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1. NOVEMBRIL TOIMUS SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
SAUE LINNA ARENGUSEMINAR
1. novembri õhtul olid sauelased
kutsutud koolimajja, et koos
linnavalitsuse töötajate ja Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
inimestega
arutada
linna
arenguplaani aastateks 2007 – 2013.
Arengukava hetkeseisu tutvustasid
Kaupo Reede (fotol) ja Demis Voss,
seejärel jaguneti töörühmadesse.
Õhtu lõpul võeti üheskoos räägitu ja
väljaöeldu kokku, vajalikud muudatused ja täiendused kirjutatakse
Arengukavasse.
Dokumendi üleandmine volikogule
toimub detsembris, siis arutavad
seda volikogu komisjonid.
Arengukavast annab ülevaate
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse
juhataja Kaupo Reede.
Saue linna arengukava koostamise võib
jagada kolme etappi. Esimene on nn
musta materjali kokkupanemine, teine
avalik arutelu ning kolmas dokumendi
kinnitamine
linnavalitsuses
ja
linnavolikogus.
Esimese etapi jooksul koguti olemasolevat informatsiooni ja statistikat,
koostati hetkeolukorra ülevaateid
erinevatest valdkondadest. Samuti olid
kokku kutsutud eri valdkondade
töörühmad, millised koosnesid Saue
linnavalitsuse spetsialistidest, allasutuste
töötajatest ja Saue linna eri valdkondade
aktiivsetest inimestest (ettevõtjad,
perearstid, kodanikeühendused jne).
Esimese etapi ülesandeks oli kaardistada
olemasolev info ning üldised, pidevalt
ette tulevad probleemid. Samuti käsitleti
töörühmades uusi ideid.
Teine etapp algas 1. novembrist, mil
toimus arengukava avalik arutelu Saue
Gümnaasiumis. Sinna olid oodatud kõik
Saue linna elanikud, kes soovisid kaasa
rääkida linna arengu küsimustes.
Vaatamata halvale ilmale ja õhtusele ajale
tuli kokku üle 40 inimese. Arengukava
arutelu oli üles ehitatud järgmiselt: esmalt
andsid
Harju
Ettevõtlusja
Arenduskeskuse (edaspidi HEAK)
töötajad teoreetilise ülevaate arengukava

koostamise põhimõtetest, seejärel
tutvustati esimese etapi tulemusi. Siis
moodustasime kohapeal töörühmad ning
kohaletulnud inimesed said valida,
millises valdkonnas nad tahaksid oma
arvamust avaldada. Töörühmi oli 3.
Esimese töörühma teemadeks oli
haridus, vaba aeg ja turism, töörühma
juhtis HEAK konsultant Demis Voss.
Teist töörühma - planeerimine,
infrastruktuur, ühistransport ja ettevõtlus
- juhtis Kaupo Reede.
Kolmanda töörühma – sotsiaalhoolekanne, tervishoid, tööhõive ja
korteriühistud – juht oli HEAK
konsultant Urmas Mardi.
Töörühmade meetod oli nn “valge
paberi” meetod - iga inimene sai avaldada
oma arvamust ja nägemust Saue linna
tulevikust. Seejärel arutleti väljapakutu
töörühmas läbi ja kui see leidis üldise
heakskiidu, pandi mõte ettepanekuna
kirja. Samas jäädvustati kõik mõtted, ka
need, mis ei leidnud üldist heakskiitu.
Selleks, et oleks võimalik nendega edasi
töötada.
Esimene töörühm leidis, et esimeses
etapis oli töö päris hästi korraldatud ja
peaeesmärk – Saue linn on uhke oma
haridussüsteemi üle – samuti selle
alaeesmärgid on igati head. Näiteks
materiaaltehnilise
baasi
pidev
uuendamine, koostöö naabervaldade ja
linnadega hariduse edendamisel jne.
Olulisena lisandus veel Saue Mõisa
senisest parem integreerimine Saue linna
turismiarendusse.
Teine töörühm kiitis
samuti heaks seni
tehtud töö. Uute
ettepanekutena
lisandusid “Peatänava”
kontseptsioon,
madalapõhjaline
ühistransport
ja
ühisplaneeringud
naaberomavalitsustega.
Kolmas töörühm
tõdes samuti, et töö
esimeses etapis on hästi
tehtud ja peaeesmärk Saue linna elanik peab
tundma, et temast

hoolitakse - samuti selle alaeesmärgid on
head. Lisandusid turvakaamerate
ülespanemine linna strateegilistesse
kohtadesse, õpilaste töömaleva senisest
aktiivsem rakendamine, avaliku
veevõtukoha rajamine (tulenevalt osade
kaevude kuivamisest Saue linnas sel
suvel).
Üldise teemana tõstatas Saue
Linnavolikogu esimees Orm Valtson üles
3 võimalikku arengustsenaariumit:
• kas linn jääb samadesse piiridesse
nagu praegu
• kas toimub liitumine Saue vallaga
• kas toimub laiem liitumine mitme
kohaliku omavalitsuse vahel
Samuti rõhutas volikogu esimees, et
oluline on mitte langeda valglinnastumise
protsessi ohvriks, vaid pigem areneda
tugevaks eeslinnaks. Olla ka
eeslinnastumise liider ja eestkõneleja
Harjumaal (miks mitte ka kogu Eestis autori märkus). Olulisena märgiti ära
koostööd igas valdkonnas teiste
omavalitsustega.
Teine etapp jätkub sellega, et
tulenevalt arengupäeval esitatud
ettepanekutest
korrigeeritakse
arengukava projekti ja siis pannakse
projekt välja linna kodulehele. Samuti
saab sellega tutvuda linnavalitsuses.
Seetõttu tahaks kõigile Saue linna
elanikele südamele panna - linna areng
on teie enda teha, lööge aktiivselt kaasa
arengukava
koostamisel
ja
kommenteerimisel.
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UNICEFI EESTVÕTMISEL TOIMUS TARTUS
LASTESÕBRALIKE LINNADE ÜMARLAUD.
Linnapea Ero Liivik käis 2. novembril
sealse linnapea Laine Jänese kutsel
Tartus. UNICEF´i eestvõtmisel toimus
seal Laste- ja Noortesõbraliku Linna
tiitliga pärjatud Eesti linnade ümarlaud.
Peeter Eelsaare
Kuu aega tagasi olid Saue Noortekeskuses
külas välisriikidest Eestisse akrediteeritud
diplomaadid. Kui omavahel oli tuttavaks
ning Saue linnast ja Noortekeskusest
ülevaade saadud, asuti jutlema. Kasutasin
tekkinud olukorda ja palusin vaiksemasse
ruumi diplomaatidega ringsõitu kaasa tegeva
UNICEFi Eesti esindaja Toomas Palu. Saue
linna peeti 2004.aastal teatavasti
Lastesõbraliku Linna nimetuse vääriliseks.

Küsisin, mis on lastesõbralikus tegevuses
lähiajal toimumas. Nüüd on paslik koht vastus lugejateni tuua.
Toomas Palu: “Meie rahvusliku
programmi Lastesõbralik Linn mõte on
selles, et inimesed saaksid aru – igaühel on
osa selles, et meie ühiskond oleks laste- ja
noortesõbralik. Iga linnakodanik saab ja peab
midagi selle heaks tegema. See pole autasu,
vaid õigus minna edasi. Sauel on näha, et
see toimib. Mitte ainult väliselt, vaid ka
sisuliselt korras lasteaed, kool, Noortekeskus
- need on asjad, mida ei saa ühe päevaga.
See on märk, et ollakse õigel teel ja saab
minna edasi. Tore on projektiga ühinenud
linnades märgata linnakodanike arusaamist

projekti mõttest ja tegutsemist. Kogu aeg
tuleb juurde ka sotsiaalse mõtlemisega
ettevõtteid.
Tahame teha Lastesõbralike Linnade
Klubi. Saue Noortekeskuses olen ette
teatamata käinud nii mina kui meie aktivistid
ja alati keeb siin tegevus, noori on palju. Ei
lõnguta tänavatel, ei istuta ainult arvutis.
Sauel tehakse juurde mänguväljakuid,
valmib terviserada. See on väga hea märk.
Üks kõrvaltvaataja mõte. Ühe või teise linna
elanikuna ei märka me tihti seda head, mis
meie linnas on. Peame seda iseendast
mõistetavaks. Sauel on palju tehtud ja ma
arvan, et Saue kogemusest peaks tulema ja
rääkima tulevases klubis. Asjad ei pea olema
suured – nad peavad olema head.
Väärtushinnangud. Me oleme koolides
teinud küsitlusi ja selgub, et noored ei tea,
mis asi on eeskuju. Ei osata märgata, et
vanaemas, treeneris, õpetajas või lihtsalt
naabrimehes on midagi head, midagi sellist,
mis vajaks omaksvõtmist. Seda ei peeta
tähtsaks. Aga peaks. Olen palju rääkinud,
eriti Lastesõbralikes linnades – leidke oma
linnas need inimesi, kes võiksid ja peaksid
olema eeskujuks. On see siis aednik,
meistrimees, kasvataja, õpetaja – oluline on
viia tema elufilosoofia noorteni. Sellest on
kasu kõigile.
Ja nagu ma tean, osatakse Saue linnas
inimesi tehtud töö eest tänada.
Nüüd tagasi tänasesse päeva.
Ero Liivik, mida Tartus räägiti/otsustati?
“Kohtumisel osalesid lisaks Sauele ja
Tartule veel Tallinna, Narva, Kunda, Põlva,
Viljandi ja Pärnu linnade esindajad. Üritus
toimus UNICEF-i traditsioonilise Sinise
Nädala raames, mis on ligi nädal Tartus
väldanud laste- ja noorteürituste sari. Hõlmab
tegevused niiöelda seinast seina – avatud on
kõik spordisaalid, muuseumid, kinodes
toimuvad vastavad seansid... Kõikjal üle
linna viiakse läbi võistlusi ja mänge. Usun,
et Tartu lapsed ja noored jäid sellega igati
rahule.
Ümarlaual otsustati, et laste- ja
noortesõbralike linnade esindajate
kohtumised hakkavad toimuma regulaarselt
ning kohtumiste vahepealsel ajal tehakse
mitmesugust koostööd. Samuti hakkab
Ümarlaud tegutsema kui omalaadne lobbyorganisatsioon. Tahame, et riigi valitsus ja
poliitikud kuulaksid ja arvestaksid rohkem
laste ja noorte huvidega.
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SAUE ETTEVÕTJAD
UKRAINA SAATKONNAS
Kui 11. oktoobri õhtupoolikul olid Sauel
külas diplomaadid. Keskpäeval olid aga
Saue ettevõtjad külas Ukraina Vabariigi
Suursaadikul. Tema Ekstsellents härra
PAVLO KIRIAKOV eraldas oma
päevakavast poolteist tundi, et arutada
Ukraina-Eesti ja eriti Saue-Kozeletsi
ärisidemete arendamist.
Toimetuse palvel kommenteeris
toimunut Saue Ettevõtete Liidu juhatuse
esimees Harry Pajundi: Kokkusaamine
möödus asjalikult, arutasime mitmeid
koostöövõimalusi. Suursaadik Pavlo
Kiriakov kuulas tähelepanelikult ja vastas
küsimustele põhjalikult. AS Sautec juht
Harry Ummik tundis huvi Ukrainasse
metsatehnika tarnimise ja Ukrainast
mäeseadmete ostmise vastu. AS Sami juht
Uuto Jugala, kellel üks müügiesindaja juba
Ukrainas olemas, uuris laienemisvõimalusi. Kas sinna just tootmist
paigutada, aga allhanked tuleksid kõne alla.
Keila Tarbijate Ühistu juht Olev Mäll on
valmis tarnima kaupluste külmutusseadmeid. Meie firma Eurokraft on
komplitseeritud seisus, sest vene autosid
ei saa lisaseadmete paigaldamiseks ja
ümberehitamiseks EL´i sertifikaatide tõttu
praegu Eestise tuua. AS Toode juht Mati
Kitt oli huvitatud müügiesinduse loomisest
ja kvaliteetse valtsmetalli olemasolu korral
selle võimalikust ostmisest. Kohtumise
käigus sai selgeks, et Ukraina on oma
majanduse arengus praegu seal, kus meie
olime üheksakümnendate esimes pooles –
maad osta ei saa, 100% väliskapitaliga
ettevõtet luua ei saa. Kuid ühisettevõtted
on võimalikud. Ukraina on ikkagi arenev
riik, Euroopale lähemal kui Venemaa, seega
perspektiive on. Kui ukse taga laiali
läksime, olid kõik mehed entusiasmi täis.
Lubasid saata omapoolsed nägemused
edasisest koostööst. Panen need kokku ja
edastan Linnavalitsusse, seal tõlgitakse ja
saadetakse edasi. Pall on praegu meie käes,
peame arukalt tegutsema.
Siinkohal teade kõigile Sauel
tegutsevate firmade juhtidele – koostöö
Ukrainaga on kavandamisel. Kellel on
huvi ja ettepanekuid, pange kirja ja
saatke mulle. Siit lähevad edasi.
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TOIMETAJA KÜLG

PROJEKT
Nimetasin selle lehekülje Toimetaja
leheküljeks. Harilikult tehakse seda
ajalehes siis, kui lehetoimetajal on oma
lugejatele midagi olulist öelda, soovib
ennetada sellel olulisel teemal lähiajal
saabuvaid lugejate kirju või lugejaid
vastaval teemal lausa kirjutama ärgitada.
Sedakorda on tegemist teemaga, mis
meie lehes olemas nii eelmisel leheküljel
kui lk. 9 ja 10 avaldatud Linnapea Ero
Liiviku Saue Linnavalitsuse poole aasta
töö aruandes.
Saue – Laste- ja Noortesõbralik Linn.
Peeter Eelsaare
Saue Sõna toimetaja
Eelmisel leheküljel tuletame meelde Saue
linnale 2004.a. omistatud tiitlit ja kümnenda
lehekülje lõpuosas, Linnavalitsuse aruandes,
on kirjas: Projekti Emade-Laste
Mängutuba ettevalmistamine – tuleb
Keskuse pargi lähedusse, senise nn Luige
viinapoe asemele (poe rendileping lõpeb
novembris, Linnavalitsus lepingut ei
pikenda).
Palusin alustuseks projektist rääkida selle
eestvedajal, Saue Linnavalitsuse lastekaitse
ja noorsootöö spetsialistil,Saue Linna
Lastekaitse Ühingu juhatuse liikmel Anneli
Ritsingul.
Anneli Ritsing: Linnavalitsuse korraldusega
on ametlik nimetus - Tõrukese mängutuba.
Projekt sai alguse 2005. aasta kevadel, kui
see mõte MTÜde Ümarlaua käigus
väikelastega kodus olevate noorte emade
poolt välja öeldi. Haarasin mõttest kinni ja
hakkasin tegelema. See oli vist volikogu
esimees Orm Valtson, kes ühel jägmistest
Ümarlaudadest ka koha välja pakkus –
Keskuse pargi juures, viinapoe asemele.
Tegelikult on kavandatav koht ainuke, kus

EMADE – LASTE

MÄNGUTUBA

Tõrukese mängutuba Saue linnas oma
funktsiooni täita saab. Siis võttis projekti
ette linnaarhitekt Kalle Koppel. Ta on projekti
arhitektuurilise osa läbimõtlemise ja
joonistamisega näinud meeletut vaeva –
puhkeseajast ja vabast ajast. Kavandatu on
mõeldud kaheks otstarbeks. Kui vanemad
lähevad poodi, arsti juurde, apteeki või
postkontorisse, saavad nad lapsed mängima
jätta. Kesklinnas saab olema koht, kus kasvõi
mähkmeid vahetada. Talvel lapsega
mänguväljakul mängimise järel või vahepeal
kuuma teed juua ja laste soojas ruumis
mängimise
kõrval
omavahel
lapsekasvatamise nippe arutada.
Lapsehoidjat me praegu seal ette ei näe –
selle probleemi peaks emad omavahel ära
lahendama. Täna sina, homme mina. Kui me
suudame sinna ka inimese palgata, siis
tulevad juurde nii kunstitunnid, arendav õpe...
Teine variant on laste sünnipäevade
pidamine. Ruumid üüritakse välja. Meie
kasutusse antakse kolm ruumi. Ühes tuleb
köögiboks – miniköök, riiulid, mikrolaineahi,
saab soojendada lapsele piima. Kaks
mängutuba. Üks käelise tegevuse jaoks –
lastelauad, väikelaste toolid. Seal saab
joonistada, voolida, värvidega pläkerdadamäkerdada. Teine, suurem ruum – pallimeri,
liumägi, pehmed moodulid, millest saab
laduda mida iganes ja nendel ka istuda. Siia
ka emade kohvinurgake, kuhu saab üle kolida
perekooli ja muud üritused, mis praegu
viiakse läbi Midrimaa hõivatud-koormatud
ruumides. Parklasse ehitame torud
lapsevankrite parkimiseks.
Noortekeskuse noortejuht ja kunstiõpetaja
Monika Liiv on projektiga seotud algusest
peale ja teinud põhjalikku tööd. Tema
nägemuses tulevad vabaks jäävatele
seinapindadele maalingud Tõrukese
seiklustest.

HEA SÕBER!
Varsti on käes jõuluaeg. Selleks, et Lastekülas elavate
laste jõulud rõõmsad ja säravad oleks, müüme selgi
aasta SOS Lasteküla heategevuslikke jõulukaarte!
Kaartide ostmisega toetate Keila SOS Lastekülas
elavaid vanemliku hoolitsuseta lapsi.
Tutvuda saab kaartidega meie kodulehel http://
www.sos-lastekyla.ee/est/joulukaart ning sealtsamast
saate teha ka tellimuse. Soovi korral toimetame Teile
kaardid otse koju või kontorisse! Ühe kaardi hind on
10 krooni.
Selle aasta kavanditest on ühe pildi joonistanud Keila
SOS Lastekülale kingituseks Astrid Lindgreni

Mänguasjade hankimisega on eriti huvitav
lugu. Käisime mitmetes tegutsevates
mängutubades vaatamas ja ideid hankimas.
Panime siis kalkulatsiooni kokku ja saime
summa 50 000 krooni. vastus – raha ei ole.
Kuidas seda raha hankida? Hakkasin uurima
ja projekti kirjutama. Selgus – raha saab
peaaegu kõigeks, mis paigal ja kinni, aga
mitte mänguasjade ostmiseks. Aga jätkasin
lolli järjekidlusega ja siis – just enne
puhkusele minekut – tuli kõne firmast Wavin
Estonia OÜ. Sealne sekretär teatas, et nende
suur kontsern annab igal aastal raha ühele
haruettevõttele ja sellel aastaks on saajaks
Eesti, nemad otsustasid anda raha Sauele.
Vabandas, et rahasumma on äärmiselt pisike
– ainult
3 000 EUR. See on ju ligi 50 000
krooni ehk summa, mis meil mänguasjade
ostmiseks vaja! Raha on meile üle kantud,
mänguasjad tellitud, osa neist juba
Prantsusmaalt kohale jõudnud. Vaat milline
huvitav lugu meie Emade-Laste Tõrukese
Mängutoaga.
Tõesti huvitav lugu üteluse “Küsi ja sulle
antakse...” stiilis. Ja peamine - Saue linna
jaoks olulise probleemi õnnelik lahendus. Mis
veelkord kinnitab – kui ühe asjaga
pühendunult tegeleda ja mitte alla anda
(Anneli Ritsing), leitakse või tuleb positiivne
lahendus ükskord niikuinii.
Lehitsesin ka praegu Saue linna juhtiva
koalitsiooni poolt 20. oktoobril 2005.a.
allkirjastatud Koalitsioonilepingut. Õigemini
polnud vajagi lehitseda, sest juba esimesel
leheküljel ütleb Lepingu punkt 2: Toetame
beebi- ja mängukooli, samuti väikelaste
mängutoe rajamist.
Seega kokkuvõte – Keskuse pargi
juurde, praeguse viinapoe asemele Emade
– Laste Mängutuba Tõruke. Või arvavad
Saue linnakodanikud teisiti?
Ootan Teie kirju.

raamatute illustraator väliseestlane Ilon Wikland.
Meie jõulukaarti ostes saadate teele ka Iloni
heasoovliku jõulusõnumi, et iga Eesti lapse jõulud
oleks rõõmsad ja rahulikud!
Täname kõiki Sõpru, kes eelmisel aastal meie kaarte
ostsid ja infot oma sõprade ringis edasi saatsid – tehke
seda ka nüüd ja olete teinud suure heateo väikestele
lastele!
Rohkem infot meie kohta leiate
kodulehelt:
http://www.sos-lastekyla.ee
Kõige paremate soovidega,
Aire Nurm
SOS Lasteküla Eesti Ühing
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TEATED

Kutsume kõiki 1.detsembril algusega kell 19.00
Saue Gümnaasiumi aulasse kontserdile

15. aastat rahvatantsu ja
rahvamuusikat Sauel
Sauel.
Esinevad: Kapell Saue Kägara
Rahvatantsurühmad Saue Kägara,
Saue Simmajad ja Vokiratas, naisansambel Rukkilill
Saue Gümnaasiumi rahvatantsurühmad.
Pärast kontserti jalakeerutus.

Kontakt: jaanus@saue.ee

Eriti oodatud on kõik endised
rahvatantsijad ja pillimängijad.

Lauluklubi 24. novembril kell 19.00 Saue kooli saalis.
Õpime uusi laule ja meenutame vanu!
Juhendaja Katrin Järvlepp

PÄEVAKESKUSE TEATED
Kes soovivad piletit etendusele Minu oivaline lahutus (monoetendus), sooduspilet 126.- ja
täispilet 180.- krooni. Etendus toimub 8. detsembril, algusega 19.00, palume teatada ja piletiraha
tuua päevakeskusesse 30. novembriks.
Salme Kultuurikeskuses toimub 9. detsembril Viru varietee Jõulushow , piletihinnaks kujuneb
142.- krooni. Soovijatel palume teatada 15-ks novembriks päevakeskuse telefonidel
6 595 070 või 50 87 872.

!!!!!!!!!!
Saue Päevakeskus on broneerinud sooduspiletid 26. detsembril Tallinna Linnahallis kell 13.00
toimuvale meelelahutuslikule pühadeshow‘le: Jõuluvana Reis Nukkude Maal ,
sooduspilet 125.- krooni. Piletihinna sisse on arvestatud ka KINGIPAKK. Sobib ka kingituseks
heale väikesele sõbrale! Palume oma soovist teatada 15. novembriks päevakeskusesse.

TÄHELEPANU, KES ARMASTAVAD HOBUSEID!!!

Saku Suurhallis toimub 10. detsembril hobuste show (12 hobust): TALVINE IME,
sooduspileti hind 100.- krooni.
Palume teatada 15. novembriks päevakeskusesse.

RESERVEERITUD PÄÄSMED HINNAGA 80.- KROONI
Jõuluaaria, 15.12.2006 kell 19:00 Niguliste kirikus, Antoniuse kabelis.
Risto Joost (kontratenor) Olev Ainomäe (oboe) Andres Uibo (orel).
Soovijatel palume piletid tellida ja välja osta hiljemalt 23ndal novembril saue päevakeskuses.

AEG ON NÄIDANUD, et piletitahtjaid on palju ning viimased paraku võivad ilma jääda.
Soovitada saab seda, et kui on kindel osalemise soov, siis tuleb kiiresti ka sellest teatada
päevakeskusesse ja tasuda raha ettenähtud kuupäevaks – nii ei ole hiljem pettumusi!
Pileteid ostetakse välja nendele inimestele, kes on raha eelnevalt tasunud!
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UUDISED

SELTSING TAMMETÕRU PIDAS JUUBELIT
Vihmane ja tuuline oktoobrikuu sügisõhtu
ei hirmutanud pensionäre Saue Mõisa
tõttamast. 15. aastat oli möödunud ajast,
mil Laulu- ning tantsulembelised naised ja
mehed Silvia Annuse eestvedamisel kokku
tulla ja oma klubi luua otsustasid.
Armand Nagel
Nüüdseks on 40 liikmega Seltsing
Tammetõru ülipopulaarne, koos käiakse
igas kuus. Meil on külas käinud Eesti
esimese presidendi pojapoeg Matti Päts,
televisiooni kaudu kõigile tuttav Valdur
Põld (Madis Milling). Meeliköitev oli
suvine bussireis Saaremaale. Eriti oodatud
on jõulupeod jõulukinoga. Maie ja Karli
on igal kevadel meid võõrustanud oma
kaunis koduaias.
Sünnipäevapeo avas ja külalisi tervitas
Tammetõru president proua Maie Uhtlik.

Kõik 11 asutajaliiget said mälestuseks
väikese meene ja kaunilt leedi Tiiult
lilleõie. Leinaseisakuga mälestati
manalateele läinud viit Seltsingu liiget.
Teiste seas ka esimest presidenti Uno
Tamme.
Meeldivaks üllatuseks oli Ervin Lillepea
ülesastumine poole sajandi taguste, meile
nii armsate ja tuttavate lauludega. Publik
reageeris tormilise aplausiga. Edasi ootas
meid uskumatult rikkalik “rootsi laud”.
Ning kui kõigi poolt armastatud väsimatu
pillimees Harald Matvei akordioni hääled
kõlama pani, olid esimesed tantsupaarid
kohe põrandal.
Mõisaproua Elgi Kriisa kutsus huvilisi oma
valdustega tutvuma. Käisime läbi kõik
ruumid ja olime siiralt üllatunud. Mida
kõike on jõutud viie möödunud aastaga –
kui me siin viimati pidutsesime – ära teha!
Kõik oli nii, nagu üks sajanditetagune

jahimõis välja nägi. Ainult mõned
uuendused – aurusaun ja mullivann.
Pulmad, juubelid või sünnipäevapeod
avarates mõisaruumides on arvatavasti
igaühe südamesooviks ja unistuseks.
Külalisteraamatut sirvides võisime tõdeda,
et siinset ööbimisvõimalust kasutatakse
agaralt, külalisi on olnud mitmelt maalt ja
mitmest rahvusest. Tänasime perekond
Kriisat, et nad võimaldasid pidada
Tammetõru sünnipäeva Saue Mõisas ilma
selle eest tasu küsimata.
Peoõhtu jätkus Saue Kägara trio laulude
saatel hiliste õhtutundideni. Märkamatult
möödus aeg tantsides, lauldes ja juttu
vestes. Ees ootas järgmine argipäev oma
toimetuste ja tegemistega.
Siirad tänusõnad selle peo korraldajatele ja
ka linnavalitsusele. Suuremate tähtpäevade
korral on nad oma toeka õla ikka alla
pannud.

PÄEVAKESKUSE ÕPPE- JA TÖÖTOAD AVATUD!
1.novembril avati väikese
koosviibimisega Saue Päevakeskuse
õppe- ja töötoad. Koondise 9 korter
1 on eakatele sauelastele juba
mitmeid aastaid tuttav kui
käsitöökeskus, kuid nüüd, peale
korralikku remonti, on lisaks nimele
oluliselt muutunud ka nende ruumide
funktsioonid.
Oma koha leiab seal nüüd Saue
Invaühing, toimuvad toimetuleku
tunnid, psühhoterapeudi vastuvõtt ja
nõustamine, samuti käib neis
ruumides koos Huvikeskuse
siidimaaliring ning loomulikult
jätkavad oma ilutegemist Saue tublid
käsitöö tegijad.
Tulevikus on tegevusjuhendaja
kõigil tööpäevadel pidevalt kohapeal
ja loodetavasti saab nii mõnigi
inimene hakata neis tubades temale
jõukohast tööd tegema. Siinkohal on
sobiv veelkord esitada Päevakeskuse
üleskutse, mis kord varem juba Saue
Sõnas ilmunud:

TEADE SAUE TÖÖANDJATELE !
Kui Teie firmas on väiksemaid töid, mida on võimalik
teha kodustes tingimustes (nt väiksema praagi
parandamine, erinevad pakketööd, käsitööd jm), siis
võtke meiega ühendust tel. 6 595 070, 50 87 872 või
tel. 6 857 248. Pakume töötegemise võimalust nii
eakatele kui ka puudega inimestele.

Päevakeskuse juhataja Ulvi Seermaa
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KOOSTÖÖVISIIDIL KATALOONIAS
Ero Liivik
Linnapea
Viibisin 23.- 27.oktoobrini Kataloonia
pealinnas Barcelonas. Käik sai teoks Helsinki - Tallinn Euregio eestvõtmisel.
Euregio on lühend kahest sõnast: EU ja
regioon. Selle all mõeldakse piirkondade
ja linnade vahelist koostööd Euroopa Liidu
raames, millest loodetakse osalevatele
omavalitsustele nii rahalist, kui
intellektuaalset tulu. Helsinki-Tallinn
Euregio on võrgustikuna eksisteerinud
alates 1999. aastast. 2003. aastal asutati
mittetulundusühing, mille üheks partneriks
on ka Harju Omavalitsuste Liit. Eesti
delegatsiooni kuulusid veel Harku
vallavanem Ott Kasuri, HOL´i esimees ja
Raasiku vallavanem Andre Sepp, Viimsi
abivallavanem Endel Lepik, HOL´i büroo
direktor Toomas Välimäe, professor Erik
Terk EBS ja Tuleviku Eesti Instituudist jt.
Samuti osales kaks inimest Soomest,
Uusimaa Regional Council’ist. Visiidi
eesmärk oli tutvuda Kataloonia piirkonna
juhtimise ja arenguga, samuti luua
koostöösidemed meie ja nende euregiooni
vahel. Visiidil toimunud kohtumised olid
kõrgetasemelised. Kohtusime näiteks
Kataloonia välissuhete ministeeriumi,
hariduse- ja ülikoolide ministeeriumi,
tööhõive- ja tööstuse ministeeriumi
juhtivate ametnikega. Külastasime ka Barcelona
teadusparki,
Barcelona
planeerimisameti direktoraati, kohtusime
Pürenee-Vahemere piirkonna juhtkonnaga.
Käisime ka Kataloonia Omavalitsuste
Liidu peakorteris.

VEIDI SIHTKOHAST
Barcelona on Kataloonia pealinn. Elanike
arvult teine linn Hispaanias. Asub
Vahemere rannikul, Llobregati ja Besòsi jõe
suudmete vahel. Linna elanike arv
halduspiirides on 1 593 000 (2005), koos
eeslinnadega üle 4 miljoni.
Barcelonas asub Kataloonia valitsus
Generalitat de Catalunya. Kataloonia on
Hispaania autonoomne piirkond. Pindala:
32 114 km2. Elanikke: 6 506 400 (2003).
Selle aasta juunis toimunud referendumil
toetas kolm neljandikku hääletajatest
regioonile suurema autonoomia andmist.
Rahva heakskiidu saanud plaani kohaselt

läheks edaspidi Kataloonia võimude
käsutusse senisest suurem osa regiooni
maksutuludest, samuti laieneks kohalike
õigus otsustada raha kasutamise üle. Plaan
näeb ette ka katalaanidele suurema
sõnaõiguse andmist immigratsiooniküsimustes ja kontrolli lennujaamade üle.
Sellega muutuks Kataloonia majanduslikult arenenumaid piirkondi
Hispaanias - üheks laiema iseseisvusega
autonoomseks regiooniks Euroopas.
Katalaanidele suurema autonoomia
andmist toetasid võimul olevad sotsialistid
ning mõõdukad rahvuslased. Hispaania
ühtsuse
säilitamist
pooldavad
konservatiivid ja täielikku sõltumatust
nõudvad vasakpoolsed aga kava ei
toetanud. Plaanile on oma heakskiidu
andnud ka Hispaania valitsus ja parlament.
Kataloonia autonoomsete õiguste
laiendamise protsess sai alguse möödunud
aasta septembris. Kohalik parlament võttis
vastu Hispaania keskvõimu ja Kataloonia
vahelisi suhteid reguleeriva statuudi uue
versiooni, mille kohaselt nimetatakse
katalaane nüüd eraldi rahvuseks. Kava
vastased näevad Katalooniale laiema
autonoomia andmises ohtu terve Hispaania
ühtsusele, kartes, et nüüd võivad sarnaseid
nõudmisi esitama hakata ka teised
regioonid, sealhulgas baskid.

ainult mees ja tee! Regioon müüb end
paljudel eri viisidel, ressursse hangitakse
ka Euroopa Liidust (seda tööd kohalik
euregio ka teeb). Planeerimistegevus on
allutatud üldisetele eesmärkidele – saad
rajada oma ettevõtte piirkonda, mis on
selleks otseselt ette nähtud. Näiteks praegu
käivad suured arendustööd nn
innovatsioonipiirkonna 22@ loomisel.
Suur ala keset Barcelona linna
planeeritakse tööstus- ja büroode alaks,
olemasolevad vanad elamukvartalid
lammutatakse (meie mõistes üsna korralik
vanem Tallinna kesklinn).
Muljeid-mõtteid kogunes väga palju.
Veidi kurb oli resümeerida, et vaatamata
Eesti viimaste aastate kiirele arengule on
meie mahajäämus Euroopa Liidust siiski
häirivalt suur. Tõenäoliselt läheb Eestil veel
aastaid, enne kui saadakse aru, et näiteks
riigi raudtee müümine-ostmine või mõne
üksiku magistraali valmimine pole riigi
üldise edenemise seisukohalt kuigi suure
tähendusega ettevõtmised.
Loodetavasti pole me selleks ajaks
oma mõne aasta tagust innovaatilist edu
maha mänginud, teised Euroopa
piirkonnad on meie Tiigrihüppele järele
jõudnud ning ettegi läinud.

VÕIMSAD MULJED
Eestis viimasel ajal palju räägitud nn.
teadmistepõhise majanduse juurutamine on
sealmail juba ammu reaalsuseks saanud.
Väga suur hulk avalikest ressurssidest
suunatakse just eelkõige teadus- ja
haridustegevusse. Hea näide on
teaduspargid - kogu infrastruktuur, mida
pole vähe (nt Barcelona teaduspargis on
80 000 m2 pinda), on rajatud Kataloonia
regiooni kulul. Regioon otsib ettevõtjaid,
kes tuleksid, rajaksid seal oma firma ja
tegutseksid. Oleks kõigile tulus. Ja tulijaid
on – üle maailma, nt paiknevad seal juba
USA suurte kompaniide Pfizer, Pepsico
jpm. esindused. Palju on ka alustavaid ehk
start-up firmasid. Põhiraskus uutel
tehnoloogiatel,
biotehnoloogiast
masinaehituseni. Seal paiknevad ka
ühiskonnateadustega tegelevad instituudid.
Lisaks infrasturktuuri arendamisele
võimaldatakse ka maksusoodustusi jm, ole

Fotol üks uutest ehitisest linnas – Torre Agbar.
Büroohoone, mis valminud 2005 aastal
sümboliseerimaks linna püüdlusi saada
Euroopa innovatsiooni keskuseks.

8

LINNAVALITSUSES

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega,
väljastas ehitusload, kinnitas
projekteerimistingimused, arutas sotsiaalküsimusi,
kinnitas hoolekogude koosseisud, eraldas
reservfondist raha, registreeris
kaubandustegevuse.
Linnavalitsuse istung toimus 1.novembril 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1.Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 366/.
2. Koondise tn 26 kasutusloa andmine
( teine lugemine) /korraldus nr. 367/.
3.- 11. Ehituslubade väljastamine(Koondise tänava
rekonstrueerimine, Saue raudteejaama sidekaabli ehitamine,
Koondise 15-62, Tule 5-25, Nurgakivi 3, Tule tn Tule põik tn
kaugeküttetorustiku ehitamine, Taimla tn 8, Tule 24 B, VanaKeila 61 / korraldused nr. 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376/.
12.- 19. Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Maamõõtja tn 8 elamu, Muskaadi tn 15 elamu,
Laua tn 3 elamu, Segu tn 11 kanalisatsiooniühendus, Tule tn
6 A kanalisatsiooniühendus, Saue ja Laagri vaheline
valguskaabel, Kiviloo tn 42 elektriühendus, Pärnasalu tn 36
korterelamu) /korraldused nr. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384/.
20. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 385 /.
Toetust eraldati:
• MTÜ-le Haridusselts „Vitalis” 15 000 krooni infolehe
„KõlaKoda” 2 numbri väljaandmiseks 2006.a.
• MTÜ-le Saue Folk 8 000 rahvamuusikaansambli ja
rahvatantsurühmade asutamise 15. aastapäeva tähistamispeo
korraldamiseks;
• Seltsingule „Tammetõru” 9 700 krooni kokkutuleku „Saue
kool 85” korralduskulude katteks;
• Spordiklubile THK-88 4 000 krooni projekti „Koolivaheaeg
uiskudel” transpordikulude ja jääüüri osaliseks tasumiseks.
21. Saue linna 2007 a eelarve (teine lugemine).
Eelnõu suunati kolmandale lugemisele.
22. Saue Gümnaasiumi hoolekogu kinnitamine
/korraldus nr. 386 /.
Hoolekogu kinnitati koosseisus: Argo Ladva, Tiina Tammik, Ene
Veskimeister, Ander Vist, Janne Põlluaas, Raivo Ojapõld,
Merike Saul, Valmar Kaur, Evelyn Raudsepp.
23. Saue Lasteaed Midrimaa hoolekogu kinnitamine
/korraldus nr. 387/.
Hoolekogu kinnitati koosseisus: Mihkel Volt, Greta SilbergKäärik, Marge Elmelo, Epp Sillakivi, Kalev Lillo, Kristjan
Jaani, Katrin Pihotalo, Ave Kivinukk, Eret Poom, Natalja
Matsina, Kaia Nuudi, Olga Komissarova, Iveta Vakrõõm,
Kristiina Kotter, Liilia Leius, Kaja Tammsalu, Maret Evestus,
Rafael Amos.
24. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine.
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
25. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu
20.02.2003 a määruse nr. 8 „Saue linna heakorraeeskirja
kehtestamine” muutmine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
26. Saue linna omandis oleva kinnisasja isikliku kasutusõigusega koormamine aadressil Kuuma tn 9, Saue linn
/korraldus nr. 388/.
27. AS Paulig Baltic korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine
/korraldus nr. 389/.
28. Rimi Eesti Food AS-i korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemine. /korraldus nr. 390 /.
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29. Tule 7 hoolduskulude jagamine /korraldus nr. 391/.
30.- 32. Hooldaja määramine / korraldused nr.393, 393,394 /.
33. Hooldaja määramine. Saue Linnavalitsuse 28.04.2003
korralduse nr. 124 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr. 395/
34. Koolilaste toetuse maksmine /korraldus nr. 396 /.
Koolilastele maksti toetust summas 208 500 krooni ja erandkorras
4 500 krooni.
35. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise koduse lapse
toetuse maksmine /korraldus nr. 397/.
36. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 398/.
Sünnitoetust maksti 7 perele a´6000 krooni.
37. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 399/.
Sotsiaaltoetust maksti summas 29 000 krooni.
38. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr. 400/.
39. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 401/.
Reservfondist eraldati Saue Koolihaldusasutusele 15 000 krooni
logo taastamiseks Saue Gümnaasiumi hoonel ja 4 500 krooni
eraldati projekti „Lääne-Harju turismiobjektide ja marsruutide
väljaandmise kava” kaasfinantseerimiseks.
40. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 402/.
Otsustati registreerida majandustegevuse registris teeninduse
tegevusalal tegutsemiseks Hiteh Kinnisvara OÜ, Pärnasalu 38,
ruumide rentimine.
41. Info
41.1 Parkimise korraldamine kooli juures
Otsustati võtta info teadmiseks ja moodustada probleemile
lahenduste leidmiseks innapea käskkirjaga töögrupp.
41.2 Kindlustuse pikendamine (Elis Haav)
Linnavalitsuse väikebussi Peugeot Boxer 350LH HDI
kindlustusteatis, periood 27.11.2006-26 11.2007.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

Detailplaneeringute
avalik väljapanek SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus korraldab alates 20. novembrist kuni 3.detsembrini k.a detail-planeeringute
avaliku väljapaneku Saue Linnavalitsuse
ruumides (Tule tn. 7, esimese korruse fuajee)
SAUE LINNA MÄNNIKU KINNISTU
DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suuruseks 5,6 ha.
Kinnistule on ette nähtud tootmis-laohoonete ehituskrundid
ja osaliselt jääb kinnistu maatulundusmaaks. Kinnistu
põhjaossa on planeeritud 9 tootmis-ärimaa krunti
(suurusega 3980-8867 m2, 90 % tootmis-laohoone maa
ja 10% kontori-büroohoone maa, suurim täisehitus % on
40) 1 transpordimaa krunt ja alajaama krunt.
SAUE LINNA TÕKKE TN 8B KINNISTU JA
LÄHIALA DETAILPLANEERING
Detailplaneeringuga on lahendatud Tõkke tn 8b kinnistu
kolme elamuehituskrundi moodustamine ja juurdepääsu
tee ning ka riigimaadest kahe elamuehituskrundi
moodustamine. Planeeritava ala suuruseks kokku on
1,03ha
SAUE LINNA LADVA TN 1 JA LÄHIÜMBRUSE
DETAILPLANEERING
Detailplaneering hõlmab Kaitseliidu Harju Maleva
käsutuses olevat territooriumi. Planeeritava ala
suuruseks on 2188 m2
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Saue Linnavalitsuse II ja III kvartali tegevuse aruanne
12. oktoobril Linnavolikogule esitatud aruande refereering.

I EHITUS-PLANEERIMISTEGEVUS
1) Koondise tänava rekonstrueerimine (nn läbimurre;
Koondise ja Kuuseheki tänavate ühendamine).
Linnavalitsuse komisjon valis projekteerijaks riigihanke
parima pakkumise teinud Urm Inseneribüroo OÜ, kelle hind
oli odavaim ning tähtaeg lühim. Projekti üleandmine toimus
augusti lõpus. 2.oktoobril selgus ehitaja riigihanke parima
pakkumise summa – 4,8 miljonit krooni. Ehitustöödega
alustatakse, kui selgub puudujääva raha (2,5 miljonit)
finantseerimine läbi lisaeelarve.
2) Sarapiku tervisekompleksi rajamine. Projekteerimine
kevadel, reaalsete tööde teostamine alates juunist.
(Avamine kasutamiseks toimus 21.oktoobril). Rada maha
märgitud, trass puhastatud, paigaldati valgustus, ehitati
aluskate, kelgu-suusamägi. Raja väikevormide (pingid,
prügikastid, viidad jm) hange ja paigaldamine. Kõikide
suuremate ehitustööde, hangete teostamisel viidi läbi
konkursid. I etapi tööd on lõpetatud, edasine sõltub raha
saamisest. Koostatud ja esitatud on taotlusprojekt
rahastamiseks Norra ja EMP finantsmehhanismist.
3) Koolimaja juurdeehitus. Koostatud on lähteülesanne,
eskiisprojekt, eelprojekt, eeltöö projekteerija leidmiseks läbi
riigihanke. Kooli juurdeehituse hõlmab algkooli,
muusikakooli, samuti söökla laiendust.
4) Projekteerimistegevuse juhtimine: Välja on antud 18
projekteerimistingimust elamutele ja 5 tootmis- ja
ühiskondlikele hoonetele (sh ARK Harju büroo hoone, AS
Fors MW laiendus, AS Paulig Baltic hoone laiendus jm).
Suurem osa laiendusi toimub detailplaneeringuga aladel.
Projekteerimistingimused on antud ka teedeletehnovõrkudele (elektirliinid, välisgaasitorustikud,
telekaabel jm).
5) Planeerimistegevuse juhtimises on algatatud
detailplaneeringuid, heakskiidu saanud suunatud avalikele
väljapanekutele ja korraldatud avalikke arutelusid.
6) Väljastati lubasid: ehituslubasid 23 tk, kasutuslubasid
12 tk, kaevelubasid 10 tk, raielubasid 8 tk.
7) Teehooldustöid tegi Saue linnas AS Tallinna Teed.
8) Tööd maareformi lõpetamiseks - õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamise ettevalmistamine (Saue
mõisa pargi tagune maa-ala 14 ha ulatuses), maa
ostueesõigusega erastamine, katastrimõõdistamise
korraldamine ja registreerimine (pidev protsess), ostumüügilepingute ettevalmistamine ( kvartalis sõlmitud 7 maa
ostueesõigusega erastamise lepingut) jne.
Vormistamisel on täiendavad munitsipaalmaa taotlused
ning tänavatealuse maa munitsipaalomandi vormistamine
(esitatud taotlustoimikud 12 maaüksuse kohta) ning maa
riigi omandisse jätmisega seonduv.

II SOTSIAALVALDKOND
1) Kohalikud sotsiaaltoetused: Isiku või perekonna
toimetuleku soodustamiseks antavat ühekordset toetust
maksti 193 - 127 pensionäridele, 61 töövõimetuspensionärile, 4 kodusele isikule ja 1 töötavale isikule. Kokku
maksti ühekordset toetust 237 474,05 krooni.
2) Toidu- ja huvitegevuse toetust maksti 44, kokku
16 761 krooni ja 12 perele, kus kasvab 3 ja enam last.
3) Sünnitoetust maksti 34 korral, kokku 204 000 krooni.
4) Eelkooliealise koduse lapse toetust maksti II kvartalis
174-le perele kokku 158 630 krooni ja III kvartalis 187-le
perele kokku 157 470 krooni (osa peresid on liitunud
septembrist, seetõttu summa väiksem).
5) Hooldajatoetust maksti ajavahemikus aprill-september
339-l korral kokku 119 300 krooni (lisaks ettenähtud
sotsiaalmaksud). Hooldajaid aprillis 58, mais 59, juunis 57,
juulis 57, augustis 55, septembris 53. 1.03.2006 tõusis
hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 300 kroonini
(enne 240) ja sügavapuudega isiku hooldajale 500 kroonini
(enne 400).
6) Toimetulekutoetust maksti aprillist-septembrini
25 korral 12-le taotlejale kokku 28 935 krooni.
Sotsiaalhoolekanne. Ööpäevaringse järelvalvega
asutustes on Saue linna ülalpidamisel kokku 5 eakat ja 2
töövõimetuspensionäri. Päevase järelvalvega Tallinna
Puuetega Noorte Õppekeskuses „Juks” kaks inimest ja
Haiba Lastekodus 1 alaealine.
Koduteenust osutab sotsiaaltöötaja sõlmitud lepingute
alusel 9-le üksikule eakale ja puudega isikule.
Hädaabitööd linnas tehti 78 tundi.
Sõidusoodustused. Bussiliinil 190 väljastati 596 tasuta
sõidu kaarti õpilastele ja ligi 1000 kaarti pensionäridele,
147 soodussõidukaarti (sh. 27 paljulapselise pere vanemat,
76 üliõpilast ja 44 õpilast). Elektriraudteel väljastati 75 tasuta
sõidukaarti.
Sõidusoodustused alates septembrist 2006 kuni 03.10.2006
väljastatud: tasuta sõit - 444 õpilase sõidukaarti, soodussõit
102 sõidukaarti: neist 23 paljulapseliste perede vanemad,
41 õpilast ja 38 üliõpilast. Elektriraudteel väljastatud 74
sõidukaarti.
Sotsiaalvaldkonnas korraldati veel Beebiball 5. mail,
16. juunil ja 22. septembril (2 balli ühel päeval), laste
linnalaager (2 vahetust) augustis, 27. septembrist
lastevanematele Gordoni Perekool Saue lasteaias (10
korda, osavõtjaid 14). Valmistati ette 49 eelnõu, määrati
hooldajad 10-le raske ja sügava puudega isikule, 26. juunil
õnnitleti Saue linna eakaimat elanikku Karjaküla
Hooldekodus.
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Saue Linnavalitsuse II ja III kvartali tegevuse aruanne
12. oktoobril Linnavolikogule esitatud aruande refereering (järg)

III KESKKOND, HEAKORD
Viidi läbi konkurss Korraldatud jäätmeveo ainuõiguse
andmiseks. Võitis firma AS Cleanaway. Lepingu kestus
01.10. 2006 kuni 01. 10 2009. Hanke järel algas septembrist
lepingute vormistamine ja ümbervormistamine. Koostati
Jäätmekava eelnõu. Organiseeriti kevadkoristus,
mullavedu, lilleistutus- ja hooldustööd. Konkurss “Kaunis
Kodu 2006”.
IV KULTUUR, HARIDUS, LINNA ÜRITUSED
Saue Gümnaasiumi juurde rajati mängu- ja
spordiväljakud, ehitati valmis skatepark. Sõlmiti 8 lepingut
õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe
stipendiumi eraldamise kohta. Kinnitati Saue Gümnaasiumi
põhimäärus, Saue Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise
kord, huvialakooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded. Ligi
500 Saue linna lauljat, tantsijat ja pillimängijat osalesid Harju
maakonna laulu-tantsupeol Keilas. 25 omavalitsusele esitati
arved koolituskulude tasumiseks Saue Gümnaasiumis,
Saue lasteaias Midrimaa, Saue Muusikakoolis ja Saue
Huvikeskuses käivate õpilaste ja laste kohta.
9 kultuuriühingule eraldati toetust erinevate projektide
läbiviimiseks 132 000 krooni, 19 spordiklubile eraldati
toetust 173 000 krooni laste pearahadeks ja klubi liikmete
tegevuse toetuseks.
Linna üritused: „Saue Laululaps 2006”, Kodulinnapäev
„Saue Sõlg”, IV Rahvusvaheline Noorte Jazz improvisatsioonifestival
„Visioon”,
Võidupüha
jumalateenistus ning pärja asetamine, jaanituli, linna
sünnipäeva tähistamine Rahvusmeeskoori kontserdiga.
Suheldi sõprusomavalitsustega Lätis, Ukrainas, Taanis.
V KANTSELEI TEGEVUS
Asjaajamine, personalitöö, arhiiv. Registreeriti 1227
kirja, vormistati 57 lepingut ja 79 kaadrialast käskkirja.
Ametisse vormistati 2 ametnikku (peale konkursse) –
raamatupidaja ja jurist.1. oktoobrist täidab jurist ka
sisekontrolöri ametiülesandeid.
Linnavalitsuse istungeid oli 17. Võeti vastu 226
korraldust ja 5 määrust. Korraldustest põhilise osa
moodustavad suvel ehitus- ja kasutusload ja
projekteerimistingimuste kinnitamised.
Tehniliselt teenindati 4 volikogu istungit, komplekteeriti
22 otsuse ja 9 määruse eelnõud. Need saadeti õigeaegselt
volikogu liikmetele.
Notariaaltoiminguteks vajalike dokumentide alusel
vormistati 69 notariaaltoimingut (enamus volikirjad pensioni
väljavõtmiseks ja allkirjade tõestused).
Kaubandustegevuse registreerimise osas kontrolliti
ja teostati registreerimistoimingud majandustegevuse
registris. Augustikuu andmetel registreeriti Sauel 106
kaubandustegevuses tegutsevat ettevõtjat. Augustis

registreeriti majandustegevuse registris ka üks majutusega
tegelev firma - Saue Mõis osutab nüüd ka majutusteenust,
seal on 5 majutusruumi 13 kohaga.
Sagenenud on mõisa üritustel ilutulestiku korraldamine.
Linnavalitsus reeglina ei luba ilutulestikku korraldada peale
kella 23.00 ja nõuab, et ilutulestik lastakse õhku mõisa taga.
Siiski esineb paukude õhkulaskmist mõisa ees, mis häirib
lähedal olevaid eramuomanikke.
Perekonnaseisutoimingud - ja
elukoha registreerimine.
Saue linnas sündis aruandeperioodil 27 last,
surmasid registreeriti 19.
Elanike arv seisuga 30.08.2006 on 5 764.
Elukoha tõendeid väljastati 193, vormistati 261 sissekirjutust, lahkus 125 inimest. Sagenenud sissekirjutused
Uusaru, Viigimarja, Kadakamarja, Kakao ja Aniisi tn.
aadressidele.
VI MUUD TEGEVUSED
Täideti Linnavolikogu poolt antud üleasannet – Saue
linna uue arengukava koostamine.
Senine tegevuse käik on alljärgnev:
1) Juulis moodustati linnapea käskkirjaga arengukava
väljatöötamiseks juhtivkomisjon(esimees abilinnapea
Rafael Amos).
2) Toimunud on hange konsultandi ledimiseks;
hankekonkursi võitis Harju Ettevõtlus- ja Arengukeskus
(HEAK).
3) Augustis moodustati 12 konkreetset töörühma,kes
tänaseks (11.10.2006) on pidanud üle 30 koosoleku.
4) Juhtkomisjon on koos käinud 3 korral. Uuesti
kogunetakse 17.10.2006.
5) Arengukava projekti avalik arutelu toimub 1.11.2006
kell 18.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
6) Novembrikuu jooksul vormistab HEAK Saue linna
arengukava 2007-2017 materjalid ning saadab need
juhtivkomisjonile. Pärast juhtivkomisjoni seisukohta
suunatakse arengukava linnavalitsussse, kus see läbib kaks
lugemist.
7) Linnavalitsus annab arengukava volikogule üle
detsembrikuu korralisel istungil.
Jätkus töö linna 2007.a. eelarve koostamiseks, samuti
koostati 2006.a. lisaeelarve.
Remonditi nn. käsitöökeskuse korterit (Saue Päevakeskuse projektina).
Projekti Emade-Laste Tuba ettevalmistamine – tuleb
Keskuse pargi lähedusse, senise nn. Luige viinapoe
asemele (poe rendileping lõpeb novembris, Linnavalitsus
lepingut ei pikenda).
Linnavalitsus osales kahe suure, Saue linna puudutava
projekti aruteludes - raudtee ümbersõit ja Tallinna ringtee
rekonstrueerimine.
Ero Liivik
Saue Linnapea
12.10.2006.a.
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MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
Lepp, 50 cm, märg, hind 420 kr/m³
Lepp, 30 ja 50 cm, pool kuiv
Hind 500 kr/m³
HIND KOOS KOHALETOOMISEGA
Info tel: 775 2018 ja 527 8041

Saue Koolihaldusasutus vötab tööle:

HOOLDUSTÖÖTAJA - õhtune tööaeg
VALVURI - nädalavahetused ja ööd
UJULA VALVEINSTRUKTORI
vahetustega tööaeg (6.00-22.00)
Täpne info Saue Koolihaldusasutusest Nurmesalu 9, Saue.
Tel: 6 595 611 Ivo Sandre
Tel: 6 596 519 Diana Kooskora

KIIRE !!!
Saumer OÜ
võtab tööle

SEKRETÄRI

OÜ KLEERON
võtab tööle

LAOTÖÖTAJA
Töö sisuks on toodete komplekteerimine ja
ladustamine.
Min. netopalk : 7000 kr.
Info tel: 6 727 727
Aadress: Piirimäe 9, Tänassilma, Saku vald, 76401

VÕTAN ÜÜRILE
v

GARAAZI
SAUEL

talvekuudeks
Tel:
52 73 094
või
50 35 669

7. novembri hommikul
kaotatud

AUTO VÕTMED

Tulla
Saue
Sooja 3
Tel:
6 596 520
56 633 942

(Audi), koos
signalistasioonipuldiga.
Võimalikul leidjal palun
väikese vaevatasu eest
teatada
Tel: 50 70 388 Ahto

Maksta teenuste eest saab kohapeal nii sularahas, kui ka
deebet- või krediitkaardiga. (Visa, MasterCard, Maestro).
Firma pakub Teile alljärgnevaid teenuseid:
" Rehvitööd autodele, mootorratastele ja mootorrolleritele.
" Autode ja mototehnika express-, ehk pisiremont.
" Autorent nii, juhiga, kui ilma.
" Haagiserent
" Puksiirabi/veoteenus (mootorrattad, rollerid, ATV d)
" Auto/moto iluteenindus (pesu, vahatamine, poleerimine,
salongi keemiline ja tavaline puhastus jpm...). Kasutame ainult
USA turuliidri ja kogu maailmas tunnustatud üle100.a. ajalooga
firma Meguiar’s Inc profisarja hooldusvahendeid!
" Mototehnika hoiustamine talviseks ajaks
(mootorrattad, rollerid)
" Auto/moto kulutarvikute ja hooldusvahendite müük
nii otse, kui läbi interneti-kodulehekülje.

Oleme avatud:
E – L 08.00 – 20.00
(alates kl 20.00 – 08.00 võimalusel – kokkuleppel)
P 09.00 – 17.00
(alates kl 17.00–08.00 võimalusel – kokkulepel)
* Töövälisel ajal kuni kl 22.00 ni lisandub hindadele 10%
ja peale kl 24.00 lisandub 20%
** Kõik teenused ettebroneerimisel kas telefoni teel või läbi
kodulehekülje kaasaarvatud puksiir- või käivitusabi.
Lisainfo ja broneeringud:
www.crystalservice.ee
e-post: info@crystalservice.ee
Tel: 53 426 393
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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

SAUE PLEKIKODA

SOOVIN OSTA

Kõik plekkdetailid teie majale,

KRUNDI või VANA MAJA SA
UEL
Tel: 51 28 935 või 52 57 80
9

räästapikkused, vihmaveerennid
valtskatused ja kivikatused
OÜ Weltende
Tel: 55 43 331, e-post:roofman@hot.ee

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME
Hinnad soodsad, garantii

Mälestame head naabrit

Telefon 50 29 075

ELMAR KAASIK´ut

Saue firma Rotos Doors OÜ pakub tööd

Kuuma tänav 4 majaelanikud

PAIGALDAJALE
kelle ülesandeks on garaaziuste ja väravate
paigaldus ning hooldus.
v

MARTA VULP´i

Eeldame:
B-kat lubasid, head tervist ja ausust.

ja avaldab kaastunnet lahkunu omastele.

Kasuks tuleb:
elukoht Sauel ja venekeele oskus
rahuldaval määral.
Pakume: väljaõpet kohapeal, püsivat tööd ja
palgataset 10 000 – 20 000 neto, mis sõltub
tükitööst.
CV palun saata
doors@rotos.ee
Lisainfo tel: 50 88 245

Seltsing Tammetõru mälestab oma liiget

Mälestame head sõpra ja naabrit

MARTA VULP´i
Ale tänava elanikud

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

