olümpiasangarite osavõtt, EOA, EOK, Saue
LV ja sauelaste aktiivne toetus
on aidanud kaasa olümpiate
õnnestumisele Sauel.
Ateena 2004. a olümpia-

mängudele pühendatud VI
Saue Gümnaasiumi olümpiamängud on nüüdseks ajalugu, nagu kõik eelnevad Saue
koolispordiklubi poolt läbiviidud olümpiad Sauel: Lillehammer 94, Atlanta 96, Nagano 98,
Sydney 2000, Salt Lake City
2002, Ateena 2004. Kõik Saue
Gümnaasiumi kooliolümpiamängud on läinud korda, mis
on parimaks kingituseks klubi
10. aastapäevaks.
Täname kõiki toetajaid ja
osalejaid. Soovime rahulikke jõule ja HEAD UUT AASTAT.
KS Saue juhatus
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TEADAANNE
Teatame Teile, et liinitakso Saue – Tallinn sõidab
24.12.04 ja 31.12.04 lühendatud graafiku alusel.
Viimane takso väljub Tallinnast kell 21.30.
25.12.04 ja 01.01.05 liin ei tööta.
Rahulikk jõule ja head aastavahetust!
OÜ Mauman Reisid

AS Erimell on ettevõte, mis tegeleb õlide ja määrdeainete ning
autokaupade impordi ja hulgimüügiga Eestis.
Firmas töötab 45 inimest.

Võtame tööle meie Sauel, Sooja 4a asuvasse müügiesindusse

LAOHOIDJA

Kandidaadilt eeldame:
* Positiivset ellusuhtumist
* Meeskonnatöö valmidust
* Soovitavalt töökogemust laos
CV palume saata Sooja 4a, 76505 Saue või erimell@erimell.ee
Lisainfo tel. 6709 400

VIDEOLINE
Videofilmide müük ja
laenutus
JÕULUPAKKUMINE
Kliendikaart - 25.- krooni
Esimene laenutus tasuta ja
igalt ostult 15% allahindlust.
Laenutus VHS – 15.- krooni
DVD – 25.- krooni
Jõulupakkumine kehtib
jaanuari lõpuni.
AVATUD 10.00 – 22.00
LÕUNA 14.00 – 14.30
SAUE, Ridva 15
Tel. 6544 780

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

Keila tervisekeskuse
0-korrusel tegutseb

KÜÜNETEHNIK
Kangasküüned
Geelküüned
Akrüülküüned
Maniküür
Küünemaalingud

Info tel. 50 18 628 TIINA
(ajad kokkuleppel)
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

Saue Autokool

OÜ Harjumaa
Kaubahoov
toidupoodi vajatakse
head müüjat.
Info tel.6709 677 või
tulla kohale.

Ostan Sauel 1-toalise korteri.
Kiire!
Tel 6797 599; 53 448 735

Müüa 3-toal. eraldi tubadega
krt Koondise tänaval: 1/5,
61 m2, vannituba-WC
koos värskelt remonditud,
pakettaknad, kaabel-TV,
elektripliit, turvauks, mööbli
võimalus. Hind 600 000.
Helista 506 4796.

korraldab Saue
gümnaasiumis
B-kategooria
juhtimiskursuse.
Registreerimine kursustele
telefonil 50 27 993

Müüa garaaž Kuuseheki
tänaval
Tel. 56 635 074

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

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

Südamlik kaastunne
Sulle, Elena, äia
ENDEL KALBUS´e
25.08.1914 – 9.12.2004
surma puhul
„Saue Kägara” kollektiiv
Avaldame kaastunnet
Elena Kalbusele armsa äia
ENDEL KALBUS’e
surma puhul
Päevakeskuse võimlejad
Südamlik kaastunne
Elena Kalbusele perega
äia, isa, vanaisa ja
vanavanaisa
ENDEL KALBUS’e
surma puhul
T/r „Vokiratas”

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

LINNAJUHI TERVITUS
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Päeviella aasta kosub

Aga uue aasta lävel

Laskem noortel vahvad olla

tundiella tarkus tuleb

ärgu tuuslar tuska toogu

andkem neile nõu ja abi.

sajandeida rahvas mõistab

kõver kurjus põrgu käigu

Hallipäistel omad mured,

mida pühaks pühitseda.

solvav õelus sohu surgu

omad tahtmised ja soovid

Kalev kindla meele andis

hukkav haigus hanges koolgu.

tehkem nende elu rõõmsaks

Linda emaarmu jagas

salasoovid viime ellu.

Tõll see jonni verre segas
Peko meie hamed ehtis.

Aasta uus ei mõista hõlpu
palju nõuab tegemista,

Läinud aastad iili kiirul

mitut mõtet ellu viia

lennand päevad luige tiivul

inimestel lootust anda,

mõte rännand valgusesse

et me linn on kõikse parem.

talipäeva lootus jäänud.
Nüüd, kus süldipajad tulel
Väike Saue, veli armas

ossiliha ahjus küpseb

kosud oma kosumisi,

Pühitsegem venna armul

kapsas potis podisemas

elad oma elamisi,

meie selged sõprussillad

vorst see ahjus särisemas.

sigid oma sigimisi,

meie ühtsed unistused

Tahan mina siiral meelel

lustid oma lustimisi.

meie kaunid kaemused.

soovida Teil õnne majja

Oled nagu noori poega

Rajagem siis uued kojad

loitsida Teil perre rahu

linnana veel mõnus titte

kus me võsud lustimeelel

lubada Teie linnal edu.

kord on lutt sul kosutuseks

tarkus uksi võimsalt avaks

kord on itk sul leevenduseks.

eluteele õisi korjaks.

Rafael Amos
Saue linnavolikogu esimees

Järgmine Saue Sõna lehenumber (nr.1/2005) ilmub 15. jaanuaril 2005.
Kaastööd palume saata hiljemalt 8. jaanuariks ning
kuulutused ja reklaamid 10. jaanuariks – aadressile leht@saue.ee. Info telefonidel 6790 175 ja 6790 170.

