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KONTROLLPOST
Kauaoodatud Lasteaia ringtee
ehitusel on paigaldatud esimene
asfaldikiht ja tänavavalgustus.
Teeviimistlus ja murukülvamine
jäävad kevadtöödeks.
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Saue linna Mittetulundusühingud
korraldasid seminari
6. detsembril olid koos Saue MTÜ-de juhid, kultuuri- ja
spordiürituste korraldajad, linnavalitsuse ja linnavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed.
Linnavolikogu esimees Orm Valtson andis ülevaate volikogu
tegemistest ja abilinnapea Rafael Amos tutvustas 2007. aasta
kultuuri- ja spordivaldkonna eelarve projekti. Kohtumisel osales
ka Päevalehe ajakirjanik Anneli Ammas, kes juhtis vestlusringi
teemal: Vastastikustest suhetest ja õigustest kodaniku ja meedia
vahel.
SIRJE LUBERG

TÄNUAVALDUS

Helkurkampaania
“Ole nähtav! Kanna alati helkurit!”
Harjumaa raamatukogudes ja
eakate klubides
Sellel aastal esmakordsel pea kõigis Harjumaa raamatukogudes
käimasolev liiklusviktoriin on mõeldud I-IV klassi õpilastele.
Harjumaa raamatukogud said Maanteeametilt täiendavat
liiklusalast materjali ja lastel on võimalik nendega tutvuda.
Novembris – detsembris viib ka Saue linna raamatukogu läbi
algklassi õpilastele mõeldud liiklusviktoriini. Vastused vaatab
raamatukogu töötaja üle ning kingib pärast tublile vastajale
helkuri, mille laps endale külge riputab!
Kuna käes on pime aeg, siis tuletame kõigile meelde, et helkuri
kandmine on kohustuslik ka asustatud piirkondades. Õige on
helkur riputada paremalepoole põlve kõrgusele (s.o.auto tulede
kõrgusel). Helkur peab rippuma vabalt ja olema nähtav eest ning
tagant. Kui helkur on määrdunud, tuleb see välja vahetada.
Helkur peab vastama direktiivi 89/686/EEC nõuetele!
Maanteeaameti liiklusohutuse osakonnast on võimalik tellida ka
liiklusohutusalast koolitust eakatele. Helkurialased loengud on
juba toimunud Jõelähtme ja Aegviidu vallas. Pärast saab iga osaleja
endale helkuri külge riputada. Üritus on tasuta!
Juhul kui on huvi või kui tekib küsimusi, siis olen alati nõus
vastama!
Lisainfot liiklusohutusalastest materjalidest saab aadressil
www.mnt.ee liiklusohutuse all märgusõna “Kampaaniad”
Tervitades ja ohutut liiklemist soovides
Eve-Mai Valdna
Maanteeamet liiklusohutuse osakond peaspetsialist
611 93 94/ 50 78 232
eve-mai.valdna@mnt.ee

8.- 9. ja 16. - 17. detsembril toimus Sauel heategevuslik korjandus väikeloomade varjupaiga
heaks, mille korraldasid Lääne-Harju Noorte
Reformierakonna klubi koos Saue klubiga.
Korjandusega kogusime koertele ja kassidele
vajalikke esemeid ja toitu. Siinkohal tahaksin
tänada kõiki inimesi, kes tegid annetuse koerte
ja kasside varjupaigas ülalpidamise heaks. Tahan
tänada ka Saue Noortekeskuse inimesi, kes
lubasid noortekeskuse ruume korjanduseks
kasuteda.

RAHULIKKE JÕULE SOOVIDES
Ivar Feldmann
Lääne-Harju Noorte RE klubi juhatuse liige
Saue Noorte RE klubi esimees

Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas ja ühing

PRO POLONIA
kutsuvad keskkoolide õpilasi ning kõrgkoolide
tudengeid osalema Poola-teemalisel viktoriinil.
Test sisaldab üldisi küsimusi Poola poliitika, majanduse,
ajaloo ja kultuuri ning Poola ja Eesti vaheliste suhete
kohta.
Peaauhind: kõrgema klassi digitaalne fotokaamera ning
mitmed teised suurepärased auhinnad.
Rohkem infot: www.tallinn.polemb.net
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2006. AASTA SAAB MÕNE PÄEVA PÄRAST AJALOOKS. TAVAKS ON SAANUD
SEL PUHUL HEITA PILK TAGASI JA MÕTISKLEDA MÖÖDUNU ÜLE,
VAADATA TULEVIKKU.
SELLE AASTA VIIMASES
AJALEHENUMBRIS TEEB SEDA
SAUE LINNAVOLIKOGU ESIMEES
ORM VALTSON.

Saue Sõna: Milline oli Saue linna aasta
2006?
O.V.: Aasta oli rahulik, hea koduse ja hubase
väikelinna elu. Ilma suuremate skandaalide ja
vapustavate sündmusteta. Jätkati varasemaid
traditsioone. Kohe saab valmis Saue uus
arengukava 2007. – 2017. aastaks, volikogu
poolt uuendati linna Põhimäärust. Oli vilgas
kultuurielu, kuhu andsid oma panuse ka seltsidseltsingud, Gümnaasium, Muusikakool. Säilis
ja säilitati olemasolev looduskeskkond. Natuke
ka ehitasime. Koondise tänav ühendati Kuuseheki tänavaga, millega paranes liiklusohutus igahommikused autovoorid viidi elumajade
vahelt välja. Sarapiku terviseraja I etapp sai
valmis, on isegi tehtud esimesed suusasõidud.
Aktiivne välissuhtluse aasta – meil käidi külas
ja ise käisime. Aasta lõpus sõlmisime lepingu
uue sõpruslinnaga Prantsusmaalt.
2005.a. lõpus valitude Linnavolikogule ja
ametisse kinnitatud Linnavalitsusele oli see ju
esimene täispikk tööaasta. Oli väikeseid
naginaid, teineteisest möödarääkimisi, kuid kõik
probleemid sai läbi vaieldud ja selgeks räägitud.
Oma sõna sekka on saanud öelda kõik soovijad.
Koostöö vajab harjumist, kuid volikogu tööstiil
on olnud konstruktiivne, mõeldakse linna arengu
seisukohalt õiges suunas. Valmiva Saue linna
ülevaateraamatu materjale lugedes tulid meelde
noorusajad ja taaskord tuletati mulle meelde, et
Sauega olen seotud juba üle kahekümne aasta.
Täna julgen kinnitada, et tookord tehtud otsused
olid õiged otsused. Mida räägiti, millest unistati
– on valdavalt realiseeritud. Kõik, kes tahavad
linna arengule kaasa aidata, saavad seda teha.
Kodanikuühiskond, millest me tol ajal
unistasime, tänasel päeval toimib.
Saue Sõna: Seega võib öelda - kes niisama
viriseb, see ei taha, ei oska, ei suuda või ei viitsi
midagi ära teha?
O.V.: Ma nii rängalt ei ütleks – me kõik oleme
hõivatud, kõigil meil on ka oma elu. Saue on
ikkagi üks Tallinna eeslinnu. Kuigi meie pole
Harjumaa valglinnastumisele kaasa aidanud,

oleme kasvanud ja arenenud oma piirides ning
juba aastaid kindla plaani järgi. Saue uued
elmurajoonid ei muuda olukorda linnas mitte
halvemaks, vaid paremaks. Saame kinnitada
juba aastakümneid tagasi tehtud prognoosi –
linna elanike arv kasvab 1 000 inimest kümne
aastaga.
Saue Sõna: Ütlesite intervjuu alguses, et oli
rahulik, koduse väikelinna aasta. Aga
milline oli Teie hinnangu järgi ikkagi Saue
Aasta Sündmus?
O.V.: Üht või teist sündmust eriliselt rõhutada
on raske. Minu jaoks on nii Aasta Sündmus
kui ka Aasta Tegu ikka ja jälle Saue Inimene –
jätkuvalt töökas, heatahtkik, kaunistab oma
kodu, hoolitseb koduümbruse puhtuse eest,
võtab aktiivselt osa linnas toimuvast. Statistika
ütleb, et Eestimaa linnades elavatest inimestest
saavad suurimat keskmist palka Saue
linnakodanikud. Saue inimene on üks hästi
töökas inimene ja ülalnimetatud tunnustuse
auga ära teeninud.
Saue Sõna: Härra esimees vastas kenasti
korraga ära kahele toimetuse küsimusele,
seega võtame järgmise. Saue ei ela vaakumis,
tema elu mõjutab kogu riigis toimuv. Kuidas
tulid Teie arvates Eesti riik ja rahvas
mööduval aastal oma asjadega toime?
O.V.: Mööduv aasta oli presidendivalimiste
aasta, algas juba kevadel, kestis kogu suve ja
kulmineerus sügisel. Märksõna oli rahva
aktiviseerumine. Eesti inimene hoolib oma
riigist, talle läheb toimuv korda. On valmis oma
riigi eest pingutama. Lipud ja loosungid
presidendi valimise päeval sedda kinnitasid.
Oli ka negatiivset. Juurdumas on kahjuks
termin JOKK – juriidiliselt on kõik korrektne.
Kuid see JOKK ei samastu rahva õiglustundega
ja tekib palju pingeid. Meil pole veel oligarhe,
kuid näib kehtivat ütlus – loomariigis on kõik
võrdsed, ainult Lõvi on võrdsem. Ühiskond on
sellele andnud oma hinnangu ja arvan, et
kevadised Riigikogu valimised saavad seda
hinnangut ka näitama.
Saue Sõna: Tuleme Saue ja Eestimaa asjade
juurest tagasi isiklikule pinnale. Milliseks
kujunes Teie isiklik aasta?
O.V.: Täitus aasta töötamist Eest Linnade Liidus
ja Saue Linnavolikogu esimehena. Oli võimalus
õppida ja end ametialaselt täiendada.
Perekondliku poole pealt on oluline, et poeg
lõpetas Saue Gümnaasimi ja suvepuhkuse järel
läks teenima Eesti Kaitseväkke. Tema valik oli
Kuperjanovi Pataljon Võrus. Tegelesin aktiivselt
surfamisega, võtsin osa harrastajate võistlustest,
aastat kroonis Grand Seniorite konkurentsis
kolmas koht. Meil on veel viies pereliige – iiri
punane setter nimega Shumi. Tema võtab samuti
palju aega, eriti temaga näitustel käimine.
Helsingis toimunud suurel Euroopa
Koertenäitusel 2006 tuli ta võitjaks. Niigi pungil
auhinnakapp sai väärika täienduse.

Kordaminekuid oli ja loodan, et järgmine aasta
ei tule halvem. Sinna peaks mahtuma ka tütre
ülikoolilõpetamine magistrikraadiga.
Saue Sõna: Lehetoimetaja oli ausalt öeldes
üllatunud, et Orm Valtson on sellises vormis,
mis lubab surfata Aegna saarele ja tagasi
ning veel etteotsa jõuda. Sellise vormi pealt
vaatate vist enesekindlalt ka järgmisesse
aastasse? Nii Saue Linnavolikogu esimehena
kui ka isiklikult?
O.V.: Arvan, et aasta tuleb rahulik, aga töine.
Jätkuvalt investeerime linna heakorda, arutelu
käib kooli juurdeehituse üle. Hea sõnum on see,
et linna avalikus teenistuses töötajaid –
kooliõpetajad, lasteaiaõpetajad/kasvatajad,
huvikoolide töötajad – ootab ees väike
palgatõus. Püüame jätkuvalt tõsta
sotsiaaltoetusi. See sõltub linna eelarvest, mille
loodetavasti volikogu jaanuaris-veebruaris
vastu võtab.
Oluline sündmus on märtsi alguses, kui valime
Riigikogu. Saue linnakodanike osavõtt
valimistest on alati olnud aktiivne. Soovin, et
te oleksite seda ka seekord. Annaksid oma
hääle meil teatud-tuntud inimestele ja
erakonnale, kelle liikmed hoolivad Eesti
majanduse ja elujärje jätkuvast paranemisest.
Saue Sõna: Kui vaadata Saue arenemist
linnana, siis saabki vaid väita, et tuleb rahulik
ja töökas aasta. Saue on kogu aeg arenenud
kindlas suunas, rahulikult, plaanipäraselt –
ilma suuremate tõmblemisteta.
O.V.: Täiesti õige tähelepanek.
Revolutsiooniliste muudatuste ajad on Sauel
seljataga. Me paneme täna rõhu ikka sellele, et
arendada ja parandada seda, mis on eelnevatel
aastatel loodud. Et kogukond toimiks tervikuna.
Et meil oleks turvaline elada, et kohapeal saaks
kätte põhiteenused, et lapsed saaksid kohapeal
korraliku
hariduse,
et
oleksid
sportimisvõimalused, saaks vaba aega sisustada.
Püüame selle poole, et elukeskond muutuks
aasta-aastalt paremaks, linn kaunimaks – kõige
selle kaudu muutume ka meie ise.
Saue Sõna: Aastalõpusoovid sauelastele?
Orm Valtson: Üks soov on aastalõpusoovidest
veidi erinev. Nimelt soovin, et Sauel algaks
arupidamine Saue tulevikust laiemas mõistes.
Kuidas olla ja tegutseda edasi olukorras, kus
ümberringi kerkivad uued elamurajoonid, uued
tööstusettevõtted? Näide on AS Steri kiirituskompleks oma ohtudega linna vahetus
läheduses. Kõiki neid arenguid otsustavad
naabrid oma kabinettides, meil pole võimalust
midagi muuta ega kuidagi kaasa rääkida.
Kümmekonna aasta pärast võime olla linn linna
sees – selliste asjade otsustamisel peame me
saama võimaluse ise otsuseid teha. Siin tuleb
meil otsustada ja oma areng valida.
Lõpetuseks soovin kõigile Saue inimestele
rahulikke jõule (lootuses, et nad tulevad
valged) ja head vanaaasta lõppu.
Kindlasti töökat aastat 2007
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JÕULUAEG JA JÕULURAHU

JÕULUD EI TULE LUMEGA!
Tänavu on jõulud tulnud soojarekordite, sinilillede ja
kukeseentega. Hoolimata kodude akendel ja
linnapargi kuusel süüdatud elektrivalgustusest on
advendiaja kulgu iseloomustanud pimedus ja
vihmahoogude pladin. Kas see muudab meie
jõulutunnet? Mitmed, kellega olen sel teemal rääkinud,
ütlevad - sel aastal ei saagi aru, et jõulud saabuvad,
sest elektrikaunistused ei asenda lumevalgust.
Kui otsime ajaloolisi jõule ning tahame teada, kus elas
esimene jõuluvana või millal sündis Jeesus-lapsuke
tegelikult, peame tõde teada saades tunnistama – ka siis
ei olnud lund ega küünlasära! Esimene jõuluvana, Püha
Nikolaus pidas piiskopiametit tänase Türgi aladel ning
kõige tõenäolisemaks Jeesuse tegelikuks sündimise ajaks
oli hoopis kevad (piibliteadlased pakuvad märtsikuu
lõpupäevi)! Need ei ole faktid, mis oleksid olnud siiani
varjatud. Seda on piibliteadlased väitnud juba aastasadu.
Sellest hoolimata pole see hävitanud kellegi jõulutunnet.
Tegelikult ei ole ju jõulude puhul tähtis ajalooliste faktide
täpne teadmine ja kordamine, vaid see, mis on nende
faktide taga. Jeesus-lapse sünni puhul pole niivõrd oluline
tema sünnikuupäev kui tema sünni tähendus – miks ta
sündis? Jumal saatis oma Poja vabastama inimesi nende
mure(patu)koormast!
Seda suurt rõõmu lasi Jumal kuulutada läbi inglite, kes
karjastele ilmusid.
Ka tõelisest jõuluvanast rääkides ei ole oluline rõhutada
tema tegelikku Türgi päritolu, vaid seda, et kingitusi
jagades tehakse üksteisele rõõmu, jagatakse hoolivust ja
armastust!
Kõik see - kanda teineteise koormaid-muresid ning
osutada hoolivust ja positiivset tähelepanu - ongi tegelikult
jõulude õige tähistamine.
Mul on hea meel, et Sauel võime lisaks kaunistatud
linnaruumile ja kodudele märgata jõulusõnumi õiget
mõistmist kasvõi laste juures, kes koguvad raha kodutute
loomade varjupaigale, samuti kõigi nende juures, kes
teevad annetuse oma kooli vilistlase ravikulude
kandmiseks või mõne muu heategevusliku ürituse
toetuseks. Iga selline tegu ongi õige jõulutegu, mis kannab
edasi nii sõnumit Jumalast, kes saatis oma Poja jõuluööl
inimesi päästma, samuti Pühast Nikolausest, kes toetas
salaja vaese lesknaise tütreid.
Jõulud ei sünni lumest, küünaldest,
kingitustest või verivorstist.
Jõulud sünnivad meie südamest ja headest tegudest!
URMAS VIILMA
Kirikuõpetaja

INGLI LAUL
Kord inglike laskus mu õlale
ja vaikselt sosistas kõrva:
On sündinud Jõululaps kõigile!
ning ümises laulu õrna.
Jaga naeratust lahkesti kõigile,
anna käsi ja ütle hea sõna.
Jõulusõnum on mõeldud ka sinule.
Ingli laul oli õrn ja ka kõlav.
Tihti mõtlen ma ingli laulule,
mida öelda ta tahtis siis
kui ta laskus kord vaikselt mu õlale
ja taas kõlab kõrvus see viis.
Iga hetk tunnen Jumala armu.
Päeval, öösel ja igal mu sammul,
tunnen kindlalt end just Tema varjus.
Seda inglike laulis kord ammu.
Egle Viilma
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KUIDAS OLLA LASTE-JA NOORTESÕBRALIK?
Just sellise motoga konverents peeti läinud nädalal Tartus.
Osalesid Eesti Vabariigis UNICEFi Eesti Rahvuskomitee poolt
laste- ja noortesõbraliku linna tiitli pälvinud ning Tartu linna
asjaomaste allasutuste esindajad.
RAFAEL AMOS
abilinnapea
Õnneliku lapsepõlve aluseks on terve ja tugev pere. Õnneks on
Eestis enamik peresid sellised, sest lapsevanematena oleme me
küllaltki vastutus-ja kohusetundlikud. “Ärgem unustagem, et
tänastest lastest ja meie tööst nende heaks kujuneb homne Eesti
nägu,“ rõhutas oma avasõnas UNICEFi Eesti Rahvuskomitee
president Elle Kull.
Marcus Aureliuselt pärineb järgmine mõte: “Kui sa ei saa
muuta olukorda, siis muuda oma suhtumist sellesse.“ Just
toetudes sellele sententsile esitas oma ettekande
lõpuküsimused UNICEFi tegevjuht Toomas Palu:
miks muutuda, kas me tahame muutuda, kerged ja rasked
muutused, kus on muutuste algus ja kus lõpp?
Pärimised, mis tuleksid meil kõigil enda jaoks selgeks mõelda. Ja
veel üks tõdemus: Sinu linn on Sinu ja Su laste nägu. Tõdeti, et
Eesti rahvastikuga seotud põhiprobleemideks on madal sündivus,
elanikkonna vananemine, meeste üle kümne aasta lühem eluiga
naistega võrreldes ja ebaühtlane soolis-regionaalne paiknemine.
Sündivuse kasvu pärssivate teguritena toodi esile rahaliste

võimaluste nappust, eluasemeprobleeme ja töö- ning pereelu
ühildamise raskusi.
Järgmine aasta on Tartu linnas kuulutatud laste, noorte ja perede
aastaks. Kavas on tõsta sünnitoetused 8000 kroonini (kolmanda
ja enama lapse sünni puhul 10 000 kroonini), võimaldada 1.- 9.
klassi õpilastele tasuta töövihikud, rajada Kivilinna koolile
juurdeehitus. Lasteaia kohtade nappus tingib lähiaastatel kolme
uue lasteaia ehituse. Huvitava faktina sedastati, et koolide
koormuse langust on oodata 2015. aastal ning 2021. aastal algab
uus tõus.
Hea sõnaga tuletati meelde Taaralinna ettevõtjaid, kes viimastel
aastatel on rajanud hulgaliselt laste mänguväljakuid ja mängutube.
Vast tasuks ka Saue ärimeestel seda kena algatust järgida.
Suur oht varitseb lapsi tänaval. Tartus on auditeeritud kõik
ülekäigurajad ning need ka nõuetekohaselt valgustatud.
Järgmisetel aastatel töötatakse välja jalgrattateede arengukava ja
asutakse iga tänava äärde rajama kõnniteid. Ja veel üks arv Tartu
tegevusest - laste ja noorte vaba aja veetmisest:eelarvest
eraldatakse igal aastal noorte huviharidusele ja huvitegevusele
ligi 50 miljonit krooni.
Põlvas oli noorteaastaks 2006. aasta.Valiti noortevolikogu,
korraldati kesktänava lilleprojekti konkurss, avati laste mängutuba
ja perekeskus. Oma kogemusi noorsootöö alal jagasid ka Viljandi
ning Tallinna esindajad.
Tore ja kasulik päev oli.
Resümeena kasutaksin inglaste mõttetera:
“Me ei saa anda kunagi midagi muud kui oma parima!”

Saue Huvikeskuse 17 tekstiilikunstnikku ja 51 keraamikut
avasid 14. detsembril Raamatukogus näituse.
MADE KAARES
täiskasvanute keraamikaringis
osaleja
Keraamika – see on
imelihtne. Vooli, mätsi, rulli,
silu, sõtku, karesta, viimistle,
kleebi, liimi, põleta, glasuuri,
põleta veel kord, imetle, pilla
maha – killud toovad õnne!
Ja ega tekstiilikunstki palju
keerulisem ole!
Huvikeskusel on uuel aastal
plaanis korraldada lisaks
keraamikale ja tekstiilimaalile
veel viltimise ja
portselanimaali kursused.
Praegu käib kogu tegevus
kooli kunstiklassis, kuid
loodame lähiajal saada
kunstihuvilistele oma
tööruumid.
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AMETILÄHETUS

SAUE LINN SÕLMIS KOOSTÖÖLEPINGU PRANTSUSMAA LINNAGA
QUINCY-SOUS-SENART

Esmalt veidi informatsiooni meie uue
sõpruslinna – Quiny-sous-Senart’i
kohta. Quincy on väike omavalitsus, mis
paikneb Ile de France’i regiooni
Essonne’i maakonnas, asudes Pariisi
vahetus läheduses – rongisõit Pariisi
võtab 20 minutit, autoga veidi kauem.
Prantsuse omavalitsussüsteem erineb
Eestis kasutatavast mitmes mõõtmes:
esiteks on see mitmetasandiline ja teiseks
on omavalitsusi väga palju - ligikaudu
37 000. Riik on ju oluliselt meie
kodumaast suurem.
Saue Sõna
Quincy on rahulik, roheline ja pika
ajalooga linn, kus elab ligikaudu 8000
inimest.

kindla märgi ja pöörasin oma pilgu kolme
Baltikumi riigi poole, mis viimati Euroopa
ühendusse astusid. Ilma kindla nägemuseta
uurisin interneti kaudu asja, otsisin
kontakte ja peaaegu täiesti loomulikult
langes minu valik Eestile, mis asub
Prantsusmaast kõige kaugemal. Tekkisid
kontaktid ja tasapisi hakkas üha enam esile
tõusma Eesti pealinna Tallinna lähedal asuv
Saue.” Quincy linna delegatsioon külastas
Sauet käesoleva aasta veebruaris ja
Prantsusmaale naasti positiivsete
muljetega. Quincy volikogu toetas linnapea
ettepanekut sõlmida Sauega sõprusleping.
Meie poolt andis oma toetuse sõprussuhte
sõlmimisele Saue linna volikogu.
Saue linna delegatsioon külastas Quincy
linna 7.- 12. detsembrini. Delegatsiooni
koosseisu kuulusid volikogu esindajad
Harry Pajundi, Rainer Sternfeld ja Henn
Põlluaas, linnavalitsust esindasid linnapea
Ero Liivik ning
linnavalitsuse
liikmed Ingrid Niid
ja Rafael Amos.
Linnavalitsuse
hallatavaid asutusi
esindasid
Jaan
Palumets ja Monika
Liiv. Lisaks olid
Quincy
poolt
k u t s u t u d
esinejatena
Kristiina Liivik ja
Harry Illak.
P i d u l i k
sõpruslepingu
allakirjutamine
v

mõlema linnapea poolt toimus ülelinnalisel
aktusel 9. detsembril Quincy linna kultuurija spordikeskuse suures saalis
rohkearvulise publiku ja väärikate
tunnistajate juuresolekul. Kohale oli tulnud
ka Quincy pikaajalise sõpruslinna
Montemarciano (Itaalia) ametlik
delegatsioon linnapea Gerardo Cingolani
juhtimisel. Viimane soovis kahe linna

koostööle tuult
tiibadesse järgmiste
sõnadega: „Soovin
siiralt, et värske
sõprusleping
Quincy ja Saue
linna
vahel
õnnestuks sama
hästi, kui sõprus
Quincy
ja
Montemarciano
vahel. Sõpruslinnad
on
hakanud
moodustama
terveid võrgustikke,
kus sõpruslinnad ise

Kontakt Saue ja Quincy linna vahel tekkis
2005.aasta alguses Eesti Linnade Liidu
vahendusel. Miks ja kuidas kontakt tekkis
selgitab Quincy linnapea Daniel Besse:
„Minu sooviks oli sisse seada lähemad
suhted ühe linnaga Eestis, selles Euroopa
Liidu uues liikmesriigis, näitamaks üles
oma pühendumust Euroopa väärtuste
kandmisel. Minu meelest ei piirdu need
väärtused mitte majanduse ja turuga, vaid
nad on aja jooksul muutunud rahu,
solidaarsuse ja rahvastevahelise suhtluse
sümboliteks. Ma soovisin maha panna
v
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saavad teiste linnade sugulasteks. Elustavad
liikumist, mille juured asuvad Euroopa, mis
on
omakorda
alguse
saanud
väärtushinnangutest nagu sõprus, rahu ja
igas kultuuriruumis valitsev solidaarsus.”
Oma tervituse andis edasi ka hr Tarrisson
Prantsuse – Euroopa Omavalitsuste
Koostöö Organisatsioonist (AFCCRE),
lisaks austas üritust oma kohalviibimisega
Eesti suursaadik Prantsusmaal hr Margus
Rava. Tervitussõnu ütlesid samuti Crosne’i
linna aselinnapea Marylene Laug ja Quincy
linna sõpruskomitee esimees Martine
Mignard.

Suursaadik Margus Rava lausus oma
sõnavõtus: „Kaks riiki – Eesti ja
Prantsusmaa – on sõbrad ja kolleegid
Euroopa Liidus. Sõprussuhted prantslaste
ja eestlaste vahel muutuvad aastast aastasse
üha tugevamaks. Lisaks isiklikele ja
poliitilistele suhetele on ka teised kontaktid
- linnavalitsuste vahelised suhted, mis
annavad oma panuse riikide teineteisele
lähenemiseks. Ehkki Prantsusmaal on linnu
palju rohkem kui Eestis, on
igapäevased mured ning
toimetused iga linna või
regiooni tegevusalas –
transpordi, sotsiaalelu, avalike
teenuste pakkumise ja
keskkonna valdkonnas – suurel
määral sarnased nii Eestis,
Prantsusmaal kui Itaalias.
Lähedased kontaktid annavad
kindlasti võimaluse jagada oma
kogemusi kõigis nendes
valdkondades. Seetõttu on mul
heameel täheldada, et eesti ja
prantsuse linnade vahel on
ametlike sõpruslepingute
sõlmimine
muutumas
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traditsiooniks. Saue
ja Quincy-sousS e n a r t ’ i
sõprusvande
andmine
on
suurepäraseks
järjeks Võru ja
Chambray-lesT o u r s ’ i
sõpruslepingule,
mis sõlmiti kolm
aastat tagasi. Olen
kindel, et äsja
allkirjastatud

sõprusleping Saue
ja Quincy-sousSenart’i vahel saab
olema vastupidav
nagu tamm, mida
näeme mõlema
linna vapil.
Minu
parimad
soovid
selle
„tammepuust”
sõpruse eduks ning
kõigile neile, tänu
kellele sõpruslepingu
allakirjutamine täna
võimalikuks sai.”
Allakirjutamisele järgnes õhtul pidulik
galakontsert, kus astusid üles kaks koori
Prantsusmaalt – „Le Chene” ja „Battements
de Choeur”, eesti solistid ja „San Cassiano”
koor Montemarcianost. Muusikaprogramm
oli väga nõudlik ja esitused
kõrgetasemelised. „San Cassiano” koor on
esinenud paljudes välisriikides, võitnud
autasusid;
enamik
lauljaid
on
professionaalsed muusikud. Galaõhtul

kõlasid Mozarti, Händeli, Rossini, Chopini,
Bachi ja A.L.Webberi heliteosed. Saue
muusikud said sooja vastuvõtu osaliseks.
Saue ja Quincy-sous-Senart’i vastsõlmitud
sõpruslepingu olulisust Eesti ja
Prantsusmaa suhete arengus rõhutas seegi,
et galaõhtu külaliste hulgas oli ka Prantsuse
Rahvusassamblee (parlament) saadik,
Draveil` linnapea Georges Tron.

Saue delegatsiooni külaskäigu programm
oli tihe – tutvuti Quincy linnaga,
linnavalitsuse osakondade töö ja
juhtimisega, külastati Quincy erinevaid
koole ja sotsiaalkeskust, käidi
Essonne’i
maakonna
Kaubandus – Tööstuskojas,
samuti tööstusõppe keskuses.
Viibisime ka Eesti Vabariigi
Suursaatkonnas Pariisis, kus
meid võõrustasid hr Suursaadik
koos abikaasaga ja saatkonna
töötajad.
Prantslaste, eestlaste ja
itaallaste vahel tekkisid nende
päevade jooksul rõõmsameelsed ja tihedad sidemed.
Kindlasti oli siin peamiseks
põhjuseks külaliste majutamine
Quincy poole vastuvõtjate
kodudesse. Suhtlus meie ja
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võõrustajate vahel toimus peamiselt inglise
keeles, kuid hindamatuks abimeheks oli
meile eesti – prantsuse tõlk Eneken Laugen.
Quincy’s toimus ka Euroopa teemaline
mälumänguvõistlus, millest võttis osa ligi
sadakond inimest. Rahvuste lõikes olid
kõige tugevamad Euroopa tundjad
eestlased. Sauele tuli ka individuaalne võit
– meie delegatsiooni liige Rainer Sternfeld
suutis õigesti vastata kõigile 20-le
küsimusele ning võitis peaauhinna.
Võistlejate esikümnesse mahtusid veel
Jaan Palumets ja Rafael Amos.
Oluline on märkida, et Saue delegatsiooni
külaskäigu ja võõrustamise rahalised kulud
kaeti paljuski Euroopa Liidu projekti
„Aktiivse Euroopa kodakondsuse
edendamine” raames.
v

Prantsuse delegatsioon tuleb vastuvisiidile
Sauele tõenäoliselt 2007.aasta juunis.
Quincy linna koduleht internetis on
järgmine:
http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

23. detsember 2006
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Saue Gümnaasiumis õpetatakse prantsuse
keelt valikainena juba paar aastat. Kindlasti
võib areneda koostöö ka ettevõtjate vahel Prantsusmaal otsitakse uusi, innovatiivseid
suundi. Loodan, et meie koostöö toetamist
jätkavad mõlemad suursaatkonnad – nii
Prantsuse esindus Eestis kui meie esindus
Prantsusmaal. Lisaks on tekkinud kontakt ka
Prantsuse kultuuriinstituudiga Eestis. Eriti
tähtis meie jaoks on see uus sõprussuhe
olukorras, kus hea partner Taanimaalt, LedojeSmorumi kommuun, liitub 2007. aastast kahe
teise omavalitsusega ja saavutab sellise
suuruse, et koostöö Sauega võib jääda teiste
tegemiste ja huvide varju.
Meil on aga aktiivne
sõpruslinn Euroopas
- Quincy-sous-Senart – olemas.

KOMMENTAAR
Saue linnapea
ERO LIIVIK:
Mul on väga hea meel, et oleme sõlminud
prantslastega koostöölepingu. See on Saue jaoks uue
kvaliteedi näitaja - me ei ole enam vaesed
idaeurooplased, kes käsi pikal Euroopast midagi
lunivad, vaid võrdsed partnerid. Samasse kultuurija väärtusteruumi kuuluvad eurooplased.
2003. aastal toimunud Euroopa Liitu astumise
referendumil hääletas Saue peaaegu üksmeelselt
Euroopa Liidu poolt. Läbi selliste üksikisikute ja
linnade kontaktide on Eesti kuulumine Euroopa Liitu
saamas üha reaalsemaks.
Eesti jõudis Euroopasse läbi Soome ja Skandinaavia.
Nüüd on aeg minna Euroopa südamesse –
tuum-Euroopasse, et osa saada sellest vaimsest
koostööst, mida peetaksegi euroopalikkuseks. Saue
ja Quincy on suhteliselt võrdsed partnerid – meie
elanike arv on küllaltki sarnane, meie ümber laiub
rohelus, meie koduaiad on kaunid, meie kodanikud
targad ja haritud. Võib-olla tööstust on Sauel rohkem
kui Quincy’s. Koostööd saame teha eelkõige just
kultuurivaldkonnas – prantslased hindavad väga
kõrgelt meie tegutsemist kultuuri ja hariduse
valdkonnas. Pakuti välja õpilasvahetuse programm.
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AASTAVAHETUS ON AEG, MIL TEHAKSE KO
MÕTISKLETAKSE TULEVIKU ÜLE. “SAUE S
LINNAKODANIKU POOLE JA PALUS NEIL VA
1.
2.
3.
4.

Kuidas hindate aastat 2006 ?
Saue Aasta Sündmus ?
Saue Aasta Tegu ?
Mida ootate aastalt 2007 ?

Saabunud on juba ka esimesed
vastused.

MARGIT OTS
Saue Linnavalitsuse hariduse,
kultuuri- ja spordivaldkonna juht

RAIVO OJAPÕLD
“PR Firmareklaam” tegevjuht
Linnavolikogu liige

1. Oli päikseline ja soe aasta.
2. Sarapiku terviseraja I etapi valmimine.
3. Kokkutuleku „Saue kool 85“ korraldamine.
4. Ootan, et uus aasta vanale alla ei jääks ja
ligimestel hästi läheks.

1. Üldiselt oli lahkuv aasta väga töine ja
tulemuslik.
2. „Saue Sõlg”
3. Lasteaia esise tänava ehitus, terviseraja I järgu
avamine.
4. Kooli juurdeeituse alustamist ja üldise
heakorra tunduvat paranemist.

ERNA GERNDORF
Saue Noortekeskuse juhataja

MONIKA LIIV
Noortekeskuse noortejuht
Linnavolikogu liige

1. Kui mõelda lõppevale aastale tagasi
Noortekeskuse vaatevinklist, siis aasta oli
päikeseline, töine, tihe, sisukas ja tulevikku
vaatav. Noortekeskust külastavad noored on
rahul ja noortekeskus igal õhtul rahvast tulvil.
Seda on tähele pandud ka linna juhtide poolt
ning hea meel on tõdeda, et uude arengukavasse
on sisse planeeritud uue Noortekeskuse ehitus.
Ja mitte ainult planeeritud. Juba on alustatud
on ka ettevalmistustöödega – leitud võimalik
ehituskrunt, mõeldud lisaraha hankimise
võimalustele, eskiisprojektile jne.
2. Haridus- ja Teadusministeerium korraldab
igal aastal saatkondade esindajatele Eesti
hariduselu tutvustava ringkäigu, mille teemaks
oli tänavu kutseharidus ja noorsootöö. On hea
meel, et Eestis toimiva umbes 170
noortekeskuse hulgast valiti välja just Saue
Noortekeskus tutvustamaks noorsootööd Eestis.
Sellega seoses külastas Saue Noortekeskust ning
meie linna tänavu oktoobris
eriti
kõrgetasemeline ning arvukas seltskond
erinevatest maailma riikidest - 7 suursaadikut,
16
diplomaati,
5
rahvusvaheliste
organisatsioonide esindajat sh Briti Nõukogust,
Põhjamaade Ministrite Nõukogust, UNICEFist.
Esindatud riigid olid Holland, Hiina, Jaapan,
Läti, Taani, Portugal, Norra, Türgi, Austria,
Hispaania, Túehhi, Ungari, Prantsusmaa, Poola,
Suurbritannia, USA, Venemaa, Ukraina Soome,
Rootsi. Neid saatsid haridusminister Mailis
Reps ning kõrged riigiametnikud nii Haridusja Teadusministeeriumist kui riigikantseleist.
Osutuda väljavalituks nii kõrgetasemelise
seltskonna jaoks tutvustamaks maailmale
Eestimaa noorsootööd ning üldse elu Eestis võib
küll lugeda meie linna aasta sündmuseks.
3. Kindlasti terviseraja esimese etapi
valmimine. Seda on ju nii kaua kavandatud ja
oodatud.
4. Särtsu, rõõmu, päikest, tervist, töökust!
Me Noortekeskuses loodame väga, et
2007.aasta avab Saue noortele kõik vajalikud
võimalused uue noortekeskuse ehitamiseks.

1. Aasta on olnud tegus ja ka emotsiooniderikas.
Head meelt on valmistanud korrusmajade
remontimine ja majaümbruste korrastamine.
See näitab, et loodud korteriühistud on
elujõulised ja inimesed hoolivad oma kodudest
ja ka linna üldilmest. Tore oli vaadata ka
kevadist edukat koolilõpetajate rivi, mis
kinnitab meie ainukese kooli jätkuvalt hea taset
Rõõmustas kaua õhus olnud emade ja laste
mängutoa idee jõudmine reaalsete tegudeni.
Sotsiaalvaldkonnas on toimunud palju muudki
rõõmustavat - remonditi käsitöökeskus ja
mitmekesistus Päevakeskuse tegevus. Saue elu
rikastasid mitmed kultuurisündmused alates
muusikakooli korraldatud kontsertidest kuni
kauniks traditsiooniks kujunenud Saue Sõleni.
2. Saue terviseraja avamine kasutamiseks.
Aastatel 1921-1974 tegutsenud Saue kooli
juubeli tähistamine Tammetõru seltsingu
eestvõttel.
3. Emade ja laste mängutoa idee arendamine
reaalseks projektiks.
4. Ootan ikka uusi rõõmustavaid sündmusi ja
töös olevate projektide edukat edasiarendamist.
Kui 2006. aasta oli mitmete uute algatuste aasta,
siis 2007. peaks tulema mitmete heade
lõpuleviimiste aasta. Tore oleks näha väikelaste
mängutoa valmimist ja tööde edenemist
terviseraja täiustamisel. Vaatamata keerulisele
olukorrale ehitusmaailmas sooviks, et koolimaja
juurdeehitus siiski kerkima hakkab. See
leevendaks oluliselt kooli, muusikakooli ja
huvikeskuse ruumiprobleeme. Sooviks väga
kuulda rõõmustavaid uudiseid noortekeskuse
maa alt välja toomise kohta. Laste tegutsemiseks
ei ole kelder siiski kõige parem koht.
Soovin edu ja jõudu kõigile seltsingutele ja
mittetulundusühingutele nii spordi kui kultuuri
valdkonnas, olemaks arvestatavaks partneriks
linnavalitsusele linna elu edendamisel.
Soovin, et kõigil Saue inimestel ja ka minu perel
oleks saabuval uuel aastal rõõme rohkem ja
muresid vähem.

SIRJE LUBERG
Huvikeskuse juhataja
1. Oli erakordselt sooja suve ja meeldejäävate
sündmustega aasta. Heameelt tegi, et Saue rahva
osavõtt linnas toimuvatest kultuuriüritustest on
varasemaga võrreldes tunduvalt suurenenud.
2. Viisteist aastat rahvamuusikat ja rahvatantsu
Saue linnas, mida Saue Folk tähistas
kontserdiga.
Folklooripidu Saue Sõlg, kus koos külalistega
esines üle 500 taidleja.
Eric Marienthali kontsert Improvisatsioonifestivali Visioon raames.
Saue vana kooli 85. aastapäeva kokkutulek, mis
toimus Saue Gümnaasiumis just suuresti tänu
endiste õpilaste omaalgatusele.
3. Sarapiku terviseraja I etapi avamine.
4. Et inimestes oleks rohkem rahulolu ja rõõmu
ning soovi ise midagi korda saata.
RAFAEL AMOS
Abilinnapea
1. Esimene täisaasta pärast valimisi. Valmis
Sarapiku terviseraja esimene etapp, pidasime
maha „Saue Sõle“, saime juurde uue
sõpruslinna, valmis Saue uus arengukava. Tegus
aasta oli.
2. Sarapiku terviserada.
3. Saue Päevakeskuse tegevuse uuele
kvalitatiivsele järjele tõstmine.
4. Eelarve ja arengukava vastuvõtmist.
Gümnaasiumi juurdeehituse alustamist. Sooja
suve. Üksmeelt linna juhtimises. Emade ja laste
toa valmimist. Rohkem rõõmsaid inimesi ja
naeratusi.
HARRY PAJUNDI
EuroKraft OÜ juht
Linnavolikogu liige
1. 2006 aasta on olnud väga tegus. Seda nii
Eestis tervikuna kui ka Saue linnas. Ei saa ju
Saue linnas toimuvat või arenguid vaadelda
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OKKUVÕTTEID MÕÕDUNUST JA
SÕNA” PÖÖRDUS LIGI 50 SAUE
ASTATA MÕNELE KÜSIMUSELE.
eraldiseisvana Eestist kui tervikust. Sama kehtib
ka Saue linna ja Saue elanike kohta. Meie linna
elanikud on olnud väga tublid. Linna elanikkond
on kasvanud tublide, töökate ja mis seal salata,
ka maksujõuliste inimestega. Sirvides 2006.
aasta ilmunud „Saue Sõna”, jäi silma, et igas
kuus on Saue linnas tähistatud 5 - 7 uue
ilmkodaniku sündi. Seetõttu on meie linn
saanud pidevalt uhkust tunda positiivse iibega.
Saue Linnavolikogu arengu- ja planeeringukomisjoniga oleme saanud 2006 aastal läbi
vaadata ja anda omapoolse hinnangu ning
soovituse 5 –le detailplaneeringule. Saue
Ettevõtete Liidu esimehena on eriti hea meel,
et arendused ei ole suunatud ainult elamuehitusele, vaid juurde tuleb ka ettevõtteid.
2. Kuna Saue linna elanikkond on suhteliselt
noor ja spordilembeline, pean Aasta
Sündmuseks Sarapiku tervisespordi raja 1. järgu
käikuandmist 21. oktoobril. Kahjuks on talve
algus viibinud ning suusamõnusid pole olnud
võimalik uuel rajal nautida. Egas talv taeva jää.
Tahes tahtmata tuleb meenutada ka negatiivset,
kuigi sündmus ise ei toimunud Sauel. Nagu
enamusele Saue linna elanikele teada, plaaniti
käivitada meie linna vahetus naabruses
steriliseerimise ettevõte „STERI”. Arvan, et
Saue Vallavalitsusel ja Vallavolikogul oleks
tehase asemele mõtekam oma energia ja valla
ressursid paigutada pigem Saue linna kõrvale
arendatavatesse elamupiirkondadesse, uue
lasteaia ning miks mitte ka kooli ehitamisse.
3. Siin tuleks küll müts maha võtta nende
sauelaste ees, kelle tegevus aitas Saue valla
Alliku küla elanikel ettevõttes „STERI”
planeeritud tegevus suunata keskkonnamõjude
hindamisele. Teadaolevalt ei kinnitanud
Keskkonnaministeerium Alliku
küla
kiirgusohtliku objekti keskkonnamõju
hinnangut ning asjakohane uurimine jätkub.
Kõhklusteta nimetaksin seda Saue linna elanike
poolt tehtut Aasta Teoks.
4. Olles Saue Linnavolikogu arengu- ja
planeeringukomisjoni esimees, sooviksin, et
viidaks edukalt lõpule töö Saue linna
arengukavaga aastateks 2007 – 2017 ning saaks
valmis Saue linna üldplaneering kogu Saue
linna praegustes piirides. Arengukavaga tegi
linnavalitsus algust juba k.a. kevadkuudel ning
1. novembril oli ka esimene avalik tutvustus
Saue linna elanikele. Viimased said kaasa lüüa
ka nelja erineva töörühma töös koos vastava ala
spetsialistidega.
Soovin kõikidele Saue linna elanikele rahulikke
jõule, tujuküllast aastavahetust ning julget
pealehakkamist uuel, 2007 aastal kõikides
tegemistes, mis aitavad parandada elukvaliteeti
meie koduses linnas.

v

RAINER STERNFELD
Linnavolikogu liige
1. 2006.a. on möödunud Sauel heas mõttes
stabiilselt ning rahulikult, võrreldes eelnevate
aastatega ilma suuremate muutusteta. Sellised
aastad on head eesootavate ning linnarahva
jaoks oluliste tegude planeerimiseks ning
investeeringute läbikaalumiseks. Raskeim töö
on siin kindlasti 2007.a. eelarve, kuhu on
planeeritud mitmed suured investeeringud ja
linna rahakoti jaoks on laenukoormus
saavutamas kriitilise massi piiri, kust edasi enam
laenata pole võimalik.
2. Kahtlemata sõprussidemete sõlmimine
Quincy-sous-Senart’i linnaga (Prantsusmaa).
Esialgu võib tunduda, et tegemist on liigsete
kulutustega, kuid asja sügavamalt uurides
selgub, et selle taga on Euroopa Liidu
pikaajaline eesmärk – et Euroopa rahvad
mõistaksid üksteist. Kui seni on Saue linna
sõpruslinnadeks olnud lähinaabrid, kus
kultuuriruum ja mõistmine on paljuski sarnane,
siis Prantsusmaa rikkalikku kultuuri,
traditsioone ning pikaajalist administratiivkogemusest on meil üksteiselt palju õppida. Eks
ole ikka nii, et õppimiseks ning arenguks peab
nägema ja kogema maailma eri tahkusid,
kohapeal tammudes on suur oht stagneeruda.
Seetõttu on hea tahtmise korral võimalik õppida
mõlemal poolel nii hariduse, kultuuri kui ka
linnajuhtimise vallas. Kõige olulisem selle
juures on just linnakodanike personaalse
kontakti loomine, nii nagu Saue delegatsiooni
liikmeid Prantsusmaal sõbralikult perekondades
vastu võeti.
3. Kahtlemata on selle aasta teoks Sarapiku
terviseraja valmimine. See sümboliseerib Saue
rahva sporditahet ning tervislikke eluviise. Meie
Euroopa põhjapoolseimas tammikus on
ideaalsed tingimused sportimiseks nii talvel kui
ka suvel.
4. Ennekõike linna ja rahva omavahelise
suhtlemise elavdamist, ratsionaalseid otsuseid
ja efektiivset linnamajandamist. 2007.a. eelarve
seab Saue linna rahakoti raskesse seisu, kuid
investeeringud on vajalikud ning targa juhtimise
korral on võimalik tagada arengu
jätkusuutlikkus.
KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
1. 2006. aasta oli tegus ja sündmusterohke, kus
oli palju suurepäraseid algatusi ja teostusi. Saue
on muutunud atraktiivseks linnaks suurlinnade
kõrval nii elanikele kui ka väliskülalistele.

2. Festivali Visioon peaesineja maailmakuulsa
saksofonisti Eric Marienthali esinemine Sauel.
Sõprusleping Saue ja Quincy saus Sénarti vahel
3. Algklasside ja Saue Muusikakooli
juurdeehituse projekti algatamine!
4. 2007.aastalt ootan mõistmist ja osavõtlikkust.
Palju huvitavaid üritusi ja kontakte.
Saue Muusikakoolile oma ruume!

KODUSTE
LASTE
JÕULUPIDU
17. detsembril toimus Saue Gümnaasiumi
saalis Saue linna koduste laste jõulupidu.
Peole olid kutsutud 2005.a. või varem
sündinud eelkoolieas lapsed, kes ei käi
lasteaias. Koolimaja fuajees ootas mudilasi
punapõskne jõuluvana, kes iga lapsega
veidi juttu ajas või talle pai tegi. Oma
hoogsate jõululauludega hoidsid tuju
üleval Saue Poistekoori poisid. Väikesed
poisid ja tüdrukud õõtsusid ema –isa süles
kaasa ja nii mõnigi neist uudistas
laulupoisse lähemalt, moodustades lava
ees väikese fänn-klubi.
Kontserdi lõppedes jagas jõuluvana igale
pisipõnnile kommikoti, samuti sai laps ise
valida endale pehme helesinise
lumememme.

Kui mõni pere ei saanud kontserdil
osaleda, siis jõulupaki saab kätte
Saue Linnavalitsusest tuba 107
kuni 22. jaanuarini 2007.
Info telefonil 67 90 196 või
e-mail anneli@saue.ee
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, väljastas ehitusload,
kinnitas projekteerimistingimused, arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu
eelnõusid, eraldas raha spordiühingutele, registreeris kaubandustegevuse, esimesel lugemisel oli linna 2007 - 2017. aasta arengukava.
Linnavalitsuse 31. istung toimus
6. detsembril 2006.a. ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine / korraldus nr. 432/.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue linna Ladva tn 1a
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek” (otsustati
suunata eelnõu volikogusse).
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Saue linna Männiku
detailplaneeringu kehtestamine (otsustati suunata eelnõu volikogusse).
4.- 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Koondise tn 15
kinnistu teekatete rekonstrueerimine ja parklate laiendus, Kiviloo
tn 35 üksikelamu, Kivipõllu 5 üksikelamu /korraldused nr-d 433,
434, 435 /.
7. Paju tn 5 pumpla elektrivarustusele kasutusloa andmine
/korraldus nr. 436/.
8.- 11. Ehitusloa väljastamine (Tule tn 23A, Tule tn 3,
Kuuma tn 3) /korraldused
nr-d 437,438,439/.
12. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 440/.
Sünnitoetust maksti 5-le vanemale a 6000 krooni.
13. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr. 441/.
14. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 442/.
15. Hooldaja määramine /korraldus nr. 443/.
16. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse maksmine
/korraldus nr. 444/.
Jõulutoetust maksti a 200 krooni, kokku summas 208 600 krooni.
17. Saue lasteaia töötajate toitlustamine
(eelnõu suunati teisele lugemisele ).
18. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr. 445/.
Majandustegevuse registris jaekaubanduse tegevusalal
tegutsemiseks registreeriti Ruf Eesti AS, Kadaka tee 48, Tallinn.
Müügikoht Ridva 15, Saue Kaubakeskus I klassi ja algklassi T3, II klassi
pürotehniliste toodete müük.
19. Jõulukuuskede müük /korraldus nr. 446/.
Jõulukuuski lubati müüa Arlo Liiral (Läänemaa, Risti vald) Saue linnas
Pärnasalu põik 11 ja Kütise 4 platsidel.
20. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna haridusasutustes
2007. aastal / korraldus nr. 447/.
Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumuseks
2007. a kehtestati:
· Saue Gümnaasiumis 8 630 krooni;
· Saue Lasteaias Midrimaa 32 932 krooni;
· Saue Muusikakoolis põhiõppes 26 237 krooni ning koori-ja
ansambliõppes 3 782 krooni;
· Saue Huvikeskuses 1 825 krooni.
21. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 448/.
Toetust eraldati:
* Saue Võrkpalliklubile 6 600,00 krooni, sellest:
3 000,00 krooni Eesti MV veteranidele osavõtumaksu tasumiseks;
3 600,00 krooni laste ja noorte treeninggruppide tööks IV kvartalis.
* Saue Korvpalliklubile 6 000,00 krooni Keila korvpalliliiga
osavõtumaksu tasumiseks.
* Eesti Autospordi Liidule 600,00 krooni 1 Saue noore treeningkulude
katteks 2006.a.
* Keila Korvpalliklubile 6 450,00 krooni Saue laste ja noorte
treeninggruppide tööks IV kvartalis.
* Saue Tenniseklubile 7 200,00 krooni laste ja noorte treeninggruppide
tööks IV kvartalis.
* Karateklubile Kimura Shukokai 5 850,00 krooni Saue laste ja noorte
treeninggruppide tööks IV kvartalis.
* Eraldada Keila Swimklubi Indrek Sei Ujumiskoolile 8 550,00 krooni
Saue laste ja noorte treeninggruppide tööks IV kvartalis.

* Spordiklubile Condor 450,00 krooni 3 Saue lapse treeningkulude
katteks IV kvartalis.
* Nõmme Spordiklubile 450,00 krooni 3 Saue lapse treeningkulude
katteks IV kvartalis.
* Saue Male-Kabeklubile 1 800,00 krooni laste treeninggrupi tööks
IV kvartalis.
* Kergejõustikuklubile TIPP 1 800,00 krooni Saue laste ja noorte
treeninggrupi tööks IV kvartalis.
22. Volikogu määruse eelnõu „ Saue linna arengukava 2007-1017 „
(I lugemine)
(otsustati eelnõu suunata teisele lugemisele).
23. Volikogu määruse eelnõu
„Saue Raamatukogu põhimäärus” muutmine
(otsustati suunata eelnõu volikogusse).
24. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Audiitori määramine”
(otsustati suunata eelnõu volikogusse).
25. Saue Linnavalitsuse raamatupidamise sise- eeskirja kehtestamine
(otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele).
26. Saue Linnavolikogu 16.12. 1999 a otsuse
nr. 38 p 1 kehtetuks tunnistamine
(otsustati suunata eelnõu volikogusse).
27. Saue Linnavalitsuse 12.01.2005 määruse nr. 1
kehtetuks tunnistamine
(otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele)/.
28. Saue linna Ridva tn, Laua tn, Raiesmiku tn,
Lehtla tn teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse
taotlemiseks / korraldus nr. 449 /.
29. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 450/.
Reservfondist eraldati Saue Päevakeskusele 10 000 krooni
Läti sõpruslinna Vangaþi külaliste vastuvõtukuludeks.
30. Info.
LINNAVALITSUSE MÄÄRUSED JA KORRALDUSED
ON AVALIKUSTATUD LINNAKANTSELEIS

Õnnitleme!
Ljubov Kirjutina
Theodor Truusa
Heinrich Hamburg
Magdalena Söödre
Erna Merilaid
Hilja Soorm
Linda-Koidula Tarve
Olga Aaliste
Alina Laurberg
Harri Vägi
Helga Kell
Ülo Pilvik
Milvi Alev
Arnold Mägi
Laine Rinne
Ly Vikerpuur
Ulve Pakker

95
91
88
85
85
83
82
82
82
81
81
80
75
75
75
75
70
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Saue Gümnaasium parim spordis aastal 2006
koolidevahelises kompleksarvestuses gümnaasiumide /
keskkoolide arvestuses.
Sellel aastal osales kompleksvõistlusel 20 kooli üle Harjumaa.
Võisteldi 8 spordialal: suusatamises, jalgpallis, korvpallis,
rahvastepallis, murdmaa teatejooksus, staadioniteatejooksus,
sisekergejõustikus ja ujumises.
Võistlustest võtsid osa 3.-12. klasside õpilased.
Võistkonnad jaotati4 erinevasse vanusegruppi : -5 klassid ,
6-7 klassid, 8-9 klassid ja 10-12 klassid. Eraldi võistlesid
tüdrukute ja poiste võistkonnad.
Karikavõidu tagas Saue Gümnaasiumi edukas ja stabiilne
võistlemine. Kõigil 8 spordialal olime 3 parema kooli seas.
Aasta 2006 algas üldvõiduga suusatamises, mis on ka aastaid
olnud meie kõige edukam spordiala.
Kindlasti on sellele kaasa aidanud Saue Gümnaasiumi juurde
loodud suusabaas, mida on võimalik täiendada ka sellel aastal.
Suur tänu Saue Linnavalitsusele.
Edukas oli kooliolümpiaprojekt „ Torino 2006” õpetaja Valdo
Pilve juhendamisel. Õpilastel oli võimalik suusatada Nömme
neljapäevakutel, Keilas ja Aegviidus ning uisutada PREMIA
jäähallis. Projekti tunnustati Eesti Olümpiaakadeemia
sertifikaadiga.
Spordivõistlustel osales kooli võistkondades kokku 228
õpilast, neist medalivõitjaid oli 92 õpilast.
Kompleksvõistlus võideti Kuusalu ja Keila koolide ees.
2006. aasta medalivõitjad on:
Mihkel Alamaa
Anu Alatsei
Arno Allik
Hannes Allikvee
Ago-Herry Altjõe
Alvar Aronja
Marko Avarand
Age Ermos
Elis Evartov
Mirell Evartov
Elen Freivald
Taavi Ilu
Karel Israel
Jagnar Jakobson
Fred Joa
Mattias Jõesaar
Andreas Jõgiste
Raili Kaasik
Liina Kala
Annaliise Kalamees
Mikk Kalamees
Eleri Kaljuste
Mait Kallikorm
Heidi Kaur
Janika Keerdoja
Silvia Kinger
Elis Kitt
Inger Kitt

Kristen Koppel
Grete Korju
Kaspar Kotter
Carolin Kressa
Ranon Kriisa
Sigrit Käärdi
Romet Laanjärv
Daniela Mona Lambin
Vincent-Ray Lambin
Anneli Lepp
Marek Matsu
Morten Meresmaa
Robin Metsva
Markko Moisar
Saale Morel
Karin Nappus
Iti-Lee Neuhaus
Elina Niilus
Mihkel Niilus
Lauri Nuuma
Marliis Odamus
Pearu Ojamäe
Kert Paidre
Janar Pajo
Andris Pajula
Marlys Pajula
Kristel Palts

Elery Parts
Merke Pilve
Kristian Pints
Lea Press
Linda Press
Enelin Pruul
Helena Pruul
Hardy Puusepp
Eva-Martina Põder
Nils Jonas Põldme
Diana Rande
Evely Randma
Kristi Randmaa
Liina Raudva
Margus Reiman
Kaia Riga
Raido Rüütli
Siiri Saarma
Anniriin Salutee
Liisbeth Salutee
Kristiina Sekljutskaja
Laura Soosalu
Martin Tammar
Roland Tammela
Anett Thomson
Kaspar Treiman
Kaarel Treubladt
Ken Tulp
Krista Tõnisson
Oliver Utno

Laur Uusmägi
Kätlin Vau
Karmen Veerme
Denry Vendelin
Marie Vinter
Evelina Voiko
Täname kõiki võistlejaid
ja nende lastevanemaid,
kooli juhtkonda ja neid
õpetajaid, kes oma
mõistva suhtumisega
aitasid kaasa Saue
Gümnaasiumi edukale
esinemisele.

RAHULIKKE
JÕULE!
Saue Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse
õpetajad:
Enla Odamus
Ann Lemnits
Anu Vananurm
Heiti Lumiste
Valdo Pilve
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SAUE MALE-KABEKLUBI UUDISED
11.detsembril korraldasime Päevakeskuses
esmakordselt Saue linna meistrivõistlused
kiirkabes (64), ajakontrolliga 15 x 15 min. partii.
Võistluspartiid kulgesid seekord äärmiselt
tasavägiselt ja kompromissitult. Nii ei jäänud ükski
võistleja ilma kaotuseta. Esimesest
neljanda kohani tulnud mängijad said igaüks ühe
kaotuse, võistlejad viiendast seitsemenda
kohani igaüks kolm kaotust.
VALJO RATTASEP
Saue Male- Kabeklubi
juhatuse esimees
Esikoht läks jagamisele, Helmut Kaarin ja Urmas
Väärtnõu kogusid võrdselt 4,5 punkti 6st mängust.
Kuna nende omavahelise partii võitis viimane,
omandas Saue linna meistritiitli kiirkabes (64) Urmas
Väärtnõu.
Kolmandaks tuli Valjo Rattasep 3,5 punktiga,
järgnesid Väino Lavonen 3, John Charles 2,5, Roger
Ristissar ja Riho Kilp kumbki võrdselt 1,5 punktiga.
18.detsembril korraldasime Päevakeskuses jõulude
tähistamiseks keheringilise piduliku jõuluturniiri
välkmales (5x5 min.). Võitis Leo Tohver 8 punkti 10-st
partiist, järgnesid Valjo Rattasep 7 ja
Väino Lavonen 5,5 punktiga.
Peale eelpool mainitute oleme II poolaastal läbi viinud

järgmised maleüritused :
13.novembril toimus teist korda sõpruskohtumine
kiirmales (15x15 min) 6 laual tugeva Keila Maleklubi
võistkonnaga. Igal meie võistlejal tuli kohtuda
vastasvõistkonna iga liikmega. Mängiti
6 vooru. Partiid olid pingelised ja tasavägised.
Kokkuvõttes kaotas meie klubi võistkond tulemusega
20,5:15,5, kuigi teise vooru partiid võitsime tulemusega
3,5:2,5, kolmanda ja viienda vooru partiid jäid viiki
3:3. Keila klubi võistkond võitis nii esimese, neljanda
kui kuuenda vooru partiid ühesuguse tulemusega 4:2.
Meie võistkonnas oli kõige edukam R.Viidu 4,5 punktiga
6-st partiist. V.Rattasep kogus 3,5 ja J.Nõmmsalu 3, L.
Tohver 2,5 punkti. H. Karin ja A.Pihlak said kumbki 1
punkti 3-st partiist. V. Lavonen jäi punktita.
18. novembril võtsime osa Harjumaa 2006.a.
võistkondlikest meistrivõistlustest kiirmales
(15x15 min). Jäime jagama 7.- 8. kohta kaheksa tugeva
võistkonna hulgas. Meie võistkonna koosseisus mängis
3 meest ja 1 naine. Võistkond kogus kokku 9 punkti,
nii sai Raivo Viidu 2,5, Valjo Rattasep 1,5, Jüri Nõmmsalu
2,5 ja Kaire Sildnik 2,5 punkti.
Saue Päevakeskuses oleme II poolaastal esmaspäeviti
treenigute raames pidanud klubisiseselt kiir- ja
välkmales 13 miniturniiri. Senini on neil edukam olnud
Leo Tohver, kes on võitnud 6 korda.
Valjo Rattasep on võitnud 3,
RaivoViidu 2 ja
Jüri Nõmmsalu 2 korda.

Saue Huvikeskuses koolivaheajal:
Kolmapäeval, 4. jaanuaril Saue Gümnaasiumis

VILTIMISE PÄEV

kell 11.00 –13.00
ehted, pallid, linnud, loomad
kell 14.00 - 16.00

vaibad, pildid

Teooria ja praktika
Piparkoogi- ja limonaadipausid
Osalemine on õpilastele tasuta!
Registreerimine Saue Huvikeskuse telefonidel 6 595 009 ja 52 34 339

JÕULUKUUSKEDE PÕLETAMINE

8. jaanuaril Keskuse pargis
Lõkke süütame kell 18.00
Pakume kuuma jooki
Esineb Saue Muusikakooli trummide ansambel
IGALE KUUSETOOJALE MAIUSTUS!

! TEADE !

JAANUARIKUINE TAMMETÕRU KOGUNEMINE TOIMUB
SAUE PÄEVAKESKUSES 19. JAANUARIL KELL 16.00
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Plastone OY on Soomes aastal 1980 asutatud plastmassi survevaluga tegelev ettevõte. Valmistame kõrgetele nõudmistele vastavaid tooteid elektri-, elektroonika-, ehitus- ja meditsiinitööstusele.
Seoses tootmise laienemisega otsime oma Saue tehasesse

OPERAATOREID - MONTEERIJAID
kelle tööülesanneteks on:
v
• elektroonika- ja plastdetailide montaazitööde teostamine
• toodete kvaliteedi jälgimine
• kontrollraportite ja muu dokumentatsiooni täitmine
• toodete pakendamine ja ladustamine

SEADISTAJAID
kelle tööülesanneteks on:
• plastmassi survevaluvormide hooldus- ja remonditööd
Kandidaadilt eeldame:
• täpsust ja kohusetundlikkust
• töökogemust metalli töötlemisel
• frees-, trei- ja puurpinkide kasutamise kogemust

Kandidaadilt eeldame:
• täpsust ja kohusetundlikkust
• töökogemust tootmisettevõttes
• valmisolekut vahetustega tööks

Pakume meeldivat töökeskkonda rahvusvahelises
tootmisettevõttes ning konkurentsivõimelist töötasu.

Töö on sobilik naisterahvale

SEADISTAJAID
kelle tööülesanneteks on:
• plasti survevalumasinate ja abiseadmete seadistamine ning
tõrgeteta töö tagamine
Kandidaadilt eeldame:
• täpsust ja kohusetundlikkust
• töökogemust tööstusseadmete seadistamisel /
hooldusel / remondil
• valmisolekut vahetustega tööks

Sauel tegutsev Renifer Metall OÜ on Eesti kapitalil
põhinev ettevõte, mis tegutseb erineva metalli
töötlemisega ning metall-toodete valmistamisega.
Seoses töödemahu suurenemisega otsime oma
meeskonda

KEEVITAJAT JA LUKSEPPA
Sobivatel kandidaatidel on erialane töökogemus.
Pakume motiveerivat töötasu, paindlikku
töögraafikut ning eneseteostus võimalust kiirelt
arenevas firmas.
Info tel: +372 52 88 447, +372 50 30 513
e-post: info@remifer.ee
www.remifer.ee

CV palume saata hiljemalt
10.jaanuariks
e-postiga saue@plastone.com või
postiga aadressile
Tule tn 23A, 76505, Saue.
Samuti on kõik huvilised oodatud
tutvuma meie tehasega kohapeal.

Soovin osta Sauel omanikult
elamukrundi või remonti/
renoveerimist vajava

ELAMU
Palun helistada tööpäevadel
9.00-18.00 tel: 6 259 848
peale 18.00 tel: 6 547 214,
mobiil 50 38 118
e-post:
used@hotmail.com
nd
he
projektla

MÜÜA LÕHUTUD

Saumer OÜ otsib oma meeskonda
abikäsi järgmistele töökohtadele:

küttepuud

MAJAHOIDJAHOOLDUSTÖÖLINE

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

AUTOJUHTHOOLDUSTÖÖLINE
AUTOJUHT-TRAKTORIST

ps!KIIRE!!
Kontakt tel:6 596 520
või tulla Sooja 3 Saue

Müün Sauel
valgeid,
pehmeid,
pikakarvalisi

LAMBANAHKU
Hind 450.- krooni.
Tel 5 049 366
Signe

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

Kõikide meie b
ür
oo
bür
üroo
ahel t
oimub
vahel
toimub
klientide v
KAKS KORDA AASTAS
ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee,
Tallinn-Nõmme, Jaama 14
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED JA KIVIKATUSED
OÜ Weltende Tel: 55 43 331, e-post:roofman@hot.ee

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus www.saue.ee Toimetaja: Peeter Eelsaare
Tule 7, Saue 76505
e-post:
Kujundus: H2M Projekt
v
Telefon: 679 0175
leht@saue.ee Trükk: Rebellis, tiraaz:
1750
faks 679 0193
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Soovin osta krundi või
vana maja Sauel

Südamlik kaastunne Õiele ja Evile abikaasa ja isa

PÄRNI VÄÄRTNÕU
surma puhul

endised töökaaslased Vabariiklikust STV-st

