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ALATES PÜHAPÄEVAST, 28. MAIST,
hakkab kehtima uus elektrirongide
sõiduplaan.
Võrreldes praegu kehtiva sõiduplaaniga märkimisväärseid muudatusi ei ole. Kõigis
suundades jääb väljumiste arv nii tööpäevadel kui puhkepäevadel samaks.
Vastavalt reisijate soovidele on muudetud Paldiski - Tallinn rongi nr. 514
väljumisaega 25 minutit varasemaks. Nimetatud rong väljub uue sõiduplaani
kohaselt Paldiskist 7:40 ning jõuab Tallinnasse 8:50.
Ülejäänud muudatused jäävad 3-5 minuti piiresse ning tulenevad kas rongide
ringlusest või infrastruktuurist lähtuvatest
vajadustest

UUS
SÕIDUPLAAN
KEHTIB KUNI
26. MAINI 2007.a.

VISIOON
8. – 9. juunini
Saue Gümnaasiumis
lk. 9-10
SAUE
PÄEVAKESKUSE
UUDISED lk. 3 ja 7

Kuldar Väärsi
Müügi- ja
arendusdirektor
Elektriraudtee AS
AS STERI Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub
31.mail 2006 kell 18.00 Saue valla Kultuurikeskuses aadressil
Veskitammi 8, Laagri alevik, 76401 Saue vald, Harju maakond
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HEAKORRAKUU
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LAPSED SAUET KORISTAMAS
Saue Gümnaasiumis kasvavad
tõelised, juba varakult korda ja
puhtust armastavad Saue
linnakodanikud. Nimelt läksid
algklasside õpilased õpetajate juurde
ja tegid ettepaneku korraldada
linnakoristamise päev.

Lapsed teadsid Sauel väljakuulutatud heakorrakuust ja
otsustasid – teeme ise! Linna poolt olid töövahendid –
kindad ja prügikotid. Janu kustutamiseks kõigile limonaadi
ja preemiaks maiustusi.

PEETER EELSAARE

SAUE LINNA LASTE PALVE
GARAAZIBOKSIDE OMANIKELE
–
v
TEHKE KA OMA GARAAZIDE TAGUSED
PUHTAKS JA KORDA!
Õpetajad omakorda seadsid sammud Linnavalitsusse
Inger Urva juurde ning linnakoristamine – HEAKORRA
PÄEV - sai teoks.
Kohale tulid noored sauelased 11 Saue Gümnaasiumi
algklassist. Koristati Jaanituleplatsi ja selle ümbrust, Saue
linna metsi ja teeäärseid, laste kooskäimise kohti. Väikesi
usinaid korra- ja puhtusearmastajaid aitasid õpetajad
Vananurm, Veskioja, Liiv, Uustal, Maivel, Saul, Jaansoo,
Floren, Lauri ja Tammemets. Selline tõsine töö koos
õpilastega oma linna heakorra jaoks tegi neil kindlasti
südame soojaks. Koos lapsevanematega saavad nad
igapäevase kasvatustöö
kordaläinuks tunnistada.
Kust lastel selline
mõte tuli? 4. A
klass koos õpetaja
Lauriga oli käinud
looduses kevade
märke otsimas. Ja
millised olid siis
leitud kevademärgid? Eelkõige
ja suures mahus
lume alt väljasulanud prügi.

Linna heakorrakuu käigu kohta lisas Inger Urva:
Väljakuulutatud Prügipäevad möödusid erakordse aktiivsusega. Kui muidu väidavad eramajade omanikud, et ega
neil seda prügi nii väga olegi, siis nüüd oli seda prügi küll.
Lähiajal toob Pakendiringlus linnavalitsuse ettepanekul
Sauele kaks konteinerit pakendite kogumiseks. Ja
maksab kõik ise kinni. Üks pannakse Kuuma tänavale
ja teine Koondise 19 juurde.
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SÕPRUSSIDEMED

12. MAIL KÜLASTAS SAUE LINNA JÄRJEKORDNE
KÕRGE KÜLALINE - Prantsuse Vabariigi suursaadik
Eesti Vabariigis, Tema Ekstsellents proua CHANTAL
de BOURMONT
Külaskäigu eesmärgiks oli
tutvuda Twinning-projekti
raames Prantsusmaa
väikelinna Quincy-sousSenrat´iga suhteid arendava Saue linnaga.
Mäletatavasti külastas
veebruarikuus Sauet
Prantsusmaa linna Quincy-sous-Senart´i
delegatsioon, linnapea DANIEL BESSE
juhtimisel.
RIINA TAMMISTU
Linnavalitsuse avalike ja
välissuhete valdkonna juht

Proua Chantal de Bourmont ja teda saatnud
pressisekretär Jaana Piilpärk kohtusid Saue
linnavalitsuse hoones kõigepealt Saue Linnavalitsuse liikmetega. Linnapea Ero Liivik andis

ülevaate Saue piirkonna ja linna ajaloost ning
arengusuundadest.
Vastukõnes kinnitas proua Suursaadik oma
siirast soovi igakülgselt toetada meie kontakte
Prantsusmaaga ning lubas oma võimu ja
võimaluste piires selleks ka kaasabi osutada.
Siis läksid külalised ja linnajuhid Saue
lasteaeda „Midrimaa”. Tutvuti ka Saue
Gümnaasiumi õppehoone, ujula ja staadioniga,
Muusikakooli jazzistuudioga, tehti ring peale
AS Paulig Baltic maitseainete tehasele.
Väikene ekskursioon meie koduses Saue linnas

andis Prantsusmaa esindajale ülevaate Saue
linnaelanike hoolsast tööst oma kodude
korrashoidmisel. Saue linn, linna asutused ja
ettevõtted jätsid talle sügava mulje.
„Saue on nii
kaunis aedlinn ja
siin on nii palju
rohelust!“, ütles
proua Chantal de
Baurmont lahkumisel.
19. mail Saue
Linnapeale saadetud ametlikus
kirjas tänab Prantsuse Vabariigi
Suursaadik Saue
Linnavalitsust,
Midrimaa lasteaeda, Saue Gümnaasiumit, Muusikakooli
jazzistuudiot ning AS Paulig Balticut sooja
vastuvõtu ja huvitava päeva eest.

27. mai 2006

SAUE PÄEVAKESKUSE
ÜRITUSED
JUUNIS
2. juuni 10.30
Saue Linna Invaühingu koosolek
3. juuni
Päevakeskuse taidlejad esinevad Keilas
Harjumaa Tantsu- ja Laulupeol
5. juuni 14.00
Esmaabitarbeid tutvustab MÜNT GRUPP OÜ
6. juuni 11.00
Erivajadustega inimeste külastus Tallinna Loomaaeda
7. juuni 14.00
Silvi Mänd; ilusa ilmaga läheme ravimtaimi korjama,
vihmase ilma korral räägime ravimtaimedest
8. juuni 13.00
Seminar 100 % suhtlemist, Marek Koppel
9. juuni 11.00
Rehabilitatsiooni Ideemess Tallinnas
9. juuni
Saue Invaühingu Eesti Tervishoiu Muuseumi külastus
12. juuni 14.00
Seminar; Tervise Abi OÜ; abivahendid, soodustused,
koolitused….
13. juuni 17.00
Kaalujälgimisest räägib Rita Noor
14. juuni 15.00
Vabadusvõitlejate koosviibimine
15. juuni 18.00
Represseritute vestlusring
16. juuni 13.00
Linnahalli ühiskülastus; 100.- sooduspilet
“KALEVITE MAA – retk läbi Eesti
elava ajaloo!”
19. juuni 10.00
Saku Päevakeskuse külastamine
19. juuni 14.00
Kiirabiarst Mare Liiger; Kas arsti mure või inimese
võimalus elada ? Võimalik veresuhkru, kolesterooli ja
vererõhu mõõtmine.
20. juuni 10.00
Keila Tervisekeskuse külastamine
21. juuni 14.00
Vaatame filmi Kapsapea
26. juuni 14.00
Karjaküla Sotsiaalkeskuse külastus ja taidlejate esinemine.
Saue linnakodanik Herta Rämmel 100 a.!
27. juuni 12.00
Vanamõisa hobusetallide külastamine, piknik
28. juuni 12.00
Tallinna Botaanikaaia ühiskülastus
(giid tellitud)
29. juuni 15.00
Eneseabigrupi kogunemine!
TEADE!
v
On veel mõned vabad kohad Vangazi,
meie sõpruslinna külastada soovijatele !
SÕIT TOIMUB 13.– 14.JUULIL JA ON TASUTA !
Erinevate ürituste jm. huvitava kohta
info telefonidel: 6 595 070 ja 50 87 872
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Caterpillar masinate maaletooja Wihuri AS
avas uue teeninduskeskuse

18. mail avas Caterpillar masinate
maaletooja Wihuri AS Sauel, Pärnu
maantee äärsel 1 hektari suurusel
maatükil ametlikult uue, 1600 m²
pindalaga 12 meetri kõrguse teeninduskeskuse, mille töökojas saab
hooldada ja remontida ka üle 100 tonni
kaaluvat tehnikat.

Uus keskus võimaldab pakkuda endisest
rohkem teenuseid ja loob kõik eeldused
parima kvaliteediga teeninduse tagamiseks. Samuti loob uus teeninduskeskus paremad töötingimused
personalile.
Kuni selle aasta aprillini asus ettevõte
Tabasalus.
HELI MÕTTUS
Turundusassistent
Wihuri AS
Uue keskuse avamist tähistas Wihuri AS
koos klientide ja koostööpartneritega
meeleoluka avamispeoga, millest võttis
osa kokku ca 400 inimest. Üritus algas
Caterpillari masinate demonstratsiooniga,
sellele järgneva programmi käigus astusid
üles muusikud Ines, Olav Ehala ja Lembit
Saarsalu. Avamispeol oli kohal Wihuri AS
emaettevõtte – üks suurematest Soome
äriettevõtetest Wihuri OY - juhatuse
esimees ja omanik Antti Aarnio-Wihuri.

Üritusel osales teiste seas ka Eesti põllumajandusminister Ester Tuiksoo.
Rahvusvahelisse tööstus-ja kaubanduskontserni Wihuri (www.wihuri.com)
kuuluv Wihuri AS on 1993. aastast tegutsev
ettevõte, mis toob maale oma ala maailma
juhtiva tootja Caterpillari (www.cat.com)
ehitus- ja kaevandusmasinaid (ekskavaatorid, laadurid, buldooserid, teerullid,
teehöövlid, teleskooptõstukid jne) ning
jõuseadmeid. Lisaks Caterpillarile esindab
Wihuri AS veel selliseid kaubamärke nagu
on ettevõte järjekindlalt kasvanud ja
arenenud.
Tänaseks on Wihuri AS’ist saanud 28
töötajaga ettevõte. Meie kliendibaasi
kuulub üle 400 ettevõtte, nende seas Eesti
Põlevkivi AS, Narva Elektrijaamad, Silmet,
BLRT.

Wille (kinnis-varahooldusmasinad), Sullair
(kompressorid ja suruõhutööriistad),
Swepac (pinnasetihendajad), AHS, Hunter,
Filcar (autotöökoja seadmed) ja Stahlwille
profitööriisatad.
1993. aastal alustas Wihuri AS Eestis
kolme töötajaga, 1994.a. müüdi esimesed
kaks masinat. Järgneva 12. aasta jooksul

KORRALDAB 8. JUUNIL KELL 15.00
SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS LOENGU TEEMAL:

ÄRAHELLITATUD BEEBIST JA MEMMEKAST VÄIKELAPSEST
• Lapse närvisüsteemi areng
• Ema-lapsevahelise kiindumussuhte tekkimine
• Lapse psühholoogiline areng
Loengut juhendab lastepsühholoog AVE ORGULAS
Oodatud on imikute ja väikelaste emad ja isad, vanaemad ja vanaisad - kõik,
keda päevateema köidab.
Üritus on osalejatele TASUTA

Info tel: 6 790 196
Anneli Ritsing – Saue linnavalitsuse lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
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TOIMETUS KOHTUS LUGEJATEGA
18. mail olid Päevakeskuses järjekordselt
koos Saue Sõna lugejad ja toimetuserahvas.
Linnavalitsust esindas VELLO TOOMIK.
PEETER EELSAARE
Eelnevalt oli toimetus saanud alljärgneva kirja:
Austatud 18. mail vastajad:
3.mail oli Maastiku 32/34 põleng, mis ju kõigile
teada. Hävingust oleks saanud väga palju päästa, kui
oleks olnud V E T T. Kuus tuletõrjeautot jäid vee
lõppedes koos majadest väljunud naabritega tule
levimist lihtsalt vaatama. Kiviloo ehitamine käib ju
alates 1981.a. ja me kõik elame lootuses, et . . . .
Nüüd on üle Vana-Keila mnt. uudselt ehitatav
Kadaka koos trassidega. Kas ja millal on plaanis
veetrasside toomine Kiviloosse, kus me elame
loomulikult omade kaevudega. Neist võime saada
jah oma vee, mille kvaliteeti me ei saa iial usaldada.
Aga kunas ja kuhu tehakse tuletõrje vee hüdrant?
Suvel on küll ajutine lohutus, et Maastikus on
Soovälja bassein 60 tonni veega, aga see on ju üle
poole aastast tühi. Põlengud ei vali aga aega.
Viimases Saue Sõnas oli eelteade Keila mnt

Kohtumine Päevakeskuses läbi,
sõitsime KOIDULA SOOSALUGA
Kiviloo asumisse, kus ka proua Koidula
ise elab.
Peatusime Maastiku 32/34 maja juures.
Suurpõlengus hävinud kahe perekonna
elamu seinad ja korstnad jätavad
troostitu mulje. Kuid see on
ESMAMULJE. Lähemal vaatlusel ei
näe enam kusagil põlenguga kaasnenud
kaost, vedelevaid põlengujäätmeid.
Kõikjal valitseb kord, ruumid ja seinad
puhastatud, põlengujäätmete asemel on
korralikes ridades ehitusmaterjalid.

remondiga seoses tuleva bussiliikluse paratamatust
muutumisest. Kuidas saadakse eelnevalt sellest teada
anda, et ei oleks üleöö olukord,, et ei saa bussiga
vana korra järgi ei tööle ega arsti juurde. Leht ilmub
ju kahe nädala tagant ja
Sauel teadete tahvleid ka ei ole.
Lugupidamisega
Kiviloo rahvas
Linnavalitsuse liige Vello Toomik luges kirja ette ja
vastas, et kuigi Linnavalitsus teab enamiku
hüdrantide asupaiku, on täpsed andmed veetrasse
haldaval AS Tallinna Vesi. Sealt peaks vajalikud
andmed automaatselt edastatama ka Päästeametile.
On imelik, et tuletõrjujad neid ei tea. Seega on
vajalik meil ise hüdrantide asukoht täpselt välja
selgitada ja linna kaardile kanda.
Linnavalitsus on kohtunud AS Tallinna Vesi
ametimeestega selgitamaks, millised on Tallinna Vee
plaanid Sauel. Kiviloosse tuleb veetrass läbi Kadaka
elurajooni. Läbirääkimised jätkuvad, tulemustest
teatame.
Kui algab Keila mnt. remont, peab jääma
ühistranspordile sõiduvõimalus. Nii on harilikult

KÄIB KODU TAASTAMINE.
Mõlema pere majapooles askeldavad
inimesed. Mind hämmastas nende
inimeste meelekindlus, eluterve
mõtlemine ja TEGUTSEMINE – ei
mingit halisemist, lootusetust, traagilise
õnnetuse järgset käed rüpes konutamist.
KÕIK PEAB KORDA SAAMA JA KA
SAAB! Sellistest inimestest saab ainult
lugu pidada ja selliseid inimesi on mõtet
ja PEAB AITAMA. Neile antud abi pole
hädaabi. See on elujaatamise ja kõigile
raskustele vaatamata edasielamise
toetamine.

tehtud. Linnavalitsus saab aga oma territooriumil teha
vajalikke muudatusi.
Teadetetahvleid on plaanis linna paigaldada viis –
Kiviloo, Kiriku juurde, Rauna-Tõkke põik,
Kaubakeskus, Säästumarket.
Mare Kask tundis muret, et linnas pole piisavalt
prügikaste. Vello Toomik vastas, et seda on
linnavalitsuses arutatud – betoonist prügikastide tihe
paigutamine linna on kallis ja neid ka lõhutakse tihti.
Tuleb kokku leppida prügikoristusfirmaga. Teine
küsimus puudutas väikelaste paaritunnist päevahoidu
– Saue laste Mängutuba. Vello Toomik teatas, et see
saab lahendatud, kui linnas on toimunud mõned
ruumide rendilepingute muudatused.
Siis palus Mare Kask tänada Saue Lauluklubi
poolt SIRJE LUBERGIT, kes on nende eest väga
hästi hoolt kandnud.
Järgnevalt läks jutt loomulikult Alliku küla
kiirgusobjekti probleemidele. Lähiajal on oodata
konkreetsemat uut infot.
Sauelastele oluline on teade esilehe allääres ja kiri
järgmisel leheküljel.
Toimuvaga hoiame lehelugejad kursis.

Sedalaadi õnnetused võivad tabada meid
kõiki ja ükskõik kui tugevad ja vahvad me
oleme, toetus on siis oi kui teretulnud!
Mitte kaastunne, vaid tegusate inimeste
tegus toetamine.
Saue linnavalitsus pidas 5. mail,
kohe peale suurpõlengut, erakorralise
istungi (vaata lk. 11). Tegi, mis tema sai
ja võis! Teha võivad ja saavad ka Saue
linna inimesed.
Selle nädala alguses sai toimetus järgmise
kirja.

MAIKUU ALGUSES TOIMUS SAUE LINNAS,
KIVILOO ELAMURAJOONIS SUUR
TULEKAHJU, MILLE TULEMUSENA HÄVIS
TÄIELIKULT KAHE PEREKONNA KODU.
Pöördume Saue linna inimeste poole abipavega:
Aitame suure õnnetuse üle elanud, aga hämmastava meelekindlusega
kohe taastamis-töödega alustanud peredel oma kodud meie kõigi ühise
abiga korda teha. Iga väiksemgi annetus on neile hetkel suureks abiks!
Annetuse saab teha
Mati Joa arveldusarvele 17000802262, Nordea pank.

Teid ette tänades
KIVILOO asumi inimesed

UUDISED
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“Kirjakast”
23. mail saabus toimetusse
alljärgnev kiri

ALLIKU KÜLA PALUB KÕIGI ABI
Esmaspäeval, 22. mail 2006 oli Vanamõisa Seltsimajas
taas suur külakoosolek Alliku ja Vanamõisa külade
elanike osavõtul. Loeti ette Saue vallavanema vastus
avalikule kirjale AS Steri tegevust puudutavas
küsimuses.
Vallavanema Mati Tartu poolt saadetud vastuses avalikule
kirjale ei olnud mingit märki sellest, et vallavanem tunneks
vastutust ja kahetsust tekkinud olukorra pärast ning
saadetud kirjas puudusid konstruktiivsed ettepanekud
külaelanike AS-ga Steri seotud probleemi lahendamiseks.
Koosolek otsustas ühehäälselt:
1. Volitada nii Vanamõisa kui Alliku külast üks isik, kes
esindaks külaelanikke juriidilisel nõustamisel
2. Algatada juriidilise abi rahastamiseks korjandus.

Kontrolli korjanduse ja juriidilise abi rahade õige
kasutamise üle teostab MTÜ Vanamõisa küla. Avatud
on selle abi tarvis eraldi arve Ühispangas
a/a 10220057485011 MTÜ Vanamõisa küla.
Selgitus: Alliku küla toetuseks.
Sularaha annetusi alates 25.- kroonist saab
vormistada Vanamõisa Seltsimajas (Allika tee 10,
Alliku küla), kui helistada eelnevalt seltsimaja
juhatajale telefonil 514 07 61.
Täpsema info seltsimajasse rahaliste annetuste
toomise kohta avaldame lähipäevil teadete tahvlitel ja
Saue kaubakeskuses.
Annetusi ootame nii eraisikutelt, kui juriidilistelt
isikutelt suure tänuga, iga kroon on suureks abiks.
Aidake meil võidelda ükskõiksuse ja bürokraatiaga.

Alliku küla
SAUE HUVIKESKUS
KUTSUB

MALEUUDISED
17. aprillil läbi viidud Saue linna välkmale meistrivõistlustel jäid esimest ja teist kohta jagama JÜRI
NÕMMSALU ja VALJO RATTASEP võrdse
tulemusega 9 punkti 12-st mängitud partiist. Nende
vahel toimus 22.mail k.a. 3-partiiline (ajakontrolliga 5x5
min) pingeline järelmatsh. Tulemusega 2:1 võitis
VALJO RATTASEP ja tuli seega Saue linna
tshempioniks välkmales.
Peale selle on Klubi maikuus korraldanud 2 miniturniiri
välkmales. 15.mail toimunud 4-ringilise turniiri võitis
LEO TOHVER, kes sai 8,5 punkti 12-st partiist, teise
koha saavutas VALJO RATTASEP 8 punktiga ja
kolmanda koha VÄINO LAVONEN 4 punktiga.
22.mail toimunud miniturniiril jäid esimest, teist ja
kolmandat kohta jagama võrdse tulemusega 5 punkti
8-st partiist JÜRI NÕMMSALU, VALJO
RATTASEP ja
LEO TOHVER.
Sügisperioodil on kavas
Klubil läbi viia linna
meistrivõistlused ka kabes.

ESIMESELE
MEESTE TANTSUPEOLE
11. JUUNIL 2006 RAKVERES
Osaleb 2000 meest üle Eesti ja
erikülalisena 200 Virumaa naist
Kaastegevad:
Ines, Kukerpillid, Metsatöll, Chalice, Laura
Väljasõit Sauelt kell 10.00 ja tagasi kell 21.00
Kavas tutvumine Rakvere linnaga, Mõdriku
mõisakompleksi külastamine ja Esimese Meeste
Tantsupeo kontsert Rakvere staadionil.
Hind 225 krooni
Hinna sees: buss, giiditeenus, linna ekskursioon,
Mõdriku mõisa külastamine ja tantsupeo kontsert
Lisaks võimalik külastada Rakvere linnust
(pilet 40 krooni, õpilastel ja pensionäridel 30 krooni)
Osavõtust teatada hiljemalt 30. maiks
Sirje Lubergile
telefonidel 6595 009, 6596 613, 52 34 339

SAUE LINNA RAAMATUKOGUS AVATUD
Kodu-Uurimise Seltsingu näitus “AJALOORADADEL”
Saue Gümnaasiumi õpilase MERIKE LEHISSAARE fotonäitus „SAUE TAMMIK“
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8. juunil kell 13.00 Saue Päevakeskuses seminar - 100% suhtlemist
Seminari läbiviija
Arengukeskus AlterEgo –
FIE Marek Koppel
Inimese sünnipärast väärtust ja sellega
kaasnevaid õigusi on tunnustatud läbi ajaloo
kõikides kultuurides. Läänemaailmas
loetakse neid õigusi loomulike õiguste ehk
inimõiguste hulka. Tänapäeva demokraatiariigi esmaseks tunnuseks on tagatud
inimõigused. Kõige tähtsam kõikidest
õigustest on õigus elule. On terve hulk teisigi
õigusi: usuvabadus, sõnavabadus, õigus
kodakondsusele, õigus riigi kaitsele, laste
õiguste deklaratsioon... ja need õigused on
tagatud erinevate seadussätete ning deklarat-

sioonidega. Kreeka ja rooma mõtlejad
seevastu leidsid, et on olemas igavene
jumalik seadus (nn. kirjutamata seadus),
mida inimesed tunnevad vaid oma
südametunnistuse kaudu. Seadus ja
südametunnistus, õigus ja kohustus...
tegelikus elus ei ole need kaks mitte alati
üks. Inimõiguste põhimõtted ja tegelik elu
on tihtipeale teine-teisest kaunikesti
erinevad mõisted. Praktika on näidanud, et
kui inimesed asuvad aktiivselt suhtlema, siis
nende tunded muutuvad tõhusamaks ja
vähendavad stressi. See tähendab, et
suhtlemise abil seovad nad ennast eluga ja
suudavad panna end liikuma just selles
suunas, mis pakub neile rahuldust ja muudab
elu elamisväärseks. Edu algab õigest

suhtumisest! Suhtumine on kui filter, mille
läbi me elu näeme. Ellusuhtumist ON
võimalik arendada!
SEMINARI EESMÄRK on suurendada
kodanikukohustust ja vastutustunnet - seda
eelkõige ühiskonna, kaasinimeste, sõprade
ja perekonna ees ning anda teadmisi ja
kogemusi õige käitumise osas (lahenduskeskne ellusuhtumine, keskendumine
olulisele, erinevad “elutsoonid” ja vastavad
käitumisreeglid, konfliktide vältimine,
stressi vähendamine).
Seminari kestvus on 1,5-2 tundi (soovitavalt
ilma vaheajata).
Ootame rohket osavõttu !
Päevakeskuse juhataja
U. SEERMAA

KÄSITÖÖ NÄITUS PÄEVAKESUSES
Laupäeval, 20. mail kell 10.00 avati Saue
Päevakeskuses 12. käsitöönäitus.
Lauluansambel ”Rukkilille” kaasabil,
väsimatu H.Matvei juhtimisel. Kohal
olid käsitööhuvilised Sauelt ja ka
Tallinnast.
Vihmasel pühapäeval näitusel käis
MAIE SÄRAK.
Saue linna naiste käsitöö on aastaid olnud
traditsiooniline ja väga kaunis.
IMELINE, IMELINE, IMELINE….
Sellel näitusel püüdsid pilku H.Auliku,
V.Ehrbergi,
E.Söödi,
H.Kaiste,
L.Feldmanni, L.Pilviku hardanger- ja
riðerjöötehnikas (L.Arulepa) tehtud sinivalged laudlinad ja linikud.

Täiesti uudne oli L.Lumilaiu poolt Norra
katusekividele maalitud põdrad.
Üllatsid ka suveseelikud H.Aulikult - ka
riie oli Helmi enda värvitud.
Ikka on hea näha kudumeid, seekord
K.Hiljandi, E.Aali, I.Mägi, M.Silbre ja
L.Pilviku poolt tehtuna.
Triibulised kaltsuvaibad olid tehtud
H.Auliku , V.Rauniste ja L.Arulepa poolt.
Sauel on siidiesemed aastaid naisi ja
kodusid kaunistanud, seekord E.Söödi,
V.Ehbergi, H.Auliku ja H.Kaiste poolt
tehtuna. Kõigil huvilistel on võimalik
järgmisel hooajal (eelnevad oskused ei ole
nõutavad, ainult soov ise oma kätega
midagi ilusat valmis teha) võtta ühendust
käsitöö aktivistide Helmi Auliku ja Viive
Ehrbergiga.

Saue Päevakeskuse käsitöökeskus tegutseb
oktoobrist –juunini igal tööpäeval v.a.
esmaspäevad.
JÕUDU KA EDASPIDI ILUSAT
KÄSITÖÖD TEHA!
Päevakeskuse juhataja U. Seermaa lisas
omalt poolt: Kuigi näitus avati vihmasel
laupäeva hommikul, oli Päevakeskuses
pidulik ja südant soojendav õhkkond.
Naiste terviseks ja auks löödi kokku
veinipokaale ning maiustati veidi. Jõudu
meie naistele edaspidiseks ja ka tarkust
oma imelisi oskusi teistele edasi anda!
Täname Teid selle ilusa näituse eest,
soovime jätkuvat tegemisindu ja uusi
inspiratsioone!!!

Saue Päevakeskuse ühiskülastus Tallinna Linnahalli, vaatame
näitus-vaatemängu „KALEVITE MAA – retk läbi Eesti elava ajaloo!“
16.06 algusega kell 13.00, sooduspilet 100,- krooni
“Kalevite Maa” on näitus-vaatemäng, mis
kõigile arusaadavalt jutustab ja annab
ülevaate Eestist ning selle asukaist.
Külastajal on võimalik teha rännak läbi aja
ja ruumi – liikuda ühest mängupaigast teise,
kohtudes erinevate ajastute, paikade,
sündmuste ja ajalooliste isikutega. Te olete
tunnistajaks muistse paganliku riituse juures,
satute keskaegsele kohtumõistmisele, näete

palgest palgesse Peeter Esimest ja Karl
Kaheteistkümnendat, kuulete oma kõrvaga
II maailmasõja lahingute mürinat ja
kommunistlike kongresside aplausitorme
ning saate teada, mis tähendas läbi elada
maailma võimsaima totalitaarse reziimi
kokkuvarisemist. Ajaloolise rännaku
lõppedes on võimalik tutvuda ka kaasaegse
Eesti looduse, kultuuri ja elukorraldusega.
v

Näitus-vaatemängu stsenaristiks on mainekas
eesti ajaloolane Lauri Vahtre, lavastajaks üle
100 teatrilavastuse välja toonud Raivo Trass
ning kunstnikuks Toomas Hõrak, kelle käe
all on valminud rohkem kui 35 mängufilmi
ja lavastust. Iga vaataja saab kaasa ka
mitmekeelse kava, mis sisaldab põhjalikumat
teavet Eesti tähtsamate ajaloosündmuste ja
hetkeolukorra kohta.

8

MUUSIKAKOOL

27. mai 2006

Seitse noort muusikut on õppinud nägema ilu läbi muusika
21. mail kell 12.00 toimus Kadrioru Lossi peasaalis Saue
Muusikakooli IV lennu pidulik kontsert-aktus. Pidulikule
sündmusele kaasa elamas olid lõpetajate õpetajad, vanemad,
õed-vennad, sugu-lased, sõbrad ja külalised.
Aktuse pidulikkust tõstisid ajalooline interjöör, hea akustika ning kaunis
muusika. 2006 aastal lõpetas Saue Muusikakooli 7 õpilast:

“Maailmas on nii palju ilusat. Oleksid vaid silmad, et seda näha ja käed
selle järele sirutamiseks...”
PALJU ÕNNE!
KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor

Viiluli erialal, kiitusega - MÄRT MÄGI, õp. Juta Ross
Jazzklaveri erialal, kiitusega - HOLGER MARJAMAA,
õp. Raun Juurikas
Tuuba erialal - MARTIN - EERO KÕRESSAAR,
õp. Tõnu Soosõrv
Klaveri erialal - LIIS PIIRSOO, õp. Terje Mäss
Kandle erialal - EGLE PALM, õp. Pille Karras
Kitarri erialal - SIIM KÄNGSEPP, õp. Georg Merioja
Akordioni erialal - LAUR PEEDU, õp. Sirje Ojavee
Kontserdil kõlasid teosed lõpetajate lõpukavadest. Enne igat
lõputunnistuse kätteandmist loeti ette õpetaja poolt koostatud
õpilase väike iseloomistus, mis tekitas nii naeru kui ka
tänupisaraid. Saue Muusikakool kinkis igale lõpetajale
lõpueksami CD plaadi.
Täname Kadrioru Pargi direktorit Ain Järvet toetuse ja
vastutuleku eest saali kasutamisel.

Noored muusikud kohtusid olümpialinnas TORINOS
11.-18. aprillini osalesid Saue Muusikakooli viiuliõpetaja Juta Ross
ja klaveriõpetaja Gerli Kirikal oma õpilastega Itaalias Torinos
toimunud 14.-ndal
Ülemaailmsel
Suzuki Meetodi
Konverentsil.
GERLI KIRIKAL
Saue Muusikakooli
õpetaja
Suzuki meetod
erineb tavalistest
pilliõppemeetoditest
varase alguse (soovitavalt 3-4-aastased), põhjalikult
välja töötatud ühtse repertuaari, indi-viduaalse arengu-plaani ja väga tiheda
õpetaja-õpilase-lapsevanema koostöö poolest.
Seekordsest, iga seitsme aasta järel erinevates
maailma paikades korraldatavast üritusest võttis osa
ligikaudu 2 500 inimest, neist umbes 1 500 olid
v
erinevaid pille õppivad 3 - 18-aastased noored.
Ülejäänud osavõtjad olid noorte õpetajad ja vanemad.
Kõige rohkem oli kohale tulnud viiulimängijaid.
Palju oli tselliste ja kitarriste. 150 noort pianisti, 70
harfimängijat, flötiste, vioola-, mandoliinimängijaid
ja lauljaid. Kokku oli tuldud pea kõikidelt maailma
mandritelt - eesmärgiks vahetada kogemusi, õppida
koos midagi uut ning musitseerida ühiselt ja
üksteisele.

Hommikupoolikuti
käidi
erinevates tundides: mängiti pilli,
lauldi, tantsiti. Pärastlõunatel
külastati kontserte ja loenguid.
Samuti sai iga osaleja
individuaalse esinemisvõimaluse
oma instrumendil.
Kõige põnevam oli kuulata 3 - 4aastaseid väikeseid muusikuid
oma esimesi samme tegemas ja
10-12-aastaseid peaaegu küpseid
interpreete, kes esitasid väga meisterlikult teoseid, mida tavaliselt
mängitakse kõrgkoolis.
Nädalase töö tulemust sai kuulda lõppkontserdil, mis toimus suures
spordihallis. Seal said oma pillil esineda või ühendkooris laulda kõik üritusel
osalenud lapsed.
Tagasi koju sõideti suure kogemuse võrra rikkamana. Lisaks soovile
pilli harjutada ja
õpitut
kohe
kasutama hakata,
saadi juurde uusi
sõpru ning kohtuti
vanadega. Tutvuti
kevadiselt
imekauni olümpialinna Torinoga ja
loomulikult söödi
palju itaalia jäätist!
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TÄHELEPANU
MUUSIKASÕBRAD!
Saue Muusikakool võtab vastu
2006/2007 õppeaastal uusi
õpilasi.
Saue Muusikakool asub Saue
Gümnaasiumis, Nurmesalu 9
Meil saab õppida klaverit, viiulit,
kannelt, kitarri, flööti, saksofoni,
klarnetit, trompetit, trombooni, tuubat,
akordioni, löökpille ja basskitarri.
Oodatud on lapsed vanuses
7-12 aastat.

SISSEASTUMISKATSETE
KONSULTATSIOONID
toimuvad 29. ja 31. mail
kell 17.00 – 19.00
ruumides 118, 119
Konsultatsiooniks palume lapsel
ettevalmistada üks laul, mida ta saab
õpetajatele laulda.
Konsultatsioon on soovituslik, sest
laps ja lapsevanem saavad tutvuda
sisse-astumiskatsete nõuetega.

IX Rahvusvahelised Improvisatsiooni
Päevad Saue Muusikakoolis
10.-12. juunini toimuvad Saue Muusikakoolis taas Improvisatsiooni
Päevad, seekord juba üheksandad. Osalema on oodatud pillimängivad
noored ja nende õpetajad kõikidest Eestimaa muusikakoolidest.
Gerli Kirikal
Saue Muusikakooli õpetaja
Lisaks on sel aastal esmakordselt võimalik üritusest osa võtta ka välisriikidest
saabuvatel õpilastel-õpetajatel. Kolme päeva jooksul arendatakse juhendajate
käe all loovat eneseväljendamist häälega, kehaga, pillidel ja kujutavas kunstis.
Oluline osa on koosmusitseerimisel. Muusikat, keha ja kunsti käsitletakse kui
välisilmaga suhtlemise keeli, milles “rääkimisega” saab hakkama igaüks. Noori
õpetavad õppejõud erinevatest Eesti ja Soome muusikakõrgkoolidest ja teistest
muusikaõppeasutustest.
Improvisatsiooni Päevade raames toimub Saue Gümnaasiumi aulas kaks
kontserti, kuhu oodatakse kuulama kõiki huvilisi.
Pühapäeval 11. juunil kell 20.00 on omaloomingu kontsert. Seal esitavad
õpilased enda poolt varem väljamõeldud teoseid. Esmaspäeval 12. juunil kell
19.00 toimub ürituse lõppkontsert, kus esinevad kõik Improvisatsiooni
Päevadest osavõtjad.
Lisainfot kogu sündmuse kohta võib leida www.noortejazz.ee

SISSEASTUMISKATSED
TOIMUVAD
1. ja 2. juunil
kell 17.00 – 19.00

NB! 29. ja 31. mail kell 17.00 –
19.00 ruumis 108 registreerime 5 7 aasta-seid lapsi Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi.
29. ja 31. mail kell 17.00-19.00
ruumis 108 võtame vastu
dokumente pop-jazz osakonnas
õppida soovivatelt õpilastelt.
Eeldame vähemalt muusikakooli
algastme programmi lõpetamist
tõendavat tunnistust – s.o IV klassi
lõputunnistust.

Informatsioon
tel: 6 596 054
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FESTIVALI - V I S I O O N - AJALOOST
Festival VISIOON on välja
kasvanud Saue Muusikakooli
poolt alates 1997.a. korraldatud
Loomingu
ja
Improvisatsiooni Päevadest.
Noortele toimusid vabaimprovisatsiooni tunnid,
tegeleti loovtantsu ja kunstiga.
2002. aastal viidi huvilistele
läbi work-shopid ning
laiendatud jazz-koosseisule
mõeldud tunnid, millest võtsid
osa muusikud Mihkel Mägand
(kontrabass), Henno Kelp
(basskitarr), Indrek Kruusimaa
(kitarr) ja Iljo Toming (kitarr).
Aasta hiljem otsustati
korraldada Loomingu ja
Improvisatsiooni Päevade
finaaliks Festival VISIOON.
2003. aastal esines muusikamaratoni kestel kokku 8
noortebändi: Jazz Do It
Viljandi Kultuuriakadeemiast
ansambel Golm G. Otsa

nimelisest Tallinna Muusikakoolist, Diskreetse Mango
Trio Nõmme Noortemajast,
Viimsi ja Kuusalu muusikakoolide jazzbändid ning Jamming Guitars, vokaalgrupp
Seldom ja Jazz Beats Sauelt.
Õhtu lõpupoole astusid üles ka
professionaalsed muusikud:
duo Ungarist - Zoltan Lantos
(orientaalsete mõjutustega jazzviiuldaja) ning Gabor Juhasz
(kitarr) - ning Raivo Tafenau
Band. Kontsertide lõppedes oli
noortel võimalus võtta osa jamsession’ist.
2003. aastal oli festivali raames
ka üks kontsert Tallinna
Raekojas, kus esines duo
Zoltan Lantos – Gabor
Juhasz.
II Noorte Jazz-Improvisatsiooni Festival toimus 2004.
aasta 12. juunil. Osa võttis oli
üle 130 noore muusiku 12

1. juunil lasteaias MIDRIMAA
heategevuslik perespordipäev
Saue lasteaias on saanud
traditsiooniks igakevadise
heategevusliku kevadpeo
korraldamine. Lapsed ootavad
juba põnevusega. Sel aastal on
Midrimaa õues planeeritud
läbi viia heategevuslik
perespordipäev, mis võimlemisõpetajate eestvedamisel ja
kogu kollek-tiivi toel toimub
1. juunil kella 17.00 - 19.00.
Kavas on erinevaid toredaid
sportlikke ettevõtmisi ja
ühisliikumisi.
Kevadpeo oodatud osaks on
kujunenud suur heategevuslik
koogimüük. Täname väga
lapsevanemaid, kes on
lahkesti maitsvaid kooke
küpsetanud. Loomulikult
täname ka neid lapsevanemaid, kes aktiivselt on
kooke ostnud. Eelmistel

aastatel koogimüügist laekunud summadest on toetatud
erinevate vahendite soetamist
(suusad, õuemänguvahendid)
samuti on toetatud jalgrattatee
rajamist.
Loodame taaskord perede
aktiivsele kaasalöömisele
kõigis ürituse valdkondades:
sportimisel, koogiküpsetamisel ja koogisöömisel.
Saadava tulu kavandame
kasutada õuemänguvahendite
soetamiseks.
Saue lasteaia lapsed ja
lapsevanemad on oodatud
Saue Lasteaias lastekaitsepäeval toimuvale
heategevuslikule
perespordipäevale.
Saue Lasteaed Midrimaa

erinevas koosseisus: 4Tune
Quartet (Tallinn, Viljandi),
Cosmoskva (Saaremaa), Jazz
Beats
(Saue),
Jõhvi
Muusikakooli Big Band,
Kuusalu Muusikakooli Jazz
Band, RDKS Jazz Student
Combo (Riia), G. Otsa nim.
Muusikakooli Big Band, Reverence (Tallinn), Viimsi
Muusikakooli Jazz Band,
Viljandi
Muusikakooli
koosseisud ning Prima Vista ja
Wo o d p e c k e r s Vi l j a n d i
Kultuuriakadeemiast.
Seekordse ürituse lõpetasid
Siim Aimla trio ning DJ
Estrada. Festivali põhipäevale
eelnes kontsert klubis Privé,
üles astusid Marie-Ange,
4Tune Quartet ja Jazz Beats.
III Festivalilist 2005. aasta 11.
juunil oli osavõtjaid üle 70.
Bände oli kokku 14:

Entoni Karapetjan (Niþni
Novgorod, Venemaa), Assortii
(G. Otsa nim. Muusikakool),
Diskreetse Mango Trio
(Nõmme Noortemaja), Jazz
Beats (Saue Muusikakool),
Kreenholmi Muusikakooli
vokaalkvartett (Narva), Lupus Quartet (G. Otsa nim.
Muusikakool),
Pavel
Korotajev Groove Department (Viljandi Kultuuriakadeemia), Riia Toomkoori
Kooli Jazz Student Combo
(Läti),
SUMU-Quintet
(Helsingi, Soome), Tripodio
Ovisupilios (Tallinn), Tsut
Tsut Mimo Guitars (TallinnSaue), Ülenurme Laulustuudio (Tartumaa), Wind and
Sound (Viljandi Muusikakool).
v

v

Festivali peaesineja oli ülemaailmselt tuntud jazz-pianist David Kikoski (USA).

1. juuni heategevuslik perespordipäev
Kõik lapsed ja lapsevanemad on oodatud!
17. 00. Avamine
• Lipp
• Avakõne
• Ühine soojendus

•
•

Laul
Finaaljooksud

17. 30. Liikumistegevuste tutvustus.
Lapsed ja vanemad valivad tegevused.
Igal perel on kaart, kuhu märgitakse läbitud tegevused
ja võimalusel ka tulemused.
• Korvpalli vabavisked
• Jalgpalli penaltid
• Takistusrada
• Softpallislaalom
• Paigalt kaugushüpe
• Raskusheide
• Hoonöörihüpped
• Märkivisked
• Keegel
18. 00. Kogunemine lipuväljakule, avatakse koogimüük
• Liikumiskavad
Õpetaja Epp Lumiste võimlejad
Õpetaja Ly-Miett Lõoke
18.15. Line-tants tantsivad kõik
18.30. Show-projekt “Kõikide laps”
esinevad ansamblid
Mr. Happyman, White Label ja High Light ning
Mari-Liis, Ly Lumiste ja Mari-Leen
18. 50. Ühisliikumised lastele ja vanematele
Lõpetamine.
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VOLIKOGU
Linnavolikogu arutas maa
munitsipaalomandisse taotlemist,
detailplaneeringute algatamist ja
vastuvõtmist, kinnitas komisjonide
põhimäärusi, arutas sotsiaalküsimusi
ning luges linna põhimäärust.
SAUE LINNAVOLIKOGU V KOOSSEISU
ÜHEKSAS ISTUNG TOIMUS 18. MAIL 2006.
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 49)
2. Saue linna tänavate aluse maa munitsipaal-omandisse
taotlemine.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 50/
3. Saue linna Ladva tn 1a detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik väljapanek.
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 51/
4. Saue linna Tõkke põik tänava jäätmejaama
detailplaneeringu algatamine
/11 poolthäälega, 4 erapooletut võeti vastu otsus nr 52/

5. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine.
/info võeti teadmiseks/
6. Saue Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 10 “Saue
linna lastetoetustetaotlemise, määramise ja maksmise
kord“ muutmine.
/16 poolthäälega ja 1 vastuhäälega võeti vastu määrus nr 6/
7. Psühhiaatrilise abi seaduse § 13 lõigetega 11, 4 ja 5
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud ülesannete delegeerimine Saue Linnavalitsusele.
/15 poolthäälega, 2 erapooletut võeti vastu määrus nr 7/
Saue Keskkoolipõhimääruse
puhkpilliorkestri
algus 1988. a.
8. Saue Noortekeskuse
II lugemine.
Juhatab Harald Matvei
/14 poolthäälega ja 1 vastuhäälega võeti vastu määrus nr 8/
9. Saue Päevakeskuse põhimääruse II lugemine
/15 poolthäälega ja 1 vastuhäälega võeti vastu määrus nr 9/
10. Kohanime määramise delegeerimine ja
avalikustamise kord
/ühehäälselt otsustati saata eelnõu teisele lugemisele,
juhtivkomisjoniks määrati kultuuri- ja spordikomisjon/
11. OÜ Saue Vesi tegevuse lõpetamine
/6 poolthäälega ja 11 vastuhäälega jäi otsus vastu võtmata/
12. Saue linna põhimääruse kehtestamine (I lugemine)
/ otsustati lõpetada I lugemine ja suunata eelnõu kõikidesse
komisjonidesse ja linnavalitsusesse. Ettepanekud tuleb
esitada 8.juuniks linnasekretärile/
13. Info

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

LINNAVALITSUS
Linnavalitsus arutas tulekahjus
kannatanutele abi osutamist.
Linnavalitsuse 10. istung (erakorraline) toimus 05. mail
2006 ja päevakorras olid järgmised küsimused:

Linnavalitsus nõustus lepingute
sõlmimisega, kinnitas
hinnapakkumised ja
projekteerimistingimused, arutas
sotsiaalküsimusi ja volikogu
eelnõusid, eraldas spordi-ja
kultuuriühingutele raha.
Linnavalitsuse 11. istung toimus 10. mail 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetus korraldus.
03.05.2006 korraldus nr 145 „Ilutulestiku
korraldamise luba”
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 147/.

1.Ajutise eluruumi eraldamine.
OTSUSTATI eraldada ajutiselt kasutamiseks tulekahjus
kannatanutele Saue Päevakeskuse Käsitöökeskuse
ruumid, aadressil Koondise tn 9-1.
2. Sotsiaaltoetuste maksmine/(korraldus nr 146).
* suvelillede ja peenarde istutus- ja hooldustööde
teostamise hinnapakkumisel parima pakkumise teinud
firmaks osutus OÜ Kalsep (summaga 87 755.42 krooni
koos käibemaksuga);
* teekatte remondiks parima pakkumise teinud firmaks
osutus Tallinna Teed AS, pakkumine sisaldas teekatte
remonti bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga
(immutamine) – 2710.- krooni kantmeeter (lisandub
käibemaks) ja teekatte remonti freesimise ja
asfalteerimisega (segu TAB 12h) – 275.- kr/m2 (lisandub
käibemaks).
*Saue Linnavalitsuse vara kindlustamisel parima
pakkumise teinud firmaks osutus AS If Eesti Kindlustus,
arvestati pakutud kindlustussummat, oma vastutust ja
kindlustuspreemiat.
3. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr 148/.
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4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu” Kohanime
määramise delegeerimine ja avalikustamise kord”.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maade
munitsipaalomandisse taotlemine”.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
tänavate aluse maa munitsipaalomandisse
taotlemine”.
Eelnõud saadeti volikogusse.
7. Kehtestatud detailplaneeringu alusel Saue linna
Kungla katastriüksuse jagamisel moodustatavatele
katastriüksustele aadresside andmine , maakasutuse
sihtotstarvete ja pindalade määramine
/korraldus nr 149/.
8. Saue linnas Kuusemetsa 13 maa ostueesõigusega
erastamine /korraldus nr 150/.
9. Ostueesõigusega erastatud elamumaa aadressil
Ridva tn 11A, Saue linn, maa eest tasutud
müügihinna tagastamine /korraldus nr 151/.
10.Ärma kinnistu ehitise Riiklikkusse
Ehitisregistrisse kandmine (II lugemine)
Otsustati korraldust mitte vastu võtta ja saata taotlejale
kirjalik vastus.
11. Tule 17 ehitusloa väljastamine (II lugemine) /
korraldus nr 152/.
Ehitusluba väljastati OÜ Rotos Kaubandusele
tootmishoone laiendamiseks.
12. Saue Linnavalitsuse määruse kehtetuks
tunnistamine /määrus nr 6/.
13. Avaliku ürituse korraldamise luba
/korraldus nr 153./
Nõustuti 27.mail rahvakultuuriürituse „Saue Sõlg”
korraldamisega.
14. Avaliku ürituse korraldamise luba
/korraldus nr 154/.
Nõustuti SK Roolivelled poolt 28.mail sportliku ürituse
„Saue Rahvasprint 2006” korraldamisega.
15. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 155 ).
TOETUST ERALDATI :
1. Eesti Meestelaulu Seltsile 29 500,00 krooni, sellest:
1.1 4500,00 krooni 3-e Saue Poistekoori laulja
osavõtukulude katteks rahvusvahelisest
muusikafestivalist;
1.2 25 000,00 krooni Saue poistekoori Läti kontsertreisi
korraldamise ja üleriigilises laagris osalemiskulude
katteks.
2. Seltsingule Tammetõru 5 000,00 krooni Saaremaa
sõidu korralduskulude katteks.
3. MTÜ-le Saue Folk 13 255,00 krooni, sellest:
3.1 2 000,00 krooni osalemiseks Harjumaa MemmeTaadi peol;
3.2 2 000,00 krooni osalemiseks Maa-ja Rahvapeol
Elvas;
3.3 3 150,00 krooni tantsijate ja kapelli osalemiskulude
katteks Harjumaa laulu- ja tantsupeol;
3.4 6 105,00 krooni Saue Gümnaasiumi 1.-3. klasside
tantsurühmade poiste osalemistasude katteks Meeste
tantsupeol.
4. MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 41 780,00
krooni , sellest:
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4.1 25 000,00 krooni V Noorte
Jazzimprovisatsioonifestivali „Visioon“ korralduskulude
katteks;
4.2 13 000,00 IX Loomingu ja Improvisatsioonipäevade
korralduskulude katteks;
4.3 3 780,00 krooni Saue Muusikakooli orkestri ja
poistekoori osalemiskulude katteks Harjumaa laulu- ja
tantsupeol.
5. Saue Haridusseltsile Vitalis 5 220,00 krooni Saue
Gümnaasiumi rahvatantsurühmade ja kooride
osalemiskulude katteks Harjumaa laulu – ja tantsupeol.
6. Eraldada Saue Linna Lastekaitse Ühingule toetust
10 000,00 krooni Pivarootsi kunstilaagri transpordikulude
katteks.
16. Spordiühingutele raha eraldamine
/korraldus nr 156/.
TOETUST ERALDATI:
1. Saue Võrkpalliklubile 4 650,00 krooni laste ja noorte
treeninggruppide tööks II kvartalis.
2. Saue Tenniseklubile 15 360,00 krooni, sellest:
2.1 7 800,00 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks II kvartalis;
2.2 7 560,00 krooni suvelaagri tenniseväljakute rendiks.
3. Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile 4 350,00
krooni laste ja noorte treeninggruppide tööks II kvartalis.
4. SC Realile 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks II kvartalis.
5. Viimsi Sulgpalliklubile 150,00 krooni 1 Saue noore
treeningkulude katteks II kvartalis.
6. Spordiklubile Condor 600,00 krooni 4 Saue noore
treeningkulude katteks II kvartalis.
7. Spordiklubile Leksi 44 toetust 450,00 krooni 3 Saue
noore treeningkulude katteks II kvartalis.
8. Spordiklubile Saue Tammed 33 640,00 krooni, sellest:
8.1 7 200,00 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks I ja II kvartalis;
8.2 23 440, 00 krooni klubi sportlaste kulude katteks
osavõtuks Eesti Meistrivõistlustest;
8.3 2 000,00 krooni Heino Heinloo osavõtukulude
katteks veteranide orienteerumise MM võistlustest;
8.4 1 000,00 krooni klubi noorte osavõtuks
orienteerumisliidu suvelaagrist.
9. Saue Jalgpalliklubile 14 000,00 krooni Laagri
jalgpallistaadioni rendikulude katteks.
10. Spordiklubile THK-88 2 500,00 krooni Sulev
Velbergile jalgratta ostmiskulude katteks.
11. Keila Korvpalliklubile 6 000,00 krooni Saue laste
treeninggruppide tööks II kvartalis.
12. Saue Linna Lastekaitse Ühingule 1 950,00 krooni
laste treeninggruppide tööks II kvartalis.
13. Kergejõustikuklubile TIPP 2 100,00 krooni Saue laste
treeninggrupi tööks II kvartalis.
14. Eesti Kimura Shukokai Karate Föderatsioonile
11 900,00 krooni, sellest:
14.1 8 100,00 krooni Saue linna laste ja noorte
treeninggruppide tööks II ja III kvartalis;
14.2 3 800,00 krooni Ardo Permi ja Kaspar Augi
osavõtukulude katteks MM võistlustest.
15. MTÜ-le Saue Male-Kabeklubi 4 270,00 krooni,
sellest:

13

VOLIKOGU / LINNAVALITSUS

15.1 1 570,00 krooni klubi käivitamiskulude katteks;
15.2 2 700,00 krooni lastegrupi tööks I ja II kvartalis.
16. Eesti Spordiselts Kalev Ujumiskoolile 600,00 krooni
1 Saue lapse treeningkulude katteks I-IV kvartalis.
17. Nõmme Spordiklubile 450,00 krooni 3 Saue lapse
treeningkulude katteks II kvartalis.
18. Saue Poksiklubile 6 600,00 krooni noorte
treeninggrupi tööks I ja II kvartalis.
19. Spordiklubile Rullest 2 000,00 krooni Tuuliki Poomi
osavõtukulude katteks EM võistlustest.
17. Peretoetuse maksmine II lugemine
/korraldus nr 157/.
18. Pensionäride ja puuetega inimeste jõulutoetuse
maksmise kord /määrus nr 7/.
19. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Psühhiaatrilise abi seaduse § 13 lõigetega 11, 4 ja 5
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete
delegeerimine Saue Linnavalitsusele” /eelnõu suunati
volikogusse/.
20. -21. Hooldaja määramine / korraldused nr158, 159/.
22. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 160/.
23. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “Saue
Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 10 “Saue
linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord“ muutmine”
/eelnõu suunati volikogusse/.
24. Sotsiaaleluruumi eraldamisest äraütlemine
/korraldus nr 161/.
25. Sotsiaaltoetuse määramine ja sotsiaalteenuste
kompenseerimine /korraldus nr 162/.
26. Lepingu lõpetamine /korraldus nr 163/.
Otsustati lõpetada OÜ Taspi Kaubandus ja Saue Linnavalitsuse vahel sõlmitud üürileping märgitud tähtajal
26.november 2006, seoses lepingu tähtaja möödumisega.
27. Kaubandustegevuse registreerimine
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
28. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Ladva tn 1a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik
väljapanek „/eelnõu suunati volikogusse/.
29. Tule tn 23 ja 23A kinnistute detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine /korraldus nr 164/.
30. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Tõkke põik tänava jäätmejaama detailplaneeringu
algatamine” /eelnõu suunati volikogusse/.
31. Uusaru tn 10/Uusaru põik 1 elamu
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 165/.
32. Puidu tn 30 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 166/.
33. Tõkke 49 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 167/.
34. Tõkke 11 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 168/.
35. Tähise 6 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 169/.
36. Tõkke 58 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 170/.
37. Vana-Keila mnt 25 elamu projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 171/.
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38. Tammesalu tn 4A elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 172/.
39. Uusaru tn 5 ARK büroohoone
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 173/.
40. Tule tn 30 äri ja tootmishoone
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 174/.
41.Säästumarketi esise parkla küsimus
/otsustati saata antud küsimuses märgukiri/.
42.OÜ Saue Vesi 2005 a majandusaasta aruanne
/korraldus nr 175/.
43. Uusaru põik 4 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 176/.
44. Uusaru tn 8/Uusaru põik 2 elamu projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 177/.
45. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.
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Linnavalitsuse 12 istung
(erakorraline) toimus
18. mail 2006 ja päevakorras oli:
1. OÜ Saue Vesi 2005.a majandusaasta aruanne
O T S U S T A T I:
1. Mitte kinnitada OÜ Saue Vesi 2005.a majandusaasta
aruannet esitatud kujul, seoses väljatoodud
puudustega.
2. Esitada Saue Linnavolikogule kinnitamiseks Saue
linna 2005.a aastaaruanne konsolideerimata kujul.
3. Vastavalt Rahandusministeeriumi 12.04.2006 ekirjale lülitada Saue linna 2005.a aastaaruandesse
kapitaliosaluse meetodil OÜ Saue Vesi 2005.a
tegevuskahjum summas 2002.67 krooni.
4.Käesolev protokolliline otsus jõustub vastuvõtmisest.

Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis
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TEADE
DETAILPLANEERINGUTE AVALIK
VÄLJAPANEK SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus korraldab järgmiste detailplaneeringute
avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumides (Tule tn.
7, esimese korruse fuajee) alates esmaspäevast 5. juunist
kuni 18. juunini k.a. (tööpäevadel kell 8.00 – 17.00).

SAUE LINNA LADVA TN 1
DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suuruseks 4847 m² .
Kinnistule on ette nähtud 1 ärimaa krunt (4788 m²) ärihoone
jaoks ja krunt planeeritavale alajaamale (59 m²). Hoone
maksimaalseks kõrguseks planeeritavast soklist on 9 m ja sokli
kõrgus 1 m, maksimaalne korruselisus 3 korrust.

SAUE LINNA TULE TN 23 JA 23A
MAAÜKSUSE NING LÄHIÜMBRUSE
DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga on moodustatud 2 tootmismaa kinnistut
suurusega 9006 m² ja 10 000 m² tootmishoonete ehitamiseks
ja lahendatud neile juurdepääsu tee. Hoonete maksimaalseks
kõrguseks on määratud 9 meetrit.

JAANITULI Saue tammikus 23. juunil. Tule süütamine kell 21.00
Esinevad:
Vello Orumets ja
Leo Kikas
Õhtujuht Vahur Jüris

Lustlikud jõukatsumised ja
rahvalikud mängud nii
suurtele kui väikestele
Vanu seltskonnatantse
tutvustab “Vokiratas”
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SAUE AUTO AS
Võtame tööle

VEOAUTO REMONDILUKKSEPA
ja
E-KA
TEGOORIA AUT
OJUHI
E-KATEGOORIA
UTOJUHI
Info tel: 6 105 050, 516 8225, 510 6575
Aadress Tule 21, Saue Linnavalitsus

LILLEKAUPLUS
Avatud E-L 10-19, P 10-18
(Kütise 2a, rattapoe kõrval)
Müügil lõikelilled, potililled, amplid nii õue
kui tuppa, lilleseaded, pärjad, lillekimbud.
Suur valik suvelillede taimi.
Info tel 670 3887, 56 48 2025

MÜÜME

AS RIGUAL
ootab oma meeldivasse
kollektiivi hakkajat ja
tööhimulist
MÜÜGIEDENDAJAT
tegelema puu-ja juurviljadega.
Asukohaga Laagri
maksimarketis
Töö on vahetustega.
kontakt 6056203, 56455384
age@rigual.ee

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

AS Rotosplast vajab

rotovalu PLASTIVALAJAT ja
ABITÖÖLIST
Töö kahes vahetuses, jõukohane ainult
meesterahvastele.
Info: 6 517 614 või
mob: 56 474 808

SAUMER OÜ
võtab tööle

KORRUSELAMU
KORISTAJA
Tulla Sooja 3 Saue linn või
helistada tel.6 596 520

Vahetada 2-toaline korter
54,2 m2 IV korrus väiksema
2-toalise või 1-toalise ca 40
m2 I või II korrusel Sauel.
Lisainfo tel 6 709 251

AS RIGUAL
ootab oma meeldivasse
kollektiivi
TRANTSPORTTÖÖLIST
sobilik vanemale härrale kellel
on hommikuti natule vaba
aega ja jaksu
Asukohaga Laagri
Maksimarketis
Kontakt 6056203, 56455384
age@rigual.ee

Henri‘s Grupp OÜ
Aedadega tegelev firma Sauel võtab tööle metalli-ja
puidutöö kogemustega kohusetundlikke

töömehi

Telefon:+372 56 65 2396, +372 529 1779
e-post: info@henris.ee
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL

Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

AS Kavent

annab üürile
tootmis-ja laopindasid Sauel
Sooja tn. 5, suletud territooriumil
30 m2 ja 60 m2, (või 90 m2) h-2,7m I korrus
50 m2, h-2,9 m, I korrus
77 m2, h-4,2 m, I korrus
94 m2, h-4.2 m, I korrus, omaette hoone
120 m2, h-2,5m, I korrus ja
2
140 m , h-2,8 m, II korrus, omaette hoones
asfalteeritud, suletud plats,3000 m2
INFO 501 1134

TÄN
AVAKIVIDE P
AIGALD
AMINE
ÄNA
PAIGALD
AIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumisi,
see ei maksa midagi!
GSM: 5 373 5811, 524 8614

MÜÜA LÕHUTUD

Wavin Estonia OÜ
võtab tööle

küttepuud

tõstukijuht / laotöötaja

(50cm, lepp)

Töökoht Sauel

Hind koos
kohaletoomisega 400 kr/ m3

Kontakt:Joel Meresmaa
Tel: 6 709 663
e-mail: jm@wavin.ee

Info telefonidel:
775 2018, 51 91 8165

On usk, et jätkub eluahel,
on tunded, mida teistele ei näita,
on teadmine, et maa ja taeva vahel
ei suuda keegi sinu aset täita.

Kallist kaasrändurit

HELVI KING‘i

HILLAR VAHERMAA
25. XII 1931 - 10. V 2006
Kallist abikaasat, isa ja vanaisa leinab
lesk koos laste ja lastelastega.

mälestab Saue Kristlik Vabakogudus ja
avaldab kaastunnet leinavale perele.
1.07.1932-13.05.2006

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

