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INFOLEHT NR. 1 (197)

Linnavalitsuse rahatoetus kirikule
Jõuluõhtul, 24. detsembril
andis Saue linnapea Ero Liivik Saue Kristliku Vabakiriku
õpetajale Vahur Utnole (pildil vasakul) üle linnavalitsuse
poolt kiriku toetuseks eraldatud raha – 15 000 krooni.

Linnavalitsus otsustas 22.
detsembri istungil eraldada
linna reservfondist raha vabakirikule audiosüsteemide
uuendamise kulude katteks.



Rahatoetuse sümboolne üleandmine linnapea poolt.
Liia Lumilaidi foto.

Saue Lions-klubi ja Saue Naisselts
teevad koostööd
6. jaanuaril kirjutasid Saue Lionsklubi president Toivo Võsu ja
Saue Naisseltsi esinaine Sirje Luberg alla vastastikuse koostöö
protokollile. Koostöö eesmärgiks
on ühiselt organiseerida vabatahtlikku tegevust kodulinna heaks ja
kaasata sellesse ühistegevusse kõiki vabatahtlikke.
Esimese ühise projektina nähakse terviseraja rajamist Saue tammikusse.
Saue Lions-klubi selleaastasele esimesele kokkusaamisele
oli külla kutsutud Saue Naisseltsi
esindajad. Sel kokkusaamisel erinevaid koostöövaldkondi ja -vorme omavahel arutatigi.
Mõlemad organisatsioonid on
tegutsenud Sauel juba üle kümne
aasta ja mitmed tegevusvaldkon-

nad on lähedased. Aktiivse mõttevahetuse käigus arutati mitmeid
erinevaid koostööprojekte.
6. jaanuari koosolekul osales
aukülalisena Eesti Lions-piirkonna endine kuberner Vello Talviste, kes aitas kuberneri ametis olles
aktiivselt käivitada lionsliikumist
Sauel. Vello Talviste tutvustas kohalolijatele Eesti Lions-piirkonna selle hooaja suuremaid heategevusprojekte - Maarja küla
Põlvamaal ja Paide haigla diagnostikaseadmete hanget. Samuti
väljendas ta heameelt Saue Lionsklubi ja Saue Naisseltsi koostööleppe üle.
Urmas Paisnik
Saue Lions-klubi

PENSIONÄRIDE JA PUUETEGA INIMESTE JÕULUTOETUS MAKSTAKSE VÄLJA SAUE SIDEJAOSKONNAS
Vastavalt Saue linnavalitsuse 29. detsembri 2004 korraldusele nr. 418 makstakse alates 2005. aasta jaanuarist Saue linna elanikeregistris elukoha registreerinud töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning puuetega lastele a’ 100,00 (ükssada) krooni
jõulutoetut välja Saue Sidejaoskonnast. Palun pöörduda neil pensionäridel, kes ei jõudnud vana aasta lõpus oma toetust välja
võtta, sidejaoskonda.
Info telefonidel 6 790 176 – Meeli Kallas, 6 790 174 - Heli Joon.
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Linnajuhtide vastuvõtt – särav pidu Draamateatris
Saue linnavolikogu esimees ja linnapea kutsusid teokamad sauelased ning linna koostööpartnerid
aastalõpu pidulikule vastuvõtule
Draamateatrisse. See oli kaunis ja
meeleolukas kokkusaamine, mis
inimestes ülevat aastavahetuse olemist tugevdas.
Hinnati tehtut, tänati tublimaid. Volikogu esimees nentis,
et läinud aasta oli küll raske, ent
siiski tulemuslik ja lõppkokkuvõttes hea. Linnapea andis kõige tublimatele üle linna tänukirja
ning kopsaka teatmeraamatu.
Draamateater pakkus vaatamiseks päevakajalist rahvatükki
„Pehmed ja karvased saavad jalad alla”.
Rahvast oli palju – kogu teatrisaal täitus rõõmsate inimestega.

Rõõmsad peolised - ärimehed Harry Pajundi ja Aidu Ots abikaasadega. Tagaplaanil Kaitseliidu kohalik juht Jüri Pääsuke.

Et soovid alati võimalustega koos ei käi, tõdeti ka sel pidulikul olemisel. Linnarahva ja volikoguliikmete suurejooneliste soovide-plaanide täitmiseks tuleks vahel abi paluda krattidelt või võluritelt. Sauelasi
Draamateatrisse rõõmustama tulnud muinasjutuvõlur ja kratt olid sedapuhku Ukrainast, kus parasjagu poliitiline ime oli teoks saamas.

Ärimees, endine minister Toivo Asmer tervitamas linnajuhte Rafael
Amost (vasakul) ja Ero Liivikut.

Lembit Michelsoni fotod

Sauet kui lastesõbralikku linna olid tervitama tulnud UNICEF-i Eesti
büroo juhid Elle Kull ja Toomas Palu.
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UUDISED

Harry Illak
sai Harju
maakonna
teenetemärgi

UUDISED
Viis omavalitsust tormikahjustustes

Harju maavalitsus otsustas 2004. aastal
Harju maakonna teenetemärgiga autasustada Saue orkestrijuhti ja muusikaõpetajat Harry Illakut ning motosportlast Are Kauritit.
Teenetemärgid said laureaadid kätte 30. detsembril Harjumaa Ballile eelnenud maavanema vastuvõtul Rahvusooper “Estonia” Valges
saalis.
Harry Illakut autasustati teenetemärgiga Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri loomise ja tulemusliku töö eest puhkpillimuusika edendamisel.
Harry Illak on Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri peadirigent
ning asutaja. Tema eestvedamisel saavutas Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 2003. aastal H. Orussaare nimelisel konkursil I koha ja
Grand Prix ning 2004. aastal anti orkestrile Eesti Kooriühingu poolt
„2003. aasta Parima Orkestri“ tiitel. Samuti on orkester tuntust saavutanud väljaspool Eestit.
Lisaks on Illak Saue Muusikakooli puhkpilliorkestri dirigent, Vabariikliku Noorte Puhkpilliorkestri dirigent, puhkpillide õpetaja,
õppejõud ning Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakonna juhataja.
Harry Illaku kandidatuuri Harju maakonna teenetemärgi saamiseks esitasid maavanemale Saue Linnavalitsus, Saue Muusikakool ja
MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester.
Harju maakonna teenetemärgiga autasustatakse füüsilisi isikuid
maakonnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärki annab maavanem alates 1996. aastast. Eelnevatel aastatel on teenetemärgiga autasustatud 17 inimest.

Linna vimpel Andide
kõrgmäe tippu!
19. jaanuaril lendab Saue matkaja ja mägironija
Toomas Holmberg Tallinnast Buenos Airesesse,
et Eesti alpinistide seitsmeliikmelise grupiga
vallutada Aconcagua nimeline mäetipp Argentiinas. Plaani kohaselt peaks alpinistid mäe tippu
jõudma 1. veebruaril.
Aconcagua tipp on 6962 meetrit üle merepinna. Holmberg viib andide kõrgmäestikku ka Saue linna vimpli, mille
pani tublile matkajale rännukotti linnavolikogu esimees Rafael Amos.
„1. veebruaril tippu jõudmine on väga optimistlik lubadus, sest ilmastikuolud on seal väga rasked – näis kas suudame graafikus püsida. Tippu tahame jõuda ikka, olgu või hiljem,” ütles Toomas Holmberg Saue Sõnale.
Holmberg on varem käinud nii Mont Blanci (4807), Elbruse läänetipu (5642) kui ka Lenini mäe (7134 meetrit) tipus ja juhtinud alpinistide gruppe Kaukaasias ning Alpides.
Saue Sõna

KES TEAB?

Ajavahemikul 6. - 7. jaanuar ärandati Saue linnast, Ridva tänaval
asuvast parklast musta värvi sõiduauto Volkswagen Golf, Rootsi
numbrimärgiga RNH 817.
Informatsioon varastatud auto kohta teatada politseisse.

8.-9. jaanuaril Eestit tabanud tormi tõttu said Harjumaal kõige enam
kannatada viis omavalitsust – Viimsi, Kuusalu, Kernu, Loksa ja Saku
vallad.
Saku vallas oli Vääna jõgi ja Keila jõgi väljunud kallastest. Üle olid
ujutatud ja kahjustatud 140 majapidamist.
Viimsi vallas sai kahjustada Viimsi-Rohuneeme tee jalgratta- ja
jalgtee, kus on 1,2 km pikkune asfaltkate ära uhutud ning osaliselt
hävinenud kaldakindlustus. Kahjustada on saanud ka Naissaare sadamakai, Kelnase sadam, Leppneeme sadama kai ning Vabaõhumuuseum, kus on hävinenud piirdeaed ja kahjustunud museaalide katused.
Kuusalu vallas oli kaks suuremat tormikahjustust – Saunja külas
ujutas oja üle truubikoha ja muutis tee läbimatuks. Kernu vallas oli
üleujutatud Vansi külas asuv aiandusühistu „Sinilill“.

Harjumaal kasvab sündivus
Harju Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel registreeriti
2004. aastal Harjumaal 1289 sündi. See on 89 last enam kui 2003. aastal
ning iive on jätkuvalt positiivne.
2004. aastal sündis Harjumaal poisse 651 ja tütarlapsi 638. Kõige
rohkem lapsi sündis möödunud aastal Viimsi vallas 140, Maardu linnas 123, Saue vallas 98, Keila linnas 96 ja Harku vallas 89.
Esmasündinuid oli 568, teisi lapsi 478, kolmandaid 168. Ühte perre sündis kümnes laps ja ühte kolmeteistkümnes laps. Sündis ka 13
kaksikutepaari.
Populaarsemad poisi nimed olid Markus, Martin, Rasmus, Artur
ja Oliver. Tüdrukute nimeks pandi enim Elisabeth, Laura, Kertu, Elise, Berit ja Annabel.
2004. aasta jooksul koostati kokku 1070 surmaakti, mehi suri 524
ja naisi 546. Lahkunute keskmine vanus oli 71,5 aastat.

Maavanem lahkus ametist
Harju maavanema kohustäitja Orm Valtsoni ametiaeg kohusetäitjana
lõppes 1. jaanuaril 2005.
Vastavalt regionaalministri 29. detsembri 2004 käskkirjale vabastas minister Jaan Õunapuu Harju maavanema kohusetäitja Orm
Valtsoni ametist ja nimetas maavanema kohusetäitjaks maaosakonna
juhataja Jaan Margi, alates 2. jaanuarist 2005.a. kolmeks kuuks või kuni
maavanema ametisse nimetamiseni.
Endine Saue linnapea Orm Valtson oli Harju maavanem 5 aastat ja
3 kuud, aastatel 1999-2004.

Saue gümnasisti kõne õpilasparlamendis
Õpilasparlamendi nime all igal aastal Riigikogus aset leidev laste- ja
noorteorganisatsiooni ELO suurkogunemine Riigikogus keskendus
sel aastal Ida-Virumaa probleemidele. Ent arutusel olid ka muude
piirkondade mured, eriti väikelinnadega seonduvalt. Saue linna
võimalusi ja eripära käsitles oma ettekandes saue gümnaasiumi
õpilane Karel Israel.

Tööd alustas Harjumaa Ühistranspordikeskus
Alates jaanuarist korraldab maakonna ühistransporti kõikide
Harju maakonna kohalike omavalitsuste ning riigi poolt asutatud
mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Ühistranspordikeskus asub Tallinnas Rävala pst 8 C-110. Kuni 18.
jaanuarini töötab ühtse kontakttelefonina number 6 454 178, alates 19.
jaanuarist 6 616 910. Nende numbrite kaudu saab infot kõikides Harju maakonna ühistransporti puudutavates küsimustes.
Saue linna esindajaks ühistranspordikeskuse juhatuses on abilinnapea Vello Toomik.
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Aasta esimene istung
Linnavalitsuse 2005. aasta esimene istung toimus 5. jaanuaril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 1.
2. Ehitisele Tule tn 13 kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti OÜ Eurohouses Development metalltoodete laohoonele, aadressil Tule tn13.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 2.
3. Kuuseheki 48 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS Kommunaalprojektile gaasitorustiku rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 3.
4. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
Kirjalik nõusolek väljastati elamu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 4.
5. Kakao tn 5 detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
Keelduti kinnistu jagamiseks detailplaneeringu algatamisest.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 5.

6. Detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
7. Peretoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 6.
8. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 7.
9. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna põhimääruse muutmine läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
10. Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine (II
lugemine).
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
11. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 10 000 krooni Aasia maavärina ohvrite
abistamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 8.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

2004. aasta viimased istungid
Linnavalitsuse 2004. aastalõpu istungid:
* 54. istung toimus 15. detsembril 2004 ja päevakorras olid:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 415.
2. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
IV kvartali toetusteks maksti välja 114 260 krooni
Otsustati vastu võtta korraldus nr 416.
3.-4. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 417, 418
5. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 419.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 420.
7. Rauna 20 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 421.
8. Ehitisele Tule tn 20 kasutusloa andmine.
Kasutusluba väljastati AS´i SAMI keevitushalli juurdeehitusele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 422.
9. Ehitisele Tule tn 20 kasutusloa andmine.
Kasutusluba väljastati AS´i SAMI töökoja juurdeehitusele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 423.
10. Ehitisele Kasesalu tn 14 kasutusloa andmine.
Kasutusluba väljastati OÜ SAMI-LIFT tootmishoone juurdeehitusele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 424.
11. Saue Linnavalitsuse 14.juuli 2004.a korralduse nr 232 „Maamõõtja tn 5 ehitusloa kehtetuks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 425.
12. Info.
12.1 Vabaõhuürituse korraldamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, “Saue linna avaliku korra eeskirja“ p 18 ning Saue Noortekeskuse juhataja taotluse alusel otsustati nõustuda 22. detsembril 2004. a Saue
Noortekeskuse poolt Sauel korraldatava vabaõhuürituse “Loitsime
pimeduse taganema“ läbiviimisega.
* 55. istung toimus 22. detsembril 2004 ja päevakorras olid:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 426.
2. Tule 23 A ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati SAXO Kinnisvara AS-le plasttoodete tehase
püstitamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 427.

3. Telje 10 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 428.
4.Ühingutele raha eraldamine.
Vt. eraldi teade (korraldus nr 429).
5. Raha eraldamine Saue linna eestkostel olevale alaealisele.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 430.
6. Pensionäridele ja puuetega inimestele jõulutoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 431.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 432.
8.-9. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 433, 434.
10. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 435.
11.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna jäätmeveo
teenustasude piirmäärade kehtestamine ja nõusoleku andmine
avaliku konkursi korraldamiseks“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
12. Info.
12.1 OÜ Marjolin taotlus toitlustusasutuste erandkorras lahtiolekuaja pikendamise kohta.
* 56. istung toimus 29. detsembril 2004 ja päevakorras olid:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 436.
2. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 437.
3. Saue Linnavalitsuse korralduse muutmine ja Harju Peapostkontorile raha ülekandmine.
Otsustati pensionärile väljamaksmata jõulutoetus maksta välja rahakaartidena.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 438.
4. Saue linna raamatupidamise sise-eeskirja kehtestamine (I lugemine).
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
5. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Koolistaadioni rekonstrueerimiseks vajaliku geoloogilise uuringu
konkursil parima pakkumise teinuks loeti OÜ Rei Geotehnika.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 439.
6. Reservfondist raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 440.
7. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
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Linnavolikogu taotles maid munitsipaalomandisse,
luges teist korda linna 2005. aasta eelarvet ja
jäätmehoolduseeskirja ning kehtestas jäätmeveo
ülemineku korra. Esimesel lugemisel oli
jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus
Saue Linnavolikogu 29. istung toimus 16. detsembril ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1.Saue linna 2005. aasta eelarve kinnitamine (II lugemine).
Otsustati lõpetada teine lugemine ja teha ettevalmistusi kolmandaks
lugemiseks. Eelarvest annab Saue Sõna täpsema ülevaate pärast selle volikogus vastuvõtmist – eeldatavasti saame seda teha järgmises, 30.
jaanuari lehes.
2.Saue linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine (II lugemine).
Otsustati lõpetada II lugemine ja saata eelnõu kooskõlastuse saamiseks Harju Maavanemale ja Harjumaa Keskkonnateenistusele.
3.Saue linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra kehtestamine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 40.
(poolt 16, erapooletu 1)
4. Saue linna jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse
kinnitamine.
Otsustati lõpetada esimene lugemine, määrata juhtivkomisjoniks finantskomisjon.
5. Saue linna Ridva tn 15 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 165.
(poolt 16, erapooletu)
6. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 9 “Koolieelsete
eralasteasutuste toetamise kord“ muutmine (II lugemine).
Toetuse suuruseks kinnitati 50% kinnitatud Saue lasteaia koha maksumusest.
Otsustati vastu võtta määrus nr 41.
(poolt 13, vastu 2, erapooletud 2)

Linnavalitsus toetas uisutreeningute
läbiviimist
Linnavalitsuse 29. detsembri korraldusega otsustati eraldada reservfondist 12 000 krooni Saue Huvikeskusele uisutreeninguteks
vajaliku spordivarustuse ostmiseks.

Raha tegevusühingutele
Linnavalitsuse eelmise aasta 55. istungi neljanda päevakorrapunktina otsustati eraldada toetusraha järgnevalt:
*
*

*

MTÜ-le Saue Folk 28 500.- krooni lasterühmale rahvariiete
õmblemiseks ja aastaaruande koostamiseks.
Saue Linna Lastekaitse Ühingule 4000.- krooni liikmete koolituse ning 2004. aasta kokkuvõtete ja 2005. aasta tegevusplaanide tegemise koosoleku läbiviimiseks.
Saue Kodu-uurimise Seltsingule toetust 10 000.- krooni Saue
represseeritute mälestusteraamatu väljaandmiseks.
Kanda Saue Linnavalitsuse 8.12.2004. a korralduse 412 p 2
toodud toetuse summa 2000.- krooni Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saue piirkonna liikme Heino-Eugeni
Reigo arveldusarvele.

Linnavalitsuse korraldus nr 429.

7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (I lugemine).
Munitsipaalomandisse taotletakse Sarapiku tervisespordikeskuse
maa-ala ja Kütise tn 4 maa-ala.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 166
8. Volikogu finantskomisjoni liikme kinnitamine.
Finantskomisjoni uueks liikmeks kinnitati Jaan Moks.
Otsustati vastu võtta otsus nr 167
(poolt 16, erapooletu 1)
9. Saue Linnavolikogu määruse nr 45 15.02.2001. a „Bussiliini nr 190
töö korraldus“ muutmine.
Otsustati teha esimene lugemine ja suunata eelnõu finantskomisjoni.
10. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a määruse nr 10 „ Saue linna
lastetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine.
Otsustati teha esimene lugemine ja suunata eelnõu finantskomisjoni.
11. Linnapeale preemia maksmine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 168.
(poolt 14, vastu 1, 2 ei hääletanud)
12.Saue Linnavalitsuse 08.detsembri 2004. a korralduse nr 404
„Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
Otsustati võtta info teadmiseks.
13. Info.
Esitati kaks arupärimist.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Detailplaneeringute avalik väljapanek Saue linnas
Saue Linnavalitsus korraldab alljärgnevate detailplaneeringute avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumides (Tule tn. 7, esimese
korruse fuajees) alates esmaspäevast 24. jaanuarist kuni 6. veebruarini k.a. tööpäevadel kell 8.00 – 17.00.
TULE TN 30, TULE TN 34, TULE TN 36 MAA-ALA DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga hõlmatav ala on aktsiaselts Fors MW tootmisterritoorium suurusega 17428 m². Detailplaneeringuga liidetakse
Fors MW-le kuuluvad kinnistud üheks kinnistuks, määratakse
moodustatava krundi ehitusõigus, nõuetekohased kujad ja piirangud, liiklus-korraldus ja keskkonnakaitse abinõud.
UUS – ARU TÄNAVA PIIRKONNA DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga hõlmatav ala on 9,61 ha Uus-Aru tänava
ümbruses s.o. Pärnu mnt äärne ala kuni Tule tänavani, endine Saue
valla haldusterritoorium. Nimetatud alale on varem koostatud detailplaneering, mis kehtestati 2000. aasta jaanuaris Saue Vallavolikogu poolt. Käesoleva detailplaneeringuga korrastatakse maakasutus, kruntide ehitusalad ja hoonestusõigus ning koostatakse
planeeritavale alale jääva Ratasepa kinnistu planeering. Planeeritavast alast 19% on tootmismaa, 31% elamumaa, 16% ärimaa, 13%
liiklusmaa ja 21% üldmaa e. haljastus.

6

15. jaanuar 2005

UUDISED

Eakate tänusõnad – meile on
ilusaid kauneid olemisi tehtud
Pool sajandit on Sauet ehitatud, selline ta nüüd siis on. Paljud alustajad on maamuld juba
vastu võtnud, aga linnakodanikena on veel rivis 1047 pensionisaajat.
Oma elutöö vilja on meist
enamik salvestanud Sauesse. Ja
nagu eesti talupojakultuuris välja
kujunenud, tuntakse end peresse kuuluvana. Linn on meie
pere, siin on meie lapsed ja lapselapsed. Siin hoolitakse ja hoolitsetakse meie eest. Perede maksud laekuvad linnakassasse ja siit
saame ka meie oma osakese. Aastavahetus möödunud, elu läheb
edasi. Hea on kordaläinule tagasi
vaadata ja tänusõnu öelda.
Inimese hing ihaldab hingetoitu, ihaldab tööle lisaks pidupäevi ja pidu. Pidusid on Sauel
olnud palju ja ilusaid. Tuletagu

igaüks ise meelde, kui paljudele
neist on ta jõudnud osa saama,
aga kutsutud on nad alati olnud.
Tänu kooli avarale saalile on siiani kõik ära mahtunud, tänu linnavalitsuse rahajaotamisele on
ka selleks toetuseks summad leitud. Ärme unustame, rahata rattad ei liigu.
Kool kultuurisüdameks
Tunnistame, et väikese Saue
kultuurisüdameks ongi kool.
Kõige südamlikumad ja ilusamad
peoelamused on meile andnud
just esinevad lapsed. Harduskahinaga sosistatakse: ”oh kui hästi
nad laulavad, tantsivad, luuletusi
loevad, kuidas küll õpetajad on
jõudnud selle kõik ära lihvida”.
Erilised tänud emadepäeva, iseseisvuspäeva ja aastalõpu jõulupeo eest ka linnajuhtidele.

Huvikeskus jaanuaris –
lauluklubi, simman ja
kultuuriseltside ümarlaud
Tööd jätkavad huvialaringid

SAUE GÜMNAASIUMI SAALIS
21. jaanuaril kell 19.00 Lauluklubi õhtu. Juhendab Katrin Järvlepp.
Sissepääs vaba.
24. jaanuaril kell 18.00 Saue kultuuriseltside ümarlaud. (Saue koolis, ruum 124.)
28. jaanuar kell 20.00 kontsert-simman “RAHVAKULTUURI VARALAEGAS”
Esinevad folkloorirühm TAIDELAID Hiiumaalt Helle-Mare
Kõmmuse juhendamisel ja Saue Simmajad. Sissepääs vaba.
SALME KULTUURIKESKUSES
29. jaanuaril kell 17.00 showgrupp LAINELA 15. sünnipäeva kontsert.
Pileteid a’ 50 krooni saab osta Huvikeskusest (Saue koolis, ruum 124).
Kutsume osalema ringidesse:
Jumestushuvialaring tüdrukutele vanuses 13 ja rohkem!
Õpitakse näohoolduse aabitstõdesid, värviõpetust, erinevaid meigitehnikaid.
Esimene tund neljapäeval, 20. jaanuaril kell 17.00 Saue kooli ruumis 205.
Ringitasu 100 krooni kuus.
Peotantsukursused algklassidele pühapäeviti kell 16.00 Saue kooli saalis.
Ringitasu 100 krooni kuus.
Breaktants algajatele pühapäeviti kell 19.00 Saue kooli saalis.
Ringitasu 100 krooni kuus..
Info ja registreerimine Saue kooli ruumis 124 või telefonil 6595 009
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Aastate jooksul on kujunenud välja ilus traditsioon, et korraldatakse 70 aasta piiri ületanutele kutsetega jõulupidu. Sel
aastal toimus pidu 23. detsembril. Kutse said 515 inimest, neist
peole tulid umbes pooled. Paljud
jõudsid peole ja ka sealt koju tänu
linnavalitsuse abivalmis bussijuhile Veljole. See on alati eriline
pidu – meelespidamissõnad valitud linnajuhtidelt, lapsed oma
viimistletud laulukavaga, päevakeskuse tantsurühm ja lauluansambel, tantsumuusikat mängiv
kapell – oma ja ehtne kodulinna eeskava.
Ärgu keegi arvaku, et sellist
pidu ei oska nautida ja selle eest
tänada ka vanemas eas rahvas.
Tantsupõrandki on alati keerlevaid paare täis.
Peo eriline osa on pidulik

õhtusöök kooli sööklas. Tänusõnad maitsvate toitude ja kaunilt kaetud laudade eest tegijatele,
oskame seda hinnata. See on võimalus paljude tuttavate-sõprade omavaheliseks kohtumiseks
ja vestlusvõimaluseks. Selline
mõnus restoranis istumise tunne, kohe nagu möödunud nooruses. Jõuluaja kohaselt on need
päevad olnud küll tuisused, küll
libedad, seda soojem on olnud
see peotunne.
Lõpetuseks veel tänu kõigile
korraldajatele, nii päevakeskusele kui huvikeskusele ja loomulikult kõigile neile, kes peole jõudsid ja end seal hästi tundsid. Ilma
koosmõistmiseta ja tegemisteta
poleks midagi.
Koidula Soosalu

Ülelinnaline koduste laste jõulupuu
12.detsembril toimus Saue Gümnaasiumi saalis Saue linna koduste laste jõulupidu.
Koolimaja fuajees ootas punapõskne jõuluvana, kes iga lapsega veidi juttu ajas või talle pai tegi. Oma hoogsate lauludega
hoidsid tuju üleval Saue poistekoori ansamblid. Väikesed poisid ja tüdrukud õõtsusid ema-isa süles kaasa ja nii mõnigi neist
uudistas laulupoisse lähemalt, moodustades lava ees väikese
fänn-klubi.
Kontserdi lõppedes jagas jõuluvana igale pisipõnnile kommikoti, samuti sai laps ise valida endale väikese päkapiku.
Kui mõni pere ei saanud kontserdil osaleda, siis
jõulupaki saab kätte Saue Linnavalitsuse kabinetist 107 kuni
21.jaanuarini.
Info telefonil 6790 196 või e-mailil anneli@saue.ee
Anneli Ritsing
SAUE PÄEVAKESKUS
Üritused jaanuaris
Näitused:

Laine Luigese maalid MAA JA VEE PIIRIL.
Sulev Veerbergi vaskkohrutus

12. jaanuar 15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
13. jaanuar 18.00 Represseeritute vestlusring
19. jaanuar 15.00 Keskkond ja inimesed meie ümber.
Lektorid Inger ja Tõnu Urva
25. jaanuar 15.00 Tervistavaid harjutusi vees (puuetega inimestele)
26. jaanuar 14.00 Kohtumine volikogu esimehe Rafael Amosega
28. jaanuar 15.00 Pensionäride klubi Tammetõru

15. jaanuar 2005

SPORT
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Jõuluuisutamine läks korda
Spordiklubi THK-88 korraldas
27. detsembrist kuni 8. jaanuarini uisutamise õpetuse 3 - 9aastastele lastele. Ettevõtmine
läks igati korda, mõnel päeval
oli jääl korraga üle 30 lapse.
Spordiklubi poolt oli korraldatud transport Tallinna jäähalli
ning tagasi.
Lastega koos said jääl olla
ka nende isad-emad ja vanemad
õed-vennad. Uisutamise mõnude
meeldetuletamisest ning lapse-

lapsega käsikäes uisutama õppimisest ei öelnud ära ka vanaisad.
Uisutamise õpetust jagasid
Spordiklubi THK-88 treenerid
Erki Pajundi ja Andrus Pihlak,
kes ise on endised THK-88 kasvandikud.
Suur tänu ürituse peakorraldajale, Harry Pajundile, kelle korraldamisel sujus üritus tõrgeteta.
Eriline tänu Saue linnavalitsusele ja Saku vallavalitsusele kellede tõhusal toel jõuluuisutami-

Alates 22. jaanuarist viib igal
laupäeval suusarong Elektriraudtee suusakooli Jänedal. Suusakool saab teoks Jäneda Mõisa
ning Elektriraudtee AS koostöös.
Rong väljub Balti jaamast
Aegviidu suunas kell 10.10. Aegviidu raudteejaamas saab kohe
suusad alla panna ning instruktorite juhatusel Jänedale suusatada
(ca 10 km). Kohapeal tass kuuma
teed (tasuta) ning võimalus Musta Täku Tallis keha kinnitada.

Igal laupäeval jagavad instruktorid ligi tunni jooksul Jäneda suusastaadionil näpunäiteid
– kuidas suuski valida, kuidas
määrida, kuidas õigesti sõita jne.
Igal korral on teemad veidi erinevad. Lisaks instruktoritele võib
Jäneda suusakoolis kohata teadmisi jagamas ka meie endiseid
või praeguseid suusakuulsuseid.
Suusatunnid Jänedal toimuvad
lume olemasolul kogu talve jooksul, kõikidel laupäevadel.

ne toimus.
Jaanuarikuus võivad kõik 3
- 9-aastased lapsed jätkata Spordiklubi THK-88 uisutamise treeningrühmades. Treeningud toimuvad kahel korral nädalas
linnahalli jäähallis ja üks kord
Saue gümnaasiumi võimlas.
Pühapäevase treeningu ajal
kutsume jääle ka kõiki lastega
kaasa olevaid emasid, isasid ning
teisi pereliikmeid.

TREENINGUTE AJAD
Neljapäeval 18.00 - 18.50
Pühapäeval 17.00 - 17.50
Info:
Harry Pajundi GSM 5271169
Allan Pihlak GSM 5144689
Spordiklubi THK-88 kodulehekülg www.hot.ee/thk88
Allan Pihlak
THK-88 president

SUUSAKOOL JÄNEDAL
Tagasi Tallinnasse toob osalejad rong Aegviidust kell 15.40.
Kes ei soovi ühe päevaga piirduda neil on võimalus jääda ööbima Jäneda Külalistemajas. Õhtul
toimuvad Musta Täku Tallis ka
peod.
Suusatunnid on osalejatele tasuta. Elektrirongides kehtib
alates 1. jaanuarist talve lõpuni
soodustus – kellel suusad kaasas
saab lumiste ilmadega Aegviidu
suunal igal nädalapäeval sõita 9-

kroonise sooduspiletiga.
Lisainfot annavad
www.janedaturism.ee ja
www.elektriraudtee.ee ning infotelefon 1447. Jäneda Külalistemajas ööbimise kohta täpsem info
telefonil 3849 770.
Kui ilm lubab!
Kuldar Väärsi
Elektriraudtee AS
kommunikatsioonijuht

HARJUMAA 2005. a MEISTRIVÕISTLUSED
MURDMAASUUSATAMISES
Võistlused toimuvad Aegviidus, Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses
29. jaanuaril 2005.aastal. Start on avatud kella 11.00 - 14.00.
Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Harju maakonna omavalitsusüksuste territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel ning Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.
Noorte ja veteranide vanuseklassidesse kuuluvad sportlased tohivad vanuseklassidevõistlusprogrammi raames võistelda ainult omas
vanuseklaasis (sünniaasta järgi).
Täiskasvanute (absoluutses) vanuseklassis tohivad võistelda kõik
soovijad, (ka noored ja veteranid, olenemata sellest, kas nad on võistelnud oma vanuseklassi programmi kuuluvatel distantsidel).
Kõik osavõtjad võivad absoluutses vanuseklassis startida mõlemal
kavas oleval distantsil.
Kuna võistlused toimuvad nn “avatud stardi” põhimõttel, siis toimub ka võistlejate registreerimine (st osavõtjakaartide täitmine) võistluspaigas paralleelselt sportlaste startimisega kella 11.00 - 14.00.-ni.

Võistlejad lubatakse võistlusrajale sõltuvalt valitud distantsi pikkusest.
Orienteeruvalt –
11.00 - 11.25 -2 km; - N14, N16
11.40 – 12.25 -3 km; - M14, M16, N18, N,
12.30 – 13.25 -5 km

- M18, N,

M,

N35, N45, N55

M40, M50, M60

13.30 – 14.00 -10 km -M
Võimalikud väikesed muudatused võivad tuleneda eelregistreerimise käigus selguvast osavõtjate arvust. Start suletakse 14.00.
Saue suusatajatel palun teha eelregistreerimine 24. jaanuariks
sauehuvikeskus@hot.ee; 6 595 009.
Kui võistlused toimuvad, väljub buss 29. 01. 2005 kell 9. 30 Saue
linnavalitsuse juurest.

VÕISTLUSTE KAVA JA VANUSEKLASSID
NOORED

M18
N18
M16
N16
M14
N14

1987 - 1988

VETERANIDE

I grupp

VETERANIDE

II grupp

VETERANIDE

III grupp

1956 - 1965 M40
1961 - 1970 N35
1946 - 1955 M50
1960 – 1951 N45
1945 ja varem sünd. M60
1950 ja varem sünd. N55

TÄISKASVANUD

1989 - 1990
tüdrukud
1991 ja hiljem sünd

noormehed
neiud
poisid
2 km
poisid
tüdrukud
mehed
naised
mehed
naised
mehed
naised
mehed
naised

5 km
3 km
3 km

Kuna lumeolud on kesi-

3 km
2 km
5 km 10 km
3 km 5 km
5 km
3 km
5 km
3 km
5 km
3 km

milline on olukord kahe

sed ja keegi ei oska öelda,
nädala pärast, siis täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab telefonidel 6118 556 ja 6118 557
Harjumaa Spordiliidust.
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Tel: 6700 055; 52 911 09 Anne Olonen
nommest@online.ee
www. Kinnisvaraturg.ee/nommest
Tallinn-Nõmme, Jaama 14
Korterid, majad, krundid Sauel. Konsultatsioon tasuta.
Kõikide meie büroo klientide vahel loositakse kaks korda aastas
välja kinkekaart 6000.TREPID, UKSED, AKNAD, EKSPERIMENTAALMÖÖBEL
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA KORRALIKULT
Küsi hinda faksi teel: 6 712 261
Info: 56 64 55 64 – kell 8.00 – 20.00
KEILA PUIDUKODA
Asume Harju KEKi territooriumil

Veskimöldre piirkonnas
asuv ilusalong vajab
juuksurit ja kosmeetikut.
Tingimused soodsad.
Info: 6796 424; 56 43 300

HOTELL PEOLEO on hoogsalt laienemas
ja seoses sellega
otsib lisatööjõudu alljärgnevatele ametikohtadele:
* kokk
* kelner/baarman
* ettekandja/baaridaam

CV palun saata e-mailile: kairi@peoleo.ee
või aadressile: Pärnu mnt 555, 76401 Harjumaa
Lisainformatsioon: e-maili või telefoni teel: 6 503 971

HOTELL PEOLEO

kutsub hubasesse jahistiilis restorani, nautima
PÄEVAPRAADI (kell 12:00 - 16:00)
KOOS JOOGIGA (piim/keefir) 35.-

Karateklubi Kimura Shukokai ootab uusi õpilasi!
Võtame vastu poisse ja tüdrukuid alates 7. eluaastast, kuid
oodatud on ka täiskasvanud, kellel on soov karate’d harjutada.
Varasem kogemus võitluskunstide harjutamisega ei ole vajalik.
Treeningud toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval 18.0019.00 Saue Gümnaasiumi spordisaali rõdul. Lisainfot leiab
treeningusaalist ja internetist www.shukokai.ee

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

Samuti pakume a´ la Carte restoranis jahihõngulist menüüd.

Raamatupidamisteenused

Soovi korral broneeeri laud telefoni teel 650 3965

Fitek OÜ, Tule 32, Saue

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt 555 Harjumaa

tel 504 1888

Mälestame sügavas
kurbuses unustamatut
JAAN TEPANDIt
ja avaldame kaastunnet
omastele
Päevakeskus

Infoleht Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505. Toimetaja: Olav Kruus. Kujundus ja trükk: AS Spin Press. Tiraaž 1700.
www.saue.ee; Telefon: 6 790 175, faks 6 790 193. Kaastööd, kuulutused ja reklaamid saata aadressile: leht@saue.ee
Reklaam ja teated 4.- krooni cm2. Erakuulutused kuni 3 veerurida 15.- krooni, iga lisarida 5.- krooni.
Surma- ja õnnitluskuulutused 30.- krooni.

