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Linnapea tänab usalduse eest
Tänan südamest kõiki sauelasi, kes mind
ja keskerakonna nimekirja valimistel toetasid. Olen ise Saue elanik ja pean seda
linna armsaks ning koduseks. Seni on Saue
kenasti arenenud. Teen linnapeana kõik, et
järjepidevus ei katkeks ja head asjad saaksid edasi arendatud. Kuid eks tegemata ole
ka palju. Linnakodanikele on tarvis raamatukogu, kus saaks lehti lugeda, juturaamatuid laenutada ja internetis surfata. Sestap
püüame remonditöö seal kiiresti lõpetada.
Omaette probleemne valdkond on aga Saue
linna veevarustus, mille lahendamine koostöös ASga Tallinna Vesi on pikaajaline
ülesanne.
Laste koolitoit on tähtis asi, kuid uued
euronõuded seavad tingimusi ka Saue linnavalitsuse ette. Seega tuleb lasteaia ja
kooli sööklad korda teha. Kaugematest
plaanidest võiks täna mainida veel elamuehituse edendamist ja sportimisvõimaluste parandamist, seda esmajoones jalgpallistaadioni ehituse kaudu. Loodame elanike omaalgatusele ja sestap toetame ühistute kiiret loomist, et elamumajandus saaks
uutele alustele viidud. Korrakaitse prob-

leeme olen juba arutanud Harju politseiprefektiga. Tahame ühiselt hoida Saue turvalise linnana.
Erilise hoole alla võtame noored ja
vanad. Noortekeskuse arendamine on vajalik, sest noore inimese energiat tuleb
õiges suunas arendada. Huvikeskuses saavad paljud tegutseda huviringides, kes seda
aga ei taha, las need leiavad aja veetmiseks noortekekuses. Aktiivsed eakad tegutsevad Saue Päevakeskuses. Selle lahke
maja tegevust toetan jätkuvalt. Arvan, et
jõulutoetuse 100 kroonise kinkekaardi näol
saavad sel aastal Saue kõik vanadus-, soodustus-, ennetähtaegsed ja töövõimekaotusega pensinärid.
Hindan kõrgelt Saue ettevõtjaid, sest
nendest sõltub väga palju linna arengus.
Kavatsengi lähinädalatel nendega tihedamad kontaktid luua ja nad arupidamiseks
kokku kutsuda. Probleem on ikka üks –
kuidas võiks Saue elu areneda nende pilgu
läbi. Saue ettevõtete hea käekäik on tähtis,
sest siis saavad Saue elanikud kodukohas
tööd ja linna maksubaas on tugev.
Lugupidamisega Jaan Moks

Volikogu valis uue linnavalitsuse
Saue Linnavolikogu uue koosseisu teisel
istungil valiti linnapeaks Jaan Moks (64).
Linnapea elab juba viiendat aastat Sauel.
Ta on abielus ja kahe täiskasvanud tütre
isa. Tal on ka üks lapselaps. Pärit on Jaan
Moks küll Lõuna-Eestist, Krabilt, kuid ehitusinseneriks õppis ta ikka Tallinna Polütehnilises Instituudis, praeguses TTÜs.
Kohaliku omavalitsuse asjadega on Saue
uus linnapea kursis - kaheksakümnendatel
aastatel oli ta Tallinna Oktoobri Rajooni
RSN Täitevkomitee eesotsas. Viimane töökoht oli aga Tallinna Linnavalitsuses, kus
mees kureeris abilinnapeana pealinna elamumajandust. Inseneriameti oskusi kasutas Jaan Moks ASis Alexela Oil. Seal oli
ta ehitus -ning arengujuht. Linnapea kuulub Keskerakonda.
Abilinnapea Andres Noormägi (39)

on pärit Ida-Virumaalt ja on Tallinna Tehnikaülikooli (lõpetanud 1986. aastal) haridusega mehaanikainsener. Abilinnapea
kohale tuli Andres Noormägi Eesti Vabariigi Riigikontrolli üldteenistuse juhataja
ametikohalt. On olnud juhtival kohal nii
automüügi ja turvafirmas. Elab Tallinnas,
on vabaabielus. Abilinnapeaks soovitas
teda Res Publica, erakonda aga ei kuulu.
Linnavalitsuse liige on ka Juhan Hindov (50), kes täidab ühtlasi linnavalitsuse
infojuhi ülesandeid. Kohaliku omavalitsuse asjadega on Hindov kursis, sest kogemus pärineb Kristiine, Põhja-Tallinna ja
Pirita linnaosa juhtimise ajast. Mitmeid
aastaid on Juhan Hindov korraldanud ka
Tallinna Linnavalitsuses pressiosakonna
tööd. Hariduselt on endine ajakirjanik aga
geograaf, olles lõpetanud Tartu Ülikooli sel

erialal 1976. aastal. Juhan Hindov on Keskerakonna liige.
Suurte kogemustega linnavalitsuse liige on finantsjuht Eha Kassmann (63). Ta
kuulus ka eelmise linnavalitsuse koosseisu, olles seal töötanud 12 aastat. Eha Kassmann lõpetas Tallinna Polütehnilise Ülikooli 1963.aastal raamatupidaja-ökonomistina. On abielus, peres kaks täiskasvanud tütart, ka vanaema tiitel on auga olemas.
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Heli Joon
(38) kuulub uude linnavalitsusse. Ta on
töötanud Saue Linnavalitsuse hariduse ja
sotsiaalametis üle aasta ja tunneb põhjalikult Saue haridus-ja sotsiaaltööd. Kõrghariduse omandas Heli Joon Tallinna Pedagoogika Ülikoolist 1996. aastal sotsiaaltöö
erialal. Ta on abielus, peres on kolm last.
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Toimetaja eerg
Torm on möödas
Taiga elanikud räägivad, et kui tormituul
kõigutab puudelatvasid, siis puude all on
suhteliselt vaikne. Ümbersõnastatult võiks
see tähendada, et poliitilised tuuled käivad nii, et inimeste argielu need eriti ei
puuduta. Kohalikud valimised seda siiski
tegid, sest üle 60% sauelastest käis valimas ja tegi oma valiku. Tänaseks on kohalikud valimised möödanik. Tulemused
Saue linnas on teada. Kui aga spordis annab esimene koht võidu, siis poliitikas võit
veel võimuletulekut ei taga. Ülim, millest
iga poliitik peab lähtuma, on inimeste huvid. Lisaks on tegutsemiseks vaja arukust,
ettenägelikust, kindlasti ka oskust sõlmida kokkuleppeid arengu ja stabiilsuse tagamiseks.
Saue Linnavolikogus tegutsevad pärast
valimisi kaks fraktsiooni. Esimene neist on
Liit, kuhu kuuluvad Keskerakonna, Res
Publica, Isamaaliidu ja valimisliidu Saue
Kodukoht esindajad. Fraktsioonil on volikogus enamus ja nende tegevuskava lähtub senisest arengust. Ühendus moodustas ka linnavalitsuse ja kinnitas ametisse
keskerakondlasest linnapea Jaan Moksi.
Tähtsaks peetakse Saue linna arengukava
koostamist, mis arvestaks erinevate huvigruppidega. Kindlast soovib uus võim
arendada elamuehitust, arendada uusi eramurajoone, parandada koostöös Tallinna
Veega kanalisatsiooni – ja veevarustust.
Pensionäride ja noorte probleemidele pöörab uus võim rohkem tähelepanu kui seni.
Linnavalitsuse seisukohalt on tõepoolest oluline Saue inimestele kvaliteetse teenuse pakkumine. Suur poliitika jäägu
Toompea poliitikutele, kohtadel tuleb lahendada argised mured. Seepärast arvan,
et pole tähtis, kas võimul on linnas Keskerakond või mõni muu partei, lumi tuleb
ikka teedelt ära lükata, kortermajades tuleks enne aastavahetust ühistud ära teha.
On veel palju argiseid asju, mida linnavalitsus kavatseb korda teha. Näiteks on lausa
arusaamatu, et raamatukogu remont on veninud üle kuu aga tähtajast hiljemaks. Siin
pole tegemist poliitilise küsimusega, vaid
pehmelt öeldes hoolimatusega. Just viimase vastu peame ühiselt astuma. Volikogu
opositsioonilise fraktsiooni Saue liikmed
on sõnanud, et jagavad seda arvamust.
Nende soov on ju samuti pidev areng, millele nad saavad praegu vaid konstruktiivse kriitikaga kaasa aidata.
Juhan Hindov
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Saue Linnavolikogu
esimees on Ero Liivik

Linnavolikogu uus esimees Ero Liivik (31)
on hariduselt jurist ja töötab advokaadibüroos Hedman Osborne Clarke Eesti filiaalis. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli juurateaduskonna, keskhariduse sai Saue Gümnaasiumist. Kohaliku omavalitsuse tegevus
on talle tuttav nii Saue volikogu liikme
päevilt kui ka tööst Tallinna Kesklinna

Valitsuse juriidilises osakonnas töötamise
päevilt. Enne seda oli mees ametis Riigikogu esimehe nõunikuna, samuti Eesti Panga vanemjuristina. Erakonda Res Publica
kuulub 1999. aastast.
Ero ütleb, et kogu oma teadliku elu on
ta veetnud Sauel ja soovib linna arengule
kaasa aidata. Poliitikas tahab Ero Liivik
teha koostööd mõistlike meestega. Tänaseks Linnavolikogus registreeritud fraktsioon Liit, mis koosneb Keskerakonna, Res
Publica ja Isamaaliidu liikmetest, on teinud valimisliidule Saue koostöö ettepanekuid. Pakuti välja moodustada lausa üks
suur ja ühine fraktsioon, kuid soostuvat
vastust ei tulnud.
Ainult 1 küsimus. Millised on esmased
töösuunad?
Tahaks, et Saue oleks enam kui Tallinna magala. Püüame teha, et inimesed saaksid Sauele endale kodu rajada, seega püüame elamuehitust edendada. Sauele saab
luua lausa uusi elamupiirkondi. Koostööd
tuleb teha ka elamuühistutega. Kiiresti tuleb Saue Gümnaasiumi söökla viia vastavusse euronõuetega. Lubatud sai enne valimisi uut poliitikat. Seda saab aga teha
Sauel koostöös, mitte olla kolm aastat lihtsalt opositsionäär.

Täname kodulinlasi
Valimisliit Saue Kodukoht tänab kõiki valijaid, kes andsid oma hääle meie nimekirja kandidaatide toetuseks. Meie valimisliidu liiget Maie Särakut tabas valimistel
ebaõnn. Nimelt jäi tal vaid viis valijahäält
puudu, et saada valituks Saue uue Linna-

volikogu liikmeks. Seega pääses Saue volikokku valmisliidu Saue Kodukoht nimekirjast ainult Mati Nappus.
Lugupidamisega
VL Saue Kodukoht

Hea sauelane
Valimised on jälle otsa saanud.
Täname siiralt kõiki Teid, kes Te tegite valiku valimisliidu SAUE kasuks.
Võitsime ülekaalukalt.
Leppisime kohe kokku valimisliiduga
Saue Kodukoht, et jätkame senise poliitika elluviimist üheskoos ning rääkides läbi
teiste valimisliitudega leiame endale vast
partnereidki.
Paraku on Eesti poliitiline kultuur veel
imikueas.
Ajal,mil ühe poliitilise jõuga käed löödud ja teistega alles maakuulamine poole-

li, sõlmisid neli oponenti omavahelise liidu, jättes meid võitjana opositsiooni.
Miks nad nii tegid, seda tuleks küsida
asjaosalistelt.
Kummatigi ei ole võim ainult au ja
kuulsus, vaid ennekõike vastutus.
Olles opositsioonis jätame täieliku võimuvastutuse nelikliidu kanda,lootes, et
nende tegevus vastab headele tavadele ja
Saue linna huvidele.
Lugupidamisega
Valimisliit SAUE

VOLIKOGUS
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Volikogu valis esimehe
Volikogu 4. koosseisu esimene
istung toimus 31. oktoobril.
Päevakorras:
1. Valimistulemused.
Linna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Jekaterina
Tikerpuu tegi kokkuvõtte valmistulemustest ja kõiki volikogu liikmeid õnnitleti, ulatades
neile lilleõied.
2. Volikogu esimehe valimine.
Volikogu esimehe kohale seati ainukese kandidaadina üles
Ero Liiviku kandidatuur.
3. Häältelugemiskomisjoni

valimine.
Otsustati valida 3 liikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Marika Õispuu, Rainer
Šternfeld ja Erki Kuld.
Linna valimiskomisjon oma
otsusega nr 7 kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused,
mille kohaselt valiti Saue Linnavolikogu esimeheks Ero
Liivik 15 poolt häälega.
4.Volikogu aseesimeeste valimine.
Kuna volikogu koosseis on

suurenenud ja selle juhtimiseks
vajatakse teistsugust lähenemist, soovis volikogu esimees,
et tal oleks kaks asetäitjat.
Esimena seati üles Rafael Amose ja Matti Nappuse kandidatuurid.
Linna valimiskomisjon oma
otsusega nr 8 kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused,
mille kohaselt valiti volikogu
üheks aseesimeheks Matti
Nappus.
Teisena seati üles Kostel Gern-

dorfi kandidatuur.
Linna valimiskomisjon oma
otsusega nr 9 kinnitas häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud valimistulemused,
mille kohaselt valiti volikogu
teiseks aseesimeheks Kostel
Gerndorf.
5. Linnavalitsuse lahkumispalve.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Volikogu valis linnapea
Volikogu 4. koosseisu teine istung toimus 4. novembril
Päevakorras:
1. Linnapea valimine.
Linnapea ametikohale esitati
üks kandidaat – Jaan Moks.
2. Häältelugemiskomisjoni
valimine.
Valiti 3 liikmeline häältelugemiskomisjon, koosseisus Marika Õispuu, Rainer Šternfeld ja
Malle Liiv.
Häältelugemiskomisjon tegi
kindlaks hääletamistulemused.
Linnapeaks valiti Jaan Moks
– poolt 10 häält, vastu 2 häält
ja 3 erapooletut.
3. Saue Linnavalitsuse liikmete kinnitamine.
Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati:
abilinnapea Andres Noormägi (ametikoha järgi);
finantsjuht-pearaamatupidaja
Eha Kassmann ( ametikoha
järgi);
Heli Joon;
Juhan Hindov.
Otsustati vastu võtta otsus nr 2.
4.Volikogu komisjonide moodustamine.
Moodustati 7 komisjoni:

Jaan Moks saab ametiraha.

*
*
*
*
*
*

revisjonikomisjon;
eelarve- ja arengukomisjon;
ehitus- ja maakomisjon;
spordikomisjon;
kultuuri- ja hariduskomisjon;
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
* õiguskomisjon.
Otsustati vastu võtta otsus nr 3.
5.Hüvitiste maksmine.

Hüvitist maksti:
* volikogu esimehele 6 kuu
ametipalga ulatuses;
* linnapeale 3 kuu ametipalga
ulatuses ning preemia tehtud
töö eest 3 kuu ametipalga
ulatuses;
* abilinnapeala 6 kuu ametipalga ulatuses.
Otsustati vastu võtta otsus nr 4.

6. Saue linna põhimääruse
muutmine (I lugemine).
7. Info.
Lahkuv linnapea andis üle
2003. aasta eelarve.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linnakantseleis.
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Linnavolimonopvaliqpmoriqjone
Volikogu 4. koosseisu kolmas
istung toimus 14. novembril.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu komisjonide esimeeste valimine.
Komisjonide esimeesteks valiti:
* revisjonikomisjon Henn
Vaher
* eelarve- ja arengukomisjon
Kostel Gerndorf
* ehitus- ja maakomisjon Valdis Toomast
* spordikomisjon Ülo Vatsk
* kultuuri- ja hariduskomisjon
Ene Kukk
* sotsiaal-ja tervishoiukomisjon Marika Õispuu
* õiguskomisjon Ero Liivik
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 5.
2. Häältelugemiskomisjoni
valimine.
Otsustati valida 3 liikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Vello Toomik, Rainer
Šternfeld ja Matti Nappus.
3. Fraktsioonide registreerimine.
Registreeriti 8 liikmeline frakt-

Linnavalitsuse liikmed abilinnapea Andres Noormägi (vasakult) ja infojuht Juhan Hindov ootavad volikogu otsust.

sioon SAUE ja 9 liikmeline
fraktsioon LIIT.
Otsustati ühehäälselt vastu võt-

ta otsus nr 6.
4. Linnapea ja abilinnapea
ametipalga määramine.

* Linnapeale määrati astmepalgaks 20 044 krooni kuus ja
esinduskuludeks 20% astmepalgast kuus.
* Abilinnapeale määrati astmepalgaks 18 222 krooni kuus ja
esinduskuludeks 15 % astmepalgast kuus.
Otsustati vastu võtta otsus nr
7.
(kohalolevast 14 liikmest poolt
11, 3 erapooletut)
5. Volikogu esimehele hüvitise määramine.
Volikogu esimehele määrati
hüvitiseks 50% linnapea astmepalgast kuus.
Otsustati vastu võtta otsus nr
8.
(kohalolevast 15 liikmest poolt
13, 1 erapooletu )
6. Esindaja määramine Eesti
Linnade Liitu.
Saue linna esindajaks Eesti
Linnade Liidus määrati linnapea Jaan Moks.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 9.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitqoqparotaqpplaneerinnoid
Saue Linnavalitsuse 17. istung toimus 15. novembril ja
päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Võeti vastu detailplaneering
Tammetõru tn 39.
(vaata lk 7. )
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 153.
2.Kadaka piirkonna detailplaneeringu eskiislahenduse
avalik arutelu.
(vaata lk 7.)
Otsustati vastu võtta korral-

dus nr 154.
3.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 155.
5. Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 156
6. Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati AS
Moreliale.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 157.
6. Alkoholi jaemüügi lubamine.
Peale registreerimisandmete

saamist riiklike erinõuetega
tegelevate ettevõtjate registrist
teeb linnasekretär kauplemisloale registrimärke.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 158.
7. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “ Saue linna heakorraeeskirja kehtestamine”
läbiarutamine.
Otsustati lugeda arutelu I lugemiseks ja peale paranduste ning
täienduste sisseviimist jätkata
II lugemisega linnavalitsuse
järgmisel istungil.
8. Saue Lasteaia Midrimaa

hoolekogu kinnitamine.
Otsustati kinnitada hoolekogu
liikmeteks: Jüri Tümanok,
Peep Pihotalo, Valdis Toomast, Tarmo Kummer, Elina
Siimon, Meeli Vee, Tiina Järvelaid, Aime Hommik, Alo
Tammsalu, Meelika Rakko,
Lea Jaansoo, Marge Elmelo,
Maret Evestus, Heli Joon.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 159.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.
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Sauele ei tulnud
talv ootamatult
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Sorteeritud jäätmeid
võetakse vastu
Ladva tänaval
Saue elanikud saavad oma olmejäätmeid ära anda Ladva
tänav 1a asuval platsil. Platsi
lahtioleku ajal on kohapeal vastuvõtja, kelle näpunäite ja korralduse kohaselt tuleb jäätmed
ladustada. Ladustajal on õigus
kutsuda appi ESS patrullteenistus, kui iseseisvalt prügiladustajatega võimalikele probleemidele lahendust ei leia. Samuti
on palutud ESS-patrullil jälgida platsi ja selle väravatagust
tegevust platsi kinnioleku ajal.

Kui sauekatel on kodus vanarauda, siis selle äraveoks võib
tellida auto koju, kui äraveetava metalli kogus on vähemalt
100 kg. Selleks tuleb helistada
telefonil 056 507 134. Jäätmete ladustamise plats on avatud
talvisel perioodil, see on siis
15. novembrist kuni 15.märtsini järgmistel päevadel:
teisipäev
16.00 – 18.00
neljapäev
16.00 – 18.00
pühapäev
12.00 – 16.00

Saumeri masinad valmistavad soolaliiva segu.

Võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
Saue tänavaid koristavad osaühing Saumer mehed. Firmat
juhatab Reigo Ilu (tel.
056633942). Sel aastal ei üllatanud ilmataat libedusega lumetõrjujaid. Esimesena aetakse lumest puhtaks vastavalt
Saue Linnavalitsusega sõlmitud kokkuleppele nn bussiring
ehk siis Tule ja Tõkke tänav.
Seejärel puhastatakse vähemsõidetavad – ja käidavad teed.
Tallinnas raputatakse kõikjale
soolaliiva, mis jalanõudele kehvasti mõjub. Sauel kasutatakse
seda elanike soovil oluliselt
vähem. Aga kui jääd tekib
enam, siis tuleb ka soolaliiva
lisaks sõiduteele ka kõnniteedele enam raputada. Lumetõrjet teeb Saumer nelja traktoriga, millel sahad ees ja asjakohased haagised või siis roobad
taga. Tööde eest vastutab töödejuhataja Ivo Veerg (tel.
05059509). Talvistest tähtsatest töödest on Saumeri kohustuseks ka nn kuuseralli korraldamine ehk siis Saue linna jõulukuuse väljavalimine, äratoomine ja ülespanek. Nagu jõuluasjad ikka, on see ettevõtmine
oodatud ja omaette sündmus.
OÜ Saumer on väikeettevõ-

te, mille palgal on 17 inimest,
kes hoolitsevad Saue linna heakorra ja linnakodanike kommunaalmurede eest. Firma töötajad on kogenud, sest kommunaalteenuste alal töötatakse
80ndate aastate algusest, see on
siis EPT aegadest. Saue Linnavaraametiga sõlmitud lepingute kohaselt on ettevõtte lahendada ka Saue korruselamute
vee- ja kanalisatsiooniavariide
lokaliseerimine ja likvideerimine, samuti korruselamute ümbruse sanitaarpuhastus. Ka hoitakse korras linna üldkasutatavate teede ja tänavate äärsed
alad, hooldatakse bussipaviljone. Saumeri töötajad korjavad
Saue linna haljasaladelt kokku
ka sinna juhuslikult sattunud
lendprahi. Kuni käesoleva aasta kevadeni oli Saumeri korraldada ka haljasaladel muru niitmine. OÜ Saumer teeb linnas
ka individuaalrajoonide vee –
ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Kui aga linnakodanikel on
muresid või pole miski nõnda
korras nagu sooviks, siis teadmiseks – Saumeri telefon on
6596 520.
Juhan Hindov

Jäätmete nimetus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vastuvõtu hind

värvitu klaastaara
värviline klaastaara
alumiiniumpurgid
tetrapakend ja plasttaara
paber, papp, kile
vanaraud
vanad sõiduauto rehvid
kodumasinad
puit, mööbel
ohtlikud jäätmed:
autoakud
patareid
päevavalgustuslambid
vanad õlid
olmekeemia
olmejäätmed:
kilekott 20 l
kilekott 30 l
kilekott 50 l
kilekott 70 l
kilekott 100 l

tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
15 kr/tükk
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
tasuta
2 krooni
3 krooni
8 krooni
15 krooni
25 krooni

Ühe korra üleandmisel võetakse vastu:
vanad akud
sõiduauto rehvid
päevavalgustuslambid
vanad õlid, max
kodumasinad

1 tk.
4 tk.
5 tk.
10 liitrit
2 ühiku

Tõnis Laud
Linnavaraameti juhataja
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Saoepettevõtjadpvaliqidpooepjohatoqe
Saue Ettevõtjate Liidu järjekordne üldkoosolek toimus 25.
– 27. oktoobrini. Seekord valiti kuueliikmelisse juhatusse
neli uut liiget. Juhatuse esimees
on Harri Pajundi OÜst
Eurokraft. Juhatuse liikmeteks
valiti Rein Remma ASst
Remoluft, Rein Joa OÜst
Endoore, Ants Torim ASst Termiks, Henn Vaher OÜst STV
Kaup. Ettevõtjate liidu vastutava sekretärina jätkab tegevust
Arno Vester. Uue juhatuse esmane töö on panna kokku Saue
ettevõtjate tegevuskava lähiaastateks. Muuhulgas loodavad
ettevõtjad soodsama ettevõtluskliima kujunemist ka sauel.
Ettevõtjate liidu koosolek
on traditsiooniliselt korraldatud
Toilas. Põhjus on lihtne – ettevõtjate töö on pingeline ja oma
organisatsiooni tegevuse arutamist saab edukalt teha koos sanatooriumi lõõgastavate mõnudega. Väljasõit Sauelt toimus
ühiselt bussiga ja Toilas arutatigi kohe saabumise järel koosoleku päevakorra erinevaid
punkte. Üks tähtsamaid küsimusi oligi uue juhatuse valimine ja see kinnitati üksmeelselt

Saue ettevõtjad käisid Kohtla-Nõmme kaevanduses tutvumas kaevurielu argipäevaga.

nii nagu ülal kirja pandud. Arutati ka tulevikuplaane, seejärel
pühendati tähelepanu enda kosutamisele.
Toila sanatoorium pakub
ravivõimalusi, imestada ei tule
sellegi üle, et õhtul pakutakse
maja külalistele revüüd ja hil-

jem läheb lausa tantsuks. Toila
on kaevanduspiirkond. Ettevõtjate Liidul oli sellest johtuvalt
varasem kokkulepe, et korraldatakse ka ekskursioon maa
alla Kohtla-Nõmme kaevandusse. Kahetunnine ekskursioon kaevandusse ja ka muu-

seumi jättis emotsionaalselt
kordumatu mulje. Teisel päeval
käisid ettevõtjad ka paaritunnisel jalgsimatkal Toila ümbrusesse.
Arno Vester

Elektrikontroll on kohustuslik
Paljud majade ja korterite
omanikud Sauel on tundnud
muret ja küsinud elektrikontrolli kohta. Majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium aga kinnitab, et kehtestatud kontrolli teostamise
nõue lükatakse edasi vähemalt 1. jaanuarini 2004.
Kontrollist aga pääsu ei ole.
Elektri ohutu kasutamine
Eestis on reglementeeritud riiklikul tasemel, 1999.a. maikuus
jõustunud Elektriohutusseaduse alusel. Seadusest tulenevalt
on kontrolli läbiviimine kohustuslik igale elektripaigaldise

omanikule ning see toimub
paigaldise valdaja kulul.
Elektripaigaldise kontroll
koosneb ülevaatusest ja ehk
visuaalkontrollist ning elektrotehnilistest möötmistest.
Elektrotehnilised mõõtmised annavad ülevaate elektripaigaldise seisukorrast ja peavad veenma kontrollijat (ja ka
omanikku) paigaldise kasutamise ohutuses.
Selleks tehakse mitu erineva iseloomuga möötmist:
1. Isolatsioonitakistuse mõõtmine.
2. Kaitserakenduse kontroll.

3. Kaitsejuhi katkematuse
kontroll.
4. Maanduse kontroll.
Mida need mõõtmised sisuliselt tähendavad, on suuresti
erialane probleem. Kontrolli
tulemused aga kindlasti protokollitakse. Korras elektripaigaldise kohta väljastatakse vastav tunnistus. Kuna tähtaeg lükatakse edasi kuni 01.01.2004.a.,
siis kooskõlas Saue linnavalitsusega tahaksime organiseerida meie linna elanike mugavust
silmas pidades tööd järgnevalt:
* ühistud ja eramajade omani-

kud registreerivad end Saue
linnavaraametis dispetsheri
telefonil 679 0187 või kohapeal kuni 01.märts 2003.a.
* Vähempakkumise konkursi
korraldamine elektrifirmadele märts – aprill 2003.a.
* Kontrollmöötmiste teostamine aprill- mai 2003.a.
Selliselt organiseerides
oleks vöimalik tööd teostada
enne suviseid elektrifirmadele
kiireid aegu ning ka odavamalt.
Vello Toomik
OÜ Salux
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Saue Poistekoor sai
viieseks

Saue Poistekoori ühendkoor esitamas Vana sõjamehelaulu
Vive la compagnie.

Laupäeval, 16 novembril, tähistas Saue Gümnaasiumi aulas
oma 5. sünnipäeva Saue Poistekoor. Dirigendi ja õpetaja
Elviira Alamaa taktikepi all esinesid lasteaia poistekoor, poistekoori ettevalmistuskoorid,
ansamblid ja põhikoor toreda
meeldejääva kavaga, mille
väga head esitust tunnustas
publik tugevate aplausidega. Ja
laval mitte ainult ei lauldud –
kava ilmestamiseks olid ära
õpitud tantsuseaded ja liikumi-

sed, mis hästi välja tulid ja publikule meeldisid. Aitäh Elviira
Alamaale, Ulvi Kanterile ja
Gerli Kirikalile, kes 108 poissi
kenasti laulma on õpetanud.
Aitäh, poisid. Te laulsite väga
hästi! Las teid laulud ikka saata, unehakul unelaul, muretunnil murelaul, matkapäeval matkalaul, üllas tujus ülemlaul ja
sünnipäeva laul üks kord aastas.
Margit Ots
Haridus-ja sotsiaalameti
juhataja

Saue koolisportlased
olid edukad
Saue Gümnaasiumi kabetajad
ja maletajad saavutasid 9. novembril toimunud Harjumaa
koolinoorte meistrivõistlustel
Maardu kooli järel hinnatava II
koha. Võistkonnas maletasid
Markus Oder, Eliisa Ritsing,
Mart Siidar, Heili Vatsk, Priit
Pender; kabetasid Indrek Raba,
Katrin Puusepp, Erko Kaarlõp,
Silja Seermaa, Georg Kahest ja
Ülle Ernesaks. Suur tänu abi
eest Õie Väärtnõule ja Helmut
Karinile, kes kabe- ja malemeeskonda aitasid ette valmistada. Edaspidi püüame koolis
leida ruumi kabe- ja malehuvilistele. Kui sauekatel on kodus
kasutult seisvaid malendeid,
siis võiks need tuua kooli mängimiseks, praegu jääb vajaka
just treeningvahenditest.
12. novembril toimusid
Saue Gümnaasiumis Harjumaa

meistrivõistluste poolfinaalmängud rahvastepallis. Kooli
tütarlaste võistkond tuli Ääsmäe kooli järel II-ks ja mängib
edasi finaalis 25. novembril
Loo koolis. Poisid jäid tasavägises võistluses kolmandaks.
Võistlesid tublisti: Gerda Sirkel, Liina Tamme, Karmen
Veerme, Silvia Kringel, Kristin
Leemann, Sandra Sõstar,
Kristin Põld, Krislyn Almers,
Kätlin Vau, Kristina Promet,
Sandra Kliimann, Laur Uusmägi, Silver Mikiver, Marko
Bogoljubov, Riho Nagel, Erik
Pirn, Ragnar Uustal, Siim-Tõnis Vainrauh, Märt Mägi, Edgar Lavretsov, Kristjan Ploompuu, Ranno Maasikmets, Hannes Allikvee.
Enla Odamus
Saue Koolispordiklubi
president

23. november 2002

Eakad sportlased olid
edukad välismaal
Maailma Veteranide Mängud
toimusid sellel aasta 5. – 13.
oktoobrini Austraalias. Kavas
oli 23 spordiala ja neist võttis
osa üle 2500 eaka võistleja.
Veteranide mängudel osalesid
ka Eesti sportlased, kes mängisid korvpalli, tegid kaasa kergejõustikus, jalgrattasõidus,
triatlonis ja orienteerumises.
Triatloni võistlustel osales
ka Saue veteran Aado Liblikmann sprindidistantsil, kus tuli
ujuda 750 meetri, siis sõita jalgrattaga 20 kilomeetrit ja lõpuks

joosta 5 kilomeetrit. Aado
Liblikmann saavutas I koha 6569aastaste vanuseklassis. Teine Eesti võistleja Mart Haruoja saavutas 50-54 aastaste vanuseklassis III koha.
Aado Liblikmann osales
tänavu veel teiselgi suurvõistlusel. Nimelt võttis ta osa
Euroopa triatloni meistrivõistlustest, mis toimusid Györi linnas Ungaris. Mehe saavutuseks
neil võitlustel oli III koht 6569 aastaste vanuseklassis.

Veteransportlane Aado Liblikmann poseerimas triatloni võistluspaigas Austraalias.

Saue Linnavalitsuses
etaillaneeinute avali autelu
Vastavalt Saue Linnvalitsuse 15.11.02 korraldusele nr 154
toimub Saue linna Kadaka piirkonna detailplaneeringu
eskiisprojekti avalik arutelu 25. novembril 2002. a. kell 17.00
linnavalitsuse hoones Saue linnas Tule tn 7 III korruse saalis.
* * *
Vastavalt Saue Linnavalitsuse 15.11.02 korraldusele nr 153
on vastu võetud Saue linna Tammetõru tn 39 kinnistu
detailplaneering, mille avalikustamine toimub 25. novembrist
kuni 2. detsembrini 2002. a. ja avalikustamise avalik arutelu
toimub 4. detsembril 2002 kell 16.00 Saue Linnavalitsuse III
korruse saalis Tule tn 7.

Korteriühistute elektriteenindusest
Seoses korteriühistute moodustamisega on lõppemas ka korrusmajade elektriteeninduse lepingud Saue Linnavalitsuse Linnavaraameti ja OÜ Salux vahel. Kuna OÜ Salux on remontinud ja
hoodanud elektriseadmeid Saue elumajades juba üle kaheksa
aasta, siis palume kindlasti võtta ühendust telefonil 6596690 või
mobiiltelefonil 05167367, et alates uuest aastatst jätkata senist
head koostööd.

Lugupidamisega
Vello Toomik
OÜ Salux
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Flamenki jazz
Saue koolimajas oli
võlus
lõbus mardisanditamine
kuulajaid

Žürii liige Igor Tõnurist kuulamas kadrisanti, kes argielus on raamatukogu juhataja Maarika Salu.

15. novembril oli Saue kooli aula üpris
kummaliste külaliste päralt. Nimelt oli õhtupoolikuks oli välja kuulutatud võistusanditamine, sest tegu oli ju mardipäeva
üritusega.
Saali esireas istus väärikas seltskond –
pereisa Igor Tõnurist, pereema Elena
Kalbus, lapsed ja lõõtspillimängija Helgi
Tõnnemaa, kes ühtlasi moodustasid žürii.
Võistuesinejaid oli neli. Esimesena esines martideks riietatud Saue Noortekeskuse Poisteklubi, kes pakkusid oma värvikate kostüümidega silmailu ning nõudis publikult mõistatuste lahendamist. “Saue Kägara” tantsijad olid ümber kehastunud karvasteks ja kentsakateks martideks. Lauldi

ja tantsiti, kuid kõige rohkem suheldi pereisa ja – emaga. Saue Gümnaasiumi 6b
klassi võistkond viis kadrisandid kaasaega.
Hoogne kadritants meenutas showtantsu,
oli hästi esitatud ja meeleolukas.
Tantsurühm “Vokiratas” tõi vaatajate
ette nii mardid kui ka kadrid. Lustlikul
koostegutsemisel olid aga tagajärjed ja nii
lõppeski etteaste mardi – kadri pulmapeoga.
Žüriil oli tegemist, et kõiki plusse kokku lugeda ja esinejaid vääriliselt hinnata.
Auhindu ja tänukirju jagus kõigile osavõtjatele.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

SAUE PÄEVAKESKUSE DETSEMBRIKUU TÖÖPLAAN

4. detsember

14.00

9. detsember
11. detsember
14.-16. dets.
15. detsember
18. detsember

11.00 – 15.00
15.00
10.00 – 16.00
15.00
14.00

20. detsember

15.00

Loeng koduaed ja jõulud
lektor maastikuarhitekt Eha Kaljuste
Marati toodete müük
Vabadusvõitlejate koosolek
Käsitöönäitus kogu perele
Ansambli Suveniir jõulukontserdi ühiskülastus
Loeng Tervislik aastalõpp
lektor on dr Silvi Mänd
Jõulupidu koolimajas (kutsetega)

Teisipäeval, 12. novembril toimus Saue
Gümnaasiumi aulas flamenco jazz ansambli F1 Guitars kontsert, mis oli äärmiselt
meeldejääv. Mängiti flamenco jazz’i. Publikul oli võimalus sõna otsese mõttes suhelda esinejatega. Kontserti võib pidada
õnnestunuks, kui esinejad ja kuulajad saavad üksteisest aru ja suhtlevad omavahel.
Sellega õnnestusgi F1’l hakkama saada.
Bändist:
F1 Guitars’i koosseisus viljelevad
flamenco jazz’i Indrek Kruusimaa (kitarr),
Mihkel Mälgand (6-keelne basskitarr),
Tanel Ruben (eksootilised löökriistad) ja
Saue Muusikakooli kitarriõpetaja Iljo
Toming (kitarr). Sauel esitas bänd nii rahulikke kui ka väga energilisi lugusid, mis
üllatasid heliefektide ning elektriliste soundide rohkusega. Miks on bändi nimi F1
Guitars? Loomulikult sellepärast, et kõik
bändi liikmed on professionaalid ning esitavad tihtipeale väga tempokaid käike sisaldavaid palu. Särtsakas muusika ja kiired meloodiad teevadki neist F1 Guitars’i.
Katrin Kvade

 uitas
Ühel kaunil novembrikuul,
siis kui puhus tugev tuul,
tuli rõõmustama meid,
mööda talviseid teid,
4 toredat professionaali,
kes seadsid end Saue kooli saali.
Kontsert hakkas väga hästi,
publikul taktimõõtu arvata lasti.
Kõik olid rahul
ja muusikud ka:
mängisid kiirelt
ja südamega.
F1 Guitars üllatasid veel
oma energilise flamenco muusika teel.
Suure aplausiga
lõppes etendus ära,
kõikide silmis
oli rõõmus sära.
Lootma jääme, et F1 Guitars
annavad kontserdi Sauel taas!
Katrin Kvade
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Perearstid
korraldavad
tööd ümber
Saue perearstikeskuses on varsti tohtrite vahetus. Uue perearstina on haigeid ravitsema
asunud dr Anneli Soomets.
Tema tegutseb juba kolmandat
nädalat.
Perekondlikel põhjustel lõpetab Saue perearstina töö dr
Laine Kert, kes läheb Brüsselis töötava abikaasa kindral
Kerti juurde. Pere peab ju ikka
koos olema. Viis aastat Sauel
praktiseerinud doktor Kert sõnas, et töötab selle aasta lõpuni. Selleks ajaks peaks veel üks
perearst juurde tulema. Sauel
elab üle 5000 elaniku ja kahe
perearstiga sellist rahvahulka
teenindada ei jõua, kinnitasid
kõik kolm Saue praegust perearsti. Töö korraldatakse aga nii,
et inimeste jaoks praktiliselt
midagi ei muutu. Vast ainult see
võib olla, et mõni patsient võib
sattuda ühe arsti patsiendist teise omaks. Aga Saue perearstikeskuses võetakse kõiki vastu
tööpäeviti kella 9-13 ja 14-18.
Registreerimiseks ja teabe hankimiseks on telefon 6 709 646.
Väikelaste emadele teadmiseks, et imikute jaoks jääb lastearst dr Tiia Saukas käima kolmapäeviti. Vastuvõtt on siis
kella 15-18ni. Suuremate lastega tegelevad perearstid. Ja
Sauel pole seda muret, mis suures linnas. Äsja haigestunud
saavad samal päeval arsti vastuvõtule. Neile kavandatakse
eraldi vastuvõtt hommikul kella 9-10. Kroonilised haiged
pääsevad kindlasti kolme päeva jooksul tohtri juurde. Ka
vere analüüsid saab endiselt
Saue arstikeskuses ära anda analüüside päevad on endiselt
esmaspäev ja kolmapäev kella
9-10ni. Saue kõige pikema töökogemusega dr Anu Mäeorg
lisas, et arstikeskusesse tulnutele on vastuvõtt tasuta. Alates
1. oktoobrist maksab aga perearsti kodukülastus tööealistele
25 krooni, lastele ja pensionäridele aga 15 krooni.
Juhan Hindov

ELU
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Räägime jõulumeeleolust
koduaias
Jõuluaeg on ukse ees ja sauekad võiksid ju pöörata tähelepanu jõulumeeleolu loomisele
Saue linna koduaedades. Seepärast pakub linnavalitsus välja korraldada loengu “Koduaed
ja jõulud”. Lektor on oma ala
spetsialist maastikuarhitekt Eha
Kaljuste. Loeng toimub 4.detsembril 2002 kell 14.00 Saue
Päevakeskuses.
Loengu mõte koorus välja
selle aasta kevadest, mil Kodukaunistamise liikumise jätkuna hakkasime korraldama linnaelanikele aiakujundamisalast
loengusarja. Mäletatavasti lõppes see väljasõiduga Harju
maakonda Tapurla külla (päl-

vis käesoleval aastal Kauni
küla tiitli).
Oodatud on kõik, kel huvi!
Inger Urva
haldusinspektor

SAUE HUVIKESKUS KORRALDAB
JÕULUKUUL
Küünalde süütamine linna jõulupuul
1.detsembril kell 15.30 keskuse pargis
Esinevad: Saue poistekoor, SG koorid,
puhkpilliorkester
Jõulukaartide valmistamine
5. detsembril kell 18.00 koolis ruum 407
Materjalid, värvid ja töövahendid on meie
poolt
Osalustasu 10 krooni
Jõulupärgade valmistamine
8. detsembril kell 14.00 koolis ruum 407
Osavõtust palume eelnevalt teatada
Huvikeskuse telefonidel

5
Lapsed loodavad sel aastal
valgeid jõulusid ka Sauele.

OLETE OODATUD
AASTALÕPUPEOLE
27. detsembril kell 19.00
kooli saalis

* Õhtut sisustab ansambel
SUVENIIR koosseisus:
Olev Vestmann,
Sirje ja Rein Kurg,
Peeter Jaska ja Heldur Jõgioja
* Üllatused

Jõulukaartide näituse avamine
15. detsembril kell 12.00 kooli fuajees

* Avatud baar

Aastalõpupidu ansambliga Suveniir
27. detsembril kell 19.00 kooli saalis
Pääse 50 krooni

Korraldavad Saue Naisselts ja
Saue Huvikeskus

Uue Aasta vastuvõtmine keskuse pargis
31. detsembril kell 24.00
Täpsem info ja registreerimine
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9
Tööpäeviti kella 16.00-19.00 või telefonidel
6595 009, GSM 052 34 339

Kutsete tellimine Saue
Huvikeskuses Nurmesalu 9
tuba 124
tööpäeviti kella 16.00-19.00 või
telefonidel 659 5009, 052 34 339
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Lugupeetud
pensionärid!

SAUE JÕUSAAL
avatud
E-L 10.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770

ule aa
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00-14.00
• odavad lõunad
• peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARK-i majas.
Info telefonil 055 20 440.

Otsime lapsehoidjat
1 aastasele tüdrukule alates
2003. aasta jaanuarist. Huvi
korral helistada telefonil
670 9696 või 056 677 475

Mälestame
Jaan Beilmann’i
ja avaldame sügavat
kaastunnet lastele ja
omastele.
AS Rotosplast kollektiiv

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1420

