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SAUE LINNA AASTALÕPU BALL MUSTPEADE MAJAS
Aasta lõpus teeme me kõik
kokkuvõtteid. Saadame
õnnitluskaarte ja kutsume
külalisi. Nii said ka Saue
linna teenekamad, aktiivsemad ja ärksamad kodanikud detsembrikuu keskpaiku
kena, kuldse linnavapiga
kutse, milles Linnavolikogu
esimees ja Linnapea neid 28.
detsembril Mustpeade Majja
Aastalõpu vastuvõtule palusid. Püüame toimunu sõnas
ja pildis lehelugejateni tuua.
Fotode autor on Aime Estna.
Peeter Eelsaare
Kutses nõutud tumedad ülikonnad seljas, sammusime Saue
Sõna disaineri ja küljendaja
Marko Hellamaaga piki Pikka
tänavat, läbi kerge lumesaju.
Koos meiega liikus Mustpeade
Maja poole teisigi Saue
ametiruumidest ja linnapealt
tuttavaid inimesi. Sajanditevanused uksed avanesid ning
kohal me olimegi. Üleriided
garderoobi ja rahuliku taustamuusikaga täidetud vahefuajees
ulatas sihvakas kelner meile
pokaali vahuveini. Edasi
tervitasid külalisi peoperemehed, Linnavolikogu esimees
Orm Valtson ja Linnapea Ero
Liivik koos abikaasadega.
Soovisid head vanaaasta lõppu
ja rõõmsat peotuju. Seda
peotuju paistis Mustpeade Maja
avarates saalides ringiliikujatel
jaguvat, argipäevanäod olid
töökabinettidesse ja kodudesse
jäetud. Lisaks sauelastele märkasime ka paljusid linnarahvast
teenindavate ja linnaga koostööd tegevate asutuste juhte.
Siis sai helivõimendus sisse
lülitatud ja peoperemehed pidasid avakõned. Lisaks andis
Linnapea 2005.a. Tänukirjad
järgmistele isikutele ja
asutustele:
Marianne Nõmmsalu – Saue
koduloouurimise algatamise ja
eestvedamise eest; Saue
Gümnaasium – kooli 20.

aastapäeva ja eduka hariduselu
edendamise eest; Sandra
Zvirbule, Vangazi volikogu
esimehe asetäitja - hea koostöö
ja linnade sõprussidemete
arendamise eest;
Rafael Amos - Saue linna
huvide esindamise ja linna
arengu edendamise eest; Mati
Uuesoo - Saue linna huvide
esindamise ja linna arengu
edendamise eest; Leelu ja
Endel Veinberg – „Saue linna
kaunis kodu” konkursil I koha
saavutamise eest; Mare ja Tiit
Pender – „Saue linna kaunis
kodu” konkursil II-III koha
saavutamise eest; Meedi ja
Peeter Zoova - „Saue linna
kaunis kodu” konkursil II-III
koha saavutamise eest;
„Kauni Kodu” konkursi
lõpetamisel on traditsiooniliselt
kätte antud ka peaministri
tänukirjad „Kaunile Eesti
Kodule”, mille saajaid on Sauel
sellel aastal neli: Perekond
Tähtsalu, Perekond Õispuu,
Leida Mikiver ja Helme
Kermes.
Kokkutulnuil oli kahju, et
aastalõpu vastuvõtule ei
saabunud sõpruslinna Vangazi
inimesed. Saatsid vabanduse, et
v

v

takistused on vaid
sellest peost osavõtmise,
mitte pikaajalise, sooja
sõpruse ees.
Ametlik peoosa sai läbi.
New Murphy Band
hakkas mängima avavalssi ja peoperemehed
avasid tantsupõranda.
Nüüd said külalised
ühendada mitu tegevust
– võis tantsida, võis
peolaudadelt söögipoolist
taldrikule
tõsta,
mitmest
baarist
suupärase keelekaste
valida ning sõpradetuttavatega Valgesse ja
Olavi saali paigutatud
peolaudade
taga
aastalõpujuttu
puhuda.
Ainult
suitsumehed pidid
oma ebatervislikku
tegevust eeskojas
tegema. Ja paras neile. Seega
läks pidu käima.
Kella kaheksa ajal andsid
showgrupi Vikerkaar kaunid
neiud hoogsa tantsuetenduse,
kell üheksa esines Saue
Muusikakooli
pop-jazz
osakonna õpetajate ansambel.
Mõlemaid oli nauding kuulatavaadata, ei mingit allahindlust
- tõelised professionaalid. Küll
on ikka hea, kui sellised tegijad
on omast käest võtta ja pole vaja
ilma pealt esinejaid kokku
ajada.
Tants ja söömine-joomine
jätkus omasoodu, sekka said
pidulikult riietatud külalised
perekonniti ja sõpradega
Ovaalsaalis pilti teha. Fotograaf
oli lahkelt valmis ajaloo ja perekonnaalbumi
tarvis jäädvustama, millised
nägid sauelased
välja 2005. aasta
lõpupäevadel.
Põnevus kogus
Mustpeade Maja
saalidesse hajunud külalised
jälle Valgesse

saali, kui Rafael Amos oksjonihaamriga rahva ette tuli, kaasas
Sauel elava kunstniku Made
Balbati taies. Oksjoni eesmärk
oli üllas – kogu raha, mis
saadakse, kingitakse Sauel
elavale seitsmelapselisele
Petskede perekonnale. Oksjon
sai aktiivne ja edukas, võitjaks
osutus peokülaline härra
Voldemar Metsallik, kes
suurepärase pildi omandas
3 500 krooni eest. Hiljem kurtis

oksjonil aktiivselt osalenud
puhkpillidirigent Harry Illak, et
tema oleks pidanud edasi
pakkuma, sest pilt on hea ja
veelgi rohkem väärt. (vt. lk. 5)

Enne kella kümmet veeres saali
vilkuvate tuledega üllatus –
hiigelsuur tort, mis lahtilõikamise järel kohvi kõrvale väga
maitsev oli. Kuna viisakas
seltskonnas loetakse kohvi
pakkumist märgiks, et külalistel
on aeg lahkuma hakata, siis
mõningase tantsukeerutamise
järel külalised nii ka talitasid.
Poole kaheteistkümne paiku oli
populaarne peopaik tühi.
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AASTALÕPUPIDU KOOLIMAJAS
Saue linna meeleolukas aastalõpp jätkus järgmisel,
29. detsembri õhtul kell 19.00 koolimajas, kus Saue
Huvikeskus, Saue Naisselts ja Saue Lions klubi
korraldasid Aastalõpupeo. Saue Huvikeskuse
juhataja proua Sirje Lubergi nõudliku silma ja
kindla käe all laudadega peoruumiks kujundatudkorraldatud aula võttis taaskord vastu pidurõivais
sauelasi.
Peo avas Linnavolikogu esimees Orm Valtson. Nõmme
Kultuurikeskuse Kellade Ansambel tõi omapärase

muusikaga kohe peo alguses saali õige pühade- on kvaliteetse hariduse andmise kõrval nende
meeleolu, showgrupp Vikerkaar oma tantsudega andis järeltulijatele igapäevaselt ka ükskõik milliste ohutude
vastu kindlustatud.
Saue avalikud peopidamised said sellega selleks
aastaks läbi, igaüks asus nüüd tegelema oma isiklike
aastalõpupidudega.

edasisele peole rütmi. Tantsuks mängis ansambel
“Rivaal” – tuntud ja auhindadega pärjatud muusikakollektiiv. Kuigi Jõuluvana pakutud suitsevate
küünaldega tort vallandas hetkeks tuletõrje häirekella,
ei seganud see peolisi. Vastupidi – näitas peole tulnud
lapsevanematele-vanavanematele, et Saue koolimaja

4

UUDISED

6. jaanuar 2006

JÕULUPIDU KODUSTELE LASTELE
Anneli Ritsing
11.detsembril toimus Saue Gümnaasiumi
saalis Saue linna koduste laste jõulupidu.
Koolimaja fuajees ootas ees punapõskne
jõuluvana, kes iga lapsega veidi juttu ajas
või talle pai tegi. Oma hoogsate lauludega
hoidsid tuju üleval Saue Poistekoori
ansamblid. Väikesed poisid ja tüdrukud
õõtsusid ema –isa süles kaasa ja nii mõnigi
neist uudistas laulupoisse lähemalt,

moodustades lava ees väikese fänn-klubi.
Kontserdi lõppedes jagas jõuluvana igale
pisipõnnile kommikoti, samuti sai laps ise
valida endale väikese päkapiku.
Kui mõni pere ei saanud kontserdil
osaleda, siis jõulupaki saab kätte Saue
Linnavalitsusest, tuba 107 kuni 20.
jaanuarini 2006. a.
Info telefonil 67 90 196 või
e-mailil anneli@saue.ee

Olmejäätmete korraldatud veost Saue linnas
Saue linna keskkonnastrateegia üldine eesmärk
on aidata kaasa linna arengule ja elukvaliteedi
kasvule. Jäätmemajanduse arendamine on
pikaajaline protsess, kus tuleb olemasolevaid
jäätmete valikkogumisega tegelevaid struktuure
laiendada. Üheks oluliseks faktoriks paljude seast
tuleb pidada keskkonnateadlikkuse tõstmist.
Head tulemust annab elanikkonna kaasamine
keskkonnaprojektidesse.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Jäätmeteket ei ole võimalik vältida. Jäätmed on
inimeste tegevuse silmnähtav ja konkreetne tulemus.
Selleks et soodustada loodusvarade mõistlikku
tarbimist ongi vajalik, et käitluse põhiskeemiks
kujuneb jäätmete sortimine ja taaskasutamine. Seda
eesmärki kannab kehtiv jäätmeseadus, mille järgselt
kohaliku omavalit-suse organ korraldab korraldatud
jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku
konkursi konkurentsiseaduse alusel kehtestatud
korras.

Jäätmeseadusega pandud ülesande täitmiseks
korraldas Saue Linnavalitsus 1. novembril 2005
avaliku konkursi. Konkursi eesmärgiks oli leida
soodsaima hinnaga olmejäätmete koguja ja
nõuetekohasesse sorteerimise ettevõttesse vedaja
järgnevaks kolmeks aastaks.
Pakkumise kutse dokumendid võtsid välja viis
firmat: AS Vaania, AS Cleanaway, AS Ragn-Sells,
Adelan Prügiveod OÜ, AS Jaakson & CO.
Tähtajaks ei esitatud paraku ühtegi volikogu poolt
kehtestatud tingimustele vastavat pakkumist.
Komisjoni otsus oli ühene – tunnistada avalik
konkurss nurjunuks.
Eri- ja ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi
korraldamise kord annab võimaluse läbi viia
läbirääkimis tega piiratud pakkumise jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks. Läbirääkimistele kutsuti:
Adelan Prügiveod OÜ, AS Cleanaway, AS Vaania,
Radix Hoolduse OÜ. 1. jaanuaril 2006 jõustus uus
keskkonnatasude seadus, millega korrigeeriti
jäätmete keskkonda ladestamise eest makstavat
saastetasu. Kui enne oli saastetasu ühe tonni prügi
ladestamisel prügilasse 30 krooni, siis alates 2006.

aasta 1. jaanuarist on see 122 krooni, 2008. aasta 1.
jaanuarist 133 krooni ja 2009. aasta 1. jaanuarist
156,5 krooni, mistõttu kehtestatud madalate
piirhindade tõttu läbirääkimistel lepingu
vormistamiseni ei jõutud.
Linnavalitsuse poole on pöördunud nii ühistute
esimehed kui eramajade omanikud küsimusega:
millal hakkab teostama prügivedu nn ainuõigust
omav veofirma, 12.08.2005.a. Saue Sõnas nr 15
(211) väljakäidud tähtajaks oli 1. jaanuar 2006 ?
Kuna konkurss nurjus, siis on kindlat tähtaega
raske öelda. Hetkel tegeleme uute piirhindade paika
panemisega. Piirhinnad kinnitatakse volikogu
määrusega ja seejärel kuulutatakse välja uus avalik
konkurss. Jäätmeseaduse § 67 lõige 8 kohaselt on
korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumiste
esitamise tähtaeg vähemalt kolm kuud konkursi
väljakuulutamisest arvates. Kui konkurss osutub
edukaks, siis konkursi korraldaja avalikustab oma
otsuse, kooskõlas jäätme-seaduse § 67 lg 8,
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja
kohalikus ajalehes.
Seni tuleb elanikel jätkata prügi vedu seniste
koostööpartneritega.

Kust tulevad hulkuvad loomad?
Hulkuvad loomad, eelkõige koerad ja kassid, on
tänases Eestis loomakaitse vallas kahtlemata üks
teravamaid ja silmatorkavamaid probleeme. Kui
tänavatel liiguvad nn „prügikasti inimesed”, kes
võivad levitada ohtlikke nakkushaigusi, siis
sellega ollakse kuidagi harjunud – pigistame
silma kinni ja ärme märkame probleemi! Aga
hoopiski teisiti on lugu hulkuvate loomadega.
Inimesed on väga aktiivsed nägema hulkuvaid
loomi ja kahtlemata põhjendatult - see loomade
väärkohtlemise vorm on kõige lihtsamini märgatav, kuna omanikuta ja üksi uitavaid loomi
näeme liiga sageli igapäevases tänavapildis.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Kust tulevad hulkuvad loomad?
Eks tingi seda asjaolu, et liiga palju on meie seas
vastutustundetuid loomaomanikke, kes ühel päeval
otsustavad oma „lemmiku” tänavale saata – ühed
neist saadetakse jäädavalt ja teised omaniku
mugavuse tõttu „tühjendus”- ringile. Viimane vari-

ant on iseloomulik nii mõnelegi meie loomaomanikust linnakodanikule. Seadus kvalifitseerib
looma hülgamise looma suhtes lubamatu teona.
Loomake on muutunud hulkuvaks, kuna omanikku
pole tihipeale võimalik kindlaks määrata. Kui looma
omanikku ei ole võimalik kindlaks teha, tuleb loom
paigutada varjupaika. 29.detsembril 2005 toimus
hulkuvate loomade püüdmine, mille käigus
toimetati loomade hoiupaika 7 hulkuvat kassi.
Kes maksab hulkuvate loomade püüdmise,
pidamise ja hukkamise kulud?
Kui loomaomanikku on võimalik tuvastada, kannab
hulkuva looma püüdmise, hoidmisega seotud kulud
loomaomanik. Kui omanikku pole võimalik
tuvastada, siis makstakse see kinni linna eelarvest.
Paraku on hulkuvate loomade püüdmise ja hoidmise
teenused väga „soolased”, rahaga oleks aga
targematki peale hakata, kui omanike poolt tekitatud
„hoolimatust” kinni maksta.
Kus hoitakse Saue linnast püütud hulkuvaid
loomi?
Saue Linnavalitsuse ja MTÜ Loomade Hoiupaik

vahel on sõlmitud leping hulkuvate loomade
püüdmiseks ja pidamiseks, mistõttu Saue linnas
hulkuvad koerad-kassid võivad sattuda hoiupaika
aadressil: Viljandi mnt 24D, Tallinn. Kadunud loomi
saate vaadata meili aadressil: www.loomadehoiupaik.ee ja küsida telefonil 53 49 40 45.
Tee hea tegu!
Hea inimene, kes sa oled salliv, omad hinge-kultuuri
ja austust elu vastu, sinu jaoks ei ole loom see, keda
ripakile jäetakse ja kui sa otsid seltsilist, siis loomade
hoiupaigas on sõbrad, kes sind vajavad. Koera-kassi
võttes tuleb arvestada, et nimetatud loomad elavad
10-15 aastat ja neid tuleb pidada nii, et ei oleks
häiritud naabrid, kaaslinlased.
Meeldetuletus loomaomanikele!
Looma võttes võtab inimene endale vastutuse tema
eest hoolitseda, nii et hooligem siis oma parimast
sõbrast.
Kõigile Head uut aastat !
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“Kirjakast”
TÄNUAVALDUS
Suur tänu Saue Linnavalitsusele toreda aastalõpu vastuvõtu ning seal
üle antud tänukirjade
eest!
Helme Kermes
Perekond Veinberg
TERE!
Teil on viimases Saue Sõnas
oluline trükiviga sõiduplaanis.
Marsuuttaksol liin 217
Keila-Saue-Tallinn on
märgitud, et Keilast kell
21.15 ja Tallinnast kell 22.15
on käigus ainult reedel ja
laupäeval. See reis on käigus
kõigil päevadel, välja
arvatud pühapäeval. Reedel
ja laupäeval on käigus liini
viimane reis, aga sellel reisil
sõiduplaanis vastav märkus
puudub. Trükivea tõttu jääb
petlik mulje, et viimane reis
on kõikidel päevadel käigus,
aga nii see ei ole. Reisijad
võivad trükivea tõttu öises
linnas maha jääda.
Samuti on vigane 190A
graafik.
Lehes on ekslikult märgitud,
et 190A läheb Sauelt pühapäeviti kell 22.50 ja
Tallinnast pühapäeviti kell
6.15. Pühapäeviti aga buss ju
ei käi.
Parandage palun vead ja
avaldage sõiduplaanid
uuesti.
Austusega
Alar Sudak

Toimetuse vastus.
Täname Teid olulise tähelepaneku eest ja eriti selle eest,
et oma tähelepanekud meile
saatsite.
Samal ajal pean mainima, et
tegemist pole trükiveaga.
Ainus algmaterjal, millele
saab toimetus sõiduplaane
avaldades toetuda, on
Harjumaa Ühistranspordikeskuse ametlikult avaldatud sõiduplaanid. Neis on
kirjas nii, nagu meie ajalehes
ära tõime.
Kui tegelikkus on teistsugune kui ametlikult avaldatu, tuleb lähtuda tegelikkusest.
Lugupidamisega
tänulik toimetaja
Peeter Eelsaare
Jaanuarikuu alguses sai
toimetus kirja, mille allpool
avaldame. Ehk saavad
sauelased ka siit abi. Kuna
Harjumaa Ühistranspordikeskus on asunud oma
andmebaasi korrastama,
võtame nendega ühendust,
täpsustame sõiduplaanid ja
leiame tee, kuidas kõiki
rongi-bussikasutajaid
informeerida.

Valmis Harjumaa
bussivedajate
sõiduplaane
koondav
andmebaas
Alates käesoleva aasta
detsembri lõpust on kõikide
Harju maakonna bussivedajate
sõiduplaanid
kättesaadavad Harjumaa

Ühistranspordikeskuse kodulehekülje alajaotuses Sõiduplaanid.
Soovitame neile viitava lingi
http://213.197.143.125/
Harju/test/m.asp?M=1&k=3
reisijate parema teavitamise
huvides avaldada kõigi
Harjumaa kohalike omavalitsuste kodulehekülgedel.
Kuna programmi alles
testitakse, võib Internetiversioonis võrreldes kehtivate sõiduplaanidega esineda vahepeatustes ühekaheminutilisi erinevusi,
mis likvideeritakse ühtlustamise käigus 2006. aasta
jooksul.
Sõiduplaanide veel paremaks kajastamiseks ootame
abistavat tagasisidet e-posti
aadressil
info@harjuytk.ee
või telefonil 64 06 780.
Lugupidamisega
Liesel Leimets
MTÜ Harjumaa
Ühistranspordikeskus

SAUE LINNA
AASTALÕPUBALLIL
OKSJONIGA
KOGUTUD RAHA
JÕUDIS
OMANIKUNI
VEEL VANAL
AASTAL
Nagu te meie lehe teiselt
leheküljelt lugeda võisite,
sai oksjonile pandud Made
Balbati taiese endale
peokülaline firmast Teede
REV – 2 härra Voldemar
Metsallik 3 500 krooni eest.
Juba oksjonit alustades
kuulutati, et raha läheb Saue
linna seitsmelapselisele,
Petskede perekonnale.
Kogutud raha anti
perekond Petskele üle juba
30. detsembril, kui linnapea Ero Liivik, abilinnapead Ralf Amos, Mati
Uuesoo ning linnavalitsuse
avalike ja välissuhete juht
Riina Tammistu perekonnale külaskäigu tegid.
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SAUE AASTA 2005
! HITEH Kinnisvara OÜ lõpetas

JUULI

Saue Säästumarketi ehitustööd

! Vabariigi Valitsus kinnitas Saue

tervisespordikeskuse maaüksuse
munitsipaliseerimise eelnõu, mille
kohaselt taotletavast maaüksusest sai
puhkuse ja vaba aja veetmiseks
ettenähtud sotsiaalmaa. Maaüksus läks
sotsiaalmaana ja avaliku haljasalana
Saue linna munitsipaalomandisse.
! Lõppesid laste mänguväljaku
rajamistööd ja avati pidulikult Saue
linna Keskuse Park

v

! Sõpruslinna Vangazi juhid oli jälle

külas Sauel
! Tr a a g i l i s e l t
hukkus jäähokiklubi THK-88
liige, Saue linna
hokimeeskonna
väravavaht Janno
Niemi (8.V 1982 –
3.VII 2005)
! 2005.a.
esimese kuue kuuga sündis Sauel 29
uut ilmakodanikku
! Saue Linnavalitsuse toimus
ümarlaud lasteaed Midrimaa
probleemide arutamiseks
! Saue Kristliku Vabakiriku pastoril
Vahur Utnol täitus 50 eluaastat
! Saue Poistekoor Elviira Alamaa
juhatamisel saabus tagasi Tsehhi
Vabariigist. Seal toimunud, kohaliku
v

helilooja B.Martinu mälestusele
pühendatud
Rahvusvaheliselt
Koorifestivalilt Pardubice 2005 toodi
kaasa pronks-diplom.
! „Saue Sõna“
avaldas portreeloo Saue Gümnaasiumi õppeaasta
Hea
Kolleegi tiitli
pälvinud Grete
Põldmast
! Saue
Linnavolikogu otsusega moodustati
sügisesteks kohalike omavalitsuste
valimisteks Saue linna territooriumil 1
valimisringkond ja kinnitati volikogu
liikmete arvuks 17
! Saue Koolihaldusasutus sai uue
juhataja. Sellesse ametisse valiti
konkursiga 54 aastane elektriinsener
Ivo Sandre
! Oma selleaastase tegevuse lõpetas
6. juunist tegutsenud Saue Noorte
Õpilasmalev 2005

! Päevakeskus korraldas ekskur-

siooni Järva- ja Jõgevamaale
! Saue linna lasteaia Midrimaa
juhataja Anne Teetamm tähistas
esimest juubelit
! Eevi ja Vilhelm Deklau pidasid 55.
pulmaaastapäeva
! Sauelased esinesid edukalt Kärdlas
toimunud 36. väikelinnade suvemängudel. Võisteldi võrkpallis,
kergejõustikus, tänavakorvpallis,
petankis ja orienteerumises.
! Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester
`
oli kontsertreisil Islandil, Husaviki

linnas. Tegu oli vastuvisiidiga, 2004.
a. suvel külastas islandlaste puhkpilliorkester Saue linna.

Malevlastele korraldati ekskursioon
Läti Vabariiki, vastuvõtjad sõpruslinna
Vangazi inimesed.
! Saue Lions- klubi oli suvepäevadel
Käsmus.
v
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`
Husaviki
linnapea Reinhard Reynisson
ja Saue linnavolikogu esimees Rafael
Amos kirjutasid alla pikaajaliste
sõprussidemete arendamise kavatsuste
protokollile.
! Saue Ettevõtete Liit korraldas Hiiumaal oma järjekordsed suvepäevad

laste linnalaager
! Saue Huvikeskuse korraldas
bussiekskursiooni Haapsallu
! Seoses Saue linna sünnipäevaga
andis Saue Gümnaasiumi aulas
kontserdi Rein Rannap
! Saue Säästumarket avas uksed

Saue 12 Tammiku jaanitule platsil.
Avasõnad ütles linnapea Ero Liivik.
Linna lipu heiskasid Õie Väärtnõu ja
Matti Nappus. Esinesid kohalikud
taidlejad ja ka külalised. Nooremate
laste sportlikku tegevust korraldasid
Kaitseliit ja spordiklubid, müüdi Paulig
Balticu tooteid. Kohapealne söök ja

AUGUST
v

! Töövisiidile Sauele tuli Vangazi

Linnavolikogu/linnavalitsuse avalike
suhete juht Juris Martinenko
! Saue linn sai esimese märgistatud
jalgrattatee

! Tehti avalikuks 2004./2005.
õppeaasta riigieksamite tulemused.
Matemaatikas oli valla- ja väikelinna
koolide hulgas 74,73 punktiga esikohal
Saue Gümnaasium. Kõigi Eestimaa
koolide reas andis see viienda koha –
kuues oli Tallinna Reaalkool.
! Tegutses Saue Linnavalitsuse ja
Saue Lastekaitse Ühingu korraldatud

! Saue
Sõnas
avalikustati
Linnavolikogu ja Linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid.
! Taasiseseisvumispäeval viibisid
Saue Lions-klubi liikmed koos
peredega Kadriorus, Vabariigi
Presidendi residentsi roosiaias
korraldatud pidulikul kontserdil.
! Volga-äärses Samara linnas
Venemaal tegutses 10-päevane
rahvusvaheline projekt „Laienenud
Euroopa ja uued Euroopa piirid: noorte
seisukoht“. Koos olid 40 noort
Venemaalt, Ukrainast, Itaaliast ja
Eestist. Eesti esindusse kuulusid ka
kaks sauelast – Anneli Lill ja Katre
Amos.
! Harjumaa koolijuhid pidasid oma
selleaastase koolieelse nõupidamise
Saue Gümnaasiumis
! Saue linn tähistas oma sünnipäeva
Maaema Suvelõpulaada ja simmaniga

jook Caffee Carolinelt. Pidu juhtis
Madis Milling.

SEPTEMBER
! Saue

Gümnaasiumis alustas
õppeaastat 920 õpilast, neist 45 võtsid
koolitee jalge alla esmakordselt.
! Sõitma hakkas jälle linnasisene
õpilasbuss.
! Midrimaa lasteaias alustas tööd
beebikool.
! Saue linnapea Ero Liivik andis
lasteaias Midrimaa kätte sünnitunnistused 14 beebile
! Saue Linna Valimiskomisjon
registreeris kandidaadid oktoobrikuu
valimisteks – kuus valimisnimekirja
82 kandidaadiga.
! Saue Linnavolikogu otsusega
nimetati valimiste jaoskonnakomisjoni
esimeheks Maie Matsiselts.
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! AS Tallinna Mustamäe Apteek avas
Saue Kaubakeskuses haruapteegi.
! Külas olid sõpruslinna Vangazi
pensionärid
! Harjumaa Päästeteenistuse direktor
Raik Saart ja mõned juhtivametnikud
kohtusid Saue linnajuhtidega.
! 1980.a. asutatud Soome perefirma
Plastone OY avas pidulikult tehase
Sauel.

Andrei Koplik, juunioride klassis Taavi
Pehme, naistest Lilian Matonina ja
meestest Kaido Leesmann
! Saue Koduloo Seltsing alustas uut
hooaega.
! Saue Linnavalitsuses oli külas
Põhja Politseiprefektuuri prefekt Raivo
Küüt.
! Avati
renoveeritud
Saue
Gümnaasiumi staadion. Loeti ette Saue
linna üleskutse Eestimaa kohalikele
omavalitsustele pööramaks senisest
enam tähelepanu koolispordile.

v

Üleskutsele kirjutasid lisaks
linnajuhtidele alla Eesti Koolispordi
Liidu esimees, kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe ja kahekordne
olümpiapronks Indrek Pertelson.
! Saue Jalgpalliklubi korraldas uuel
staadionil Saue VIII jalgpalli
meistrivõistluste jalgpalliturniiri.

! Loodi Saue Maleklubi. Asutajaliikmeid 7.
! Algas Saue kontserdihooaeg. „Saue
kontserdisügis 2005“ sarjas esinesid
Eesti Muusikaakadeemia õppejõud
Lembit Orgse klaveril ja Neeme
Punder flöödil. Esitati isa ja poeg Bachi
klaveri- ning flöödipalu.
! Saue Linnavolikogu spordikomisjoni esimees Allan Pihlak
avaldas ajalehes Saue Sõna linna
spordielu edendamise tegevusprogrammi.
! Saue
Sõna
avaldas portreeloo aktiivsest
sauelasest
–
Helmi
Aulik
tähistas oma 80.
sünnipäeva.
! Üksteist päeva õppisid koos
Saue Gümnaasiumi IVa klassi õpilastega kaks poissi
Austraaliast, Melbourne´ist – Ryan ja
Tate Wallis
! Toimusid kaks
viimast etappi
Eesti meistrivõistlustel autode
ringrajasõidus
noortele. Aasta
kokkuvõttes saavutas 14-aastane
sauelane Mihkel
Selberg 129 punktiga kolmanda koha.

OKTOOBER

! Saue linna raamatukogus korraldas
Tianshi Terviseklubi loengu „Tervis
Hiina loodusravi abil“.
! Saue kuulutati Eestimaa turvalisemaks linnaks.
! Saue Gümnaasiumi võimlas
toimusid Eesti Meistrivõistlused
lamades surumises. Kohal oli eesti
jõutõstmise paremik. Noortest võitis

! Raamatukogus oli avatud Sauel

elava graafiku ja raamatukujundaja
Made Balbati taieste näitus
! Saue Päevakeskuses müüdi Marati
trikotaazi, kuulati jahimehelugusid ja
tutvuti jahitrofeedega, koos olid
veteranid vabadusvõitlejad, külastati
Videviku sügiskontserti, toimus
represseeritute ümarlaud
v

! Harju maavanema kohusetäitja Jaan
Mark korraldas vastuvõtu ja õnnitles
maakonna Aasta Õpetaja 2005
nimetuse pälvinud 8 õpetajat. Nende
hulgas pälvis tiitli ka Saue
Gümnaasiumi õppealajuhataja Karmi
Rumm
! Saue linna Aasta Õpetaja 2005 tiitli
said Reet Vester, Reet Jürgens ja Ulvi
Kanter (foto lk. 9 ülal)
! Pidulikult avati Saue lasteaia
Midrimaa uus korpus
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! Kohalike omavalitsuste valimised

! Saksofonist Villu Veski ja
akordionist Tiit Kalluste esinesid
kontsertprogrammiga „Reisikirjad
muusikas“.
! Eesti Kultuurkapital korraldas
teabepäeva.
! Saue linna külastas Kinobuss.
! Saue Naisselts ja LC Saue korraldasid sügismatka ümber Saue

! Saue Gümnaasiumis toimus kuue
nais- ja meeskonna osavõtul Saue
Sügisturniir võrkpallis.
! Traditsioonilisel Beebiballil said
pidulikult sünnitunnistused 14 uut
ilmakodanikku.
! Saue Huvikeskus alustas 16-tunnist
kursust „Sissejuhatus eetikasse“
! Harjumaa Päästeteenistuse avalike
suhete peaspetsialist Kirill Teiter
kirjutas oma artiklis ajalehes Saue Sõna
muuhulgas, et „...Jumala õnnistatud
Saue linnas on viimase kolme aasta
jooksul aset leidnud vaid 17 põlengut.
Ehk sama palju, kui Tallinna linnas ühe
rahuliku päeva jooksul.“ Enamasti
põles Sauel raudteeäärne kulu ja
tossasid prügikastid.

võitis Sauel Reformierakond – 7
volikogu kohta (Orm Valtson, Madis
Milling, Rafael Amos, Vello Toomik,
Anne Teetamm, Harry Pajundi ja Malle
Liiv), valimisliit Sõbralik Linn sai 4
(Urmas Viilma, Ero Liivik, Matti
Nappus ja Monika Liiv), Keskerakond
3 ( Jaan Moks, Vello Krohn ja Priidu
Kalbre), Res Publica 2 (Valdis Toomast
ja Rainer Sternfeld) ning valimisliit
Saue – kodune linn 1 (Andres Pajula)
volikogu koha. Lihtkvoodi ületasid ja
isikumandaadi said Jaan Moks (277
häält) ja Orm Valtson (193 häält).
! 20. oktoobril kirjutasid valimised
võitnud
Reformierakonna
ja
valimisliidu
Sõbralik
Linn
nimekirjades kandideerinud alla
Koalitsioonileppele.

! 27.

oktoobril
valis
uus
Linnavolikogu oma juhid - esimees
Orm Valtson, aseesimehed Madis
Milling ja Urmas Viilma
! Saue Muusikakooli õpilased ja
Päevakeskuse
lauljad-tantsijad
esinesid Sügispeol. Külas oli Valdur
Põld, tantsuks mängis Harald Matvei
kapell.
! Saue Perekooli raames alustas uut
hooaega Gordoni Perekool

! Saue Huvikeskuse korraldusel oli
koos Lauluklubi
! Showgrupp Vikerkaar esines
sõpruslinnas Vangazis
v

NOVEMBER
! Saue Linnavolikogu V koosseis
valis komisjonide esimehed. Revisjoni-

komisjon - Jaan Moks, eelarve- ja
majanduskomisjon - Orm Valtson,
arengu- ja planeeringukomisjon –
Harry Pajundi, kultuuri- ja
spordikomisjon – Malle Liiv, sotsiaalja tervishoiukomisjon – Matti Nappus,
haridus- ja noorsookomisjon – Monika
Liiv, korrakaitse- ja heakorrakomisjon
– Erki Kuld.
! Linnapeaks valiti Ero Liivik. Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Mati
Uuesoo, Ingrid Niid, Rafael Amos ja
Vello Toomik.
! Seoses tööga Linnavalitsuses
peatati volikogu liikmete Ero Liiviku,
Rafael Amose ja Vello Toomiku
volitused volikogu liikmetena.
Asendusliikmeteks määrati Henn
Põlluaas, Erki Kuld ja Raivo Ojapõld.
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! Volikogus registreeriti kolm
fraktsiooni – Reformierakonna
fraktsioon (7 liiget, esimees Raivo
Ojapõld), Keskerakonna fraktsioon (3
liiget, esimees Priidu Kalbre) ja
fraktsioon Sõbralik Linn (4 liiget,
esimees Mati Nappus)
! Saue esindajateks Harjumaa Omavalitsuste Liitu nimetati Orm Valtson
(asendaja Urmas Viilma) ja Ero Liivik
(asendaja Rafael Amos)
! Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule nimetati Saue esindajateks
Madis Milling (asendaja Urmas
Viilma) ja Ero Liivik (asendaja Rafael
Amos)
! Saue Lions- klubi kogunes Saue
Mõisa - Charter Night 2005 tähistati
klubi sünnipäeva. Alanud hooajal on
klubi president Orm Valtson.
! Saue Huvikeskus korraldas Saue
Gümnaasiumi ruumides Mardipäeva
Perepeo.
! Saue Kontsertsügise raames
musitseerisid Sauel Hedvig Hanson,
Andre Maaker ja Mihkel Märgand.

! Saue Ettevõtjate Liit tegi Pärnus,
sanatooriumis Tervis
aastast
kokkuvõtte. Valiti uus juhatus – Rein
Remma, Urmas Müürsepp, Reigo Ilu,
Rein Joa, Harry Pajundi ja Arno Vester.

! Valmis Kiviloo asumit ülejäänud

Saue linnaga ühendav 1 050 meetri
pikkune ja 2,5 meetri laiune
asfalteeritud kõnnitee.
! Lasteaed Midrimaa korraldas vanavanemate nädala
! Sõpruslinna Vangazi sünnipäeval käis
Saue delegatsioon. Saue abilinnapea ja
kauaaegne Linnavolikogu esimees
Rafael Amos nimetati esimese välismaalasena Vangazi
linna Aukodanikuks.
!
Lilian ja
Heimar Jõeäär
tähistasid kuldpulmapäeva
! Avati Saue Muusikakooli dzässistuudio. Lindi lõikasid läbi Muusikakooli direktriss ja projekti eestvedaja
Kristiina Liivik, ehitaja OÜ Regula
esindaja Andu Kivest, Saue volikogu
esimees Orm Valtson ja linnapea Ero
Liivik.

töötanud Hellen Floren, Tiiu Kooser,
Anu Lauri, Karin Link, Ann Lemnits,

v

v

! Saue Päevakeskus kutsus sauelasi

osalema projektis „Pakkudes võimalusi avardame maailma“
! Midrimaa salongis oli vestlusring
„3 – 5 kuiste titade muredest ja
rõõmudest“
! Miralda ja Voldemar Esko
tähistasid 60. pulmapäeva.
! Sauel esinesid Tallinna Muusikakeskkooli õpilased Triin Ruubel ja Jaan
Ots.
! Saue Gümnaasium sai 20 aastat
vanaks. Kõik need aastad on koolis

Enla Odamus, Jaan Palumets, Merike
Saul ja Ulvi Urgard.
! 27. novembri pärastlõunal süütasid
EELK Lääne-Harju praostkonna
vikaarõpetaja, volikogu aseesimees

Urmas Viilma, Saue Kristliku
Vabakiriku pastor Vahur Utno ja Saue
linnapea Ero Liivik Keskuse Pargi
jõulupuul advendiküünla. Laulsid Saue
Poistekoor ja Saue Gümnaasiumi
Väikeste Tüdru-kute Koor.
! Linnavalitsus
nimetas oma
esindajaks Harjumaa Ühistranspordikeskuses
abilinnapea
Rafael Amose
! Konkursi
Kaunis Kodu
2005 võitjad Saue linnas – I koht Leelu
ja Endel Veinbergi koduaed, II ja III
kohta jagasid Peeter ja Meedi Zoova
ning Mare ja Tiit Penderi koduaiad.
Peaministri Tänukirja said Inna-Maria
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Õispuu, Astrid-Klarissa Tähtsalu,
Leida Mikiver ja Helme Kermes.

DETSEMBER

pälvis tulemusliku tegevuse eest Saue
linnapea Tänukirja.
! Hokiklubi HC Saue oli üks kuuest
Venemaa, Inglismaa, Läti ja Eesti

! Saue linna eakad kodanikud

võistkonnast, kes võtsid osa turniirist
Salvete Cup. Saavutati viies koht.
! Saue Naisselts, Saue Haridusselts
VITALIS ja Saue Koduloo Seltsing
kutsusid kokku Saue Koostöökogu.
Valiti aktiiv koosseisus Mari Heina,
Margit Ots, Sirje Peedu, Aivar Tamm,
Valdis Toomast, Vahur Utno ja Urmas
Viilma. Koostöökogu hakkab tegutsema Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi raames. Kavas on hakata
välja andma kord kvartalis ilmuvat
apoliitilist ajalehte.
! Saue Poistekoor laulis Niguliste
kirikus
! Saue Gümnaasium andis linnarahvale Jõulukontserdi
! Saue Muusikakooli õpilased esinesid Kadrioru Lossis

! Huvikeskus korraldas Klooga

kogunesid Jõulupeole. Aastalõpu
seisuga elas Sauel 529 üle 70-aastast
inimest.

! Aasta viimasel Beebiballil viibis
koos emade-isadega kaheksa beebit.
! Harjumaa Liinide juhid ja
abilinnapea Rafael Amos pidas nõu
ühistranspordi parandamiseks.

! Eesti vabatahtlike tunnustamisrühma patroon, President Arnold
Rüütel andis
Estonia Kontserdisaalis
sajale tublimale üle tänukirja ja rinnamärgi. Nende
hulgas oli ka
Saue
neiu
Kairi Püss.
! Saue Päevakeskus kutsus linna
pensionärid ekskursioonile Tallinna
Botaanikaaeda.
! Saue linna Invaühing tähistas
Ülemaailmset Puuetega Inimeste
Päeva ja oma 5 tegevusaasta juubelit
üritusega Naeratuse Nurgakivi. Ühing

! Saue Gümnaasiumi lastekoor

Tirtsutajad laulis Eesti Politseiorkestri
Jõulukontserdil „Läbi imelise öö“
Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus
! Koolimajas oli Saue Muusikakooli
jõulukontsert Mozart 250

Noortelaagris sügisseminari mittetulundusühingutele. Kohal oli 20 Sauel
tegutseva organisatsiooni esindajad.
! Saue Gümnaasium korraldas
õpilaste, õpetajate ja vilistlaste
Jõuluballi.
! Huvikeskus korraldas sauelastele
aastalõpupeo.
! Saue linna raamatukogus avati
fotokonkursi „Saue – kodune linn“
näitus.
! Toimusid Saue Kristliku Vabakiriku
jõulukontserdid.
! Talvisel koolivaheajal viis
Huvikeskus õpilased bussiekskursioonile Tallinna. Külastati ka
Teletorni.
! Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju
Maavalitsus Harjumaa Spordiliit
tunnustasid 50. korda maakonna
parimaid sportlasi.
! Harju Maavalitsus korraldas
Rahvusooperis Estonia Harjumaa Balli
! Saue Linnavolikogu ja Saue
Linnavalitsus korraldasid Mustpeade
Majas aastalõpu vastuvõtu.
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KAKS KÜSIMUST SAUELASTELE
Uue aasta esimestes lehenumbrites
jätkab toimetus sauelaste aastavahetuse
mõtete avaldamist. Ikka kaks küsimust:
1. Milline oli aasta 2005 ?
2. Mida ootate uuelt aastalt?
VASTAVAD:
KOIDULA
SOOSALU
Kiviloost
1. Oli ilus ja kultuuriüritustest rikas
aasata. Tänu, et
Sauel oli nii suur
võimalus osa saada kõrgetasemelistest kontsertidest
ja
rõõmsatest
pidudest. Peab tõdema, et alati oleks võinud
neil üritustel olla rohkem kuulajaid-osavõtjaid,
sest ikka on kuulda süüdistusi, et Sauel midagi
ei toimu. Ja et tänu bussisõidu soodustusele
on meile avatud Tallinna kultuuriruum, lisaks
sellele ka kõik muu, mida suur pealinn meile
pakub.
Siiani pole veel haihtunud valimiste närviline
järelkaja. Valijate ja valitavate omavaheline
seos, kes keda ja miks? Mida oodati, mida
saadi? Rahva tahet suunas loomulikult ka
valimisseadus, eks sellest johtus ka paljuski
tulemus.Kõrvale jäi nii mõnigi suurema
häältepagasi saanu ja ainus noor tegija, Rainer
Sternfeld, huikab üksinduses. Nüüd on võitjad
paigas ja nende tegemiste vilju jääme me
ootama. Ja mitte et neljaks aastaks, vaid ikka
perspektiiviga tulevikku.
2. Ongi alanud see tuleviku algus, ilusas
jaanuarivalguses. Hingekosutuseks lugesin,
lugesin väga tarkade inimeste väljaütlemisi nii
oleviku kui tuleviku suhtes. Ei ela me ju Sauel
mingis sõltumatuses üldisest elust. Lugesin
uuesti üle ka paksu pataka valimislubadusi kus
kirjas päris ambitsioonikaid asju. Tegijaiks
valituid tuleb usaldada, muidu ei saa üldse
millelegi loota. Elu on teinud vanema
põlvkonna esindajad hellaks, usaldamine on
toonud meie valitutes pettumust. Väga paha
enesetundega lugesin veel kord läbi selle
valimiseelse vastasrinnete sõnasõja. Häiris tihti
argumenteerimata jäetud vastasseisude
võimuvõitlus. Ootaks edasi ikka tarkade ja
tasakaalukate inimeste erimeelsuste ja
arvamuste kaudu tõe teadasaamist. Tahaks, et
meie Saue Sõna ikka eesti keeles ja kui vaja,
lihtlausetega, tooks lugejani vajaliku teabe ja
tõe. On palju korrutatud, et olgu see infoleht
poliitikavaba. Ma ise pole küll elus ühtki
valdkonda kohanud, mida ei mõjusta
poliitikatuuled. Linna areng on pidev tulevikku
suunduv protsess. On olnud põhjust kahelda,
kas ikka on tuleviku visioonid tegijatel paigas.

Elu on ju ikka tulevikku suunduv, seda eelkõige
linnaehituses ja heaolu kujundamises.
Tegijatele jõudu soovides tahaks loota, et me
oma valitute seas ei kohtaks ametnikke, kes ise
targad tegijad, jutulesoovijate muredele
vastavad teise valdkonna lohutusjutuga
eikellegimaast või et see pole meie mure.
Linnakodaniku mure on juhtide mure ja
praeguste valitute tähtis märksõna oligi
“taastada usaldus”. Tahaks vastastikust
usaldust.

Perearstid
ANU MÄEORG JA
ANNELI SOOMETS
1. Tööd tõi palju rohkem. Maju on juurde
ehitatud, rahvast juurde tulnud. Kuigi Saue
inimesed pole põduramad teistest
eestimaalastest, käivad meie juures kroonilised
haiged, kõrge vererõhu ja veresuhkru all
kannatajad. Ja lapsed nohu-köhaga. Väikelapsi
on aga Sauel palju. Kui siin ehitamine samas
tempos jätkub, jäävad meie ruumid varsti
kitsaks. Praegugi jagame kolmekesi kabinette,
kui tuleb neljas perearst, peab ta ruume juurde
otsima hakkama. Meie kolme perearsti
patsientide normi piir hakkab kohe-kohe täis
saama.
2. Uuel aastal soovime linnarahvale - sööge
tervislikult, hoiduge lisakilodest, liikuge
rohkem. Elu on närviline - mõelgem
positiivselt, tegutseme arukalt – siis on tervis
ka parem.
Ja veel – me saime natuke gripivaktsiini, kes
tahab, saab ennast vaktsineerida.
ERNA
GERNDORF
Saue
Noortekeskuse
juhataja
1. Tegus, kuid
pisut närviline
2. Ootan nooruslikku, kuid stabiilset, ideederohket,
kuid kindlustunnet
pakkuvat ja koostööaldist aastat.

SIRJE LUBERG
Saue
Huvikeskuse
juhataja
1. Lõppeva aasta
kultuurisündmustest
jäävad meelde üle
500 osavõtjaga
lauluja
tantsupidu “Saue
Sõlg”
koos
Ukraina ja Läti säravate tantsijatega,
improvisatsioonifestival “Visioon 2005”, Rein
Rannapi kontsert linna sünnipäeval ja
kontserdisari “Saue Kontsertsügis 2005” Eesti
tippmuusikute osavõtul.
Väga edukas oli aasta meie showgrupile
Vikerkaar - suurepärane juubelikontsert Salme
Kultuurikeskuses ja laureaaditiitel tantsufestivalilt “Koolitants 2005”.
Meeldejäävad pidustused olid seotud Saue
Gümnaasiumi 20. sünnipäevaga.
Valimisteaegse aktiivse mõttevahetuse käigus
tehti häid ettepanekuid kohaliku kultuuri-ja
spordielu arendamiseks.
2. Arvan, et tuleb lõpule viia eelmisel aastal
alustatud Saue linna kultuuri- ja spordivaldkonna arengukava koostamine, kaasates
selleks seltside, klubide, ühingute ja erinevate
huvigruppide esindajad.
Järgmisel aastal saab 15-aastaseks meie
rahvatantsijaid ja rahvamuusikuid ühendav
Saue Folk. See sündmus toob kaasa mitmeid
linnarahvale mõeldud kontserte meie
arvukatelt taidlejatelt.
Ootan sauelastelt aktiivsust, häid ideid ja
koostööd kujundamaks meie linna ühisüritusi
meeldejäävateks kultuurisündmusteks.
MARGIT OTS
Saue Linnavalitsuse
hariduse-,
kultuuri ja
spordivaldkonna
peaspetsialist.
1. Hea, ilus ja huvitav. Tööalaselt
arvan, et haridusekultuuri- ja spordivaldkonnas toimus päris palju sellist, mille
kohta aastate pärast öeldakse – see oli 2005.
aastal. Aga miski ei sünni iseenesest ja pean
olulisimaks seda, et tegijad on väga tublid ja
andnud endast parima. Jõudu ja tahtmist neile
kõigile saabuval aastal oma heade ideede ja
mõtete elluviimisel!
2. Ootan ja loodan , et lähedastel ja sõpradel
läheb hästi, ootan, et tuleks lumine talv, varajane kevad, soe suvi ja värviline sügis. Ootan
Viljandi pärimusmuusika festivali. Ootan toredaid kontserte, näitusi, spordivõistlusi Sauel ja
soovin, et kõik mis plaanitud, ka täide läheks.
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TIIU
KUUSKME
Päevakeskuse
juhataja
1. Päris tore aasta
oli. Endal ja
perekonnal oli
tervist, Päevakeskuses inimeste
vahel head ja
normaalsed
suhted. Kõige toredam oli see, et veebruaris
v
said 30 inimest käia Vangazis. Lauljadtantsijad, terve bussitäis. Meie esimene ühine
välisreis, nii hästi võeti vastu, kõigile jäid väga
head mälestused. Lätlased on uskumatult
toredad inimesed. Augustis olid nemad meil,
kutsusid jõuluks jälle Lätimaale. Kahjuks
lükkub see reis jaanuarisse.
Mureks on ikka ruumikitsikus. Vaid kaks tuba,
eriti rahvatantsjatel jääb kitsaks, uusi ringe ei
saa juurde luua.
2. Et vähemasti mitte hullem ei oleks. Aga
inimesed on sõnasuutlikud, suured toetajad ja
ka toimetajad. Nagu ütles üks eelmisi
linnapeasid, Andres Pajula – Sauel on väga
aktiivsed pensionärid, aga väga nõudlikud.
Meie inimestega hätta ei jää.
ELO
- MARIKA
KONGO
showgrupi
„Vikerkaar“
juht
1. Minu jaoks
tavaline aasta –
stabiilne, väikeste
muredega, väikeste rõõmudega.
Mõningad võidud olid ka. Meie tüdrukud – siis
kandsime veel nime „Lainela“ - võitsid
igaaastase konkursi „Koolitants 2005“. See on
noorte tantsuringkondades küllaltki hinnatud.
Edukad olid ka meie esinemised sõpruslinnas
v
Vangazis. Kaugemal sel aastal ei käinud. Olen
ühiskondlkult aktiivne inimene ja arvan, et
igaüks peab omad asjad korralikult ära tegema.
Siis võib aasta kordaläinuks lugeda.
2. Uuel aastal tuleb uut kava õppida, konkursil
„Koolitants 2006“ hästi esineda. Meie koosseis
ju vaheldub, kooli lõpetanud lähevad mujale
tööle või õppima – nüüd ju maailm lahti.
Eelmisel aastal võtsime nime „Vikerkaar“ – see
on aastaid Salme Kultuurikeskuse juures
tegutsenud grupp. Midagi ei muutunud, sest nii
Vikerkaares kui Lainelas tantsisd ja tantsivad
edasi enem vähem samad tüdrukud. Samad on
ka treenerid-õpetajad. Kindlasti tahan edasi
korraldada-nokitseda oma maakodus, mis asub
Rapla maakonnas.

AASTAVAHETUSE MÕTTED

ALLAN
PIHLAK
ettevõtja ja Saue
hoki edendaja
1.
Aasta oli
küllaltki huvitav juhtus nii head kui
halba. Kindlasti jäi
hea, positiivne
pool, peale.
Perefirma „Rahula
Pihlaka talu“ arenes ja kasvas, valimisliit „
Sõbralik Linn“, mille ridades ka mina kohaliku
omavalitsuse valimistel kandideerisin, esines
hästi – nüüd kuulume koalitsiooni ja saame nii
mõndagi ära teha. Juba tehtust tahaksin esile
tuua Saue Maleklubi loomise, seda, et suutsime
komplekteerida Saue jäähokimeeskonna HC
SAUE ja võtame osa Harrastajate I liiga
meistrivõist
lustest.
Saue
linna
jäähokimeeskond võitis sõprusmängus Saku
meeskonna 6 : 5. Juhtisin eelmise Saue
Linnavolikogu Spordikomisioni tõõd ja minu
arvates sai tehtud mitmed asjalikud, Saue linna
spordielu edasiviivad ettepanekud ning need
ka ellu viidud. Saue Ettevõtete Liidu alati
huvitavatest ja professionaalselt korraldatud
üritustest osavõtmine oli vaid rõõm.
2. • 2006a. ootan:
• kahekordseks vanaisaks saamist.
• perefirma edasist arengut, sealse ratsav
maneezi valmimist.
• HC Saue edukat esinemist harrastajate
meistrivõistlustel.
• Saue Maleklubi aktiivset tegutsemist.
• Saue spordi- ja kultuurieluelu edendamise
senise suuna jätkumist.
• Sihtasutuse „Jäähall“ loomist.
• Saue linna tasakaalustatud arengut,
hoolimist nii vanadest kui noortest.
VAHUR UTNO
Saue Kristliku
Vabakiriku
pastor
1. Saue Vabakirik
tunneb rõõmu
sellest et Jumal ei
ole meid maha
jätnud Ta räägib
Saue kirikus igal
pühapäeval ja ka
nädala sees, kui astume kirikusse... Kas Sa
kuuled, kui astud uude Saue kirikusse? Kas
siseneja vaid oskab kuulata.. mida Tema räägib,
ehk oleneb see ka kuulajatest kõrvadest?
Saue kogudus on rõõmus hea kontakti eest
Saue linna juhtkonnaga. On tunne, et Saue kirik
on üha rohkem omaks võetud. Kahjuks meie
linnas veel traditsioonilisemat kirikut ei ole,
kuigi nii mõnigi kristlane seda ehk sooviks.
Oleme
püüdnud
mõista
erinevate
traditsioonidega inimesi,

6. jaanuar 2006

sellepärast olemegi ju Vabakirik. Jumal
õnnistagu kõiki Saue elanikke – see on mu
soov.
2. Uue aasta sooviks oleks, et Jumalakartus
elaks kuskil südame põhjas, sest
elusituatsioonis on olukordi, mida raske
seletada. Üheks aternatiiviks on Piibel, mida
avades leiab siiski ka tänapäeval lahedusi
paljudele elu põhikküsimustele. Soovin, et kui
Jõuluaeg on lõppenud, jääks sauelaste
südamesse Jõulupühade peapõhjus - kelleks on
Jeesus Kristus.
KRISTIINA
LIIVIK
Saue
Muusikakooli
direktriss
1.Saue Muusikakoolile on 2005.
aasta olnud õnnelik ja teguderohke
aasta. Sooja tundega südames meenutame lõpetjate kontserti ning igat
muusikakooli õpilaste kontserti nii Sauel kui ka
väljaspool. Suureks sündmuseks oli Euroopa
Liidu Phare CBC 2002 programmi ja Saue linna
toel valminud helistuudio, mille käigus
renoveeriti ruumid, soetati kontsertklaver ja
salvestustehnika.
2005. aastal toimus palju huvitavaid kontserte,
üritusi, millest menukamad olid USA jazzpianisti David Kikoski esinemine III Noorte
Jazzimprovisatsioonifestivalil “Visioon” ning
kontsertsarja “Saue kontsertsügis 2005” raames
toimunud kontserdid.
Saue Muusikakool tänab kõiki Saue
Linnavalitsuse töötajaid, Saue Linnavolikogu
liikmeid ning kõiki Saue linna asutusi meeldiva
koostöö, heade nõuannete ja toetuse eest.
2. Muusikakool ootab uuelt aastalt toredaid
õpilasi, huvitavaid esinejaid, meeleolukaid
kontserte, häid koostööpartnereid ja muidugi
palju sõbralikke kontsertide külastajaid.
KELLY SOOP
Keskuse Pargi
äärse apteegi
farmatseut
1. Aasta nagu iga
teinegi. Sauelased
käisid apteegis
ikka siis, kui vaja
– ei rohkem ega
vähem kui eelmistel. Kurdetakse
rohtude kõrga hinna üle. Isikliku elu jätaksin
kommenteerimata, aga oli rahulik aasta.
2. Uuel aastal ootad alati, et tuleks parem kui
eelmised. Saue inimesed on head, sõbralikud
kliendid – tulge alati, kui rohtu vaja
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Fotokonkursi „Saue – kodune linn“ näitus
Anneli Ritsing
Fotonäituse „Saue – kodune linn“ korraldasid
Saue Linna Lastekaitse Ühing ja Saue
Linnavalitsus.
Osavõtjaid oli 13, neist 4 noort fotohuvilist.
Kokku esitati 182 pilti. Zürii koosseisus Rafael
Amos, Mati Uuesoo, Orm Valtson, Mari Kallas,
Rainer Sternfeldt, Eha Tamme, Monika Liiv ja
Heli Joon selgitas parimad.
Noorte vanuserühmas võitis esikoha Maria Liiv,
täiskasvanutest Kalju Heinvee.
Valikut võistlusele esitatud fotodest saab vaadata
Saue linna Raamatukogus avatud näitusel.

Foto Kalju Heinvee

Foto Maria Liiv

Eesti Rahva Muuseum kutsub võistlema
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk tähistab algaval aastal oma
75. aastapäeva. Aastakümnete jooksul
on muuseumi käsikirjalisse arhiivi
laekunud kirjasaatjate abiga arvukalt
kaastöid nii etnograafilistel, kultuuriloolistel kui igapäevaelu kajastavatel
teemadel. Kirjasaatjate töö seisneb
muuseumi poolt koostatud küsimuslehtedele vastamises, ent 48 aasta eest
seadsime traditsiooniks korraldada igaaastasi teatmematerjali kogumise
võistlusi, mil keskendume ühele-kahele
muuseumi uurimisteemale. Algava
võistluse peateemadeks on „Inimene ja
võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja
ametiasutustega” ning „Lemmikloom”,
oodatud on ka vabateemalised kaastööd.
Tiina Tael,
korrespondentide võrgu juhendaja
Tel. 73 50 420
Teemaga „Inimene ja võim. Kokkupuuted
võimuesindajate ja ametiasutustega”
soovime saada konkreetseid kirjeldusi kõikvõimalikest kokkupuudetest ametiisikutega ja
asjaajamistest asutustes nii oma igapäevases

elus kui ka muu argielu korraldamisel. Seekord
keskendume põhiliselt nõukogude perioodile
ja sellele eelnenud Eesti Vabariigi ajale. Oma
vaatenurgast võib kirjutada tavainimene,
võimuesindaja või ametiisik.
Teemat aitab lahti kirjutada küsimuskava,
mida on võimalik saada muuseumi
koduleheküljelt http://www.erm.ee lingi
Koostöö alalingi Küsimuslehed alt, samas võib
küsimuslehte nõutada ka muuseumist posti teel.
Vastuste väärtust tõstavad fotod ja
dokumendid.
Teema “Lemmikloom” annab osalejale palju
võimalusi. Kirjutada võib oma lemmiku(te)st
või tuttavate omadest. Vastuste abil soovime
uurida, miks inimene lemmiklooma vajab ja
kuidas kulgeb looma ja tema peremehe
igapäevane elu. Kirjutada võib nii vabas vormis
kui toetudes küsimuskavale, mille leiab samuti
koduleheküljelt. Ei teeks paha, kui Te oma
sõpra tutvustaksite fotode näol.
Kellel on välja kujunenud oma meelisteema
(nt. kodukoha või -talu ajaloo ja eluolu
uurimine, Venemaa eestlaste elu ja
represseerimiste kajastamine, nõukogudeaegse elu käsitlemine, käsitöötehnikate ja
tööprotsesside tutvustamine vm), siis need
kirjutised osalevad vabateemaliste tööde
rühmas. Nendelgi teemadel kirjutamine on
lihtsam abistava küsimustiku abil, suunavaid

küsimusi saab kas meie koduleheküljel
leiduvatest küsimuslehtedest või muuseumist.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. august
2006.a. aadressil: Eesti Rahva Muuseum, Veski
32, 51014 Tartu või tiina@erm.ee. Samast saab
ka abistavaid küsimuskavasid ja täpsemaid
tööjuhiseid.
Lubatud on töid esitada nii A4 formaadis
paberile vormistatult (masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui digitaalselt. Kellel on arvuti
kasutamise võimalus, siis nendelt eelistaksime
saada kirjutatut CD-l või e-kirjaga.
Töid võib esitada anonüümselt, ent sel puhul
sooviksime kinnises ümbrikus Teie
kontaktandmeid, mis ei kuulu avaldamisele.
Laekunud tööd vaatab läbi hindamistoimkond,
kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta eraldi.
Paremaid töid auhinnatakse rahaliste preemiate
ning muuseumi väljaannetega. Kokkuvõtete
tegemine ja auhindade kätteandmine toimub
XIV kirjasaatjate päeval 29. septembril 2006.
Saadud materjal ei kuulu tagastamisele, on
mõeldud kasutamiseks teaduslikul otstarbel ja
säilitatakse Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.
Head pealehakkamist ja edu meie argielu
tööde ja toimetuste ning pidupäeva tavade
jäädvustamisel!

OLETE OODATUD 8. JAANUARIL 2006 KELL 15.00
SAUE GÜMNAASIUMI AULASSE

SAUE PEREKOOL KORRALDAB KOOSTÖÖS
SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA

UUSAASTA PUHKPILLI
GALAKONTSERDILE

19. jaanuaril kell 15.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS

ESINEB ÜLE 100 MÄNGIJA EESTI NOORTE- JA
HARJUMAA NOORTE PUHKPILLIORKESTRITEST
DIRIGEERIVAD:
HARRY ILLAK, OTT KASK, VALDO RÜÜTELMAA,
TÕNU SAL-SALLER, OLEV ROOSA JA LAURI METUS.

SISSEPÄÄS TASUTA

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, 5073024 HELI JOON
Saue linna sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna juht
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SAUE PÄEVAKESKUSE
TÖÖPLAAN

Ujula kasutamise hinnakiri
alates 21.12.2005

Jaanuar 2006

Ujula kasutamiseks on kehtestatud
alljärgnevad hinnad :
(1 kord =1,5 tundi):

HUVIRINGID
ESMASPÄEV
7 – 8.15
10 – 12
14 – 16
18 – 21

Võimlemine + ujumine (koolis) E.Odamus
Naisansambel Rukkilill
H.Matvei
Soome keel
S.Mägi
Maleklubi

TÄISKASVANUTELE
kella 6.30 – 17.00
kella 17.00 - 22.00, ja laupäev, pühapäev
10 korra pilet

30.60.480.-

U.Seermaa
T.Kuuskme
R.Noor

ÕPILASED
kella 6.30-17.00
kella 17.00-22.00 ja laupäev, pühapäev
10 korra pilet

15.30.200.-

E.Kalbus
U.Seermaa
E.Kalbus

ÜLIÕPILASED (18-25), PENSIONÄRID
kella 6.30-17.00
kella 17.00-22.00, ja laupäev, pühapäev
10 korra pilet

20.50.250.-

TEISIPÄEV
9 – 14

Erivajadustega inimeste
igapäevaelu toetamine
14 – 16
Inglise keel
18.30 – 19.30 Kaalujälgijad
KOLMAPÄEV
9.30 – 11
Võimlemine
(puuetega inimesed)
11.15 – 13.15 Igapäevaelu toetamine
18 – 19.30
Tantsurühm Vokiratas
NELJAPÄEV
7 – 8.15
9.30 – 11.30
11.45 – 13.30
14 – 16
REEDE
9.30 – 11

Võimlemine + ujumine (koolis) E.Odamus
Jututuba
Igapäevaelu toetamine
U.Seermaa
Saksa keel
E.Piirsoo
Võimlemine
(puuetega inimesed)
Igapäevaelu toetamine
(Koondise 9)

10 – 13

11.jaanuar
15.00
12.jaanuar
18.00
18.jaanuar
15.00
25.jaanuar
14.00

PEREDELE
(2 täiskasvanut ja lapsed) 1 kord
10 korra pilet

10.25.90.-

120.840.-

E.Kalbus

UJULA ÜÜRIHINNAD

U.Seermaa

ÜRITUSED
06.jaanuar
10.30

EELKOOLIEALISED LAPSED
lapse saatja pilet
10 korra pilet

Invaühingu uue aasta plaanid
Uute liikmete vastuvõtt
Vabadusvõitlejate koosolek

•
•

raja rent 1 tund
ujula rent 1 tund

400.1800.-

SAUE ÕPILASTE JA LASTEAIA LASTE
UJUMISE TREENINGUGRUPPIDELE
UJULA KASUTAMINE TASUTA.

Represseeritute mälestuste õhtu
Tuleviku visioonid. Kohtumine Einar Laignaga
Saue tulevikuplaanid.
Kohtumine abilinnapea Rafael Amosega

27.jaanuar
16.00
Pensionäride klubi “TAMMETÕRU”
! Käsitöökeskus (Koondise 9-1) ootab
käsitööhuvilisi T – R kl 10 - 15. Soovi korral saab
asjalikku nõu kogenud meistritelt.

! Iga kuu 1. ja 3. kolmapäeval viib linnavalitsuse
buss eakaid Saue ujulasse ujuma.
Info telefonil 6 595 070

Grupi treeningu ajad registreerida eelnevalt
Saue Koolihaldusasutuses.
Tööpäevadel kell 6.30-14.00 ujula ilma saunata,
kella 14.00-22.00 ning laupäeval,
pühapäeval saunaga.

Soodustused kehtivad vastava dokumendi
(õpilas-, üliõpilaspileti, pensionitunnistuse)
esitamisel.
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Saue Linnavolikogu arutas 2006 aasta eelarvet
Saue Linnavolikogu arutas 2006 aasta eelarvet,
kehtestas ja algatas detail-planeeringu, rääkis bussi
190 töökorraldusest 2006.aastal, kinnitas korrakaitseja heakorrakomisjoni ning
eelarve- ja
majanduskomisjoni põhimääruse, määras oma
esindajad hoolekogudesse ja komisjonidesse.
Saue Linnavolikogu 4. istung toimus 15. detsember 2005
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue linna 2006 a eelarve projekt ( I lugemine).
Otsustati lugeda eelnõu I lugemine lõppenuks ja suunata
komisjonidesse, komisjonidel esitada ettepanekud eelnõu
kohta hiljemalt 5. jaanuariks 2006.
2. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava
koolituskulu suuruse kehtestamine (II lugemine). Otsustati
eelnõu vastu võtta määrusena nr 1.
3. Saue linn, Koondise tn 26 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine. Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 23.
4. Saue linna Tõkke tn 8b kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu algatamine. Otsustati suunata eelnõu
volikogu planeerimis- ja arengukomisjoni.
5. Bussiliini nr 190 töö korraldamine 2006 aastal.
Otsustati eelnõu vastu võtta määrusena nr 2. Alates
01.01.2006 kinnitati bussiliinil nr 190 üksikpiletite ja 30
päeva kaartide hinnad järgmiselt: üksikpilet 15.- krooni,
sooduspilet 10.- krooni, 30 päeva kaart 280.- krooni ja 30
päeva sooduskaart 180.- krooni. Sõidusoodustuste
kompensatsiooniks määrati bussifirmale 100 000.- krooni
kuus. Uus hinnakiri hakkab kehtima 01.02.2006 ning sellest
anname järgmises Saue Sõnas ka täpsemalt teada.

6. Korrakaitse- ja heakorrakomisjoni põhimääruse
kinnitamine. Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 24.
7. Eelarve- ja majanduskomisjoni põhimääruse kinnitamine.
Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 25.
8. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Saue linnas.
Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 26.
9. Palgalise linnavalitsuse liikme ametisse nimetamine.
Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 27.
10. Deklaratsioonihoidja määramine (II lugemine).
Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 28.
11. Esindajate määramine hoolekogudesse ja
komisjonidesse. Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr
29.Põhikooli- ja gümnaasiumi hoolekogusse määrati
esindajaks Raivo Ojapõld; Saue Muusikakooli- Madis Milling; Saue Noortekeskusesse – Malle Liiv; Saue
Huvikeskusesse – Monika Liiv; Saue linna eelarvest
kultuuritoetusi määrava komisjoni koosseisu Henn Põlluaas
ja sporditoetusi määrava komisjoni koosseisu - Harry
Pajundi.
12. Saue Linnavolikogu 24.11.2005 a otsuse nr 22 p 1
muutmine. Otsustati eelnõu vastu võtta otsusena nr 30.
13.Info
Orm Valtson andis teada, et järgmine volikogu istung
toimub 19. jaanuaril 2006, ettepanekuid eelarve – ja
arengukomisjonile oodatakse 5.01.2005.
Ero Liivik andis ülevaate Linnade liidu juhatuse ja
revisjonikomisjoni koosseisust.
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavalitsuse otsused
Saue Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmi-misega,
väljastas ehitus- ja kasutusload, maksis toetusi,
kuulutas välja konkursi.
Saue Linnavalitsuse 41. istung toimus 21. detsember
2005 ning päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Ilutulestiku korraldamine (küsitluse korras). Otsustati
vastu võtta korraldus nr 428.
2. Lepingute sõlmimisega nõustumine. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 429.
3. Palgi 16 ehitusloa väljastamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 430.
4. Palgi 16 ehitusloa väljastamine. II lugemine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 431.
5. Uusaru tn, Uusaru põik ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 432.
6. Ridva 7b elektrivarustusele kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 433.
7. Koondise tn veetorustikele kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 434.
8. Koondise tn kanalisatsioonitorustikele kasutusloa
andmine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 435.
9. Mõõdu 21 ehitusloa väljastamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 436.

10. – 15. Tule tn 50 ehitusloa väljastamine (tee,
tänavavalgustus,
sidekaabel,
gaasitorustik,
külmaveetorustik, kanalisatsioonitorustik). Otsustati vastu
võtta korraldused nr 437- 442.
16. AS Renover Ehitusele ehitusgarantii tagatisraha
ülekandmine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 443.
17. Põhivara ümberhindamine ja kulunormide muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 444.
18. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine. Otsustati vastu võtta korraldus
nr 445.
19. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 446.
20. Reservfondist raha eraldamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 447.
21. Tööalasele koolitusele lubamise eeskirjade
kinnitamine I lugemine. Otsustati eelnõu läbi arutada
töögrupi koosolekul, esitada järgmisele linnavalitsuse
istungile.
22. Kaubanduse korraldamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 448.
23. Hallatavates asutustes teenuste hindade
kehtestamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 449.
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24. Linnapea tänukirjaga autasustamine. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 450. Linnapea tänukirjaga autasustati
alljärgnevaid isikuid ja asutusi: Marianne Nõmmsalu – Saue
koduloouurimise algatamise ja eestvedamise eest; Saue
Gümnaasiumi – kooli 20 aastapäeva ja eduka hariduselu
edendamise eest; Sandra Zvirbule´d - Vangaþi volikogu
esimehe asetäitjale hea koostöö ja linnade sõprussidemete
arendamise eest; Leelu ja Endel Veinbergi – „Saue linna
kaunis kodu” konkursil I koha saavutamise eest; Mare ja
Tiit Penderit – „Saue linna kaunis kodu” konkursil II-III koha
saavutamise eest; Meedi ja Peeter Zoovat - „Saue linna
kaunis kodu” konkursil II-III koha saavutamise eest; Rafael
Amos´t - Saue linna huvide esindamise ja linna arengu
edendamise eest ja Mati Uuesood - Saue linna huvide
esindamise ja linna arengu edendamise eest. Tänukirjad
anti kätte Saue Linnavalitsuse ja Linnavolikogu aastalõpu
vastuvõtul 28.detsembril Mustpeade Majas.
25. Spordiühingutele raha eraldamine. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 451. Raha eraldati tööks IV kvartalis Saue
Poksiklubile, Saue Võrkpalliklubile, Erki Noole
Kergejõustikukoolile ja Spordiklubile THK- 88.
26. Sotsiaaltoetuste maksmine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 452. Sotsiaaltoetusi maksti kogusummas
27 366.- krooni.
27. Koolitoetuse maksmine erandkorras. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 453.
28. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 454. Ajavahemiku
oktoober- detsember 2005 eest maksti eelkooliealise
koduse lapse toetust kogusummas 133 400.- krooni.
29. Raha eraldamine Saue linna eeskostel olevale
alaealisele. Otsustati vastu võtta korraldus nr 455.
30. Sünnitoetuste maksmine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 456.
31. Saue Linnavalitsuse korralduse muutmine ja Harju

Projekti “Tehniline abi Tallinna ringtee ja
Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks”
keskkonnamõju hindamine.
Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise “Tehniline
abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimiseks” projektile. Projekti eesmärkideks on T11
Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse
ettevalmistamine arvestades perspektiivset liiklussagedust ja
arenguvajadusi ning teede vastavusse viimiseks EL-i standardite
ja normidega; liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine;
ummikute ja teekasutajate kulude vähendamine; ning EÜ
poliitika teostamine, eriti transpordi ja üleeuroopaliste võrkude
arendamisel.
Projekti raames koostatakse Tallinna ringteele ning TallinnPaldiski maanteele eelprojektid. Eelprojektid arvestavad
vajadusega tulevikus laiendada maanteed neljarealisteks ja rajada
eritasandilised liiklussõlmed, kogujateed ja samuti kergliiklusteed
(jalgratturitele ja jalakäijatele). Eelprojekti valmides koostatakse
detailne tehniline projekt valitud lõikudele. Sama projekti raames
koostatakse ka eelprojekt plaanitavale Keila ringteele.

6. jaanuar 2006

Peapostkontorile raha ülekandmine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 457.
32.-33. Komisjoni moodustamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 458 ja 459. Kinnitati spordiühingutele ja
seltsidele, klubidele ning ühingutele toetuste määramise
komisjonide koosseisud.
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine. Otsustati vastu
võtta korraldus nr 460.
35. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna
haridusasutustes 2006. aastaks. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 461.
36.Ujula hindade kinnitamine. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 462. Ujula hinnakirja avaldame eraldi.
37. Vääna jõe valgala projektist väljaastumine, lepingu
lõpetamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 463.
38. Konkursi väljakuulutamine Päevakeskuse juhataja
ametikoha täitmiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr
464. Konkursi kuulutus on avaldatud eraldi ajalehes ja Saue
linna kodulehel internetis.
39. Info
39.1 Üldplaneeringu lepingust. Otsustati jätkata
läbirääkimisi Saue vallaga
39.2 Rehe A-25 tagastamise probleemid. Otsustati enne
otsuse tegemist läbi viia nõupidamine.
39.4 Teenetemärgiga autasustamise taotlused.
Tähtaegselt esitatud üks taotlus, millega linnavalitsus ei
nõustunud.
39.5 Probleemid Saue Gümnaasiumi poolt reservfondi
raha kasutamisel. Otsustati Saue Gümnaasiumil esitada
reservfondi rahade kasutamise kohta seletuskiri.
39.6 Tööajast, jõululaupäeva eelne tööaeg 3 tundi lühem.
Otsustati Saue Linnavalitsus 23.12.2005 ei tööta.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab
tutvuda projekti kodulehel, http://road.estdan.ee.
Hendrikson & Ko on koostanud “Tehniline abi Tallinna ringtee
ja Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” projekti
keskkonnamõju hindamise programmi, millega saab tutvuda
Hendrikson & Ko veebilehel www.hendrikson.ee/kmh/
tallinna_ringtee; Hendrikson & Ko kontoris, aadressil Raekoja
plats 8, Tartu või Pärnu mnt 30, Tallinn. Programmi täienduste
kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
esitada kuni avalike arutelude lõppemiseni aadressile
Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu ja e-posti
aadressidele juhan@hendrikson.ee, jaak@hendrikson.ee.
Keskkonnamõju hindamise programmi kohta lisainformatsiooni
on võimalik küsida kontaktisikult Jaak Järvekülgilt (55 674693).
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub
kolmapäeval, 1. veebruaril 2006, kell 17.00 Saue gümnaasiumis
(Nurmesalu 9, Saue linn). Kohtumiseni avalikul arutelul.
Jaak Järvekülg,
Hendrikson & Ko.
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SAUE LINNAVALITSUS
korraldab

Vana-Keila mnt 4A kinnistu

detailplaneeringu lähteseisukohtade ja
eskiislahendust tutvustava arutelu
esmaspäeval 16. jaanuaril 2006
Saue Linnavalitsuse 3. korruse saalis
algusega kell 17.00
Detailplaneering hõlmab Kadaka linnaosas Saue
tammiku äärset osa, detailplaneeringuga
kavandatakse maa-alale ühepere- ja ridaelamu
kui ka ärimaa krunte.
Planeeritava kinnistu suuruseks on 7,4 ha

On veel mõned
vabad kohad

korvpalli
treeningutele
Saue Gümnaasiumis
2006 aastaks.
Huviliste vanus 35 - 45 aastat.
Treeningud 2 x nädalas:
teisip. 19.00 ja
neljap. 19.30
info tel
52 71 169

6. jaanuar 2006

JÕULUTOETUSE
saab kätte Saue
Postkontorist
Vastavalt Saue Linnavalitsuse 16. novembri
2005 korraldusele nr. 395 makstakse Saue
linna elanikeregistris elukoha registreerinud
töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning
puuetega lastele 2005 aastal a’ 100,00
(ükssada) krooni jõulutoetust.
Puuetega lastele ettenähtud jõulutoetus
makstakse välja puudega lapse vanemale.

TÄHELEPANU !
Palume pensionäridel ja puuetega laste
vanematel, kellele ei ole veel jõulutoetust
makstud ega pangaarvele kantud,
pöörduda toetuse saamiseks
Saue postkontorisse Kütise 4
Tel: 65 96 156
Lahtiolekuajad:
E-R 9.00 - 18.00
L 9.00 - 13.00
P suletud

Kiiresti arenev veoautosid ehitav Saue firma

EUROKRAFT OÜ

(Tule tn 22) vajab oma meeskonda

KONSTRUKTORIT
KEEVITAJAT
LUKSEPPA
Palk kokkuleppel
Info telefonil
6709 633

SAUE HUVIKESKUSES JAANUARIS
9. jaanuaril kell 18.00 Keskuse pargis
Jõulukuuskede põletamine ja trummid ka!
Pakutakse sooja jooki ja igale kuusetoojale
maiustus
13. jaanuaril kell 19.00 koolimaja saalis
Lauluklubi rahvalike laulude õhtu koos
Saue kapelliga
27. jaanuaril kell 19.00 koolimaja saalis
Folklooripidu koos Maie Orava ja
rahvakultuuriansambliga “Tarvanpää”
Info Saue Huvikeskuses või telefonidel
65 95 009 või 52 34 339
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TEADE
Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Päevakeskuse
juhataja
ametikoha täitmiseks alljärgnevatel tingimustel
1. AMETIASUTUSE JA AMETIKOHA NIMETUS
Saue Linnavalitsuse Päevakeskus
(Kütise 4, Saue linn) juhataja

2. KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED:
2.1
kõrgharidus (soovitav sotsiaaltöö kõrgharidus);
2.2
praktiline töökogemus juhtival või
sotsiaalalasel ametikohal töötamisel;
2.3
teadmised vara haldamisest;
2.4
hea arvutikasutamise oskus;
2.5
hea suhtlemis- ja organiseerimisoskus.
3. TÖÖÜLESANDED:
3.1
asutuse efektiivse tegevuse korraldamine;
3.2
asutuse arengusuundade kavandamine ja
elluviimine.
4. Avaldus koos dokumentidega esitada ümbrikus
hiljemalt 20. jaanuar 2006 kell 14.00 linnakantseleisse
aadressil Tule tn 7, Saue linn, 76505 Harjumaa.

6. jaanuar 2006

AS Terrat on keskkonnaehitusele spetsialiseerunud eesti
kapitalil põhinev ehitusfirma. Meie peamised
ehitusvaldkonnad on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus
ja renoveerimine nii lahtistel kui kinnistel meetoditel, kanalite,
veehoidlate, parkide ja hüdrotehniliste rajatiste ehitus. Võtame
tööle

LIHT- JA OSKUSTÖÖLISI
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusele ja renoveerimisele.
Oodatud on nii oskustöölised uutele tehnoloogilistele
seadmetele kui ka lihttöölised, vajadusel võimaldame
väljaõppe. Tööobjektid on nii Eestis kui välismaal.
Kasuks tuleb::
o eelnev töökogemus trasside ehitamisel ja
renoveerimisel
o plasttorude keevitamise oskus
o nivelleerimisoskus
o B, C või E kategooria juhiload
Omalt poolt pakume:
o kindlat töökohta
o tööd kaasaegsete tehnoloogiatega
Lisainfo: www.terrat.ee
Soovijatel palume saata oma CV ja avaldus
e-posti aadressil marje@terrat.ee või tulla meie kontorisse
Tutermaal

Kontaktisik Marje Kull, tel 679 09 79

5. Avaldusele lisada CV ja haridust ja
teadmisi tõendavad dokumendid.

Garaaziuksi ja väravaid
tootev ettevõte Sauel
võtab tööle

Müüa lõhutud

PAIGALDAJAID

küttepuud

Teenimisvõimalused vastavalt
tükitööle piiramatud

(50cm, lepp)

Väljaõpe kohapeal

Hind koos kohaletoomisega
380 kr/ m3

Eeldame head tervist,
ausust, B-kat juhilube
Info: 5 088 245
doors@rotos.ee
Rotos Doors OÜ

Info telefonidel
775 2018
51 91 8165
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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.

Otsitakse inimesi,
kes soovivad teostada

METSA HOOLDUSRAIET
SAUE LINNAS

Seoses tootmise kasvuga vajame

VÕIMALUS TÖÖTADA OMALE SOBIVATEL
AEGADEL JA SAADA TEKKIV
KÜTTEMATERJAL ENDALE.

PAKENDAJAID - TRANSPORTTÖÖLISI

Täiendavad tingimused ja tasu kokkuleppel.

kelle töö ülesanneteks on maitseainete pakkimine nn.
suurpakendisse ja ettevõtte sisene materjalide transportimine

Infotelefon 53 458 373

PUITBRIKETT
kõrge
kütteväärtusega,
pakitud

Tallinna piires
transport TASUTA

Otsime sõbralikku ja
usaldusväärset

HOIDJAT

oma 1,3 aastasele pojale.
Tore oleks, kui hoidja käiks
meie juures kodus tööpäeviti
ajavahemikul
u. 7.30 - 17.30
Tasu 20.-/h.
Agnes Viher - 51 69 540
agnes.viher@rautakesko.ee

INFO 566 55 445

6. jaanuar 2006

COFFEE CAROLINE

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

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 “ .

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

PAIGALDAME
TV ANTENNE

• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA
• Salatid alates
• Seljanka

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

(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ

TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

Hinnad soodsad, garantii
55 693 858

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

MÜÜME

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.

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

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

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

