20. AUGUSTIL TÄHISTAME TAASISESEISVUMISPÄEVA
1. SEPTEMBRIL ALGAB KOOLIAASTA
AKTUSED SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
2. – 3. klassid - kell 9.00
4. – 6. klassid – kell 10.00
7. – 8. klassid - kell 11.00
9. – 11. klassid – kell 12.00
1. ja 12. klassid – kell 13.00
loe lk. 9
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25. AUGUSTIL ON SAUE LINNA SÜNNIPÄEV
25. AUGUSTI ÕHTUL KELL 20.00 TOIMUB KESKUSE PARGIS SEL PUHUL

EESTI RAHVUSMEESKOORI KONTSERT
KUULSAD OOPERIKOORID

Dirigent: Mihhail Gerts
Kaastegev: Tallinna Saksofonikvartett
Kavas:
Rossini, Mozart, Weber, Verdi, Gounod, Ernesaks,
Wagner, Schönberg, Genée
(Vihma korral toimub kontsert Saue Gümnaasiumi aulas)

SAUE LINN SAAB ENDALE UUENENUD ARENGUKAVA
Kohaliku Omavalitsuse Korralduse
Seadus (KOKS) nõuab omavalitsuste
arengukavade iga-aastast ülevaatust.
Järgmisest aastast käivitub ka Euroopa
Liidu uus rahastamisperiood
(2007-2013).
Seetõttu alustas Saue linnavalitsus
Volikogu heakskiidul uue arengukava
koostamist aastateks 2007 – 2017.

valdkonnad, millega linnas tegeleda tuleb.
Töörühmadesse on kaasatud oma ala
spetsialiste ka väljastpoolt linnavalitsust,
osalevad Saue haridus- ja sotsiaalelu
juhtfiguurid, politsei ja päästeteenistuse
esindajad, Saue ettevõtjad, spetsialistid
Harju maavalitsusest ja Eesti Väike ja
Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonist
(EVEA).

Arengukava juhtrühma eesotsas on selle
valdkonna eest vastutav abilinnapea Rafael
Amos. Arengukava koostamiseks kaasati
projektijuhtidena Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse spetsialistid Demis Voss
ja Kaupo Reede. Moodustatud on
linnavalitsuse töörühmad, need katavad

Linnakodanikud saavad oma sõna sekka
öelda kolmel viisil.
• saatke oma arvamused kirjalikult
aadressil: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue
76505.
• linnavalitsusel on plaanis 1. novembril
korraldada ülelinnaline arutelu arengu-

vajadustest ja perspektiividest, kus iga
linnakodanik saab osaleda ja oma arvamuse
välja öelda.
• kirjutage oma mõtetest, soovidest ja
arvamustest meie ajalehele “Saue Sõna”
„Saue linna areng on osutunud
kiiremaks, kui praegune arengukava
eeldas,“ selgitas juhtrühma esimees Rafael
Amos, “jõudsalt areneb tööstus ja
kaubanduslik logistika, suureneb
elamuehitus. Selleks, et objektiivselt
hinnata linnaarengu tendentse ja
suundumusi, samuti kalkuleerida linna
laenuportfelli suurust, alustatigi uue
arengukava koostamist. Eelnõuna peaks
dokument
jõudma
volikogusse
detsembrikuu jooksul.“

SAUE ABILINNAPEA RAFAEL AMOS
UKRAINA VABARIIGI SUURSAATKONNAS
17. augustil kutsus Ukraina
Vabariigi Erakorraline ja
Täievoliline Suursaadik
Eesti Vabariigis Tema
Ekstsellents
PAVLO
KIRIAKOV kohtumisele
Saue abilinnapea Rafael
Amose.
Eelmise Ukraina Vabariigi
suursaadiku härra Mõkola
Makarevitchi Eestis viibimise
ajal algas Ukraina linna Kozeletsi
ja Saue linna vaheliste kontaktide

kiire areng, mis tänaseks on jõudnud ametlike
ja kultuuridelegatsioonide vahetamise tasemelt
toimivate ühisprojektideni.
Seetõttu sooviski mõni aeg tagasi Eesti Vabariigi
Presidendile oma volikirjad esitanud Suursaadik
saada täpsemat ülevaadet Saue linna
arengusuundadest, samuti arutada Kozeletsi ja
Saue suehete, eelkõige majandus- ja ärikontaktide, arenguperspektiive.
Sisuka jutuajamise käigus selgus nii oleviku kui
tuleviku seisukohalt mõndagi huvitavat, millega
Saue Sõna edaspidi ka linnakodanikke kursis
hoiab.

3

UUDISED

19. august 2006

8. augustil külastasid Eesti Vabariigi president härra
Arnold Rüütel ja proua Ingrid Rüütel oma kahepäevase
Harjumaa visiidi käigus Saue linna.
Presidendipaari saatis nende
külaskäigul Harju maavanem härra
Värner Lootsmann.
Tunniajalise Sauel visiidi käigus
viibis härra President Saue lasteaias
„Midrimaa” ning AS Paulig Baltic
maitseainete vabrikus, tegi väikese
ringsõidu Sauel.
Vaatas meie jaanituleplatsi ja
päikesekella, koolikompleksi ning
staadioni, samuti keskuse parki.

Rüütel ja Nuudi koos töötasid. Arutati
eesti tooraine kasutamise
võimalusi Pauligi maitseainetööstuses. Loomulikult
tehti seda kõike paralleelselt
kvaliteetse kohvi nautimisega.
Pauligi vabriku ees jätsid
härra Arnold Rüütel ja
proua Ingrid Rüütel Saue
linna esindajatega hüvasti
ning suundusid oma
järgmisse
sihtpunkti
Harjumaal - Keilasse.

RIINA TAMMISTU
Saue Linnavalitsuse
avalike suhete juht

Saue lasteaias „Midrimaa” kohtus härra
Rüütel Linnavolikogu esimehe härra
Orm Valtsoni, abilinnapea härra Rafael
Amose ning lasteaia juhtkonnaga.
Lühiülevaate lasteaia tegevusest ja
arengust andis juhataja proua Anne
Teetamm. Lapsed andsid presidendi-

paari
auks
v ä i k e s e
kontserdi, koos
tutvuti lasteaia
uue
korpuse
ruumidega.
Lasteaed sai
presidendipaarilt
kingituseks
suure kommikorvi.
Saue linn kinkis
härra
Presidendile Saue
kunstniku Made
Balbati graafilise lehe „Merekuninganna”, lasteaed toredad tassid.
Vaid veidi rohkem kui veerand tundi
kestnud
kohtumisse
kohvivabrikus Paulig mahtus
paljugi huvitavat. Paulig Baltic Grupi juhatuse esimees
härra Tiit Nuudi andis
lühiülevaate ettevõtte senisest
arengust ning tulevikusuundadest. Jõuti meenutada
1. juunit 1993, kui härra
Rüütel käis Pauligi tehast
Sauel pidulikult avamas,
samuti aega, mil härrad
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SAUE KAITSELIITLASED ERNA RETKEL.
Jaanus Puusepp ja Kaitseliidu Peastaabi töötaja, veebel Tiit Kägu
– ehitasid miinivälju ja tegelesid pürotehnikaga. Nooremseersant
Erkki Tikan oli üks oluline Frontline´i poolt korraldatud, Kautla
lahingut kujutava näidislahingu väljamõtlejaid, lavastajaid ja
läbiviijaid. Lahinguetenduses osalesid nooremleitnant Vello
Siidar, lipnik Ago Särak, vanemseersant Rando Anni ja malevlane
Erik Tikan. Nooremleitnant, Saue Linnavolikogu aseesimees
Madis Milling oli Erna Retke kahe kontrollposti ülem ja andis
asjatundlikku abi retke PR - ja pressiteenistusele.
Arvan, et lugejad nõustuvad minuga – ülalöeldud sõnad pole
tühipaljas kiitlemine vaid põhinevad tõsisel tööl. Palusin
kommentaare kahelt retkel tegutsenud kaitseliitlaselt.

Sõjaline mäng ERNA RETK on alguse saanud 1941. aasta
eestlaste luureüksuse ERNA dessandist Punaarmee tagalasse.
Mehed maabusid Salmistus, liikusid Kautlasse ja pidasid seal
raske lahingu ülekaaluka vaenlasega. 1993.a. suvel läbis grupp
huvilisi teekonna uuesti ja moodustas ERNA SELTSI. 1994.a.
hakkas selts korraldama Erna retke. Ettevõtmisest on saanud
maailma üks pikimaid ja raskemaid militaarvõistlusi.
Tänavu oli sõna tõsises mõttes võistlustules 29 võistkonda
kümnest riigist.
PEETER EELSAARE
Meie lehe lugeja võib küsida – kindlasti on see hästi korraldatud,
vajalik rahvusvaheline ettevõtmine, aga mis puutuvad siia Saue ja
sauelased? Lähemal uurimisel selgub, et puutuvad aga küll !
Kaitseliidu Saue Kompanii mehed ja veel mitmed sauelased, kes
kuuluvad Kaitseliidu teistesse algorganisatsioonidesse, on Erna
Retke korraldamisega seotud olnud aastaid. Ja kui vaadata, kui
väike linn on Saue ja kui mitmed mehed selle militaarvõistluse
juures vastutusrikkast tööd teevad, saab öelda – ka selles asjas on
Saue kaalukas tegija. Lehetoimetusele teadaolevalt võtsid sellel
aastal retke organiseerimisest ja läbiviimisest osa 10 Kaitseliidu
Saue Kompanii meest ja sauelast.
Baaslaagri tagalateenistuses olid malevlased Henri Mäll ja Olmer
Uibo, pioneerid - vanemseersant Rando Anni, nooremseersant

Erkki Tikan: Kaitseliidu Saue Kompanii on väga aktiivne. Meil
on mitmel alal hästi väljaõpetatud kaitseliitlased ja tugevad
ohvitserid. Näidislahingu korraldamise eesmärk oli ühelt poolt
täita retkele saabunud välismaiste vaatlejate ja külaliste 2. augusti
tühi õhtupoolik, teiselt poolt püüda selle kaudu selgitada 1944.
aasta suve lõpul Eestimaal kujunenud poliitilist ja sõjalist
olukorda. Kõrval oli ka näitus.
Näide Saue kaitseliitlaste valmisolekust. Mul oli kokku lepitud,
et saan näidislahingu tarbeks kuulipilduja. Viimasel hetkel selgus,
et kuulipilduja omanik ei saa seda siiski anda. Kohe olid nõus
kuulipildujaga tulema nooremleitnat Vello Siidar ja lipnik Ago
Särak. Rõivastasid ennast Pitka-poisteks – Siidar kuulipildur ja
Särak abi.
Kaitseliidu Saue Kompanii meestele saab alati kindel olla.
Madis Milling: Maailmas on koos Erna Retkega neli sellisel
tasemel ja arvestatavat militaarvõistlust. Vabalt võib neid
nimetada maailma sõjaväelaste olümpiamängudeks. Mehed
tulevad kokku ja võistlevad. Kuid Erna retk pole mitte ainult
võistlus, ta on ka elu baaslaagris, oma meelelahutuse ja
suhtlemisega. See on harukordne võimalus vaadelda eri riikide
sõjaväelasi erinevates olukordades. See ei kattu küll alati riikide
diplomaatilise situatsiooniga – aga see on poliitikute rida.
Sõjaväelased istuvad õhtul kantiinis, ajavad juttu, võtavad õlut
ja vahetavad kogemusi – professionaal on professionaal.
See on Erna teine külg. Ebastabiilsed riigid Ernale ei tule.
Ja mul on väga hea meel, et Saue kaitseliitlased on sellise
taseme ning tähtsusega ettevõtmisel arvestatavad ja vajalikud
tegijad.
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1. AUGUSTIL LÄKS LIINILE SAUE MARSRUUTTAKSOLIINI
Nr. 208 UUS BUSS

Hommikul 8.30 oli Saue Linnavalitsuse maja juures asuvasse
bussipeatusesse kogunenud lisaks
Tallinna jõudmist ihkavatele
sauelastele kogunenud ka grupike,
kuhu kuulusid linna-valitsuse
töötajaid, lehetoimetaja ja fotograaf
Kalev Reinik. Suvise hommiku õhus
oli tunda millegi uue hõngu. Ja sealt
ta tuligi – taksobuss IVECO, kiri
MAUMAN REISID külgedel.
PEETER EELSAARE
Peatunud bussist astus välja firma omanik
ja tegevjuht Heino Mantsik, bussis istuvad
reisijad jäid aknast uudistama. Vaoshoitud
pidulikkusega saadeti marsruuttaksoliinile
Saue-Tallinn-Saue uus buss. Abilinnapea
Rafael Amos soovis tegevjuhile ja
bussijuhile õnne ja edu ning sisenes bussi.
Sinna läksime meiegi fotograafiga. Kena
sinine toon, puhtus ja harjumatu ruumikus
olid esimesed, mis silma hakkasid. Siis
läksid linnavalitsuse ametnikud oma
igapäevatööle, meie koos reisijatega
alustasime uue taksobussi esimest tööringi.
Suvisele hommikule kohaselt polnud
reisijaid palju. Kui olime Tallinn-Pärnu
maanteele pööranud, küsisin, kui tihti nad
sellel marsruudil sõidavad ja mida uuest
bussist arvavad.
Mare: Väga meeldiv üllatus. Tööpäeviti
sõidan hommikul tööle ja õhtul koju. Ma
arvan, et see buss püsib kaua kaunis ja
puhas, sest siin sõidavad ju sauelased. Eriti
tahan tänada Saue liinil sõitvaid bussijuhte
– kõik on eranditult väga toredad. Suur
aitäh neile.
Janek: Iga päev ma taksobussiga just tööle
ei sõida, aga kolm korda nädalas küll.
Selline kaunis buss tõstab hommikul ikka

tuju küll. Vanad nägid juba kulunud välja
küll.
Tagasiteel, kui Maksimarket oli seljataha
jäänud, esitasid reisijatele samad
küsimused.
Jaanus: Sõidan iga päev. Kui sisse astusin
olin meeldivalt üllatunud. Maumani
inimeste tööga selle liinil olen väga rahul.
Tudengineiu: Sõidan iga päev ja mitu
korda, sest loengud Tallinnas on läbi päeva.
Nii kaunis ja puhas buss. Rohkem kohti kui
vanas bussis, nüüd saab alati koha.
Noormees, kes nime öelda ei soovinud:
Mina käin Sauel tööl, seega sõidan iga päev.
Uuest bussist on hea meel.
Euroopa teedelgi
palju sõitnud
bussijuht Sulev
Paas ütles, et
sõidab Saue liini
kaks aastat. Eile
sai uut bussi
esimest korda
proovida. Täna oli
e s i m e s e s t
puhkusejärgset
tööpäeva uue bussi roolis meeldiv alustada.
Mauman Reisid omanik ja tegevjuht
Heino Mansik: Mauman
Reisid teenindab Saue
rahvast 1999.a. 20. maist.
Alustasime ühe vana,
väikese
Mersedes
bussiga. Siis ostsime
teise, siis liisime
Renault‘d. Nüüd sai ühe
bussi liisinguaeg täis,
otsustasime IVECO
kasuks. 15. septembril
saab täis teise bussi
liisinguaeg, siis tuleb
Saue liinile ka teine uus buss. Bussijuhtide
kaader on meil küllaltki püsiv, mehed on
head, kuigi on ka meil probleeme olnud.
Mehed, kes jäänud, on tublid. Praegu on
roolis Sulev Paas – tippklassi mees, sõitnud
ka rahvusvahelisi liine, siis Raivo Jürisalu
ja Rein Aava. Saue liin pole Mauman
Reisidel ainus. On veel kaks – Tallinn-KiiliNabala ja Tallinn-Oru-Tuhala. Peale selle
veel õpilastevedu ja töölistevedu – busse
on praegu 11. Transpordifirmade elukäik
sõltub kütusehindadest, see mõjutab ka
reisjatevedu. Peale uute busside - kus kohti

on rohkem - liiniletulekut kavatseme Saue
liinil sisse viia kuupiletid. See peaks
rahuldama eriti neid reisijaid, kes tihti
sõidavad.
Lehe ilmumise ajaks on sündmusest pool
kuud möödas.
Palusin kommentaari abilinnapea

Rafael Amoselt.
Töötasin sel ajal, kui Maumani taksobuss
Saue liinile tuli, Harju maavalitsuses. Enne
olid meie liini sõitnud nii Tallinna
Taksopark kui Tulika Takso, kuid mingitel
põhjustel nende tegevus ei toiminud. Aga
vajadus oli. Sissesõitmiseks läks
Mauman Reisidel oma kaheksaüheksa kuud, kuni nii taksobussi
juhid kui sauelased üksteisega
harjusid. Taksobuss sõitis ju ka
siis, kui autobussiliin oli
lõpetanud, täiesti arusaamatu
graafikuga
sõitvatest
elektrirongidest rääkimata. Veel
teine aspekt – marsruuttaksod
sõidavad kõigil nädalapäevadel
ning ühe ja sama graafiku alusel
– seetõttu saab nendele alati kindel
olla. Ja tänaseks päevaks on rahul nii
sauelased kui taksofirma. Sest miks muidu
nad võtsid ette sellise suure investeeringu
uutesse bussidesse. Arvan, et härra Mansik
jättis tagasihoidlikkusest rääkima uute
busside maksumusest. Üks Iveco sellise
kohtade arvuga buss peaks minu teada
maksma natuke alla 1 000 000 krooni. Kui
tuleb veel teine uus buss, siis on sauelased
minu arvates saanud väga korraliku
kingituse ja meil jääb vaid hoolitseda, et
uued taksobussid seisaksid sama kaunid
veel pikki aastaid.
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KAUNIS KODU 2006
Kevadel kuulutas Saue
Linnavalitsus välja juba
traditsiooniliseks saanud
konkursi „Kaunis Kodu 2006”.
Konkursside eesmärgiks on
kaasa aidata koduümbruste
väärtustamisele
ning
kaunimaks
muutmisele.
Eelnevate aastate konkursside
kogemus on olnud positiivne
ning osavõtt aktiivne.
INGER URVA
Konkursi komisjoni esinaine
Linnavalitsuse keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Käesoleval aastal esitati konkursile
vaid kolm ettepanekut. Komisjon
tutvus
konkursile
esitatud
koduaedadega
ning
juhindus
hindamisel Harju maakonna ülevaatuse
juhendist, hindamise alustest ja Saue

II koht

liikumise aktiivseid toetajad
autasustatakse linnavalitsuse poolt
meenetega käesoleva aasta sügisel
toimuval linnapea pidulikul
vastuvõtul. Kutsed saadetakse koju.
Vastuvõtt saab olema Saue linna
poolne tähelepanuavaldus nendele
peremeestele- ja naistele, kes
hoolivad ja näevad vaeva. Meie
kaunid kodud on meie linna
visiitkaardiks.

I koht
linna elanike ettepanekutest.
Kaunimaks Koduks tunnistati enim
punkte saanud koduaed.

Lõpetuseks kasutan võimalust ja
tänan „Kaunis Kodu” konkursi
komisjoni liikmeid meeldiva koostöö

Kohad jagunesid :
I koht - perekond
Kannelite koduaed
Nõmmiku 4
II koht - proua Sirje
A a l i
koduaed
Tammetõru
38
III koht III koht
h ä r r a
Lembit
Vahari koduaed
Laastu 6
Konkursi „Kaunis Kodu
2006” võitjaid, paljusid
tublisid kodukaunistajaid
ja kodukaunistamise

eest.. Tiiu Kuuskme ja Armand Nagel
on
aastaid
tegutsenud
ja
kodukaunistamise liikumist toetanud.
Linnarahvale - meeldivat kohtumist
sügisesel tunnustuse jagamise peol.

TEADE
Saue Linnavalitsus korraldab keskkonnaprojekti „Kaunima
loodus-keskkonna nimel” raames 28. augustil 2006
linnaelanikele väljasõidu Lääne-Virumaale.
Väljasõidu käigus tutvume Lahemaa Rahvuspargiga, külastame
Lahemaa rahvuspargi looduskeskust. Külastuskeskuse
auditooriumis vaatame Lahemaad tutvustavat slaidiprogrammi.
Seejärel tutvume Rakvere kesklinna rajatud omapärase pargiga
ja Old Victoria pubi ilusa, lillerohke, väikese veesilma ja
astangulise kiviktaimla, sillakese ja lehtlaga kujundatud aiaga.
Külastame Mõdriku lähistel asuvat, perekond Villemsonide

kuulsat, 1 300 eri nimetusega püsikollektsioonide aeda.
Härra Lembit Villemson jagab teadmisi meie kliimaga
sobivatest taimekooslustest ja taimekoosluste bioloogilise
mitmekesisuse kaitsmise vajadusest.
Bussisõidu ajal toimuvad keskkonnateemalised vestlused.
Buss väljub 28.08.2006 kell 9.00 turuhoone kõrval asuvalt
platsilt.
Täiendav info ja registreerimine tel. 6 790 185 või 51 56 878
Inger Urva.
Kohtade arv on piiratud.
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Korraldatud jäätmeveole üleminemisest Sauel
Teadaolevalt korraldas Saue
Linnavalitsus vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le konkursi
ainuvedaja leidmiseks Saue
linnas. Nimetatud konkursil
osalenud ettevõttest tegi soodsaima hinnaga pakkumise AS
Cleanaway, kellele omistati
ainuõigus järgnevaks kolmeks
aastaks.
BRUNO TAMMARU
AS Cleanaway
jäätmekäitlus- ja müügidirektor
Lähtudes Saue linna ja AS Cleanaway
vahel sõlmitud lepingust, algab ainuõiguse
periood Saue linna haldusterritooriumil
alates 1. oktoobrist 2006. Sellest
kuupäevast alates puudub teistel
jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud
piirkonnast segaolme-, paber-, kartong- ja
suurjäätmeid koguda.
Seoses korraldatud veole üleminemisega
leiavad aset mitmed olulised muudatused
Saue linna jäätmevaldajate jaoks. Palume
siinkohal juba ette oma tulevaste ja tänaste
klientide mõistvat suhtumist ülemineku
perioodil.
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam
muudatus on see, et Saue linna haldusalas
asuvatel jäätmevaldajatel lõppevad alates
1.oktoobrist 2006 automaatselt seni
kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna
kõikidel senistel jäätmeveo ettevõtetel
lõppevad jäätmeveo litsentsid Saue linna
haldusalal. Seega on tarvilik sõlmida uus
jäätmeveoleping ja seda ka nendel
klientidel, kes täna juba on AS Cleanaway
kliendid.
Uute jäätmeveo lepingute sõlmimisega
alustame alates 21.augustist 2006.a. ja
seda on võimalik teha kõikidel
tööpäevadel kell 9.00-17.00 Artelli tn 15,
Tallinnas. Alternatiivselt on võimalik
sõlmida uus jäätmeveo leping ka posti
teel.
Selleks tuleb meile saata lepingu
sõlmimiseks vajalikud andmed, millised
leiate
Cleanaway
kodulehel
www.cleanaway.ee. Klikides nupule
“Korraldatud jäätmevedu”, avaneb loetelu
“lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed”.

Andmed tuleb meile saata kirjalikult posti,
e-maili või faksi teel. Vastavalt saadetud
andmetele vormistatakse kliendileping,
mis saadetakse kahes eksemplaris
soovitud postiaadressile - üks eksemplar
tuleb allkirjastada ja meile tagastada.
Lisaks on võimalik alates 4. septembrist
kuni 28.septembrini sõlmida lepinguid ka
Saue linnavalitsuse ruumides - igal
esmaspäeval kell 14.00-18.00 ja igal
neljapäeval 9.00-13.00.
Teine oluline ja samas ka palju segadust
tekitav muudatus Saue linna
jäätmevaldajate jaoks saab olema seniste
väljakujunenud ja harjumispäraste
jäätmeveo päevade muutumine alates 01.
oktoobrist 2006. Praegu veavad jäätmeid
Sauel mitmed erinevad jäätmekäitlejad
ning kõigil neil on oma väljakujunenud
jäätmeveo päevad ja sagedused. See aga
tähendab, et täna käivad ühel väikesel
Saue linna tänaval müra tekitamas ja
sõiduteid koormamas mitme erineva
ettevõtte rasked veokid, mõnikord lausa
3 korda nädalas ja mitu erinevat autot
päevas. Seoses korraldatud veole
üleminemisega saab igal Saue linna
tänaval olema kindel veopäev ja seda
üldjuhul mitte sagedamini kui kord
nädalas. Veopäevade kohta saab täpne info
olema Cleanaway kodulehel ja ka Saue
linna kodulehel. Loomulikult saab iga
klient lepingu sõlmimise käigus
täpsustada ja teada oma veopäevad ning
väljaveo sagedused.
Kolmas, kuid meeldivam muudatus on
see, et seoses korraldatud veole
üleminemisega muutuvad Saue linnas
jäätmeveo teenuse hinnad võrreldes
tänasega soodsamaks. Soodsama hinnaga
teenuse osutamine saavutatakse just
jäätmeveo ringide optimeerimise
tulemusel ja just seetõttu ei ole edaspidi
võimalik klientidel ise valida meelepärast
jäätmeveo päeva.
Täpsustame veel siinkohal, et lepingute
sõlmimine jätkub ka peale 1.oktoobrit
2006, Cleanaway klienditeeninduses,
Artelli tn 15, Tallinn ja samuti ka posti
teel.
Olgu ka siinkohal öeldud, et uue korra
kohaselt kirjaliku lepingu sõlmimata
jätmine ei vabasta jäätmevaldajaid
kohustusest jäätmeid üle anda Saue

Linnavalitsuse poolt valitud vedajale.
Praktikas saab see olema nii, et AS
Cleanaway alustab jäätmete vedu
vastavalt meile üle antud jäätmevaldajate
registrile ja esitab ka osutatud teenuse eest
arve. Kliendid, kes täna omavad lepingut
mõne tuntud jäätmeveoettevõttega (RagnSells, Cleanaway, Adelan, Vaania) ja ei
ole jõudnud
1. oktoobriks 2006 uut lepingut sõlmida,
peavad arvestama, et AS Cleanaway
jätkab vedu seni kehtinud veo sagedustel,
tõenäoliselt muutuvad aga väljaveo
päevad. Samuti võtab AS Cleanaway üle
teistelt vedajatelt seni kasutuses olnud
renditud konteinerid, mis oluliselt
vähendab segadust seoses konteinerite
vahetamisega ning hoiab ära lisakulu.
Jäätmevaldajad, kes tänaseni ei ole
omanud lepingut ühegi nimetatud
jäätmekäitlusettevõttega, loetakse
vastavalt seadusandlusele samuti
korraldatud jäätmeveoga liitunuiks. See
tähendab, et Saue Linnavalitsuse poolt
kehtestatud reeglite alusel alustatakse
jäätmete vedu ka nendelt ning esitatakse
osutatud teenuse eest ka arve.
Kokkuvõtteks.
See mõnevõrra tülikas ja samas ka
mitmeidki küsimusi tekitav korraldatud
jäätmevedu on ellu kutsutud selleks, et
kõik
Saue
linnas
tekkivad
segaolmejäätmed saaksid kokku kogutud,
ära veetud selleks ettenähtud kohta ja seda
kõike mõistliku hinnaga ning
optimeeritud logistikaga.

Lisainformatsioon
AS Cleanaway
klienditeenindusest telefonil
1919 ja Cleanaway kodulehel
www.cleanaway.ee
Saue Linnavalitsusest
telefonidel
67 90 184, 67 90 185
Kui infost jääb väheseks, siis võib saata
tekkinud küsimused ka kirjalikult kas
AS Cleanaway faksile 65 62 825 või eposti aadressile: sauelinn@cleanaway.ee
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SAUE MUUSIKAKOOL
soovib kõigile
õpetajatele ja
õpilastele head
õppeaasta algust
Muusikakooli õpilaste aktus
toimub 1.septembril kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas.

TÄHELEPANU!
Saue Muusikakool korraldab
muusikahuvilistele õpilastele
lisavastuvõtu.
Soovijate avaldusi võetakse
vastu 4.-6. septembrini
17.00-19.00
Saue Gümnaasiumis,
ruumis nr 108.
Vastuvõtukatsed toimuvad
8. septembril kell 18.00
ruumis nr. 106
Info telefonil 6 596 054

AEROOBIKA
SAUE GÜMNAASIUMIS
Teisipäeviti 19.30
Neljapäeviti 20.30
(alates okt. 20.00)
Alustame 5.septembril
Treener ANU RIIT
509 4796

PILATESE
TREENINGUD
SAUE GÜMNAASIUMIS
Teisipäeviti 20.30
Reedeti 19.30
Alustame 5.septembril
Treener ANU RIIT
509 4796

19. august 2006

ALUSTAB IGAAASTANE KONTSERTPROJEKT
“SAUE KONTSERTSÜGIS”
Esimene kontsert toimub
neljapäeval,
7. septembril, kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulas.
Sellel aastal on esinejate seltskond väga
rahvusvaheline.
Esimesena laulab Saue kontserdipublikule
tenor Aleksandr Dedik - Venemaa
rahvakunstnik, Valgevene ja Poola
Vabariigi teeneline kunstnik.
Aleksandr Dedik on kauaegne SanktPeterburi Maria teatri esitenor, üks
väheseid Wagneri interpreete endises
NSVL-s. Juhatanud pikka aega SanktPeterburi Herzeni nimelise Ülikooli
laulukateedrit. Külalisesineja on professor,
akadeemik, mitmete riiklike autasude
laureaat. Meile tuleb esinema legendaarne
Venemaa tenor, kes lisaks arvukatele
esinemistele Venemaal ja endistes NL´i
riikides on esinenud paljudel maailma
ooperilavadel. Nende hulgas ka maailma
esiteatriks peetava New Yorgi The Metropolitan Opera lavalaudadel.
Aleksandr Dedik on laulnud ka
Rahvusooperis Estonia, esinenud Eestis
koos maailmakuulsa kvartetiga “Moskva
balalaika”, võtnud osa 2003. aasta III
Rahvusvahelise Klaudia Taevi Nimelise
Noorte Lauljate konkursi þürii tööst
Aleksander Dedikust on ilmunud artikleid

Eesti ajakirjades ja ajalehtedes, mis on
ilmselt kättesaadavad internetis.
Juba 15.septembril, reedel, on meil
võimalus kuulata viola da gamba solisti
Saksamaalt – Sauele esinema tuleb Holger
Faust-Peters koos kontsertmeister Iren
Lillega.
Kõigil kontsertidel on sümboolne
sissepääsurahaga 50 krooni, lastele ja
pensionäridele 25 krooni.

A. Dedik
Foto autor Ants Liigus
”Pärnu Postimees”

28.- 30. SEPTEMBRIL TÄHISTATAKSE EUROOPA
MUINSUSKAITSEPÄEVI.
Euroopa Muinsuskaitsepäevad said alguse
1985. aastal, kui Prantsuse kultuuriminister
tegi ettepaneku laiendada Prantsusmaal
1984. aastal algatatud Ajalooliste
Monumentide Päeva ka ülejäänud
Euroopale. Edasi on Muinsuskaitsepäevad
aina suuremat hoogu sisse saanud.
Praeguseks osaleb programmis 48 riiki.
Muinsuskaitsepäevade moto on “Euroopa:
ühine pärand”. Eesmärk on parandada ja
arendada üksteisemõistmist Euroopas
kultuuripärandi tutvustamise kaudu.
Tänavuste muinsuskaitsepäevade näol on
tegu Põhjamaade ühisprojektiga, mille

teema on „Lahkumise ja saabumise paigad“.
Seoses sellega planeerib Saue KoduUurimise Seltsing koostöös Eesti
Muinsuskaitseametiga septembri lõpul
avada näituse raudtee tähendusest Saue
kujunemisel.
Kõik, kes arvavad, et võivad meid selles
ettevõtmises aidata, võtke palun ühendust
Marika Salu tel: 6 596 682
e-post: raamat@saue.ee
Ootatud on nii inimeste mälestused, esemed
kui fotod Saue raudteejaamast, sellega
seotud inimestest ning elu-olust.
Saue Kodu-Uurimise Seltsing
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SAUE GÜMNAASIUM UUE ÕPPEAASTA KÜNNISEL
Saue Gümnaasiumi direktor JAAN
PALUMETS:
Saue Gümnaasium alustab oma 22.
tegevusaastat. Õpetajad on meil kõik
olemas, loodan, et nad on ka hästi puhanud.
Sel õppeaastal alustab meil 3 esimest klassi,
aja kooli ajaloos esimest korda ka 3
kümnendat klassi. Kokku hakkab meil sellel
õppeaastal õppima 920 õpilast ja üheski
klassis ei ületa nende arv kolmekümmet.
Tulevikku vaatame teotahteliselt. Meie
tulemused on olnud head – nii eelmise aasta
riigieksamite kui muude (olümpiaadid,
ülevaatused jne.) põhjal. Ei näe ühtegi
põhjust, miks peaksime lati allapoole
laskma. Ootamas on üheksa kuud tõsist tööd
ja kevadel lõpetab meie kooli XX lend.
Saue Koolihaldusasutuse juhataja IVO
SANDRE:
Tänase päeva (15. august) seisuga on kõik

koolimaja korrastamiseks planeeritud tööd
valmis või lõpetamisel. Kapitaalsemalt
remontisime fuajee ja teise korruse
koridorid, ehitasime ümber garderoobid.
Paigaldasime põrandale parketi, ehitasime
garderoobid kõrgemaks ja vahetasime välja
sisustuse. Et ruumi juurde saada, hakkavad
11. ja 12. klassid panema riided spordikompleksi riidehoidu.
Garderoobidega peaks asjad seega korda
saama. Mööblit oleme soetanud
aastaringselt, ostnud väga kasulike
hindadega. Korrastasime kooli valgustuse.
Kui enne oli olukord normaalne vaid
klassides, siis nüüd vastab nõuetele kogu
kooli valgustus. Ja mis samuti oluline –
saavutasime selle läbi ka olulise
elektritarbimise kokkuhoiu. Ujulas on
uuendatud basseinide põhjad. Juba
lõpuaktusteks värvisime ja korrastasime

ÕPILASTE BUSSI- JA RONGIKAARDID
ALGAVAKS ÕPPEAASTAKS
ÕPILASTE TASUTA SÕIT
BUSSILIINIL NR 190
SAUE-TALLINN
Saue linna elanike registris elukoha
registreerinud õpilastel, kes õpivad
põhikoolis, gümnaasiumis või keskharidust
andvas ametikoolis, on õigus tasuta sõidule
bussiliinil nr 190. Tasuta sõidukaardi
saamiseks esitada üks dokumendifoto, isikut
tõendav ja õppimist tõendav dokument.

ÜLIÕPILASTE JA
PALJULAPSELISTE VANEMATE
SOODUSSÕIT BUSSILIINIL NR
190 SAUE-TALLINN
Päevase õppe üliõpilastel vanuses kuni 35 a
ning kolme ja enama lapseliste perede
vanematel on õigus soodushinnaga sõidule
(üksikpilet 10 krooni, kuukaart 180 krooni,
müügil Saue sidejaoskonnas). Soodus-kaardi
saamiseks esitada üks dokumendi-foto,
isikut tõendav dokument ning üliõpilaspilet.

ÕPILASTE TASUTA SÕIT
ELEKTRIRAUDTEEL
Tasuta rongisõidu õigus on Tallinna ja Keila
põhikoolide,
gümnaasiumide
ja
keskharidust andvate ametikoolide õpilastel.
Samaaegselt
on
õigus
saada
soodussõidukaart bussiliinile nr 190 (vt
eelmine lõik – soodussõit). Elektriraudtee
tasuta sõidukaardi saamiseks esitada isikut
tõendav dokument ja õppimist tõendav
dokument.
Tuletame meelde, et linnavalitsus vormistab
sõidukaarte õpilastele, kelle mõlemad
vanemad on Saue linnas elanike registris
elukoha registreerinud.
Sõidukaarte väljastatakse Saue Linnavalitsuses igal esmaspäeval kell 8-18 ja
neljapäeval kell 8-17, lõuna mõlemal
vastuvõtupäeval kell 12-12.45.
HELI JOON
Linnavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht.

SAUE KOOLIHALDUSASUTUS VÕTAB TÖÖLE
!
RIIDEHOIDJA
1,0 ametikohta, töö vahetustega E – R kell 7.00 – 15.00 ja 15.00 – 23.00
!
UJULA VALVEINSTRUKTORI
1,0 ametikohta, töö vahetustega 6.00 – 14.00 ja 14.00 – 22.00
Täiendav info – Ivo Sandre Tel. 6 595 611 või 5 179 417 e-post - ivo@saue.ee
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aula ja spordisaali seinad. Nii palju, kui
sellel aastal, pole siin koolis vist korraga
värvitudki. Suur abi oli nii värvimise kui
muude tööde juures Saue Noortekeskuse
Töömaleva mõlemast vahetusest, nende
tööga oleme väga rahul. Poisid ehitasid
kooli ümber uued kõnniteed ja tegid seda
väga korralikult.
Kui nüüd töötegemist kokku võtta – velkord
väga suur tänu Noortekeskuse Töömalevale, keda meie majas juhendasid meie
töötajad Sulev Veerberk ja Sergei Pipujev.
Üldjuhendaja oli Diana Kooskora. Ka neile
suur tänu.
Esimesele ja teisele korrusele paigutasime
uued tuletõkke uksed ning praegu ehitame
välja kogu maja uste signalisatsiooni
jälgimise ja juhtimise süsteemi. Kui
süsteem valmis, saab valvur oma töökohalt
jälgida, mis maja ustega toimub.

Septembrikuu
toiduraha Saue
Gümnaasiumis on:
1. - 9. klasside
õpilased saavad
septembrikuus
KOOLIS SÜÜA
TASUTA!
10. - 12. klass
280 krooni
Toiduraha palume tasuda RK
Teeninduse OÜ arvele Hansapanka
(kood 767) a/a nr. 221018424457
30.augustiks.
Selgituse osas palume kindlasti välja
tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta
sularahas, kooli sööklas 01.09.
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta. Antud aegadel saab
sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada
toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 6 596 068.
Küsimuste ja ettepanekute korral
helistada telefonil 6 992 039 (söökla
juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovib
RK Teeninduse OÜ
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Päevakeskuses on
algust tehtud väga
tänuväärse
tegevusega.

Ootame kõikidelt
pensionäridelt ja
puuetega inimestelt
kirjalikke avaldusi

Päevakeskuse juhataja Ulvi Seermaa
juhendamisel on võimalik osa võtta
kepikõnni tundidest ehk kõmbingu
tundidest. Teeme koos harjutusi, õpime
õiget tehnikat ja kõnnime - kes vähem,
kes rohkem.
Olen läbi teinud puusaoperatsiooni ja
siiani kasutanud tugikeppi, kuid nüüd
tunnen, et ei pruugigi polikliinikusse
arsti juurde kõndida tugikepiga vaid
saan kasutada kõndimiskeppe.
Käimiskeppide eelis on veel selles, et
kui tugikepp võib vahepeal kukkuda
maha või ununeda kuskile, siis
kõndimiskeppidel on hoidmiseks
rihmad ja kaotada neid pole võimalik.
Kepikõnniga saavad tegeleda kõik, ka
südamehaiged ja astmahaiged.
Kõndima ei pea kiiresti, vaid vastavalt
oma tunnetusele. Siiani oli mulle
vastmeelt pikemat vahemaad kõndida,
nüüd on see muutunud.
Praegu laenutan keppe päevakeskusest, kuid varsti ostan endalegi.

Pensionäride ja puuetega inimeste
igaaastane jõulutoetus makstakse alates
käesolevast aastast välja pangaülekandena.
Raha ülekandmiseks ootame igalt Saue
linna elanike registris elukoha registreerinud pensionärilt ja puudega inimeselt
kirjalikku avaldust, kuhu on märgitud
ees- ja perekonnanimi, elukoht,
sünniaeg, pangakonto omanik ja number
ning kontakt telefon. Avalduste blankette
saab Saue Linnavalitsusest, Saue
Päeva-keskusest ja Saue linna
kodulehelt vt www.saue.ee /õigusaktid,
avalikud dokumendid/blanketid.
Täidetud avaldused tuua või saata
postiga Saue Linnavalitsusse aadressil
Tule 7 Saue linn 76505. Avaldused võib
asetada ka linnavalitsuse välisukse
kõrval asuvasse postkasti.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt jooksva
aasta 30. novembriks. Toetuse
avalduses esitatud andmed jäävad
aluseks järgnevate aastate jõulutoetuste
väljamaksmistele Toetuse avalduses
toodud andmete muutumisest tuleb
linnavalitsust informeerida jooksva aasta
30. novembriks. 2006 aasta jõulutoetuse
suuruseks on kinnitatud 200 krooni.

LIIDIA VÄLJA

Saue Päevakeskuse tegevused
augusti teisel poolel
21.augustil 10.00 Harjutame kepikõndi Ulvi juhendamisel.
PÄEVAKESKUSEST SAAB LAENUTADA KÄIMISKEPPE
21.augustil 14.00 Vaatame videofilmi „Kuulsuse narrid”
22.augustil 11.00
Psüühilise erivajadusega inimeste loodusmatk.
Päevakeskus on suletud 11.00 – 14.00
22.augustil 15.00 Nõupidamine; huvikeskus- Päevakeskus
23.augustil 11.30
Psüühilise erivajadusega inimeste tegevused
23.augustil 15.00 Ootame kõiki päevakeskuse ringijuhte ja klubiliste
tegevuste juhte päevakeskuses. Väike arutelu enne sügise algust!
24.augustil 10.00 Kepikõnd ehk kõmbing, tulge kõmpima!
25.augustil 09.00 Kasutatud riiete ja esemete jagamine
28.augustil 14.00 Filmi vaatamine
29.augustil 10.00 Psüühilise erivajadusega inimeste sõit Jägala joale.
Päevakeskus on suletud 10.00 – 15.00

30.augustil 10.00
30.augustil 12.00
31.augustil 15.00
1.septembril 10.30

Jõulutoetuste
väljamaksmine
Jõulutoetus makstakse välja igal aastal
alates 01.detsembrist kuni 21.
detsembrini kandes raha avalduses
märgitud pangakontole. Puudega
lapsele ettenähtud toetus kantakse
puudega lapse vanema arveldusarvele. Jõulutoetuse saajale, kellel
endal ja kelle lähedastel puudub
pangakonto makstakse toetus välja
erandkorras Saue sidejaoskonna
kaudu järgneva aasta jaanuarikuu
jooksul. Toetuse saajale, kes on
liikumispuudega ja kelle lähedastel
puudub pangakonto makstakse toetus
välja erandkorras kojutoomisega
sularahas ajavahemikul 01.detsembrist kuni 21.detsembrini.Tuletame
veelkord meelde – kirjalik avaldus tuleb
esitada kõigil Saue linna pensionäridel
ja puuetega inimestel! Kirjalikult
esitatud avaldus jääb aluseks
jõulutoetuse maksmisel st avalduse
mitteesitanud
pensionäridele
jõulutoetust ei maksta.
HELI JOON
Linnavalitsuse
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Naisansambli Rukkilill lauluproov
Psüühilise erivajadusega inimeste tegevused
Päevakeskuse taidlejad esinevad Merivälja Pansionaadis
Saue Linna Invaühingu koosolek

21. – 24. august toimub kasutatud lasteriiete,
jalanõude ja mänguasjade kogumine
(vähesel määral võib tuua ka korralikke täiskasvanute riideid).
Kui kodus on ülearuseid kodumasinaid,
mööblit või midagi huvitavat,
siis andke teada telefonil 65 95 070.
Kellel vajadus muretseda mööblit, kodumasinathelistage 65 95 070,
võimalusel viime pakkujad ja soovijad kokku!
25.augustil toimub kasutatud esemete jagamine
TEADE!

Veel on võimalik osta pileteid Vene Kultuurikeskuses 15. septembril kell 18.00 toimuvasse KASSIDE TEATRISSE
(Moskva). Pilet maksab 100.- krooni
v
Samuti on võimalik tellida pileteid Tallinna Linnahallis toimuvale tsirkuseetendusele SIMPANS LARIK JA TEMA SÕBRAD (Moskva).
Etendus toimub 23. septembril kell 13.00 . Pileti hind 100.- krooni
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SELLEL LEHEKÜLJEL JAGAB VAJALIKKU TEAVET
SAUE LINNAVALITSUSE SOTSIAAL- JA TERVISHOIUVALDKONNA
JUHT HELI JOON
Hooldajatoetus – kellele ja
kui palju?
Alates 1. aprillist 2005
maksab Saue Linnavalitsus
sügava ja raske puudega
inimeste hooldajatele
hooldajatoetusi.
Hooldajatoetuse maksmiseks
on Saue Linnavalitsuse
eelarves 2006 aastal 325 400
krooni.
Käesoleval ajal on Saue linnas
määratud hooldaja kokku 58-le
puudega inimesele (aasta tagasi 62).
Kõik hooldajad saavad hooldajatoetust
Iga hooldaja ja hooldatavaga sõlmib
linnavalitsus lepingu.
Hooldajatoetuse maksmine toimub igal
kalendrikuul.
Linnavalitsuse
korraldusega määratud hooldajatoetus
laekub hooldamist osutava isiku
arveldusarvele. Toetuse suuruseks on
2006 aastal kinnitatud raske puudega

inimese hooldajale 300 krooni ja sügava
puudega inimese hooldajale 500 krooni
ühes kuus. Hooldajatoetuse maksmine
lõpetatakse kui hooldaja ei ole täitnud
lepingulisi kohustusi, hooldaja või
hooldusteenust vajav isik on avaldanud
kirjalikult
soovi
hooldamise
lõpetamiseks, hooldusteenust vajava
isiku hooldekodusse paigutamisel või
elukoha muutumisel ning hooldatava
või hooldusteenust osutava isiku surma
korral. Hooldajatoetuse maksmine
peatatakse kui hooldusteenust vajav
isik viibib haiglas rohkem kui üks
kalendrikuu.
Hooldaja eest makstav sotsiaalmaks.
Alates 1. juulist 2006 maksab Saue
Linnavalitsus hooldajate eest, kes ei
tööta ega saa riiklikku pensioni,
sotsiaalmaksu. Neile hooldajatele
tagatakse ravikindlustus. Hooldajad,
kes asuvad tööle või lõpetavad
töötamise ning kellele määratakse pension või lõpetatakse töövõimetus-

pensioni maksmine, palume sellest
kirjalikult teavitada 10 päeva jooksul
Saue Linnavalitsust.
Kuidas hooldaja määratakse?
Hooldaja määramiseks tuleb pöörduda
Saue Linnavalitsuse poole kirjaliku
avaldusega (blanketid saadaval
linnavalitsuses ja Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee. Samuti
tuleb esitada hooldaja ja hooldatava
isikut tõendav dokument ning hoolt
vajava
isku
kohta
arstliku
ekspertiisikomisjoni otsus puude
raskusastme määramise kohta.
Hooldaja määratakse linnavalitsuse
korraldusega. Korralduse väljavõtted
ning lepingud saavad kõik osapooled
allkirjastatult ning lisaks ka
linnavalitsuse poolt „Hooldaja
käsiraamat”.
Kõikide probleemide ja küsimustega
hooldamise osas palume pöörduda
sotsiaalabi spetsialisti Meeli Kallase
poole telefonil 6 790 176.

KOOLILASTE TOETUSE MAKSMINE 2006. AASTAL

9C KLASS

Vastavalt Saue Linnavolikogu
20.03.2003.a. määrusele nr. 10 “Saue
linna lastetoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“ ja Saue
Linnavalitsuse 11.05.2005.a. määrusele
nr. 4 “Koolitoetuse maksmise kord”
makstakse Saue Linnavalitsuse poolt
Saue linnas elukoha registreerinud
õpilaste vanematele koolilaste toetust
2006/2007. õppeaastal kooliskäivate
laste kooliskäimise toetamiseks.

Toetuse saajateks on kõik õpilased,
kelle mõlemad vanemad on
registreerinud elukoha Saue linna
elanike registris. Toetust makstakse
ühel korral aastas ajavahemikul
1.oktoober kuni 30. november. Toetus
kantakse lapsevanema poolt kirjalikus
avalduses näidatud arveldusarvele.
Avalduse blanketid on saadaval Saue
Gümnaasiumi kantseleis, Saue
Linnavalitsuse infoletis ja Saue linna

koduleheküljel
www.saue.ee /õigusaktid-blanketid –
koolitoetuse taotluse blankett/.
Avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu
kuni 30.septembrini. 2006/2007
õppeaastal on koolilaste toetuse
suuruseks vastavalt lapse esimesel
kooliaastal – 600 krooni ja järgmistel
kooliaastatel (2.klass – 12. klass/
kutseõppeasutuse viimane kursus) –
300 krooni.
NB! vaata ka lk. 13

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Line-tants alustab uut hooaega pühapäeval, 3. septembril
kell 18.00 koolimaja saalis. Oodatud on nii vanad kui ka uued tantsuhuvilised.
TREENER KAIE SEGER

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Huvialaringidesse registreerimine ja info laste ning noorte
vaba aja veetmise võimalustest Saue linnas
6. septembril kell 18.00 koolimaja saalis

!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"
Saue Huvikeskus vajab algavaks õppeaastaks meisterdamise
ringi juhendajat 8-12 aastastele poistele .
Info telefonidel 6595 009, 5234339
email: sauehuvikeskus@hot.ee
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MEELDETULETUS
2006. aasta veebruaris jõustus
erastamisväärtpaberite väljaandmise ja kasutamisega
seonduvate seaduste muutmise seadus. Muudeti
õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse
määramise ja kompenseerimise seadust.
Kui õigustatud subjektile ei ole
hüvitusväärtpaberit välja antud 31.12.2005
aastaks, siis makstakse talle hüvitis rahas. Samuti
makstakse hüvitist kasutamata jäänud EVP-de
eest rahas erastamisväärtpaberi nimiväärtuses.
Muudatuste kohaselt saab EVP-sid kasutada
erastatava maa eest tasumiseks kuni 31. detsembrini
2006.a.
Selleks ajaks kasutamata jäänud
erastamisväärtpaber kustutatakse. Õigustatud
subjekt võib kuni 1. juulini 2007 esitada
krediidiasutusele avalduse kasutamata jäänud
erastamisväärtpaberi eest makstava hüvitise
kandmiseks tema näidatud pangakontole.
Kui õigustatud subjekt ei esita tähtaegselt
avaldust hüvitise kandmiseks tema näidatud
pangakontole, siis erastamisväärtpaberit ei
hüvitata.
Lugupeetud Saue linna elanikud, kes veel
soovivad kasutada EVP-sid maa ostmiseks!
Saate seda teha kuni 31.12.2006 a.
Kes maad osta ei soovi, aga saada või kasutamata
EVP-sid, esitage pangale avaldus, kuhu soovite
EVP-de eest saadava hüvitise üle kanda.

Saue Linnavalitsuse 19. istung
toimus 26. juulil 2006 ning
päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr.
261/
Nõustuti lepingu sõlmimisega OÜga Dalagor maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks vajalike plaanide
M 1: 20000 valmistamiseks.
2. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 262/
Sotsiaaltoetusi maksti kogusummas 14 775.- krooni.
3. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 263/
Sünnitoetust maksti viiele Saue linna kodanikule.
4. Raha eraldamine /korraldus nr. 264/
5. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta /korraldus nr. 265/
AS Cleanaway on tunnistatud jäätmeveo ainuõiguse andmise
avaliku konkursi võitjaks Saue linna haldusterritooriumil ning
Saue Linnavalitsusel ei ole andmeid, mis oleksid aluseks
jäätmeloa kooskõlastamisest keeldumisele.
6. Kohanimede määramise komisjoni moodustamine
/korraldus nr. 266/
Moodustati kohanimede määramise ettevalmistamiseks ja
ettepanekute tegemiseks linnavalitsuse komisjon koosseisus
Villu Liiv (esimees), Vello Toomik, Leo Sepp ja Jekaterina
Tikerpuu.
7. Majutusettevõtte registreerimine /korraldus nr. 267/
Majutusettevõttena registreeriti Saue Mõis.
8. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 268/
Registreeriti Tata Grupp OÜ fotostuudio.
9. Tule tn ja Uusaru tee vahelise gaasitrassi
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr. 269/
10. Info

Saue Linnavalitsuse 20. istung
toimus 2. augustil 2006 ja
päevakorras olid järgmised
küsimused:

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Õnnitleme!
JOHANNES SINIAAS
IRENE LUUD
ENDLA KEEK
HILDA VOKK
LAINE KOKEMÄGI
HENN ROONEEM
MAIE ROONEEM
ALEKSEI PAJULA
ELLEN TREIAL
MILVIA KREEGIMAA
TIIU NÖÖRLAID
LINDA LAANE

19. august 2006

88
88
86
85
83
83
82
80
75
75
70
70

1. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr. 270/
2. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr. 271/
Nõustuti avaliku ürituse „Lõikuskuu laat” korraldamisega
6. augustil.
3. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 272/
Kaubanduse korraldajana registreeriti FIE Silvi Pärn
4. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 273/
Sünnitoetust maksti kahele Saue linna kodanikule.
5. Hooldaja määramine /korraldus nr. 274/
Hooldaja määrati ühele raske puudega kodanikule.
6. Saue linnas, Kuusemetsa tn 5b maa ostueesõigusega
erastamine, Saue Linnavalitsuse 26. mai 2000 a korralduse
nr 189 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr. 275/
7. Koondise tn rekonstrueerimise töövõtja leidmiseks
riigihanke korraldamise ja järelevalve teenuse osutamise
hinnapakkumise kinnitamine /korraldus nr. 276/
Parima pakkumise teinud firmaks loeti
Tallinna Linnaehituse AS.
8. Info.
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SAUE LINNAVALITSUSES ON UUED TÖÖTAJAD
Alates 24. juulist töötab Saue
Linnavaltsuse juristi ametikohal ELIS
HAAV ja 7. augustist raamatupidajakassapidaja ametikohal MARE
LUGNA.
Saue Sõna tegi mõlema uue
töötajaga intervjuu.
Elis Haav: Võtsin osa Linnavalitsuse
korraldatud konkursist ja osutusin
valituks. 2005.a. lõpetasin kõrgkooli I
Studium
majandusõiguse
teaduskonna.. III kursusest alates
töötasin Sanomar Ettevõtetes, seega
on praegune minu teine töökoht.
Elukoht Tallinn. Minu tööülesanneteks
on linnavolikogu ja linnavalitsuse
nõustamine võlaõiguslikes küsimustes,
normatiivaktide
eelnõude
väljatöötamine, kõik lepingutega
seonduv – alates koostamisest,
sõlmimisest, kooskõlastamisest kuni
täitmise kontrollini välja ning
riigihangete ja hangete läbiviimise
seaduslikkuse
tagamine..
Vastuvõtuaegadel esmaspäeviti ja
neljapäeviti tegelen juriidiliste isikute,
mittetulundusühingute ja ühistute
nõustamisega. Linnakodanikega jääb
tegelema linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu.

SAUE
LINNAVALITSUS
KORRALDAB
AS Paulig Baltic
tehase laienduse
detailplaneeringu
lähteseisukohtade
ja eskiislahendust
tutvustava arutelu
ESMASPÄEVAL
28.augustil 2006
Saue Linnavalitsuse
3. korruse saalis
algusega
kell 18.00

Mare Lugna: Olen sauelane, pika
tööinimeseelu jooksul töötanud
mitmetes ettevõtetes, viimane PõhjaEesti Verekeskus. Linnavalitsuses on
minu tööülesanneteks Lasteaia,
Muusikakooli, Huvikeskuse ja
Päevakeskuse maksete arvestaminelaekumine. Samuti on minu käes kassa
– seega hakkavad linnakodanikud,
kellel Linna-valitsuselt raha saada või
Linnavalitsuse haldusalas olevatele
organisatsioonidele raha maksta, minu
juures käima. Seepärast istungi
Linnavalitsuse I korrusel, seal, kus
enne oli infosekretäri töökoht.

TEADE !
Saue lasteaias „Midrimaa”, Saue Muusikakoolis ja
Saue Huvikeskuses käivate laste vanematele
Palume kõikidel lapsevanematel, kes soovivad alates
septembrikuust saada e-posti kaudu arvet lapse koha- ja
õppetasude kohta, edastada oma kontaktandmed
Saue Linnavalitsusse aadressile mare@saue.ee
NB!
Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste
toetuse avalduse 2005 aastal ja kelle lapsed
käivad endiselt koolis, uut avaldust
esitama ei pea.
Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid
põhikooli ning kelle lapsed asuvad alates
1.septembrist õppima kutsekeskharidust
andvatesse õppeasutustesse peavad esitama
avalduse juurde lapse koolitõendi.

Kontaktandmetesse palume märkida enda ja
lapse nimi, õppeasutus ning arve
saaja e-posti aadress.
Lisainfo telefonil 6790
Saue Linnavalitsus
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Saue noor autosportlane
võistlustules
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Klubi SAUE TAMMED
orienteerujad võitsid jälle
medaleid
Laupäeval, 12. augustil toimusid
Palmse mõisa pargis
IV orienteerumisjooksu
Eesti meistrivõistlused
sprindidistantsil.
Naiste hulgas tulid poodiumile kõik koondislased. Esimese
koha saavutas Anu Annus (Peko), teise koha saavutas
Kirti Rebane (Saue Tammed) ja kolmandaks platseerus
Viivi-Anne Soots (Saue Tammed).
Põnevas heitluses läks meeste põhiklassis esikoht
jagamisele Olle Kärneri (Sportnet) ja Andreas Kraasi (Saue
Tammed) vahel. Vaid ühe sekundiga kaotas veel
juuniorieas Sander Vaher (Põlva Kobras).
Eesti Sprindikarika V etapp orienteerumisjooksus
toimus 10. augustil maalilise Paide Vallimäe ümbruses.
Meestest võitis Timmo Tammemäe oma noorema venna
Lauri ees. Kolmas oli klubi Saue Tammed võistleja
Andreas Kraas.

Sellise pealkirja all kirjutasime 22. juuni ajalehes, et Eesti
noorte meistrivõistlused seeriaautode ringrajasõidus algasid
14. aastasele sauelasele Mihkel Selbergile õnnetult –
kvalifikatsioonis parima aja saanud noormees pidi
käigukasti purunemise tõttu katkestama. Vahepeal teatas
Meile Tiit Selberg, et järgmised kolm etappi läksid 10. juulil
15-aastaseks saanud Mihklil väga hästi – kaks esikohta ja
üks kolmas koht. Tänu saadud punktidele oli ta vaatamata
esimese etapi katkestamisele tõusnud 66 punktiga
üldjärjestuses teisele kohale. Juhitis Valdur Komp 86
punktiga, kolmas oli Taavi Kuul 60 punktiga. Siis tuli veel
üks esikoht, paraku erinevatel tehnilistel põhjustel ka kolm
nulli. Kui sõita on jäänud veel kaks etappi, on Mihkel
kokkuvõttes napilt kolmandal kohal. Valdur Komp´i ja Taavi
Kuuli järel. Meistritiitel on püüdmatus kauguses ja teise koha
võib ta saada ka mõlemi etapi võitmise korral vaid juhul,
kui Taavi Kuul nendest ühel katkestab ja teisel ei tõuse
kõrgemale kolmandast kohast.

Saue Linnavolikogu esimees Orm
Valtson on visa tegija ka spordis
Laupäeval, 12. augustil startisid Piritalt Aegna
maratonile (24 km Pirita-Aegna-Pirita) 121 purjelaudurit.
Ajaga 1 tund 37 minutit ja üldarvestuses 77. kohaga
lõpetas võistluse tuule, lainete ja konkurentidega
sauelane Orm Valtson. Grand Seniorite arvestuses, kus
osales 21 võistlejat, oli koht 12.

Naistest võitis Grete Gutmann. Teiseks tuli Kirti Rebane
(Saue Tammed) ja kolmandaks Sigrid Ruul.
Enne laupäeval toimuvaid Eesti meistrivõistlusi sprindis
juhivad Sprindikarika arvestuses Kirti Rebane (Saue
Tammed) ja Timmo Tammemäe.
Orienteerumise sprindidistantsi Tallinna meistrid selgitati 7.
augusti õhtupoolikul Keila Männikus ja Keskpargis kulgenud
võistlusradadel.
Sprint on orienteerujate võistluskavva võetud viimastel
aastatel ja on oma elujõudu igati õigustanud. See
võistlusvorm toob sportlased metsavaikusest publiku ette
ning nõuab orienteerujailt kaardi lugemist ja otsuste
langetamist väga kiirelt jooksult.
Keila mehe Eduard Pukkoneni poolt joonistatud kaardil ja
planeeritud radadel asusid starti 131 orienteerujat.
Naiste põhiklassis olid kaks väledamat Eesti
koondislased, klubi Saue Tammed võistlejad
Kirti Rebane ja Viivi-Anne Soots.
Meest hulgas tuli Tallinna meistriks Eesti koondise liige
Erkki Aadli (Saue Tammed)
Võistlusest võtsid osa ka olümpiaklassi (RS:X) varustusega
surfarid. Kuigi viimased kümme aastat pole eestlased
purjelauaspordiga olümpiale pürginud, on Eesti surf
omandanud aasta-aastalt üha enam rahvusvahelist kaalu.
Aegna maratoni taolised purjelauaspordi rahvaüritused
kaasavad harrastajaid, kellest paljud on lapsevanemad.
Nende lapsed tegelevad juba purjelaua kui tõelise
spordialaga. Augustis osalesid näiteks Hawaii
Purjelauakooli noored Techno 293 MM-il Sitsiilias.
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Noor perekond soovib
kuni aasta lõpuni

ÜÜRIDA
KORTERIT VÕI
OSA MAJAST
Saue linnas või selle
lähedal. KIIRE
Tel.56696130 Erko

ÜÜRIN TOA VÕI
ÜHETOALISE
KORTERI
58293396

OÜ Bestway otsib oma kollektiivi
METALLITÖÖST
HUVITATUID INIMESI JA SPETSIALISTE.
Võimaldame vajadusel väljaõpet.Palk
kokkuleppel.Eeliseks auto olemasolu.
Mati Simmer 50 17 112.E-mail:mati@bestway.ee
Õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas võtab tööle

ÕMBLEJAID JA TRIIKIJA
väljaõppe võimalus. Tel.6747567

SAUE PLEKIKODA

Kõik plekkdetailid teie
majale,
räästapikkused
vihmaveerennid.
Valtskatused ja kivikatused
Valde Viiding OÜ Weltende
Tel 55 43 331,
roofman@hot.ee

Firma pakub tööd
KOPP-LAADURI
JUHILE
Elamisvõimalus
kohapeal.
Tel: 5067491, 53429420

Keila Tarbijate Ühistu kutsub “Saue Kaubakeskusesse” tööle

PAGARIABI JA
TRANSPORTTÖÖLISE

Eeldame:
*
suhtlemisvalmidust klientidega
*
ausust ja täpsust
*
kohusetundlikkust
Pakume:
*
täistööaega
*
põhipalk+preemia
*
vahetustega tööd
Info kaupluses või telef. 6781 579
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

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

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

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

KOSMEETIK
MANIKÜÜR
PEDIKÜÜR

KÕRVARÕNGAAUGUD
KÜÜNETEHNIK
SOLAARIUM 6,5 kw

Guinot HYDRADERMIE näohooldus
Avatud E-R 10-18, L 10-14
Tel 711 16 34, GSM 534 89 016
http://www.netvision.ee
e-post: ele@netvision.ee

MÜÜGIL
KINKEKAARDID

Tooteesitlustega tegelev firma otsib endale

TOOTEESITLUSKONSULTANTE,
DEGUSTEERIJAID
Kui oled aktiivne ja hea suhtleja ning Sul on pealehakkamist
ning vaba aega siis võta meiega ühendust.
Töö on liikuva iseloomuga, mis toimub nädala sees ja ka
lõppudel, suur osa tööst on Tallinna piirkonna suuremates
kauplustes 2-4 tundi päevas.
Ootame tublisid naiste ja ka kohusetundlikke meesterahvaid
alates 16 eluaastast kuni 40 eluaastani.
Saada oma CV meilile info@elujanu.ee või võta meiega
ühendust telefonitsi: 520 8249

VAJAN ABILIST
AIATÖÖDEL

Korteriühistu Tule 14
pakub tööd

Mudaaugul (muru
niitmine, kastmine, lilled)
kontakt tel.5013563

KORISTAJALE
Info tel 5015506

Kaotatud Sauel või linna
lähiümbruses mootorrata
registreerimisnumber
71PL.
Leidjal palun helistada
5 070 884

SOOVIN OSTA MAAD,
OTSE OMANIKULT.
Kõik pakkumised on
oodatud. Tel 56 483 464

THERA cut
TERAAPILINE
KUUMAKÄÄRILÕIKUSJUUKSEID RAVIV
LÕIKUS
Teostatakse firma JAGUAR
ThermoCut-System kuumakääridega
www.jaguer.solingen.com
Info:Kütise 4 Naistejuuksur Margit
Tel: 659 6459 • GSM: 511 1520
e-mail:margit.leetmaa@mail.ee

MÜÜME

Ele Ilu Stuudio

AS Rotosplast võtab tööle
•
LAOMEHE
•
PLASTIVALAJA
•
ABITÖÖLISE
lisainformatsioon
tel: 6 517 614, mob: 56 474 808

Saue ettevõte võtab
tööle
AUTOJUHI
veoautole Scania 143
Tel: 6 596 169
50 31 469

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind
420 kr/m³.
Lepp, 30 ja 50 cm, kuiv,
hind 500 kr/m³.
Hind koos
kohaletoomisega.
Info tel. 775 2018 ja
527 8041.

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

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

