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Saue Gümnaasium sai seitsmeteistkümneseks
Kool, kooli lugu, kooli ajalugu
- see on õpilased, õpetajad, töötajad, lapsevanemad ja vilistlased. Juba 17 aastat kirjutab
Saue Gümnaasium oma ajalugu. On olnud häid ja halbu
aegu, muret ja õnnestuvat rõõmu, tõusu ja languse hetki, tulemisi ja lahkumisi, lootusi ja
pettumusi, kordaminekuid ja
luhtumisi.
Väga paljude edasine koolitee on oma vundamendi saanud just Saue Gümnaasiumist.
Elame jätkuvalt infoajastu õppivas ühiskonnas. See esitab
koolile uusi ja kõrgendatud
nõudmisi. Järjest tähtsamaks
kujuneb kooli korrastav ja kultuuri kandev roll.
Õpivad kõik: organisaatorid, juhid, õpetajad, õpilased.
Hetkel õpib kooli väärika ja
vapra kollektiivi käe all 920
õpilast. Tõhusa õppetöö kõrval
püüame suurt tähelepanu pöörata ka õpilaste silmaringi aren-

Direktor Jaan Palumets on Saue kooli juhtinud selle loomisest saadik 1985. aastal.

damisel, neile erinevate õppimis- ja tegevusvõimaluste ja
mooduste loomise kaudu. Kooli töötulemuste parimaks näita-

jaks on tema õpilaste toimetulek edaspidises elus. Me oleme
rõõmsad, et vilistlased ja ka
nende lapsed on leidnud jälle

tee oma vanasse kooli.
Oma kooli tunne – see ei
süvene pelgalt koolipinki nühkides, ta tuleb ise, ole ainult
varmas seda vastu võtma ja selle kujundamises osalema. Kool
on koht, millega meist igaüht
seovad mälestuste lõngad.
Kool on koht, kust saame paljugi olulist ja määravat oma
eluteele kaasa.
Saue Gümnaasiumi tugevus
ja nõrkus – kõik see olete Teie
– lugupeetud õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Mida
suurem on meie sõprade ja toetajate hulk, mida paremini kulgeb meie vilistlaste elutee,
mida kestvamad on traditsioonid ja mida tublimad tulemused õppetöös – seda tuntum ja
külgetõmbavam on kool.
Lugupidamisega
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi
direktor

Kool seisab kenasti, kuid vajab uuendusi
Saue Gümnaasiumi hoone oli
praktiliselt valmis 1985. aasta
augustiks, kinnitab direktor
Jaan Palumets. Samast ajast
on mees ka kooli direktori ametis. Direktor meenutab, et terve tollase septembri koristati
koos lastevanemate ja õpilastega ehitusjääke. Tööde staap
oli maja ees asunud vagunelamus. Siis alustas Saue koolis
õpiteed alla 500 õpilase. Õpetajatest tuli ca 90% otse ülikoolist. Tänaseks on see kauge
minevik. Nüüd on majal juurdeehitusena neljas korrus, hästisisustatud aula, täismõõtme-

tega võimla, samuti ujula.
Probleeme on aga korraliku
staadioniga. Koos loodetava
jalgpallistaadioniga tuleks see
ehitada mitmefunktsionaalseks.
Täna õpib Saue Gümnaasiumis ligi 920 õpilast. Õpetajaid töötab lastega 56, töötajaid
koolis on 58. Umbes 300 õpilast käib iga päev koolis väljapoolt Saue linna: neid tuleb
Saue ja Saku vallast, isegi Paldiskist. Direktor Palumetsa sõnul on kool muutunud võrreldes algusaegadega asjalikumaks. Kool on elav organism,
ükski eelmine päev ei sarnane

järgmisega. See aga tähendab,
et iga päev peab kooli hea maine nimel pingutama. Palumetsa sõnul võib hea maine minetada aastaga, selle taastamine,
uuesti usalduse võitmine nõuab
7-8, vahest et enamgi aastat.
Majagi on vanemaks jäänud, selle korrashoiuga tuleb
iga päev tegeleda. Kaks aastat
tagasi loodi just maja haldamiseks Saue Koolihaldusasutus.
Selle juht on Sirje Tuus. Koostöös Saue Linnavalitsusega on
vajalik esmajoones korda teha
kooli söökla, viia see vastavusse nn euronõuetega. Linnapea

Jaan Moks on arvamusel, et
raha remondiks tuleb hankida.
Praegune söökla on ehitatud
650 õpilase tarvis. Tänaseks on
sööjate arv kasvanud 700ni ja
õpilased lihtsalt ei mahu sööma. Köögitehnika on mõistetavalt amortiseerunud, puudub
korralik ventilatsioon, kanalisatsioon töötab puudulikult ja
aknad on lagunenud. Kooli
söökla tunnustamisega Toiduseaduse mõistes on kiire ja linnvalitsus paneb oma õla alla.
Juhan Hindov
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POLIITIKA JA SÕNUMID

Toimetaja eerg
Kuritegevus lokkab
Politsei- ja uudistesaated teatavad nüri järjekindlusega iga päev üha uutest kuritegudest. Näiteks Harju Politseiprefektuur registreeris 2. ja 3.detsembri jooksul 147 teadet erinevate sündmuste kohta, millest 32
kvalifitseeriti kui kuriteod. Viimastest domineerivad vargused. Samas on jumala
abiga narkokuriteod Sauelt mööda käinud.
Ja üldse on Saue olnud suhteliselt turvaline paik. Seni! Mis ei pruugi nõnda igavesti kesta. Pealinna lähedus ja sealne kuritegelik olustik võib olukorda Sauel oluliselt
karmimaks muuta. Ma ei soovi kedagi hirmutada, kuid peame ühiselt mõtlema oma
vara ning julgeoleku kaitsmise peale.
Turvatunde tekkimisele annab panuse ainuüksi Harju Politseiprefektuuri asumine
Sauel. Liigub ju meie linnas suhteliselt
palju sini-valgeid politsei autosid. Saue
inimeste probleemidega tegeleb oma konstaabel, kes on tõsine mees. Tema sõnul
oleks vaja veel üht konstaablit. Täna pole
seda aga kuskilt võtta. Kindlasti on turvalisuse tagamisel suur kasu AS Falck Eesti
patrullteenistusest, millele Saue Linnavalitsus kulutab 315 000 krooni maksumaksja
raha aastas. Linnapea on avaldanud arvamust, et konstaabel võiks elada oma tööpiirkonnas Sauel. Selleks on mõeldav linna kulul soetada konstaablile ametikorter.
Nendest ja muudestki rahanõudvatest ettevõtmistest jääb väheseks.
Politsei, turvateenistus, kaitseliit on head,
kuid eesti uuem kõnekäänd ütleb: uppuja
päästmine on uppuja enese asi. Saue inimesed peavad ise tõusma oma turvalisuse
ja varanduse kaitsele. Kõrvaloleval pildil
näete allkirjade andmist esimese naabrivalve piirkonna tekkimise lepingule Sauel.
Politsei ja turvafirma töökoormus on suur.
Nad jõuavad tihtipeale olla vaid tagajärgede fikseerijad. Kuritegevus väheneb
koos majandusliku stabiilsuse suurenemisega, kuid ei kao kunagi. Oma turvalisust
saab aga kogu aeg ja alati kaitsta üheskoos
heade tuttavate ning läbiproovitud naabritega. Nendega keda usaldate. Võtke asi ette
nagu Tammiku piirkonna sauekad, kes leppisid kokku naabrivalve piirkonna loomises. Nõu ja toetust saate linnavalitsusest.
Juhan Hindov
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Sauel valitseb jõulurahu
Esimesel advendil kuulutas Saue linnapea
Jaan Moks välja jõulurahu. Koos Saue
Kristliku Vabakiriku õpetaja Gunnar
Mägiga süütasid nad sümboolse esimese
advendi küünla Saue linna jõulupuul. Tegelikult süüdati elektriküünlad. Ilus kuusepuu asub Saue kaubakeskuse kõrval. Pidulikust advendiküünla süütamisest võtsid
osa paljud linnakodanikud, keda linnapea
kõnega tervitas. Jaan Moksi sõnul on jõuluaeg leppimise, vaikuse ja rahu aeg, mil
peaks tegema tulevikuplaane, pühendama
rohkem aega perekonnale.
Linnapea meenutas lastele, et nüüd liikuvat Sauelgi rohkem päkapikke ringi. Advendiajal ei tohiks teha pahandust, sest
muidu pole jõuluvanal põhjust kinke tuua.
Kokkuvõttes on linnapea Moksi sõnul aga
advendiaeg ootuste ja leppimise aeg. Õpetaja Mägi ütles omalt poolt, et kui tavalisel ajal on töö ja tegemised esikohal, siis
jõuluajal võiksid meie mõtted olla suuna-

Linnapea Jaan Moks ja õpetaja Gunnar
Mägi vahetavad mõtteid enne jõulurahu väljakuulutamist.

tud eelkõige jumalale, perekonnale ning
lähedastele ning seejärel tuleksid alles töömõtted. Kohaletulnud linlastele esinesid
Saue poistekoor muusikakooli õpetaja
Elviira Alamaa käe all ja Saue Gümnaasiumi tütarlaste koor, keda dirigeeris Sirje
Ojaveer.
Saue Sõnumid

Sauel tekib esimene
naabrivalve piirkond

Ülemkomissar Heigo Kõrge (paremalt), linnapea Jaan Moks, naabrivalve organiseerija Tarmo Vaik ja sauelaste esindaja Jaago Männiste (kukal paistab) istuvad
linnavalitsuse saalis enne allkirjade andmist ühise tegutsemise lepingule.

Novembrikuu viimane linnavalitsuse istung
viibis mõnevõrra. Nimelt võtsid linnavalitsuse istungilaua taga istet koos linnapea
Jaan Moksiga ka Harju politseiprefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna ülemkomissar Heigo Kõrge, Tarmo Vaik MTÜ
Naabrivalve poolt ja Saue, Tammiku piirkonna elanike esindajana Jaago Männiste.
Allkiri anti ühise tegutsemise lepingule, millega sai elujõu esimene Naabrivalve piirkond Saue linnas. Tarmo Vaigu sõnul märgistatakse naabrivalve piikond majaustel või akendel asjakohaste kleebiste-

ga. Enamasti pannakse need hoovipoolsetele akendele, sest pätid tungivad majja tavaliselt just sealtpoolt. Naabrivalve piikonna algusesse pannakse ka 90x60cm suurused sildid Naabrivalve piirkond. Nõnda
on kõikidele teada, et selles rajoonis toetavad omakandi inimesed üksteist vara valvamisel. Piirkonnas lepitakse kokku, et
need inimesed, kes päeva ajal kodumail viibivad, jälgivad muuhulgas piikonna maju
ja kahtlaste võõraste puhul tegutsevad kokkulepitult.
Saue Sõnumid

LINNAVOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavolikogu kinnitas komisjonide koosseisud
Volikogu 4 koosseisu neljas istung
toimus 21.novembril. Päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Volikogu komisjonide koosseisude kinnitamine.
Komisjonide koosseisud kinnitati
alljärgnevalt:
* eelarve- ja arengukomisjon, 7
liikmeline, peale esimehe Kostel
Gerndorfi kuuluvad komisjoni
koosseisu: Matti Nappus, Ene
Kukk, Rafael Amos, Andres
Pajula, Malle Soidla, Mati
Riimaa.
Otsustati vastu võtta otsus nr 10
* spordikomisjon, 7 liikmeline,
peale esimehe Ülo Vatsk‘i kuuluvad komisjoni koosseisu: Valdis
Toomast, Harry Pajundi, Risto
Ojapõld, Valdo Pilve, Marju
Aadli, Allan Pihlak.
Otsustati vastu võtta otsus nr 11.
(poolt 9, vastu 7)
* sotsiaal-ja tervishoiukomisjon, 7
liikmeline, peale esimehe Marika
Õispuu kuuluvad komisjoni koosseisu: Erki Kuld, Monika Liiv,
Heiki Lumilaid, Elena Kalbus,
Matti Nappus, Greta SilbergKäärik.
Otsustati vastu võtta otsus nr 12.
(poolt 12, vastu 1, erapooletud 3)
* kultuuri- ja hariduskomisjon , 7

liikmeline, peale esimehe Ene
Kukk‘e kuuluvad komisjoni koosseisu: Anne Teetamm, Rainer
Šternfeld, Andres Pajula, Malle
Liiv, Erna Gerndorf, Maie
Särak.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 13.
* ehitus- ja maakomisjon, 7 liikmeline, peale esimehe Valdis
Toomast‘i kuuluvad komisjoni
koosseisu:Vello Toomik, Olav
Roasto, Matti Nappus, Raivo
Ojapõld, Ants Torim, Vaiko
Valk.
Otsustati vastu võtta otsus nr 14.
(poolt 14, 2 erapooletut)
* õiguskomisjon , 6 liikmeline,
peale komisjoni esimehe Ero Liiviku kuuluvad komisjoni koosseisu :Liis Annus, Mati Ojasoo,
Tõnu Urva, Heete Simm, Rain
Sinimaa.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 15.
2. Revisjonikomisjoni liikmete
valimine.
Revisjonikomisjoni liikmeteks
valiti: Ülo Vatsk ja Rainer
Šternfeld.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 16
3. Häältelugemiskomisjoni vali-

mine.
Otsustati valida kolmeliikmeline
häältelugemiskomisjon koosseisus: Vello Toomik, Matti Nappus,
Marika Õispuu.
4. Saue Linnavolikogu määruse
kehtetuks tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati Saue Linnavolikogu 20.05.1999.a määrus nr
53 “Saue linnas kauplemise ja teenindamise eeskirjad”.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
määrus nr 1.
5. Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu “Saue linna põhimääruse muutmine” õiguskomisjoni
suunamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 17.
6. Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu “Tõkke tn,Suurevälja tee
ja raudtee vahelise ala territooriumi detailplaneeringu kehtestamine” ehitus- ja maakomisjoni suunamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 18.
7. Koolilõuna kulude katmise
korra kehtestamine.
Otsustati kasutada Saue Gümnaasiumi 1.-4. klasside õpilaste koolilõuna kulude katmisest ülejääv
summa 5.-12.klasside õpilaste

koolilõuna eest maksmiseks 14.krooni toidupäev.
Õpilaste nimekirja koostab haridus- ja sotsiaalamet koostöös Saue
Gümnaasiumiga.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 20.
8. Info.
8.1 Andres Pajula fraktsiooni
SAUE nimel andis üle umbusalduse volikogu aseesimehe Matti
Nappuse suhtes ja palus see lülitada järgmise korralise istungi päevakorda.
8.1 Rafael Amos teavitas volikogu liikmeid sellest, et Läti sõpruslinna Vangaži linnapea ootab küllakutset meile sobival ajal ,et saaks
kontakte uuendada.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas heakorra eeskirju
Linnavalitsuse 18. istung toimus
29.novembril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Rauna põik 9 maa ostueesõigusega erastamine. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 160.
2.Tammelehe tn 35 maa ostueesõigusega erastamine, ostu-müügihinna kustutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
161.
3.Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Ridva tn 15 AS
Moreliale – kaubakeskus. Otsustati vastu võtta korraldus nr 162.
4. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Sauepargi tn 5
kõrvalhoonele – kunstigalerii. Otsustati vastu võtta korraldus nr
163.
5. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti Pärnasalu tn 38
OÜ HITEH Kinnisvarale – trahter. Otsustati vastu võtta korraldus nr 164.
6. Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu “Saue linna heakorra eeskirjade kehtestamine” II lugemine.

Eelnõu korrigeerimiseks ja parandusettepanekute sisseviimiseks
otsustati moodustada töögrupp
koosseisus: Andres Noormägi, Jekaterina Tikerpuu, Inger Urva,
Tõnis Laud, Andres Joala, Juhan
Hindov ja saata eelnõu kolmandale lugemisele.
7. Ilutulestiku korraldamiseks
loa andmine.
Otsustati lubada OÜ Ilutulestiku
Keskusel Arika korraldada ilutulestik Saue mõisa esisel platsil
14.detsembril kella 23.45-00.15.
Ilutulestiku korraldamisega seotud taotluste menetlejaks määrati
Saue Linnavaraamet. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 165.
8. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisluba väljastati: OÜ Lõvilõug ja FIE Kersti Paltmann.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
166.
9. Alkohoolse joogi jaemüügi
lubamine.
Alkohoolse joogi jaemüügi luba
väljastati: OÜ Lõvilõug ja OÜ

Pidulaud.
Linnasekretäril teha kauplemislubadele alkohoolse joogi jaemüüki
lubav märge peale registreerimisandmete saamist riiklike erinõuetega tegelevate ettevõtjate registrist.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
167.
10. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste maksmine ja soodustingimustel teenuste osutamine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 168.
11. Spordiühingule raha eraldamine.
Eraldati toetust Saue Jalgpalliklubile 3300 krooni laste treeninggruppide tööks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
169.
12. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 170.
13. Sihtotstarbeliselt linnaeelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Sihtotstarbeliste summadena võeti arvele:

* Hoolitsuseta laste ülalpidamiskuludeks (ühekordsed toetused) 1050.- krooni
* Päästeametilt laste ujumisõpetuse toetuseks (inventari soetamine) 3300.- krooni
* Saue Gümnaasiumile majandus- ja tegevuskulude katteks
20 000.- krooni
* Hariduskuludeks (õpetajate
töötasu)
142 300.- krooni
Otsustati vastu võtta korraldus nr
171.
14. Kadaka piirkonna detailplaneeringu lähteülesande muutmine.
Eelnõu korrigeerimiseks otsustati
moodustada töögrupp koosseisus:
Andres Noormägi, Leo Sepp, Kalle Koppel, Andres Joala, Juhan
Hindov ja saata eelnõu teisele lugemisele.
Kõik linnavalitsuse korraldused
ja määrused on avalikustatud
linnakantseleis.
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Tule tänava tööstusrajoonis
asub Põhjamaade suurim plastmassi rotatsioonvalu seade.
Selle abil valatakse polüetüleenist mahutid, kogumiskaevusid, mitmesuguseid settemahuteid e septikud, mille suurim
läbimõõt saab olla 3 meetrit.
Ilmselt on paljudele see üllatus.
Tähtis on aga see, et suurem
osa ettevõtte 22st töötajast on
Saue inimesed. Rotosplasti aastakäive on 15 milj krooni.
Rotospalstiga ühel krundil asub
garaashide ja ladude lükanduksi valmistav kuue töötajaga
osaühing Rotos Doors aastakäibega 7 milj krooni. Lisaks
ühisele asukohale seob ettevõtteid ka ühine omanikering.
AS Rotosplast juhataja
Andry Prodel (34) ütleb, et
ettevõte on õpipoisi aastad läbinud, oma vaevad on nähtud,
nüüd saab süsteemselt tootmisel ja tootearendusele pühenduda. Firma on asutatud 1991.
aastal, mees ise tuli ettevõttesse tööle kolm aasta hiljem pärast TPI masinaehituse eriala
lõpetamist. “Meil on oma instrumentaaltsehh, saame ennast
kiiresti ümber sättida uute toodete tegemiseks”, lisab Andriy
Rotosplast teeb väga kvaliteetset tööd. Eelmisel aastal saadi
Euroopas hinnatud ISO 2001
sertifikaat, mis kinnitab kvaliteedi olemasolu ja on väikese
ning piiri taga tundmatu ettevõtte puhul toeks tema toodangu tellimisel ja ostmisel.

  
  

Andry Prodel on enda sõnul tüüpiline Eesti väikeettevõtja ise kõrgema haridusega masinaehituse insener, kellel EBSis
ärijuhtimise stuudium pooleli.

tele mustadele ja punastele poidele: need on võidetud riigihanke konkursi tarvis tehtud
poid, mis lähevad Emajõe veetee tähistamiseks. Kokku tehak-

se üle 240 poi, mille maksumus
on ca pool miljonit krooni.
Ettevõttel on oma metallitsehh, kus valmistatakse kõik
vajalikud valuvormid. Rakiste
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ja valuvormide tegijad ongi firma edukuse üks alustaladest.
Valuvormide tegemine on
konstruktori ja kõrgtasemega
lukksepa koostöö tulemus. Liivakonteineritele tuleb teha ka
metallist liivavõtu kolud, rattad
alla panna. Selliselt viimistletud konteinerid lähevad Lätti.
Soome eksporditakse valdavalt
ainult plastmassist mahuti toorikuid. Aastas toodab Rotosplast üle 5000 plastkonteineri
tooriku. Kõikidele plasttoodetele on Soomes aga edasimüüjad ja nii satub Sauelt pärit toodang Taani, Rootsi ja kaugemalegi. Seega üle 50% plastmahutitest läheb eksporti. Andry
arvates annab kindlust seegi, et
väljakujunenud tootenimistule
on kindlad ja stabiilsed ostjad.
Arengule annab tuge seegi, et
tooraine ostetakse Rootsist,
Soomest ja selle hind on aasta
peale ette kindlaks määratud.
Juhan Hindov

Toodang läheb
välismaale
Rotosplast toodab peamiselt plastikust mahuteid. Tehakse ka käimlate plastosi. Sauelgi on näha Rotosplastis tehtud
liivakonteinereid, tehakse veel
prügikonteinereid. Omaette
toodanguosa moodustavad ujuvad paadisillad ja poid. Andry
osutab tsehhi ühes osas oleva-

Plastmassi rotatsioonivalu puhul kuumutatakse metallist kahepoolne valuvorm ahjus 300
kraadini, polüetüleeni pulber aga voolab vabalt vormi sees ja kuumenedes sulab valuvormi
pinnale ühtlase kihina. Kui kogu plastmassi pulber on sulanud ja soovitud kuju omandanud,
võetakse valuvorm ahjust välja, jahutatakse ja plastmassmahuti eraldatakse vormist.
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Peatselt tulevad jõulupühad ja
uusaasta. Neid pidupäevi tähistab meie riik ja rahvas muuhulgas ka oma sini-must-valge lipu
heiskamisega. Eesti riigilippu
võib heisata ka kõikidel avalikel üritustel. Riik on igaühele
andnud õiguse riigilipu heiskamiseks perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul ja kellelgi ei ole õigus heisatud lippu, mida ta ise heisanud ei ole,
maha võtta. Rääkimata lõhkumisest.
Lipu lõhkumist võis taluda
võõrvõimu punalipu puhul, küll
aga mitte meie oma trikoloori
suhtes. Saue linna elanike hulgas on aga inimesi, kes ei oska
hinnata riigi sümbolite väärtust
ja arvavad, et riigilipu heiskamise nõue on tüütu kohustus.
On neidki, kellele riigilipu puruksrebimine ei tekita mingeid
süümepiinu. Enamus sauelasi
peavad aga endast ja oma riigist lugu, sest oma riigi sümbolite austamine ja nõuetekohane
kasutamine lisab väärikust nii
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riigile kui kasutajale.
Eesti riigi värvideks on põhiseaduse kohaselt sinine, must
ja valge. Iga inimese põhiseaduslik kohus on järgida seadusi
ja arvestada enda õiguste ja kohustuste täitmisel teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Riik on
riigilipu heiskamise kohustuseks teinud kõigile, kes Eestis
elavad, riik on kindlaks määranud, millal tuleb riigilipp heisata ja kuidas heisata .
Riigilipu peab heiskama lipupäevadel (01.01; 02.02;
16.02; 24.02; 14.03; emadepäeval – maikuu teine pühapäev;
14.06 – leinalipuna; 23.06;
24.06; 20.08; isadepäeval-novembrikuu teine pühapäev;
16.11; 18.11). Riigilipp heisatakse 1. maist kuni 30. septembrini (kaasa arvatud) kell
8.00 ja 1. oktoobrist kuni
30. aprillini (kaasa arvatud)
kell 9.00 ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell 22.00. Jaaniööl riigilippu ei langetata.

01.09.2002 kehtima hakanud karistusseadustikus on ette
nähtud karistused riigilipu kasutamise korra rikkumise eest
isikutele, kes ei heiska riigilippu või heiskavad valesti (§ 271
kohaselt on karistuseks rahatrahv kuni 12 000 .- krooni või
arest, juriidiliste isikute rahatrahv võib ulatuda 15 000.kroonini). Riigilipu maharebi-

mine, purustamine, rüvetamine
või muul viisil teotamine on aga
tunnistatud riigivõimu-vastaseks kuriteoks, mille eest kohus
võib määrata rahatrahvi (30
kuni 500 päevamäära – isiku
keskmisest päevasissetulekust
lähtudes) või üheaastase vanglakaristuse.
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Sauel lehvib sini-must-valge lipp Linnavalitsuse hoone ees.

Sauel tegutseb oma konstaabel
Sauel pole konstaablit, olevat
väitnud mõned kodanikud,
keda konstaabel Daimar
Nevalainen ise kontrollimas
käis seoses ülesandega. Tegelikult on: konstaabel Daimar
Nevalainen (24) võtab kodanikke vastu igal kolmapäeval
16-18 linnavalitsuse hoone I
korrusel Tule tänav 7. Teistel
päevadel on konstaabel
Nevalainen tööl oma ametiruumis Harju Politseiprefektuuri
hoones Tule põik 2. Kui on
probleeme, siis saab helistada
telefonil 6 124 683. Mees on
ametis Harju Prefektuuris alates oktoobrist, mis on tal esimene ametikoht pärast Paikuse Politseikooli lõpetamist sellel aastal.
Daimar on Harjumaa noormees. Praegu elab ta kodus
Laagri alevikus. Sealt käis ta
kooli, lõpetas Pääsküla Gümnaasiumi 1994. aastal. Sellest
tuleb järeldada, et mees tunneb
Saue linna ja koduvalla olusid

Daimar Nevalainenile on Harju politseprefektuuris esimene
amet olla Saue konstaabel.

päris hästi. Pärast gümnaasiumi täiendas Daimar oma teadmisi veel Soomes, õppides ühes
sealses tehnikumis infotehnoloogiat. Eesti kaitseväes teenis
Daimar enne politseikooli minekut. Teenistuskohaks oli Järvel asuv Üksik Vahipataljon.

Konstaablile meeldib
kodukant
Töökoha Harju Prefektuu-

ris valis Daimar ise. Talle meeldib kodukohas töötada. Kuid
isegi suhteliselt rahulikus Saue
linnas kulgeb argipäev teistmoodi kui teoorias. Samas on
praeguses teenistuskohas oluliselt rahulikum kui Tallinna
Kesklinnas, kus Daimar politseikooli päevil praktikal oli.
Daimari arvates vajab linn kahte konstaablit, kes tunneksid
inimesi ja olusid. Selleks aga

on vaja pikemat aega Sauel töötada. Miks eelmised konstaablid nõnda kiiresti vaheldusid, ei
oska Saue uus konstaabel aimata. Daimar ise plaanib esialgu
pikemat aega ühe koha peal
tööd teha.
Daimar ütleb, et korralikult
töötegemiseks tuleb asjalikult
sisse elada. Kõik algab pisiasjadest, kinnitab Nevalainen, pidades silmas reageerimist suvalistele korrarikkumistele. Tema
sõnul tuleb piirkonnas ringi
käia, mitte teha ainult kabinetis kirjatööd, mida tegelikult on
üsna palju. Suhtlemisel linnakodanikega Daimar hätta enda
arvates ei jää. Tähtis on rahulikult osapooli ja üldse kaebusi
ära kuulata. Mees räägib eesti
ja vene keelt, saab aru inglise
ja soome keelest. Kui praktikat
aga pole, läheb keeleoskus
rooste, lisab Daimar.
Juhan Hindov
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Saue lasteaed Midrimaa on muutumas jõulumaaks. Siin on majatäis särasilmseid jõuluvana
ootavaid lapsi. Kõik püüavad
laulud ja salmid selgeks õppida,
et päkapikud saaksid koos kingisooviga rääkida kui toredad
lapsed Midrimaa lasteaias käivad. Tahaks isegi laps olla ja
omad soovid jõuluvanale saata.
Jõuluvana on mees, kes kõike
näeb ja teab ning palju suudab.
Lasteaiapere soovib uuel aastal
oma majale juurdeehitust, et
kõik Saue lapsed saaksid laste-

      

aeda tulla ja et kõikidel oleks
ruumi koos mängida ja õppida.
Paraku on tegelikkus soovidest
erinev.
Alates selle aasta juulikuust
hakkas kehtima uus seadus, mille kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele soovijatele koha lasteaias. Samas kehtib teine seadus, mis ütleb, et lasteaia rühma suurus on 20 last ja
sõime rühma suurus 14 last. Hiljemalt augusti alguseks on rühmade nimekirjad koostatud, kus
Saue linna senise praktika koha-

Lasteaia Midrimaa lastele tuleb Jõuluvana kindlasti, sest salmid on peaaegu õpitud.

Vaimsus säilitab
nooruslikkuse
Kui 25. novembril soome keele
õppijad Päevakeskusesse tundi
ruttasid, katsid nad raamatute asemel hoopis hea ja paremaga kauni
peolaua. Ja siis tuliõpetaja, proua
Silvia Mägi. Uues elegantses
mantlis, loomulikult kontsadel
saabastes ja ka uues kleidis. Ei
mingit valehäbiga eputamist, lisas
lauale šampusepudelid ja võiski
alata juubelipidu. Tegelikult oli see
suur tähtpäev olnud 21. novembril. Sel puhul olid õnnitlused olnud küll raadios, teles, internetis
ja ajalehtedes. Nüüd siis see austamine kodulinnas.
80 aastat on jäänud seljataha.
Ei või olla, tundub see proua Silviat tundvatele inimestele. Aga
numbrilised näitajad on karmilt
tõesed, proua ise aga nooruse kehastus. Ergas mälu täis teadmisi
kultuurist, ajaloost, kirjandusest.
Emakeele ilusale kasutusoskusele
lisaks soome, saksa, rootsi, vene
ja inglise keelegi oskus. Kõrgharidus omandatud elust enesest, iseõppijana.

Reisimine hoiab nooruslikkust
Saue linna volikogu nimel oli
õnnitlema tulnud Rafael Amos.
Kaunist lilleseadet üle andes lisas
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ka südamlikud sõnad. Meie laulsime õnnitluslaulu soome keeles,
sest midagi oleme ikka õppinud
ka. Veel lilled ja parimad sõnad ka
meie poolt. Lõime klaasid tervituseks kokku ja kohvilauas istudes
teritasime kõrvu, et kuulata kingitusest, mida proua Silvia ise endale tegi: eelkingitus oli tehtud
juba sügisel, see oli tore ekskursioon Gotlandile koos giidide rühmaga, kelle hulka juubilaril tegevliikmena siiani on õigus kuuluda.
Aga peakingituseks sai unistustereis Keeniasse, saatjaks oli
tütrepoeg Rain. Reisidest võib palju, hästi ja kujundirikkalt küll kuulajatele rääkida, aga selle olemus,
emotsionaalne laeng ja läbitunnetamine jääb ainult sealkäijale endale. Nii kuulasime meiegi teisest
loodusest, mustanahalistest pärisasukatest, kes lahkelt teenindamas.
Kuum rannaliiv oli isegi kingad
tallatuks sulatanud. Kokkuvõttes
olid sealveedetud päevad täielik
väljaelamine siinsest igapäevaelust. Iga pidu lõpeb kord, ka seekordne austamisavalduse pidu
proua Silvia Mägile. Soovisime
vee kord talle tervist, mis ongi see
õnn. Ja raugematut nooruslikkust.

Koidula Soosalu

selt on 2-4 last normist rohkemgi kirja pandud. Lasteaia hoolekogu otsusega on nimelt juhatajal lubatud see arv lapsi rohkem
võtta eeldatavate puudujate arvelt. Samas tuleb aga veel septembris lapsevanemaid, kes soovivad oma maimukestele kohta
lasteaias. Kuidas täita ühelt poolt
seadust ja teisalt leida ka seadusele tuginedes koht tulijate lapsele? Ei jää muud üle, kui paluda lapsevanemalt kannatust ja
oodata. Oodata, kuni mõni ütleb
kohast ära või ei tulegi last aeda
tooma.
Nii tuli ka sel sügisel mõnel
lapsevanemal käia mitu korda ja
närvi kulutada. Enamus on saanud lapsele koha lasteaias, kuid
on ka praeguseni ootavaid saue
inimesi. Loodame nendega kohtuda järgmisel sügisel. Praeguseks on aga kätte jõudnud see
periood, kus lapsi on lasteaias
tavalisest vähem. Viiruste ja nakkushaiguste periood on paratamatud ka Saue Midrimaale.
Saue lasteaias käib õppe-kas-

vatustöö vastavalt Koolieelse
lasteasutuse seadusele ja riiklikule raamõppekavale. Õppetegevuse aluseks on Saue lasteaia
arengukava ning õppenõukogus
kinnitatud ainekavad. Tegevustes arvestatakse laste ealiste ja
individuaalsete iseärasustega.
Kooliks ettevalmistumist on võimalik aga tagada ainult siis, kui
laps kohal käib. Saue Linnavalitsus maksab ühe lapse lasteaiakoha eest 18 000 krooni aastas.
Lapsevanem katab ainult lapse
toidukulud. Kui lapsevanem ei
kasuta temale pakutavat lasteaiateenust korrapäraselt, siis osutub
linna poolt tehtav kulutus ebaotstarbekaks. Samas on ootamas
paljud pered, kelle sooviks on
koht oma lapsele saada. Mõistagi ei saa haiget last aeda saata,
kuid otsese põhjuseta ei peaks
lapsed sealt puuduma. See poleks aus nende suhtes, kes lasteaia kohta kangesti soovivad.
Anne Teetamm
Saue lasteaed Midrimaa
juhataja

Kuuselõhna tubadesse,
jõulurõõmu südamesse
Alates 2. detsembrist on päevakeskus muutunud eriti populaarseks
ja külastajate arv on kasvanud
silmnähtavalt. Põhjus on lihtne:
linnavalitsuse korraldusega jagab
päevakeskus kõigile Saue linna vanadus- ja töövõimekaotusega pensionäridele kinkekaarte, kokku
saab jõulurõõmu 1100 inimest.
Kinkekaardi maksumus on 100
krooni ja selles väärtuses võib iga
kaardiomanik Saue Kaubakeskuses oma ostukorvi söödavat-joodavat või tööstuskaupu valida. Arvestada tuleb vaid, et kaupa oleks
vähemalt 100 krooni eest, sest vähema puhul kassa kinkekaardist
tagasi ei anna, küll aga tuleb vajadusel juurde maksta.
Kuid mitte igaüks ei taha arvestada-arvutada või pole selleks
piisavalt aega. Tänavu esmakordselt on kinkekaardi kasutamiseks
ka teine võimalus: pensionäride
soovile vastu tulles on kauplus
koostanud kinkepaki. Kinkepakis
on pakk kohvi, šampus, piparkooke, šokolaadikarp ja küünal, väärtus 110.- krooni. Kuna kauplus
võimaldab valmis kinkepaki saa-

jatele 10 % allahindlust, saab paki
kinkekaardi esitamisel kätte, saadaval viinaletis. Juba esimesel päeval võttis oma kinkekaardi välja
187 inimest. Ootame teid igal tööpäeval kell 9 – 12 ja 13 – 17 kuni
27. detsembrini. Nagu alati, usaldame liikumisraskustega inimeste kinkekaardi noorema pereliikme või naabri kätte, kaasa võtta
isikuttõendav dokument. Kinkekaart on kehtiv käesoleva aasta 27.
detsembrini.
Tiiu Kuuskme
Päevakeskuse juhataja
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Meie aja kangelane töötab Sauel
Meie aja tõelised kangelased on
need, kes on silma paistnud eriliste teenete eest, kes on sisendanud inimestesse visiooni,
usku ning armastust töö vastu.
Just selline inimene on pea kogu
oma elu poksile pühendanud
Saue treener Mihkel Sternfeld.
Öeldakse, et vabatahtliku
süda on kõige tugevam. Mihkel on treeninud Saue poisse
poksima juba 80-ndate lõpust,
kuid ametlikult sai poksiliikumine Saue linnas alguse aastal
1996, mil asutati Saue Gümnaasiumi Spordiklubi KS Saue.
Tegutsedes kooli all, on Mihkel Sternfeld saavutanud revolutsiooniliselt suuri ning märkimisväärseid tulemusi ka väljapool Eestit.
Mihkel Sternfeld alustas
treeninguid, omades vaid üht
õpilast – oma poega Daniel
Sternfeldi. Daniel oli sündinud
poksitalent, tema liikumine,

Mihkel Sternfeld on alale andunud poksitreener.

hea strateegia ning terassitke
tahtejõud viis noore mehe 10ks aastaks Eesti poksi absoluutsesse tippu.
Olles eeskujuks oma vennale ning onupojale, innustas
väärtpoksija Danieli tegevus ka
neid, kaasates neid treeningutesse. Edasi toimus plahvatuslik ahelreaktsioon, mil Saue

poks õitses ning arenes rohkem
kui ei kunagi varem. Oli aegu,
kui väiksesse keldrisaali kogunes vahel ka rekordilised 40
poissi! Väikelinna kohta on see
hämmastamapanev arv. Tänasel
päeval tegutseb Mihkel Sternfeld oma organisatsiooni – Saue
Poksiklubi nime all.
Inimesena heasüdamlikul
härra Sternfeldil on karm distsipliin trenni suhtes just neile,
kes selle alaga tahavad tegeleda – n.ö. karm armastus, mis tõi
vapustavad viljad poksiareenile, tekitades palju poleemikat
teiste treenerite seas, kes tahtsid iga hinna eest Saue poisse
võita. Trotsides ebaõiglust
spordipoliitikas ning tegutsedes sihikindlalt tulemuste poole, on ta aga saanud kõige tähtsama - oma poiste armastuse.
Saue poksipoiste nimel
Rainer Sternfeld

Saue ujula tähistas esimest sünnipäeva
Saue ujulas tähistati basseini
käikuandmise esimest aastapäeva Saue Gümnaasiumi teatevõistlusega. Terve esmaspäevase päeva käisid klasside teatemeeskonnad jõudu, õigemini
kiirust proovimas. Igas võistkonnas ujusid kaks poissi ja
kaks tüdrukut. Bassein on kõvasti vatti saanud läinud aasta
jooksul. Nimelt on seal ennelõunastel aegadel ujumas käinud 13 456 last. Täpsemini sõnastades on nõnda palju lapsi
basseinis käinud tasuta koolihariduse raames ujumisõpetust
saamas. 7isaks sellele tuleb arvestada neid inimesi, kes pärast
koolikasutuse aega on piletit
lunastades ujumismõnusid nautinud.
8julas on bassein mõõtmetega 11 9 45 meetrit, saunad ja
pesemisruumid. 7isaks on lastebassein : 9 ; meetrit. <õik see
ehitati 4661. aastal riigihankekonkursi võitnud OÜ EKVA
poolt. =hitust>>d maksid kokku 3 miljonit krooni. ?rojekti
koostas OÜ Bikoprojekt. Tänaseks on ujula t>>tanud enamvähem täpselt aasta ja üldjoon-

Jõuluturniir
tutvustab
sauekatele
tantsusport
Tantsuklubi Step on sellel aastal Sauel korraldanud 3 tantsuspordi võistlust, nii märtsis,
aprillis kui ka oktoobris. Nüüd
on klubi Step korraldamas järjekordset tantsuvõistlust, mis
tuleb Jõuluturniiri nime all
22. detsembril. Vaatama kutsume kõiki sauekaid, eriti aga
neid, kes ise tantsu teha tahaksid.
Plaan tuua Saue lapsed tantsutreeningutele oli juba sügisest. Tookord jäi plaan saaliaegade taha kinni. Uuele katsele läheme jaanuaris. Tänaseks on kümmekond Saue last
registreerinud end tantsuspordi huviliseks. Niipea kui saame teada saali aja ja koha, anname teada. Meie kodulehekülg on www.hot.ee/tkstep, telefoninumber on 05112734.
Peeter Masing
Tantsuklubi Step treener,
Saue kodanik

Lõpuklassi võistkonnad valmistuvad teatevõistluseks.

tes on ehitaja oma t>>d teinud
korralikult. =hitust>id vastu
võttes jäid vaegt>>dena üles osa
haljastust>id ja @assaadit>>d ilmastikust tingitud Aviimaseid
krohvimisi tehti esimeste külmadegaB de@ektide kõrvaldamine. ?arandusi polnud mõtet teha
miinuskraadidega. Tänaseks on
vaegt>>d tehtud ja tellijale üle
antud.
Selle aasta kütteperioodi algusest on ilmnenud, et basseiniruumist immitseb läbi vahelae keldrikorrusele vett. Cilles
asi, ei oska praegu keegi >elda.

<oos on istunud ja asjaga tutvunud tellija, ehitaja, projekteerija ja koolihalduse esindajad, et
tekkinud olukorrale lahendust
leida. Dnneks on ehitaja tehtud
ehitust>>dele ja materjalidele
andnud kolme aastase garantii,
mille käigus ta oma kulul kohustub likvideerima ehituslikud
vead. Nõnda ongi esimesteks
uurimis- ja remontööde tegemiseks ujula 7. ja 8. detsembril suletud.
Andres Joala
ehitusinspektor

Klubi Step tantsijad Marten
Masing ja Maiken Masing
võistlemas Saku Suurhallis.

Saue Gümnaasiumis
(Nurmesalu 9) toimub
10. detsembril 2002
kell 18.00

Saue Muusikakooli
pidulik aastalõpu
KONTSRT
Sissepääs tasuta. Kava
ostmisega on võimalus
toetada Saue kontsertklaveri ostu projekti.
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SEROMAR OÜ
Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee
52/ Jaama 14, III korrus.

Firma Sauel teostab
METALLITÖID:
• freesimine
• treimine
• keevitamine
faks: 6 709 284
e-mail: seromar@hot.ee
GSM: 052 75 064

Lugupeetud sauelane
Aadressil Sauepargi 5
on avatud T. – P.
kella 11.00 – 19.00

kunsti ja käsitöö
kauplus
MUSTA JALA
GALERII
Olete oodatud!
Tel: 053 421 215

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

Tule baar
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.

Must kroonika
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Teostan
pottsepatöid.
Helistada tel. 670 92 24

22.novembril kell 21.55 pidas
Falck Eesti patrullekipaaž
Sauel Tõkke tänaval kinni tugevas joobes mehe, kes lõi õllepudeliga katki kaupluse ees
seisnud sõiduauto Mercedes
Benz tagumise vasaku suunatule klaasi. Turvatöötaja andis
kinnipidamisel kaklema kippuva 31-aastase Peetri Harju politseile üle.
30.novembril kell 14.20 vajas
Falcki patrulli abi Tallinn-Riisipere elektrirongi kontrolör,
kuna joobes piletita mees tülitas teisi reisijaid. Patrullekipaaž
pidas umbes 60-aastase mehe,
kes end Jaan Taltsiks nimetas,
Saue jaamas kinni ja andis Harju politseile üle.
1.detsembril kell 20.50 ütles
Saue elanik Falcki patrullile, et
Ridva tänaval tuigerdab purjus
alaealine, kel on raskusi püsti
püsimisega. Turvatöötaja pidas
15-aastase Riho kinni ja andis
Harju politseile üle. Nooruki
joobeastmeks mõõdeti 1,85 promilli.

Otsime lapsehoidjat
1 aastasele tüdrukule alates
200 . aasta jaanuarist. Huvi
korral helistada telefonil
670 9696 või 056 677 475
Südamlik kaastunne kallile
Riinale perekonnaga
armsa isa ja hea võrkpalluri
ALBERT REPPO
surma puhul.
Saue võrkpallikaaslased

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 1400

