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SAUE LINNA VALIMIS
SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS

SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS

Saue 27.10.2005 nr 9

Saue 27.10.2005 nr 11

Volikogu esimehe valimistulemuste
kinnitamine

Volikogu aseesimehe valimistulemuste
kinnitamine

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
( RT I 1999,82,755; 2000,51,322;2001,82,489; 2001
,82,489; 2002, 29,174; 36,220; 50,313; 53,336; 58,362;
61,375; 64,390, 393,387; 82, 480; 96,565; 99,579; 2003,
1,1; 4,22; 23,141; 88, 588; 2004, 41,277; 56,399, 81,542,
89,610; 2005,31,230 ) § 44 lg 3 ning Saue linna
põhimääruse § 19 ja üle kontrollinud häältelugemiskomisjoni 27.10.2005 a protokoll nr 2 märgitud
tulemused Saue linna valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni poolt
kindlakstehtud valimistulemused, mille kohaselt Saue
Linnavolikogu esimeheks valiti Orm Valtson.
2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”( RT
I 1999,82,755; 2000,51,322;2001,82,489; 2001 ,82,489;
2002, 29,174; 36,220; 50,313; 53,336; 58,362; 61,375;
64,390, 393,387; 82, 480; 96,565; 99,579; 2003, 1,1; 4,22;
23,141; 88, 588; 2004, 41,277; 56,399, 81,542, 89,610;
2005,31,230) § 8 lg 1 p1 ning Saue linna põhimääruse §
19 ja üle kontrollinud häältelugemiskomisjoni 27.10.2005
a protokoll nr 4 märgitud valimistulemused Saue linna
valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni poolt
kindlakstehtud valimistulemused, mille kohaselt Saue
Linnavolikogu aseesimeheks valiti Madis Milling
2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees

Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees

SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS

SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS

Saue 27.10.2005 nr 10

Saue 01.11.2005 nr 12

Volikogu aseesimehe valimistulemuste kinnitamine

Asendusliikme määramine

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”( RT
I 1999,82,755; 2000,51,322;2001,82,489; 2001 ,82,489;
2002, 29,174; 36,220; 50,313; 53,336; 58,362; 61,375;
64,390, 393,387; 82, 480; 96,565; 99,579; 2003, 1,1; 4,22;
23,141; 88, 588; 2004, 41,277; 56,399, 81,542, 89,610;
2005,31,230) § 8 lg 1 p1 ning Saue linna põhimääruse §
19 ja üle kontrollinud häältelugemiskomisjoni 27.10.2005
a protokoll nr 3 märgitud valimistulemused Saue linna
valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Kinnitada häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused, mille kohaselt Saue
Linnavolikogu aseesimeheks valiti Urmas Viilma
2. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
19 lg 2 p 3 , § 20 lg 3 ja Saue Linnavolikogu liikme Vello
Toomiku 01. 11. 2005 a esitatud avalduse alusel Saue
linna valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Peatada Saue Linnavolikogu liikme Vello Toomiku
volitused volikogu liikmena 01. novembrini 2006.a.
2. Määrata Saue Linnavolikogu liikmeks asendusliige
Erki Kuld tähtajaga 01.11.2005 - 01.11.2006.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.

Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees

Jekaterina Tikerpuu
Saue linna valimiskomisjoni esimees
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SKOMISJONI OTSUSED
SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS
Saue
01.11.2005 nr 13
Asendusliikme määramine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 19 lg 2 p 3, § 20 lg 3 ja Saue Linnavolikogu liikme
Rafael Amose 01. 11. 2005 a esitatud avalduse alusel Saue
linna valimiskomisjon o t s u s t a b:
1. Peatada Saue Linnavolikogu liikme Rafael Amose
volitused volikogu liikmena 01. novembrini 2006.a.
2. Määrata Saue Linnavolikogu liikmeks asendusliige
Raivo Ojapõld tähtajaga 01.11.2005 - 01.11.2006.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.
Jekaterina Tikerpuu
Valimiskomisjoni esimees

SAUE LINNA
VALIMISKOMISJONI
OTSUS
Saue
04.11.2005 nr 14
Asendusliikme määramine
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 19 lg 2 p 1 , § 20 lg 3 ja Saue Linnavolikogu 03. 11. 2005
a otsusele nr 3 „Saue linnapea valimine” , mille kohaselt
Saue linnapeaks valiti volikogu liikmetest Ero Liivik ja
linnasekretäri teate alusel Saue linna valimiskomisjon
o t s u s t a b:
1. Peatada Saue Linnavolikogu liikme Ero Liiviku
volitused volikogu liikmena alates 03.11.2005.
2. Määrata Saue Linnavolikogu liikmeks asendusliige
Henn Põlluaas alates 03.11.2005.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.
Jekaterina Tikerpuu
Valimiskomisjoni esimees

Saue Linnavoliogu uus koosseis
pärast esimest istungit.
Ametlik teade

Algas Harju maakonna
teenetemärgi
kandidaatide esitamine
Harju maavanema kohusetäitja Jaan Mark ootab
Harju maakonna kohalikelt omavalitsustelt, avalik- ja
eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt ning füüsilistelt isikutelt
taotlusi maakonna teenetemärgi kandidaatideks 25.
novembriks. Harju maakonna teenetemärgiga
autasustatakse füüsilisi isikuid maakonnale osutatud
eriliste teenete eest.
Teenetemärki annab maavanem alates 1996. aastast.
Eelnevatel aastatel on teenetemärgiga autasustatud 19
inimest.
Teenetemärgi annab maavanem üle 30. detsembril
traditsioonilisel aastalõpu vastuvõtul Rahvus ooperis
„Estonia“.
Teenetemärgi statuut ja taotlusvorm on
Harju Maavalitsuse koduleheküljel
<http://www.harju.ee/> www.harju.ee / Maavalitsus /
Dokumendid.
Täiendav info:
Anne Väin
Personalitalituse juhataja
e-post: anne.vain@mv.harju.ee
Tel: 61 18 583
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LINNAVOLIKOGU ARUTAS
ORGANISATSIOONILISI KÜSIMUSI
Saue Linnavolikogu V koosseisu esimene
istung toimus 27. oktoobril ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Info valimistulemustest.
2. Volikogu esimehe valimine.
Salajaseks hääletuseks kanti valmissedelitele volikogu
esimehe kohale: Orm Valtson ja Jaan Moks.
3. Häältelugemiskomisjoni valimine.
Valiti 3 liikmeline häältelugemiskomisjon, koosesisus
Rafael Amos, Catlyn Toomast ja Priidu Kalbre.
Saue linna valimiskomisjon kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused, mille
kohaselt valiti Saue Linnavolikogu esimeheks Orm
Valtson ( 11 poolt häält), Jaan Moks sai 6 poolt häält.
4. Volikogu aseesimeeste valimine.
Volikogu otsustas valida kaks aseesimeest.
1. Saue linna valimiskomisjon kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused, mille kohaselt valiti Saue Linnavolikogu aseesimeheks Urmas
Viilma ( 12 poolt häält), Jaan Moks sai 5 poolt häält.
2. Saue linna valimiskomisjon kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused, mille
kohaselt valiti Saue Linnavolikogu aseesimeheks
Madis Milling ( 11 poolt häält), Jaan Moks sai 6 poolt häält.
5. Linnavalitsuse lahkumispalve.
Otsustati, et lahkuv linnavalitsus jätkab tööd kuni uue
linnavalitsuse kinnitamiseni.

3.

v

4.

5.

6.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

7.

Saue Linnavolikogu V koosseisu teine
istung toimus 03. novembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu alatiste komisjonide moodustamine.
Moodustati 7 alalist komisjoni:
1. revisjonikomisjon
2. eelarve- ja majanduskomisjon
3. arengu- ja planeeringukomisjon
4. kultuuri- ja spordikomisjon
5. sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
6. haridus- ja noorsookomisjon
7. korrakaitse- ja heakorrakomisjon
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 1.
2. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.
Valituteks osutusid:
1. revisjonikomisjon -16 poolt häälega Jaan Moks
2. eelarve- ja majanduskomisjon - 12 poolt häälega
Orm Valtson
3. arengu- ja planeeringukomisjon - 16 poolt häälega
Harry Pajundi

4. kultuuri- ja spordikomisjon - 13 poolt häälega
Monika Liiv
5. sotsiaal- ja tervishoiukomisjon - 14 poolt häälega
Matti Nappus
6. haridus- ja noorsookomisjon - 14 poolt häälega
Malle Liiv
7. korrakaitse- ja heakorrakomisjon - 11 poolt
häälega Erki Kuld
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 2.
Häältelugemiskomisjoni moodustamine.
Otsustati ühehäälselt valida häältelugemiskomisjon 3
liikmeline koosseisus: Rainer Sternfeld, Anne
Teetamm, Urmas Viilma.
Saue linnapea valimine.
Linnapeaks valiti Ero Liivik
(poolt 12, vastu 3, erapooletud ei ole)
Otsustati vastu võtta otsus nr 3.
(poolt 15, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Saue Linnavalitsuse liikmete kinnitamine.
Saue Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati peale linnapea:
Mati Uuesoo, Ingrid Niid, Rafael Amos, Vello Toomik
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 4.
Linnapeale ametipalga ja lisatasu määramine.
Linnapea astmepalgaks määrati 25 743 krooni,
esinduskuludeks kuus 20 % astmepalgast ja
teenistusaastate eest avalikus teenistuses 5%
astmepalgast.
Linnapeale makstakse jõulutoetust üldistel
palgakorralduses ettenähtud alustel ja isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitist.
Otsustati vastu võtta otsus nr 5.
(poolt 10, vastu ei ole, erapooletud 2)
Volikogu esimehele töö eest tasu määramine ja
kulutuste hüvitamine.
Eelnõu esitaja volikogu aseesimees Urmas Viilma võttis
eelnõu tagasi.
Ametist lahkunud volikogu esimehe töö
tunnustamine.
Lahkunud volikogu esimehele Rafael Amos´ele avaldati
tunnustust kohusetundliku, efektiivse ja tulemusliku
tegevuse eest volikogu juhtimisel ja linna esindamisel
ning otsustati maksta preemiat 3 kuu hüvitise ulatuses.
Otsustati vastu võtta otsus nr 6.
(poolt 9, vastu 1, erapooletud 3)
Välislähetus.
Sõpruslinna Vangazi sõidab delegatsioon, koosseisus:
linnapea Ero Liivik, linnavalitsuse liige Rafael
Amos, volikogu liikmed: Rainer Sternfeld, Matti
Nappus, Harry Pajundi, Monika Liiv.
Otsustati vastu võtta otsus nr 7.
(poolt 12, vastu 1, erapooletuid ei ole)
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LINNAPEA ON VALITUD –
LINNAVALITSUSE KOOSSEIS KINNITATUD
Linnapea on valitud, uue
linnavalitsuse koosseis - Ero
Liivik, Ingrid Niid, Mati Uuesoo,
Rafael Amos ja Vello Toomik kinnitatud. Esimene intervjuu
äsjavalitud linnapeaga.
Peeter
Eelsaare:
Töö Linnavolikogu organisatsiooni
moodustamisel
veel käib –
volikogu
liikmed jagatakse alatistesse komisjonidesse järgmisel, 24. novembri
istungil. Linnavalitsuse liikmed on aga
nüüd paigas, linnapea valitud. Töö saab
pihta hakata. Kuigi õigem on öelda –
töö saab jätkuda, sest kinnitatud
Linnavalitsuse liikmed on seda tööd
teinud juba viimased poolteist aastat.
Ero Liivik: Absoluutselt õige.
Koalitsioonileppes, mida saite lugeda
eelmisest ajalehest, on 46 punkti, mida
me lubame ellu viia. Need pole laest
võetud lubadused lubaduste pärast,
vaid loogiline jätk viimase pooleteise
aasta tegemistele. See on järjepidevus.
Näiteks kooli juurdeehitus, mis peab

reaalselt algama. Siit tulenebki esimene
viieliikmelise linnavalitsuse tööülesanne
– järgmise aasta eelarve koostamine.
Raamistik on välja töötatud, nüüd tuleb
selgelt lahti kirjutada investeeringute
pool ja konkreetsete projektide osa. Kuu
lõpks peame eelarve projekti Volikogule
üle andma.
Siinkohal tahaksin paar sõna öelda uue
Volikogu kohta. Meeldiv on, et Volikogu
koosseis on märgatavalt uuenenud,
tulnud on uued, aga kogemustega
inimesed. Orm Valtson, kellel on töös
Sauel olnud paus. Või Urmas Viilma,
kellel on suured kogemused tööst
teistes omavalitsustes. Või siis täiesti
puhta omavalitsuspoliitiku taustaga
inimesed. See süstib optimismi, just
eelmise Volikogu koosseisuga võrrel
des. Seal tõusis temperatuur tihti
kõrgeks erinevate sissigruppide
omavaheliste arveteklaarimiste tõttu,
kippus minema kauplemiseks.
Praegune Volikogu on eeldatavalt
konstruktiivsem, töötahtelisem ja
konsistentne, ka koalitsioon peaks
olema töövõimelisem. On olemas kõik
eeldused Volikogu ja Linnavalitsuse
tegusaks koostööks. Ja töö tegemiseks
on nüüd ju neli aastat.
P.E.: Saue on kuulutatud Eestimaa
turvalisemaks linnaks. Saue on saanud
lastesõbraliku linna kuulsuse ja
nimetuse. Saue linnapea saab ja peab

iga paari kuu tagant veetma pool päeva
lasteaias Midrimaa, et anda kümnetele
uutele Saue beebidele kätte
sünnitunnistused. Saue on teatavasti
üks kahest Eestimaa linnast, kus
elanike arv mitte ei vähene, vaid
kasvab. Tähendab – inimesed tehavad
Sauele tulla, siin elada ja lapsi
kasvatada. Kui nüüd see eeldatav
neljaaastane konstruktiivne koostöö
Volikogu ja Linnavalitsuse vahel teoks
saab, on siis Saue linna ja tema
kodanike ilus ja rahuldustpakkuv tulevik
kindel?
E.L.: Eks ta nii peabki olema, siin
mingeid tagasilööke küll näha ei taha.
Linnapeana näen, et kõik see hea, mis
Sauel aastate jooksul tehtud ja ka
viimase poolteise aasta arengukiirus
vajalike tegude elluvimisel, peavad
jätkuma. Saue linn on alati olnud
omavalitsus, kelle tööst teised saavad
eeskuju võtta ja tema algatatud tegemisi
enda juureski proovida. Katsume seda
kurssi hoida. Koos sauelastega tuleb
meil üle vaadata linna arengukava, mis
kipub elule jalgu jääma. Aga see koht
on üldrahvalikud arutelud ja Volikogu
saal.
Meie teeme igapäevatööd ja tahame,
et eelkõige need inimesed, kes
valimas käisid ja oma tahet selgelt
väljendasid, nelja aasta pärast meie
poolt tehtuga rahule jääksid.

TULGE MARDIPÄEVA
PEREPEOLE
ESINEB JAAK JOHANSON
TANTSUKS MÄNGIVAD
SAUE KAPELL JA TRIO
KOSTÜMEERITUD
MARTIDELE ÜLLATUSED
AVATUD PUHVET

11. NOVEMBRIL KELL 19.00
SAUE KOOLIMAJAS

IGAL PEOLISEL
MARDIANDIDEKS KAASA
VÕTTA KÜPSISEID,
MAIUSTUSI, ÕUNU VMS.
KORRALDAB SAUE HUVIKESKUS
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VALMIS SAI KÕNNITEE
KESKLINNAST KIVILOOSSE
Peeter Eelsaare
See kõnnitee on Saue linna plaanides
olnud juba oma kuus aastat. Nüüd sai
valmis – kaua tehtud, kaunikene. Pikkus
1 050 meetrit, ehitusalust pinda 4 800
m2. Ehitusalune pind tähendab ka tee
äärest mahavõetud võsa. Asfalteeritud
tee laius on 2,5 meetrit ja maksma läks
see kõik linnale 1,4 miljonit. Ehitas
TREV – 2. Vajalik on
tee mitmel põhjusel.
Esitaks
ühendab
jalgtee Kiviloo asumit
ja ülejäänud Saue
linna. Talveti oli siin
olukord lausa kohutav
– Vana-Keila maantee
on elva liiklusega,
suured lumevallid ja
rataste alt pritsiv
lumesodi
tegid
jalakäija elu põrguks.
Eluohtlik
kooli
minevatele lastele,
lapsevankriga mammadele... Kevadel
ehitatakse välja ka uus tänavavalgustus. Tee projekt tehti ümber
parkmetsatee põhimõtetest juhindudes.
Suuri puid võeti maha üksikuid, seetõttu
on tee käänuline. Aga seda ilusam sai

ja ka siin sõitvatele jalgratturitele, rulluisutajatele ja
rulasportlastele huvitavam.
Nemad ja lapsevankritega
emad olidki põhjuseks, miks
tee on lai 2,5 m. Teine
põhjus oli see, et sellise
laiusega teed saab talvel
traktoriga
puhastada.
Kilomeetrit käsitsi ei lükka ja

Kujutage ette, kui kena oleks puhkepäeval perega
jalutama minna ja kodulinnale puhta jalaga tiir
peale teha!
Aga nüüd on Saue erinevad asumid kõnniteedega
enam-vähem ühendatud.

puhastamata kõnnitee pole
miski tee.
Plaani on peetud pikendada jalakäijate tee piki
Keila maantee äärt Tõkke
tänavani.

Austatud vanaemad ja
vanaisad!
LILIAN
ja
HEIMAR
JÕEÄÄR
(18.11.1955)

Õnnitleme

kuldpulmapäeval!

KUTSUME TEID SAUE LASTEAED
MIDRIMAA UUDE SAALI KONTSERTILE
18. novembril kell 16.30. või 17.30
Kontserte on kaks, nii peaksid kõik vaatajad ja
esinejad kenasti ära mahtuma.
14.-18.novembril toimub Saue Lasteaias
traditsiooniline vanavanemate nädal.
Sel ajal räägitakse rohkem kui tavaliselt sellest, milline
oli emade-isade,vanaemade ja vanaisade lapsepõlv,
milliseid raamatuid loeti,milliseid mänge mängiti jne.
Kokkuleppel õpetajatega on eelmistel aastatel vahvad
vanaemad lastele rühmades toredaid ettevõtmisi
korraldanud.Võibolla on teil oma lapsepõlvest
meenutada midagi sellist, mis lastele väga huvi pakub.
Meeleoluka nädala võtab kokku kontsert, kus vanemate
rühmade lapsed kannavad ette laule ja tantse, mis
peaksid publikule lapsepõlvest tuttavad olema.
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AVANEV INVAÜHING
Saue Linna Invaühing on asutatud 2. detsembril
2000. aastal algse nimetusega Saue Füüsiliste
Puuetega Inimeste Ühing. Seega täitub viis
aastat sisukat tegutsemist.
Elena Kalbus
Saue Linna IÜ
Aastaid on tegevussuunaks olnud puuetega
inimestele võimetekohase spordi- ja huvitegevuse
organiseerimine. Korraldame infopäevi ja loengseminare huvipakkuvatel teemadel. Ühingu
aktiivsed võimlejad on liikumiskavadega esinenud
kodulinnas ja kaugemalgi. Eriti oodatud on
maakondlikud suve- ja talispordipäevad puuetega
inimestele. Naaberühingutega kohtumisteks ning
koostöö arendamiseks toimuvad regulaarselt
ekskursioonid ja väljasõidud. Oma senises
tegevuses oleme lisaks ühingu liikmetele kaasanud
kõiki Saue puuetega inimesi.
Mitmekülgset tegevust on eeskätt võimaldanud
meile Saue Linnavalitsuse poolt eraldatud toetused.
Siinkohal tuleb tõdeda, et eelpool nimetatud
tegevused aitavad puuetega inimeste igapäevaellu
vaheldust tuua. Seoses invaühingu põhikirjaliste
muudatustega k.a. novembrist laieneb ühingu
liikmeskond märkimisväärselt. Saue Linna IÜ
avaneb kõikidele meie linna puudelistele elanikele
sõltumata nende east või puude liigist.
Edaspidise tegevuse veelgi tulemuslikumaks
organiseerimiseks oleme lisaks eelpool nimetatud
tegevustele nüüdseks täiendavalt orienteeritud
jõukohasele toetatud tööle. Soovime pakkuda
erinevaid teenuseliike abivajavatele kodulinlastele.
Kõikidel Saue linna puudega elanikel on huvi
korral võimalus liituda meie tegevusega.
Usume, et uued liikmed toovad endaga kaasa
häid ja positiivseid mõtteid ühingu edasiseks
arenguks.
Igal aastal 3.detsembril tähistatakse
ÜLEMAAILMSET PUUETEGA INIMESTE PÄEVA
Meil on hea meel teatada, et käesoleval aastal
3. detsembril kell 12 toimub
Caffee Carolines (Saue Kaubakeskuse juures)

ESMAKORDSELT ÜRITUS

NAERATUSE NURGAKIVI
Täiendav info ja registreerumine tel: 65 95 070
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SAUE PEREKOOL
KORRALDAB
KOOSTÖÖS SÜNNI JA IMETAMISE
EESTI TUGIÜHINGUGA
24. novembril kell 15-16.30
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGI
VESTLUSRINGI TEEMAL:

3 – 5 KUISTE TITADE
MUREDEST JA RÕÕMUDEST
See on vanus, mil esimesed kohanemised on unustatud
ja emad hakkavad ehk juba harjuma rahulikuma
rütmiga. Lapse kasvades tekivad aga üha uued
küsimused ja rütmimuutused. Oluline on lapse
seedimine ja kosumine ning kõik sellega seonduvad
küsimused, laps tunneb suurt huvi teda ümbritseva
keskkonna vastu ja suhtleb aktiivsemalt, tekivad
hambamured jne. Mida muutustest arvata? Kuidas
reageerida lapse nõudmistele? Kuidas toime tulla tissist
keeldumistega?
Juttu veab imetamise nõustaja JANA KIMA
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka
lapseootel pered, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad
- kõik, keda päevateema köidab.

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA.
Täiendav info Tel: 6 790 174, 5 073 024
Heli Joon
Saue linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

41. – 43. nädal Saue linnas
Mart Meriküll
juhtivkonstaabel
Saku konstaablijaoskond
Registreeriti 39 teadet avaldust juhtumitest.
Alustati 7 kriminaalasja, millest 1 korduv roolijoodik, 3
löömise juhtumit (kehaline väärkohtlemine), 3
vargust(eramust, rattapoest ja eramu abihoonest).
Selgitati välja 3 joobes autojuhti ja 1 alkoholi
jääknähtudega juht, 9 alkoholiseaduse rikkujat, neist
2 alaealist (joobes viibimine avalikus kohas ja alkoholi
tarvitamine avaliukus kohas).
Midagi “eredat” sel ajavahemikul ei juhtunud.
Samas on politseil palve inimestele, kes teavad
midagi rataste vargusest Saue Kaubakeskuse
juures asuvast poest ööl vastu 13.oktoobrit.
Võtke, palun, ühendust telefonidel 61 24 541, 61
24 507, 61 24 510 või konstaabel
Ahti Lillega tel 61 24 556.
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mente et corde - mõistuse ja südamega
SAUE GÜMNAASIUM TÄHISTAB JUUBELIT
Peeter Eelsaare

Oli ilus, päikesepaisteline
pühapäev.
1. september 1985.
Hommikupoolikul, kell
11.00 kogunes Nurmesalu
tänavale pea kogu Saue
alevi elanikkond. Kõik
tulid
kaasa
elama
suurüritusele – Saue Keskkooli avamisele. Lillesülemitega õpilased koos
oma uute õpetajatega
rivistusid klasside kaupa
kooli sissekäigu ette.
Pidulikkust aitas tõsta
puhkpilliorkestri Tallinn
hoogne mäng.
Nende sõnadega alustas oma
ettekannet „Saue Gümnaasium
1985-2003“ Saue Haridusseltsi
VITALIS poolt 10. oktoobril
2003.a. korraldatud hariduskonverentsil kooli emakeele
õpetaja ANU KELL.
Nüüd, kaks aastat hiljem, kui on
põhjus ja vajadus pidulikult
tähistada Saue linna elus ja
arengus nii oluluse haridusasutuse juubelit, püüame lugejatele luua väikese pildi kooli
kujunemisest ja hetkeseisust.

JAAN PALUMETS – kooli
direktor 20 aastat, ajalugu
ja filosoofia, klassijuhataja

Kõigepealt tutvustame Teile pedagooge,
kes on Saue Gümnaasiumis töötanud kõik 20 aastat. Neid on 9

HELLEN FLOREN –
algõpetus, klassijuhataja

TIIU KOOSER –
koduõpetus, bioloogia

ANU LAURI –
algõpetus, eesti keel ja
kirjandus, klassijuhataja

KARIN LINK –
algõpetus

ANN LEMNITS –
tüdrukute kehaline
kasvatus, klassijuhataja

ENLA ODAMUS –
tüdrukute kehaline
kasvatus, klassijuhataja

MERIKE SAUL –
algõpetus, klassijuhataja

ULVI URGARD –
geograafia, bioloogia,
klassijuhataja

Usun, et praegu ei tule ükski
Saue linna elanik ja lapsevanem selle pealegi, et last pole
võimalik oma linnas kooli
saata. Kuid selline olukord
valitses Sauel 11 aastat. Enne,
kui praegune koolihoone ehitati
ja kool taasavati – juba keskkoolina. Kakskümmend aastat
tagasi. Kuigi ajaleht Saue Sõna
on jõudumööda püüdnud
linnakodanikke ikka kursis
hoida koolis toimuvaga,
heidame nüüd, juubeliaastal,
põgusa pilgu aastate taha,
vaatame, kuidas hariduse
andmine ja andmise arenemine
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siinmail on kujunenud.
Kasutasin selleks Saue
Haridusseltsi Vitalis poolt
2004.a. väljaantud raamatut
„Lääne-Harjumaa haridus- ja
kultuuriloo radadel“ (koostaja
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Mart Tamberg, keeletoimetaja
Saue Gümnaasiumi emakeele
õpetaja Anu Kell), Saue
Gümnaasiumi kodulehe ja
kooli pedagoogidelt saadud
materjale.
Haridusloo algus
SAUEL
29. veebruaril 1912 ostis
tsaaririigi posti- ja telegraafivalitsus Saue valla
Vanamõisa külas Miku talult
4800 ruutsülda maad (süld - u 2,1
m), et rajada sinna raadiojaam.
Sügisel, kui vili oli põldudelt
koristatud, algasid krundil
ehitustööd. Algul valmis väike
maja, suur kahekordne valge
kivimaja sai valmis 1913. aasta
sügisel. Raadiojaam töötas seal
kuni I ilmasõja puhkemiseni.
1921. aasta suvel ostsid Saue ja
Keila vald riigilt krundi koos
tühjaksjäänud hoonetega 134
000 marga eest, et rajada sinna
kool ja varjupaik valla
vaestele. Väiksemast, ühekordsest hoonest sai valla vaestemaja, suuremast „valgest
majast“ koolihoone.

Selle mõtte algatas Hansu
talu peremees Aleksander
Liblik, kes oli varem olnud
tegev ajakirjanikuna ja agar

kohaliku elu tegelane valla
nõukogus ja külaelus. Tema
juhtimisel algasid eeltööd kooli
avamiseks endises raadiojaama
hoones, temast sai Saue kooli
looja ja isa.
Esialgu otsustati tuua Sauele
Jälgimäe kooli III klass koos
õpetaja Priidu (Friedrich)
Karli p. Kochtitsky´ga
(aastast 1935/1936? Priidu
Kohava). Samas jätkati
ettevalmistusi 6-klassilise
algkooli avamiseks vastavalt
lastevanemate koosoleku
otsusele 18. septembril 1921.a.
Saue valla nõukogu kinnitas
lastevanemate tahte oma
otsusega 23. septembril 1921.a.
Uus kool sai nimeks SaueVanamõisa algkool, kuid
maakonna koolivalitsuse tahtel
pandi kooli nimeks Saue
algkool. Koolijuhatajaks valiti
õpetaja Priidu Kochtitsky.
Kooliringkonda arvati külad ja
talud 3 km raadiuses. Saue
vallast kuulusid kooliringkonda
Vanamõisa küla, Saue asundus
ja arupealne Mäeküla, Saue
mõis, osa Rahula külast ja alad
piki raudteed. Harku vallast
kuulusid
kooliringkonda
jõeäärne ala Lehmja külas ja
Lehmja mõis, Alliku küla ja osa
Pühakülast. Vääna vallast
kuulus Saue kooli alla Pagavere
küla.
29. oktoobril 1921 kinnitas
maakonna haridusnõukogu

kooli avamise Sauel ja
registreeris klassid ühe
õpetajaga eraalgkoolina
alates 10. oktoobrist 1921.

See kuupäev tähistab
koolihariduse
andmise algust Sauel
ja võiks olla Saue
valla ning Saue linna
hariduspäev.
Saue kooli endine õpetaja
HELLA ANNI kirjutab oma
artiklis „Saue kool aastail
1921-1974“ („Lääne- Harjumaa haridus- ja kultuuriloo
radadel“ Saue 2004), et I klassi
tuli 51 õpilast, neist mõni juba
15 aastane. See näitas, kui
suur oli vajadus kooli järele.
Refereerin ülalmainitud artiklit.
1923.a. võeti kool riiklikku
koolivõrku Saue 6-kl.
Algkoolina. 1934.a. tehti
koolimajas suurem remont,
eraldati ruumide vaheseinu,
võeti kasutusele tühjalt seisvaid
ruume. 15. novembril 1939.a.
sai kool lõpuks lapsevanemate
toel ja abil majja elektrivalguse.
1940. aasta riigipöörde järgne
ja sõjaaeg olid koolile rasked,
1943./44. õppeaastal õppetööd
ei toimunud, kuna kool oli
Saksa sõjaväe haigla ladu.
Peale nõukogude okupatsiooni
taaskehtestamist 1944.a.
sügisel saadi koolimaja enamvähem töökorda 18. oktoobriks
ja algas koolitöö Saue 6-kl.
Mittetäieliku Keskkooli nime
all. 1951.a. oli koolis õpilasi
alla 40 ja kooli nimi jälle Saue
Algkool. 1954.a. algas
ü l e m i n e k
kohustuslikule 7klassilisele haridusele ja nii
sai kool Saue 7-kl.
Kooliks. Suvel tehti
kapitaalremont. 1961.
aastast oli kool Saue 8-kl.
Kool 12 õpetaja ja 102
õpilasega. 1964. aasta oli
kooli kõrghetk – õppis üle
120 õpilase. Edasi muutus
kooli olukord väljakannatamatuks. Saue
keskus jäi 2,5-3 km
kaugusele, teeolud sügisel
ja talvel kehvad. Kõõk
keldri-korrusel ei vastanud
sanitaar-nõuetele ja koolieinet
seal valmistada enam ei lubatud.
Kooli kõrvalhoones asuv kolhoosi
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väetiseladu reostas kaevuvee ja
1971. aastast tõi kolhoos kooli
joogivee tsisternidega kohale.
Soojal ajal see roiskus ja talvel oli
jääs. 1958.a. käiku antud
elektriraudtee viis nutikamad
kooli Tallinna ja Keilasse, Sauele
jäid alles vaid kasvuraskustega
poisid.
Nii suletigi kool 1974.aastal.

Kooli rajamise mõtte
algataja Aleksander Liblik
koos perega

Kooil vara jaotati teiste koolide
vahel, õpetajad vabastati ametist
vallndamistasuga, uut töökohta
asemele pakkumata.
Kool suleti
lubadusega alustada
uue koolimaja
ehitamist järgmisel
aastal. Saue ootas
seda „järgmist“ aga
11 pikka aastat !
Refereerin emakeele õpetaja Anu
Kella artiklit „Saue Gümnaasium
1985-2003“ („Lääne-Harjumaa
haridus- ja kultuuriloo radadel“
Saue 2004).
Praegune Saue Gümnaasium
projekteeriti 1982.a. Projekti
aluseks võeti mõned aastad
varem ehitatud Jüri Keskkooli
hoone projekt, mida parandati ja
täiustati. Koolimaja ehitamiseks
eraldati 3,84 ha suurune ala Saue
tammiku servale Nurmesalu
tänava äärde.
Ehitamist alustati
1983.a.
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Erilise hoo sai ehitus- ja
viimistlustöö 1985.a. kevadel,
kui lisaks ehitusmeestele võtsid
sellest osa ka lapsevanemad,
koolile kinnitatud pedagoogid
ja tulevased õpilased. 25.
augustil 1985.a. võttis riiklik
komisjon koolimaja vastu
hindega „väga hea“. Saue
Keskkooli hoone esitati 1985.a.
ühiskondlike hoonete konkursile ja sai seal III koha.
Kooli direktoriks kinniti
Tallinna Linna Lenini rajooni
TSN TK haridusosakonna
poolt Jaan Palumets.
13. mail 1996. aastal
sai Saue Keskkoolist
ametlikult
SAUE GÜMNAASIUM
Aastal 2000 alustati kooli
juurdeehitusega ja nüüd saab
Saue Gümnaasium uhkust
tunda oma eriklassidega IV
korruse, kaasaegse võimlakompleksi, ujula ja aula üle.
Hoones asuvad ka Saue Raamatukogu ja Saue Muusikakool.
Sellega võiks ajaloo lühiülevaatele kriipsu alla tõmmata ja heita pilk olevikku.
Ehk saab oleviku kaudu aimu
ka tulevikust.
Saue Linn tegeleb pidevalt ja
süsteemselt oma kooli
materiaalse baasi parandamise ja arendamisega.
2005.a. avati rekonstrueeritud, kunstmuruga kaasaegne staadion, plaanis on
uue algklasside maja ehitus.
Saue Gümnaasiumi õpetajad
tegelevad pidevalt ja metoodiliselt õpetamise taseme
arendamise ja parandamisega.
Aastal 2003 jätkas erinevates
kõrgkoolides õppimist umbes
70% lõpetanutest. Aastal 2005
asus erinevatesse ülikoolidesse
ja rakenduslikesse kõrgkoolidesse edasi õppima 79%
lõpetanutest.
Mis on põhjused, et
Saue Gümnaasium on
hea kool? Millega
eristutakse teistest?

HARIDUS
Vastab 7. – 9. klasside õppealajuhataja, Harjumaa Aasta
Õpetaja 2005
KARMI
RUMM
Kõigepealt
meie
töösuunad:
• Tõhustada tööd andekate
lastega
• Arendada välja koolis
tugiõppe süsteem
• Viia õpilastega läbi
arenguvestlusi
• Jätkata ainekoondiste
vahelist koostööd
• Arvestada õpilase individuaalsust igapäevases õppetöös
• Koostöös psühholoogiga
tegeleda õpilaste omavaheliste suhete parandamisega
• Jätkata aktiivset osavõttu
olümpiaadidest ja koolivälistest üritustest
• Pöörata erilist tähelepanu
V , VII ja X klassidele.
• Käivitada e-kool kogu
kooli ulatuses
Teist aastat on meil e-kool, mis
näitab, et meie õpetajad on
innovatiivsed, astuvad ajaga
kaasa. Ka lapsevanemad on
rahul. Ilmselt tänu just e-koolile
on meie põhikooli õppeedukus
tõusnud. Siis meie kooli
tulemused: kõikide riigieksamite keskmine oli 66,5
palli, millega kuulume kindlalt
riigi 35 parema kooli hulka.
Eesti Vabariigis on aga kokku
250 üldhariduslikku keskkooli ja
gümnaasiumi. Me pole veel
rääkinud 2003.a. toimunud
ülemaailmsest matemaatika ja
loodus ainete teadmiste uuringust
– TIMSS´i testist (Trends in International Mathematics and Science Study), mille tulemused on
nüüd avalikustatud. Võrdlused
rahvusvahelises, Eesti ja
Harjumaa ulatuses. Eestist osales
4 040 õpilast, sauelased nende
seas – üks 2003.a. 8datest
klassidest. Väga pingutav ja
aeganõudev töö lastele aga ka
õpetajatele ja lapsevanematele.
Matemaatikas oli Eesti rahvusvahelises ulatuses kaheksandal
kohal, Euroopas kolmas.
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Loodusainetes oli Eesti maailma ulatuses viies, Euroopas esimene.
Õpilaste teadmised liigitati nelja kategooriasse.

Rahvusvahelised tasemed
•
•
•
•

rahvusvaheline tipptase
rahvusvaheline kõrgtase
rahvusvaheline kesktase
rahvusvaheline madal tase

(625–800
(550–624
(475–549
(400–474

punkti)
punkti)
punkti)
punkti)

Kui Eesti kuulus oma tulemustega rahvusvahelisse
kesktasemesse, siis Saue Gümnaasiumi õpilased ja
seega ka õpetajad kuuluvad rahvusvahelisse
kõrgtasemesse.

SAUE GÜMNAASIUMI TULEMUSED
•
•

Matemaatikas rahvusvaheline kõrgtase
(keskmine tulemus 552,3 punkti)
Loodusainetes rahvusvaheline kõrgtase
(keskmine tulemus 569,2 punkti)

Matemaatika Saue Gümnaasiumis
•
•
•
•
•

•
•

Tipptasemel 20,6%
(Eestis vastavalt 8,8% ja Harjumaal 8,3%)
Kõrgtasemel 26,5%
(Eestis vastavalt 31,7% ja Harjumaal vastavalt 32,4%)
Kesktasemel 50,0 %
(Eestis vastavalt 40,8% ja Harjumaal vastavalt 41,9%)
Madalal tase 2,9%
(Eestis vastavalt 16,4% ja Harjumaal vastavalt 15,7%)
Alla madala taseme 0%
(Eestis oli alla madala taseme õpilasi vastavalt 2,3% ja
Harjumaal 1,7%)
Tipp-ja kõrgtasemel 47,1%
(Eestis vastavalt 40,5% ja Harjumaal 40,7%)
Tipptase, kõrgtase või kesktase 97,1%
(Eestis vastavalt 81,3% ja Harjumaal vastavalt 82,6%)

Loodusteadused Saue Gümnaasiumis
•
•
•
•
•
•
•

Tipptasemel 14,7 %
(Eestis 12,4% ja Harjumaal 12,2 %)
Kõrgtasemel 47,1%
(Eestis 41,0% ja Harjumaal 40,4%)
Kesktasemel 35,3 %
(Eestis 36,4% ja Harjumaal 37,7%)
Madal tasemel 2,9%
(Eestis 9,5% ja Harjumaal 9,0%)
Alla madala taseme 0 %
(Eestis 0,7% ja Harjumaal 0,7%)
Tipp- ja kõrgtasemel õpilasi oli 61,8%
(Eestis 53,4%)
Tipp-, kõrg– või kesktasemel 97,1%
(Eestis vastavalt 89,8% ja Harjumaal vastavalt 90,3%)
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Direktor Jaan Palumets, mida olulist tahate
juubeli eel veel öelda SAUE SÕNA lugejatele?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

E-kooli kasutuselevõtt õigustaks end ka algkooli ja
gümnaasiumi astmes
E-kooli rakendamine põhikoolis on ennast õigustanud
Oluline oleks kooli söökla laiendamine
Minu arvates algavad mu lapse tunnid sobival ajal
Mulle teadaolevalt ei ole mu lapsele koolis uimasteid pakutud
Minu arvates on koolil, kus mu laps õpib, hea maine
Koolimaja on üldiselt korras
Olen praegu üldiselt oma lapse kooliga rahul
Koolis tuleks õpilastele anda rohkem esmaabi alaseid teadmisi
Mulle tundub, et minu lapse õppeprogramm on talle jõukohane
Koolis tuleks enam tähelepanu pöörata eetika ja esteetika
õpetamisele
Koolis peaks rohkem tähelepanu pöörama praktiliste
tööoskuste õpetamisele
Saan oma lapse käekäigu kohta koolis piisavalt informatsiooni
Minu arvates on mu lapse õpetajad professionaalsed
Minu arvates korraldatakse klassi lastevanemate koosolekuid piisavalt sageli
Leian, et minu lapsel on huvitegevust piisavalt
Vajadusel saab minu laps koolis piisavalt tunnivälist õpiabi
Olen rahul sellega, kuidas minu last koolis õpetatakse
Kooli hoolekogu initsiatiivil oleks vajalik moodustada
toetusfond, mis võimaldaks ka vähekindlustatud õpilastel
osaleda klassivälistel üritustel
Õpetajad on minu lapse hindamisel õiglased
Minu arvates on minu lapse õpetajad sõbralikud
Minu arvates ei esine mu lapse koolis tagakiusamist
Kooli poolt suhtutakse tõsiselt minu lapsel tekkinud
probleemide ja kaebuste lahendamisse
Minu lapsele kooli sööklas pakutav toit on maitsev
Koolis peaks pöörama rohkem tähelepanu isamaalisele
kasvatusele
Kooli garderoob peaks töötama avatud põhimõttel –
üleriided võetakse vastu ja antakse välja numbri alusel

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.
25. novembril kell 19.00 võimlas korvpallivõistlused vilistlaste ja
õpilaste vahel (võistlevad nii nais- kui meeskonnad).

TULE KAASA ELAMA!

" " " " " " " " " " " " "

Tänan proua Karmi Rummi info eest ja lappan oma algmaterjalide
pakki edasi.
Saue Gümnaasium on küsitlenud 7-9 klasside õpilaste vanemaid,
et teada saada nende arvamused ja hinnangud. Eesmärk luua endale
reaalne pilt olukorrast ja siis edasi minna. Vastajaist olid 84% emad
ja 16% isad. Järgnevad vastused on toodud pingereana, algavad kõige
kõrgema palli saanud hinnangust. Eeldan, et saate vastuste abil oma
ettekujutust koolist oluliselt konkretsemaks muuta.

9 õpetajat on töötanud Saue Gümnaasiumis 20 aastat. Meie
õpetajate keskmine vanus on 43 aastat. Need on head numbrid –
pole kogemusteta ja noored, pole ka vanakesed, võivad ja saavad
veel julgelt 15 aastat tõsist tööd teha.
Lisaks Saue õpilastele tulevad iga päev meie kooli 298 last 21
mujal paiknevate omavalitsuste territooriumitelt. See on tegelikult
suur arv.
Meie peamine mure on jätkuvalt ruumid, kuhu need lapsed
panna. Saue ja Maardu on kaks Eesti linna, kus elanike arv ei
vähene, vaid kasvab. Ümbruskonna omavalitsused kas ehitavad
või planeerivad ehitada koole ja teha koolide juurdeehitusi. Meie
väikesel territooriumil on nii palju õpilasi ja õpetajaid koos – see
võib tekitada stressi. Algklasside maja ehitamine on auküsimus.
Vaatasin, et see oli kirjas ka vastavaldatud Saue võimuliidu
koalitsioonilepingus. Loodame. Õpetajate tegemiste kohta tahan
veel öelda, et teeme oma näiteringi edasi – esineme kooli juubelil
ja märtsis lähme Viljandisse vabariigi teatrifestivalile. Meie
õpetajad käisid Suure-Jaanis teiste õpetajatega korvpalli
mängimas. Päris nii pole, et me ainult koolis müttame ja muud
midagi meie jaoks ei eksisteeri. Me kõik siin Saue Gümnaasiumis
elame täisverelist, mitmekülgset igapäevaelu.

" " " " "
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Hedvig Hanson- ööst ja armastusest…
Kui mind kutsud Sa,
Siis läbi öö tulen.
Mul käed tähti täis
Ja südames kuu…
Need lihtsad laulusõnad annavad kõige
paremini edasi tunde, mis 8. novembri õhtul
Saue Gümnaasiumi aulas Hedvig Hansoni
kontserti kuulates tekkis. Kartus, kuidas
jazzmuusika koolisaali ikka sobib, kadus juba
esimest lugu kuulates. Õhkkond oli õdus,
lood meloodilised ja eri vanuses publikuga
arvestavad. Väikeste mõnusate repliikidega
oskas laulja saalisolijatega hea kontakti leida
ja hiljem ka endaga koos musitseerima
panna. Suurepäraselt sulandusid õhkkonda
muusikud Andre Maaker (kitarr) ja Mihkel
Märgand (kontrabass).
Hedvig Hansoni esitatud lauludes on väga
palju öö temaatikat. Sellise öö, mis annab
sooja ja turvalise tunde, mis justkui mähib
Sind endasse. Sametine hääl tekitab tunde,
et Sa justkui voolad selle muusikaga kaasa.

Ei jälgegi kuuekuulisest esinemispausist, mis enam meelde, vaid see lavalt õhkuv rahu ja
lapse sünnist tingitud.
armastus, mis jõudis iga kuulajani ja andis selJa kuigi esinemine oli igati professio- les pimedas hilissügises mõnusa energiasüsti.
naalne ja Hedvig Hansoni, kui väga hea vokalisti andeid esile toov, ei jää mitte see kõige
Tekst ja foto: Riina Tammistu

Draamateater: ajalugu ja elulugu
Eesti Draamateater kuulutab välja
oma vaatajate mälestuste kogumise.
Ootame kirjutisi ja fotosid 1. maiks
2006. Parimaid täname pidulikult
teatri sünnipäeval, 11. oktoobril
2006.
Tänuks on tasuta pääsmed Eesti
Draamateatri etendustele.
Ene Paaver
dramaturg
Ootame vaatajate isiklikke mälestusi Eesti
Draamateatri erinevate ajajärkude kohta ja
võimalikult erinevatest vaatenurkadest.
Kirjutada võib vabas vormis ja kõigest, mis
tundub oluline. Kirjutada võib repertuaarist,
teatrimajast, lavastustest, nii ühest
mälestusest kui ka pikemast vaatajakoge
musest, mõnest meeldejäänud (heast või
halvast) elamusest, etendusest, näitlejast,
kohtumisest, kuuldud või seltskonnas
arutatud suhtumistest, vanemate või
vanavanemate mälestustest. Rääkige, kuidas
(perega) teatris käisite, kuidas hangiti
pileteid, kuidas kollektiivtellimusi
korraldati, millise mulje teie teatriskäimise
ajal jättis maja ja selle õhustik, kes on olnud
teie lemmikud laval. Kirjutama on oodatud

nii juhuslikumad kui ka järjepidevad
teatrikülastajad, nii Tallinnast kui ka mujalt
Eestist. Väga ootame mälestusi neilt
inimestelt, kes korraldasid ja korraldavad
ühiskülastu si, tegutsesid nõukogude ajal
pileti-levitajatena, väljasõiduetenduste
koha-pealsete korraldajatena.
Oodatud on kõik Eesti Draamateatriga
seotud fotod, ka teatrimajast, kohtumisõhtutest, külaliseten dustest, piletisabadest
jm.
Kirjutiste pikkus ei ole piiratud.
Kõik fotod salvestatakse arvutisse ja
tagastatakse saatjale.
Palun lisage oma nimi (võib ka jääda
anonüümseks), kindlasti sünniaasta ja koht,
amet ajal, millest kirjutate, ja/või amet,
mida praegu peate, kontaktaadress, e-posti
aadress ja telefon.
Mälestused palume saata aadressil
Eesti Draamateater , Pärnu mnt 5,
Tallinn 10148
“Draamateater: ajalugu ja elulugu”
või e-posti aadressil
info@draamateater.ee
lisainfo:
http://www.draamateater.ee/
“Draamateater: ajalugu ja elulugu”
Tel: 6 831 404
ene.paaver@draamateater.ee

SAUE MUUSIKAKOOLI

LAPSEVANEMATE
KOOSOLEK
15.novembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas.

17. nov. – 15. dets.

LILLESEADE
JÕULUKURSUSED
Saue koolimajas
neljapäeviti kell 18.30
ruumis 415
Klassikalised ja
kaasaegsed seaded,
pärjad, küünlaalused jne.
Iga tund valmib 2
praktilist tööd
Info tel. 56212391
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Linnavalitsuse 37. istung toimus 26. oktoobril 2005 ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 376.
2. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 377.
3. Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 378.
4. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 379.
5. Erandkorras sõidusoodustuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 380.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 381.
7. Väikebussi liisimiseks avatud pakkumise väljakuulutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 382.
8. Saue lasteaed „Midrimaa” juhataja ametisse kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 383.
9. Info
9.1Tarbijakaitse protokollide läbiarutamine
Linnavalitsus o t s u s t a s:
1. saata märgukirjad ettevõtetele, milles juhtida tähelepanu
pakendijäätmete tagasi- võtmise lepingute sõlmimise vajadusele;
2. teatada tarbijakaitsele, et on kohaldatud hoiatusmenetlust ja
ettevõtteid on suuliselt hoiatatud (§ 53 lg 2).
9.2OÜ Uued Tuttavad registreeringu taastamisest.
Linnavalitsus o t s u s t a s:
1. saata OÜ Uued Tuttavatele kiri, et linnavalitsus ei saa registreerimismenetlust läbi viia, kuna tegevuskoht ei vasta müügikoha nõuetele;
2. Tervisekaitseamet on seisukohal, et kui tunnustatud ettevõte on
käitlemise lõpetanud (tunnustatud on OÜ Lõvilõug ) tuleb uuel firmal
taotleda uus tunnustamisotsus, seda enam, et tegevuskohal ei
ole aasta aega tegutsetud.
3. Tagastada OÜ Uued Tuttavad riigilõiv 300 krooni ja kohtuotsusega
välja mõistetud kohtukulud 3505 krooni.
9.3 Heli Joon tutvustas terviseriski vältimiseks ja vähendamiseks
koostatud tegevuskava aastateks 2005-2006. Linnavalitsus
otsustas kiita tegevuskava heaks.
9.4Rahulolematus OÜ Saumeri tegevusetuse kohta lume- ja libedusetõrje teostamisel 26. oktoobril.
Linnavalitsus o t s u s t a s esitada OÜ Saumer‘ile pretensioon
16.08.2004.a hankelepingus nr 108 ettenähtud ülesannete
ebarahuldava täitmise kohta.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

1.
2.
3.
4.
5.

Linnavalitsuse 38 istung toimus 01. novembril 2005 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
28.11.2005 Küsitluse korras vastuvõetud volikogu otsuse eelnõu
„ Ametist lahkunud volikogu esimehe töö tunnustamine.”
Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 384.
Kesa 3 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 385.
Pärnasalu 27 elektrivarustuseks ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 386.
Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 387.

7. Ühingutele raha eraldamine.
O t s u s t a t i eraldada toetust:
• Saue Linna Lastekaitse Ühingule 5 500,00 krooni, sellest
1 500,00 krooni ühingu liikmetele koolituse läbiviimiseks;
4 000,00 krooni fotokonkursi korralduskulude katteks.
• MTÜ-le Saue Folk 6 500,00 krooni, sellest
1 500,00 krooni ühingu tegevustoetuseks;
5 000,00 krooni ühingu aastalõpuürituse korralduskulude katteks.
• Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile 10 000,00 krooni kontserdisarja
„Saue Kontsertsügis 2005“ läbiviimiseks.
• MTÜ-le Lasteekraani Muusikastuudio 1 500,00 krooni Marit Väina
osavõtukulude katteks koorikonkursist Saksamaal.
• Saue Naisseltsile 8 300,00 krooni, sellest
6 000,00 krooni aastalõpupeo korralduskulude katteks;
2 300,00 krooni linna MTÜ-dele seminari korralduskulude katteks.
• Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saue piirkonnale toetust
2 500,00 krooni ühisürituste läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 389.
8. Kaubandustegevuse registreerimine.
Registreerida majandustegevuse registris:
• teeninduse tegevusalal tegutsemiseks OÜ Kalsep,
transporditeenused ja haljastusteenused, tegevuskoht
Pärnasalu 13, Saue linn;
• jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks OÜ Eesti Ilutulestikud,
pürotehniliste toodete müük, tegevuskoht Säästumarket,
Pärnasalu 31, Saue linn;
• jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks OÜ Blaustern, lillede
ja lilletervikute müük, tegevuskoht Lillelett, Ridva 15, Saue linn;
• hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks AB Metall OÜ,
sporditarvete müük, tegevuskoht Sooja tn 1, AS Metall, Saue linn
. • Otsustati vastu võtta korraldus nr 390.
9. Info.
O t s u s t a t i:
1. 2006.a eelarve projekti arutelu toimub esmaspäeval
07. novembril kell 10.00;
2. vastavalt linna põhimäärusele toimuvad linnavalitsuse
istungid edaspidi kaks korda kuus.

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

ÕNNITLEME
AINO PETA
ERNA KABER
LAINE PEDAJAS
HIRLANDA KONGO
ÕNNE VURMA
v
JUZEM SAVIGULLA
HARRI KUUSK
HELLE MILLI

‚

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
kaubandustegevuse registreerimisega, väljastas
ehitusload, eraldas raha ühingutele.

6. Nõusolek alaealisele kuuluva vara kinkimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 388.

‚ ‚‚

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
arutas sotsiaalküsimusi.

84
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80
75
75
70
70
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OÜ Euroclean
KEEMILINE PUHASTUS
SAUEL
Pärnasalu 31
E-R 7.30-19.30
L 10.00–16.00 • P suletud

HINNAD SOODSAD
Soovinüürida või osta korterit
SAUE LINNAS
Tel: 55 633 811

Ostan 1-või 2-toalise korteri Sauel

MÜÜA

GARAAZ
SAUEL

Soovitav kivimaja. Võib olla ahjuküttega

Info telefonil
56 469 698

Tel: 6 081 640, 56 622 567

Noor korralik pere soovib

OSTA MAATÜKI
oma kodu rajamiseks
Saue, Saku,
Harku või Keila vallas
Krundi suurus
alates 4000m2

Eelistatud otse omanikult,
vajadusel aitame asjaajamisel.
Piret ja Vahur
Tel: 7113 969, 5 222 600

v

PUITBRIKETT
kõrge
kütteväärtusega,
pakitud
Tallinna piires
transport TASUTA
INFO 566 55 445

Kuigi maa on must
ning näha pole veel talve

Eritellimusmööblit
valmistav ettevõte
KEILAS

peagi jõulumees paotab ust
ja jõulutundega täidab salve

võtab tööle
eelneva
töökogemusega

Tulen ka sellel aastal kodudesse.
Teadaandmised ootustest telefonil 56 736 930

MÖÖBLITISLERI

JÕULUVANA
AS PROTTEN F
.S.C.
F.S.C.
ESINDUSK
AUPL
USES
ESINDUSKA
UPLUSES
MÜÜGIL

SÜGIS-TALVINE KOLLEKTSIOON
LISAKS NAISTE DZEMPRID,
MEESTE KAMPSUNID,
KOTID, JALATSID, PESU, LÕHNAD

PALDISKI MNT.19 , KEILA, TEL: 6 747 567
E-R 9-19.00 L 10-16.00 • P-SULETUD

KLIENDIKAARDI OMANIKELE SOODUSTUSED

Info 50 74 805

MÜÜA SÖÖGIKARTUL
„VINETA”
KOJUTOOMISEGA
Tellimine
tel: 56 497 263
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PLEKK-LIISU RATTAPOOD
LAENUTAME:

MÜÜME:
·
·
·
·
·

Mäesuusad
Murdmaa suusad
Lumelauad
Kõik sinna juurde kuuluv
Kelgud
· Uisud

· Lumelaudu
· Suusavarustust

HOOLDAME:
·
·

ASUME:
Ridva 15, Saue
Tel: 6 700 116
www.plekkliisu.ee

Suuski
Lumelaudu

KAUPLUS AVATUD:
E – R 10 – 19
L – P 10 – 18
rattapood@plekkliisu.ee

OÜ NEOMEL
vajab

puidutöölisi
OSTAN 2-toalise korteri Sauel

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

Kontakt tel: 56 795 035
MÜÜME

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

Tule tn.22
Tel: 5 012 610

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
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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

11. november 2005

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!

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

Kosmeetik
Maniküür, pediküür
Kõrvarõngaaugud

Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

OÜ NEOMEL
vajab

tootmisruumide
koristajat
Tule tn.22
Tel: 5 012 610

(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

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee • Tallinn-Nõmme, Jaama 14

PAIGALDAME TV ANTENNE

Küünetehnik
Solaarium

“SA
UE SÕNA
”
“SAUE
SÕNA”
toimetus on saanud
lugejatelt mitmeid kirju,
teiste hulgas ka
Linnavolinik
Andres Pajulalt.

Seetõttu avame järgmises
lehenumbris rubriigi

“Kirjakast”

Saue Sõna
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

