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9. DETSEMBRIL OLI SAUE LINNA 2005.a.
VIIMANE BEEBIBALL !

Vasakult paremale: SANDRA KULDERKNUP, LIZA TACHLYKOV, GRETE RÜÜT,
ANETE JOHANSON, ROBI NURMIK, KATRINA MARIA UURITS, JOOSEP TOMINGAS, HELERIIN VALK.

Saue
Vabakiriku
Jõulukontserdid

RAHULIKKE
JÕULE JA
RÕÕMSAT
KOHTUMIST
AASTALÕPUPEOL
29. DETSEMBRIL
SAUE KOOLIMAJAS!
SAUE HUVIKESKUS

Laupäeval, 24. detsembril Jõululaupäeva Jumalateenustus kell 18.00
laulab Saue koguduse noorteansambel.
Pühapäeval, 25. detsembril kell 13.00.
Jõulu esimese püha jumalateenistusel teenib
Saue koguduse naisansambel.
Esmaspäeval, 26. detsembril kell 13.00
Teisel jõulupühal korraldavad koguduse noored jõulupuu
väikestele ja suurtele.
Oodata on Jõuluvana tulekut kingikotiga.

Õnnistatud jõulupühi kõigile Saue elanikele
soovivad kogudus ja pastor Vahur Utno.

AASTALÕPUTERVITUSED

3

Aastalõpp
on uue
algus
Täna, jõulureedel jääb aastalõpuni üheksa
päeva. Veel üheksa korda kakskümmend
neli tundi ja uue aastatuhande algusest saab
viis aastat. Aga alles see oli, kui maailm
võttis vastu seda uut aastatuhandet.
Kirjutan sellest seepärast, et - aeg kaob
paratamatult käest, aeg on see, mida kunagi
ei jätku.
Lõppev aasta oli kirev ja teguderohke, oli
Eesti esimene täisaasta Euroopa Liidus. Oli
kohalike valimiste aasta, oli poliitika aasta.
Eestimaa otsib oma Nokiat ja uut ühist
eesmärki, mille poole püüelda. Nii ka meie

Aasta 2005
Saue linnas ehitamise ja
laste aasta
Jälle on üks aastaring täis saamas. Käes on jõulud,
kohe-kohe saadame ära vana aasta ja võtame
vastu uue, 2006. aasta. Mööduv aasta on toonud
meist igaühe jaoks midagi meeldejäävat isiklikus
plaanis – kes on saanud emaks-isaks, kes leidnud
uue töökoha või astunud kõrgkooli, kes käinud
soojal maal või Nuustakul puhkamas. Kõik see
on elu suur ringkäik, sündmuste vaheldumine elu
näitelaval. Nagu ütleb ka tuttav laulusalm: „See
on kord nii seatud, et aeg ei peatu, ei kunagi, ei”.
Tavaliselt ongi aasta lõpp kokkuvõtete tegemise
ajaks, kui vaatame selja taha jäävale ajale ja
tegevusele ning suuname oma pilgud ja mõtted
tulevikku, homsetele tegemistele. Nagu iga
inimene, nii tahab ka meie kodulinn teha
aastalõpus tagasivaate läbikäidule.

Ehitamise aasta
Mis siis jääb iseloomustama aastat 2005 Saue
linnas? Julgen arvata, et Saue jaoks on tegemist
ühe igati tegusa ning põneva aastaga, mida jäävad
meenutama mitmed verstapostid. Võtame need
asjad siis ükshaaval läbi. Oli korralik ehitusaasta:
valmis sai kauaoodatud lasteaia juurdeehitus,
Saue Gümnaasiumi 20 juubeliks kooli staadion
koos jalgpalliväljakuga, Keskuse pargis laste
mänguväljak. Muusikakool sai jazzistuudio,
oktoobris jõudsime lõpule Kiviloo ja
jaanituleplatsi Saue kesklinnaga ühendava
kergliiklusteega. Mis jäi tegemata? Kindlasti on

oma väikeses ja armsas
Saue linnas.
Aasta lõpus
toimunud
kohalikud
valimised
seadsid paika uued jõujooned Saue linna
juhtimiseks. Need, kes valimistest osa
võtsid, määrasid oma elupaiga järgmise
nelja aasta arengu. Valimised kinnitasid, et
enamus sauelasi on seniste linna
arengusuundadega päri. Samas kinnitasid
valimised linnakodanike soovi muutusteks
ja ootused vastvalitud volikogu suhtes on
kõrged . See ka kohustab.
Valitud Saue Linnavolikogu on tööle
hakanud, kohe-kohe saavad mööda ka
traditsiooniliselt antavad sada kriitikavaba
kõige rohkem
kahju, et ei jõudnud projektist
kaugemale kooli
juurdeehitusega.
Loodame, et
järgmised ajad
on paremad ja
hoone saab
ehitatud. Et
Saue linn poleks kehvem, kui meie naabrid - Saue
vald (Laagri kool sügisest 2005), Kiili vald (uus
kool sügisest 2005) ja Rae vald (Jüri
gümnaasiumi juurdeehitus, mis algas sellel ja
jõuab lõpule järgmisel aastal). Vähemalt on see
kokkuleppena kirjas võimul oleva koalitsiooni
koostöölepingus. Tegelikult oli linnas tervikuna
kõva ehitusaasta: nii palju, kui sellel aastal, pole
ehitiste ehitus- ja kasutuslubasid väljastatud juba
aastaid. Mõned näited: linnavalitsuse tagused
majad, uus Säästumarket, Plastone tehasehoone.
Paljud inimesed uuendasid oma kodusid. Usun,
et kuna riigi majandusel läheb hästi, läheb hästi
ka Saue inimestel ja ettevõtetel.

Laste aasta
Mul on väga hea meel, et sündivus Saue linnas
lõi jälle rekordi – käesoleval aastal nägi
ilmavalgust vähemalt 70 last. Usun, et ka see
number räägib iseenese eest. Eks sündivuse
kasvul on nii objektiivseid (riiklik vanemapalk),
kui isiklikke põhjuseid, aga lõppkokkuvõttes on
see üks hea ja rõõmustav areng. Muuseas,
sünnitoetus tõusis ka Saue linnas. Kui 2004.aastal
sai Saue linn ülemaailmse laste- ja
noorteorganisatsiooni UNICEF tiitli „Laste- ja
noortesõbralik linn”, siis kogu mööduv aasta
läkski selle tunnustuse egiidi all. Arvan, et
loorberitele ei tohiks puhkama jääda, vaid tuleb
tempot hoida ja üha edasi liikuda. Loodan, et
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päeva. Esimesed tõsised otsused on tehtud
ja uued järge ootamas. See lühike aeg on
aga kinnitanud, et järgnevatel aastatel
seisab ees palju tõsist tööd, et linna areng
ei peatuks ja kõik lubatu ning plaanitu saaks
teoks tehtud. Valikud, mis tuleb teha, ei ole
lihtsad - aga ega elu olegi lihtne.
Head kaaslinlased, soovin teile rahulikku
jõuluaega ja tujuküllast aastavahetust!
Usun ja loodan, et Teiega koos saame
järgnevatel aastatel teha Saue linna
paremaks!

ORM VALTSON
VOLIKOGU ESIMEES

meie linna kõige väiksemad kodanikud tunnevad
end meie ühises linnas meeldivalt ja õnnelikult.

Valimised ja
sõprussidemed
Mööduva aasta oli valimiste aasta. See vajutas oma
pitseri paljudele tegemistele linnas. Aga kuna
vanasõna ütleb: kes vana asja meelde tuletab, sel
silm peast, siis ei hakka siinkohal ka seda asja
harutama. Hea meel on selle üle, et Saue linna
kodanikud ei lasknud end eksitada suve hakul
miilama löönud kohalike „ärapanijate” lahmimisest, vaid tegid otsuse lähtudes nimekirjadekandidaatide tegelikest omadustest ja panusest.
Valimised olid seda enam tähtsad, et sel korral
valiti volikogu juba neljaks, mitte enam kolmeks
aastaks. Seda tähtsam on võimu stabiilsuse
säilitamine kogu eelseisva perioodi vältel.
Kindlasti oli üheks selle aasta märksõnaks linna
jaoks ka sõprussidemete loomine ja arendamine
teiste riikide omavalitsustega. Sellel aastal loodi
sidemed Kozeletsi linnaga Ukrainas ja
Husavikiga Islandil, eeltöö on tehtud, et sõlmida
uuel aastal lepe Prantsusmaal Pariisi läheduses
asuva Quincy-Sous-Senart’i linnaga. Jätkuvalt
v
tihe oli suhtlus Vangazi linnaga Lätimaal.
Ja lõpetuseks, austatud Saue linna kodanikud –
soovin teile kõigile õnnelikku vana aasta lõppu
ja rahulikku ning pühalikku jõuluaega. Et
leiaksite mõistmist ja rõõmu oma lähedaste
keskel, võtaksite aja veidikeseks maha, koguksite
jõudu.
Meie eakatele soovin tervist ja positiivseid
mõtteid, lastele aga toredaid kinke jõuluvana
kingikotist.
ERO LIIVIK
LINNAPEA
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SAUE AASTA 2005
JAANUAR
! Saue Lions Klubi president Toivo

Võsu ja Saue Naisseltsi esinaine Sirje
Luberg kirjutasid alla koostöö
protokollile, eesmärgiks ühiselt
organiseerida vabatahtlikku tegevust
kodulinna heaks ja kaasata sellesse
ühistegevusse kõiki vabatahtlikke.
! Taas Beebiball Saue lasteaias.
Novembri, detsembri ja jaanuari kuude
jooksul sündinud 13 beebile andis
linnapea pidulikult sünnitunnistused.
! Saue Gümnaasiumis toimus
luuletuste lugemise konkurss teemal
“Eesti luule vene keeles”. Esitati J.
Liivi, J. Sütiste, A. Alle, M. Underi, J.
Smuuli, V. Grünthal-Ridala jpt. Luulet.
! Koostöös
Raadio
Uuno,
Hansapanga, Nokia ja Rootsi
saatkonnaga viidi Saue Gümnaasiumis
läbi Võrkpallipäev, korraldati
sporditeemaline ning Rootsi-aineline
viktoriin 9.- 12. klassidele. Päeva
kulminatsiooniks oli võrkpallimatsh
Saue Gümnaasiumi ja Dream Teami
vahel, kuhu kuulusid tuntud Eesti
sportlased ja ühiskonnategelased.
Põneva ja väga tasavägise mängu
suutis tulemusega 2 :1 võita Saue
võistkond.
! Saue matkaja ja mägironija Toomas
Holmberg lendas Tallinnast Buenos
Airesesse, et Eesti alpinistide
seitsmeliikmelise grupi koosseisus
vallutada Aconcagua nimeline mäetipp
Argentiinas. Holmberg viis Andide
kõrgmäestikku ka Saue linna vimpli.
! Saue linnapea Ero Liivik ja Saue
vallavanem Mati Tartu kirjutasid alla
lepingule, mis oli uuenduslik Eesti
omavalitsuste koostöös. Sõlmisid
koostööleppe, mille kohaselt Saue vald
osales Saue linna poolt ehitatava
lasteaia juurdeehituse finantseerimisel.
Saue vald eraldas Saue linnale kaks
miljonit krooni, Saue linn kohustus
tagama valla lastele 25 lasteaiakohta
25 aasta jooksul.
! 2005. aasta esimesel Linnavolikogu
istungil kinnitati 2005. aasta eelarve,

kehtestati jäätmehoolduseeskiri,
vabastati maamaksust represseeritud,
nendega võrdsustatud isikud kehtestati
maamaksusoodustus üksikutele
vanuritele ja üksikutele raske- ja
sügava puudega isikutele. Lisaks
kinnitati 2005. aasta Saue linna
lastetoetuse määr, suurendati
sünnitoetus 6000-le kroonile.
! Saue Ettevõtete Liidu liikmed olid
kutsutud Haapsalu bowlingurajale.
Selgitada need paremad munaveeretajad, keda saata kolmikkohtumisele ettevõtjaid esindama.
Kaheringilise viskevooru järel selgus,
et kõige enam punkte oli kogunud
Urmas Müürsepp Saue Auto-st, kellele
järgnesid allakirjutanu ? ning Rein Joa
Endoore-st. Hasarti ja lõbu jätkus aga
kõigile.
! Showgrupp Lainela tähistas oma
tegevuse 15. sünnipäeva suurejoonelise tantsuetendusega Salme
Kultuurikeskuses.
Kaheosalise
kontserdi käigus käis laval 70
tantsuneidu. 800 inimest mahutav
Salme Kultuurikeskuse suur saal oli
kaasaelajatest pilgeni täis. Tantsijad
kruvisid kõigi emotsioonid maksimumini
! Harjumaa suusameistrivõistlustel
esindasid Saue linna 26 suusasportlast,
kellest Maakonna meistriteks tulid
Terje Odamus, Virve Tukman, Dimitri
Borovik ja Tõnu Odamus.
! Otepääl
toimunud
Eesti
meistrivõistlustel kahevõistluses tuli
sauelane Tambet Pikkor Eesti
meistriks.
! Saue Gümnaasiumi suusatajad said
Harjumaa koolidevahelistel võistlustel
kompleksarvaestuses
esikoha.
Järgnesid Kuusalu ja Kiili.
VEBRUAR

üles näidanud Eesti vabaduse ja riigi
arengu eest seistes. Tänutäheks ning
mälestuseks kingiti linna poolt
teemakohane raamat „Eesti Vabaduse
Risti kavalerid. Register”.
! „Huvitavate kohtumiste aasta”
üritustesarja raames kohtus volikogu
esimees Rafael Amos Saue
pensionäridega, kus andis ülevaate
linna 2005.a. eelarvest. Linna ees
seisvate ülesannete arutamiseks võiks
kokku kutsuda linnavalitsuse,
linnavolikogu ja
pensionäride
ümarlaua, arvati kohtumisel.
! Päevakeskuses kohtusid Saue
elanikud
Harjumaa
Liinide
tegevdirektori Rene Mustaga.
Bussifirma juht vastas küsimustele ja
rääkis plaanidest sõidutingimuste
parandamiseks. Esitati nii konkreetseid
pretensioone kui täiendavaid küsimusi.
! Saue Huvikeskus korraldas kooli
saalis projekti “Rahvakultuuri
varalaegas” raames folklooriõhtu.
Õhtu juhatasid sisse Saue Kägara,
Vokiratta ja Simmajate tantsijad.
! Saue Gümnaasiumis kogunesid 130
Noorteühingu ELO erinevate Eestimaa
klubide liiget, et osaleda projekti „Tark
mees taskus“ koolitusel.
! Saue linna elanike ja ettevõtete
paremaks teenindamiseks avati Saue
linnavalitsu se ja Saue Ettevõtete Liidu
(SEL) vahelise koostöö tulemusena
Saue linna veebilehel aken
“Tööpakkumised”, mille alt leiab viite
“Vabad töökohad Saue linnas”.
! Bowlingurajal kohtusid Saue linna
ettevõtjad, linnavalitsus ning Saue
Lionsid. Kahe mänguvooruga mängiti
esmakordselt välja kolmikkohtumise
karikas. Omaette klassist olid Lionsid,
mõnekümne punktiga linnavalitsuse
ees said teise koha ettevõtjad.
! Saue pensionäridest taidlejad käisid
ekskursioonil sõpruslinnas Vangazis.
Saulkrastis olid vastas Vangazi
pensionäride nõukogu esinaine ja
lasteaia juhataja. Esimene peatus tehti
tuntud turismilinnas Siguldas, külastati
keraamikatehast ja käidi koobastes
v

! Tartu rahu aastapäeval austasid

linnajuhid Sauel elavaid vabadusvõitlejaid, tänasid sõjast ja
küüditamistest, tulest ja veest läbi
käinud mehi vapruse eest, mida nad on

v
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SAUE AASTA 2005
allikavee võlujõudu katsetamas.
Vangazis
võttis
pensionääre
südamlikult vastu linnapea Vilmars
Lucans.
! Saue Gümnaasiumis tähistati
sõbrapäeva, meisterdati prügiskulptuure
ja
tarbeesemeid.
Koolikontserdil tutvustasid Ivo Linna
ja Anti Kammiste legendaaret
ansamblit The Beatles.
! Keskuse parki kerkis teine linn –
lumelinn. Tegevust organiseerisid Saue
Linna Lastekaitse Ühing ja Saue
Linnavalitsus. Osa võttis 12 võistkonda
- Kaitseliidu kaks meeskonda, Saue
Lasteaed, Saue Gümnaasium, Saue
Noortekeskuse kaks meeskonda, poisid
„Seikluse“
projektist,
Saue
Linnavalitsus, Naiskodukaitse ja mitu
noorte võistkonda.
! Korraldati Saue BMX Snow Jam,
ehk
maakeeli
trikiratturite
hüppevõistlus. Kohale olid tulnud
noored erinevatest Eesti paikadest, et
oma rattavalitsemise oskused ka talvel
proovile panna.
! Saue Gümnaasiumi kolmele
viiendale klassile viidi jaanuarisveebruaris läbi uimastiennetusalane
projekt „See on Sinu valik”. Projekti
viisid
läbi
Keila Algkooli
sotsiaaltöötaja Janne Käsi, Keila
Gümnaasiumi sotsiaaltöötaja Ave
Kivinukk , Keila Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja Maret
Pärnamets ja noorsoopolitseinik
Merilin Sääsk.
! Saue Lions klubi koos Saue mõisa
ja Saue Mõisatalliga korraldasid Vääna
Noorte- ja Lastekodule toreda vastlapäeva.
! Saue Kodu-Uurimise Seltsingu
esindajad kohtusid linnavolikogu
esimehe Rafael Amosega.
! Eesti Vabariigi 87. aastapäeva
tähistamiseks toimus kontsert-aktus
linnarahvale. Päevakohase ettekandega
esines linnavolikogu esimees Rafael
Amos. Abilinnapea Mati Uuesoo andis
üle linna tänukirjad. Esinesid Revalia
meeskoori kammerkoosseis ja Saue
v

poistekoor. Pidulikul kontsert-aktusel
viibisid ka meie läti sõbrad - Vangazi
linnapea Vilmars Lucans ja sealse
lasteaia juhataja Sandra Zvirbule.
23. veebruaril andis Harju maavanema
kohusetäitja Jaan Mark 52-le Harju
maakonna inimesele Vabariigi
Presidendi poolt annetatud riiklikud
teenetemärgid. Teiste hulgas said
Kotkaristi V klassi teenetemärgid ka
kaks Saue kodanikku – vabadusvõitleja
Artur Sild ning politseiametnik Heete
Simm.
v

MÄRTS
! Järjekordsel Beebiballil Saue

lasteaias said pidulikult sünnitunnistused eelmise aasta lõpus ja
jaanuaris-veebruaris sündinud üheksa
uut linnakodanikku.
! Põlvas toimunud kümnendatel
Maatalimängudel saavutas Saue
linnade üldarvestuses 22 linna seas 12.
koha.
! Saue Füüsilise Puudega Inimeste
Ühingu avatud koosolekul Saue
Päevakeskuses vastasid kokkutulnute
küsimustele sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon ja
sotsiaalabispetsialist Meeli Kallas.
! Emakeele nädal Saue Gümnaasiumis
! lauluvõistluse „Saue Laululaps 10“
lõppkontsert
! Plastone OY Saue tehasele pandi
nurgakivi ja peeti ka sarikapidu
! üle 6 000 Euroopa kooli, nende
hulgas ka Saue Gümnaasium,
tähistasid
KEVADPÄEVA
EUROOPAS. 15 minutit oli Saue
Gümnaasium oma tegemistega nähtav
projekti rahvusvahelisel veebiküljel
! Spordi- ja kultuurivaldkonna
arenguseminar Karepal
! Saue Kodu-Uurimise Seltsingus
esitleti Sauel elavate represseeritute
mälestusteraamatut „Lood, mis ei
unune“. Koostaja MARIKA ÕISPUU
! Saue Invaühing koos Lääne-Harju
Invaühinguga külastasid Keila-Joad

! Riigikogu lahtiste uste päeval

mängis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, peadirigent HARRY
ILLAK
! Saue Gümnaasiumi õpilased võtsid
osa RMK Aegviidu Looduskeskuse
korraldatud Loodusfoto päevast.
Sellele eelnes üleriigiline konkurss
„Talvemuinasjutt 2004“, kus
auhinnalistele kohtadele jõudsid
MERIT VEERSALU, MERIKE
LEHISSAAR, LIIS TAMBEK ja
ÜLLE ERNESAKS
! Saue harrastuskunstniku Ruth Alevi
näitus oli kolm nädalat vaadata Keila
Sotsiaalkeskuses. 1960. aastal Paides
sündinud kunstnik ütleb ise, et kunstis
on ta iseõppija ning eeskujudeks Raivo
Järvi, Jüri Arrak ja Paul Gauguin.
Esimene näitus oli tal 2000. aastal Saue
Päevakeskuses.
! Saue linna Raamatukogus sai
vaadata filmi- ja fotomees AGO
RUUSI fotonäitust „Üle loojanguluhtade lähevad hobused...“ ja
puunikerdaja VOLDEMAR LUHT´i
(1919-2004) 25 kujukest sarjast „Eesti
hobuse tööd“
! Saue Lions-klubi külastas puuetega
noorte elupaika Maarja küla Põlvamaal
ja andis üle kingitused
! Märtsivaheajal käisid Saue
Gümnaasiumi õpilased 9-päevasel
Itaaliareisil
! Saue noormees RISTO BRISTOL
viibis rahvusvahelise projekti Living in
Extremes
raames kaks nädalat Gröönimaal
! Noorteühendus MTÜ Rokkijad tulid
avalikkuse ette innovaatilise ideega
narkopreventsiooni ning HIV/AIDS
ohtude teavituse vallas. Saue
Gümnaasiumis korraldati noorteprojekt „Küpsised terviseks!“, eestvedaja Venno Loosaar. Üritus oli
kõigile tasuta.
APRILL
! Algas heakorraaktsioon SAUE

PUHTAKS
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! Saue Kristlik Vabakogudus sai 15.

aastaseks
! Käivitati projekt „Puuetega inimeste

tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon“
TAMMED võitis 46.
JÜRIÖÖ JOOKSU. Juba neljandat
korda järjest.
! Aprilli algusest maikuu lõpuni
toimusid Saue linnavalitsuse ja Saue
Linna Lastekaitse Ühingu korraldusel
Gordoni perekooli kursused
! Volikogu esimees RAFAEL AMOS,
linnapea ERO LIIVIK ja volikogu
õiguskomisjoni esimees TÕNU URVA
külastasid Kozeletsi linna Ukraina
Vabariigi Tshernigovi oblastis.
Kirjutati alla kavatsuste protokoll
saada sõpruslinnadeks.
! Saue Gümnaasiumis oli võõrkeelte
nädal
! Saue ettevõtjad käisid Riias ooperis
! Pidulikult mängiti sisse uus
kontsertklaver Estonia
! Külastas Saue linna Ukraina
Vabariigi Erakorraline ja Täievoline
Suursaadik Eesti Vabariigis MÕKOLA
MAKAREVITSH
! Saue linna üldplaneeringu arutelu
Saue Gümnaasiumi aulas
! Toimus Sauel Jüripäeva orienteerumisjooks
! Lõpetati Saue Gümnaasiumi aulas
pidulikult Saue Spordiaasta 2004.
Kohal oli kahekordne olümpiapronks
INDREK PERTELSON
! Klubi TAMMETÕRU kohtus
Päevakeskuses MADIS
MILLINGUGA
! Saue Gümnaasiumi XVIII lennule
helises lõpukell
! SAUE

MAI
! Premia jäähallis võitis esimese

sõpruskohtumise Saue ja Saku jäähokimeeskondade vahel Saue meeskond tulemusega 6 : 5
! Saue Linnavalitsusel oli külas
soome-ugri rahvaste õiguste ja kultuuri
säilimise eestvõitleja MORDVA
VABARIIGIST
NIKOLAI

BUTYLOV. Härra Butylov on Mordva
Regionaalse Soome-Ugri Kultuuri ja
Majanduskoostöö Ühiskondliku Fondi
direktorite nõukogu esimees, teadlane
ja ülikooli õppejõud. Annab oma kulu
ja kirjadega välja mordva rahva
ajalugu, kultuuri ja igapäevaelu
käsitlevat ajakirja MASTORAVA.
! Lasteaias Midrimaa oli järjekordne
BEEBIBALL. Sünnitunniste said 10
uut Saue linnakodanikku
! Kaitseliidu Saue kompanii tähistas
15. aastapäeva
! Sauel külas Läti vabariigi Riia
rajooni lasteaedade juhatajad
sõpruslinna Vangazi lasteaia juhataja
SANDRA ZVIRBULE eestvedamisel
! Miilijooks 2005. Jooksurajal oli ligi
800 sauelast
! Saue turuplatsil peeti KEVADLAATA
! Saue jaanituleplatsil võttis arvukalt
sauelasi osa pereüritusest SAUE
TURVA VEST 2005.
! Kiek in de Kökis oli Saue
Muusikakooli 2005.a. lennu lõpuaktus
! Reformierakonna
sauelastest
liikmed kutsusid kõiki linnakodanikke
heakorra
talgutele. Korrastati Keskuse platsi,
Kaubakeskuse ja Saue jaama ümbrust.
Arvukad talgulised sõid ühisest katlast
suppi.
! Lõpupidu lasteaias Midrimaa
! Päevakeskuses oli Nõupäev, kus
arutati, kuidas lahendada erakorralise
kevadega tekkinud olukord aias.
! Saue Gümnaasium korraldas
vastuvõtu 2004/2005 õppeaastal
olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt
esinenud õpilastele
! Päevakeskus korraldas Harjumaaekskursiooni. Külastati uut Tallinna
prügilat, Jägala juga, kaunist Neeme
küla
! Sauelane ERKKI AADLI tuli Eesti
meistrivõistlustel öises orienteerumises Eesti meistriks. Teised
orienteerumisklubi SAUE TAMMED
liikmed said järgmised kohad:
ANDREAS KRAAS II koha meeste

põhiklassis, KIRTI REBANE II koha
naiste põhiklassis, JOHANNES TASA
võitis H 55 klassis ja tema abikaasa
HILLE TASA võitis D 50 klassis
! Saue Kägara tantsijad olid
järjekordsel tantsureisil – seekord
Slovakkia Kõrg-Tatrates

v

! LAINELA – nüüd VIRMALISED –

„Koolitants 2005“ laureaadid
! Harjumaa Laululaps 2005 finaali

pääsesid 7 sauelast – Maria Kristina
Eerme, Karl Korts, Laura Kell, Robert
Ladva, Martin Vist, Oliver PovelPuusepp ja Carolina Laos
! Saue linna Raamatukogus avati
näitus sauelase TIIT MARNOTI
liblikakogudest

JUUNI
! Heategevuslik

kevadkontsert
lasteaias Midrimaa
! Saue Linna Laulu- ja Tantsupidu
liitis eestlaste, lätlaste, ukrainlaste käed
ja hääled. Ukraina Vabariigi Kozeltsi
linna juht PETR FEDSHENKO, Saue
Linnavolikogu esimees RAFAEL
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SAUE AASTA 2005
AMOS ja Saue linnapea ERO LIIVIK
andsid peoplatsil rahva silme all
allkirjad kahe linna sõpruslepingule.
Peost võtsid osa ka Ukraina Vabariigi
saatkonna töötajad

võitis Saue perekond Müürsepp
kolmanda koha.
! Saue Muusikakooli korraldusel
toimusid VIII Loomingu ja
Improvisatsioonipäevad. Avalõõgiks
oli III Noorte jazzimprovistasiooni festival „Visioon“. Sellel aastal oli lisaks
eestlastele kohal märgatavalt rohkem
muusikuid välismaalt. Peaesineja
Ameerika
Ühendriikidest
–
maailmakuulus jazzpianist David
Kikoski.

! Saue Noortepäev Jaanitule platsil

alustas tööd Saue Noortekeskuse
organiseeritud Töömalev
! Huvikeskus viis Kloogal läbi noorte
spordilaagri
! Saue linn viis Harjumaa lasteaedade
juhid külla sõpruslinna Vangazisse
! Saue Kristliku Vabakiriku juures
alustas tööd ALFA kursuse rühm.
Selgitati religiooniga seotud küsimusi
! Orienteerumisklubi
SAUE
TAMMED maitses jälle võidurõõmu
Eesti meistrivõistustel lühirajal.
Meistritiitli naiste arvestuses võitis
KIRTI
REBANE,
MARJE
VENELAINE tuli kolmandaks.
Võideti ka naiste võistkondlik esikoht.
Meestest oli ANDREAS KRAAS
teine.
v

! Järjekordne

Beebiball, kus
sünnitunnistuse said kuus uut Saue
linna kodanikku.
! Selgusid Harjumaa kaunid kodud.
Eramute ja korruselamute kategoorias

Säravalt mängis 13-aastane NizniNovgorodist pärit pianist Entoni
Karapetjan.
! Jõelähtmel, põhiliselt Loo alevikus,
korraldati Võidupühal Harjumaa X
Maakaitsepäev
! Saue kirikus peeti Võidupüha
jumalateenistus. Jutluse pidas kiriku
üks asutaja, Tommy Blanton Ameerika
Ühendriikidest. Vabaduse kivi ette
asetati mälestuspärjad, üles oli
rivistatud Kaitseliidu Saue kompanii
auvahtkond.

Makarevitshile anti üle Saue Linnapea
Tänukiri.

Veel said Tänukirja Elviira Alamaa,
Allan Pihlak, Jüri Pääsuke, Alan
Silman, Eesti Vabariigi suursaadik
Ukrainas Paul Lettens, Vahur Utno,
Saue Muusikakool, Elena Kalbus,
Kalev Israel, Anneli Ritsing, Monika
Liiv, Rimi Eesti Food AS, PR
Firmareklaam, Sami AS, Erna
Gerndorf, Ulvi Seermaa ja Üllar Põld.
Esinesid kohalikud ja külalisesinejad.

! Saue vanim inimene Herta Rämmel

sai 99 aastaseks.
! Saue
Gümnaasiumis
olid
lõpuaktused. Kuldmedaliga lõpetas
Riin Tamme ja hõbemedaliga Liisi Ilu
! SAUE TAMMED võitsid 2005.a.
kolmepäevase orieteerumismaratoni
„Ilvesteade“ nii naiste kui meeste
arvestuses. Meeste võistkonda
kuulusid Andreas Kraas, Erkki Aadli
ja marek Nõmm, naiskonda Kirti
Rebane, Viivi-Anne Soots, Marje
Venelaine ja Edith Madalik

! Võidupüha pühitseti ja Jaani-

laupäeva peeti traditsiooniliselt
Jaanitule platsil. Kohale olid saabunud
ka Ukraina Vabariigi saatkonna
inimesed.
Suursaadik Mõkola

SAU AASTA 2005
JÄTKUB
“SAUE SÕNA”
JÄRGMISES NUMBRIS
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Vabariigi Presidendi tunnustus
ka ühele sauelasele.
4. detsembril andis Eesti vabatahtlike
tunnustamisrühma patroon, Eesti Vabariigi
president Arnold Rüütel Estonia
kontserdisaalis sajale Eesti vabatahtlikule üle
tänukirja ja rinnamärgi. Eesti vabatahtlike
tunnustamine oli korraldatud Euroopa
kodanikuhariduse aasta raames, eesmärgiks
tunnustada neid inimesi, kes on
vabatahtlikult andnud oma panuse meie
ühiskonna arengusse. Kandidaate said
esitada eraisikud, ühendused, riigi- ja
kohalike omavalitsuste asutused, ettevõtted.
Kandidaate esitati üle kolmesaja.
Teiste seas oli üks tunnustatu Saue neiu
KAIRI PÜSS.
Peeter Eelsaare
Kairi Püss on Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö
kolmanda kursuse üliõpilane, tema töödesttegemistest
andis
vabatahtlike
tunnustamisrühmale teada sõbranna. Kui
sõbranna esildise tegi, hakati tehtut meenutama.
Kairi ütleb, talle endalegi üllatuseks sai kokku
päris palju. Pöhiline muidugi vabatahtliku töö
Eesti Lastekaitse Liidus, kus ta on kaasa aidanud
paljude ürituste läbiviimisele, kopsakaim suvine
projekt Tudulinna perelastekodule mänguväljak.
Siis roheliste liikumine. Organisatsiooniline töö.
Sellest sügisest on Kairi Euroopa Tudengite
Keskliidu Tallinna ühenduse AEGEETALLINN peasekretär.
Aktiivne, eesmärgistunult tegutseja on Kairi
ilmselt juba lapseeast saati. Muide, ka meie
jutuajamise algust ootasin ma Saue
Gümnaasiumi ujula hubases eesruumis – Kaire
lõpetas ujumise treeningtundi algklasside

väikestega. Mängib võrkpalli Saue
Võrkpalliklubis – aastaid tagasi polnud
noortetreenerit, jälle oli Kaire see, kes
vabatahtlikult treenerit asendas. Kolmanda
kursuse tudeng, aastaid tagasi, noortetreener –
huvitav, kes ta siis ise oli, kui palju treenitavatest
vanem? – mõtlen endamisi. Aga läheme
jutuajamisega edasi. Peamised on ikka
Lastekaitseliidu asjad: töö puuetega lastega,
lasteõiguste konventsiooni töötoad, Laagna
Lasteaed-Algkoolis kelgutasid ja tegid
piparkooke. Pikka aega on Kairi tegelenud IdaVirumaa projektiga – luua väikeses vallas laste
mänguväljak ja seiklusrada. Asi on takerdunud
maaeralduse taha, järgmisel aastal töö jätkub.
Loodame, et jõuab õnneliku lõpuni.
Suvel aitas läbi viia kolmepoolset suveülikooli
projekti AEGEE-RIIA, AEGEE-TARTU,
AEGEE-TALLINN. Eesti poole peal oldi
Tartus-Tallinnas-Pärnus, siis mindi Lätimaale.
Kaugemalt välismaalt oli osavõtjaid 25, lisaks
eestlased-lätlased.
Kogu
see
tudengiorganisatsioon polegi nagu töö, rohkem
nagu sõpruskond, üks suur pere. Ees on
rahvusvaheline aastavahetuse üritus, kus
tutvustatakse vanu eesti näärikombeid. Just-just
– näärikombeid, legende, traditsioone – selleks
on spetsiaalne kodulehekülg. Kogunema peaks
55 inimest üle Euroopa, toimub kõik Vargamäel.
Praegu otsib Kairi ettevõtmisele sponsoreid.
Niiet kui lehelugejate seas tunneb mõni
firmajuht sisemist tungi Eestimaa vabatahtlikku
tegevust sauelaste kaudu aidata, on ta teretulnud.
Kui nüüd kolmas kursus ehk bakalaureuseõpe
läbi saab, on Kairil mitmeid valikuid – jätkata
magistriõppes Tallinnas, minna mõnda välismaa
kõrgkooli või hoopis Euroopa noortega

vabatahtlikuna laia maailma. Eelmisel aastal oli
ta päris kindel, et läheb aastaks-pooleks
vabatahtlikuna kogemusi saama. Sotsiaaltöö
valdkond on hästi lai, veel pole Kairi oma
suunda valinud. Praegu on juhtunud nii, et
esiplaanil on lapsed, kuid ka vanuritega on ta
töötanud.

Ärgu jäägu teile muljet, et Kairit ei huvita
noortele valdavalt omased tegevused ja vaba aeg
oma rõõmudega. Tal on sisemuses vaid
tavapärasest rohkem hinge, sotsiaalset närvi,
tolerantsust, inimesearmastust ja tahtmist aidata
neid, kes seda vajavad.
Palju tänu talle selle eest ja õnnelikku elu.

SAUE EAKAD INIMESED PIDASID JÕULUPIDU
15. detsembril kogunes Saue
Gümnaasiumi aulasse Saue linna
vanem, kuid seltsielus seda aktiivsem
elanikkond. Päevakeskus korraldas
Jõulupeo.
Peeter Eelsaare

Kui veidi hilinenud käesoleva artikli autor
saali jõudis, võttis teda vastu kapelli
AISAKELL krapsakas mäng. Juhatas, nagu
ikka, väsimatu Harald Matvei. Siis said
tervitusteks sõna linnavolikogu esimees
Orm Valtson ja linnapea Ero Liivik, kes
soojade sõnadega kokkutulnutele aktiivse
Saue asjade ajamisest osavõtmise eest
ärateenitud tunnustust avaldasid. Ja
rahulikke jõule ning rõõmsat aastavahetust
soovisid. Juba enne aula ukse taga silma
hakanud koolilapsed tulid nüüd saali ja
kontsert algas. Poistekoori ansambel ja
neidude ansambel tõid muheluse täissaalis
istuvate vanaisade-vanaemade noorenenud
nägudele, plokkflöödiansambel õpetaja
Reet Jürgensi juhatamisel võlus omakorda
omapärase muusikaga. Laste esinemisest
täiendavat energiat saanud naisansambel

RUKKILILL ja tantsuansambel VOKIRATAS olid oma tuntud headuses kõigile
meelepärased.
Üllatas järgmise esineja, Saue oma
noormehe ANDRUS VAIKLO laul. Kaunis
hääl viitas korralikule koolitusele, kuid
selgus, et tegu on amatööriga. Laulva
politseinikuga, kes laulurõõmu ja praktikat
saab kirikukooris. Sellise tasemega laulmist
tahaks küll tulevikus jälle kuulata.
Kontsertosa lõpetasid kapelli kvartett ja
kogu saali ühislaul.
Nagu ikka, oli kontserdi juhtimine-teadustamine TIIU KUUSKME oskuslikes kätes.
Jõulupidu jätkus pidulauas trditsiooniliste
jõulusöökide-jookidega.
Head jõuluaega ja meeldivat aastavahetust
tublidele sauelastele ka Saue Sõna
toimetuse poolt
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Harjumaal on üle seitsme ja poole tuhande ettevõtja
Harju Maavalitsuse majandusosakonna
andmetel oli 2005. aasta detsembri alguse
seisuga Harjumaal (väljaspool Tallinna)
äriregistrisse kantud 7 661 ettevõtjat,
ettevõtlusaktiivsus Harjumaal kasvab
pidevalt.
RIINA KUREMAA
Maavalitsuse
majandusosakonna peaspetsialist
Käesoleva aasta 11 kuuga on Harjumaale
lisandunud 865 uut tegijat, keskmiselt 78
ettevõtjat ühes kuus. Eelmise aasta samal

perioodil oli registreeritud 6 745 ettevõtjat
ehk ettevõtjate arv on kasvanud 916 võrra
ning eelmise aasta 11 kuuga lisandus Harjumaal igas kuus keskmiselt 64 uut tegijat.
Omavalitsuste lõikes on kõige rohkem
registreeritud ettevõtjaid Viimsi vallas 1140
ja Maardu linnas 763. Järgnevad Harku vald
655, Rae vald 564, Saue vald 535 ja Saku
vald 529 ettevõtjaga.
Enim on äriregistrisse kantud hulgi- ja
jaemüügiga tegelevaid ettevõtjaid, kokku 2
202 ning finants-, kinnisvara-, üürimis- ja
äriteenindusega tegelevaid ettevõtjaid,
kokku 1625.

Ülevaade Harjumaal tegutsevatest
ettevõtjatest põhitegevusalade ja
omavalitsuste lõikes, õigusliku vormi ja
omandivormi järgi ning keskmise käibe ja
kasumi järgi on ära toodud Harju Maavalitsuse kodulehel aadressil
<http://www.harju.ee/> http://
www.harju.ee / Teenused / Ettevõtlus ja
turism / Ettevõtlusalane statistika.
Otselink
http://www.harju.ee/
in.php?GID=4&SID=99&MID=328
http://www.harju.ee/
in.php?GID=4&SID=99&MID=328

Harjumaa parimaid sportlasi
tunnustatakse juba pool sajandit
Harju Maavalitsus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit ja Harjumaa
Spordiliit tunnustavad juba 50. korda
Harju maakonna parimaid sportlasi.
Selleks oodatakse ettepanekuid
maakonna parima naissportlase,
meessportlase ja parima võistkonna
välja selgitamiseks hiljemalt 30.
detsembriks.
Evelin Uibokand
avalike ja välissuhete nõunik
”Harjumaa spordiaasta tuleb 2006. aastal
eriti
juubelihõnguline.
Möödub
viiskümmend aastat parimate sportlaste

tunnustamise traditsiooni algusest ning
tänavu tähistab Harjumaa Spordiliit oma
70. juubelit,” sõnas Harjumaa Spordiliidu
juhataja Sirje Tikerpäe. „Harjumaa
spordielu on olnud läbi aastate väga
mitmekesine ning spordisüsteemina hästi
väljakujunenud. See on aga saavutatud
tänu omavalitsuste toetusele ning meie
tublidele sportlastele,“ lisas Tikerpäe.
Harjumaa parima sportlase selgitamise
traditsioon on maakonnas üks pikemaid.
Tänavune aasta on juubeli aasta – parimaid
sportlasi valitakse juba viiekümnendat
korda, aastast 1956.
Parimad
sportlased
kuulutab
traditsiooniliselt välja maavanem

spordiaastat kokkuvõtval pidulikul
vastuvõtul, mis toimub 20. jaanuaril 2006
Klubis Parlament.
Parimad sportlasi autasustatakse
karikatega.
Ettepanekud kandidaatideks tuleb
esitada hiljemalt 30. detsembriks 2005
Harju Maavalitsuse kultuuri- ja
sporditalitusse Roosikrantsi 12, 15077
Tallinn märksõnaga ”Parim sportlane”
või
e-posti
aadressil
mati.lill@mv.harju.ee .
Taotlus on saadaval Harju Maavalitsuse
kodulehel aadressil
http://www.harju.ee/failid/kultuur018.pdf.

Esmaspäeval, 02. jaanuaril kell 12.00 - 15.00 toimub Saue Gümnasiumi aulas

DOONORIPÄEV
Hea doonor, Sinu vereloovutus on hindamatu väärtusega!
Vereloovutusele tulles pead olema TERVE, PUHANUD ja SÖÖNUD, aega varu umbes 45 minutit.
Vereandmine on doonorile ohutu ja valutu protseduur, millest vereloovutus võtab vaid 5-10 minutit.
NB! Palun võta kaasa isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart)
Verd võib loovutada inimene, kes on:
• Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis üle 1 aasta
• 18-60 aastane
• kehakaaluga üle 50 kg
Eelnevast vereloovutusest peab olema möödunud:
• meestel vähemalt 60 päeva • naistel vähemalt 90 päeva.
Vereloovutus on keelatud, kui oled:
• nakatunud HI viirusega või arvad, et võid olla viiruse kandja
• põdenud hepatiiti ehk viiruslikku kollatõbe
• oled kasutanud uimasteid
Samuti ei ole vereandmine hetkel lubatud, kui oled viimase 12 kuu jooksul
teinud tätoveeringuid, nahaaugustamisi või saanud nõelravi.

Lisainfo ja nõuded doonorile
www.verekeskus.ee
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KAKS KÜSIMUST SAUELASTELE
Lõppeva aasta viimases ja ka
2006. aasta esimestes
lehenumbris esitab toimetus
sauelastele kaks küsimust:
1. Milline oli aasta 2005 ?
2. Mida ootate uuelt aastalt?
JAAN
PALUMETS –
Saue
Gümnaasiumi
direktor
1. Minu jaoks oli ta
hästi pingeline aasta,
lõpetasin pedagoogikamagistri
teoreetilise õppe,
jääb
kirjutada
magistritöö. Ajaloomagistri sain ülikoolidiplomiga, nüüd siis taotlen ka pedagoogikamagistri kraadi. Ja eks koolielu ole ka kogu aeg
pingeline olnud – juubeliaasta. Teisest küljest on
õppetöö tulemused rõõmustavad. Annaks jumal
jõudu, vastupidavust ja kindlust, et tase olekski
aastast-aastasse selline. Isikliku elu jaoks pidi
samuti aega jääma – mul kodus ju ka kaks
gümnasisti. 28 aastat pedagoogiametit on
mõjunud – ma ei oska puhata. Kipud ikka kooli
tulema, kooli peale mõtlema. Pole nii, et paned
ukse kinni ja astud teise ellu. Nii ei saa töötada
ükski pedagoog. Aga muidu ei saa jälle seda
tööd südamega teha.
2. Ma olen järgmiste aastate peale mõelnud ja
tähelepanu tuleb pöörata isamaalisuse
kasvatamisele ja kujundamisele. Me oleme
sellest palju rääkinud, räägime riigikaitsest,
kohustusli
kust ajateenistusest või palgaarmeest – aga kui
ei ole neid, kes peaksid oma riiki südames, siis
ei ole ju neid, kes peaksid seda riiki oma riigiks.
Siis visatakse ju esimese ohu puhul püss põõsasse
ja vaadatakse, kuidas minema saab. Siis pole ju
asjal üldse mõtet. See on minu riik, mina olen
selle riigi eest vastutav, mina tahan öelda oma
arvamuse riigiasjade kohta. Need, kes on riigi
eesotsas, pole ju terve riik. Riik on midagi muud.
Seda on vaja maast-madalast kujundada.
Ja siis need igapäevased asjad. Tähtis on õpilase
areng. Ta ei olegi viieline, kuid on jõudnud
kahelisest kolmeliseks, neljaliseks – see on
ilmselt hoopis palju suurema töö tulemus ja väga
palju väärt. Selle toetamine ja võimaluste
otsimine, kuidas aidata selliseid järjele. Tegeleme
nende probleemidega praegu, tegeleme ka
järgnevatel aastatel. Peame ümber vaatama ka
oma valikainete süsteemi.
Ja muidugi algklasside maja. Ilma ei saa me
edasi. Kõik need klassid, mis siis vabaneksid,
lähevad kohe käiku. See on meie arengukava
järgi praegu must-valgel selge.

ANNE
TEETAMM –
Saue lasteaia
Midrimaa
juhataja
1. Kokkuvõtlikult
öeldes oli saavutuste
aasta. Valmis lasteaia uus juurdeehitus,
mille kallal sai
tegutsetud juba paar viimast aastat. Pr aeguseks
on maja ka avatud ning töö käib täie hooga.
Läbitud sai veel juhataja konkurss ja on olemas
tööleping viieks aastaks. Suureks katsumuseks
olid kohalikud valimised, kus kandideerisin
edukalt. Olen taas volikogu liige, kuulun
volikogu haridus- ja noorsootöö komisjoni.
Isiklikus elus tähtsaks sündmuseks oli 50. juubel
ja kaunis reis soojale maale.
2. Soovin, et uus aasta tuleb sama hea ja tegus,
kuigi arvan, et mitte nii sündmusterohke.
Soovin rahu ja üksmeelt nii kutsetöös, volikogus
kui isiklikus elus. Loodan, elu muutub
stabiilsemaks ja inimesed on mõistvad ning
positiivse ellusuhtumisega.
RAFAEL AMOS
- abilinnapea
1. 2005.aasta oli
väga vastuoluline.
Saue heaks sai
paljugi ära tehtud,
ent samas kurvastas mõnede inimeste käitumine, kes
pürgisid eesmärgi
poole vahendeid
valimata. Samas jälle võib valimistulemustega
rahule jääda ja mõtestatult atra seada.
Tänud kõigile, kes valimas käisid ning raskel
hetkel sooja sõnaga toetasid.
2. Uuel aastal tuleb linna kultuuri- ja spordielule
anda uus sisu. Lahendamist nõuavad transpordiprobleemid. Ühise lahenduse peavad leidma
gümnaasiumi- ja muusikakooli ruumide
küsimused. Aga kõige enam sooviksin Sauel näha
rõõmsaid ja asjalikke, naeratust mittehäbenevaid
inimesi, kel alati varuks abikäsi ja vajadusel hüva
nõu.
ARMAND
NAGEL –
aktiivne
sauelane
1. Mõne päeva
pärast vajub 2005.
aasta möödanikku.
Millega sööbis ta
meie mällu?
Meeldiv on tõdeda,
et linna juhtidele on
eakate inimeste probleemid südamelähedased,
kauane unistus – Säästumarket – sai teoks.

Kartus, et nüüd on tasuta bussisõit liigne luksus,
osutus ebaõigeks. Üheks meeldivamaks
mälestuseks võib pidada sõpruslinna Vangazi
külastamist. Siiani oldi harjutud mõttega, et
sellised reisid on juhtijate prioriteet. Möödunud
aasta tõestas vastupidist – ka lihtrahvas-taidlejad
väärisid seda.
Meenutamist väärivad rahvarohked Jaanipäeva
üritused ja linna aastapäeva tähistamine, ukraina
ja lähinaabrite lätlaste ülesastumised linna lauluja tantsupeol. Suurtest ülelinnalistest üritustest
saavad osa nii noored kui vanad, kuid mulle kui
pensionärile olid kõige südamelähedasemad ja
unustamatumad need, mida viis läbi Päevakeskus
– ekskursioonid, kevad-, sügis- ja jõulupidu,
mardipäev – sest seal sai ise kaasosalisena
tantsida, seltskondlikest mängudest osa võtta.
2. Mida ootame 2006. aastalt? Ka eeloleval aastal
saab Päevakeskus olema eakate teiseks koduks.
Siin osaletakse kõikvõimalikes huviringides,
lauldakse, tantsitakse, saadakse teavet nii
ajakirjanduse kui ka huvitavate loengutevestluste kaudu. Kahjuks vaevleb Päevakeskus
suures ruumikitsikuses. Tahaks loota, et uuel
aastal hakatakse otsima võimalusi selle
leevendamiseks. Mure oma tervise pärast sunnib
pensionäre ostma kalleid mõõteriistu või sageli
külastama perearsti. Tänuväärt oleks see, kui
koduses Päevakeskuses saaks mõõta näiteks
vererõhku.
Tahaks loota, et kõik see, mis oli hea ja ilus, tuleks
ka uude aastasse. Loodame, et valimiseelne ja
aegne kemplemine on lõppenud ja nii volikogu
kui linnavalitsus saavad keskenduda koduse Saue
linna arengule. Sellele, et linn oleks edaspidi ilus,
heakorrastatud ja
turvaline.
HELI JOON –
linna sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
1. Sotsiaaltöötajana võin aastaga
rahule
jääda.
Sotsiaalprobleemid
leidsid vastavalt
olemasolevatele vahenditele ja võimalustele
lahenduse. Oli tavaline aasta, sest Sauel ei olnud
veeuputust, põuda ega teisi eriolukordi. Rõõmu
valmistasid lastega pered, kes tulid Saue lasteaia
perekooli lapsevanematele vajalikke tarkusi
omandama. Rõõmu valmistas, et vaatamata
elukalliduse ja hindade tõusule on paljud pered
otsustanud saada veel kolmanda ja neljandagi
lapse.
2005. aastal sai Saue linna lapserikkaim pere
omale pesamuna, kes on peres seitsmes.
2005. aastal sai Saue linna kõige eakam daam
99-aastaseks.
2005. aastal said lasteaiakoha kõik Saue linna
lapsed, kes seda soovisid.
Tänan kõiki kolleege, kellega Saue linna-
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valitsuses linnaasju ajasime.
2. Ootan uuelt aastalt rohkem koostööd
kolleegide, sauelaste ja koostööpartnerite vahel.
Ootan, et inimestel, kellega suhtlen, oleks
rohkem tahtmist mõista, sallida, üksteist ära
kuulata. Soovin, et Saue linna jaoks tähtsad
otsused oleksid läbimõeldud, läbi arutatud ja ka
põhjendatud. Soovin, et Saue elanik oleks ka
järgmisel aastal tähelepanelik oma linna, oma
naabrite käekäigu suhtes.
Kõigile sauekatele tervist, õnne ja armastust!

meie ümber toimuva kohta ja efektiivsemat tööd
kuritegude avastamisel. Piirkonna konstaabel
Ahti Lill on just see õige mees, kes selle eest ka
hea seisab.
Kõik, mis meid ümbritseb, on meie endi muuta.
On olemas selline ilus vanarahva tarkus, et “kes
sind ikka aitab, kui sa ennast ise ei aita”.
Teeme seda sammu - mis puudutab aitamist,
tulevikus sagedamini - egas niisama ei saanud
Saue linn tiitli kui turvalisem linn.
Koostöös peitub tulevik ja turvalisem Saue.

MART
MERIKÜLL –
juhtivkonstaabel,
kuni 1. detsembrini Saku
konstaablijaoskonna juht,
nüüd töötab
Lääne-Harju
politsei
välitöögrupis.

ELENA
KALBUS kultuuriedendaja
1. Rahvatantsujuhina arvan – oli
värvikirevalt tantsumustriline aasta.
Folklooriüritust
SAUE
SÕLG
ilmestasid lisaks
arvukatele Saue kollektiividele temperamentsed
rahvatantsijad Ukraina ja Läti sõpruslinnadest.
Saue suvine kultuurisündmus sai rahvusvahelise
värvingu, mis omakorda annab lootust
edaspidisteks arenguteks kohalikus kultuurielus.
Lisandunud on noorema generatsiooni
koduloohuvilisi kaasaaitamaks Saue ajaloo
uurimisel, kaardistamisel ja jäädvustamisel. Saue
linna eakatel on põhjust rõõmu tunda
sõprussuhete loomisest Vangazi pensionäridega.
Toimusid meeldejäävad kohtumised mõlemas
väikelinnas. Saue Linna Invaühingu
aastasündmus – ühing avas uksed kõikidele
puuetega inimestele sõltumata nende vanusest ja
puudeliigist. Eesmärk – puuetega inimeste
integreerimine täisväärtuslikku igapäevaellu.
Esmakordselt
korraldasime
ürituse
NAERATUSE NURGAKIVI.
2. et tervist, soojust ja rõõmu jaguks igasse
peresse, et toetaks sõbrakäsi ja jätkuks mõistvaid
sõnu kaaslinlastele ka lihtsal argipäeval, et Saue
linna jätkuv areng rõõmustaks igat kaaslinlast.

1. Kui rääkida arvude keeles, siis 2005.a.
registreeriti Saue linnas 94 kuritegu, milledest
50 olid erinevad vargused ja 9-l juhul pandi toime
kehaline väärkohtlemine (tavakeeles löömised ja
tõukamised, kus tekitati valu, aga tagajärjed ei
olnud rasked). Oli ka 3 korduvat roolijoodikut.
2004. aasta vastavad näitajad olid kokku 91
kuritegu , neist 48 vargust, 6 avaliku korra rasket
rikkumist ja 10 korduvat roolijoodikut.
Väärtegusid ehk nii-öelda kergemaid
õigusrikkumisisi registreeriti 2004.a. 335,
milledest 148 olid liiklusalased rikkumised.
Seevastu 2005 oli kokku 299 väärtegu, millest
130 liiklusrikkumist. Joobes juhte selgitati välja
12 (2004 - 20), loata sõitjaid 20 (2004 – 15),
lubatud piirkiiruse ületajaid 22 (2004 – 20),
avaliku korra rikkumisi 25 (2004 – 39), ründeid
väheväärtusliku vara vastu 12 (2004 – 16) .
Kui nüüd vaadata registreeritud kuritegude
olemust, siis peale nn kehalise väärkohtlemise
toomist politsei menetleda on selleliigilised
juhtumid pideval tõusuteel.
Kui vaadata avaliku korra seisukohalt linna, siis
käesoleval aastal on rohkem pööratud tähelepanu
alaealistele ja nende poolt sooritatud
õigusrikkumistele.
Rõõm on kogeda, et linna elanikud ei pea
paljuks teavitada politseid oma tähelepanekutest ja juhtumitest linnas, millest on
olnud abi vajalike meetmete rakendamisel
õiguskorra kindlustamiseks.
2. Ootused on alati seotud sellega, kus ja millises
situatsioonis me elame. Kui vaadata tagasi ja
hinnata olnut, siis ühed ootused on seotud sellega,
et kodanikud hoiaks oma varal rohkem silma
peal, seda nii eramu abihoonetes kui ka
lukustatud trepikodades.
Uuelt aastalt ootaks rohkem positiivseid
kogemusi ning rohkem laekuvat informatsiooni

MARIKA SALU
Saue linna
raamatukogu
juhataja
1. Mööda saab
kolmas aasta uutes
ruumides ja selle
ajaga
on
raamatukogu oma
arengus
suure
sammu edasi teinud. Halvasti on see, et kõiki
raamatuid, mida vaja oleks, siiski pole, või on
neid liiga vähe. Siinkohal pöördumine võlglaste
poole: Saue Linna Raamatukogu ootab kõigilt
oma lugejatelt kauaks kätte jäänud raamatute
kiiret tagastamist.
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Põhjusi selleks on mitu : Teie poolt ammu
laenutatud raamatuid ootavad lugemiseks ka
teised. Teie kodusesse raamaturiiulisse saab nii
rohkem ruumi ja te ei pea enam enda hingel
kandma võlglase tunnet ning saate võimaluse
nautida uusi lugemiselamusi.
NB! Viivistasu me jõulude ajal ei võta.
2005. aastal oli ramatukogus hõlvatud lugejaks
34,4% elanikkonnast, raamatukogu külastas 1
lugeja keskmiselt 21 korda laenutades koju
keskmiselt 16 raamatut. Alates 2005. aasta
algusest toimub kogu laenutus arvuti vahendusel.
Kuna veebipõhist kataloogi võib kasutada igas
internetiühendusega arvutis siis võib ilma kodunt
lahkumata kontrollida teaviku raamatukogus
leidumist. Elektronkataloogi saab aadressilt
www.lugeja.ee
Väike ülevaade ka aasta jooksul kõige rohkem
laenutatud raamatutest ja lugejate seas
populaarsetest autoritest. Eesti autoritest on
endiselt populaarsed Andrus Kivirähki, Kaur
Kenderi, Kerttu Rakke, Kadri Kõusaare teosed.
Vanema generatsiooni lemmikuks on jätkuvalt
Erik Tohvri., kellega oli võimalik raamatukogus
ka isiklikult kohtuda. Välismaise ilukirjanduse
pingerida juhivad nn naistekate autorid Sandra
Brown ja Nora Roberts, neile järgnevad Agatha
Christie, Terry Pratchett, Darja Dontsova, Dan
Brown ning Harry Potteri lugude autor J. K.
Rowling. Teabekirjandusest eelistab lugeja
raamatuid ajaloost, psühholoogiast, reisikirju,
memuaare, käsiraamatuid aiandusest jms. Nende
jaoks, kel aega raamatute lugemiseks napib, telliti
2005 aastal raamatukokku 55 erinevat nimetust
ajakirju - ajalehti .
Raamatukogus pakub oma külastajatele lisaks
raamatunäitustele ka kunsti ja fotonäitusi. Näiteks
oli vaatamiseks Saue oma kunstniku Made
Balbati graafika, Tallinna Tehnikaülikooli
fotoklubi näitus ”Inimene ja masin”, filmi- ja
fotomees Ago Ruusi näituse “Üle loojangu
luhtade lähevad hobused…”, mille peategelane
on eesti maatõugu hobune ja palju muudki .
2. Loodame järgmisel aastal jätkata tegevuse
edendamist, et suudaksime rahuldada teie
informatsiooni- ja lugemisvajadusi. Raamatukogu peaks ikka jääma inimsõbralikuks, suure
raamatuvaraga asutuseks, kus inimene saab
kohapeal nautida lugemise võimalust ja kaasa
võtta seda, millele kodus kavatseb rohkem aega
pühendada. Loodame, et raamatukogu fondid
täienevad jätkuvalt uue kirjandusega ja kõik see
on võimalikult lihtsalt kättesaadav kõigile
soovijaile.
Meeldivaid lugemiselamusi!

KAKS KÜSIMUST
SAUELASTELE
JÄTKUB
“SAUE SÕNA”
JÄRGMISES NUMBRIS
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Saue Muusikakooli
meeleolukas jõulukontsert Kadrioru Lossis.
Laupäeval, 17. destsembril algusega kell
14.00 toimus Saue Muusikakooli
aastalõpukontsert Kadrioru Lossis.
Koostöö Kadrioru Lossiga sai alguse
kolm aastat tagasi ja on tänaseks
muutunud ilusaks traditsiooniks.
Kontserdi publiku moodustasid esinejate
vanemad, perekonnatuttavad ja Saue
linna muusikasõbrad.

korraldada kontserti ka “Lilleaias” ja vabas
õhus. See oleks õpilastele uus ja huvitav
kogemus.
Ajalooline inerjöör, kaunid meloodiad ning
hubane õhkkond tekitasid rõõmu, positiivse
meeleolu ning südant soojendavaid emotsioone. Tänan omalt poolt kõiki esinejaid,
õpetajaid ja kontsertmeistreid ilusa
muusikaelamuse eest. Eriti Terje Mässi,
kellel jätkus energiat teadustamise ja
tervitussõnade vahel veel ka esinejaid
klaveril saata ja oma õpilastele kaasa elada.

KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
Kontserdi juhatas sisse Terje Mäss, kes on
ürituse hing ja ideeautor. Kaunitest paladest
koosnev kava oli vaheldusrikas, nii
meeleolu kui ka instrumentide poolest.
Solistide ja ansamblite esituses kõlasid
klaveri, trompeti, kandle, viiuli, akordioni,
tuuba, trombooni, flöödi, kitarri ja saksofoni palad.
Kadrioru Lossi saal on muusikute seas
kõrgelt hinnatud, seetõttu peab saali

aegsasti broneerima. Tänu Kadrioru Pargi
direktori hr. Ain Järve toetusele on saanud
Kadrioru Lossist ka Saue Muusikakooli
lemmik kont-serdipaik. Ain Järve sõnul on
Saue Muusi-kakooli õpilaste esinemised
alati väga huvitavad ja armsad, mille tõttu
on ta hea meelega nõus ka edaspidi “ruume
välja rääkima”. Tulevikus on võimalik

SAUE PEREKOOL KORRALDAB
KOOSTÖÖS
SÜNNI JA IMETAMISE
EESTI TUGIÜHINGUGA
19. jaanuaril kell 15.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS
VESTLUSRINGI TEEMAL

Mudilase imetamine
ja võõrutamine
Milline on elu koos suurema tissilapsega?
Millal oleks paras aeg tissisuhte lõpetamiseks?
Kuidas selleni jõuda?
Vestlust juhib 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.
Lähem info tel 6 790 174; 50 73 024
HELI JOON – Saue linna sotsiaal- ja
tervishoiu valdkonna juht

Tanel Oberg saksofonil.

Saue Haridusselts

VITALIS

pakub 2006. aasta
JÄRGMISI KURSUSI
VENE KEELE KURSUS
algajatele (35 tundi).
Esimene kokkusaamine teisipäeval,
10.jaanuaril 18.30 Saue Gümnaasiumis,
ruumis 403
õpetaja Jelena Laanjärv.

SAKSA KEELE KURSUS
algajatele (35 tundi).
Esimene kokkusaamine esmaspäeval
9.jaanuaril kell 18.00 Saue
Gümnaasiumis, ruumis 401
õpetaja Kirsti Kadakas.
Kursuse tasu 1000.- krooni
Registreerimine ja info
shs2@hot.ee või tel: 5281677
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Eesti Noorte Puhkpilliorkestri proovidesessioon ja
kontsert Saue Gümnaasiumis 6. – 8. jaanuaril 2006.a.
Detsembrikuu keskpaiku kogunes
Huvikeskuse juhataja Sirje Lubergi
kabinetis esinduslik seltskond – Saue
Gümnaasiumi direktor Jaan
Palumets, Muusikakooli direktriss
Kristiina Liivik, Koolihaldusasutuse
juhataja Ivo Sandre ja kaks tuntud
orkestrijuhti – Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri peadirigent Harry
Illak
ning
Eesti
Noorte
Puhkpilliorkestri dirigent Ott Kask.
Arutati olulise kultuurisündmuse
korraldamist – 6. – 8. jaanuarini
toimub Sauel Eesti Noorte
Puhkpilliorkestri järgmise aasta
esimene proovidesessioon.
8. jaanuaril annavad noored
muusikud Sauel ka kontserdi.
Peeter Eelsaare
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester võitis
2005. aastal Eestimaa noorteorkestrite
Grand Prix. Eesti Noorte Puhkpilliorkester
võitis 2005.aastal Hollandi Rahvusvahelisel Orkestrite Festivalil noorte- ja
amatöörorkestrite kategoorias kuldmedali.
Orkester on läbi teinud noorenduskuuri,
uus koosseis vajab kokkumängu
harjutamist. Et see toimuks Sauel, oli
Harry Illaku initsiatiiv. Moodustavad ju

Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri
noored mängijad
olulise osa ka Eesti
Noorte Puhkpilliorkestrist. Samal
ajal on Harjumaa
noortele muusikutele
oluline
tunnetada, et kuigi
ollakse Eestimaal
tipus, pole see veel
maailma top ja
Harjumaa Noorte
motivatsiooni
Puhkpilliorkester
Islandil
arenemiseks on küll
ja küll. Saue
Gümnaasiumis on
loodud head tingimused ka ühistegevuseks
ning proovidejärgseks lõõgastumisks
spordisaalis ja ujulas.
Ott Kask ütles, et see pole esimene kord,
kui Eesti Noorte Puhkpilliorkester koguneb Sauel. Kontserti, nagu seekord, pole
siin küll enne antud. Seega on suurem osa
jaanuari algul Sauele kogenevatest 80 – 90
noorest phkpillimängiajast omavahel juba
tuttavad. Ja Sauel on alati olnud mõnus
olla. Palusin tal ennast meie lehelugejatele
ka tutvustada, sest Harry Illakust on Saue
Sõna sellel aastal juba kirjutanud.
„Ametis olen Viimsi valla kultuuritöö
koordinaatorina,“ alustas Ott Kask. „Olin
Kuusalu valla haridus- ja kultuuriameti

juhataja, aga juba neli aastat on mul aina
suurenev töökoormus Viimsi Muusikakoolis. Seega oli otstarbekas see ametnikutööga ühendada. Jätkan tööd ka Kuusalu
Muusikakoolis. Eesti Noorte Puhkpilliorkestris oleme koos Harry Illakuga
vahelduva eduga tegutsenud juba üksteist
aastat. Sisuliselt on seekordne kogunemine
orkestrile üks eeloleva aasta suurimaid.
Järgmine on märsikuu lõpus Viljandis. Siis
anname kontserdi Viljandi teatris Ugala.
Niipalju siis praegu.
Kui kogunemine ja kontsert möödas,
saab kirjutada juba muljetest.

SAUELASED SAAVAD VEEL ÜHE AJALEHE !
Saue Koostöökogu ootab kaastöid.
Sirje Peedu
Käesoleva aasta sügisel algatasid Saue
Haridusselts Vitalis, Saue Naisselts ja Saue
Koduloo Seltsing Balti–Ameerika Partnerlusprogrammi raames projekti, mille
eesmärgiks on luua Saue linna kodanikeühenduste esindajatest koosnev Koostöökogu, mis liidab erinevaid kolmanda
sektori huvigruppe ja teeb koostööd nii
linnavolikogu ja –valitsusega kui ka äriettevõtete ning kultuuri- ja haridusasutustega.

!

5. detsembril toimus Saue Koostöökogu
esimene
koosolek,
kus
arutati
tööpõhimõtteid, ajalehe väljaandmist ja
valiti koostöökogu aktiiv koosseisus Mari
Heina, Sirje Luberg, Margit Ots, Sirje
Peedu, Aivar Tamm, Valdis Toomast, Vahur
Utno, Urmas Viilma. Koostöökogu poolt
väljaantav apoliitiline ajaleht ilmub üks
kord kvartalis ja tutvustab Saue seltside,
mittetulundusühingute, klubide jt organisatsioonide tegevust.
Koostöökogu aktiiv kutsub üles kaasa-

14. jaanuarini 2006 on Saue Raamatukogus,
koostöös Deco galeriiga, vaatamiseks

lööma ajalehe väljaandmises ja palub saata
lühiartiklid 10. jaanuariks 2007. a. HS Vitalise aadressil shs2@hot.ee
Esimeses ajalehes ilmuv artikkel võiks
tutvustada ühenduse või huvigrupi ajalugu,
tegevust (ka osalejate arvu) ja tulevikuplaane. Samuti ülevaadet teie saavutustest,
loodud väärtustest või sellest, mille üle
tunnete rõõmu ja uhkust ning mida see on
andnud tegijatele ja pakkunud teistele.
Artikli ligikaudseks pikkuseks soovitame
1 A4 lehekülg, lisada võib 1-2 fotot.

Gerli Pihlaku ja Sven Saagi

MAALIDE NÄITUS
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“Kirjakast”
Lugupeetud
Saue Sõna
toimetus
On väga kena, et käsitlete
liikluse ja bussiühendusega
seonduvat ja tahaks soovida, et
teete seda jätkuvalt. Kahjuks
tuleb intervjueeritava jutust
välja, et ta ei oska bussifirmale
selgitada probleemi bussi
kasutaja (TEENINDATAVA)
seisukohast. Võib-olla aitaks
see, kui enne järgmisi läbirääkimisi keegi asjaosalistest
sõidaks nädala – paari jooksul
iga päev erinevatel kellaaegadel
ja erinevatest peatustest bussiga.
Eriti soovitan peale tulla Balti
jaama peatusest. Ehk peaks
kaaluma enne kui peatusi juurde
teha, kust sõiduaega kokku
hoida. Peaaegu tund püstijalu
puupüsti täis bussis suhteliselt
lühikese vahemaa sõitmiseks on
liig mis liig. Keegi võiks naisterahva pilguga kontrollida busside puhtust, sest enamus aega

pole bussi poristest ja aurustest
(kahe klaasi vahel) akendest
võimalik välja näha. Isegi
südasuvel.
Mõne soovituse tahaks anda
ka Saue sõitjatele. Bussil on
mitu ust, välja minna on võimalik ka tagumistest ustest.
Sellepärast palun mõelge ka
teiste inimeste pele ja ärge jääge
bussi tulles kohe esiukse juurde
seisma. Mitte ainult iseendale
võiks mõelda ka seljakottidega
reisijad- tihti lüüakse kotiga
teistele inimestele näkku.
Igal juhul edu ja tulemuslikku
tegevust soovides,
Riina Välbe
Kütise 9 - 6

Saue linnavalitsusest sai
toimetus alljärgneva
vastuse:
Lugupeetud proua Välbe
Tänan Teid, et olete võtnud
kriitilise, kuid objektiivse
vaatluse alla Saue ja Tallinna

ÕNNITLEME
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THEODOR TRUUSA
ERNA MERILAID
HILJA SOORM
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HEINO NUUT
ENDEL NÖÖRLAID
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95
94
90
84
82
81
81
81
80
80
75
70
70
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vahelise bussiliikluse. Ei saa
pattu salata: teeninduse
kvaliteet peaks olema parem
ning arvestama rohkem
reisija huvisid. Olen ise
regulaarne bussikasutaja ja
sestap mõistan Teid täielikult.
Mida saaks ette võtta?
Kõigepealt tuleks tagada
tipptundidel pikkade lõõtsbusside käigusolek ning nende
graafikujärgne töö. Usun,et
koos vedajaga saame me
sellega hakkama. See, et
bussid on hommikul ja õhtul
liialt ülekoormatud, on tõsi kummatigi ei saa linnavalitsus siin midagi parata,
sest lisabusside liinile
saatmine on ebareaalne. Uusi
peatusi pole küll kavas juurde
luua, tuleks vaid korrastada
praeguste peatuste nimistu.
Busside puhtuse ja akende
läbi-paistvuse teema on
pidevalt päevakorral.
Kahjuks vaheldusid Harjumaa Liinide juhtfiguurid
sedavõrd tihti, et selle probleemini ei jõutudki. Loodan,
et uue juhataja Väino Mooriga laabuvad need asjad ladusamalt.
Rahulikke jõule Teile
soovides
Rafael Amos
abilinnapea

Õpilaste
rongisõidukaardid
teiseks
poolaastaks
Tuletame meelde, et Saue
Linnavalitsuse poolt väljastatud õpilaste rongisõidukaardid kaotavad 1.jaanuaril
kehtivuse. Rongisõidukaardi
taotlemiseks õppeaasta teiseks

poolaastaks teatada telefonil 6
790 174 või meili heli@saue.ee
kaudu. Juurde lisada kontakttelefon. Kaardi kättesaamiseks
võtame Teiega isiklikult
ühendust.
MEELDETULETUSEKS!
Tasuta elektrirongi sõidukaarti on õigus saada Tallinna
ja
Keila
põhikoolide,
gümnaasiumide ja keskharidust andvate ametikoolide õpilastel. Sama-aegselt
on õigus saada soodussõiduõigust bussiliinil nr 190.
Bussiliinile nr 190 (TallinnSaue) väljastab Saue Linnavalitsus põhikoolide ja
gümnaasiumide õpilastele
tasuta ja päevase õppe
üliõpilastele vanuses kuni 35
aastat ning 3- ja enamalapselistele vanematele soodussõidu kaarte
Sõidukaartide vormistamiseks palume esitada isikut
tõendav dokument (pass,
kehtiv õpilaspilet või ID kaart),
õppimist tõendav dokument
(kehtiv õpilaspilet või
koolitõend) ning dokumendi
foto. Tuletame meelde, et õigus
tasuta sõidule on neil õpilastel,
kelle mõlema vanema elukoht
on registreeritud Saue linnas.
Vastuvõtuajad
Saue Linnavalitsuses
E 8-18, lõuna 12-12.45,
N 8-17, lõuna 12-12.45
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Et sauelastel oleks mugavam oma sõite seada, avaldame allpool praegu
kehtivad sõiduplaanid. Kui toimuvad muudatused, anname teada.
Liin nr 190

Liin nr 103

SAUE KAUBAKESKUS - BALTI JAAM

TALLINN - (Balti jaam - Hiiu - Laagri) - SAUE - KEILA

Kellaaeg
06:50 - 07:45
07:10 - 07:55
07:50 - 08:45
08:45 - 09:35
08:50 - 09:45
09:50 - 10:45
10:35 - 11:30
10:50 - 11:45
11:50 - 12:45
12:20 - 13:15
12:50 - 13:45
13:50 - 14:40
14:05 - 14:45
14:50 - 15:45
15:50 - 16:45
15:55 - 16:50
16:50 - 17:45
17:45 - 18:35
17:50 - 18:45
18:15 - 19:00
18:50 - 19:45
19:30 - 20:20
19:50 - 20:45
20:50 - 21:45
21:25 - 22:15
21:50 - 22:40
22:50 - 23:15
23:05 - 23:28

Nädalapäev
ETKNR
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNRLP
L

Kogu graafik
190
191
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
191
190
190
190
190
190
190
190A
190A

ETKNR

Peatus

14:55
14:55
15:00
15:04
15:07
15:17
15:21
15:22
15:24
15:26
15:27
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:42
15:49
15:51
15:53
15:55

Tallinn
Balti jaam
Viru
Kosmos
Kalev
Valdeku
J.V.Jannseni
Hõimu
Vana-Pääsküla
Viljaku
Laagri
Paulig
Tule
Pärnasalu
Linnavalitsus
Kaubakeskus
Raudteejaam
Tõkke
Valingu
Korvi
Keila

Liin nr 241

BALTI JAAM - SAUE KAUBAKESKUS
Kellaaeg
06:15 - 06:50
06:25 - 07:10
06:55 - 07:50
07:55 - 08:50
08:10 - 08:40
08:55 - 09:50
09:45 - 10:35
09:55 - 10:50
10:55 - 11:50
11:30 - 12:20
11:55 - 12:50
12:55 - 13:50
13:15 - 14:05
13:55 - 14:50
14:55 - 15:50
15:00 - 15:55
15:55 - 16:50
16:50 - 17:45
16:55 - 17:50
17:30 - 18:15
17:55 - 18:50
18:35 - 19:30
18:55 - 19:50
19:55 - 20:50
20:30 - 21:25
20:55 - 21:50
21:55 - 22:50
22:15 - 23:05

Nädalapäev
ETKNRLP
ETKNR
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L
ETKNR
ETKNR
L

Kogu graafik
190A
191
190
190
190A
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
191
190
190
190
190
190
190
190
190

TALLINN-SAUE-KEILA-KLOOGA-PALDISKI
Kellaaeg
23:00
23:15
23:18
23:23
23:33
23:34
23:39
23:45
23:49
23:55
0:00
0:05
0:06
0:11
0:20

Nädalapäev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev
Iga päev

Bussipeatus
Balti Jaam
Rahumäe
Nõmme
Vana-Pääsküla
Pärnasalu
Raudteejaam
Valingu
Keila
Mudaaugu
Türnpuu
Klooga sjk.
Türnpuu
Klooga
Kersalu
Paldiski

Peatused liinil:
Balti jaam, Viru, Kosmos, Kalev, Silikaadi, Rahumäe,
Nõmme, Hiiu Pääsküla jaam, Vana Pääsküla,
Pärnasalu, Raudteejaam, Tõkke, Valingu, Keila,
Keila park, Kellu, Mudaaugu, Niitvälja, Illuka,
Türnpuu park, Klooga rdj., Klooga sjk., Klooga,
Kersalu, Paldiski
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8:34
8:35
8:45
8:46
8:48
8:50
8:51
8:55
9:05
9:08
9:12
9:20
9:20

Liin nr 103
KEILA - SAUE - (Laagri - Hiiu - Balti jaam) - TALLINN

ETKNR
8:15
8:19
8:21
8:23
8:30
8:31
8:32
8:33

Peatus
Keila
Korvi
Valingu
Tõkke
Raudteejaam
Kaubakeskus
Linnavalitsus
Pärnasalu

Tule
Paulig
Laagri
Viljaku
Vana-Pääsküla
Hõimu
J.V.Jannseni
Valdeku
Kalev
Kosmos
Viru
Balti jaam
Tallinn

LIIN 217 (SAMAT AS)
Peatus
KEILA
SAUE
V-PÄÄSK.
TALLINN

Peatus
TALLINN
V-PÄÄSK.
SAUE
KEILA

7:15
7:30
7:40
7:55

8:15
8:30
8:40
8:55

9:15
9:30
9:40
9:55

KEILA - SAUE - TALLINN
Kellaaeg
11:15
13:15
15:15
11:30
13:30
15:30
11:40
13:40
15:40
11:55
13:55
15:55

17:15
17:30
17:40
17:55

19:15
19:30
19:40
19:55

R, L
21:15
21:30
21:40
21:55

23:15
23:30
23:40
23:55

10:15
10:30
10:40
10:55

TALLINN - SAUE - KEILA
Kellaaeg
12:15
14:15
16:15
12:30
14:30
16:30
12:40
14:40
16:40
12:55
14:55
16:55

18:15
18:30
18:40
18:55

20:15
20:30
20:40
20:55

R, L
22:15
22:30
22:40
22:55

0:15
0:30
0:40
0:55

Liini marsruut: Teatri väljak - Pärnu mnt. - Vabaduse pst. - Pärnu mnt. - Tule tn. - Saue LV - Saue rdtj. - Tõkke tn. Keila-Saue mnt. - Paldiski mnt. - Keila Tervisekeskus - Keila haigla - Keila rdtj.
Liin on käigus tööpäevadel ja laupäeviti. R, L - reedeti ja laupäeviti.

LIIN NR 177 (SAMAT AS)

LIIN NR 208 (MAUMAN REISID)
Sõiduplaan
tööpäevadel
SAUELT TALLINNAST
6:00
6:45
6:30
7:30
6:45
8:30
7:30
9:30
8:30
10:30
9:30
11:30
10:30
12:30
11:30
13:30
12:30
14:30
13:30
15:30
14:30
16:30
15:30
17:30
16:30
18:30
17:30
19:30
18:30
20:30
19:30
21:30
20:30
22:30
21:30
23:30
22:30

Sõiduplaan nv. ja
riiklikel pühadel
SAUELT TALLINNAST
7:00
7:45
7:30
8:30
8:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:30
11:30
12:30
12:30
13:30
13:30
14:30
14:30
15:30
15:30
16:30
16:30
17:30
17:30
18:30
18:30
19:30
19:30
20:30
20:30
21:30
21:30
22:30
22:30
23:30

Marsruut: Olerexi tankla, Tule, Kuuseheki, Tõkke, Tallinna
ringtee, Pärnu maantee, Kadaka puiestee, Mustamäe tee,
Endla, Kaarli puiestee, Teatri väljak (lõpp peatus).
Kaarli puiestee, Luise, Endla, Mustamäe tee, Kadaka tee,
Kadaka puiestee, Pärnu maantee, Tallinna ringtee, Tõkke,
Kuuseheki, Tule, Olerexi tankla (lõpp peatus).

SAKU - SA
UE - KEILA - TALLINN
SAUE

SAKU SAUE KEILA TALLINN

KEILA SAUE SAKU

6.30*
7.30

9.00*
10.00

6.45*
7.45

7.00*
8.00
10.00*
11.00
12.00*
13.00
14.00*
15.00
16.00*
17.00
18.00*
19.00
20.00*
21.00
22.00*
23.00

8.00*
9.00
11.00*
12.00
13.00*
14.00
15.00*
16.00
17.00*
18.00
19.00*
20.00
21.00*
22.00
22.30*
23.30

22.45* 23.00*
23.45 24.00

Liiklus toimub iga päev.
* - liin käigus tööpäevadel
Liini marsruut:
Saku: Tallinna mnt. (Kibu), Juuliku tee, Tallinna ringtee, Keila
mnt. Saue: Pärnasalu tee, Tule tn., Kuuseheki tn., Tõkke tn.,
Keila mnt.
Keila: Keila Haigla, Haapsalu mnt., Raudteejaam, Paldiski mnt.
Tallinn: Paldiski mnt., Endla tn., Kaarli pst., Estonia pst., Teatri
väljak, Estonia pst.,Kaarli pst., Luise tn., Endla tn., Paldiski mnt.
Sõitjate sisenemine ja väljumine liinil toimub sõitjate soovil
vahepeatusi määramata.
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PAKUME TÖÖD

MÜÜGIMEHELE
TÖÖÜLESANDED:
" Tehnikakaupade müük
" Kaupade transport Tallinnas ja

lähiümbruses

NÕUDMISED:
" Vajalik soome- ja vene keele oskus,

kasuks tuleb inglise keel

" Suhtlusoskus
" Autojuhiload
" Usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus

JANMET METALL OÜ
pakub tööd

PAKUME:
" Põhipalka ja läbimüügist
"
"
"
"

sõltuvat lisatasu
Vaheldusrikast tööd
Sõbralikku kollektiivi
Müügikoolitusi
Firma autot (minikaubik)

LUKKSEPP-KEEVITAJALE
SAUTEC AS
Tel. 670 9 670
(9.00 – 16.30)
Tule tn. 10, Saue

AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja maitseainete tootmise
ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte, mis alustas oma tegevust Sauel
1992.a. ja on praeguseks jõudnud Eesti suurimate toiduainetetööstuse ettevõtete
hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina, Valgevene, Venemaa. AS
Paulig Baltic kvaliteedi ja toiduohutuse juhtimissüsteem on alates 2004 a.
vastavuses EFSIS (European Food Safety Inspection Service) standardiga.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast -aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust.

Seoses tootmise kasvuga vajame

PAKENDAJAID - TRANSPORTTÖÖLISI
kelle töö ülesanneteks on maitseainete pakkimine nn.
suurpakendisse ja ettevõtte sisene materjalide transportimine
EELDAME
# valmisolekut tööks mitmes vahetuses
# täpsust ja vastutustunnet
# soovi õppida ja omandada uusi oskusi
# head füüsilist ettevalmistust
KASUKS TULEB
# töökogemus toiduainetetööstuses
# tõstukijuhi tunnistus
OMALT POOLT PAKUME TÖÖTAJATELE

(Vanamõisa küla, Saue vald)
Palk 10 000.- bruto

Kontakt telefon:
50 26 417, 6 888 113

SAUE HUVIKESKUS KORRALDAB TALVISEL
KOOLIVAHEAJAL ÕPILASTELE:
27. detsembril kell 10.00-13.00 Bussiekskursioon
Tallinnas ja teletorni külastamine
Osalustasu 15 krooni
2. jaanuaril kell 11.00-13.00 koolimaja ruumis 415
Paberist makettide valmistamine
5. jaanuaril kell 11.00-13.00 koolimaja ruumis 415
Voolimine
Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses või
telefonidel 65 95 009 või 52 34 339

# motiveerivat töökeskkonda
# koolitust ja arenguvõimalusi
# palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega

9. jaanuaril kell 18.00 Keskuse pargis
Jõulukuuskede põletamine ja trummid ka!
Pakutakse sooja jooki ja igale kuusetoojale
maiustus

CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul
peale kuulutuse ilmumist aadressil:
AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või
E-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.ee
märgusõnaga “Pakendaja “ .

13. jaanuaril kell 19.00 koolimaja saalis
Lauluklubi rahvalike laulude õhtu koos
Saue kapelliga
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MASINAEHITAJA
pensionieelik
OTSIB TÖÖD.
,
Sobib ka vesi
l,
na
ka
,
te
kü
s.
trassid, ehitu
Peale 16.00
6 596 624

PUITBRIKETT
kõrge
kütteväärtusega,
pakitud

Tallinna piires
transport TASUTA
INFO 566 55 445

23. detsember 2005

AS Express Post
pakub tööd

LEHEKANDJATELE
varahommikuseks, (kell 4.30–6.45)
ja päevaseks kandeks Saue piirkondades
Info tööpäeviti kell 9.00-15.30, tel: 666 2517
www.tellimine.ee

TEADE

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

SOOVIME OMA KLIENTIDELE
RAHULIKKU JÕULUKUUD
JA AITAME TEID
JÕULUPEO
KORRALDAMISEL

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

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

MÜÜME

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI

JAANUARIKUU TOIDURAHA
SAUE GÜMNAASIUMIS
1.-9. klass 10.-12. klass -

68 krooni
238 krooni

Põhikooliõpilaste toidupäeva maksumusest tuleb
riigieelarvest toetust 10 krooni toidupäeva kohta,
4 krooni tuleb lapsel ise tasuda.
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a nr. 221018424457
07.jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Sularahas saab maksta kooli sööklas 09.01. ja 10.01.
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni. Antud aegadel palume
kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta. Kes 10-ndaks jaanuariks pole oma
söögisoovist teada andnud, teda jaanuaris 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 soovides, RK Teeninduse OÜ

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
55 693 858

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

• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA

10.- • Päevasupp 12.17.- • Praed alates 25.-

Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.

• Salatid alates
• Seljanka

E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

COFFEECAROLYNE@HOT.EE
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Ele Ilu Stuudio
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

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

SAUE SÕNA TOIMETUS
SOOVIB KÕIGILE
SAUELASTELE
RAHULIKKE JÕULE
JA
RÕÕMSAT
AASTAVAHETUST!

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
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

