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Saue linnas toimunud Harjumaa Omavalitsuste Liidu
koosolekul valiti uus juhtkond
KRISTIINA KOTTER
19. detsembril valis Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikogu tagasi astunud juhatuse asemel uue.
Pikaaegse Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe,
Raasiku vallavanema Andre Seppa asemel valiti uueks
esimeheks Viimsi vallavanem Urmas Arumäe ning
aseesimeheks Kose vallavanem Vello Jõgisoo.
Juhatuse liikmeteks valiti Toomas Vitsut, Mart Mets,
Heiko Raamat, Andre Sepp, Juhan Särgava,
Orm Valtson ja Andres Õis.

Harjumaa Omavalitsuste Liit ühendab 24 Harjumaa
omavalitsust, kuhu kuulub koos Tallinna linnaga
550 000 Harjumaa elanikku.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu eesmärk on kohaliku
omavalitsuse üldisele arengule kaasaaitamine ja
demokraatliku otsustamisprotsessi laiendamine;
ühistegevuse kaudu maakonna ühtlase, tasakaalustatud
ja jätkusuutliku arengu toetamine; maakonna
kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine; maakonna
ja oma liikmete esindamine, koostöö arendamine; oma
liikmete ühiste huvide ja õiguste kaitsmine
ja liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete paremaks
täitmiseks soodsamate võimaluste loomine.

AASTAVAHETUSE SHAMPUSEPUDELITE KONTEINERPROJEKT
Aastavahetus on see aeg, kus kogunetakse linna kuusepuu
juurde, avatakse shampusepudeleid ja lausutakse
üksteisele kauneid uusaasta tervitusi. Selleks, et ülevas
meeleolus avatud ja tühjendatud taara ei vedeleks
unustatult 1. jaanuari hommikul kuusepuu all või linnapargi
territooriumil, paigaldatakse 31. detsembriks 2007 Saue
Linnavalitsuse tellimusel ja Eesti Pakendiringluse poolt pargi
territooriumile pakendite, sh pudelite, kogumiseks kaks
konteinerit.

Linna ja pargi heakorra tagamiseks kutsume üles kuuse
juurde kogunevaid inimesi panema shampusepudelid ja
teised pakendid spetsiaalselt selleks paigaldatud
konteineritesse.
Eesti Pakendiringlus hoolitseb omakorda selle eest, et need
taaskasutusse jõuaksid.
ILUSAT AASTAVAHETUST SOOVIDES,
INGER URVA
KESKKONNA JA HALDUSE PEASPETSIALIST

SAUE LINN ILMA VEETA !

JAANUARIKUU
TOIDURAHA SAUE
GÜMNAASIUMIS

Alates 17. detsembri varastest hommikutundidest
puudus Saue linnas täielikult veevarustus, millega
seoses oli häiritud Saue linnale oluliste asutuste
ja elanike igapäevaelu. Saue Gümnaasiumis
lõpetati veerikke tõttu õppetöö.
Saue Linna veega varustav ettevõte AS Tallinna vesi
ei informeerinud ei tarbijaid ega Linnavalitsust
juhtunust ega selle põhjustest. Saue Linnavalitsuse
järelpärimistele anti ebamääraseid vastuseid. Ka kuu
aega tagasi oli Saue linn samasuguses olukorras. Siis
taastati olukord nelja tunniga.
Kella 13.00-ks oli olukord normaliseerunud,
lekkekoht lokaliseeritud, kõik pumplad töötasid ning
veesurvet tõsteti järk-järgult.
Lekkekoht tuvastati Nurmesalu tänaval koolimaja
veeühendusel, mistõttu jäid veeta nii koolimaja kui
ka ujula ning kogu linnas esines surveprobleeme.
AS Tallinna Vesi vabandas kõigi Saue elanike ja
ettevõtete ees.
Täiendav info: tvesi@tvesi.ee 62 62 200

1.- 9. klass 152 krooni
10. - 12. klass 342 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka a/a nr. 221018424457 5. jaanuariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas, 7.- 8.01. kella 7.45-9.15 ja
13.30-15.00-ni.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes
soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
6 992 039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
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HEAD VANA AASTA LÕPPU JA
HEAD UUT AASTAT !

!

Sündmusterohke 2007. aasta on Mida on meil oodata uuelt, 2008. aastalt?
lõppemas ja uus, 2008, kohe algamas.
Uus aasta on Eesti Vabariigi 90–nda sünnipäeva aasta.
Vaadates tagasi mööduvale aastale tuleb tõdeda,
et oli emotsionaalne poliitikaaasta, kus poliitikat
tehti üle kogu eesti.
Poliitikat ei teinud mitte ainult poliitikud, vaid ka
rahvas.

Uuel aastal jälgib maailm poliitilisi arenguid
Venemaal - kas kõik läheb nii nagu ennustatakse.
Eestis jälgime me murelikult hindade tõusu
lootusega, et majandus jätkab kasvamist.

Uuel aastal möödub 15 aastat
Aasta algas suure valimiskampaaniaga ja märtsi
lõpuks olime saanud endale uue parempoolse
Saue alevi ümbernimetamisest
valitsuse. Reformierakonna ja teiste paremjõudude
linnaks.
edu valimistel oli kindel märk rahva toetusest
poliitikale, mis toonud Eestile edu viimased 15
Saue Linnavolikogu alustab 2008. aastat jaanuaris
aastat.
linnale uue linnapea valimisest ja linnaeelarve
Uue valitsuse esimene tõsine tuleproov toimus juba kinnitamisega.
aprillis, kui Eesti riigi ajalukku kirjutati igavaeseks Koalitsioon soovib korrastada linna juhtimist ja viia
Pronksiöö mäss. Millegi sellise toimumist ei eelseisva kahe aasta jooksul ellu valitsuslepingus
uskunud meist keegi. Siiani olime märatsevaid kokkulepitud tegevused.
rahvamasse harjunud vaatama telerist, kusagil Usume, et koos linnaelanike ja ettevõtjatega meil see
ka õnnestub.
meist tuhandete kilomeetrite kaugusel.
Nüüd siis oli 5. kolonn meie koduõues.
Kuid me saime sellest üle ja minu arvates on õhk HEAD SAUELASED!
nüüd ka oluliselt puhtam.
Peale rasket kevadet saabus lõpuks ilus ja soe suvi.
Koolinoorte laulu- ja tantsupidu süvendas meie
usku, et olgu ajad millised tahes, on laul ja tants
aidanud meil võita ka kõige suuremaid raskusi.

Soovin Teile Saue Linnavolikogu
nimel rõõmsat Vana aasta lõppu ja
Head Uut Aastat!

Head meelt ja uhkust saime tunda siis, kui Vabariigi
Valitsus kuulutas välja Vabadussamba idee
konkursi võitja. Autorite seas oli ka meie linnas
sirgunud ja kasvanud Rainer Ðternfeld.
Sügis tõi murepilved ka Saue linna.
Koalitsioonile oli selgeks saanud, et linnapea ei tule
linna juhtimisega toime.
Ja on parem kõigile - nii talle kui linnakodanikele
- kui töösuhe lõpetatakse.

ORM VALTSON
SAUE LINNAVOLIKOGU ESIMEES
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MAXIMA kauplus Sauel avas pühade eel uksed
MAXIMA Eesti OÜ avas 20. detsembril MAXIMA X kaupluse
Saue linnas.
Sauel aadressil Ladva tänav 1a avatud kaupluses on 760 m2
müügipinda ja ostjatele pakutakse kaupluses ligi 4 500 erinevat
toodet. Eestis tegutseb juba 43. Maxima jaeketti kuuluvat kauplust.
Saue MAXIMA avamise varajastel hommikutundidel tegi esimese
linnaelanikuna sisseostud linnapea asendaja Rafael
Amos, soovis ka linnavalitsuse poolt ettevõtjatele edu
ja pikka iga.
Kombe kohaselt õnnistas kaupluse Saue Vabakiriku
pastor Vahur Utno.
MAXIMA Eesti tegevdirektori Arunas Zimnickase
sõnul on avamised plaanitud just enne jõuluaega, et
tarbijatel oleks võimalikult mugav ja soodne pikkadeks
pühadeks sisseoste teha. “Oleme sel aastal
laienenud Lõuna-Eestis ja mujal väikelinnades, kus
kaubavalik ja ka hinnapoliitika ei vastanud veel
tarbijate ootustele, ”ütles Zimnickas.“ Järgnevatel
kuudel loodame avada kauplused Otepääl, Paides,
Jõgeval, Tamsalus, Türil, Märjamaal, Räpinas.”
Balti riikide suurimal jaemüügiketil MAXIMA on
tänase seisuga 376 kauplust.
KRISTIINA KOTTER

Saue Sõna toimetus esitab aastavahetusel Saue
tööstusettevõtele küsimuse,
kuidas läks aasta 2007 ja mida
oodatakse aastalt 2008 Eelmises lehes vastasid
Eurokraft ja Paulig Baltic
SAUE AUTO AS
aastaa 2007 on läinud põhiliselt normaalselt. Muret
teeb aga aasta lõpust alanud kohutav hinnatõus.
Diiselkütus on kallinenud jaanuarist 2007 kuni
detsembrini 2007 3.60eek. 2008 aasta algusest
lisandub veel aktsiis ca 1.50. Ei tea,mis saab, kui
kliendid selle meile olulise kuluallikaga kaasa ei
tule?
LUGUPIDAMISEGA
URMAS MÜÜRSEPP
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2007. aasta polnud kerge. Tagasiminekut polnud,
kuid areng jäi soovitust väiksemaks.
2008. aasta kohta on raske midagi ennustada –
tuleb keeruline aasta. Majanduse seis saab üldse
keeruline olema. Soovime hoida savutatud taset,
sealt saab võimaluse avanedes edasi minna.
RAIVO OJAPÕLD
TEGEVJUHT

Rotos-Kaubandusel valmis 2007.
aasta lõpus Tule tänava ääres
uus 1000m2-ne tootmishoone
juurdeehitus plasttoodete
valmistamiseks
rotatsioonvalu teel.
Alustasime hoone projekteerimist juba kaks aastat
tagasi, sest oli näha et tootmine kasvab ja tuleb juurde
muretseda uus rotovalumasin. Aasta lõpus sai AS
Rotosplasti uueks omanikuks Rootsi kontserni Xano
tütarfirma Cipax Eesti AS, kes senini
tegeles rotovaluga Eestis Taeblas,
Rootsis ja ka Norras.
Uue suure kontserni kaasamine Saue
linna tööstusse toob kindlasti kaasa
tehnoloogilisi uuendusi, töötajate
arvu kasvu ja parandab töökultuuri.
2008?
Muret teeb, et senini ei ole lahendust
leidnud Segu tänava übruse
väljaehitamine. Loodame, et uus
linnapea ei pea seda üksnes Segu
tänava äärsete tootmisettevõtete
mureks, vaid ikka linn ja firmad koos
otsiksid finantsvõimalusi 5,5
miljonilise teeehituse teokssaamiseks.
JAAN SUDER
ROTOS – KAUBANDUS
JUHATAJA
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SAUE LINNA
TEENETEMÄRK
Saue Linna Teenetemärki antakse
välja Saue Linna Põhimääruse alusel
Saue Linnavolikogu otsusega alates
1999. aastast.

VAJALIK HÄRRASMEES
Saue Linnavalitsusele
tuli kümmekond aastat
tagasi kiri Merko
ehitusfirmalt. Kirjas
paluti ehitada bussipeatus koos tuulekojaga.
Linnavalitsus arutas
kirja läbi ja leidis nõudlus on vajalik.
Kuid kuna linnarahvas
ei hakka seda peatust
ilmselt intensiivselt
kasutama,
pole
põhjendatud, et linn
peaks peatuse välja
ehitama maksumaksja
rahaga. Linnavalitsus palus peatus välja ehitada Merko
ehitusfirmal endal. Nüüd keeldus Merko raha välja
andmast - mis sest, et oma töötajad peatust niiväga
palusid. Siis pöördus linnavalitsus AS Paulig Baltica
poole.
Appi, nagu alati, tuli härrasmees.
Ka minu 17-aasta taguste ühiskondlike tegemiste
toetajaks oli alati just see härrasmees, kelle nimi on
Tiit Nuudi. AS Paulig Baltic juhatuse esimees.
Pean õigeks meenutada Teile, armas linnarahvas, mõne
reaga seda tuntud meest.

(tänapäeval Keskkonnaministeerium). Meil, rohelistel,
oli vaja ruume konverentside läbiviimiseks. Paljud
ametiasutused kartsid nõukogude võimu, ütlesid
viisakalt ära. Suurem risk oli siis, kui tuli vastu võtta
Lääne rohelisi „luurajaid”. Selleks oli alati vaja
ametiasutuse luba. 1989. aastal kutsusid Lääne
rohelised meid ka üle piiri läände. Jälle oli vaja
ametiasutuse luba. Tiit Nuudi jälle riskis. Mis võis talle
kalliks maksma minna – ministrikoha kaotamise.
Tänastele noortele võib tunduda see aeg Eestimaal
suure tänavakarnevalina. Kuid tänu heale õnnele oli
see aeg Nõukogude Liidus esimene kord, kui ei viidud
ära protestijaid kinnipidamikohtadesse.
Järgnevatel majandusaastatel on Tiit Nuudi aidanud
tuua Sauele Pauligu.
Palju kordi toetanud rahaliselt Saue linna, Saue
perepäevi Pauligu õuel.
Sporditegevuse alalt kogu Eesti ulatuses võiks terve
raamatu kokku kirjutada.
On väga palju inimesi, kes on Tiit Nuudi tegevusega
väga rahul.

Aastal 1988 hakkasin tegelema Eesti Rohelistega. Tol
ajal oli Tiit Nuudi Looduskaitse Komitee esimees

MATTI NAPPUS
LINNAVOLIKOGU LIIGE.

Hea, et lõpuks ometi esitas Saue
Linnavolikogu esimees Orm Valtson
volikogule ettepaneku härrasmees
Tiit Nuudi autasustamiseks
Saue Linna Teenetemärgiga.
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HARJU ETTEVÕTLUS- JA ARENDUSKESKUS – PARIM EESTIS!
Reedel, 7. detsembril kuulutasid EAS, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ning Siseministeerium
Pärnus välja 2007. aasta parimad maakondlikud
arenduskeskused. Üldvõitjaks tunnistati Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (edaspidi HEAK).
Eesti maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuulub 16
organisatsiooni - igas maakonnas on arenduskeskus ning Tallinnas
Ettevõtlusamet. Maakondliku arenduskeskuse ülesandeks on
ettevõtjate, MTÜ-de ja kohalike omavalitsuste tegevus- ja
projektialane nõustamine, sh Euroopa Liidu ning kolmandate
riikide (n: USA, Norra) toetused. Võrgustikus töötab ca 90
nõustajat ja toimub iga-aastaselt üle 10 tuhande otsenõustamise,
millele lisandub veel telefoni ja e-maili teel saadavad vastused.
Auhindade üleandmisel peetud kõnes rõhutas maakonna ühtse
arendustegevuse olulisust regionaalminister Vallo Reimaa.
“Maakondlike arenduskeskuste loomisel oli üheks peamiseks
eesmärgiks, et nende tegevus arvestaks maakonna ühishuve ning
oleks vastavuses maakonna arenguprioriteetidega. Seetõttu on
oluline tugevdada maakondlike arenduskeskuste ja
omavalitsusliitude koostööd maakonna arendamisel,” sõnas
regionaalminister.
“Maakondlikud arenduskeskused on EASile tugevad partnerid
maakondades nii ettevõtjate, MTÜde kui ka kohalike
omavalitsuste nõustajatena ning toetusprogrammide alase info
vahendajatena taotlejatele,” iseloomustas maakondlike
arenduskeskuste tähtsust EASi juhatuse liige Ülari Alamets.
Parima maakondliku arenduskeskuse valiku kriteeriumiteks olid:
nõustamiskordade arv, nõustamisprojektide arv, teostatud
koolituste arv, koolitustel osalenud inimeste arv, läbiviidud
väikeprojektide arv, kliendi tagasiside–uuringu tulemused,
klientide hinnang keskuse mainele maakonnas, rahastatud
taotluste arv, proaktiivsete tegevuste arv .
HEAK jaoks on ilmselt kõige olulisem see asjaolu, et klientide
tagasiside-uuringute põhjal on keskusel maakonnas väga kõrge
maine (kõrgeim maakondlike arenduskeskuste hulgas). Siin
juures peab arvestama, et maine konkurentideks selles uuringus
on kõik arendustegevust nõustavad organisatsioonid ja ettevõtted
Harjumaal, sh Tallinnas (näiteks ülikoolid, katusorganisatsioonid,
riiklikud ja erakonsultatsioonifirmad). Parima keskuse tiitli pälvis
HEAK ka seetõttu, et pakume nõustamist võrdselt tugeval tasemel
kõigile sektoritele. See tunnustus on meile väga suureks auks ja
teisalt ka kohustuseks oma nõustamiskvaliteeti väga kõrgel
tasemel hoida.
Oleme oma motoks võtnud lause – oleme teie jaoks kogu aeg
olemas. Sisemiseks kvaliteedi mõõdupuuks on meie jaoks see,
et klient kes meie poolt nõustamist saab lahkub iga kord tundega,
et ta on oma ettevõtte või organisatsiooni jaoks või ka isiklikus

plaanis saanud teadmise, millega saab „sammu“ edasi astuda.
Üks tegevus on klientide nõustamine. Teine oluline tegevus on
maakonna ja Eesti arengut edasiviivate projektiideede
väljatöötamine, käivitamine ja juhtimine. Erinevaid projekte,
mida HEAK on ellukutsunud ja teostanud 2007. aasta jooksul
on tublisti üle 30. Suuremad neist oleksid:
• „Väike-Eesti teemapark“ – Eesti vähendatud mudel
vabaõhus, ca 44 hektarit Rae vallas, Tallinna ringtee ääres.
Hetkel kavandite faasis.
• „Peeter-Suure merekindlustused“ – nähtavasti üks maailma
uurimaid turismiobjekte, mis paikneb laiali 3 riigi
territooriumil: Eesti, Soome, Venemaa. Hetkel kaardistamise
ja kirjeldamise faasis.
• Harju maakonna arengustrateegia 2025 – strateegia
koostamine koostöös kõikide huvipooltega Harju maakonnas
(KOV-id, maavalitsus, ettevõtjad, kodanikuühendused,
ministeeriumid, ametid).
Eraldi peab kindlasti mainima koolitusprojekte, mis on suunatud
MTÜdele ja neid on tõesti palju. Peab nentima, et huvi
kodanikeühendustele suunatud koolituste vastu on sedavõrd suur,
et koolitusgrupid täituvad tihtipeale paari päeva jooksul. Eelis
on aga neil MTÜdel, kes on avaldanud soovi olla meie keskuse
infolistis, sest nemad saavad koolitusteated kätte esimestena.
Listiga liituma ootame aga hea meelega kõiki ühendusi.
Peab välja tooma asjaolu, et HEAK tegevus on väljunud ka Eesti
piiridest. Oleme abistamas Gruusia Majandusarenguministeeriumit Gruusia ettevõtlusnõustamissüsteemi
väljaarendamisel. Selle projekti raames on käimas ka Harjumaa
ja Gruusia ettevõtjate kontaktide vahendamine, mis on huvi
pakkunud paljudele Eesti ettevõtjatele, kes on huvitatud oma äri
laiendamisest ja uute investeerimisvõimaluste otsimisest.
Alates 2008. aasta algusest on jälle avatud mitmed
kaasfinantseerimisvoorud Euroopa Liidu struktuurifondidest.
Selles osas tasub kindlasti
vaadata
infot
meie
kodulehelt www.hedc.ee
On ju tugev tunne saada
nõustamist Eesti parimast
nõustamiskeskusest.

KAUPO REEDE
JUHATAJA
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SAAME HAKKAMA!
INVAÜHING SAUELE?
Saue ei ole mingi erand, ka siin on oma
puudelised. Mitmed neist olid Saue
Kristliku Vabakoguduse liikmed, teised
võtsid osa Saue Päevakeskuse ringide
tööst, osa kuulus aga mõlemasse
ringkonda. Seega oli mingi omavaheline
suhtlemine puudeliste vahel olemas.
Nendel kokkusaamistel oli sageli
infovahetust ka kohaliku sotsiaaltöö üle,
mõnelgi korral raskused oma probleemide
lahendamisel. Raskustest ligipääsetavusega, halvast teenindamisest ja tõrgetest
suhtlemisel linnavalitsuse ametnikega.
Aktiivsemad olid astunud Keila või

Alustasime tegevust – korraldasime
üritusi, osalesime koolitustel, käisime
ekskursioonidel jne. Oli õnnestumisi ja
sinna hulka ebaõnnestumisi. Aga tehes
tuleb kogemus. Siia hulka mahub ka
kogemus
suhtlemisel
kohaliku
omavalitsusega. Algsetest arglikest
suhetest on tulnud stabiilne partnersuhe.
Ei mäleta juhust, et kui ühingu soovi korral
kohtumiseks kellegagi linnavalitsusest
oleks keeldutud. Küllaltki sageli saame
kasutada linnavalitsuse bussi üritustele
sõiduks.
Aktiivse mõjutustööga on kaasnenud
invaühingu
oluline
rahastamine
linnavalitsuse eelarvest. Samuti on

kohti, kus see nii pole ja tulemuseks on
paari traditsioonilise ürituse läbiviimine
aasta jooksul. Mis ongi kogu ühingu
tegevus.
Ühingus on tore atmosfäär. Meil on välja
kujunenud igakuised koosolekud (v.a.
paaril suvekuul) ja paar katset neid
koosolekuid harvemini teha on ühingu
liikmete vastuseisu tõttu läbi kukkunud.
See on kindlaks märgiks - meil pole igav,
meile meeldib koos asju ette võtta, tahame
kaasa rääkida meid puudutavates
küsimustes. Kui on olnud Saue arengukava
aktiivsema arutuse periood, oleme
kindlasti kaasa rääkinud ja omapoolseid
ettepanekuid teinud. Kui Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liit käivitas
ligipääsetavuse kaardistamise Eestis, oli
Saue linn Harjumaal üks esimesi, kus
projekti raames kaardistamine läbi viidi.
Oleme kohal, kui arutletakse uue Tallinna
ringtee ja uue raudtee üle.
Kõiki ettevõtmisi ei jõuagi ära lugeda.
Liikmete arv ühingus on pidevalt
kasvanud. Kui asutajaliikmeid oli 5,
siis nüüd on meid juba üle
neljakümne.

Tallinna invaühingute liikmeteks. Oldi
osalemas ka Eesti Liikumispuudega
Inimeste Liidu ja Rootsi DHR-i
mitmeaastasel ühiskoolitusel. Ehk sealt
ongi pärit kõige suurem impulss oma
kohaliku invaühingu loomiseks.
SAUE INVAÜHING
Igatahes 2000. a lõpus kutsus
initsiatiivgrupp kokku asutamiskoosoleku.
Kuna algatajad ühingu moodustamiseks
olid liikumispuudelised ja andmekaitseseadus toimis täiega, siis teiste
puudeliikide esindajaid ei osatud
asutamisele kutsuda. Kinnitati põhikiri,
kus loetleti eesmärgid, mille poole püüelda
ja asuti tegutsema. Ühingul vedas veel
sellega, et Sauele oli elama asunud
tarmukas puudega lapse ema Riina
Ðamatauskas ja oli nõus asuma juhatuse
esimehe kohale.

paranenud ligipääsetavusprobleemide
lahendamine Sauel. Rääkides koostööst
linnavalitsusega, ei saa märkimata jätta, et
eelmise aasta lõpul eraldati ühingule oma
kontoriruum.
Ja jätkuvalt on vedanud ühingul ka
juhatuse esimehega – kui Riina
Ðamatauskas seoses tööleminekuga loobus
juhatuse esimehe kohast, oli meil kohe
võimalus pakkuda seda kohta aktiivsele ja
teotahtelisele Elena Kalbusele. (fotol)
Õnneks ta nõustus ja 2003.a.
saadik oleme
tegutsenud tema
eestvedamisel.
See on küll Sauel
lausa õnnistus, et
on olnud võtta
ühingu etteotsa
tublisid inimesi.
Tean mitmeid

Osalt on see tulnud ka sellest, et vahepeal
oleme autoriteedi suurendamiseks ja
koostöö parandamiseks linnavalitsusega
muutnud Saue Füüsiliste Puuetega
Inimeste Ühingu ümber Saue Linna
Invaühinguks, mis on avatud kõigile
puudeliikidele. Olgugi, et meie liikmete
hulgas on märkimisväärne arv vanureid,
elame vägagi aktiivset elu – lisaks
tavapärastele spordipäevadele, koolitustele, Jõulupidudele ja ekskursioonidele
osaleb suur arv ühingu liikmeid Saue
Päevakeskuse ringide töös. Tehakse
taidlust, tantsitakse rahvatantsu,
võimeldakse jne.
KODUNE SAUE PUUDEGA
INIMESELE
Rõõmustav on ka see, et käesoleval aastal
saavutasime linnavalitsuse suure toe meie
ühingu liikme, amputeeritud jalgadega
Heiki Lumilaidi, liikumisvõimaluste
oluliseks parandamiseks. Linnavalitsus
võttis enda kanda nii scooteri
(elektrirolleri), kui ka kaldtee omaosaluse.
Riik doteeris läbi Harju Maavalitsuse
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Tehniliste Abivahendite Komisjoni
scooterit 80% ja kaldteed 50% selle
hinnast. Ülejäänud raha leidmine oli juba
taotleja kohustus. Linnavalitsus ja selle
sotsiaal- ja tervishoiuosakond eesotsas
Heli Joonega ning linnaarhitekt Kalle
Koppel lõid aktiivselt kaasa kaldtee
rajamise ettevalmistamisel alates kooskõlastamistest ja lõpetades esindaja
saatmisega korteriühistu üldkoosolekule,
kus oli arutusel kaldtee rajamise lubamine.
Kui seda linnavalitsusepoolset abi poleks
olnud, oleks scooter jäänud soetamata ja
kaldtee rajamata. Sest puudega inimesel on
võimatu oma pensionist vajaminevaid
summasid kokku saada.
See abi on tähelepanuväärne.
Teadaolevalt pole linnavalitsus üksiksiku
ligipääsetavusprobleemidesse varem nii
tuntavalt panustanud.

SAUE – KODUNE LINN

korrusmajas. Siin on sündinud meie
peresse kolm last. Kuna abikaasa Liia on
samuti liikumispuudega, on tulnud anda
endast parim, et eluga hakkama saada.
Kuna kogu liikumine käib käte jõul, on see
jätnud oma jälje. Käte luuümbrise
põletikud on tihtiesinev nähtus.
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Päevakeskuse endisele juhatajale Tiiu
Kuuskmele ja praegusele juhatajale Ulvi
Seermaale.
Täit tunnustust annan mina Heli Joonele
linnavalitsusest, linnaarhitekt Kalle
Koppelile, kaldtee projekteerijale Harald
Didrikule, kaldtee paigaldajatele eesotsas
Andreas Tölptiga ning väsimatule
invaühingu liikmele Marek Pruusile, kes
on olnud abiks mitmel juhul minu ligipääsetavuse parandamiseks Sauel.
Ei saa jätta tunnustamata ka selle maja
elanikke, kus mina elan. Tänu nende
mõistvale suhtumisele on see kaldtee sünd
üldse võimalikuks saanud. Ilma nende
JAH sõnata korteriühistu üldkoosolekul
oleks jätkunud minu turnimine trepil
vanaviisi. Säärane luba korteriühistu poolt
polegi väga tavaline, sest teadaolevalt on
mitmed puudelised komistanud oma
sooviga saada kaldtee korteriühistu
keeldumise taha.
Kindlasti tahan öelda tänusõnad Harju
Maavalitsuse Tehniliste Abivahendite
Komisjonile ja Marge Greenile, kelle
kaudu hakkas kogu see abivahendite
saamise protsess liikuma.
Minupoolne tunnustus
kindlasti Saue Linna
Invaühingule eesotsas Elena
Kalbusega, kes minu
püüdlusi on toetanus selles
närvesöövas
kaldtee
saamise ettevõtmises.
MEELDIVAT
AASTA LÕPPU,
UUE ALGUST JA
JÕULURAHU
KÕIGILE SOOVIDES
HEIKI LUMILAID

Pean mõne sõna ilmselt endast rääkima,
sest minule see eelnevalt mainitud õnnistus
osaks sai.
Olen 33 aastat olnud rongi alla sattumise
tõttu jalgadeta. Sauel elan alates 1990-st
aastast. Ja elanud olen kogu aeg

Olen küll aastaid töötanud, kuid
tervislikel põhjustel viimased 2,5 a.
olnud kodune. Sellest tulenevalt on
meie suhteliselt suures peres pingeline
eelarve.
Ja eelnenu tõttu on ka arusaadav minu
suur vajadus normaalse pääsu järele
kodust ja koju.
Saue Linna Invaühing avaldab täit
tunnustust Saue Linnavalitsusele hea
koostöö eest. Ja kindlasti linnavalitsuse
allasutusele Päevakeskusele. Seal
tegutseb mitmeid ringe, kus osalevad
ühingu liikmed. Samuti on toimunud
palju ühisüritusi. Seega suur tänu

10

/ SAUE SÕNA –270 /

KULTUUR

29. detsember 2007

Kontsertsarja “Saue Kontsertsügis 2007”
lõppkontserdil esines Koit Toome
4. detsembril esines Saue Gümnaasiumi saalis
populaarse telesaate “Tantsud Tähtedega “ 2007.aasta
võitja Koit Toome.
Kontserdi planeeritud aeg sattus õnnelikult kokku
tantsusaate finaaliga. Saue linna kontsert oli peale
telesaadet esimene.
Sauel esines K. Toome akustilise kavaga koos kitarristi
Jorma Puusaagiga. Esitatud kava põhines 13. aasta
jooksul populaarseks saanud lugudest. Nooremapoolne
publik sai rõõmsalt kaasa elada ja laule kaasa laulda.
Esinejate omavahelised mõttevahetused ja vahetu
suhtlemine publikuga moodustasid südamliku ja
kaasahaarava terviku. Erilist naudingut pakkus duett
omavahelises koostöös. Meisterlik vokaali,
klaverimängu ja kitarrimängu oskuste kasutamine, panid kõigile tuntud
teosed veidi erinevalt kõlama.
Fännidel oli võimalik peale kontserti koos staaridega pildistada ja
autogramme saada.

Saue Muusikakooli jõulukontsert
“Eesti Stiilis”.
Saue Muusikakool lõpetas 2007.aasta pduliku
jõulukontsertiga, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi
90. aastapäevale.
18. detsembril toimunud jõulukontsert “Eesti Stiilis”, on ülemaalise
kontserdisarja “Kutse sünnipäevale- pidukontsert minu kihelkonnas”
ürituste kavas.
Erinevates stiilides jõulu kontsert-peod on Saue Muusikakoolis juba
pikk traditsioon. Seni on tähistatud jõule muusikaga: Vene, Prantsuse,
Barokk, Mozarti ja muudes stiilides.
Sellel aastal keskenduti Eesti muusikale – algupärandist kuni
tänapäevani. Kontserti alustas suursugune Piret Ripsi teos “Agnus Dei”,
mille seadis puhkpilliorkestrile, koorile ja solistile praegune poistekoori
dirigent Sirly Illak. Kontserti jätkasid muusikakooli solistid ja ansamblid.
Õpilaste etteastete vahel loeti lühikokkuvõtteid tuntud Eesti heliloojate
loomingust ja teostest. Õpetaja Kirsti Raidma abiga said kõik koos
regilaulu laulda.
Piduliku kontserdi külaliseks oli Eesti folklorist Enrik Visla, kes tutvustas
oma vanu rahvuspille: lõõtsa, Hiiu kannelt, karjase pasunat ja parmupilli.
Enrik Visla on viiendat põlve rahvamuusik, kes lisaks pillidele on saanud
oma esiisadelt ka muusiku pisiku.
Lõpetuseks esines Saue Muusikakooli Kapell, mida juhendas õp. Juta
Ross. Õpilastest ja õpetajatest koosnev ansambel kujunes kontserdi
tipphetkeks.

Eesti rahvamuusikast kiirgas ühtsust, positiivsust ja rõõmu, mis kandus
ka publikusse ning andis inspiratsiooni ka edaspidiseks
koosmusitseerimiseks.
Tänud õpetajatele Juta Rossil, Kirsti Raidmale ürituse korraldamise
ning MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskusele toetuse eest.

RÕÕMSAID JÕULE JA ÕNNERIKAST
UUT AASTAT KÕIGILE!
SOOVIB SAUE MUUSIKAKOOLI PERE.

Saue Muusikakooli õpilaste kontsert
Kadrioru Lossis 16. 12. 2007.a.
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KUNSTILAPSED SAUE RAAMATUKOGUS
13.-17. detsembrini oli Saue raamatukogus avatud Saue
Huvikeskuse lasteringide jõulunäitus. Väljapanek oli kirev,
lõbus ja täis väikeseid üllatusi.
Made Kaarese väikeste poiste kunstiringi lauda kaunistasid
omatehtud jõulumeeleolulised oksakompositsioonid ning kogu
väljapanekust õhkus suurt mängulusti ja loomingulist põlemist.
Kõik voogavad savinõud ja kummalised loomad näisid justkui
elavat igaüks oma põnevat elu.
Reet Vesteri keraamikaringi laste kujukesed ja anumad olid
seevastu kenasti viimistletud ning kunstipärased – näha oli, et
savid-glasuurid on oskajate kätes. Pilku püüdis
ka müstiline kõrgete mütsidega päkapikkude
kollektsioon – justkui võlurid Harry Potteri
maailmast.
Jane Meresmaa-Roosi maalimise ja joonistamise
ringi väljapanek oli väljapeetud ja kaunis. Eriti
põnev
oli laste ühistööna valminud
mütoloogiast inspireeritud KADRIKO vaip.

Monika Liivi tüdrukute käsitööringi väljapanek võttis esimese
hooga silme eest kirjuks, aga lähemalt uurides võis sealt leida
palju fantaasiat ja ka peenikest näputööd. Mängitud oli mitmete
erinevate materjalidega, põhiliselt tekstiiliga.
Jõudu tööle, noored kunstnikud! Teine poolaasta on veel ees
ja kevadeks olete kindlasti veel osavamad.

Fotokonkursi
“Saue tammik”
võitjad:

Veljo Tormis valiti Harju
maakonna kultuuripreemia
“Harjumaa Kultuuripärl”
laureaadiks

TÄISKASVANUTE VANUSEGRUPP
Edith Madalik I koht
Ethel Madalik II koht
Kaisa Saar III koht
NOORTE VANUSEGRUPP
Liina Luberg I koht
Krista Tõnisson II, III koht
Silver Arrak III koht
LASTE VANUSEGRUPIS
Ekvart Joakit I koht
Leane Jete Korb II koht
Saue linna 2008 aasta seinakalendrisse
valiti järgmiste autorite fotod: Ekvart
Joakit, Ethel Madalik, Edith Madalik, Ester
Petske, Katrin Pedaste, Liina Luberg, Mare
Tõnisson, Silver Arrak, Merike Malkus,
Randy Korb.

Täname kõiki osalejaid ja
þürii liikmeid.

KÄSITÖÖRINGI
JUHENDAJA
MONIKA LIIV

Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti
Kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupp valis Veljo
Tormise kandidatuuri teiste seast välja tema loomingu
olulisusega kogu Eesti kultuurile ning tõstis esile Veljo Tormise
tööd Eesti rahvatraditsioonide väärtustamisel ja edasiarendamisel, samuti tema isiklikku panust Kuusalu kultuuriellu.
Veljo Tormis on sündinud Kuusalus ja suure osa oma loomingust
seal kirjutanud. Tema eestvõtmisel on Kuusalu elanikel olnud
võimalus nautida maailmatasemel kõrgkultuuri ning rahvusvahelisi
tippkoore. Kuusalus on asutatud Veljo Tormise kultuuriselts, mis
tähistas hiljuti oma 10. juubelit.
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti
Kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupp on alates aastast
2003 andnud igal aastal välja ühe preemia, millele võivad
kandideerida Harjumaal tegutsevad füüsilised isikud,
mittetulundusühingud, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused
ja teised organisatsioonid, kellel on silmapaistvaid teeneid
Harjumaa kultuurielu edendamisel.
”Harju Kultuuripärl” preemia väärtus on 40 000 krooni. Sellest 30
000 krooni on Kultuurkapitali poolt ning Harju Maavalitsus ja
Harjumaa Omavalitsuste Liit lisavad kumbki 5 000 krooni.
Varasemad „KULTUURIPÄRLI“ laureaatid:
2003 Nukuteater “Kehra Nukk”
2004 Aime Bachovski
2005 Heino-Raimund Ridbeck
2006 Jaan Manitski
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Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused,
väljastas ehitus-kastusload, arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid, nõustus lepingute sõlmimisega.
LINN
AVALITSUSE 32. ISTUNG
LINNA
TOIMUS 12. DETSEMBRIL J
A
JA
PÄEV
AK
ORRAS OLID J
ÄR
GMISED
ÄEVAK
AKORRAS
JÄR
ÄRGMISED
KÜSIMUSED:
1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maa taotlemine
munitsipaalomandisse aadressil Kuuseheki tn 20, Saue linnas“
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
2. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 453/.
3. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna
haridusasutustes 2008. aastaks /korraldus nr 454/.
4. Saue lasteaed Midrimaa hoolekogu kinnitamine
/korraldus nr 455/.
5. Pärnasalu tn 30 projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 456/.
6.Kauguse tn 2 üksikelamu laienduse ja garaaþi
uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 457/.
7. Kadakamarja tn 30 elamu projekteerimise lisatingimuste
kinnitamine /korraldus nr 458/.
8. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Sooja tn 2
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
9. Kuuseheki tn tänavavalgustusele ehitusloa väljastamine
/ korraldus nr 459 /.
10. Mõõdu 23 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 460/.
11. Kirjaliku nõusoleku väljastamine /korraldus nr 461/.
12. Ehitisele Kungla 2 kasutusloa andmine /korraldus nr 462/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavalitsuse
hallatavate asutuste palgakorralduse alused“ (III lugemine)
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
14. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavalitsuse
teenistujate palgakorraldus“ (III lugemine)
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
15. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Ühistranspordi
doteerimine 2008.a“ Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
16. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Saue linnavara
eeskirjad“ (III lugemine) Eelnõu suunati kehtestamiseks
volikogusse.
17. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 463/.
18. Saue Noortekeskuse ruumide ja arvutite kasutamise tasu
kehtestamine /korraldus nr 464/.
19. Saue Muusikakooli ruumide ja vahendite üürihindade
kehtestamine /korraldus nr 465/.
20. Saue lasteaed „Midrimaa“ ruumide ja vahendite üürihinnad
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
21. Saue Päevakeskuse ruumide üüri ja teenuste hindade
kehtestamine /korraldus nr 466/.
22. Saue Linnavalitsuse 24.01.2007 a korralduse nr 36 p 1.2
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 467/.
23. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr 468/.
24. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Ringtee
rekonstrueerimise eelprojekti kooskõlastamine“
Eelnõu suunati volikogu arengu ja planeeringukomisjoni.
25. Menetlusmuudatused 2008.a eelarvesse

Otsustati nõustuda muudatustega ja edastada need volikogu
detsembrikuu istungil volikogu esimehele.
26. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
ametiasutuse struktuuri ümberkorraldamine, koosseisude ja
ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
27.Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr 469/.
28. Info
28.1 Liikluskorraldusest.
Seoses Kuuseheki tänaval (Ladva tänavast
Kuuseheki tn 34-ni) sadevee kanalisatsioonitrasside
ehitustööde teostamisega:
• kaevetöödel järgida teetsoonis töötamise eeskirju;
• tagada vajalikud ümbersõidud liikluskorraldusvahenditega
ning kooskõlastada liikluskorraldus AS-ga ATKO GRUPP
(Harjumaa Liinid) vähemalt viis tööpäeva enne töödega
alustamist;
• Kuuseheki tänava sulgemine Ladva 1a- ga piirneval lõigul
lubatud ainult tingimusel, kui on tagatud bussi ja
sõiduautode liiklus lõigul Ladva tn - Ridva põik - Ladva
1a territooriumi kaudu.
28.2 otsustati moodustada linnapea käskkirjaga töögrupp
Avatud Noortekeskuse hoone
ehitamise- ja projekteerimisdokumentatsiooni, lähteülesande
ettevalmistamiseks.
28.3 nõustuti, et Tallinna koolides käivatele õpilastele
väljastatakse rongisõidukaardid õigusega sõiduks ka
elektrirongides.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis
MAIE MATSISELTS
SAUE LINNAVALITSUSE VASTUTAV SEKRETÄR

Õnnitleme!
LJUBOV KIRJUTINA
THEODOR TRUUSA
MAGDALENA SÖÖDRE
HILJA SOORM
OLGA AALISTE
ALINA LAURBERG
HARRI VÄGI
HELGA KELL
ÜLO PILVIK
BERNHARD SIDRON
ELLEN TAMM
ROLAND VILLIKO
UNO-ALEKSANDER LIIK
LEMBIT ADAMSON
EDUARD ONOHOV
VILVE NILK
ANTS TÜRI
LEMBIT VOSMI
ELLE NAUKAS
VAIKE PERT

96
92
86
84
83
83
82
82
81
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
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Saue Huvikeskus korraldab
koolivaheajal
3. jaanuaril kell 14.00 – 16.00
koolimaja saalis
☺ tsirkusekunst
☺ trikkide tegemine
☺ klouninägude maalimine

TULE KOOS SÕBRAGA,
SIIS ON LÕBUSAM !!!

!

JÕULUKUUSKEDE PÕLETAMINE
8. JAANUARIL KESKUSE PARGIS
LÕKKE SÜÜTAME KELL 18.00
Pakume kuuma jooki.
Esineb Saue Muusikakooli trummide ansambel.
Igale kuusetoojale maiustus!

!

EAKATE JÕULUPEOL LOETUST-KUULDUST:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vanaema ja vanaisa on laste vastu head, sest nad ei taha, et lapsed kisaksid.
Vanaema lubab palju rohkem. Ise pead otsustama, mida sa tahad. Ja siis pead ise selle ära ka tooma.
Minu arvates on vanaisaga lahe mängida. Sest muidu ma ei teakski, kuidas võitmine käib.
Kui vanaks saad, siis pead ette vaatama, et sa maha ei kukuks. Muidu võivad kondid neljaks aastaks katki minna.
Kui vanaks saad, siis kaob kõhust raskusjõudu ära – ja siis kukud kergemini.
Vanad inimesed ei seisa pea peal, sest siis ei saa nad pärast enam üles.
Vana on sellepärast hea olla, et ise saab otsustada, millal magama minna…
… vanad inimesed ei tohiks ise otsustada, millal nad magama lähevad. Sest muidu ei saa nad korralikult välja magatud.
Vanad inimesed ei tülitse enam väga palju. Nad on liiga aeglaseks jäänud.
Vanaema ja vanaisa ei lahuta. Sest siis, kui nemad elasid, siis keegi eriti ei lahutanud. Siis inimesed meeldisid üksteisele.
Vanad inimesed ei lahuta nii tihti. Sest nad on tülitsemisest väsinud.
Vanaema ja vanaisa ei kakle. Nad lihtsalt räägivad teineteisega karmilt.
Vanaema ja vanaisa ei lahuta, sest neil on söögi tegemiseks teineteist vaja.
Minu vanaisa on ükskord proovinud auto alla jääda. Aga ta ei ole veel surnud.
Minu vanaemal oli just sünnipäev, ta sai 81….
… oo, siis on ta ju juba üle saja!
Kui sa oled 77 ja sul tuleb sünnipäev, siis ei saa lihtsalt tagasi minna ja 76 saada. Vaja on hakata põrgusse minema.
Mulle üldse ei meeldiks vanemaks saada. Minu arvates on esimeses klassis palju parem käia.
Vanaks saamise juures on hea see, et siis muutud toredamaks ja kenamaks inimeseks.

Nopped Grete Dirckinck-Holmfeld raamatust LAPSESUU
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DETSEMBER 2007 ….
...on toonud Päevakeskusesse
palju erinevaid külalisikohtumisi, on olnud erinevaid
jõulupidusid ning erinevaid
võimalusi meele-lahutuseks.
On olnud ka võimalik
tarkuseterasid noppida – kes
vähegi soovis, see leidis enese
jaoks midagi sobivat.
Päevakeskuses
särab
tilluke
jõulukuusk, põlevad küünlad ning
kaunistuseks
ehivad
ruume
noorkotkaste ja kodutütarde tehtud
meeleolukad
päkapikud
ja
lumehelbed!
Täname omaltpoolt ning külastajate
poolt nende vahvate piltide eest Saue
Kodutütreid ja Noorkotkaid!
Budistlik tarkus ütleb, et elu on me
mõtete tulemus: see sünnib hinges ja
pärineb mõtetest. Kui inimene räägib
või mõtleb kurja tagamõttega, siis käib
kannatus vääramatult ta järel nagu viies
ratas vankri all. Elu on me mõtete
tagajärg: see sünnib hinges ja luuakse
mõttega. Kui inimene räägib või
tegutseb heade mõtetega, siis käib õnn
tema järel nagu vari, mis inimest
kunagi maha ei jäta.
Heade soovide ning parimate mõtetega
oli korraldatud ja toimus 14. jaanuaril
eakate pidu koolimajas. Täname
inimesi, kes väljendasid peol
sõbralikkust, rõõmu ja heakskiitu. Me
täname inimesi, kes näitasid ilmekalt
selle peo puudusi. Oma puudusi saab
näha alati ainult võõraste silmadega.
Nii palju kui on inimesi, on
eriarvamusi – seetõttu ei kao ka
puudused. Mis sobib ühele – ei sobi
teisele inimesele, kuid pidu on peetud
ja vastukajad erinevad üksteisest
kardinaalselt.
Lugupidamine ja austus meie linna
eakate vastu on jääv ning edaspidi
anname endiselt endast parima, et
võimalikult suurem osa inimestest

jääksid rahule – mitte vastupidi.
Inglise filosoof Schiller ( 18641913) on öelnud:
… heaoluga ei tohi ära harjuda –
see on mööduv: kellel on, see õppigu
kaotama, kes on õnnelik, see õppigu
kannatama…kuri ja õel inimene
kahjustab esmalt ennast ja alles siis
teisi…palju kahju võib teha
ootamatu kiituse või laitusega, aga
peamiselt
tehakse
kahju
laitmisega… alati on miljon erilist
hetke, mis varjud su näolt ühe
hetkega minema peletavad ning mis
ei maksa enam kui paar vaba
minutit…
Aasta 2007 on varsti-varsti läbi. Eks

•

me kõik mõtle, mida see aasta meie
jaoks tõi ja mida suutsime ise endast
sel aastal anda ning kindlasti on aastad
isenäolised meil üksiti. Alati soovime
- usume, et uus aasta oleks ja on parem
tulemas.
SOOVIN TEILE KÕIGILE
ILUSAT AASTAVAHETUST
NING ET KÕIK TEIE HEAD
MÕTTED SAADAKSID TEID KA
JÄRGMISEL AASTAL!
UUTE KOHTUMISTENI 2008.
AASTAL!
ULVI SEERMAA

Valitsusliitu kuuluvad erakonnad tegid
4. detsembril rahanduskomisjonis
2008. aasta riigieelarve arutelul
ettepaneku tõsta toimetulekupiiri
1000 kroonini, et suurendada riigi
toetust kõige väiksema
sissetulekuga peredele.
Riigieelarve kava kohaselt tõusevad järgmisel aastal paljude
avaliku sektori töötajate ja pensionäride sissetulekud, kuid
lisaks sellele peab valitsusliit vajalikuks suurendada toetusi
ka kõige väiksema sissetulekuga peredele.
Kõige rohkem oli 2006.a. toimetulekutoetuse saajate seas
töötuid, lastega peresid ja pensionäre.
Sotsiaalministeeriumi andmetel sai toimetulekutoetust
19 200 peret 135,4 miljoni krooni eest.
Ettepaneku kohaselt tõuseb toimetulekupiir seniselt
900 kroonilt 1000 kroonini kuus ning sama palju tõuseb
ka toimetulekutoetus. Näiteks kahe lapsega üksikema
toimetulekutoetust 300 krooni võrra kuus.
Toimetulekutoetus on riigi abi väikese sissetulekuga
peredele, mille maksab välja kohalik omavalitsus.
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ERKI AULE
Lasteteatri Trumm lastelavastusest:
Kes vähegi viitsivad, siis julgustuseks sobib luuletus
kõigile mõtlemiseks - ehk ajab isegi muigama!

LOLLUS JA TARKUS

TÄHELEPANU !
EAKAD 70.a. ja vanemad
(kes pole veel kommipakki
saanud) Teie maiustustepakid
ootavad Teid päevakeskuses
kuni 18. jaanuarini!

On inimesi tuhendeid ja sadu
Kel targad mõtted pesitsevad peas,
Kuid nende sekka selliseidki mahub
Keda enamus meist rumalateks peab.
Kui meie juurde tuleb värske lollus
Siis vana tarkus läheb minema,
Sest targana sa piirad ennast paljus,
Kuid lollina sa ennast vabalt tunda saad.
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! TEADE !
Saue Päevakeskuse töö- ja õppetubades
7. jaanuar – 19. jaanuar
klassikaline-, mee-, ja tallamassaaþ jm.
Registreerimine telefonil 65 95 070

JAANUARKUU TEGEVUSKAVA
4. jaanuar
09.30 Tervisevõimlemine
4. jaanuar
11.00 Saue Linna Invaühingu
infotund
9. jaanuar
12.00 Linnakodanike kohtumine
Ero Liivikuga
11. jaanuar
14.00 Arge Lärm: Dementsus,
omastehooldus ja läbipõlemine
14. jaanuar
11.00 Päevakeskuse külalised on
taidlejad Kaiust

16. jaanuar
16.00 Vello Toomik
räägib elust Austraalias
18. jaanuar
12.00 Kuidas olla terve tänapäeval?
Veiko Raagmets tutvustab
ronitaime jm huvitavat, võimalik
ka kohapeal osta
20. jaanuar
14.00 Ühiskülastus Videviku
talvekontsert
Salme Kultuurikeskuses

Päevakeskus mälestab
VELJO PENU
17.01.1956 – 13.12.2007
Me oleme nii rikkad, sest meil on aega antud elada.
Me oleme jäänud vaesemaks – meie hulgast on lahkunud kallis sõber ja
kauaaegne töökaaslane Veljo Penu. Veljo aeg elamiseks on lõppenud!
Veljos oli olemas kõik, mis elu elamisväärseks teeb - Veljo ei kartnud homset.
Tõde on see, et ühel päeval ei ärka me üles, vaid läheme mööda pikka pimedat
tunnelit imelise ja ereda valguse poole ja me teekond saab siin otsa.
VELJO ON LÄINUD ÄRA
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SAUELANE LIIKUMA
Ujumine
9. ja 15. nov.

Sarja “Sauelane liikuma” IV etapp
– UJUMINE, toimus 9ndal ja 15-ndal detsembril
2007.aastal, mis tõi
ujulasse ligi sada inimest.
Läbida tuli 250 meetrit
vabaltujudes, kuni 10
aastased lapsed – 50
meetrit. Osavõtjaid oli
igas vanuses. Kõige
nooremad kahe- ja
kolmeaastased,
kes
emme, issi ja rõngaga
ausalt distantsi läbisid. Oli
ka neid lapsi, kelle
distantsiks oli vastavalt
nende vanusele 50
meetrit, kuid edukalt
läbisid koguni 250
meetrit. Tore oli ujulas
näha ka mitmeid noori
peresi, kes üheskoos olid
liikumispäeval ujuma
tulnud.
Tähelepanu
pööraks ka meie eakatele
Saue spordisõpradele,
kelle jaoks veerand
kilomeetrit
ujumist
probleeme ei valmistanud
- kõik läbisid selle
edukalt.
Täname
meeldivat ja abistavat
ujulakollektiivi!

Plekk-Liisu
Rattapood pani
välja kuus
loosiauhinda,
suur aitäh neile!

Auhinnad saab kätte sarja V etapil,
mis toimub vastavalt ilmaoludele –
kas Sarapikurajal või Saue
Gümnaasiumi võimlas.
Suusasokid ja võtmepaela võitsid:
Jaanus Tõnisson; Aidu Ots;
Helgi Haber.
Joogipudeli ja võtmepaela võitsid:
Pille Sabolotni; Brita Liivimaa;
Merily Palmissaar.

PALJU ÕNNE
VÕITJATELE!

Üheskoos liikuda oli
tore, võitis sport
ja sõprus!
Täname osalemast,
kohtume järgmisel
etapil!
SAUE HUVIKESKUSE
SPORDIMETOODIK
TERJE
TOOMINGAS
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EESTI TRIATLONILIIT TEGI AASTAST 2007
KOKKUVÕTTEID SAUEL
Eesti Triatloni Liit lõpetas duatloni ja triatloni
2007. aasta hooaja 9. detsembril Saue
mõisas piduliku koosviibimisega.
Autasustati parimaid.
Tänavu toimus triatlonis seitse võistlust ja
duatlonis neli võistlust.

SAUE TRIATLEETIDE
EDUKAS HOOAEG 2007
Sulev Veerberg võitis EKV kokkuvõttes veteranide II
vanusegrupis nii triatlonis kui ka duatlonis karikad. Ta
võitis Eesti meistritiitli triatlonis ja jäi teiseks duatlonis
Kaarel Schmidti järel.

Marliisi autasustab Tiina Pallas.

Tõnu Odamus võitis EKV üldkarika duatlonis ja tuli ka Eesti
meistriks Pärnu duatlonil. Triatlonis saavutas ta EMV II koha.
Aado Liblikman võitis EKV üldkokkuvõttes veteranide III
vanusegrupis III koha nii triatlonis kui ka duatlonis. Ta
saavutas Eesti meistritiitli vanima osalejana Pärnu
duatlonis.
Marliis Odamus võitis EKV üldkokkuvõttes duatloni karika
C vanusegrupis ja Eesti meistrivõistlustel saavutas IV koha.
Saue Gümnaasium korraldab 2008. aasta septembris
kooliolümpiamängud
Peking 2008, kus ühe
alana on kavas II Saue
triatlon noortele.
I Saue triatlon toimus
Saue
kooliolümpial
Ateena 2004, mis viidi läbi
esimese Eesti olümpiatriatleedi Marko Alberti
auks. Marko tegutses
Saue
triatlonil
kohtunikuna ja autasustas
Saue triatleete.
Kool püüab kooliolümpia
läbiviimisega pakkuda
kaasakiskuvaid
Marko Albert
olümpiaelamusi oma
õpilastele.

Soovime sauelastele
sportlikku 2008. aastat!
MARLIIS ODAMUS

Tõnu Odamus, Aado Liblikman ja
Sulev Veerberg.
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Saue Male- Kabeklubi II poolaastal 2007
Saue Päevakeskuses viisime läbi 22. oktoobrist kuni
14. detsembrini läbi 9 osavõtjaga Saue linna 2007.a.
individuaalsed meistrivõistlused tavamales
(ajakontrolliga 1 tund 15 minutit). Võistluspartiid
kulgesid võrdlemisi tasavägiselt ja kompromissitult.
Seda kinnitab ainuüksi fakt, et turniiril mängitud 36
partiis fikseeriti vaid 5 viiki, 4 mängija kontos olid
üksnes võidud või kaotused, viike neil ei esinenud.
Iseäranis äge võitlus käis kolmanda koha pärast 4
mängija vahel. Võitjana väljus Väino Lavonen. Saue
linna tavamale meistriks tuli Raivo Viidu 7 punktiga
8-st mängust (6 võitu, 2 viiki, ühtegi kaotust). Teise
koha saavutas Leo Tohver 6 punktiga 8-st (5 võitu, 2
viiki, 1 kaotus), kolmanda Väino Lavonen 4,5 punkti
8-st (3 võitu, 3 viiki, 2 kaotust). Neljandat kuni
kuuendat kohta jagasid Valjo Rattasep, Jüri Nõmmsalu
ja Allan Pihlak võrdselt 4 punktiga 8–st. Ülejäänud
võistlejad kogusid punkte vähem.
Samal ajal tavamale meistrivõistlustega toimusid ka
Saue linna 2007.a. 2-ringilised 5 osavõtjaga
individuaalsed meistrivõistlused tavakabes
(ajakontrolliga 45 minutit). Pingelise ja võitlusliku
turniiri võitis kindlalt Urmas Väärtnõu 6 punktiga 8st mängust (5 võitu, 2 viiki, 1 kaotus) ja omandades
Saue linna 2007.a. tavakabe tðempioni tiitli. Tubli
saavutusega sai meeste hulgas võisteldes hakkama
ainuke naisvõistleja Õie-Julie Väärtnõu, platseerudes
teiseks tulemusega 4,5 punkti 8-st mängust (2 võitu,
5 viiki, 1 kaotus). Kolmandale kohale jäi Raivo Viidu
3,5 punktiga (2 võitu, 3 viiki, 3 kaotust). Neljandat ja
viiendat kohta jagasid võrdselt 3 punktiga Helmut
Karin (6 viiki, 2 kaotust) ja Riho Kilp (1 võit, 4 viiki,3
kaotust).
17.detsembril korraldasime jõulude tähistamiseks
Saue Päevakeskuses piduliku jõuluturniiri välkmales
(ajakontrolliga mõlemale mängijale 5 minutit) 2
ringilisena 9 mängija osavõtul. Võitis Raivo Viidu
14,5 punktiga 16-st (14 võitu,1 viik,1 kaotus), teist ja
kolmandat kohta jagasid Ero Liivik ja Leo Tohver,
kes kogusid võrdselt 11,5 punkti (mõlemil 11 võitu,
1 viik, 4 kaotust). Ülejäänud kogusid punkte vähem.
Veel on Saue Male-Kabeklubi osalenud k.a. II
poolaastal järgmistel malealastel spordiüritustel :
• 17. novembril kahe malevõistkonnaga Harjumaa

2007.a. võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales
(ajakontrolliga 15x15 min. partii). Meie I võistkond (3
meest ja 1 naine) saavutas 17,5 punktiga hinnatava 5.
koha 9 võistkonna hulgas. Raivo Viidu ja Valjo Rattasep
said mõlemad 5 punkti 8 mängust, Jüri Nõmmsalu 4,5
punkti ja Kaire Sildnik 3 punkti. II võistkond esines
nõrgendatud koosseisus. Haiguse tõttu ei osalenud meie
2 tugevat meesmängijat, hoopiski puudus meil
naisvõistleja - tulemuseks 9.koht.
• 20.oktoobril võtsime osa Harjumaa 2007.a.
individuaalsest meistrivõistlusest kiirmales (ajakontrolliga 15x15 min. partii). Jüri Nõmmsalu kogus
4,5 punkti 7-st, tulles 6.kohale 26 võistleja hulgas.
Samuti 4,5 punkti saanud Raivo Viidu jäi 7. kohale.
• Tunnustust väärib meie klubi võistleja Raivo Viidu,
kes Eesti 2007.a. individuaalsel kiirmale meistrivõistlustel (ajakontrolliga 15x15 min. partii) Tallinnas
1.- 2. detsembril kogus tubli 5,5 punkti 11 mängust ja
tuli 37. kohale 68 võistleja hulgas.
VALJO RATTASEP
SAUE MALE- KABEKLUBI
JUHATUSE ESIMEES

TÄNAME SAUE
LINNAKODANIKKE
KOOSTÖÖ EEST,
SOOVIME LUSTLIKKU
AASTAVAHETUST JA
HEAD UUT AASTAT !
SAUE SÕNA TOIMETUS
PEETER
EELSAARE
MARKO
HELLAMAA
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Õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas võtab tööle

ÕMBLEJA JA JUURDELÕIKAJA
Kontakt telefonil: 6 747 567
S. Ojamäe FIE

MÜÜME

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

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED

Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

FEKAALIVEDU
Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

20

REKLAAM

/ SAUE SÕNA –270 /

Diapol Granite OÜ toodab graniidist köögitasapindu.
Pakume tööd

SILDSAE OPERAATORILE
SERVAMASINA OPERAATORILE
VÕI
KÄSTIÖÖMASINATE OPERAATORILE

29. detsember 2007

TASUTA ära anda

vineerist küttematerjali
Täpsem info, 6 790 010
(E-R 8.00-17.00)

Tööülesanded
• Graniitplaatide mõõtu lõikamine
• Graniitplaatide servade töötlemine
• Graniitplaatidele lõppviimistluse andmine flexidega (relakatega)
Nõudmised kandidaadile
• KESK, KUTSE VÕI KESKERIHARIDUS
• KOHUSETUNDLIKKUS
• TÄPSUS
Kasuks tuleb
• EELNEV TÖÖKOGEMUS TOOTMISES
• MITTESUITSETAMINE
Omalt poolt pakume
• TÖÖRIIDEID
• KAASAEGSET TÖÖKESKKONDA
• VÄLJAÕPET
Asukoht Saue, tööaeg - täistööaeg
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com või Kasesalu 4, Saue
Lisainformatsioon telefonil 6 051 134
Pakutav brutopalk 18 000-24 000

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

SAUE LINNAVALITSUS,
SAUE LINNAVOLIKOGU
leinavad varalahkunud
kallist kolleegi
VELJO PENU
KALLIS EVE!
Avaldame sulle kaastunnet Veljo
surma puhul.
Lapsepõlve sõbrannad
Sauelt Rita Reiman ja Külli Kalamees.
Ei ole sõnu, mis leevendaks valu ...

Avaldame sügavat kaastunnet
Marko´le kalli isa
VELJO PENU surma puhul
Töökaaslased Sajas Group´ist

Avaldame kaastunnet
perekonnale ja
lähedastele

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505, telefon: 679 0175,
faks: 679 0193, weeb: www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: Marko Hellamaa
e-post: marko@h2mprojekt.ee
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500

