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ALGAB ADVENDIAEG
27. novembril, neli pühapäeva enne jõule,
algab advendiaeg. Viimaste aastate jooksul
oleme kiiresti võtnud omaks advendiaegse
küünalde süütamise kauni kombe. Kui
paljud aga teavad, mispärast neid
advendiküünlaid süüdatakse ning mis aeg
see advendiaeg õigupoolest on?
Ladinakeelsele sõnale adventus on
eestikeelseks vasteks sõnad: saabumine,
tulemine. Advendiaeg on seega kellegi
saabumise aeg. Kes siis tulema peab ja
keda maailm nõnda küünlaid süüdates
ootab? Kas mitte jõuluvana Lapimaalt!
Küllap ka teda, kuid tegelikult ei ole
küünalde süütamine seotud ei päkapikkude
ega jõuluvanaga.
Advendiaeg ja küünalde läitmine valmistavad meid ette jõuluööks, mil kristlik maailm
tähistab Jumala Poja sündimist jõululapsena Petlemma linnas umbes 2000 aasta
eest. Päkapikke ja jõuluvana tema sündimise ajal Petlemmas keegi ei kohanud, küll
aga kolme kuningat, kes tõid vastsündinule kingituseks kulda, viirukit ja mürri.
Advendiküünlaid süütame ootuses, et valguse suurenedes taganeb pimedus, külmus
ja kurjus nii looduses, kui ka meie südametes ja inimsuhetes. Esimese advendiküünla
süütamisest tekib nõrk valgus. Teisel advendil süütame esimese küünla kõrvale teise
ning valgus ja soojus suureneb. Mida lähemale jõuludele, seda enam on valgust,
rahu ja rõõmu. Jõuluööl särab kõikjal üle maa sadu ja tuhandeid küünlaid ning see
on tunnistuseks, et Kristus – Maailma Valgus on sündinud.
Urmas Viilma
EELK Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetaja
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SAUE SÕPRUSLINN LÄTIMAAL VANGAZI
PÜHITSES AASTAPÄEVA
V

17. novembri keskpäeval,
kohe peale Saue Muusikav
kooli Dzazzistuudio pidulikku avamist, alustas
Lätimaa poole teed väikebuss, milles olid Saue Linnavolikogu liikmed Monika Liiv,
Matti Nappus ja Harry
Pajundi, linnapea Ero Liivik,
abilinnapea Rafael Amos ja
Saue Sõna toimetaja. Reisiv
sihiks sõpruslinn Vangazi.
Saue linna ametlik delev
gatsioon oli teel Vangazi
linna aastapäevapidustustele.

keskuses asuvas kultuurimajas linna-aastapäeva
pidulik tähistamine. Vangazi
on linnana eksisteerinud 14
aastat, seega kaks aastat
kauem kui Saue. Samuti on
nende aastapäev kokkulangev suure üleriigilise
tähtpäevaga. 18. november
on Läti Vabariigi aastapäev.
Saal oli kujundatud lillev

Peeter Eelsaare

rohkena, laval Läti Vabariigi ja
Vangazi linna lipud. Kogu
kenasti komponeeritud ja
mitmekesise programmi oli
kokku pannud paljudele
sauelastelegi tuttav Sandra
Zvirbule. Sandra ning
Linnaduuma esimees ja
linnapea Vilmars Lucans
(Lätimaal on need ametid
ühendatavad) juhtisid ka kogu
pidulikku üritust. Ei mingit
popstaarist õhtujuhti. Kõik
oma jõududega. Siis jõudis
kätte pidulik hetk, kui kuulutati
välja
Vangazi
linna
aukodanikud 2005. Seda
protseduuri viiakse läbi 1999.
v

Minule oli see esimene
Lätimaal asuva sõpruslinna
külastus. Siiani olin Vangazi
sõpradega kohtunud Sauel ja
kirjutanud ajalehes vaid nende
külaskäikudest. Nüüd ootasin
põnevusega kohapealseid
muljeid. Sõit möödus
viperusteta ja kella 17.00
paiku olime kohal. Esmamulje
oli meeldiv – puhas ja
puuderohke, suvel ilmselt ka
paljude roheliste muruplatsidega väikelinn
Riiga umbes 20 kilomeetrit,
seega täiesti sobiv Saue
sõpruslinnaks. Kuigi Saue linn
tundub mulle kaunima ja
kodusemana - Vangazi majad
ja kogu linna planeering
kannavad tugevat Nõukogudeaegse
arhitektuuri
pitserit.
Kell 18.00 algas linna
v

v

aastast. Pidu tuli nüüd ka meie
õuele, sest esimese välisriigi
kodanikuna sai linna aukodaniku nimetuse Rafael
Amos. Pikaajaliste ja
teguderohkete sõprussidemete arendamise eest.
Pärast ametlike dokumentide üleandmist oli
üllatav ja meeldiv kuulda
õnnitlejate poolt värskele
aukodanikule
öeldud
eestikeelseid õnnitlusi.
Tublimate
austamine

v

vaheldus kunstikollektiivide
esinemistega kuni saabus
saaliprogrammi kõiki
vapustav
kulminatsioon – tuntud
popansambliga koos
laulsid oma mikrofonidesse ka Sandra ja
Vilmars. Ja said oma
laulmisega väga hästi
hakkama!
Kogu pidupäeva
kulminatsioon oli aga
vabas õhus. Linna

järvekese
kaldal
oli
korraldatud selline ilutulestik,
mida ma ka suuremate
linnade pidustustel harva olen
näinud. Mitte kümmekond
pauguplaksatust, vaid ligi
kümme minutit lakkamatut
tulevärki! Ja linnale ei läinud
see midagi maksma –
tegemist oli ettevõtjate/
sponsorite
kingitusega
linnarahvale.
Järgmisel päeval kohtusime
küllakutsujatega

bowlinguradadel, kus oma
oskustega hiilgasid Saue
linnapea Ero Liivik ja volikogu
liige Harry Pajundi.
Kogu koosolemise jooksul
arutati põhjalikult kahe linna
sõpruse asju ja leiti nii mõnedki
huvitavad arenguvõimalused.
Aga neist põhjalikumalt siis,
kui mõtted konkreetseteks
saavad.
Et kahe sõpruslinna
suhted ikka kindlad
oleksid,
kirjutasid
linnapead teel Läti-Eesti
piiri
poole
parun
Münhauseni
Majamuuseumis alla uuele
sõpruslepingule.
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Saue Linnavolikogu 5.
koosseisu töö on alanud

Kutsutakse kokku Saue
Koostöökogu

Orm Valtson
Saue Linnavolikogu esimees

Urmas Viilma
Saue Haridusselts VITALIS

Käesolev kirjutis on minu esimene
esinemine Saue Linnavolikogu esimehena
Saue Sõna veergudel. Alustuseks tänan Teid
valimistel tehtud valikute eest. Teie valikute
alusel võib väita, et Saue linn on saanud endale
tegusa ja kostöövõimelise volikogu.
Enam kui kuu on möödas kohalike omavalituste
valimistest. Esimesed kolm volikogu istungit on seljataga.
Vastuvõetud otsused on Teile teada ja ei hakka neid siin
üle kordama, kuid on mõned tähelepanekud ja hinnangud.
Volikogu ja linnavalitsuse töö käivitamise seisukohalt on
esimesed 3 volikogu istungit oma loomult tehnilist laadi.
Valitakse volikogu esimees, aseesimehed, komisjonide
esimehed, linnapea ja kinnitatakse linnavalitsuse liikmed.
Lisaks kohustuslikele ametikohtadele määratakse linna
esindajad ka üleriigilistesse ja maakondlikesse
omavalitsusliitudesse. Paljuski oleneb istungite
õnnestumine koalitsiooni ja opositsiooni liikmete käitumisest
istungisaalis. Esimesed volikogu istungid näitasid, et
koalitsioon on ühtne ja volikogus on koalitsioonile toetajaid.
On hea tõdeda, et Saue Linnavolikogu esimesed istungid
kulgesid soliidselt ja volikogu liikmete vastastikuses
lugupidamises. Eeldused konstruktiivseks ja asjalikuks
koostööks volikogu liikmete vahel on olemas.

Saue Naisselts, Saue Haridusselts VITALIS ja Saue
Koduloo Seltsing on algatanud projekti, mida rahastab BaltiAmeerika Partnerlusprogramm (BAPP). Projekti
eesmärgiks on luua Saue linna kodanikeühenduste
esindajatest koosnev Koostöökogu, mis liidaks erinevaid
kolmanda sektori (seltsid, seltsingud, mittetulundusühingud,
spordiklubid, kogudused, jne) vabatahtlikke huvigruppe.
Koostöökogu oleks arvestatav kodanikualgatus Saue linnas
ning võimeline tegusaks ja konstruktiivseks koostööks,
äriettevõtete, linnavolikogu ja -valitsuse, volikogu
komisjonide ning kultuuri- ja haridusasutustega.
Koostöökogu koguneb regulaarselt, et arutada erinevaid
võimalusi linna ja lähipiirkonna kultuuri-, haridus- ja
spordielu elavdamiseks ja rikastamiseks.
Koostöökogu hakkab välja andma üks kord kvartalis
ilmuvat apoliitilist ajalehte, kus kajastatakse Saue seltside
ja ühingute tegevust ning põhimõtteid, samuti koostööd
avaliku sektori ja äriettevõtetega. Ajalehes avaldatakse
artikleid kultuuri, hariduse ning rahvaspordi teemadel.
Oodatud on kaastööd ja reklaam.
Koostöökogu esimene koosolek toimub 5.
detsembril kell 18.00 Saue Gümnaasiumis. Oodatud on
kõigi Saue seltside, seltsingute, mittetulundusühingute, spordiklubide, koguduste ja teiste
vabatahtlike organisatsioonide esindajad.

Volikogu komisjonide esimeeste valimine kinnitas, et
koalitsiooni ja opositsiooni vahel lõhet ei ole. Komisjoni
esimeeste valimistel said valituks osutunud isikud enamasti
rohkem hääli kui neid on koalitsioonil kokku.
Volikogu taastas hea poliitilise tava, et revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti valimistel isikuna
enim hääli saanud Jaan Moks.
Volikogu liikme Andres Pajula ettepanekul
moodustati heakorra- ja korrakaitsekomisjon.
Kõikidesse komisjonidesse on kaasatud volikogus
esindatud erakondade ja valimisliitude esindajad.
Sellega võib lugeda Saue Linnavolikogu 5. koosseisu
tegevuse käivitamise lõppenuks. Volikogu liikmetel seisab
ees tõsine töö komisjonides ja linnaelu korraldamiseks
oluliste otsuste vastuvõtmine.
Esimene sisuline ülesanne on läbi arutada linnavalitsuse poolt volikogule üle antud linna 2006. aasta
eelarve projekt ja jõuda eelarve vastuvõtmiseni.

60. pulma-aastapäev

MIRALDA ja VOLDEMAR ESKO
25.11.1945

Õnnitleme!
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VOLIKOGU
SAI ASENDUSLIIKMED
Saue linna Valimiskomisjoni otsustega tehti
muudatusi vastvalitud Linnavolikogu koosseisus.
Saue linnapeaks valitud Ero Liivikut asendab
volikogus valimisliidu SÕBRALIK LINN
asendusliige HENN PÕLLUAAS, abilinnapeaks
kinnitatud Rafael Amost REFORMIERAKONNA
asendusliige RAIVO OJAPÕLD ja linnavalitsuse
liikmeks kinnitatud Vello Toomikut REFORMIERAKONNA asendusliige ERKI KULD.
SAUE SÕNA toimetus pöördus volikogu uute
liikmete poole kahe, juba traditsioonilise küsimusega.
1.
Mida peate vajalikuks sauelastele öelda enda
tutvustamiseks?
2.
Mida peate oma volinikutegevuse
põhieesmärkideks?
RAIVO OJAPÕLD
1. Olen sauekas aastast 1972.
Volikokku osutusin valituks
neljandat korda. Minu tööd tegemised on igapäevaselt seotud
Sauega. Sellest kindlasti suurem
mure ka linna asjade edenemisest.
2. Kuna oman pikaajalist volikogu
töö kogemust teen kõik selleks, et
head mõtted ja algatused jõuaksid edasi otsuste määrustena linna elu edendama. Kõik populistlik, ebavajalik
jne. jääks aga arutlusest välja.

ERKI KULD
1. Sündisin Siberis küüditatu
perekonnas 1951.a. Lõpetanud
Eesti Mereakadeemia ja töötan
Tallinki laeval kapella tüürimehena.
Abielus, perekonnas kolm
täisealist last ja neli lapselast.
Tööst ja perest vabal ajal olen
andnud endast parima, teenides
Saue rahvast kirikus viisteist
aastat.
2. Saue Linnavolikogu liige olen olnud kaksteist aastat.
Arvatavasti olete märganud et meie linn on muutunud
paremaks. Teen ka edaspidi volikogu liikmena Saue
arenguks kõik, mis suudan.

HENN PÕLLUAAS
1. Olen sündinud 1960. aastal
Nõmmel. Sauel elan 1994.
aastast.
Õppisin Tallinna 10. Keskkoolis,
seejärel
Pedagoogilises
Instituudis kunstiõpetuse erialal,
mille lõpetasin 1985. aastal.
Olen
töötanud
Eesti
Kunstimuuseumis teadusliku
töötajana, Tallinnfilmis kunstnik-lavastajana, Eesti
televisioonis 18 osalise etnograafilis-dokumentaalse sarja
“Eesti Rahvakalender” stsenaristi ja kunstnikuna,
kunstiõpetajana, eraettevõtjana, olnud mitme firma
juhatuse liige.
Tegelen kujunduse ja maalikunstiga, olen esinenud
näitustel nii Eestis kui ka välismaal alates 1983.
aastast. Minu töid on nii era- kui ka riiklikes kogudes.
Viimane suurem personaalnäitus oli käesoleva aasta
kevadel Nõmme muuseumis.
Kuulun Soomepoiste Pärimusühingu juhatusse ja Tartu
Rahu Põlistamise Seltsi. Ei ole olnud ega ole mitte ühegi
erakonna ega partei liige. Olen kirjutanud hulga välis- ja
sisepoliitikaalaseid artikleid, mida on avaldatud Soomes,
Rootsis, Kanadas, USA-s, Ungaris ja Eestis, esinenud
konverentsidel.
Olen abielus. Abikaasa on Saue Gümnaasiumi hoolekogu
esinaine. Meil on kaks last, poeg ja tütar, mõlemad õpivad
Saue Gümnaasiumis.
2. Olles Saue volikogu liige, on mul võimalus kaasa
rääkida ning anda ka oma isiklik panus linna arengule
tähtsate probleemide
lahendamisele.
Oma
valimiskampaanias panin põhirõhu valdkondadele, mida
pean enda jaoks olulisemaks. Need on : linna kultuuri-,
arengu- ja planeerimisküsimused.
Pean oluliseks, et Saue oleks tõeliselt elamisväärne linn,
mis arvestaks võimalikult iga linnakodaniku vajadustega nii elamiseks, õppimiseks, töötamiseks, vaba aja
veetmiseks, sportimiseks jne. Temast peab saama ilus ja
heakorrastatud linn moodsa keskusega, koos vajalike ärija sotsiaalrajatistega. On tähtis, et Saue saaks tulevikus
igati kaasaegse, multifunktsionaalse kultuurikeskuse ja ka
muuseumi. Et Saue oleks linn, mille üle meil veelgi enam
põhjust on uhke olla.
Et linn kui tervik funktsioneeriks normaalselt,
kerkib volikogu töös üles loomulikult lisaks eelpoolmainitule
veel lugematul hulgal muid olulisi küsimusi ja probleeme,
mis kõik lahendamist vajavad. Olen kindel, et toetudes oma
kogemustele, suudan volikogu liikmena kaasa aidata meie
kõigi ühise kodu, Saue, paremaks muutmisele.
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LINNAVALITSUS

KÜSIMUSTELE VASTAVAD
LINNAVALITSUSE LIIKMED
Saue linnavolikogu istungilil 3. novembril valiti linnapea ja kinnitati
uus linna-valitsuse koosseis - Ingrid
Niid, Mati Uuesoo, Rafael Amos ja
Vello Toomik. Eelmises Saue Sõna
numbris andis oma esimese
intervjuu äsja valitud linnapea Ero
Liivik.
Täna küsitleme Linnavalitsuse liikmeid.
1. Mida peate vajalikuks sauelastele
öelda enda tutvustamiseks?
2. Millised on Teie tegevusvaldkonnad?
3. Milliste oma murede ja
probleemidega võivad Teie poole
pöörduda Saue linnakodanikud?

tähelepanu just sotsiaalprobleemidele.
Olen nende valdkondadega erinevates
ametites tegelenud aastaid, seetõttu arvan,
et tean, mida ja kuidas teha.
3. Läksin valimistele põhimõttega: vajajale
abi - tegijale võimalus. Aidakem hädasolijaid, leiame neile tegutsemisvõimalused.
Nii volikogu kui linnavalitsuse töös ei saa
juhinduda teoreetilistest dogmadest, vaid
otsuste langetamisel tuleb esikohale seada
praktiline vajadus ja võimalus, inimene,
tema heaolu, tema sotsiaalne turvalisus.
Probleeme pole alati kerge lahendada,
alustada
tuleks
linnavalitsuse
spetsialistiga. Kui arvatakse, et saan aidata
– minu uks on alati lahti. Eriti teretulnud
on iga sauelane, kellel on asjalikud ideed.

INGRID NIID - pearaamatupidaja
MATI UUESOO - abilinnapea
1. Omavalitsustöö kogemus on alates
aastast 1992, sellest pearaamatupidajana
kokku 8 aastat. Pean olu-liseks pidevat
enesetäiendust, hindan professionaalsust
ja oskust ajaga kaasas käia.
2. Lihtsalt väljendudes – omavalitsuse
rahamaailm. Eelarve poole pealt: tulude
moodustumise mehhanismid, eelarvete
jagunemine
kulufaktorite
lõikes.
Raamatupidamise poolelt: arvestuse ja
analüüsi ülesehitus süsteemisiseselt,
jooksvad tehingud, vahe- ja lõpparuanded.
3. Töövaldkond on olulises määras
organisatsioonisisene (Saue linnavalitsus
koos hallatavate asutustega), mistõttu
Saue linnakodanikud on seni pöördunud
üksikute küsimustega, mis puudutavad
peamiselt personaalseid arveldusi. Saue
linna finantsalane teave on avalikustatud
Linnakantseleis ja Saue kodulehel.

1. Erialalt ehitusinsener, erialast tööd
teinud ligi kolmkümmend aastat, sellest
üksteist Saue Linnavalitsuses. Saue elanik
olen aastast 1983.
2. Keeruliselt - tehnilise infrastruktuuri
arendamisega seotud küsimused.
Lahtiseletatult - planeerimis- ja
ehitustegevus linnas ning maaga seonduv.
Lisaks jooksvad küsimused, milliseid
ametijuhendis kõiki ette näha pole
võimalik.
3. Linnakodanikud peaksid oma lahendust
vajavate küsimustega esmalt pöörduma
ikkagi vastava tegevusvaldkonna
spetsialisti poole. Kui lahendust ei saada,
proovime ühiselt. Selleks oleks aga mõistlik
ette helistada ja kokku leppida sobiv aeg.
Probleemiga eelnev tutvumine võimaldab
vältida asjatut ajakulu.

RAFAEL AMOS - abilinnapea

VELLO TOOMIK

1. Sündisin 1950. aastal Tallinnas,
Kalamajas. Töötanud Tallinna EPTs
meistrina, ajakirjanikuna, justiitsministeeriumis 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, aastatel 1996-2002 ja 2004-2005
volikogu esimees
2. Haridus, kultuur, sport, transport. Saue
linna areng peab olema stabiilne ja
tasakaalustatud Oma valdkondade
üldjuhtimise, investeeringute leidmise ja
paigutamise kõrval tahan pöörata rohkem

1. Sauega olen seotud alates 1974 aasta
algusest, kui tulin
EPT Remondi
Tehnoloogia Büroo eelkäijafirmasse tööle.
Mõni aeg hiljem sain ka elamise Sauel
paika ja niimoodi ongi minu elu Sauel
jätkunud seniajani. Seetõttu on ka linna
areng alati südamelähedane ning mitu
viimast aastat olen olnud ka otsustamiste
juures. Erialalt olen elektriinsener, käinud
oma töös läbi kõik astmed – elektriku
õpilasest alates.
2. Tegevusvaldkonnad pannakse alles
täpsemalt paika, kuid põhilisteks jäävad
kindlasti linnavara valdamise ja
haldamisega seotud küsimused - heakord,
tänavavalgustus, hooldustööd ja teatud
ulatuses
linnavara
ehituse
ja
rekonstrueerimise probleemid.

3. Olen valmis lahendama linnakodanike
erinevaid probleeme. Ainult paar asja
tahaks linnakodanikele südamele panna
(kuna on kogemusi) – virisemise ja
hädaldamise puhul olen halb partner. Kui
on midagi öelda või mingi ettepanek teha,
siis ärge häbenege oma kena nime, ärge
esinege tundmatuna. Samas ei saa mööda
ka poliitikast – kui nii mõnelgi oponendil
on isiklikud „monumendid”, millest
püütakse teha ülelinnalist, siis minu nö
monumendiks ja töö eesmärgiks on kogu
Saue ühtlane ja tasakaalustatud areng.
Vihkan mudamaadlust, mida teatud
seltskond üritas läinud suvel peale suruda
– õnneks tegi Saue rahvas valimistel
sellest ise selged järeldused.
Lõpetuseks tahan öelda, et abivajaja peab
ikka abi saama. Nii on kogu linnavalitsus
senini töötanud ja kavatseb ka edaspidi.

TEADE
DETSEMBRIKUU
TOIDURAHA
SAUE
GÜMNAASIUMIS
1-4 klass
5-12 klass 238 krooni
Toiduraha palume tasuda RK
Teeninduse OÜ arvele Hansapanka
(kood 767) a/a nr. 221018424457
29.novembriks. Selgituse osas
palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Sularahas saab maksta kooli sööklas
01.12. ja 02.12. kella 7.45-9.15 ja
13.30-15.30-ni. Antud aegadel palume
kindlasti registreerida sööjaks ka
nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kes 29.novembriks pole oma
söögisoovist teada andnud, teda
detsembris ei toitlustata.
Antud aegadel saab sööklas
pikendada ka toidukaarte.
Söökla telefon on 6 596 068
Küsimuste ja ettepanekute korral
helistada telefonil 69 92 039 söökla juhataja Ülle Jahesalu
Meeldivat koostööd soovib
RK Teeninduse OÜ
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TÄNUKIRJAGA AUTASUSTAMINE
Saue
16. november 2005 nr 394
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 30 lg 1 p 2 ja Saue linnapea tänukirja statuudi p 4 ning
linnapea ettepaneku alusel annab Saue Linnavalitsus
alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tänu Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste
Ühingule Saue linna puuetega inimeste õiguste ja vajaduste
seismise eest, nende integreerimise eest ühiskonda ning
seoses Rahvusvahelise Puuetega Inimeste Päevaga
autasustada Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühingut
linnapea tänukirjaga.
2. Punktis 1 märgitud tänukiri üle anda 3. detsembril 2005
toimuval Saue linna puuetega inimestele korraldataval
üritusel „Naeratuse nurgakivi”.
3. Avaldada korraldus ajalehes „Saue Sõna”.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

!

Jõulutoetust makstakse alates 1. detsembrist kuni 22.
detsembrini Saue Linnavalitsuses
1. korrusel kabinetis nr 108 järgmistel kellaaegadel:
Esmaspäeval 8-18, lõuna 12-12.45
Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval 8-17,
lõuna 12-12.45, reedel 8-14.
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Jõulutoetust on võimalik üle kanda isiku
arveldusarvele.

ILUSAT JÕULURAHU!
OOTEL

Sauel on ilus traditsioon kutsuda linna kõige
eakamaid kodanikke ühisele jõulupeole. Praeguse
seisuga elab meie linnas 70a ja vanemaid
inimesi 529. Tänavu toimub eakate jõulupidu
15.detsembril algusega kell 15.00 koolimajas.
Kavas on laule, tantse ja pillilugusid nii laste kui ka
pensionäride esituses, lisaks üllatusi. Sissepääs peole
kutsetega. Peokutseid saab Päevakeskusest (Kütise 4)
igal tööpäeval 9 – 12 ja 13 – 17. Info telefonil 6 595 070.
Kui vajate peole sõiduks transporti, palume sellest samuti
teatada ülalmainitud telefonil või tel. 679 0176.
Tiiu Kuuskme
Päevakeskuse juhataja

Vastavalt Saue Linnavalitsuse 16. novembri 2005
korraldusele nr 395 makstakse Saue linna elanikeregistris
elukoha registreerinud töövõimetus- ja
vanaduspensionäridele ning puuetega lastele igaühele
100 (ükssada) krooni jõulutoetust
Puuetega lastele ettenähtud jõulutoetus makstakse välja
puudega lapse vanemale.

Info telefonidel
6 790 176 – Meeli Kallas, 6 790 174 Heli Joon

Ero Liivik
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

JÕULUDE

PENSIONÄRIDELE JA
PUUETEGA LASTELE
MAKSTAKSE JÕULUTOETUST

!

!
!

!

!
!

!

SAUE LINNA PENSIONÄRIKAARTIDE
UUENDAMINE
Palume Saue linna pensionäridel üle kontrollida oma
pensionärikaartidele märgitud kehtivuse kuupäev.
Saue Linnavalitsus tuletab meelde, et Saue linna
pensionäridele kolm aastat tagasi väljastatud
pensionärikaartide tähtaeg hakkab lõppema.
Saue linna pensionärikaart annab õiguse tasuta sõiduks
bussiliinil nr 190 (Saue-Tallinn) ning Saue saunas sooduspileti
kuni 70-aastastel ja tasuta saunakülastamise üle 70-aastastel
pensionäridel.
Saue Linnavalitsuses - 1. korrus kabinet nr 108
Esmaspäeval 8-18, lõuna 12-12.45
Teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval 8-17, lõuna 12-12.45
Reedel 8-14. Kaasa võtta pensionitunnistus ja dokumendifoto.

Info tel 6 790 176, Meeli Kallas

SAUE LINNAVALITSUSE TEADAANNE
Seoses lepingu lõppemisega on lõpetatud ID-kaardi ja passi dokumentide vastuvõtt
Saue Linnavalitsuses. Edaspidi palun pöörduge Kodakondsus- ja Migratsiooniameti
klienditeenindusbüroodesse:
MUSTAMÄE BÜROO
Sütiste tee 32
E-R 9–18
13411 Tallinn
Iga kuu
2.neljapäev suletud
Telefon
6 718 080
Faks
6 718 082

VANALINNA BÜROO
Lastekodu 48
E-R 9–18
10144 Tallinn
Iga kuu
1.neljapäev suletud
Telefon
6 062 640
Faks
6 062 643
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Harjumaa kodanikeühendused
saavad kohaliku omaalgatuse
programmist üle poole miljoni krooni
Kohaliku omaalgatuse programmile laekus Harju maakonnas 2005. aasta II voorus 27 taotlust kogusummas
518 629 krooni. Harju maakondlik komisjon otsustas toetada
kõiki Harjumaa maapiirkondade kodanikeühenduste
projekte taotletud summade ulatuses.
Enamus taotlustest olid kohaliku elukeskkonna parandamise
tegevuste toetamiseks eesmärgiga mittetulundusühenduste
tegevusteks ja ühistegevusteks vajalike vahendite soetamine.
Kõrge hinnangu sai projekt, millega õpetatakse noortele sepaja puutöö meetodeid külakiike projekteerides ja ehitades.
Projektide raames soovitakse jätkuvalt läbi viia heakorratöid,
valgustuse saavad mõisapark ning suusarada.
Kogukonnaliikmete koolitamise ja kohaliku arengu kavandamise
valdkonnast toetati kahte taotlust, külade ja alevike
arengukavade alaseks koolituseks ja maakonda tutvustava
infolehe eriväljaande avaldamiseks.
Kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamise
valdkonnas otsustati toetada viit taotlust, naiste rahvariiete
komplektide valmistamiseks, pärimuskultuuri õppepäevade
korraldamiseks, Eesti kultuuripärandi tutvustamiseks
koostööpartneritele Soome küladest.
Finantseeritavad ühendused, projektide nimed ja toetuste
summad on toodud Harju Maavalitsuse kodulehel aadressil
www.harju.ee / Teenused / Maaelu / Kohaliku omaalgatuse
programm.
Otselink http://www.harju.ee/
in.php?GID=4&SID=103&MID=343

25. november 2005

10. novembril korraldas Huvikeskus Klooga
Noortelaagris sügisseminari Saue linnas
tegutsevatele mittetulundusühingutele. Kohal oli 20
erinevate ühingute, klubide ja seltside eestvedajat.
Seminarist osavõtjatele esinesid ja vastasid
küsimustele Saue linnavolikogu esimees Orm
Valtson, Saue linnapea Ero Liivik ja abilinnapea
Rafael Amos.

SAUE PÄEVAKESKUSE ÜRITUSED
Detsember 2005
1. detsember 11.00 – 13.00
2. detsember 14.00
3. detsember 12.00

Kohaliku omaalgatuse programmi järgmine taotlusvoor
toimub 2006. aasta kevadel, kuhu oodatakse rohkelt
asjalikke projektitaotlusi.
Maapiirkondadele mõeldud kohaliku omaalgatuse programmi
eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime
kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Taotlusi prog
rammi vahenditest toetuse saamiseks võivad esitada
seltsingud, mittetulundusühingud ja kodanikualgatuse korras
loodud sihtasutused.

4. detsember 14.00
7. detsember 14.00 – 16.00

Täiendav info:
Jüri Muru
majandusosakonna maaelu nõunik,
tel. 611 8780, e-post: jyri.muru@mv.harju.ee

19. detsember 11.00 – 14.00
21. detsember 14.00
30. detsember 16.00

Harju Maavalitsusel on
harjumaalastele edastada
kaks toredat teadet:
Harju Maavalitsuse
perekonnaseisuosakond annab teada:

Tallinnas, aadressil Rävala pst 8 asub pidulik saal abielude sõlmimiseks,
kuhu harjumaalased on väga teretulnud!
Samuti on teil, head kohalike lehtede esindajad, võimalus minna koha peale
saaliga tutvuma ja pilte teha. Vaadake ka meie kodulehte www.harju.ee /
Maavalitsus / Perekonnaseisuosakond, otselink http://www.harju.ee/
in.php?GID=6&SID=64
Võtke ühendust osakonna juhataja Eevi Alaniiduga, tel. 660 4607
e-post: eevi.alaniit@mv.harju.ee

8. detsember 18.00
14. detsember 14.00
14. detsember 15.00
15. detsember 15.00

Harjumaa Ball

Kreenholmi toodete müük.
Sokid-kindad jõuluvana
kingikotti
Ekskursioon Botaanikaaias
Invaühingu üritus
“Naeratuse nurgakivi”
Suveniiri kontserdi ühiskülastus
Ahiküttega elamute
küttesüsteemide tuleohutus
Represseeritute ümarlaud
Muusikali Tuhkatriinu
ühiskülastus
Vabadusvõitlejate koosolek
Eakate jõulupidu koolimajas
(kutsetega)
Marati toodete müük
Tervislik aastalõpp. Silvi Mänd
Tammetõru aastalõpupidu
Söögitoas

On alanud piletite müük 30. detsembril Rahvusooperis “Estonia”
toimuvale Harjumaa Ballile!
Ballil ootab meeleolukas ja meeletu programm renoveeritud Rahvusooperis!
Teatrisaalis saab näha ja kuulda maailma esietendust ooperiparoodiat
“Kalevipoja kojutulek”, tangoshow’d “Mi Tango en Buenos Aires”, ballisaalis
on tantsuks ansambel Modern Fox ja Airi Allvee. Talveaias ja uues Sinises
saalis meeleolukas kultuuriprogramm.
Ballile on oodatud kõik harjumaalased! Ürituse algus kell 18.00.
Piletid on hinnaga 180-280 krooni. Pileti info ja tellimine tööpäevadel kell
11.00-15.00 tel. 611 8758, 508 7808, e-post: ruth.pauls@mv.harju.ee, Harju
Maavalitsuse kultuuri- ja sporditalitus Roosikrantsi 12 Tallinn, Ruth Pauls.
Vaadake ka meie kodulehte www.harju.ee / Teave / Kultuuri info,
otselink http://www.harju.ee/in.php?op=news&GID=9&NID=1403
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LC Saue Charter Night 2005
Urmas Paisnik
LC Saue
Lionsliikumises on hooaja keskseks ja
kõige oodatumaks ürituseks aastapäevapidu - Charter Night. Korralised Saue
Lions-klubi koosistumised toimuvad iga kuu
esimesel neljapäeval Saue Mõisas, lisaks
peetakse ühiseid kultuuri ja spordiüritusi.
Klubi töö juhtimiseks ja koordineerimiseks
valitakse igal hooajal president. Alanud
hooajal on LC Saue presidendiks Orm
Valtson.
Laupäeval 5.novembril 2005 kogunesid LC
Saue liikmed koos lady’dega Saue mõisasse
järjekordsele aastapäevapeole. Aastapäevapeo
avamisel tervitas kõiki kohalolijaid klubi president Orm Valtson, kes pidas ka pidupäevakõne.
President märkis oma kõnes, et Saue Lionsklubi on pidevalt kasvanud ja osaleb aktiivselt
Saue linna ühiskondlikus elus. Lionsliikumise
eesmärgiks on ergutada tegutsemishimulisi
inimesi tööle ühiskonna hüvanguks ja kaasa
aidata kõrgete eetiliste eesmärkide

saavutamiseks nii äris kui ühiskondlikus elus.
Orm Valtson tänas klubi eelmist presidenti
Toivo Võsu ning andis üle aumärgi lion Aadu
Liblikmanile aktiivse osalemise eest klubi
liikmeskonna laiendamisel.
Seejärel tegi klubi eelmine president Toivo
Võsu kokkuvõtte möödunud hooajast ja
meenutas õnnestunud üritusi. Eelmisel hooajal
toetas Saue Lions-klubi mitmeid kohalikke
üritusi, näiteks sponsoreeriti laulukonkurssi
Saue Laululaps. Toetusrahasid koguti
korjanduskasti abil Saue Kaubakeskuses. Eesti
Piirkonna olulisemaks ja suuremaks
sponsorprojektiks oli möödunud hooajal
Maarja küla toetamine Põlvamaal. Selles
projektis osales aktiivselt ka LC Saue. Samuti
alustas Saue Lions-klubi koostööd Saue
Naisseltsiga. Lõpuks tänas Toivo Võsu kõiki
klubi liikmeid ja andis üle teenetemärgid
eelmise hooaja aktiivsematele liikmetele. Klubi
teenetemärgi said lionid Aidu Ots, Ülo Kesküll,
Urmas Paisnik ja Daniel Märtmaa.
Saue Lions-klubi oli pidupäeval tulnud
tervitama ka LC Keila esindaja, kes andis üle

lilled ja kingituse. Samas esitas ta Saue klubile
kutse osaleda detsembris heategevuslikul
üritusel Keila kirikus.
Traditsiooniliselt on Saue Lions-klubi
üritustel olnud esindatud Saue Muusikakool.
Ka seekordsel Charter Nightil esinesid Saue
Muusikakooli õpilased. Nende esituses kõlasid
populaarsed vokaal- ja instrumentaallood
erinevatelt autoritelt. Kogu esitatud kava oli
hästi ülesehitatud ja jättis tervikliku mulje.
Nagu märkis klubi president Orm Valtson,
muutub kava iga aastaga aina huvitavamaks ja
esinejad professionaalsemaks. Suur tänu
esinejatele ja nende õpetajatele!
LC Saue aastapäevapidu jätkus
heategevusloteriiga, kus kõik aktiivselt
osalesid. Kuni keskööni mängis ansambel,
pakkudes rütmikat tantsumuusikat valsist
rokini.
Täname kõiki lioneid, kes aktiivselt
osalesid LC Saue Charter Nighti ettevalmistamisel ja läbiviimisel Saue mõisas.
Oli lõbus ja meeldejääv üritus!

ETTEVÕTJAD TEGID KOKKUVÕTTEID
Üldkoosoleku ja tervisepäevade
muljeid jagab
Harry Pajundi

10. – 13. november toimus Pärnus
sanatooriumis „Tervis” iga-aastane
Saue Ettevõtete Liidu (edaspidi SEL)
kokkuvõtete tegemine. Seekordse
üldkoosoleku päevakorda kuulus ka uue
juhatuse valimine. Põhikirjaliselt
valitakse juhatus kolmeks aastaks ning
Pärnus toimuva koosoleku ajal sai
eelmise juhatuse tegevusaeg otsa.
Vastavalt päevakorrale tuli vanal juhatusel aru
anda oma kolme aastasest tegevusest. Alustati
sellest, et arvati oma liikmeskonnast välja 3
firmat, milliste juhatus on kaotanud huvi SELi tegevuse vastu. Põhjuseid selleks on mitmeid:
tegevuse lõpetamine Sauel, ajapuudusest
tulenev jne. Samas lisandus uue firmana OÜ
Termiks-Grupp ning üksikisikutena FIE-dena
töötavad Pr. Malle Aunpu, Pr. Elgi Kiisa ning
Hr. Toivo Lumiste. Auliikme staatus omistati
SEL-i asutajaliikmele Hr. Henn Vaher-ile.
Mida siis kolme aasta sees tehti?
Kokku kuuel korral toimus sellel perioodil
korraline üldkoosolek, s.h. kolmel korral
sügiseti Sauelt väljas.
Juhatus käis koos vastavalt vajadusele, kuid
mitte harvem kui korra kuus. Vaheaega peeti

suvekuudel.
Positiivset äramärkimist leidis Saue ettevõtete
töötajate tervisekontrolli läbiviimise ning
tuletöid tegevate tööliste ja järelvalve eest
vastutavate isikute koolituspäevade
organiseerimine.
Saue Linnavalitsusega sai alla kirjutatud
koostööleping ning peetud kandilise laua taga
ka ümarlaua kohtumisi. Viimasel aastal oli
kontakt küll pisut harvem. Ei näidanud
ettevõtjad ülesse oma initsiatiivi ega ka
Linnavalitsus oma. Kas oli see valimiste eelne
vaikus või midagi muud, eks aeg näitab.
Suvepäevasid toimus kahel korral. Mõlemad
Eestimaa kaunitel saartel: Kihnus ja Hiiumaal.
Osalejate arv mõlemal korral ca 60 inimest.
Esmakordselt oli 2005 aasta kevadel plaanis
naaberriigi pealinnas Riias Ooperiteatri
külastamine. Koosolijate mõttetalgud viisid
koheselt edasi järgmistesse võimalikesse
kohtadesse nagu Peterburg, Helsingi ….
Sportliku üritusena toimus aasta algupoolel
kolmik-kohtumine
bowlingus
Saue
Linnavalitsuse ja Saue Lions klubiga. Kuna
toonaseid mängijaid on tegevuses nii Saue
Ettevõtete Liidus, Saue Linnavalitsuse kui ka
Saue Lions liikumises, jääb loota, et tulemas
on uusi kolmik- (miks ka mitte nelik- või viisik)
kohtumisi.
Kolmandat aastat on klubilise üritusena
jätkunud iga kolmapäevane lauatennisepiljardi-sauna üritus.
Tehtu põhjal vaadati läbi ka vana juhatuse poolt

välja pakutud 2006 a. tööplaan ning eelarve.
Alati annab asju paremini teha. Kõlama jäi ka
lause, et ega SEL pole suletud ühing ja uusi
liikmeid võetakse alati vastu.
Kõikide uute plaanide elluviimiseks valiti
uus juhatus:
Rein Remma
-AS Remoluft
Urmas Müürsepp
-AS Saue Auto
Reigo Ilu
-OÜ Saumer
Rein Joa
-OÜ Endoore
Harry Pajundi
-OÜ Eurokraft
Arno Vester
-SEL
Igapäeva pingete maandamiseks oli kõikidel
üldkoosolekust osavõtjatel võimalik valida
sanatooriumi raviprotseduuridest omale
sobivamad. Traditsiooniliselt oli kõikidel üheks
v
protseduuriks massaaz ning teisena pakuti
vesiaeroobikat. Viimane tekitas lisaks
mõnusale koormusele ka piisava hulga lõbusat
elevust.
Et lauatennise oskused suures raviprotseduuride tuhinas rooste ei läheks, korraldas hr.
Arno Vester laupäeval veel lauatennise
kiirturniiri. Reeglid olid karmid: seti kaotaja
pidi täiendama pealtvaatajate ridu. Kolm
pealejäänut selgitasid turniiri korras
sanatooriumi „Tervis” tervist ravivate ettevõtjate paremusjärjestuse.
Tulemus sai järgmine:
1. koht Hr. Olev Trei
2. koht Hr. Harry Pajundi
3. koht Hr. Allan Pihlak
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“Kirjakast”
Uputab,
vahetpidamata
uputab!
Pöördun abi saamiseks viimases
hädas „Saue Sõna” poole.
Solgiveega uputamine on
kordunud juba aastaid, aga
viimasel ajal liiga tihti. Mis seal
üleval korteris Pärnasalu 30-4, kus
elab perekond Janno, toimub, on
arusaamatu. Ei ole kasu olnud ka
pöördumisest abi saamiseks
firmasse „Saumer”, kellega meie
majal on sõlmitud 2.jaanuaril 2003
vastavalt aktile nr 11/2002
02.01.2003 haldamiseks leping.
Viimase aja suuremad uputused
aastal 2005: 14.mai, 4.juuni,
30.juuli, 22.august, 20.oktoober,
23.oktoober.
Klara Ivanova
Pärnasalu 30-2 elanik
See kiri saabus toimetusse
3. novembril. Toimetaja asus
olukorda selgitama. Mis selgus?
Peeter Eelsaare
Sellesse väikesesse, 4 korteriga
majja läksin õhtusel ajal. Ukse
avanud korteriperenaine Klara ja
tema elukaaslane Mati näitasid
kõigepealt vannituba, mida see
ülakorruse solgivesi uputab.
Kenasti remonditud ruum, lagi ja
ülemine veerand seintest värvimata
puidust, kaasaegne plastik raamiga
aken. Aga lae ja seinte puidu
seisukorrast paistab pidev
uputamine kaugele välja. Ülemisel
korrusel
elavate
Jannode
perekonnaga on nad korduvalt
rääkinud, aga midagi Jannod ette
ei võta. Jannode vannitoas on juba
aastaid remont, põrand üles võetud.
Nii, nagu ülemised naabrid
pesumasina tööle panevad ja vee
väljavoolu
voolik
valesti
asetatakse, jookseb kogu must vesi
ülesvõetud põrandast allkorrusele.
Hooldusfirma „Saumer“ tunnistab
ennast võimetuks midagi muutma,
sest maja torustikuga on kõik
korras, ka linnavalitsus ei saa
aidata. Soovitatakse minna
kohtusse, kaevata kindlustusele,
kutsuda politsei.
Lähen ülakorruse korterisse nr. 4.
Ukse avab perenaine, peremees
Jaan Janno on tööl. Vaatame
vannituba. Remont on pooleli,

põrandat pole, vaid auklik betoonist
vahelagi. Ja pesumasin. Siin pole
tõepoolest mingi ime, et põrandale
voolanud vesi kohe allkorrusele
vajub. Perenaine ütleb, et tal on
tõesti piinlik tekitatud kahju pärast.
Nendega koos elab Jaan Janno ema,
kes hakkab pesu pesema, kui teisi
kodus pole. Aga teeb kõike valesti
ja unustab vooliku ära. Nii see vesi
allkorrusele satub. Nad on
vanainimest palunud mitte üksinda
pesu pesta, aga ei ta kuula. Miks
siis remonti ära ei lõpetata? Kui
põrand all ja vanainimene enam
pesupesemisega ei tegeleks, peaks
probleem ju lahenema? Selle kohta
ütleb proua Janno, et mees teeb
remonti siis, kui aega leiab. Aga ta
töötab taksojuhina ja on palju aega
ning hilise ööni tööl. Lepime
kokku, et tulen hommikul uuesti ja
räägin Jaan Jannoga.
Klara Ivanova elab selles majas
1968. aastast. Mati ütleb, et kõige
hullem on psüühhiline stress – iga
kord, kui Klara vanni läheb, vaatab
lakke ja juba nutab. Mingil moel
peab ju olukord lahene ma.
Järgmisel hommikul saan Jaan
Jannoga rääkida vaid telefoni teel.
Küsin, mida ta kavatseb ette võtta,
millal remondi lõpetab ja kuidas
teha nii, et vanainimene enam
masinaga pesu ei peseks? Mees on
meelestatud küllaltki agressiivselt,
küsib, miks ta peaks üldse kellelgi
aru andma?
Kuupäeva ja
kellaaega, millal ta remondi tehtud
saab, ta küll öelda ei oskavat.
Sellega meie jutt seekord lõppebki.
Peale 23. oktoobrit pole Klara
Ivanova korteris uputust olnud.
Kuid see paus võib olla petlik. Ja
kõige hullem on see pidev
hirmuseisund – ei tea ju, millal
järjekordne veelahmakas kaela
sajab.
Ometi on asja lahendamine
lihtne – Jaan Jannol tuleb
vannitoa põrand korda teha ja
hoolitseda, et vanainimene
üksinda pesumasinat ei kasutaks.
Minu arvates pole siin midagi
ületamatut. Hea tahtmise puhul
pole politseid, kindlustust ega
linnavalitsust vaja. Tuleb ainult
kätte võtta ja ära teha. Seepärast
läheb Saue Sõna toimetaja
Pärnasalu 30 korteritesse 2 ja 4
mõne aja möödudes jälle külla.
Loodame, et siis on asi
lahendatud.

Järgmine täna avaldatav kiri
saabus toimetaja elektronkirjakasti 8. novembril kell 13.24:18. 11.
novembril ilmunud ajaleht oli juba
küljendamisel, seega saadetis
hilinenud. Seetõttu teatasin kirja
saatjale, et tema mõtteavaldused
ilmuvad 25. novembril ajalehe
Kirjakastis.

Tankiga võib ka
punase tulega üle
risttee sõita!
Ükskõik, millise liiklusvahendi
juhtimiseks nõutakse alati juhiluba
ja keegi ei pea seda ebanormaalseks, kuigi aeg-ajalt tuleb ikka
ette, et keegi arvab auto juhtimiseks
vaid rooli keeramise oskusest
piisavat. Luba on kinnitus sellest,
et te tunnete liikluseeskirju ning
oskate autot õigesti juhtida ja ei sea
enda ega teiste elu ohtu. Kuid veel
olulisem liikluseeskirjade tundmisest on nende järgimine, sest
vastasel korral juhtuvad väga
rasked liiklusõnnetused, kus
kannatavad inimesed. Selleks, et
tagada korralike liiklejate turvalisus
ja rikkujate seadusekuulekas
käitumine, on olemas liikluspolitseinikud. Nagu tuntud
laulusõnad ütlevad: „Sinine vilkur,
sinine vilkur kaitseb meid“. Kui
korda ja järelvalvet poleks, peaks
igaüks endale valima niisuguse
liiklusvahendi, mis kas teistest
suurem, võimsam või tugevam
oleks. Sellistes tingimustes oleks
kõige turvalisem liikuda tanki või
teerulliga.
Saue
Linnavolikogu
uus
koalitsioon Saue linna juhtimiseks
just niisuguse taktika valinud ongi.
Kui kujutada ette, et 16 volikogu
liiget liiguvad erinevate sõidukitega, võiks eeldada seda, et kõik
liiklejad peaksid kinni pidama
liikluseeskirjast. Volikogu esimees
aga on nagu liikluspolitseinik, kes
kontrollib ja vastutab selle eest, et
kõigil liiklejatel oleksid juhiload ja
nad ei rikuks liikluseeskirja. Kuid
tundub, et meie volikogu esimees
kas ei tunne seda päris hästi isegi
või siis on nõus teatud rikkumistele
puhul läbi sõrmede vaatama.
Näiteks linnapea valimisel, kui
püüdsin vastust saada küsimusele,
kuidas püütakse lahendada
seadusest tulenev takistus, et

abikaasad ja teised lähisugulased ei
saa töötada üksteise alluvuses
(linnapea abikaasa töötab tema
alluvuses), jättis volikogu esimees
sellele küsimusele lihtsalt vastamata. Nagu kiiruse ületamine oleks
ühele kallile autole justkui lubatud,
küsimus on lihtsalt selles, et
liiklusinspektor kas ei tea, et kiiruse
ületamine on seadusevastane või on
tegemist viimasel ajal liikluspolitseinike seas levinud lihtsa
altkäemaksu juhtumiga. Sina mulle
ja mina sulle.
On ju täna üsna üheselt teada seegi
fakt, et volikogu esimees ei saa
vastavalt Avaliku teenistuse seaduse § 74 alusel kolme aasta jooksul,
asuda selle tööandja teenistusse või
tulundusühenduse liikmeks ega
saada tulu kelle üle ta järelvalvet
teostas, nii et käsi peseb kätt ehk
kaks linna kõrgeima võimu kandjat,
linnapea ja volikogu esimees,
eiravad seadust vastastikuse kasu
eesmärgil. Piltlikult öeldes üks
sõidab ilma juhiloata ja teine ületab
kiirust, kuid mõlemad on kõigile
teistele liiklejatele väga ohtlikud.
Teine näide sellest, et volikogu
esimees ei tunne seadust või ei taha
nõuda selle täitmist, oli linnapeale
töötasu määramine volikogu poolt.
Saue linn sai nüüd endale kõige
kõrgemapalgalise linnapea Eesti
Vabariigis, kelle töötasu kuus
ulatub 32 500 kroonini, millele
lisandub veel puhkusetoetuse ja
ühe kuupalga suurune jõulutoetus igal aastal. Linnapea palka
tõsteti kohe esimesel aastal 25%,
samas kui vastavalt koalitsioonileppele lubatakse haridustöötajatele ainult 20-protsendilist
palgatõusu 4 aasta jooksul.
Muidugi pole võimatu, et seda
tehaksegi nelja aasta pärast, sest siis
oleks ju hea ja turvaline jälle valimistele vastu minna. Vahetult enne
valimisi tehtud palgatõus oleks
kindlasti meeles ka valimistepäeval
kui väga õilis tegu.
Tuleme tagasi volikogu esimehe
seaduste tundmise juurde.
Volikogule tehti ettepanek maksta
linnapea ametipalgale lisaks 20%
esinduskulu. Küsimuse peale, et
mille eest seda makstakse ja kuidas
toimub kulu arvestus, oli volikogu
esimehe vastu lühike: „Linna esindamise eest.“ Teise küsimuse peale,
et millisest seadusest lähtuvalt
niisugust kulu makstakse, oli

10
volikogu esimehe vastus:
„Seadusest lähtuvalt,“ mille peale
suunas ta vastamise linnasekretärile, kes aga 10 minuti
jooksul ei leidnud selleks ainsatki
seaduslikku alust. Pole midagi,
tankiga võib ka punase tulega üle
risttee sõita, kes siis ikka tanki alla
tahab jääda, eriti, kui politseinik on
„oma poiss“ ja seaduserikkumist
pahaks ei pane. Soovib ju temagi
samasugust esindustasu saada.
Seaduse eiramisest ja põhimõtetest
„kel jõud, sel õigus“ ja „käsi peseb
kätt“ kõneleb ka näide volikogu
eelviimase päevakorrapunkti
vastuvõtmisest. Volikogu eksesimehele otsustati maksta kolme
kuupalga ulatuses hüvitist (preemiat), kuigi seadusest tulenevalt
tohiks kuni kolme kuu suurust
hüvitist maksta volikogu esimehele, kes on ametis olnud üle
kahe aasta, aga nagu teada, sai hr
Amos volikogu esimeheks alles
poolteist aastat tagasi. Selge on, et
see on asja juriidiline külg, kuid
mille alusel hindasid volikogu uued
liikmed endise volikogu esimehe
teeneid. Kas võeti aluseks
linnarahva rahulolematus volikogu
esimehe tööga, sest langes ju
volikogu eksesimehe toetus rahva
silmis üle 45% ja volikogu
eelviimasel istungil esitati 400
allkirjaga „umbusaldusavaldus”
volikogu tegevusele. Või polnudki
see antud juhul oluline, sest tankiga
on demokraatia eest võideldud ja
üle rahva sõidetud varemgi. Aga
ma arvan, et eelkõige on tegemist
maksumaksja rahaga võimupositsiooni kinnitamisega. Kui
räägitakse maksumaksja raha
vastutustundetust kasutamisest
avalikus sektoris, siis Saue linna
valitsuses ja volikoguski on selgeid
märke meie ühiskonna valupunktidest seoses sellega. Ma
loodan väga, et Eesti riik on õigusriik ja ka Saue linnas suudetakse
seaduslikku järelvalvet teostavatele
organisatsioonide abiga tagada
Eesti Vabariigi seaduste täitmine,
sest volikogu ja linnavalitsuse
esmatähtsaks ülesandeks saab olla
vaid linnaelanike teenindamine,
mitte oma heaolu tagamine.
Andres Pajula

Toimetaja asus
olukorda
selgitama
Peeter Eelsaare
Ülepea peaks sedasorti raskerelvade

KIRJAKAST
puhul, millest ülalpool Saue
vastvalitud ja alles tööle asunud
volikogu juba tulistatakse, asjasse
selgust tuua üritaval isikul olema
sõjaline väljaõpe ja sapööri
eriettevalmistus. Lisaks peaks ta
hästi tundma liikluseeskirju ja olema
jurist. Minul aga ainult ajakirjaniku
v
haridus ja rezissööri haridus. Olin
mures – inimene on keerulises
olukorras, näeb, et asjad ei lähe nii,
nagu tema tahab ja õigeks peab ega
saa oma küsimustele vastuseid. Jääb
vähemusse. See on alati ebameeldiv.
Siis saadab kirja ajalehele ja ka
ajaleht venitab avaldamisega.
Tagantjärele selgus, et olin oma
mures lihtsameelne. Härra Pajula oli
arvatavasti kasutanud mitmetegi
poliitikute poolt ennegi pruugitud
nippi – teha oma kirjatükist koopiad
ja saata ajalehtede toimetustesse.
Mõni ikka avaldab. Seekord tegi
seda minu teada vähemalt „LääneHarju Ekspress“ oma 12. novembri
numbris.
Aga püüame olukorras selgust
saada.
Nagu öeldud, pole ma ei jurist, ei
liiklusjärelvalve spetsialist ja ka
sõjaväes pole käinud. Seepärast ei
pea ennast pädevaks nendes
küsimustes sõna võtma, vaid läksin
Saue linnasekretäri juurde, kes
hariduselt jurist. Temal seadused ja
dokumendid käepärast ning tema on
ka volikogu istungitel viibinud.
Ning ka kõigile küsimustele
vastanud.
Linnasekretär leidis, et Volikogu
otsuste kommenteerimine ei kuulu
tema pädevusse. Ja üldse oleks
hädavajalik, et ametnikke
poliitilistesse kähmlustesse ei
segataks.
Seaduse seisukohast on Saue linnas
aga kõik korras.
Nüüd mõned Andres Pajula kirjas
avaldatud mured:
1. Linnapea Ero Liiviku palk,
esinduskulud jne.
Linnasekretär tsiteerib sellele
küsimusele vastuseks riigikohtu
lahendit „Avaliku teenistuse
seaduse sätted on valdavalt
mõeldud reguleerima apoliitiliste
ametnike
teenistussuhteid.
Linnapea või vallavanema
ametikoht on aga poliitiline
ametikoht” ning linnapea ja
vallavanema teenistussuhetega
seonduv regulatsioon on
sätestatud Kohaliku omavalitsuse
korralduse
seaduses
kui
eriseaduses. KOKSI kohaselt on
vaid volikogu ainupädevuses
linnapeale töötasu määramine ja
kõigile ametnikele (ka linnapeale)
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palgatingimuste kehtestamine.
Volikogu on oma otsuse teinud.
Mind ootas aga tõeline üllatus, kui
selgus, et kirja autoris põhiosa
segadust, arusaamatusi ja
vastamata küsimusi tekitanud
dokument – siiani kehtivad
linnapea ja linnavalitsuse liikmete

ametijuhendid, palgaastmed ja
palgatasemed – töötati välja ja
esitati volikogule kinnitamiseks
Andres Pajula juhitud linnavalitsuse ajal. Need kinnitas Saue
Linna volikogu 18. novembril
1999.a. oma otsusega nr. 20 (vt
Saue linna kodulehte)

AMETIJUHEND
(trükime ära kärbetega, täisversioon on kättesaadav
Saue linna kodulehelt ja Linnavalitsusest)
Kinnitatud
Saue Linnavolikogu 18.11.1999. a. otsusega nr. 20
I.
1.
2.
3.
4.
5.

ÜLDSÄTTED
Ametinimetus:
Teenistusvaldkond:
Struktuuriüksus:
Otsene juht:
Ametikohale alluvad:

6.
7.
8.
9.
10.

Alluvate asendamine:
Äraolekul asendab:
Palgagrupp:
Palgaaste:
Teenistusse nimetab:

11. Teenistusaeg:

Linnapea
Üldjuhtimine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu
Saue Linnavalitsuse liikmed,
allasutuste juhid
ei asenda
määrab käskkirjaga
13
26
Saue Linnavolikogu salajase
hääletusega
3 aastat

II. AMETIKOHA EESMÄRK
Saue linna kui avalik-õigusliku isiku ees seisvate ülesannete lahendamine,
seadusega pandud kohustuste täitmine ning arengu kindlustamine, Saue
linna täitevorgani (Saue Linnavalitsus) vahetu juhtimine. Saue linna
esindamine.
III. TEENISTUSKOHUSTUSED
Vastutab iseseisvalt vajalike tööde kvaliteetse täitmise eest
IV. VASTUTUS
Vastutab teenistusülesannete korrektse täitmise, talle alluvate
töövaldkondade
arengukavade elluviimise organiseerimise eest.
V. ÕIGUSED TEENISTUSKOHUSTUSTE TÄITMISEL
1. Allkirja õigus:
teenistusvaldkonda puudutavatele dokumentidele, kirjavahetusele,
2. Info saamise õigus:
informatsiooni saamise õigus linnavalitsuse ametnikelt, ametiasutustelt, k.a. konfidentsiaalne informatsioon kõigis valdkondades
3. Ettepanekute õigus:
linnaelu probleemide lahendamiseks kõigis valdkondades
4. Täiendõppe õigus:
tööandja kulul 1 kuu põhipalga ulatuses aastas
5. Puhkuse õigus:
35 kalendripäeva ja lisapuhkus teenistus aastate eest
6. Töötasu õigus:
väärtuspalk, tulemuspalk, puhkuse ja jõulutoetus vastavalt
Saue linna omavalitsuse ja palgakorralduse alustele
7. Autokasutusõigus:
ametiauto 24 tundi ööpäevas või kokkuleppel isikliku sõiduauto
kasutamise kompensatsioon
9. Esinduskulud:
20% ametipalgast
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VI. NÕUDED KVALIFIKATSIOONILE
VII. PIIRANGUD JA ERITINGIMUSED
1. Töökoha piirangud:
Keelatud töötamine samaaegselt teise tööandja juures, erijuhtudel
volikogu loal
2. Varalise seisu avalikustamine:
1 kord aastas majanduslike huvide deklaratsiooni esitamise kohustus
3. Umbusaldus menetlus:
Umbusaldusavaldus volikogus on aluseks teenistussuhte lõpetamisele
VIII. HÜVITUS TEENISTUSEST VABASTAMISEL
1. Teenistustähtaja möödumisel, umbusaldusavalduse ja omal soovil
lahkumise korral makstakse hüvitust olenevalt teenistuses oldud ajast
vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele, avaliku teenistuse
seadusele ja Saue linna omavalitsus-teenistuse ja palgakorralduse alustele.
Toon välja linnapea Ero Liivikule määratud palga kujunemise
selgitamiseks vajalikud punktid (ametijuhendi Üldsätted p. 8 ja 9;
Õigused teenistuskohuste täitmisel p. 6 ja 9)
• palgagrupp
13
• palgaaste
27
• puhkuse ja jõulutoetus vastavalt Saue linna omavalitsuse ja
palgakorralduse alustele
• esinduskulud
20%
Võrdleme neid punkte linnapea Andres Pajulale määratud palga
aluseks olnud punktidega
• palgagrupp
13
• palgaaste
26
• puhkuse ja jõulutoetus vastavalt Saue linna omavalitsuse ja
palgakorralduse alustele
• esinduskulud
20%
Kui lugeja arvab, et olen midagi segamini ajanud, siis on siin ärakiri
linnapea Andres Pajulale töötasu määramise otsusest.
SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS
Saue
04. november 1999.a. nr. 15
Linnapea töötasu määramine
Vastavalt KOKSi § 22 p 19 ning esitatud ettepanekute alusel
Saue Linnavolikogu o t s u s t a b :
1. Määrata linnapea töötasuks astmepalk Saue Linnavolikogu
09.09.1999 a. määrusega nr. 57 kehtestatud 13 palgagrupi 26
palgaastme alusel alates 18.11.1999 a.
2. Määrata linnapea esinduskuludeks 20% astmepalgast.
3. Otsus jõustub 04.11.1999a.
Rafael Amos
Volikogu esimees

Lisaks maksti ka Pajulale igal aastal jõulutoetusi , puhkusetoetusi ja
preemiaid, Andres Pajula kasutuses oli ametiauto 24 tundi ööpäevas
ja ametiauto liisimiseks maksis linnavalitsus 8000.- krooni kuus.
Linna esindamise eest on Saue linnapea lisatasu saanud Saue linna
iseseisvumisest alates ja see on olnudki enamuse ajast 20% (alguses
oli lisatasu isegi suurem), vaid Ero Liiviku 2004 a linnapeaks valimisel
tegi ta ise ettepaneku esinduskulude vähendamiseks 5%-ni.
Uus volikogu, kes Ero Liiviku uuesti ametisse valis, leidis, et linnapea
palk võiks Andres Pajula juhitud Linnavalitsuse poolt välja töötatud
ajast 6 aastat hiljem olla astme võrra kõrgem ja esindustasu
traditsiooniliselt 20%.
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2. Orm Valtsoni Volikogu esimehena töötamise seaduslikkusest.
Linnasekretär viitas vaid avaliku
teenistuse seaduse § 12 lg 2 p 4.
§ 12 Avaliku teenistuse seaduse
rakendamise erijuhud (ütleb
kolmeaastase töötamiskeelu kohta)
(2) Käesolev seadus , välja arvatud
§-d 1-4, 6, 9, 10, 40-43, 76, 153-156
ja 159, ei laiene:
4) kohaliku omavalitsuse volikogu
liikmetele.
§ 74. Piirangud teenistusse või
liikmeks astumisel ( ei ole § 12 lg 2
loetelus ja ei laiene volikogu
liikmetele).
Seega vastab ka siin kõik
seadusele.
Niimoodi võiks ja saaks saabunud
kirja läbi käia rida-realt. Kuid läheks
väga pikaks ja arvan, et ka tüütavaks.
Võiks ka filosoofiliselt arutleda, kas
meie riigi- ja omavalitsusametnikud
peavad saama sellist palka, nagu nad
saavad. Aga seda on suuremates
üleriigilistes ajalehtedes korduvalt
tehtud. Huvilised saavad sealt lugeda.
Meie kirjatüki puhul on juba nende
näidete varal arvatavasti selge, et
härra Pajula jutt seaduste eiramisest
Saue linnas ja sellest, et keegi ei
selgita talle seadusi, pole vettpidav.
Liiati, kui ise ollakse osa nendest
seaduslikest alustest välja töötanud.
Ja nendele toetudes kolm aastat linna
valitsenud, nende alusel palka
saanud. Eriti kummaline on pikk jutt
sellest,
miks
määratakse
esinduskuludeks 20%, mida selle
20% esindatakse ja kuidas aru
antakse. Linnapeana kolm aastat
20% esinduskulusid saanud inimene
peaks ju mäletama, mille eest ta seda
raha sai, kuhu kulutas ja kuidas aru
andis. Ja seepärast arvan, et iga lugeja
saab juba teha omad järeldused.
Mulle kui ajakirjanikule tundub
nendest ridadest pigem õhkuvat
demokraatlikus
süsteemis
vähemusse jäänud poliitiku
kaotusvalu, isiklikku solvumist,
tahtmist kujundlikult segase tekstiga
ning faktide moonutamise ja teadliku
mittemäletamisega endistele sõpradele ja relvavendadele „ära teha“.

Saue Sõna toimetajana olen ma
seisukohal, et selleks pole Saue linna
ajaleht küll õige koht.
Lõpetuseks tahaksin Saue Sõna
toimetajana pöörduda lugejate
poole.
VÕTKE, PALUN, SEDA KUI
TOIMETAJA VEERGU.
Toimetus on äärmiselt rõõmus, kui
saab asjalikke, Saue linna elu, arengut
ja probleeme analüüsi vaid ja
edasiminemise variante pakkuvaid
artikleid. Nende alusel saab
leheveergudel
arendada
diskussioone, mis võivad kuhugi viia.
Siis peaksid ja saaksid kõik
linnakodanikud sõna sekka öelda.
Saue Sõna ei ole mudamaadluse kast.
Ega saagi selleks. Sellepärast ei
reageerinud Saue Sõna ka poliitilisest
valimisvõitlusest tiinel ajal ilmunud
Saue Sõnumites avaldatule. Pole see
stiil. Ma olen lehte toimetanud alates
1. aprillist k.a. Selle aja jooksul pole
leheveergudel tegeletud ühegi Saue
linnakodaniku mustamisega ega
kuulujuttude võimendamisega.
Oleme püüdnud linnakodanikke
informeerida linnas toimuvast, tuua
lugejateni sauelaste tegemised
väljaspool linna, tutvus tada tegusaid
inimesi, kirjutada haridus- ja
kultuurisündmustest. Tänases
ajalehes avasime Kirjakasti rubriigi.
Kahju ainult, et esimeses kirjakastis
olid kirjad solgiveega uputamisest ja
musta pesu pesemisest. Loodetavasti
saabub selliseid toimetusse harva.
Kirjutage meile inimeste saabuvatest
juubelitest, pulmapäevadest, kõigest,
mis Sauel või sauelastega väljaspool
Sauet huvitavat juhtub. Kui Teie ei
kirjuta, siis meie ju ei tea.
Meile on oluline, milliseks peaks
ajaleht Saue Sõna kujunema, millest
peaksime kirjutama, et Teil oleks teda
huvitav lugeda.
Jääme Teie kirju, arvamusi ja
ettepanekuid ootama Saue
linnavalitsuse aadressil või
e-post: leht@saue.ee
Peeter Eelsaare
toimetaja

KÜÜNALDE
SÜÜTAMINE
Saue linna jõulupuul
27. novembril kell 16.00 KESKUSE PARGIS
Esinevad Saue Poistekoor
Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor
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Avati Saue Muusikakooli dzässistuudio
v

17. novembril kell 12.00 avati Saue Gümnaasiumi
söökla alustes keldriruumides Saue Muusikakooli
v
v
dzässistuudio.
Dzässistuudio ehitamine sai
võimalikuks tänu Phare CBC2002 programmile.
Projekti käigus renoveeriti Saue Gümnaasiumi
hoones asuvad ruumid, soetati professionaalne
salvestus- ja helitehnika ning osteti kontsertklaver
„Estonia“.

Avasõnad Kristiina Liivikult

Oma avakõnes tänas projektijuht Kristiina Liivik
v
kõiki neid, kes nõu ja jõuga dzässistuudio
valmimisele kaasa aitasid. Lühikeste sõnavõttudega esinesid linnapea Ero Liivik ning
volikogu esimees Orm Vatson. Õnnitlejate seas
olid Harju Maavalitsuse esindajad ja Saue
Linnavalitsuse allasutuste juhid. Peale lindi läbi-

lõikamist oli kohalolnutel
võimalik osa saada väikesest
kontserdist, kus esinesid
Saue Muusikakooli pop-jazz
osakonna õpilaste ansambel
ja hiljem ka õpetajate
ansambel. Üllatusena andis
projektijuht Kristiina Liivik
vastuvõtu lõpus Saue
Linnavalitsusele
üle
v
helisalvestise nr 1- Saue Muusikakooli dzässistuudio avamine.
Kaasaja nõuetele ja muusikute vajadustele vastava
v
dzässistuudio
valmimine avardab oluliselt Saue
linna muusikaelu ning viib Saue Eesti
v
dzässmuusikute huvifookusesse. Eriliseks
saavutuseks on stuudio akustiline lahendus. Tänu
juhtiva Eesti akustiku Linda Madaliku
professionaalsetele nõuannetele ning vastavate
müra neelavate ehitusmaterjalide kasutamisele on
stuudios head õppe- ja töötingimused Saue
Muusikakooli löökpilli eriala ning pop-jazz
osakonna õpilastele ja õpetajatele.
On huvitav märkida, et juba aastaid tegutsenud
v
Saue Muusikakool sai dzässistuudio avamisega
esimesed päris oma ruumid.

Lindi lõikasid läbi
projektijuht Kristiina Liivik,
ehitaja OÜ Regula esindaja
Andu Kivest, linnapea Ero
Liivik ja volikogu esimees
Orm Valtson

Saue Dzässistuudio avamisel esinesid
Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna
õpetajad, Eesti nimekad muusikud:
Helin- Mari Arder (laul), Mihkel Mälgand
(kontrabass), Jaak Ozerov(trompet),
Ahto Aabner (löökpillid), Raun Juurikas
(klahvpillid), Sulev Sommer (saksofon) ja
Iljo Toming (elektrikitarr)

Sauel esinevad Eesti parimad noored muusikud!
29.novembril, teisipäeval kell 18.00 esinevad
Saue
Gümnaasiumi
aulas
Tallinna
Muusikakeskkooli õpilased Triin Ruubel (viiul)
ja Jaan Ots (klaver ja trompet).
Kontsertmeistrid Reet Ruubel ja Meeli Ots
Tegemist noorte lootustandvate Eesti
muusikutega, kelle saavutused muusikutena
vaatamata oma noorusele on juba Eesti tippu
jõudmas.
TRIIN RUUBEL on sündinud 1988. aastal,
õpib Tallinna Muusikakeskkoolis viiuli erialal
õp. Tiiu Peäske juures. Triin Ruubel on osalenud ja preemiaid pälvinud
järgmistel konkurssidel:
2001- II preemia vabariiklikul keelpillimängijate konkursil;
2002- III koht konkursil “Noor Muusik” Tallinnas;
2003- III koht I ESTA Eesti üleriigilisel noorte keelpillimängijate konkursil;
2005- II koht II ESTA Eesti üleriigilisel noorte keelpillimängijate konkursil.
Augustis võttis ta osa rahvusvahelisest viiuldajate konkursist Saksamaal,
Kloster Schöntalis, kus pälvis finalistidiplomi.
Kavas:
Henryk Wieniawski- Kapriis nr.2 op.18 Es.duur
Camille Saint-Saens- “Introduktsioon ja rondo capriccioso”
Georges Enescu- Sonaat viiulile ja klaverile nr.2 op.6 f-moll
Käesoleval aastal mängis Triin Estonia Kontsertsaalis Tallinna Noorteorkestriga Vieuxtempsi 4. viiulikontserti orkestriversioonis esiettekandena
Eestis, Tallinna Kammerorkestriga Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste
kontserdil ning Kuhmos, Soomes Prima Nota orkestrimängukursuste
ühendorkestriga Geza Szilvay dirigeerimisel. Triin on osalenud juba mitu
aastat järjest maineka viiuliprofessori Petru Munteanu meistrikursustel
Saksamaal, kus on esinenud ka kursuste lõppkontsertidel. Hetkel valmistub
Triin osalema rahvusvahelisel viiuldajate konkursil “Remember Enescu”
Rumeenias.

JAAN OTS on sündinud 1988.aastal,
õpib Tallinna Muusikakeskkoolis,
klaveri erialal õp. Mati Mikalai ja
Marja Jürissoni juures ning trompeti
erialal dots. Aavo Ots juures. Jaan Ots
on osalenud mitmetel konkurssidel ja
meistrikursustel.
Klaveri erialal:
1998.a.
vabariiklik
noorte
pianistide konkurss Tartus - II koht
2000.a.
rahvusvaheline Chopini
loomingule pühendatud noorte pianistide konkurss Narvas - diplom
2001.a. vabariiklik noorte pianistide konkurss Tartus - II koht
2003.a. rahvusvaheline noorte pianistide konkurss “Steinway
Klavierwettbewerb” Saksamaal, Hamburgis - I koht
2005.a.
rahvusvaheline noorte pianistide konkurss “A Step Towards
Mastery” Peterburis – II preemia ja EMCY eripreemia
Trompeti erialal:
2000.a. rahvusvaheline noorte trompetistide konkurss Jekabpilsis I preemia
2002.a. ITG rahvusvaheline trompetistide konkurss Manchesteris
2003.a. Hillar Kareva nim. trompetistide konkurss (kuni 32-a. mängijatele)
diplomand Rahvusvahelisel EMA Trompetipäevade konkursil „Trompetitalendid“ on osalenud alates 1997.a. ja saavutanud auhinnalisi kohti .
2000. – 2005 on ta pälvinud oma vanusegrupis I koha, 2005. a. ka konkursi
üldvõitja tiitli.
Kavas:
W. A. Mozart Sonaat D-duur K 576, F. Chopin Ballaad f-moll, G. Enescu
Legend trompetile ja klaverile, S. Rahmaninov Etüüd-pilt Es-duur op 33
Ettekandele tulevad teosed on huvitavad ja virtuoossed, annavad kuulajatele
energiat ja värskust.
Noorte talentide kontsert on kontserdisarja“Saue Kontsertsügis 2006”
kolmas ja viimane kontsert.

Tulge kindlasti kuulama ja võtke sõbrad kaasa! Sissepääs tasuta!
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SAUE LINNAVALITSUS TEATAB
Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, eraldas toetust
spordiühingutele, arutas
sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid.
Linnavalitsuse 39. istung toimus 16. novembril 2005 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldus.
9.11.2005 nr 391 ”Alaealisele kuuluva vara müügiga
nõustumine”
2. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 392.
3. Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
4. Ilutulestiku korraldamise luba.
Lubati Ruf Eesti AS-il korraldada Saue Mõisapargis 18.
novembril ilutulestik ajavahemikus 22.30-22.55.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 393.
5. Saue Linnavolikogu otsuste eelnõude läbiarutamine:
• „ Põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni
moodustamine”
• „ Saue linna 2006.a eelarve kinnitamine”
• „Sooja tn 3 territooriumi detailplaneeringu
kehtestamine”
• „Saue linna Väljaotsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek”
• „Esindaja määramine „Harjumaa
Ühistranspordikeskuse” töös osalemiseks”
Otsustati nõustuda eelnõudega ja suunata need volikogusse
6. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Koolieelses
lasteasutuses vanemate poolt kaetava koolituskulu
suuruse kehtestamine” läbiarutamine
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see volikogusse
7. Erandkorras sünnitoetuse ja koolieelse koduse lapse
toetuse maksmine.
Otsustati suunata eelnõu II lugemisele.
8. Tänukirjaga autasustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 394.
9. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse
maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 395.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 396.
11. Perekonnanime muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 397.
12. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 398.
13. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 399.
14. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
•
Keila Korvpalliklubile 6 000,00 krooni Saue laste ja noorte
treeninggruppide tööks IV kvartalis;
•
Saue Tenniseklubile 7 800,00 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks IV kvartalis;

•
Saue Linna Lastekaitse Ühingule toetust 1 950,00 krooni
laste ja noorte treeninggruppide tööks IV kvartalis;
•
Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile toetust 4 350,00
krooni Saue laste treeninggruppide tööks IV kvartalis;
•
SC Realile 150,00 krooni 1 Saue noore treeningkulude
katteks IV kvartalis;
•
Spordiklubile Leksi 44 1 800,00 krooni 3 Saue noore
treeningkulude katteks I, II, III ja IV kvartalis;
•
Viimsi Sulgpalliklubile 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks IV kvartalis;
•
Spordiklubile Condor 600,00 krooni 4 Saue noore
treeningkulude katteks IV kvartalis;
•
Eesti Autospordi Liidule 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks IV kvartalis;
•
Karateklubile Kimura Shukokai 4 050,00 krooni Saue
laste ja noorte treeninggruppide tööks IV kvartalis;
•
Kergejõustikuklubile TIPP 2 100,00 krooni Saue laste
treeninggrupi tööks IV kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 400.
15. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 46 867 krooni volikogu 03.11.2005.a
otsuse nr 6 täitmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 401.
16. Hinnapakkumiste kinnitamine.
Kinnitati pakkumiste hindamise komisjoni ettepanek ja
tunnistati linnale väikebussi liisimise parimaks pakkujaks AS
Kommest Auto pakkumine summas 409 900 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 402.
17. Segu 8 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati Mira Ehitusmaterjalid OÜ-le büroo- ja
tootmishoone laiendamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 403.
18. Info
18.1 Skatepargi reeglitega tutvumine;
18.2 korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmise konkursist
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

TUR
VALINE SA
UE
TURV
SAUE
Mart Meriküll
Saku kj juhtivkonstaabel
44 ja 45 nädalal registreeriti Saue linnas 28 teadetavaldust sündmustest. Algatati 1 kriminaalasi (vargus
31.10 Pärnasalu tn eramust). Vastutusele võeti 3
avalikus kohas joobes olnud isikut, samuti
menetletakse nelja alaealise suhtes nende poolt
alkoholi tarbimist ning suitsetamist.
Kinni peeti 1 alkoholi jääknähtudega juht ja Falck abiga
ka 1 roolijoodik.
31.oktoobril oli Saue raudteejaamas intsident, kus
rongilt sai löögi 13-aastane tüdruk. Peale ülevaatust
lubati laps kodusele ravile.
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Olete oodatud

AASTALÕPUPEOLE
29. detsembril kell 19.00 Saue kooli saalis

ESINEVAD
Nõmme Kellade ansambel
Showgrupp VIKERKAAR
Tantsuks ansambel RIVAAL

ON
PIDU EGA
DAD
LAU D BAAR
U
AVAT

Korraldajad SAUE NAISSELTS ja LC SAUE

Piletid hinnaga 70 krooni
INFO JA TELLIMINE:
Saue Huvikeskus tel 6 595 009, 52 34 339 Sirje Luberg
Saue Lasteaed tel 53 43 7433 Lehte Kilp
Saue Päevakeskus tel 6 595 070 Tiiu Kuuskme

MÜÜA
SOOVIME OMA KLIENTIDELE
RAHULIKKU JÕULUKUUD
JA AITAME TEID
JÕULUPEO KORRALDAMISEL
OLEME AVATUD E-N 11.00-23.00
R 11.00-01.00 L 12.00-01.00 P 12.00-23.00
Tel. 6 790 881 GSM: 52 53 028
http//www.hot.ee/sauetrahter, e-mail: sauetrahter@hot.ee

Sauel asuv tootmisettevõte SHT-Baltic OÜ otsib oma
meeskonda:

TOOTMISOSAKONNA SPETSIALIST
Tööülesanded: Kangaste lõikamine, töötlemine ja
paigaldamine

PUIDUOSAKONNA SPETSIALIST
Tööülesanded: Puittoodete koostamine,
töötlemine ja värvimine
Ametikohtadele sobivad kandidaadid on meeste ning naisterahvad, kes on
ausad, kohusetundlikud, soovivad õppida ning areneda koos ettevõttega.
Väljaõppe kohapeal ning töötasu kokkuleppel. kandideerimiseks palume saata
sooviavaldus ning CV.
SHT-Baltic OÜ, Kasesalu 12, 76505 SAUE
e-mail: info@sht.ee, tel: 659 17 33

v

GARAAZ
SAUEL
Info telefonil
56 469 698

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

OÜ Euroclean

Õmblusettevõte Sauel
võtab tööle

KEEMILINE
PUHASTUS
SAUEL

õmblejaid

Pärnasalu 31
E-R 7.30-19.30
L 10.00–16.00
P suletud

HINNAD
SOODSAD

Teenimisvõimalused
head
Info tel: 6 709 667 või
51 40 250
OÜ Tekelson

MÜÜA SÖÖGIKARTUL

Kuigi maa on must
ning näha pole veel talve

„VINETA”

peagi jõulumees paotab ust
ja jõulutundega täidab salve

KOJUTOOMISEGA

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

Tellimine
tel: 56 497 263
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Otsin vanaprouale seltsilist (8-ks tunniks
päevas), kes veidi abistaks.
Ei ole voodihaige.
52 59146 või õhtuti 6 709 590

25. november 2005

OÜ NEOMEL
vajab

puidutöölisi

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

Tule tn.22
Tel: 5 012 610

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

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

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

25. 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!
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

MÜÜGIL
KINKEKAARDID

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

ÕNNITLEME

‚ ‚‚

‚

HILDA AUA
LISETTE RETPAP
SALME SILMANN
SILVIA MÄGI
AGATHE VAARD
ÜLO PRIILAHT v
BORISS TOLMATSOV

95
94
84
83
81
75
70

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

