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SELGUS
VÕIMULIIT
SAUE LINNAS
Teatavasti järgnevad igale valimistulemuste kinnitamisele läbirääkimised
võimukoalitsiooni moodustamiseks. Saue
linnas on need lõppenud ja 20. oktoobril
avaldati vastav pressiteade.
Neljapäeval, 20. oktoobril, sõlmisid Saue
linnas kohalike omavalitsuste volikogude
valimistel võitnud Eesti Reformierakond ja
teise tulemuse saavutanud valimisliit
“Sõbralik linn” koalit sioonilepingu.
Linnavolikogu valimistel andsid sauelased Reformierakonnale seitse mandaati ja
valimisliidule „Sõbralik linn“ neli mandaati.
Kaks paremat tulemust saavutanut otsustasid tulevikus oma jõupingutused Saue
linna stabiilse ja tasakaalustatud arengu
nimel ühendada ning sõlmisid koalitsioonilepingu.
Lepingus on sätestatud nelikümmend
kuus kahe nimekirja saadikute valimislubadust, mille lunastamiseks on vastavalt
seadusele esmakordselt aega neli aastat.
Lepingu kohaselt kuulub Saue linnapea
koht valimisliidule „Sõbralik linn“ ja
volikogu esimehe koht Reformierakonnale.
Uue Volikogu esimene istung toimus
27. oktoobril.

KOALITSIOONILEPING
lk. 10-12
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SAUE LINNA VALIMISKOMISJON TEATAB

VALIMISTULEMUSED
16.oktoobri 2005 a Saue Linnavolikogu
valimised möödusid Sauel rahulikult.
Valijate aktiivsus võrreldes 2002 aastaga
oli mõnevõrra madalam. 2002 a oli
valijate nimekirjas 4033 valijat ja
hääletamas käis 2625 valijat, seega
valimistest osavõtu % oli 65,1.
Tänavuste valimiste osavõtu % oli 56,7.
Esimest korda toimus e-hääletamine.
Saue linna valijatest kasutas seda
võimalust 70 inimest. Kehtetuid
hääletussedeleid oli 30.

Nendel sedelitel oli kandidaadi numbri
jaoks ettenähtud lahtrisse tõmmatud
kriips või rist, vaid kahele sedelile oli
kirjutatud halvustav repliik toimuva
kohta.
Lisan valimisi iseloomustavad võrdlustabelid ja valimiskomisjoni otsused
volikogu liikmete ja asendusliikmete
registreerimise kohta. Üksikasjaliku
ülevaate hääletamistulemustest saab
Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt
või linnakantseleist.

Valijaid nimekirjades
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Edukat linna arengut soovides
Valimiskomisjoni esimees
Jekaterina Tikerpuu

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Hääletamisest osavõtt
J,R

Saue Linna valimiskomisjoni kutsel
toimub esimene volikogu istung
27. oktoobril 2005 a. Saue Linnavalitsuse
volikogu saalis (Tule 7 III korrus)
algusega kell 16.00.

Nimekiri
1 Eesti Reformierakond
2 VL “Sõbralik linn”
3 Eesti Keskerakond
4 Erakond Res Publica
5 VL “Saue - kodune linn”
6 Eestimaa Rahvaliit
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SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI OTSUS
Saue Linnavolikogu liikmete registreerimine
Saue
21 .10.2005 nr 6

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
( https://www.riigiteataja.ee) § 68 lõike 1 ja
valimistulemuste alusel Saue linna valimiskomisjon
registreerib Saue Linnavolikogu liikmed
1. Lihtkvoodi ületamise teel:
1.1 Jaan Moks (Eesti Keskerakond) – 277;
1.2 Orm Valtson (Eesti Reformierakond) – 193;
2. Võrdlusarvude alusel:
2.1 Urmas Viilma (VL “Sõbralik linn”) - 498,0000
2.2 Madis Milling (Eesti Reformierakond) 448,0013
2.3 Rafael Amos (Eesti Reformierakond) - 311,0263
2.4 Valdis Toomast (Erakond Res Publica) 289,0000
2.5 Ero Liivik (VL “Sõbralik linn”) - 266,8716
2.6 Vello Krohn (Eesti Keskerakond) - 266,3357
2.7 Andres Pajula (VL “Saue - kodune linn”) 248,0000

2.8 Vello Toomik (Eesti Reformierakond) - 240,0780
2.9 Anne Teetamm (Eesti Reformierakond) 196,3963
2.10 Matti Nappus (VL “Sõbralik linn”) - 185,2764
1.11 Priidu Kalbre (Eesti Keskerakond) - 184,9044
2.12 Harry Pajundi (Eesti Reformierakond) 166,6749
2.13 Rainer Sternfeld (Erakond Res Publica) 154,8713
2.14 Malle Liiv (Eesti Reformierakond) - 145,0835
2.15 Monika Liiv (VL “Sõbralik linn”) - 143,0129
3. Otsus avalikustatakse Saue linna veebilehel ja
linnavalitsuses teadete tahvlil.
4. Otsus jõustub avalikustamisele järgnevast
päevast.
Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees

SAUE LINNA VALIMISKOMISJON TEATAB
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SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI OTSUS
Saue Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine
Saue
21 .10.2005 nr 7
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse (https://riigiteataja.ee) § 69 lõike 1 ja
valimistulemuste alusel Saue linna valimiskomisjon registreerib Saue Linnavolikogu
asendusliikmed :

nr 147 Arvo Rebane
nr 149 Mati Riimaa
nr 148 Tarmo Toiger
nr 150 Rain Sinimaa
nr 146 Hinno Vospert

1. VL “SÕBRALIK LINN”
nr 107 Henn Põlluaas
nr 105 Elviira Alamaa
nr 106 Ants Torim
nr 104 Allan Pihlak
nr 113 Tiit Trofimov
nr 114 Arne Sõna
nr 117 Dimitri Borovik
nr 116 Krista Dudarenko
nr 109 Kaido Grossthal
nr 110 Elina Siimon
nr 111 Kristiina Liivik
nr 115 Mati Ojasoo
nr 112 Thomas Oberg

EESTI REFORMIERAKOND
nr 160 Erki Kuld
nr 173 Raivo Ojapõld
nr 174 Kalev Lillo
nr 162 Aidu Ots
nr 164 Valmar Kaur
nr 170 Rein Soosalu
nr 166 Sirli Tamm
nr 161 Sven Sommer
nr 158 Margo Koppel
nr 172 Riina Tarien
nr 165 Ivar Feldmann
nr 169 Peep Pihotalo
nr 168 Tiit Selberg
nr 167 Andrus Rebane
nr 171 Raimo Rikka

EESTI KESKERAKOND
nr 130 Kostel Gerndorf
nr 138 Ülo Vatsk
nr 134 Valdo Pilve
nr 133 Jaanika Mägi-Klimenkova
nr 135 Ervin Lillepea
nr 131 Priit Tähtsalu
nr 142 Greta Silberg-Käärik
nr 136 Henn Vaher
nr 139 Aado Liblikmann
nr 137 Maie Uhtlik
nr 140 Helmut Paabo
ERAKOND RES PUBLICA
nr 145 Tõnu Urva
nr 151 Andrei Sekljutski
nr 152 Krister Kaarlep

VL “SAUE - KODUNE LINN”
nr 176 Maie Särak
nr 178 Edith Madalik
nr 181 Erna Gerndorf
nr 180 Tiina Vainrauh
nr 177 Arvo Anni
nr 179 Kaimo Käärmann
nr 182 Aleksei Movtðanjuk
2. Otsus avalikustatakse Saue linna
veebilehel ja linnavalitsuses teadetetahvlil
3. Otsus jõustub avalikustamisele järgneval
päeval.
Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees
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SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI OTSUS
Saue Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine
Saue
21 .10.2005 nr 8
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse (https://www.riigiteataja.ee) § 70 lg
1 lõike 1 ja valimistulemuste alusel Saue
linna valimiskomisjon registreerib Saue
Linnavolikogu lisamandaadid alljärgnevalt:
Võrdlusarv
142,7258
132,8999
128,6546
116,9920
116,7571
115,7146
107,5199
105,2462
99,2872
99,0878
96,5946
92,2662
89,3189
86,4253
86,2518
83,1108
82,9935
77,7483
76,6387
76,4848
73,0675
71,2193
68,9443
68,9304

Erakond, valimisliit
Eesti Keskerakond
VL “Saue - kodune linn”
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Erakond Res Publica
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
VL “Saue - kodune linn”
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Erakond Res Publica
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
VL “Saue - kodune linn”
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”

68,7920
67,8930
65,2833
62,6945
62,5686
62,0099
59,0647
58,2611
57,6185
57,5408
57,4253
56,4000
53,9770
53,2067
53,0998
51,7638
50,1545
49,5086
49,4442
49,4091
46,3142
46,2212
44,4751
43,5258
43,039
41,0697
40,0018
38,8889
38,1655
36,3829

Eesti Keskerakond
Erakond Res Publica
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
VL “Saue - kodune linn”
Erakond Res Publica
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Reformierakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Eesti Reformierakond
Erakond Res Publica
VL “Sõbralik linn”
VL “Saue - kodune linn”
Eesti Keskerakond
VL “Sõbralik linn”
Eesti Keskerakond
Erakond Res Publica
VL “Sõbralik linn”
VL “Saue - kodune linn”
VL “Sõbralik linn”
Erakond Res Publica
VL “Sõbralik linn”
VL “Saue - kodune linn”
Erakond Res Publica

Jekaterina Tikerpuu
Komisjoni esimees

5

UUDISED

AUSTATUD
VALIJAD
Eesti Reformierakonna Saue linna
nimekirjas kandideerinud sauelased
tänavad kõiki, kes 16.oktoobril
valimiskastide juures käisid. Osalus
jäi küll väiksemaks, kui möödunud
korral, aga eks siin olnud ka mitmeid
objektiivseid ja subjektiivseid
põhjusi. Kummatigi said valikud
tehtud ja mandaadid jagatud. Eriti
rõõmustav on see, et Te eelistasite
tühikargamisele tegelike tegude
tegijaid. Neli aastat on pikk aeg.
Usume,et toetudes Teie usaldusele,
anname endast Saue linna arengu
kujundamisel parima. Valimiste
võitjad arvestasid teie soovidega koalitsiooni moodustasid kaks
volikogus enim kohti saanud
nimekirja. Ja eks aeg näitab meie
valiku õigsust.

VALIMISLIIT
“SÕBRALIK
LINN”
tänab kõiki oma valijaid
usalduse eest! Tänu Teile
saavutasime tulemuse,
mis võimaldab lootusrikkalt tulevikku vaadata.
Töö meie valimislubaduste täitmise eest on
juba alanud.

28. oktoober 2005

KALLID KAASLINLASED!
TÄNAN
SÜDAMEST
TOETUSE EEST
Eriti soojaks tegi südame
linnakodanik, kes ei suutnud halva tervise tõttu
valimisjaoskonda tulla ja
kutsus valimiskasti koju.
Kasti avamisel leidis valimiskomisjon sealt hääletussedeli – nr. 103 Matti Nappus.
Austatud valija, soovin Teile
head paranemist!
Kui abi vaja, siis olen alati
valmis Teid abistama.
Teie
Matti Nappus
Saue linnavolinik

BEEBIBALL
Vasakult paremale
istuvad oma emmede
süles:
HENDRIK OJAMAA,
ANNETTE-MARII
ARGUS, KRISTOFER
VOLT, ANNE-CRISTINA
KARU, BERIT METS,
ANDRY PALMISSAAR,
GREN KEVIN
KREISBERG,
ANNE-LIINE PRUUL,
ROBERT LANNES,
REEVO VEELMAA,
CAROLIN KOHAVA,
HENDRIKO OJAVEER,
MARIA HELENA
LEPIK, JAKOBPATRICK PUUPUS.
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UUS VOLIKOGU

Sauelased on teinud oma otsused ja valinud uue Linnavolikogu. Järgmised neli aastat hakkavad
valitud volinikud hoolitsema Saue linna igapäevaelu ja arengu eest, ellu viima linnakodanike tahet.
Kes on need inimesed?
Loomulikult on nad sauelastele tuttavad, neid hinnatakse nende tegude ja teadmiste järgi. Muidu
poleks neid valitud.
Ajaleht “Saue Sõna” ühineb vastsete volinike õnnitlejatega.
Kuid siiski ei saa arvata, et iga sauelane tunneb ja teab igat uut linnavolinikku. Seepärast esitab
toimetus igaühele neist kaks küsimust:
1. Mida peate vajalikuks sauelastele öelda enda tutvustamiseks?
2. Mida peate oma neljaaastase volinikutegevuse põhieesmärkideks ?
Vastused toome ära valimisnimekirjade poolt saadud linnavolikogu mandaatide järjestuses
REFORMIERAKOND ORM
VALTSON
1. Tere. Minu nimi on Orm Valtson ja
Saue linnaga seotud enam kui 20 aastat.
Sauelt sai alguse minu huvi ühiskondlike
protsesside ja nende juhtimise vastu.
Minu tööalane kogemus on olnud
vahetult seotud kohalike omavalitsustega, sellest Sauel 12 aastat. Ilmselt mäletavad paljud mind kui endist
Saue linnapead ja vähem kui endist Harju maavanemat.
2. Minu peamine eesmärk on taastada linnaelanike usaldus Saue
Linnavolikogusse ja Linnavalitsusse. Tegeleda linna arengu seisukohast
oluliste küsimustega, mitte pisiasjadega. Taastada inimestevahelised head
suhted. Hoolitseda selle eest, et linnajuhtimisel oleks järelkasvu. Avatus
suhtlemises linnaelanikega. Soovin luua volikogus sõbraliku ja töise
õhkkonna, et volikogus töötatud aeg oleks kasutatud efektiivselt.

MADIS
MILLING
1. Sündisin 1970. aastal Tallinnas,
Sauel elan 2001. aastast. 1993. aastal
lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikooli
v
näitejuhtimise-rezii erialal. Olen töötanud
nii pedagoogiametis kui erinevates teleja raadijaamades. Praegu töötan Raadio
3 hommikuprogrammi juhina. Eraettevõtjana tegelen üritusturunduse ja
militaarturismiga. Vaba aeg kuulub Kaitseliidule, kuhu kuulun 1991.aastast.
Eesti Reservohvitseride Kogu liige 2004. aastast.
2. Oma ettevalmistusest tulenevalt on mulle lähedane kultuurivaldkond.
Sellega tahangi tegeleda, muid ambitsioone mul pole. Püüan ära teha
midagi käega katsutavat ja silmaga nähtavat. Tuleb leida ja tööle
rakendada Saue Jaanitule platsi-lauluväljaku funktsioonid. Et ta poleks
seitsme tuule käes. Saue linn ei tohi muutuda magalaks, noored peavad
saama siin oma energia kasulikult ja ohutult välja elada. Seega tahan
tegeleda ka sellesse valdkonda kuuluvaga – rulaväljakud, tervisespordirajad, vaba aja veetmise kohad, huvialaringid… Kauges tulevikus
sirendab mu silme ees uhke, kaasaegse tehnikaga varustatud Saue
Seltsimaja. See on pikk ja töörohke protsess. Aga alustama peab kohe.

7 mandaati

RAFAEL
AMOS
1. Sündisin 1950. aastal tallinnas,
Kalamajas. Õppinud Tallinna 2.
Keskkoolis (Tallinna Reaalkool) ja Tartu
Ülikoolis. Töötasin Tallinna EPTs
meistrina, ajakirjanikuna, justitiitsministeeriumis ja Harju Maavalitsuses
osakonnajuhatajana. Priitahtlik tegevus:
olen aastaid olnud töötülide paikkondlik lepitaja Harju maakonnas, Harjumaa
Noorte Puhkpiiliorkestri patroon, Harjumaa Spordiliidu aseesimees,
rahvakohtunik. Abielus, peres kaks last. Saue linnavolinikuks olen valitud
aastast 1993, astatel 1996-2002 ja 2004-2005 volikogu esimees
2.Saue linna areng peab olema stabiilne ja tasakaalustatud.
Investeeringute kõrval pööran rohkem tähelepanu sotsiaalprobleemidele.
Läksin valimistele põhimõttega: vajajale abi - tegijale võimalus.
Väärtustagem mudilasi,noori peresid,pensionäre. Aidakem hädasolijaid.
Volikogu töös ei saa juhinduda teoreetilistest dogmadest, vaid otsuse
langetamisel tuleb esikohale seada inimene, tema heaolu, tema sotsiaalne
turvalisus.

VELLO
TOOMIK
1.Kauaaegse sauelasena, nagu ma
olen, tunnevad ja teavad mind vist
paljud. Ei ole ma ennast kiitnud taevani
ega konkurente laimanud maapõhja,
vaid olen püüdnud rahulikult ja
tulemuslikult teha oma tööd juba kahes
eelmises volikogus.
2.Kõige suurem soov on teha kõigi valitud volinikega tööd ühiste
eesmärkide nimel, Saue elu arendamisel. Vajalik on lõpetada juba
töösolevad projektid ja alustada uusi Sauele vajalikke töid. Nelja aastaga
peaks jõudma palju.
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ANNE
TEETAMM
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MALLE
LIIV

1.Tahan tänada siinkohal kõiki Saue
inimesi, kes mind usaldasid ja pidasid
oma valiku vääriliseks. Usun, et veerand
sajandit elu ja tööd Sauel on
võimaldanud mul piisavalt tundma
õppida linna ja linlasi, inimeste rõõme ja
muresid. Samas loodan, et ka läbi oma tööde ning tegemiste olen loonud
võimaluse vastastikuse usalduse tekkimiseks. Küllap ka järgnevad neli
aastat võimaldavad seda igati süvendada.
2. 14.oktoobri Saue Sõnas kirjutasin oma mõtetest ja tegemistest
eelmise volikogu koossei sus. Hea meel oli tõdeda, et palju kolm aastat
tagasi plaanitust on jõudnud tulemusteni. Samas kirjutasin ka meie,
Saue inimeste probleemidest, mis järgnevate aastate jooksul veel
lahendamist vajavad. Loodan, et kõigil volikogu liikmetel saab neljaaastase
volinikutegevuse põhieesmärk olla sama: linna valitsemises stabiilsuse
tagamine, konstruktiivne koostöö volikogus ja oma valijatele antud
lubaduste täitmine.

1. Kõigepealt tänan kõiki oma valijaid
usalduse eest. Kuna töötan Saue
Gümnaasiumis õpetajana, siis olen
kõige paremini kursis koolielu
probleemidega. Võõrad pole ka kultuurija spordielu. Need on põhivaldkonnad
millega tahaksin tegeleda.
2. Põhieesmärgiks on õpikeskkonna parandamine ning selle
ainukeseks ja õigeks lahenduseks pean ma algklasside maja. Koos
algklasside maja ehitamisega tuleb lahendada ka koolisöökla ja saali
probleem.
Teiseks põhieesmärgiks on korralik valgustatud tervisespordirada
tammikus ja laululava ning jaanituleplatsi korrastamine, et seda platsi oleks
võimalik kasutada ka puhkekohana.

HARRY
PAJUNDI

ettevõtlusega või on kuulnud Saue Lions klubi toimetamistest ja
tegemistest. 2000-2001 olin klubi president, 2000-2005 Saue Ettevõtete
liidu juhatuse esimees. 2003. aastast uuesti jäähokiklubi THK-88
juhatuses, tegelen järelkasvugruppide organiseerimisega
2. Saue linnas elatud 25 aasta jooksul olen muutunud selle linna
fänniks ning volikogusse pürgimine sai selle loomulikuks jätkuks.
Saue linn on surutud küllaltki kitsastesse piiridesse, raudtee ja Keila
maantee vahele. Sellest tingituna on see väikelinn ka ammendamas
oma elamuehituse võimalusi. Viimane omakorda toob kaasa ühe linna
tuluallika kasvu seiskumise.
Järgneva nelja volikogu aasta jooksul pean oma põhieesmärgiks Saue
linna tervikliku ning tasakaalustatud arengukava väljatöötamisele kaasa
aitamist ning ka selle ellu viimist.

1. Sündisin 1956. aastal Eestimaa
südames Paides, seal möödus
lapsepõlv ja sportlik noorukiiga. 1974.a.
alustasin õppimist Tallinna Polütehnilises Instituudis (Tallinna Tehnikaülikool), lõpetasin masinaehitusinseneri
kutsega. Töötanud olen EPT süsteemis, praegu Sauel asuva ettevõtte
Eurokraft juhataja. Seetõttu teavad ja tunnevad mind paremini need
sauelased, kes töötasid kunagises Harju EPT-s, on seotud tänase Saue

VALIMISLIIT “SÕBRALIK SAUE” - 4 mandaati
URMAS
VIILMAA
1. Olen Sauel käinud lasteaias ja lõpetanud
gümnaasiumi. Kuna valisin kirikuõpetaja ameti,
ei saanud seda pidada Sauel, sest siin luteri
kirikut ei ole. Seepärast töötasin 11 aastat
Pärnu-Jaagupis. 2003. aastal kutsus
kirikuvalitsus mind tööle Tallinna. Sellest ajast
elan koos perega taas Sauel. Poliitikaga olen
tegelenud ligi kümme aastat, sealjuures juhtinud mitmeid volikogu komisjone ning olnud
ka volikogu esimees. Kandideerisin ka Riigikogusse. Pean lugu ausatest ja avatud
inimsuhetest, kus teise inimese arvamusest peetakse lugu ka siis, kui sellega otseselt
ei nõustuta. Igaühel peab olema võimalus oma põhimõtete järgimiseks ja ideede
elluviimiseks, kuid see ei tohi toimuda teiste inimeste väärikust või arvamust maha
tallates.
2. Kahtlemata on igal volikogu liikmel oma spetsiifilised teemad, millega ollakse
paremini kursis. Kuid sellest tulenevalt ei tohi tekkida olukorda, kus linnas arendatakse
ainult neid valdkondi, mille esindajad on valitud volikogusse. Loomulikult tunnen minagi
ennast kindlamini kultuuri, hariduse või sotsiaalvaldkonnas, kuid tean, et pean otsustama
ka asju, mis puudutavad iga linlase turvalisust, füüsilist elukeskkonda, tervist või muid
elutähtsaid küsimusi. Ei ole ju õiglane olukord, kus ühe kitsa huvigrupi esindajad
seisavad vaid oma kitsa huvigrupi eest ning muu neid ei huvita. Pean seda
enesekeskseks ja omakasupüüdlikuks. Isiklikult arvan, et volikogu iga liige peab järgima
linna tasakaalustatud arengu põhimõtet. Lahendada tuleb kõik valupunktid, hoolimata
sellest, kas sellest sõltub laste või eakate, suusatajate või tantsijate, ettevõtjate või
pedagoogide heaolu. Volikogu liige on linnakodaniku teenistuses, mitte vastupidi!

ERO
LIIVIK
1. Olen sündinud 21.septembril
1971.aastal. Samal aastal kolisid minu
vanemad Sauele. Lõpetanud Saue
Keskkooli 1989.aastal, Tartu Ülikooli
õigusteaduskonna.2000.a. Töötasin
juristina Eesti Pangas, juriidilise
osakonna juhatajana Tallinna Kesklinna
Valitsuses. Saue Linnavolikogusse olen valitud nüüd juba kolmandat
korda. Viimased poolteist aastat olen olnud linnapea. Abielus ning kahe
lapse - 11-aastase Hans Erichi ja ühe aastase Stella isa. Minu hobideks
on lugemine ja male (olen Saue Maleklubi asutaja). Minu lemmikkoht Saue
linnas on tammik.
2. Esmalt tänan kõiki oma valijaid usalduse eest. Luban kogu oma
jõu pühendada sellele, et Sauest saaks järgmise nelja aastaga kõikide
kodulinlaste jaoks veelgi sõbralikum elupaik. Soovin, et Saue oleks
jätkuvalt üks Eesti kiiremini arenevaid väikelinnu. Rahvaesindajana
tegutsen valimisliidu “Sõbralik linn” valimislubaduste ja programmi täitmise
nimel.
Neist tähtsamad: kooli juurdeehitus, suurem toetus kooliskäivate
lastega peredele ja Saue pensionäridele, Saue Muuseumi asutamine,
“Kultuurkapitali” ja “Spordikapitali” asutamine Saue kultuuri- ja spordielu
edendamiseks, väikeettevõtluse arendamine, senisest teadlikum
linnakujundus ja parem heakord.
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MONIKA
LIIV

MATTI
NAPPUS
1. Sündisin jõulukuus aastal 1943
Sauel, Rahula külas. Mitmendat põlve
sauelane. Alates 1989. aasta sügisest
on mind korduvalt valitud volikogude
liikmeks, ükskõik millist nime volikogu
parasjagu kandis. Volitused maha
pannud volikogus olin aseesimees. Olete ehk märganud, et olen
järjekindel ja oma valimislubadused põhiliselt täitnud. 40 aastat tööd
ühes ettevõttes – Tallinna Autobussikoondises - on minu tahtejõu
tõsiselt proovile pannud, minu tahtejõudu tõsiselt karastanud. Aktiivne
Kaitseliidu liige.
2. Jätkan samas vaimus täis energiat ja sõbralikku koostööd. Meie
silme all põllulappide ja võsa asemele ühise vaevaga kerkinud mõnus
linn pole veel valmis. Vajab veel tubli tüki tublit tööd. Ehk lugesite
minu ühemehelehest Rööpmeseadja, et tahan räämas Saue
jaamahoone muuta Saue muuseumiks, kus on ruumi ka rongi
ootavatele inimestele. Loodan uues volikogus mõndagi ära teha
sotsiaal- ja tervishoiuteenuste ning teeninduse paremaks muutmisel.
Saue inimesed väärivad seda .

1. Töötan Saue Noortekeskuses noortejuhina
ja Saue Huvikeskuses ringijuhina.Olen Saue
Naisseltsi ja Saue Lastekaitse Ühingu
asutajaliige. Õppisin Tallinna 46. Keskkooli
kunstiklassis ja tegin läbi Tartu Kunstimuuseumi Kujutava kunsti Kaugõppekursuse.
Abielus ja tütre ema. Kõikide volikogude
koosseisudes, kuhu olen kuulunud, võtsin osa
kultuuri-, haridus- ja sotsiaalprobleemide käsitlemisest. Viimases volikogus kuulusin
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
2. Saue on saanud UNICEF-ilt lastesõbraliku linna nimetuse ja me peame seda tiitlit
hoidma. Olen seda meelt, et noortele on vaja nii õpetav-arendavat koolivälist tegevust,
mida pakuvad huvikeskus ja spordiringid, kui ka vabamat kooskäimise võimalust
täiskasvanute mõõduka järelvalve all. Selleks on Noortekeskus.
Meie koolitusloaga Huvikeskusele tuleks luua paremad tingimused vabahariduse
andmiseks, parandada materiaalset baasi ja lahendada ruumiprobleemid planeeritava
kooli juurdeehituse abil. Tulevikuvisioon - Sauel seisab hoone, mida võime nimetada
kultuurikeskuseks. Võimalikult kiiresti peame noortekeskuse välja viima
tervistkahjustavatest keldriruumidest. Raha korraliku keskuse ehitamiseks tuleks leida
europrojektide abil. Sarapiku metsatukka võiks rajada ka seiklusraja, mis muudaks
taastatava terviseraja kasutamise mitmekesisemaks. Jaanitule platsi kujundame
meeldivaks puhke- ja jalutuspaigaks koos istepinkide, kiikede, paari grillimisplatsi ja
piknikulaudadega. Meie linnas on mitmeid aktiivselt toimivaid mittetulundusühinguid,
seltse, seltsinguid. Koostöö nendega toimub läbi ühekordsete projektide, kuid rohkem
võiks olla linnavalitsuse ja mittetulundusühingute ühisprojekte.
Rahva hulgas liigub häid ideid, pangem need ühistes huvides toimima.

KESKERAKOND - 3 mandaati
JAAN
MOKS

PRIIDU
KALBRE

Kõigepealt tahaks tänada kõiki
sauelasi, kes mind valimistel toetasid ja
usaldasid!
Usun,et kõik Saue elanikud
tunnevad ja teavad mind ning ma ei vaja
enam täiendavat
tutvustamist. Küll võiks lisada, et töötan aktsiaseltsis Omakodumaja
arengudirektorina, kelle ülesandeks on tegelda uute ehitus-ja
arenguprojektidega.
Põhieesmärkide püstitamisel lähtun ma oma ehitaja elukutsest ja
tuleviku perspektiividest. Olen kindlal arvamusel, et kõiki uusi objekte ja
ehitisi tuleb ehitada mitte uisapäsa tänast päeva arvestades ja populistlikel
ajenditel, vaid tulevikuvajadusel, kusjuures tuleb arvestada ka
ekspluatatsiooni ja muid kulusid.Sellest lähtuvalt juhendun ka volikogus
otsuste tegemisel. Tuleb lähtuda Saue linna ja tema elanike vajadustest
ja soovidest ning kasutada maksumaksja raha otstarbekalt. Pean
tähtsamateks eesmärkideks Saue Keskuse rajamist (see on pikk ja palju
arukalt läbimõeldud tööd nõudev protsess), koolimaja söökla ehitmist,
koolimaja juurdeehitust või uue põhikooli ehitust, samuti pensionäridele
ja invaliididele ning noortele antud lubaduste täitmist. Tuleb ka linnale
tagastada ühistutele antud tänavad ja parkimisplatsid.
Soovin kõigile sauelastele edu ja õnne!
Lugupidamisega Jaan Moks.

1.Olen kõrgharidusega insenerökonomist. Peale kõrgkooli lõpetamist
1972.a. töötasin 14 aastat tolleaegses
Harju EPT-s peaökomistina. Samal ajal
võtsin aktiivselt osa ka Saue linna
sporditegevuse korraldamisest, olles
kohaliku Harju EPT spordiklubi juht rohkem kui 10 aastat. 1986.a. asusin
tööle tolleaegsesse Harju Rajooni TK-sse (praeguse nimega Harju
Maavalitsus), olles seal mitmetel juhtivatel ametikohtadel, ka maavanema
asetäitja. Alates 2000.a. töötan Saue Vallavalitsuses abivallavnemana ja
koordineerin maakorralduse, sotsiaal töö- ja hariduse valdkondi. Olen
seotud ka Saue valla arengu planeerimisega. Olles pikaaegne nii riigi kui
kohaliku omavalitsuse tippametnik, oman piisavalt kogemusi kõigis
omavalitsuse valdkonda puudutavates küsimustes.
2. Saue Linnavolikogu liikmena pean oma põhiülesandeks tagada
olukord, kus Saue linn saaks areneda tasakaalustatult. Sealjuures peab
kõigi arenguküsimuste lahendamisel kaasama võimalikult palju erinevaid
huvigruppe, mis tagaks just nimelt kõigi inimeste huvide võimalikult parema
arvestamise ja sellega seoses ka linna tasakaalustatud arengu. Omamata
ülevaadet kõigi huvigruppide soovidest ja linna konkreetsetest
võimalustest probleemide lahendamisel, ei ole täna võimalik öelda
konkreetseid tegusid, mida peab selle neljaaastase tegevuse jooksul
tegema, et oleks garanteeritud põhiülesande - linna tasakaalustatud areng
- täitmine.

VELLO KROHN
1. Pensionär, spordiveteran, sündinud 1940 Tallinnas, lapsepõlv möödus Viimsis. Sauelane 1972 aastast.
2. Elu peab edasi minema tasakaalustatult. Väljasuremisele määratud sporditegemine tuleb aidata jalgele.
Linn peab materiaalselt toetama spordiveteranide tegemisi ja toimetusi.
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RES PUBLICA - 2 mandaati
VALDIS
TOOMAST
VASTUSEID EI SAADETUD.

RAINER
v
STERNFELD
1. Sündisin 5.detsembril 1982.a. ning olen sünnist saadik elanud Sauel. Koolitee
möödus Saue Gümnaasiumis, mille lõpetasin 2001.a. hõbemedaliga. Hoolides
õpilaste käekäigust, olin 2 aastat Õpilasomavalitsuse president. 2005.a. kevadel
lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli tootearenduse eriala ning hetkel omandan
magistrikraadi mehhatroonika erialal. Õppetegevuse kõrvalt asutasin 2002.a. TTÜ
Fotoklubi, kus tänaseks on 80 huvilist. Lisaks olin tegev ka tudengilehe toimetuses.
Varem olen töötanud AS Fotomax arvutigraafikuna, AS Tarsiman mööblidisainerina
ning TTÜ Mehhatroonikainstituudis insenerina. Alates novembrikuust asun tööle
Saue linnas, ettevõtte OÜ Seromar tegevjuhina. Esindasin sauelasi Saue
Linnavolikogus aastail 2002-2005, olin kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees.
Samuti kuulusin revisjonikomisjoni ning finantskomisjoni. Ma soovin anda endast
kõik, et volikogu töö oleks efektiivne ja tulevikku suunatud. Ma ei poolda poliitilist
laimu ja isikutevahelisi volikogu tööd segavaid arveteklaarimisi. Ma soovin teha
tööd. Ma olen alati unistanud, et Sauest saaks linn, mis oleks eeskujuks teistele
oma uuendusmeelsusega ning samas – inimlähedusega armas omadele.
2. Olles ainuke noorte esindaja Saue Linnavolikogus, on minu suurimaks

prioriteediks noored. Mida rohkem on noortel
tegevust meie koduses linnas, seda
elurõõmsamad ja tahtejõulisemad meie
järeltulijad on. Noored on meie tulevik. On
äärmiselt oluline, et noored saaksid linna
arengus kaasa rääkida. Selleks sooviksin luua
Saue Noorte Volikogu. Seisan selle eest, et
Saue linna loodaks korralik skatepark ning
alustataks noorte omaalgatuslike projektide
toetamist. Oma teiseks prioriteediks pean
linnajuhtimise inimlähedasemaks muutmist. Et
inimene teaks paremini, kuidas linnas oma
muresid lahendada ning arvestataks rohkem inimeste arvamusega. Selleks on oluline
luua e-omavalitsuse süsteem, koostada protsesside käsiraamat koos
telefoniraamatuga, arendada Saue kodulehekülg www.saue.ee sauelastele keskseks
info- ning asjaajamise portaaliks. Avada foorum! On väga oluline, et toimuks rohkem
rahvaküsitlusi ning lõpetuseks, et „Saue Sõna” muutuks värviliseks poliitikavabaks
ajaleheks. Efektiivse majandamise ning tasakaalus eelarvete eest seismise kõrval
on veel mitmeid eesmärke, mida siin kahjuks ruumi tõttu mainida ei saa. Pean
tähtsaks, et ühtedeks neist on noored pered, vaba aja veetmine, Saue omanäolisus
ning sport.

VALIMISLIIT “SAUE – KODUNE LINN” - 1 mandaat

ANDRES
PAJULA
Kallis lugeja
Olen 42-aastane Lääne-Virumaal
sündinud ja kasvanud tegudeinimene.
Olen abielus ja kolme lapse isa. 1987.
aastal lõpetasin Tallinna Pedagoogilise
Instituudi. Töötasin Nissi Põhikoolis
direktorina, Saue Linnavalitsuses abilinnapea ja linnapeana. Alates 2003.
aastast olen Tallinna Haridusameti juhataja. 2004. aastal alustasin õpinguid
Tallinna Ülikooli magistrantuuris strateegilise juhtimise erialal, sest täna me
elame ajudepõhises maailmas, kus kogu maailm areneb pöörase kiirusega
ja esimese 25 eluaasta jooksul omandatud teadmistest on vähe järgmise 40
aasta lennukaks läbimiseks.
Olen õnnelik inimene, kes kõige enam armastab lapsi ja kogu oma senise
töömehe elu on pühendanud lastele. Olen valinud elukutseid, kus mul on
õnnestunud kõige paremini aidata kaasa nende õnneliku ja turvalise
lapsepõlve ning tuleviku kindlustamisele läbi harituse.
Ühe hea näitena minu ametiajast Saue linnapeana võiks nimetada
õnnestunud projekti „Kõik teed viivad kooli” realiseerumist.
Lisaks võiks siinkohal mainida laste suvise töölaagri käivitamist, Saue
linna aasta õpetaja valimise algatamist, lastekaitse päeval linnavõimu
üleandmist noortele, laste sünni väärtustamist ja sünnitunnistuste pidulikku
kätteandmist, koolieelikutele igakuise lastetoetuse maksmist.
1997. a ehitasin ma oma kodu Saue linna, sest Saue oli Eestimaa paremini
ja kiiremini arenev kohalik omavalitsus. Siin mõeldi eelkõige linnakodanikele
ja sellele, kuidas neil siin võimalikult hea ja turvaline elada oleks. Linnavalitsus
oli linnakodanike teenistuses.
Ma olin õnnelik linnapea, sest mu ümber oli väga tubli meeskond ja
koostööpartnerid, kellega koos saavutasime fantastilist edu linna arendamisel.
1997.-2002. aastal Saue Linnavalitsuses töötades oli minu peamiseks
mureks see, et linna areng ei seiskuks. Ma mõtlesin ise ja innustasin ka teisi

mõtlema sellele, kuidas linnas elu kiiremini areneks ja pidevalt midagi uut
sünniks. Enamus ettepanekud leidsid alati toetust. Mõeldi rohkem homsele,
kui tänasele päevale ja nii saidki teoks mitmed uued ilusad ideed
Toimus pidev koostöö oma linna elanikega, mis andis väga häid tulemusi.
Töötati põhimõttel, et LINNAKODANIKUL POLE LINNAVALITSUSSE ASJA,
mis tähendas linnaelanike murede ja probleemide ennetamist ja nende kiiret
lahendamist.
Samuti mõistsin, et nii väikeses linnas Tallinna külje all, nagu Saue seda
on, peaks linna visiitkaardiks olema haridus, see tähendab Saue Gümnaasium
kogu sinna juurde kuuluva muusikakooli, huvikeskuse, raamatukogu ja
muuga. Tänu toona väga heale koostööle kooli juhtkonna ja haldusüksusega
on Saue kooli haldusmudeliga tutvunud koolijuhid paljudest vabariigi
paikadest, seda teatakse, uuritakse ja rakendatakse ka mujal.
2. Aastatel 1993-2002 toimus Saue linna väga kiire ja tasakaalustatud
areng mille aluseks oli stabiilsus ja hoidumine poliitilisest võimuvõitlusest.
Saue Linnavolikogu tegi oma otsuseid konsensuse alusel lähtuvalt elanike
vajadustest. Kahjuks on viimase kolme aasta jooksul olnud Saue
Linnavolikogu tegemistes niipalju ebameeldivat, et on kadunud usaldus. Saue
linna arengut on otseselt mõjutanud erinevate poliitiliste erakondade vaheline
võimuvõitlus, kus peamiseks eesmärgiks pole mitte võitlus Saue linnaelanike
heaolu ja linna areng vaid võimu ja sooja koha eest.
Meie valimisliidu „Saue – kodune linn” ja minu eesmärk isiklikult on tagada
Saue linna juhtimises stabiilsus, et toimuks linna tasakaalustatud, keskkonda
säästev areng. Ma olen seisukohal, et linna edu tagab linnavalitsuse
tulemuslik töö.
Ma seisan sõnavabaduse ning stabiilse, kompetentse ja kõrgelt haritud
linnavalitsuse eest. Võitlen maksumaksja raha omavolilise ja kontrollimatu
raiskamise ning napoleonliku käitumise vastu linnavalitsuses. Poliitilised
intriigid jäägu erakondlike piirkondlike organisatsioonide ja volikogu seinte
taha. Pärast selle saavutamist on aeg on edasi minna, ei saa rahulduda
saavutatuga, tuleb alustada uut projekti ”IMEDE KOOL“.
Meie valimisliidu „Saue – kodune linn“ valimiseelsed lubadused on
mulle järgneva nelja aasta töö eesmärgiks.
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, väljastas ehitusload, nõustus
eelarve siseselt muudatuste tegemisega,
eraldas raha reservfondist, arutas
sotsiaalküsimusi.
Linnavalitsuse 35. istung toimus 12. oktoobril 2005 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 358.
2. Kakao tn 7 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 359.
3. Väljaotsa kinnistule teeehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-le Talter.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 360.
4. Kungla maaüksuse kanalisatsioonipumpla elektrivarustuseks
ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 361.
5. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati :
• Saue Gümnaasiumile 35 000 krooni 20-nda aastapäeva
tähistamiseks;
• Eesti Suusaliidule 25 000 Tambet Pikkori treeningkulude
katmiseks;
• Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile 30 000 krooni Dimitri
Boroviku treeningkulude katteks;
•
Spordiklubile „Saue Tammed” 25 000 krooni Erkki Aadli, Andreas
Kraasi ja Kirti Rebase treeningkulude katteks;
• Spordiklubile THK-88 10 000 krooni inventari soetamise kulude
katmiseks;
• Saue Jäähokimeeskonnale „HC Saue” 20 000 krooni hokisärkide
soetamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 362.
6. Eelarve siseselt muudatuste tegemine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 363.
7. Saue lasteaia „Midrimaa” juhataja ametikoha täitmise konkursi
läbiviimise komisjoni koosseis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 364.
8. Saue Muusikakooli helistuudio rendihinna kehtestamine.
Kinnitati Saue Muusikakooli helistuudio tehnika ja ruumide
rendihinnaks 50.- krooni tund.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 365.
9. Ohtlike jäätmete konteineri võõrandamine.
Otsustati võõrandada ohtlike jäätmete 2 konteinerit jääkväärtusega
7 812 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 366.
10. Koolitoetuste maksmine.
Laekunud avalduste alusel otsustati maksta koolitoetust 123 400
krooni ja erandkorras maksta 6800 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 367.
11. Gümnaasiumi söökla arvelevõtmine bilanssi põhivarana ( II
lugemine)
Otsustati arvele võtta Saue Gümnaasiumi juurde rajatud söökla laiendus
materiaalse põhivarana rekonstrueerimise eest makstud kogusummas
2 628 028.93 ja määrata rekonstrueeritud sööklale kulunormiks 4 %.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 368.
12. Erandkorras Saue Lasteaia „Midrimaa” osalustasu soodustuse
määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 369.
13. Info
10.1 Ero Liivik – OÜ Europolis´e arve tasumine
Otsustati arve tasuda. Leping lõppes 01.10.2005.
10.2 Vello Toomik – seoses koolistaadioni rekonstrueerimisega tekivad
Saue Koolihaldusasutusele täiendavad kulud staadioni haldamisel.

Koolihaldusasutus on esitanud omad ettepanekud staadioni
majandamiseks ja haldamiseks.
Otsustati küsimus ette valmistada järgmisele linnavalitsuse istungile.
10.3 Jekaterina Tikerpuu
Otsustati nõustuda Saue Muusikakooli poolt koopiamasina Minolta
rentimisega.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, kaubandustegevuse
registreerimisega, eraldas raha
reservfondist ja spordiühingutele.
Linnavalitsuse 36 istung toimus
19. oktoobril 2005 ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 370.
2. Vana-Keila mnt 120 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 371.
3. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris:
* jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks Keila Tarbijate Ühistu,
tegevuskoht kauplus „Saue Kaubakeskus”, Ridva 15, Saue;
* teeninduse tegevusalal tegutsemiseks OÜ Euroclean, tegevuskoht
„Keemiline puhastus” Pärnasalu 31, Saue, teenused, mida osutatakse:
keemiline puhastus, puhastustööd, õmblustööd, pesu pesemine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 372.
4. Saue lasteaed „Midrimaa” juhataja ametisse kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
5. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* Spordiklubile Saue Tammed 8 000,00 krooni laste sportliku
koolivaheajalaagri läbiviimiseks;
* Spordiklubile THK – 88 3 500,00 krooni harrastajate hokiliigas
osalemiskulude katteks;
* Korvpalliklubile Saue 12 000,00 krooni Keila korvpalliliigast
osavõtukulude ja võistlusvormi soetamiskulude katteks;
* Saue Naisseltsile 2 200,00 krooni linna MTÜ-dele seminari
korralduskulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 373.
6. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 30 000 krooni Saue Koolihaldusasutusele
elektrikulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 374.
7. Kütte- ja üürikohustuste katmine võlgnikult laekunud summadest.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 375.
8. Info
Jekaterina Tikerpuu
OÜ Uued Tuttavad registreeringu taastamisest.
Kuna tegevuskoht on räämas, sildid katki jne, otsustati arutada küsimust
laiemalt järgmisel linnavalituse istungil.
Mati Uuesoo
Väikebussi liisimiseks avatud pakkumise kutse dokumentide arutelu
Otsustati arutelu jätkata järgmisel linnavalitsuse istungil.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis
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Pakkudes võimalusi
avardame maailma
Ulvi Seermaa
Päevakeskuse tegevusjuhendaja
Koostöös Saku Päevakeskusega on ka
Saue inimestel võimalus osaleda projektis
“Pakkudes võimalusi avardame maailma”.
Projekt
tugineb
ühelt
poolt
vabatahtlikkusele ja inimeste teadlikkuse
tõstmisele, teiselt poolt annab projekt
võimaluse inimestele, kes vajavad isiklikku
abistajat. Samas on vajalik ja võimalik
kaardistada meie inimeste abivajadust,
sest uuest aastast laienevad võimalused
teenuste saamiseks ja on teretulnud
teavitamine erinevatest vajadustest.
Erilist tähelepanu pöörame isikliku
abistaja vajaduse selgitamisele. Isiklik

abistaja sobib eelkõige täiskasvanud raske
puudega inimesele, kes oskab oma
vajadusi määratleda ning abistajat
juhendada. Üldjuhul on nendeks liikumisja nägemispuudega inimesed. Abistamist
vajavad kindlasti ka lapsed ja
vaimupuudega
inimesed,
samuti
liitpuudega inimesed. Nende õigusi
kaitsevad seaduslikud esindajad ning
nemad on ka isikliku abistaja teenuse
tellijaks.
Mitmete puuete ja haiguste puhul tekib
pideva abi vajadus. Kui seda abi annavad
üksnes lähedased inimesed, muutub
füüsiline ja psüühiline sõltuvus koormavaks
mõlemale poolele. Isiklik abistaja on üheks
võimaluseks ja lahenduseks tekkivale

pingelisele olukorrale. Isiklik abistaja võib
olla igaüks, kellel on soov puudega inimese
abistajana töötada, mingit kohustuslikku
koolitust ei nõuta, küll aga on vajalik
hingesoojus, siirus ja soov aidata.
Andmisrõõm on suurim rõõm maailmas ja
igaühes meist on peidus mingi põhjatu
varandus, mida keegi kusagil väga vajab!
Projekti raames on plaanitud ka
erinevaid üritusi koos Saku Päevakeskusega!
Huvitatud on oodatud Saue Päevakeskuses 4. novembril. kell 15.00.
Igasugune informatsioon on oodatud
päevakeskuse tel. 6 595 070 ja 50 87 872.

SAUE NOORED SAMARAS
Anneli Lill
Käesoleva aasta augustikuus toimus
Venemaal Samaras (Volga jõe ääres)
10-päevane rahvusvaheline noorteprojekt. Projekt “Laienenud Euroopa ja
uued Euroopa piirid: noorte seisukoht”
tõi kokku 40 noort Eestist, Itaaliast,
Ukrainast ja Venemaalt, et omavahel
rääkida laienenud Euroopa Liidust,
sellega kaasnenud uutest võimalustest
ja noorte rollist ühiskonnas. Eestit
esindasid muuhulgas kaks Saue noort

– Anneli Lill ja Katre Amos.
Projektis kohtusid väga erinevate
taustadega riigid: vana EL liikmesriik
Itaalia, uus EL liikmesriik Eesti,
liikmestaatust taotlev Ukraina ning
Venemaa, kellel puudub selge
seisukoht oma positsioonist. Kuna
projekt viidi läbi laienenud Euroopa
Liidu piiridest ida pool, siis andis see
selge võimaluse käsitleda Euroopat ja
selle tajumist erinevatest seisukohtadest. Euroopa teema on seotud
märksõnadega: avardunud võimalu-

Seisavad, vasakult teine Anneli ja neljas Katre

sed, võrdsed võimalused, noorte mõju
tänapäeva ühiskonnas, noor kui
aktiivne kodanik. Teemasid käsitleti läbi
erinevate kaasavate meetodite: grupitöö, rollimängud, simulatsioonimäng jm.
Projekti toetas EL haridusprogramm
Euroopa Noored ning Saue noorte
osalemist Saue Noortekeskus.
Miks üldse osaleda rahvusvahelistel
noorteprojektidel? Põhjuseid on
kindlasti mitmeid. Ühelt poolt annab
osalemine palju uusi ja huvitavaid tutvusi, teadmisi ja kogemusi. Suheldes aga
inimestega teistest rahvustest,
tutvustades neile oma rahvust ja
kultuuri, õpime ise austama maad, kust
me pärit oleme.
Saue noored tänavad Saue Noortekeskust meeldiva koostöö eest!!!

Turvaline Saue
Mart Meriküll
Saku konstaablijaoskond
40. nädalal registreeriti Saue
linnas 12 teadet-avaldust. Alustati 2
kriminaalasja. Üks perekondlik tüli, isik
toimetati jaoskonda. 8. okt. öösel vastu
9. okt. varastati Tule tn auto 217 APN,
Ford Transit. Ühelt isikult varastati
mobiiltelefon, varastaja kinni peetud.
Üks liiklusõnnetus joobes juhiga
Pärnasalu tänaval. Valdavalt vaikne
nädal.
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Harju maakonnas
on üks omavalitsus vähem
Kuusalu ja Loksa valdade ühinemisega on Harju maakonnas alates
20. oktoobrist 25 oma valitsuse
asemel 24 omavalitsust. Kahe valla
liitumisel moodustus uus omavalitsusüksus, mis kannab nime
Kuusalu vald.
Evelin Uibokand
Harju Maavalitsuse
välissuhete nõunik

avalike

ja

20. oktoobril avalikustati Kuusalu
valla valimiskomisjoni valimistulemused, millega kinnitati lõpli kult ka
Kuusalu ja Loksa valdade ühinemine.
Ühinenud Kuusalu vallas on 64 küla ja
3 alevikku. Peale ühinemist elab
Kuusalu vallas ligi 6 800 elanikku,
suurus on 70,9 km². Valla keskuseks
on Kuusalu alevik.
Avalike teenuste paremaks kättesaamiseks rajatakse ühinenud vallas

vallaelanikele teenindus punktid
Loksale ja Kolga alevikku.
Vabariigi Valitsus tegi oma otsuse
kahe valla ühinemise osas 30. juuni
2005.a. määrusega 152 „Kuusalu valla
ja Loksa valla haldusterritoriaalse
korralduse ja sellega seonduvalt
Vabariigi Valituse määruste muutmine“.
Määrus jõustus Kuusalu valla
valimistulemuste avalikustamise
hetkest.

Harjumaa omavalitsused
on passiivsed raha küsima
Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi eesmärgiks on Eesti säästva ning
tasakaalustatud sotsiaalse-ja
majandusarengu saavutamine.
Demis Voss
Harju Ettevõtlus – ja Arenduskeskuse
KOV nõustaja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
pakub erinevaid tooteid ja teenuseid ka
kohalikele omavalitsustele. Toetatakse
projekte, mis aitavad kaasa piirkonnale
omase konkurentsieelise väljaarendamisele ja arengupotentsiaali tõstmisele.

Projektiideed, millele võib raha taotleda
on kohaliku turismi ning ettevõtluskeskkonna atraktiivsust tõstva
suunitlusega:
• külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine;
• kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike
alade, objektide ja asulate kaitse ja
eksponeerimine;
• turismi- ja puhkemajandust edendavate piirkonnaspetsiifiliste regulaarürituste käivitamine;
• endiste militaar- ja tööstusobjektide

ning -alade taaskasutusele võtmine
uutes funktsioonides.
2005. ja 2006. aastaks ettenähtud
toetuste rahaline maht on kummalgi
aastal 80 miljonit krooni. Käesoleva
aasta septembri seisuga on projektidele
toetust jagatud 62 120 037 krooni eest.
Siinkohal
kutsub
Harjumaa
Ettevõtlus-ja Arenduskeskus Harjumaa
omavalitsusi üles näitama initsiatiivikust
ja oma ideid ellu viima. HEAK aitab Teid
meeleldi struktuurifondide info osas,
projektide nõustamisel ning partnerite
otsingul. Ärge kõhelge ja võtke meiega
ühendust. Asjakohase info leiate
aadressil www.hedc.ee. Raha ju ootab!

Saku ja Saue vald tahavad liituda
Tallinna ühtse piletisüsteemiga.
Augusti lõpus käivitunud
Tallinna ja Viimsi ühtse
piletisüsteemi pilootprojekt
innustab teisigi linna lähedasi
valdu ja linnu süsteemiga
ühinema, seni on soovi
avaldanud Saku ja Saue vald.
Septembri keskel tehti Harjumaa
Ühistranspordikeskuse juhatuse
koosolekul kokkuvõte Tallinna ja Viimsi
valla vahelisest ühtse piletisüsteemi
senisest toimimisest.
Peale ühtse piletitüsteemi kasutuselevõttu on kasutajate arv liinil olu-

liselt suurenenud ning Harjumaa Ühistranspordikeskus on väga huvitatud
süsteemi laiendamisest teistesse
valdadesse.
Postimees kirjutas kolmapäeval, et
liitumine ühtse piletisüsteemiga tegi
bussisõidu Viimsisse keerulisemaks
ning ka kallimaks. Haabneeme
jõudmiseks tuleb märgistada kaks
erinevat piletit, neist kümnekroonine
siseliini pilet kahe viimase peatuse
jaoks. MTÜ Harjumaa Ühistranspordikes kuse tegevdirektor Pärt
Põldemaa ütles ajalehele, et kahest
piletist üks on Viimsis kehtiv kümne

kroonine valla liinide tunnipilet ning kes
planeerib sõitu, saab Tallinna talongid
varem ja odava malt valmis osta. Kui
varem tuli sihtpunkti jõudmiseks
kasutada kahte transpordivahendit
ning ka kahte piletit, uudne süsteem
võimaldab sihtkohta jõuda aga ühe
bussiga.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse
välja töötatud ühtse piletisüsteemi
esimeses etapis ühildati Tallinna ja
Viimsi valla ühistransport, millega saab
linna ja valla piires sõita vastava pileti
või elektroonilise 30 päeva
ühiskaardiga.
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„Vikerkaar“ sõpruslinnas
Vangazis
v

20.- 21. oktoobril käisid
külaskäigul sõpruslinnas
v
Vangazis showgrupi Vikerkaar
kolm Saue tantsurühma.
Reede õhtul anti linna
kultuurimajas täissaalile
kontsert, mis sai kohalikelt
väga palju kiidusõnu. Samal
kontserdil astusid üles ka
v
Vangazi
showtantsijad.
Laupäev
kulus tantsutüdrukutel Jurmala veepargis
lõbutsedes ja Riias Lido
kohviku maitsvaid roogasid
nautides.

ÕNNITLEME

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
November 2005

‚ ‚‚

!
!

‚

HERTA RIIMAA
META ALICE MELSAS
LINDA KARM
TAISIJA ULITINA
MARIA BAÐKOVA
HEINO-EUGENI REIGO
HELMUT LEPPIK
JÜRI-UUDO RINNE
HELLA ANNI
VIRVE JÄRV
JÜRI HANNUS
KALJU REE

93
91
86
85
84
83
83
75
70
70
70
70

SAUE MUUSIKAKOOLI
LAPSEVANEMATE
KOOSOLEK

15.novembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas.

ÜRITUSED
2.november

14.00

4.november

18.30

9.november
10.november
15.november

15.00
18.00
19.00

22.november

13.00

23.november

14.00

25.november

16.00

!
!

Videofilm Saue pensionäride
vahva suvi
Mängufilmi Stiilipidu
ühiskülastus Kinomajas
Vabadusvõitlejate koosolek
Represseeritute ümarlaud
Muusikali Georg
ühiskülastus Linnahallis
Kohtumine Nissi invaühinguga
Turba kultuurimajas
Maitsetaimed annavad elule värvi.
Silvi Mänd
Tammetõru kadripäev

SAUE KOOLIHALDUSASUTUS
vajab ujulasse

KLIENDITEENINDAJAT
0,5 kohta.
Info saamiseks pöörduda
telefonil 659 6519
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Hedvig Hansoni kontsert Sauel
Kallid sauelased!
Saabunud on pimedate
õhtute aeg. Enamus aiatöid on
tehtud ja pikad õhtud
televiisori taga muutuvad
tüütuks. Selleks, et ellu
veidikene värskust pumbata,
pakub Saue Muusikakool teile
midagi hingele.
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
„Saue Kontsertsügis“ projektijuht
Teisipäeval, 8. novembril, 2005.
aastal kell 19.00 astub Saue
Gümnaasiumi aulas lavale Eesti tuntud
laulja Hedvig Hanson. Hedvig Hansoni
esinemine on Saue Muusikakooli
projekti „ Saue Kontsertsügis 2005“
teine kontsert. Projekti toetavad
Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Saue
linn.
Sauel esineb Hedvig koos
suurepäraste muusikute - Andre
Maakeri (kitarr) ja Mihkel Mälgandiga
(kontserabass), kellega koos esitab
oma tuntumaid laule.
Hedvig Hanson(1975) alustas
muusikuteed juba õige varakult.
Sündinud muusikute perekonda, oli
Hedvig pidevalt muusikast ümbritsetud.
Ema sõnul hakkas Hedvig laulma
üheaastaselt. 1982. aastal astus Tõrva
lastemuusikakooli ja lõpetas 1992.
aastal Tallinna Muusikakooli klaveri
erialal. Klassikaline muusika on jäänud
Hedvigi lemmikuks tänaseni, kuigi

tuntust kogus ta enam jazzmuusika
vallas.
1993. aastal võitis Hedvig esikoha
telesaates “Kaks takti ette”. Edasi
järgnesid koostööd parimate Eesti
muusikutega.
1997. aastal ilmus esimene
helikandja koos ansambliga Basic
Concept “Love For Sale”.
2000. aastal sooloalbum “Let me
love You”.
2001. aastal tõi eestikeelne album
“Tule Mu juurde “ Hedvigile kaks Eesti
muusika auhinda -parima naisartisti ja
jazzartisti auhind.
2003. aastal sõlmis Hedvig juba

lepingu rahvusvahelise suurfirmaga
Universal, ilmus album “What colour
is Love” ja järgnesid kontserdid
Euroopas.
Samuti anti Hedvigile Eesti Raadio
aasta muusiku tiitel ning kaks Eesti
Muusika auhinda.
2005.aastal ilmusid duoplaadid
Andre Maakeriga, eestikeelne “Nii õrn
on öö” ja rahvusvaheline versioon
sellest, “You Bring me Joy”, mis on
samuti sooja vastuvõtu osaliseks
saanud.
Nii kriitikute kui kuulajate poolt.
Tulge kuulama!
Sissepääs 20.-/ 40.-

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Saue Gümnaasiumi

vilistlaste
kokkutulek
toimub
26.novembril 2005
kell 17.00

Sel sügisel saab Saue Gümnaasium 20-aastaseks.
Seoses sünnipäevaga kutsub kool kõiki vilistlasi ja endisi
õpetajaid sünnipäevapeole ja vilistlaste kokkutulekule.
Osavõtumaks on eelnevalt kuni 13.novembrini
tasudes 100 krooni (Saue haridusselts Vitalis arve
nr.221022523166 märgusõna “kooli sünnipäev”),
lisaks märkida nimi ja lõpetamise aasta.
Kokkutuleku päeval makstes on osavõtutasu 130 krooni.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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OTSIN EESTI KEELE JA KIRJANDUSE
ÕPETAJAT

Tel: 5 049 366

kes annaks 11. klassi poisile järeleaitamistunde
6709562 või 56504457. KIIRE!

OTSIN MATEMAATIKAÕPETAJA

OÜ Euroclean

8.-ndas klassis õppivale tütarlapsele
Tel:5228112 e-mail:bipa@hot.ee

KEEMILINE PUHASTUS SAUEL
Pärnasalu 31

Tekstiilesemete
ja
nahkesemete
puhastamine
Avatud E-R 7.30-19.30, L 10.00-16.00, P Suletud.
Avamishinnad kuni 15.11.2005.

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPAADI

kella 12:00-16:00 koos joogiga
(piim/keefir) 35.Samuti pakume A la Carte restoranis
jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud
telefoni teel 650 3965.

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO

HOTELL
RESTORAN
KONVERENTSIKESKUS
SAUN MULLIVANNIGA
KÄMPINGUD
KARAVANIPARKLA
MASSAAZ
SOLAARIUM

Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee
www.peoleo.ee

Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee, www.peoleo.ee

Ele Ilu Stuudio

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS
ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

Pärnasalu 11 (Arco Transport’i hoone, endise
juuksuri – kullassepa ruumides)

Kosmeetik
Maniküür, pediküür
Kõrvarõngaaugud

Küünetehnik
Solaarium
(uus võimas 6,5 kw
profisolaarium SOL-ID)

Avatud E-R 10-18, L 10-14
Tel 711 16 34, GSM 534 89 016
http://www.netvision.ee
e-post: ele@netvision.ee
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TEADE
NOVEMBRIKUU TOIDURAHA
SAUE GÜMNAASIUMIS
1-4 klass
5-12 klass 308 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a nr. 221018424457
31.oktoobriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Sularahas saab maksta kooli sööklas 01.11. ja 02.11.
kella 7.45-9.15 ja 13.30-15.30-ni. Antud aegadel palume
kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta. Kes 31.oktoobriks pole oma söögisoovist
teada andnud, teda novembris ei toitlustata.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Söökla telefon on 6 596 068
Hansapanga klientidel on võimalik sõlmida otsekorraldusleping toiduraha tasumiseks. Lepingu sõlmimisel on vaja teada
viitenumbrit, selleks palun pöörduda söökla juhataja poole.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada
telefonil 69 92 039 - söökla juhataja Ülle Jahesalu
Meeldivat koostööd soovib RK Teeninduse OÜ

FIE pakub teenuseid:

võsalõikus
trimmeritööd
saetööd
hekkide pügamist
ja muruniitmist

Müüa
v

GARAAZ
Nurmesalu t.
20,8m2

TULGE MARDIPÄEVA
PEREPEOLE
11. NOVEMBRIL
KELL 19.00
SAUE KOOLIMAJAS
ESINEB JAAK JOHANSON
TANTSUKS MÄNGIVAD
SAUE KAPELL JA TRIO
KOSTÜMEERITUD
MARTIDELE ÜLLATUSED
AVATUD PUHVET
IGAL PEOLISEL
MARDIANDIDEKS KAASA
VÕTTA KÜPSISEID, ÕUNA
JMS.
KORRALDAB SAUE
HUVIKESKUS

Hinnad soodsad!
53 702 781

Tel: 56 469 698

Saue keskuses
asuv ilusalong
vajab

Leitud

PUITBRIKETT

Koondise 15
maja eest. Kätte
saab Saue
Linnavalitsuse
infosekretärilt.

kõrge
kõrge kütteväärtusega,
kütteväärtusega,
pakitud
pakitud

KÜÜNETEHNIKUT
Palume CV koos
sooviavaldusega saata
e-postiga:
ele@netvision.ee
Lisainfo: Ele Sokolov
Tel: 53 489 016

VÕTMEKIMP

Tallinna
Tallinna piires
piires
transport
transport tasuta
tasuta
INFO
INFO 566
566 55
55 445
445

Eritellimusmööblit
valmistav ettevõte
KEILAS
võtab tööle
eelneva
töökogemusega

Müüa 2-toaline korter

MÖÖBLITISLERI

(4/5 44.5 m2) Sauel Koondise tänaval
Kontakt tel: 5 176 604

Info 50 74 805

TEATED / REKLAAM

MÜÜME

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

20

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Ööl vastu 18.oktoobrit

varastati Männi tänavalt
2 JALGRATAST:
puna-hõbedane Marin, Bob Cat Trail
ja kuldne Diamond Back ning
2 Bridgestone haagise rehvi
Info eest, mis viib varasteni
vaevatasu 15 000.- krooni
Helistada 5 065 259 või
Saue konstaablile.

28. oktoober 2005

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L
12.00- 22.00

• MAITSVAD LÕUNAD
• A LA CARTE ROAD
• KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA
TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

Õmblusettevõte AS Protten F.S.C., asukohaga
Keilas, võtab tööle

kogemustega õmblejaid, ääristaja ja
õmbleja õpilase
6 747 567

OÜ NEOMEL
vajab

puidutöölisi
Tule tn.22

Tel: 5 012 610

!

LGP. PROUAD, PREILID!
Olete oodatud jälle

„KERSTI JUUKSURIÄRISSE”
Kuusemetsa tn 36, Saue linnas.
E-L 10.00-20.00
Tel 6 709 024
Võimalik ka koduteenus!

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

Saue Sõna

e-mail: info@ptc.ee

Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Toimetaja: Peeter Eelsaare • Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

