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Saue Linnavalitsus moodustas
korrakaitsekomisjoni
Argitõdemus on see, et Saue on
suhteliselt turvaline linn. Saue
konstaabel Daimar Nevalainen on Saue Sõnale öelnud, et
võrreldes Tallinna kesklinna
kriminogeense olukorraga on
Saue tõesti turvaline. Siiski
juhtub Sauelgi ebameeldivaid
asju. Näiteks 2002. aastal oli
noorsoopolitsei andmetel
Sauel 29 õigusrikkumist, rääkimata korterivargustest jne.
On seda vähe või palju? Tõsiasi on see, et noored ei pea alati
lugu headest kommetest. Linnapea Jaan Moks on rõhutanud, et turvalisus on linnavalitsuse tegevuse tähtis suund.
Asjale kindla organisatsioonilise raami andmiseks moodustati Linnavalitsuse korraldusega eri ametkondade esindajatest korrakaitsekomisjon. Komisjoni esimeheks kinnitati
Saue Linnavalitsuse liige, haridus- ja sotsiaalameti peaspetsialist Heli Joon ja komisjoni
sekretäriks, haridus- ja sotsiaalameti peaspetsialist kt Anneli Ritsing.
Komisjoni esialgsed ülesanded on Saue linnas lahendamist vajavate korrakaitsealaste probleemide väljaselgitamine ja ettepanekute tegemine

Korrakaitsekomisjoni juhib Linnavalitsuse liige Heli Joon,
kelle peamine eesmärk on noorte väärtegude ennetustegevus.

ning tegevuskavade väljatöötamine nende lahendamiseks.
Saue linna avalikku korda tagavate asutuste koostöö korraldamine, sh suurürituste korraldamisel Saue linnas. Komisjoni liikmed leppisid kokku, et
iga komisjoni liige teeb ülevaate tema valdkonnas kujunenud
olukorrast, sest ilma tänast olu-

Esimesel nõupidamisel otsustati esmalt kaardistada Saue
tegelik olukord erinevates valdkondades.

korda teadmata, on võimatu
tuleviku tegevust kavandada.
Sellest tulenevalt on täpsem
töökord ja tegevuskava välja
töötamisel.
Komisjoni kuuluvad veel
Saue linnapea Jaan Moks,
Saue Linnavalitsuse liige, infojuht Juhan Hindov, Saue Linnavaraameti juhataja, Tõnis
Laud, Saue Linnavaraameti
haldusinspektor Inger Urva,
Saue Linnavaraameti ehitusinspektor Andres Joala, Harju
Maakonna Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja
Maie Särak, AS Falck Eesti
Harjumaa esinduse teenindusjuht Aare Hammer, Harju Politseiprefektuuri ülemkomissar
Heigo Kõrge, Harju Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel
Vladimir Teder, Harju Politseiprefektuuri Saue linna konstaabel Daimar Nevalainen,

Harju Politseiprefektuuri noorsoopolitsei Leena Pukk, Eesti
Kaitseliidu Harju Maleva Saue
Kompanii pealik Jüri Pääsuke, Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets, Saue linna
Tammiku Naabrivalve Sektori
vanem Jaago Männiste, Harjumaa Päästeteenistuse Keila
Keskkomando pealik Raimu
Vaher ja Harjumaa Päästeteenistuse Planeerimis- ja järelvalve osakonna inspektor Andres
Mäll.
Rahvasuu väidab, et kui
probleemi ei taheta lahendada,
siis tuleb selleks komisjon teha.
Korrakaitse komisjoni puhul on
probleem teisiti asetatud – kui
soovime Sauel turvalisust ja
korda säilitada, tuleb teha seda
ühiste jõududega. Nimelt ongi
korrakaitsekomisjoni eesmärgiks koostöös korraldamine
erinevate asutuste, ametite, eraettevõtete ja vabatahtlikega
Saue linnas. Komisjoni tegevusvaldkondadeks on avalik
kord, korrakaitse ja elanikkonna turvalisus, samuti liiklusohutus, alaealiste järelvalve
ning nende poolt õigusrikkumised. Omaette valdkond on
koostöö turva-, tuletõrje- ja
päästestruktuuride, politsei
ning kaitseliidu vahel ning seejuures elanikkonna kaasamine
turvalisuse ja õiguskorra tagamisele. Siinkohal on mõistlik
öelda, et Falcki turvamehed ja
mitmed Kaitseliidu liikmed on
saamas abipolitseiniku kvalifikatsiooni. See võimaldab neil
paremini korrarikkumisi takistada, sest neile laienevad mitmed
politseinike õigused. Komisjoni
vaateväljas on uute naabrivalve
sektorite moodustamine ja kindlasti ennetustegevus.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Kooli asjadest nii ja naa…
Üsna tähtis on see, millistes tingimustes
noor inimene haridust omandab. See on
tähtsam kui me oskame arvata. Väärt asja
või ruumi hindavad õpilased ja üldjuhul
hoiavad seda. Saue Gümnaasiumi vara
paremaks haldamiseks asutas linnavalitsus
enam kui kaks aastat tagasi Koolihaldusasutuse. Õpetamine ning õpetamise olme
kujundamine on ju erinevad nagu mustsõstar ja musträstas. Ilmselt on ka Saue lapsevanemad nõus sellega, et võrreldes kolme
aasta taguse olukorraga, on Saue Gümnaasiumi väljanägemine, ruumide korrashoid
jne. muutunud oluliselt paremaks. Kindlasti on kooli maine sõltuvuses nii õpetamise
tasemest kui ka üldisest majanduslikust
heaolust koolis. Tänases lehes kirjutab
Enla Odamus Saue kooli suurepärastest
võitudest Harjumaa koolispordis. Seegi on
oluline osa kooli mainest.
Kõik teed viivad kooli on pikka aega
olnud loosung, mille all on tehtud Saue
suurde koolimajja investeeringuid. Kooli
direktor kirjutab tänases lehes, et see olevat ainuõige, millest ei pääsevat üle ega
ümber. Nii võis olla omal ajal, kui raha
investeerimiseks haridusse ja kultuuri oli
oluliselt vähem. Tõsi, ka täna on Eesti riigil raskusi kultuuri ülalpidamisega – kirgas näide on kultuuriministeeriumi kava
teatrite eelarved oluliselt kokku tõmmata.
Haridus ja kultuur on kallid valdkonnad,
mille tulemi hindamine on tihti meelevaldne. Aeg läheb aga edasi, tulevad uued
nõudmised nii kooli söökla tunnustamise
osas kui ka eelmise remondi ja juurdeehituse käigus ehitamata jäetud ventilatsiooni puhul, samuti sooja läbilaskvate akende
jm asjade korral. Raamatukogu ehitamine
kooli vanasse aulasse või huvikeskuse ja
muusikakooli põlistamine kooli külge võib
kujuneda lühinägelikuks ning osutub järgnevatel aastatel ebaotstarbekaks. Tuleks
kaaluda Saue kultuuri- ja hariduselu detsentraliseerimist, mitte deklareerida olukorra põlistamist.
Tänases lehes selgitab gümnaasiumi
direktor, milliseid investeeringuid tuleks
teha koolimaja olukorra parendamiseks.
See jutt on vaid pealiskaudne ülevaade
dokumentidest, mis on kooli, eriti selle
söökla olukorra kiireks parandamiseks linnavalitsuse menetluses. Kirjutises on möödaminnes mainitud, et koolihoone remondi ulatus sõltub linna rahakotist. See kõik
on hästi teada ja juba valimiseelsetes kavades mõtlesid praegused linnajuhid võimalike lahendusteede üle. Täna on kooli
investeeringud sisse kirjutatud linna eelarvekavasse. Küll aga oli kooli juhtkonnal
võimalus oma kompetentsust kooli majandusasjade korraldamisel näidata enne
Koolihaldusasutuse ellukutsumist. Ilmselt
on otstarbekas igal meist tegeleda talle jõukohaste probleemidega, mille eest tunnustuski ei jää tulemata.
Juhan Hindov
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Sauelased aitavad korraldada
linna juubelit
Saue linnal on juubeliaasta. Selle aasta
25. augustil saab meie linn 10. aastaseks.
Saue linna 10. aastapäeva tähistamiseks
moodustatud korralduskomisjon ootab
sauelastelt ettepanekuid linna sünnipäeva meeldejäävamaks tähistamiseks. Soovitused võiks saata e-meili aadressil
juhan@saue.ee või Tule tn 7, Saue märkusega “Juubel” kuni jaanuari lõpuni.
Linna väikese juubeli väärikaks tähistamiseks moodustaski linnapea Jaan Moks
korralduskomisjoni, kes istus kokku asja
arutama neljapäeval, 16. jaanuaril ja valis
juhiks linnavalitsuse liikme Juhan
Hindovi, asetäitjateks volikogu kultuurikomisjoni esimehe Ene Kukk’e ning haridus-ja sotsiaalameti juhataja Margit
Otsa.
Korralduskomitee otsustas üsna üksmeelselt, et linna juubelit tuleks tähistada
üritustega, kus saaksid nii ennast kui linna
tutvustada linnaasutused, ettevõtjad ja kodanikuühendused. Kindlasti toimub AS
Paulig Baltic eestvedamisel maitseainete
laat, Saue Ettevõtete Liidu eestvõttel kaa-

lutakse Saue firmade tootenäituse korraldamist. Noortekeskuse juhataja Erna
Gerndorf pakkus välja Saue noortepäeva
sellisena, et üheks päevaks läheks linnas
võim noorte kätte. Muusikakool soovitab
improvisatsiooni festivali lülitamist juubeliürituste sekka.
Korralduskomitee otsustas koguda nii
Saue linnarahvalt kui ka korralduskomitee
liikmetelt veel sobivaid ettepanekuid juubeli jaoks kuni jaanuari lõpuni. Ideedepaketist setitatakse välja kõige mõnusamad
ja Sauele enam iseloomulikumad üritused,
millest pannakse kokku ametlik juubeliprogramm. Parimatele linnakodanikest
ideeautoritele paneb linnavalitsus välja
meened. Saue linna juubeli tähistamise
ametlik programm loodetakse kokku panna veebruari keskpaigaks, et seejärel saata
ka küllakutsed Saue sõpruslinnadele. Saue
linn asutati Eesti Vabariigi Valitsuse 25.
augusti 1993. aasta määrusega.
Juhan Hindov
Saue LV liige

Tark mees taskus
Noorteühendus ELO erialakoolitus toimus
Sauel, milles osales 239 liiget Võrust Tallinnani, Pärnust Tartuni. Noori oli juhendama tulnud 10 erialaõpetajat Sauelt ja Tallinnast. Klubidel on juhendajad ehk kuraatorid, 12 neist olid Sauel kaasas. Teadmiseks veel: kahe päeva jooksul söödi ära
1230 portsjonit maitsvat toitu, et korvata
paratamatult tekkinud energiakadu ja väikest unepuudust. Erialakoolituse korraldajad: Saue ELO klubi ja Junior Team, abiks
Aruküla ELO klubi.
Tegevuskohad: Saue Gümnaasium,
Saue Lasteaed “Midrimaa”, Saue Noortekeskus, Saue Raamatukogu, Saue Ujula.
Asi kestis: 42 tundi - 17. jaanuari õhtust
19. jaanuari hommikuni, mille sisse mahtus 8 tundi koolitust kunstnik-disaineri, lavastaja-näitleja, psühholoog-nõustaja, giidi
ja ajakirjaniku erialal, meeldejääv kohtumine vahetu ja elurõõmsa teatrikunstniku
Iir Hermeliiniga, ujumine, disko, kaasahaarav showgrupp Lainela esinemine, ööfilmid, eksam ja mõned unetunnid.
Hinnang osalejatelt: hästi korraldatud,
oli tore, mõnus saun, disko oleks võinud
kesta kauem, maitsev toit, ilus koolimaja.

Monika Liiv õpetas kirjakunsti kunstnikdisaineritele.

Kommentaarid erialaõpetajatelt: toredad
lapsed, kes tahavad avardada oma silmaringi ja maailmapilti; õpetajal on suur rõõm
olla laste ees, kes on loomingulised, suure
töövõimega varahommikust hilisõhtuni;
kohtasime mitmekülgseid andeid kannatlikust käsitööst kuni loomingulise laia jooneni; meeldiva käitumise ja sügava huviga
lapsed; ei kuulnud kordagi lauset – “Õpetaja, mul on valmis, kas ma võin nüüd ära
minna?”. Ja korraldajate lõppsõna: Me olime tublid, ära tegime!
Margit Ots
Saue ELO klubi kuraator
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Linnavalitsus arutas detailplaneeringuid,
raamatukogu eriteenuste osutamise
korda ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse teine istung toimus
10.jaanuaril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1.Kadaka piirkonna detailplaneeringu lähteülesande muutmine.
Otsustati lubada detailplaneering
koostada kahes etapis. Esimeses
tuleb koostada kogu planeeritava
ala tsoneering koos sotsiaalse- ja
tehnilise infrastruktuuri objektide
äranäitamisega ja teisena koostada
detailplaneeringud eraldi maavalduste kaupa.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 1.
2.Kiviloo tn 29 projekteerimistingimuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 2.
3. Kakao tn 7 detailplaneeringu
algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 3.
4.Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati OÜ
Carwide kohvikule, aadressil Ridva tn 15.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 4.
5.Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Alkohoolse joogi jaemüügiluba väljastati OÜ Carwide kohvikule. Linnasekretäril, peale registreerimisandmete saamist riiklike erinõuetega tegelevate ettevõtjate registrist,
teha kauplemisloale alkohoolse joogi jaemüüki lubav märge.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 5.
6. Saue Linnavalitsuse korrakaitsekomisjoni moodustamine ja
koosseisu kinnitamine. Moodustati komisjon ja kinnitati selle koosseis:
Heli Joon-komisjoni esimees, linnavalitsuse liige, haridus- ja sotsiaalameti peaspetsialist;
Anneli Ritsing- sekretär, haridus-

ja sotsiaalameti peaspetsialist kt;
Jaan Moks – Saue linnapea;
Juhan Hindov – Saue Linnavalitsuse liige, infojuht;
Tõnis Laud – Saue Linnavaraameti juhataja;
Inger Urva – Saue Linnavaraameti haldusinspektor;
Andres Joala – Saue Linnavaraameti ehitusinspektor;
Maie Särak – Harju Maakonna
Kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldaja;
Aare Hammer – AS Falck Eesti
Harjumaa esinduse teenindusjuht;
Heigo Kõrge – Harju Politseiprefektuuri ülemkomissar;
Vladimir Teder – Harju Politseiprefektuuri juhtivkonstaabel;
Daimar Nevalainen – Harju Politseiprefektuuri Saue linna konstaabel;
Leena Pukk – Harju Politseiprefektuuri noorsoopolitsei;
Jüri Pääsuke – Eesti Kaitseliidu
Harju Maleva Saue Kompanii pealik;
Jaan Palumets – Saue Gümnaasiumi direktor;
Jaago Männiste – Saue linna
Tammiku Naabrivalve Sektori vanem;
Raimu Vaher – Harjumaa Päästeteenistuse Keila Keskkomando
pealik;
Andres Mäll – Harjumaa Päästeteenistuse Planeerimis- ja järelvalve osakonna inspektor.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 6.
7. Komisjoni moodustamine.
Moodustati Saue linna eelarvest
seltsidele, klubidele ja ühingutele
toetuste määramise komisjon
koosseisus: Ene Kukk - linnavo-

likogu esindaja
Jekaterina Tikerpuu - linnavalitsuse esindaja
Aino Joa - MTÜ -Saue Naisteseltsi esindaja
Malle Liiv - MTÜ Saue Folk esindaja
Monika Liiv - Saue linna Lastekaitse Ühingu esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 7.
8. Komisjoni moodustamine.
Moodustati Saue linna eelarvest
spordiühingutele toetuste määramise komisjon, koosseisus: Ülo Vatsk
– linnavolikogu esindaja
Jaanus Gross – linnavalitsuse esindaja
Ülo Vainura – SK Saue Tammed
esindaja
Toivo Võsu – Karateklubi Kimura
Shukokai esindaja
Enla Odamus – Saue Gümnaasiumi Spordiklubi KS Saue esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 8
9.Volitus. Saue Linnavaraametit
(juhataja Tõnis Laud) volitati linnavalitsuse nimel sõlmima gaasihoidlate rendile andmise lepingut
ning sellele alla kirjutama.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 9.
10.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 10.
11.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 11.
12.Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 12.
13. Saue Linna Raamatukogu
poolt eriteenuste osutamise kord.
Kinnitati raamatukogu internetipunkti kasutamise kord ja teenuste
hinnakiri (loe lk 8 ).
Otsustati vastu võtta määrus nr 1.
14. Saue Linnavolikogu otsuste
eelnõud.

14.1 Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Ülesannete delegeerimine” läbiarutamine.
14.2 Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Saue linna teenetemärgiga autasustamine” läbiarutamine.
14.3 Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu “Kütise tn 5-10 korteriomandi võõrandamine avalikul
enampakkumisel” läbiarutamine.
Otsustati eelnõud suunata volikogu jaanuarikuu istungile.
15. Linnavalitsuse töö korraldus.
* linna ehitusmääruse eelnõu ettevalmistamiseks
moodustati
töögrupp,koosseisus:
Andres Noormägi, Andres Joala,
Kalle Koppel, Leo Sepp, Tõnis
Laud.
* korteriomandi linnale üleandmise põhimõtete väljatöötamiseks
moodustati töögrupp koosesisus:
Andres Noormägi, Heli Joon,
Margit Ots, Jekaterina Tikerpuu,
Eha Kassmann.
* määrati kindlaks linnavalitsuse
liikmete tööjaotus eelnõude läbiarutamise ja kooskõlastamise küsimustes:
Jaan Moks - haridus-, korrakaitseja ettevõtlusküsimused;
Andres Noormägi - ehitus-,maa- ja
omandiküsimused;
Heli Joon - sotsiaalküsimused;
Eha Kassmann - rahandus- ja finantsküsimused;
Juhan Hindov- kultuuri- ja avalike suhete küsimused.
Kõik linnavalitsuse korraldused
ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Muutused Saue elanikkonnas: tagasivaade 2002. aastasse
Millised muutused toimusid Saue linna elanikkonnas, sellest järgnev põgus ülevaade lõppenud aasta kohta.
Nimelt registreeriti 2002.aastal
Saue Linnavalitsuses 53 sündi
(võrdluseks 2001.a – 50 sündi ).
Rõõmustav on see, et sündinuid oli
15 võrra enam kui siit ilmast lahkunuid. 2002. aastal sündinutest olid
25 tüdrukud ja 28 poisid. Ema-isa
rõõmu tunti esmakordselt 25 korral
(2001.a oli see arv 30), teisi lapsi
sündis 19 (2001.a oli pere teisi lapsi 16), kolmandaid lapsi sündis 8
(2001.a - 5), neljandaid lapsi sündis Saue peredesse 1 (2002.a - 1).
Sündisid ka 2 paari kaksikuid
(2001.a 1 paar). 19 korral tuvastati
koos lapse sünni registreerimisega
isadus. 2001.a sooritati sama prot-

seduuri samuti 19 korral. Vallaslapsi registreeriti 2 (2001.a 3).
Nüüd paar sõna vanematest.
Noorim Saue ema oli lõppenud
aastal 18 aastane ja vanim 37 aastane, ema keskmine vanus 24 aastat. Isaks saanute piirid jäid 19 ja
46 aasta vahele. Nimepanekute
puhul sai ühel korral laps omale 3
eesnime – Kristofer Erik Vilhelm.
Kaks eesnime küll sidekriipsuga ja
ilma selleta said omale 12 last Britte Christina, Melani-Leana,
Ralf Marcus, Gloria Rebeka, Ida
Maria, Margo Kaspar, Karl Oscar,
Helena Maria, Ingel Carolin, Kristiina - Maria, Hanna - Liisa, Jan Erik. Tavalised eesti nimed, mis
lastele pandi olid tüdrukutel –
Mari, Helen, Anna, Triin, Paula ja

poistel - Margo, Silver, Siim, Markus, Kristo, Johan. Veel haruldasemaid nimesid, millest osa on ka kaksiknimedes: tüdrukutel - Maribeth,
Hedi, Kaili, Emili, Karoliina, Birgit;
poistel – Gevin, Jako, Simon, Patric,
Naatan, Darius, Rocco, Jonathan.
Surmasid registreeriti Saue Linnavalitsuses eelmisel aastal 27, mujal registreeriti 11 korral sauelaste
surmasid - seega 2002. aastal oli
sauelaste seas 38 surmajuhtumit (
2001.aastal 35). Suri 22 meest ja 16
naist. Surnute keskmine vanus oli
meestel 66,7 ja naistel 86,5 aastat.
Noorim elust lahkunud Saue mees
oli 45 ja vanim 88 aastane, noorim
naine 74 aastane ja vanim 99 aastane. Sagedasemad surma põhjused
südame veresoonkonna haigused

Pildil on Maie Matsiselts.
67% surmajuhtumitest, kopsuhaigused 11%, ajuinfarkt 15 % ja neerude
puudulikkus 7 % surmajuhtumitest.
Maie Matsiselts
Saue linnasekretäri asetäitja
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Volikogust, seadustest ja kriitikast
Eelmises “Saue sõna” numbris
avaldas oma mõtteid volikogu ja
linnavalitsuse viimase aja tegevuse kohta eelmine Saue linnapea hr
Andres Pajula. Kuna tegemist oli
tendentslikku laadi kirjutisega (tabavalt nimetas lehe juhtkirja autor
sellist käitumist “tühikargamiseks”), siis olgu siinkohal välja
toodud ja lahti kirjutatud mõned
meie volikogu puudutavad teemad, millele hr Pajula oma artiklis küll ei viidanud, kuid mis tõe
huvides olgu linlastele siiski teatavaks tehtud.
Hüvitistest ja linnavalitsuse
määrusest
Oma kirjutises vaikis hr Pajula
näiteks asjaolust, et 19.detsembri
volikogu kehtestas oma otsusega
“Autode kasutamise korra”. Ehk ei
olekski selles otsuses midagi eriskummalist, kui me ei räägiks selle
eel- ja sünniloost. Nii seadus kui
terve mõistus ütleb, et linnapeale
ja palgalistele linnavalitsuse liikmetele (abilinnapea) töötasu ja igasuguste hüvitiste kindlaksmääramine on volikogu ainukompetentsi
kuuluv küsimus. Ometi ületas Saue
linnavalitsus oma 25.08.2000.a.
määrusega nr 4 volitusi selles osas
(viitan siinkohal eelnõu seletuskirjale), et tollane linnapea Andres
Pajula kehtestas isikliku sõiduauto
kasutamise piirmäära linnavalitsuse määruse ja omaenese allkirjaga,
kuigi selle küsimuse oleks pidanud
otsustama hoopis volikogu. Ku-

rioosne on ka asjaolu, et antud linnavalitsuse määruse preambulas
on viidatud arusaamatule ja asjakohatule Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse sättele, samuti
Saue põhimääruses sisalduvale üldisele viitele a la “linna juhib linnavalitsus” – järelikult pole nimetatud määrus kooskõlas ka õigusaktidele esitatud nõuetega viidete
osas. Seega tuleb välja, et eelmise linnavalitsuse juhid kasutasid
rendiautosid ilma, et selleks oleks
olnud korrektne õiguslik alus;
praegune linnavalitsus aga enne
19.detsembrit autohüvitiste kasutamist ilma volikogu vastava
otsuseta võimalikuks ei pidanud.
Kokkuhoidlik volikogu
Samuti ründab Pajula oma kirjutises teravalt volikogu eelarvet. Volikogu esimehena pean selgitama,
et uus käitumine on olnud hoopis
vastupidine ja suunatud kulutuste
vähendamisele. Juba uue volikogu 3.istungil 14.novembril loobusin volikogu esimehe palgalisest
ametikohast - selle otsusega hoidis Saue maksumaksja kokku esimehele makstava puhkuseraha,
1000-kroonise igakuise esindusraha ning ka võimalikud haigusrahad. Kokkuhoid aastas ligikaudu 25 000 krooni. Samuti esitan
peatselt volikogu menetlusse eelnõu, mis kärbib volikogu komisjonides osalevatele mittevolikogu
liikmetele hüvitiste maksmisest.
Selle otsusega on võimalik aas-

Saue volikogu esimees Ero Liivik on valitud teist korda volikogusse.
tas kokku hoida ligikaudu 75 000
krooni.
Vajakajäämised arengukava ja
laenu tähtaja ühitamisel
Seaduses on sätestatud põhimõte,
et omavalitsuse arengukava ning
omavalitsuse poolt võetud laenude tähtajad peavad olema omavahel kooskõlas. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 1
kohaselt peab olukorras, kus linnal on kolmest aastast pikemaajalisi varalisi kohustusi, olema
arengukava kavandatud selleks
perioodiks. Saue linn võttis linnavolikogu 20.04.2000.a. otsusega
laenu 20 miljonit krooni, tähtajaga mai 2006. Linna arengukava
aastateks 2000-2003 (2004) muudatusi arutas eelmine volikogu küll
oma 18.10.2001.a. istungil, kuid
ei viinud laenukohustust ja aren-

gukava omavahel kooskõlla. Seaduse kohaselt oleks ka Saue linna arengukava pidanud olema
koostatud (vähemalt) aastani
2006. Õigem oleks küll öelda, et
laenu tähtaeg oleks pidanud vastama arengukava kestusele – seega poleks saanud võtta laenu pikemaks ajaks kui aastani 2003
(2004). Arengukava muutmise
vastavas osas oleks pidanud otsustama eelmine volikogu hiljemalt
1.oktoobriks 2002 ning eeltööd
kõlbulike dokumentide vastuvõtmiseks oleks pidanud tegema linnavalitsus hr Pajula juhtimisel.
Need on tõsised vajakajäämised.
Uus volikogu kavatseb antud vastuolu lahendada vastavalt seadusele hiljemalt 1.oktoobriks 2003.
Ero Liivik
Volikogu esimees

Naiskodukaitse tegevusest 2002. aastal
Möödunud aasta sügisel möödus
aasta Saue naiskodukaitse taasloomisest. Saue jaoskonnas tuli kokku ainult neli huvilist. Esimese
Eesti Vabariigi ajal tegutses Sauel
Kaitseliit (KL) ja Naiskodukaitse
(NKK) aktiivselt suure organisatsioonina. Siinkohal pisut ajaloost.
1927. aasta septembris asutati
Naiskodukaitse ja selle juhiks sai
1927. aastast kuni 1936. aastani
Mari Raamat, 1936-40.a. aga Erika Männik. Sel ajal oli NKK liikmete arv 16 000. NKK oli suure
süsteemi väike osa, mille eesotsas
oli juhatus ja tol ajal puudusid autasud. Naised kandsid helesinist
kleiti väikeste erialaste tähistustega. Ülesanneteks oli Kaitseliidu
igakülgne abistamine, sõduripesu
õmblemine, sokkide-kinnaste kudumine, toitlustamine, meditsiinilise abi osutamine, raha kogumi-

ne, tähtpäevade ja pidude korraldamine, töö noortega ehk siis kodutütarde ja noorkotkaste juhendamine.
Naiskodukaitse on teinud läbi
mitu arenguetappi. Rajajoon on
1924. aasta 1. detsembri mäss,
mille järel NKK organisatsioon
arenes kiiresti. Arengut mõjutas
1930-34. a. ülemaailmne majanduskriis. 1934. aastal toimus Eestis riigipööre, mis jättis oma jälje
ja 1940. aastal aga organisatsioon
likvideeriti. Ajaloost teame kurba
tõdemust, kui saatuslikuks said
kaitseliidu ja naiskodukaitse liikmetele nendes organisatsioonides
osalemine. Nüüd uue Eesti Vabariigi loomisega kutsuti kokku
1991. aasta septembris kaitseliidu
ülema Manivald Kasepõllu juhtimisel algatusgrupp. Naiskodukaitse juhiks sai Dagmar Matiisen.

Organisatsioon areneb kaasaja
tasemel
2002. aasta oli NKK juubeliaasta,
tähistati 75. aasta möödumist organisatsiooni loomisest. NKKl on
nüüd oma lipp valge liilia õiega,
mille keskel on riigivapp, samuti
teenetemärgid: hõberist, samuti liiliaristid mitme klassiga. Paraadriietuseks on must kostüüm ja must
barett, valge pluus ja kindad. Eesmärgid ja ülesanded on aga jäänud
samaks, mis tähendab kaitseliidu
kõigekülgset abistamist. Aja arenedes tulevad juurde uued koolitused. Nimelt tuleb uuel liikmel
läbida baasväljaõpe, kus õpetatakse relvi tundma, topograafiat, sidepidamist, toitlustamist, meditsiini ja ka rivis käimist, seda kõike
kaasaja nõuetele vastavalt. Renoveeritud Alu mõisas on Kaitseliidul kaasaegsed õppeklassid, mida
kasutatakse ka NKK väljaõppeks.

Sidemed on Toronto eestlaste
ühinguga, Rootsi Naiskodukaitsega Lotta. Möödunud suvel korraldas Lotta kahenädalase välitoitlustamise õppuse Karlskronas LõunaRootsis, seejärel aga teenindasime
rahvusvahelist õppust Nordic
Peace 2002. Eestist osales 15 NKK
liiget ja saime väga hea rahvusvahelisel tasemel koolituse. Pärast
seda õppust mõistame, kui palju on
meil veel vaja õppida ja kui piiratud on meie praegused võimalused.
Aga see on juba teine teema. Kes
on Sauel aga huvitatud asjast ja tahab saada Naiskodukaitse liikmeks,
siis võiks pöörduda Harju Ringkonna esinaise pr Angelina Oblikase
poole (telef 6 742 163) või tema
asetäitja pr Heidi Jookese poole,
kellede kontor asub Paldikis.
Aino Mänd
NKK tegevliige
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Klaasplastist tooteid vormitakse käsitsi
AS Koriks-Plast on klaasplastist
tooteid ja detaile valmistav väikefirma, kus on mõistust, kogemusi
ja oskusi oluliselt rohkem kui raha.
Firma möödunud aasta käive oli 4
mln krooni ja kindlalt oldi kasumis,
kinnitab juhatuse liige Jüri Kurvet.
Suuri maailmavallutuse plaane ei
peeta. “Me teenime siin endale pensionilisa, “ muheleb 1967. aastal
TPIst masinaehitusse inseneri hariduse saanud Jüri Kurvet. Tegelikult on Koriks-Plasti puhul tegemist ühte kaarhalli mahtuva ettevõtmisega. Tööd antakse 10 inimesele, sauelasi on nende seas 3, mõned käivad tööl isegi Riisiperest.
Jüri Kurvet sõidab ise oma Kasesalu tänavas asuvasse ettevõttesse
Mustamäelt.
Ettevõte loodi 1991. aastal
mitmete aktsionäridega koos. “Olime enne EPT asutus,” ütleb Kurvet
ja lisab, et peamiselt toodeti siis
maaparandusele mitmesuguseid
klaasplastist detaile, samuti klaasplastist mahuteid konservantide
jaoks. Tänaseks ollakse omanikud
koos Hele Tarikuga, ülejäänutelt
on akstiad välja ostetud. Hele Tarik
on elupõline keemiainsener, kes
pärast 1967. aastal TPI lõpetamist
on tegelenud ainult plastmassidega. Koriks-Plastis on neid teadmisi
hädasti vaja. Tänaseks on EPT
aegadega võrreldes tehnoloogia

ASi Koriks-Plast juhatuse liige Jüri Kurvet vaatab üle valmiva kanuu siseviimistluse.
muutunud - tooted nn kaunid ja
loogia selliselt, et kõigepealt tehakkallid. Tegemist on ju peamiselt
se toote mudel, mis sarnaneb täiekäsitööga ja tuntust koguti autode
likult tulevase esemega. Sellelt
suusabokside valmistamisega. Eelvõetakse toodete valmistamiseks
kõige lähevad need luksusautodevorm, mis tehakse samuti klaasle ja kui soovitakse seda autoga
plastist. Kuna klaasplastist tooted
sama värvi, siis Saue firmas Oilion nüüd värvilised ja viimistletud
kom lastakse see vastavalt soovile
pinnaga, siis kõige peale ehk täpüle värvida.
semalt vastu vormi seina kantakse
dekoorkiht ehk värv. Kui dekoorKonkurents sunnib kvaliteeti
kiht on kuivanud, siis selle peale
tõstma
hakatakse kleepima klaasriiet võimatti, mille pind töödeldakse uuesKurveti sõnul on suusabokside
ti värviga. Tavalisest värvist erineb
turg piiratud. Eelmisel aastal toosee sideaine poolest, milleks on
deti neid ca 100, mõnel aastal on
polüestervaik.
aga tehtud poole rohkem. “KavanToorainet tuuakse Soomest,
di tegi hea klassiga disaineri Mati
Rootsist, Norrast. Konkurents aga
Õunapuu, kes tegi selle oma firtugevneb nagu igal teiselgi alal.
mas Madis Disain”, selgitab Jüri
“Meie peamised konkurendid on
Kurvet. Lihtsustatult käib tehno-

Poolas. Tegemist on käsitööga ja
ka Poolas on võrreldes LääneEuroopaga odavam tööjõud nagu
Eestiski, aga nad on tarbijatele
oluliselt lähemal,” selgitab Jüri
Kurvet ja lisab, et poolakatel on
omal polümeervaigu ja klaasmaterjali tehas, seega tooraine omast
käest. Järelikult ka toode odavam.
Just Poola suurem lähedus KeskEuroopa turgudele on mõned Taani kliendid pannud loobuma
Koriks-Plasti teenusest.
“Täna on aga Norra buum,”
viitab Kurvet uute klientide saabumisele Skandinaaviast. Uus tellija võib Koriks-Plasti tulla kas
jooniste või tootenäidisega. Viimaselt võetakse jäljend ehk tehakse mudel ja alustatakse tootmist.
Tootearendusega tegeleb Jüri
Kurvet ise, lisades, et uue asja juurutamine on vaevaline ja aeganõudev. Turustamine on omaette keeruline: lisaks kanuudele toodetakse süsti ja neid poodi pakkuda pole
mõtet. Konkurendid müüvad seal
odavamalt. Mõttekas on ujuvvahendite puhul müüa otse tellijale,
kes säästab sel juhul vahendajale
makstava tasu. Siiski oli ettevõtet
külastades tööd piisavalt - just
hakkas valmis saama partii veoauto detaile Sisu tehasele Soomes.
Juhan Hindov

Kas Saue – Tallinn bussiliin nr 190 vajab dotatsiooni
Kui vaadata eelnevate aastate
Saue linna eelarvet, leiame sealt
kindlasti rea, millel on ära toodud
Saue – Tallinn bussiliini dotatsiooni suurus kroonides. Numbrid
kroonides on kindlasti õiged, kuid
nimetus dotatsioon täiesti vale.
Sõna dotatsioon tähendab liinile
pealemaksmist ehk siis kingitust,
antud juhul Tallinna Autobussikoondise ASle, lühemalt TAKile.
Meil tuleb valida õige võimalus,
sest vastasel juhul oleme sunnitud

tulevikus vähemasti osadest soodustustest loobuma. Et rahaline
külg oleks arusaadav, püüan asja
selgitada.
Esmalt toon võrdluseks Saue
kooliõpilaste tasuta sõiduvõimaluse elektriraudteel. See on 58 õpilast, mille korrutame 170 krooniga, mis on kuukaardi hind. Tulemus on 9860 krooni, mille peame
korrutama 10, sest just niimitu
kuud kestab kooliaeg, mil õpilased tasuta teenust kasutavad. Tu-

Saue – Tallinna liini teenindava ettevõtte TAK Reisid juhatuse esimees Tiit Orissaar ja Saue Linnavolikogu aseesimees
Mati Nappus mõttevahetusehoos reisijateveo asjade üle.

lemuseks saame 98 600 krooni aastas. Nüüd arvutame, mis läheks
maksma 1000 sauelasest pensionäri, 100 puudega inimese ja 565 põhikooli õpilase tasuta vedamine
Saue ja Tallinna bussiliinil juhul,
kui igale sõitjale osta 210 krooni
maksev kuukaart. Aasta jooksul
tuleb see summa 4 055 000 krooni. Sellele lisanduks 193 sooduskaarti keskkooli õpilastele, tudengitele ja paljulapselistele peredele
summas 9650 krooni aastas. Saue
linn maksab Tallinna Autobussikoondisele liini käigushoidmise
eest ainult 600 000 krooni aastas.
Võrrelgem, summade vahe tuleb
kuus korda linna kasuks.
Kui Saue – Tallinna liinil sõidaks mitu bussifirmat, peaks aluseks võtma antud võrdluse. Nimelt
ei ole mitme bussifirma vahel võimalik antud suhteliselt väikest rahasummat jagada ja igale sõitjale
peab ostma sotsiaaltoetusega tasuta sõidu kuukaardi. Olen jõudnud
kindlale arusaamisele, et tuleb seda
rida edasi ajada. See on meile kõigile kasulik. Muuhulgas ei pea ma
õigeks eelmise linnavalitsuse tegevust, mis lubas Saue – Tallinna lii-

nile tegutsema veel bussifirma
Bussipartner OÜ. Praegune linnavalitsus aga ütles ära kahele bussifirmale: veoloa kooskõlastust ei
antud SL Bussiliinide ASle ja
ASile Sebe, kes tulid oma teenust
pakkuma. Olen alati olnud konkurentsi pooldaja. Siiani pole aga
ükski bussifirma tulnud pakkumisega, kus oleks ära märgitud teenindavad liigendbusside olemaolu, samuti tasuta sõitjate arv nõutava teenustasu eest.
Olen bussiveondusega tegelenud kogu elu. Tean, et usaldusväärsel bussifirmal peab olema
hea remondibaas ja asendusbusside võimalus eriolukordade puhuks. Pole ju mõtet bussipeatuses
asjata külmetada. Ja lõpetuseks
veel 54 Saue elaniku palvest uuest
bussipeatusest. Nimelt sooviti uut
bussipeatust Laastu tänava kohale. Asjakohane otsus on linnavalitsuse poolt juba langetatud. Uus
peatuse ehitus läheb lahti kevadel,
kui on võimalik teha betoonitöid.
Mati Nappus
Saue Linnavolikogu aseesimees
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Saue Gümnaasiumi sportlased olid
2002. a. Harjumaa edukamad
Harjumaa Spordiliit autasustas 17.
jaanuaril klubis Oopium eelmise
aasta parimaid koole spordis, pannes esmakordselt välja säravad
rändkarikad üldvõitjatele ja spordialade parimatele. Keskkoolide/
gümnaasiumide grupis võttis esimese koha auhinna vastu Saue
Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets. Kompleksarvestuses oli 8
spordiala: teatesuusatamine, rahvastepall, kergejõustik, jalgpall,
murdmaajooks, ujumine, korvpall
ja lauamängud. Igal alal peeti eraldi poeglaste ja tütarlaste arvestust
4 grupis: I-V kl., VI-VII kl., VIIIIX kl. Ja X-XII kl. Saue Gümnaasiumile järgnesid paremuselt Kiili, Viimsi, Tabasalu, Kuusalu,

Jaan Palumetsa käes on
Saue Gümnaasiumi võidetud
karikad.
Saku, Kose, Keila, Loksa, Loo,
Maardu, Kallavere, Jüri, Kehra,
Loksa Vene Gümnaasium, Kolga

ja Turba kool. Põhikoolidest oli
parim Aruküla Põhikool.
Saue Gümnaasiumi suusatajad
võitsid alavõidu karika, mille eest
tuleb uuesti võistelda 25. jaanuaril Aegviidus. 15. jaanuaril õnnestus suusasõit Saue mõisapargis,
kuhu Ülo Vainura oli hea suusaraja teinud. Kiiremad olid Margus
Joa 8kl., Karel Israel 7 kl., Heidi
Kaur ja Patrick Pals VI kl., Kristin
Põld ja Märt Mägi V kl., Merke
Pilve ja Tõnu Olmet IV kl., Oskar
Kuzmin III kl., Marliis Odamus ja
Jakob Jugala I kl. Koolilapsed paluvad kõigil sauelastel suusarada
hoida. Muret teevad just jalutajad,
ratsutajad, koerad ja traktoristid,
kes eriti rada lõhuvad.

Saue Gümnaasiumile võidetud
karikad nii võistlus- ja tervisespordis on koju toodud tänu õpilaste,
õpetajate ja lastevanemate aktiivsusele, kes on väärtustanud tervislikud eluviisid. Möödunud aasta
aktiivsem osaleja oli Christin Korpatšova, kes saavutas auhinnalisi
kohti suusatamises, kergejõustikus, korvpallis, murdmaa- ja südamejooksul. Kooliõpilased esindasid kooli üle 1640 stardikorra.
Suur tänu nende kehalise kasvatuse õpetajatele Ann Lemnitsale,
Heiti Lumistele ja Valdo Pilvele,
kes oma eeskujuga on tiivustanud
õpilasi harjutama.
Enla Odamus
KS Saue president

Turvamehest ja muudest uuendustest Saue Gümnaasiumis
Me elame 21. sajandil, kiiresti
muutuvas maailmas. Kahjuks ei
ole kõik muutused ühiskonnas alati positiivse iseloomuga, nii on
meie elu viimase kümne aasta
jooksul küll hoogsalt arenenud,
kuid kahjuks mitte turvalisemaks
muutunud. Ka kool on ühiskonna
osa, kuidas saakski see teisiti olla.
Seetõttu on kooli üheks ülesandeks paljude muude oluliste asjade hulgas ka oma õpilaste turvalisuse eest hoolitsemine.
Kõik eelpoolöeldu tingiski
vajaduse palgata Saue Gümnaasiumi turvamees. Paljudes Tallinna
koolides on selline ametimees
ammu ametis ning oma olemasolu
ka õigustanud. Siinkohal lubage
tänada Saue linna haridus- ja kultuurikomisjoni, kes leidis võimaluse koolipoolse lisaraha taotluse
toetamiseks, et ainult kool ei peaks
õpilaste turvalisuse eest hoolt

kandma. Kahtlemata on turvalisus
koolimajas üheks eduka õppimise
aluseks.
Milleks siiski turvameest vaja
on? Eelkõige selleks, et registreerida kõik koolipäeva jooksul majja tulevad inimesed ja selgitada,
missuguse eesmärgiga võõrad
kooli sisenevad. Loodetavasti
hoiab kontroll uksel majast eemal
võimalikud narkodiilerid, pisivargad ning muud ebasoovitavad isikud. Kõik, kes tulevad koolimajja
ausate kavatsustega, juhatatakse
turvamehe poolt soovitud kohta, et
võõras inimene ei peaks asjatult
suures majas ekslema.
Vastavalt kehtestatud sisekorra eeskirjadele kontrollib turvamees õpilaste lahkumist koolimajast enne tundide lõppu, samas registreerib ka hilinejad ning abistab õpilasi / õpetajaid tekkivate
korraprobleemide lahendamisel

koolimajas. Kool ei suuda tagada
õpilaste turvalisust, kui nad lahkuvad majast tundide vaheajal ilma
tungiva vajaduseta, ometi on meie
ühiskond kujunenud selliseks, et
õpilaste kaitsmine on hädavajalik.
Peamiselt nimetatud põhjustel
ongi nüüd koolimajas turvamees
Rein Kilgas.
Viimastel nädalatel on palju
räägitud sellest, mida oleks hädavajalik koolimajas uuendada või
remontida. Arvan, et prioriteetsed
valdkonnad on järgmised:
• kooli söökla remont ja tunnustuse saamine, mis tähendab käitlemisettevõtte vastavust seadustele ja normidele ning suudab
pakkuda õpilastele veel kvaliteetsemat teenust;
• koolimaja akende vahetamine
(kokku kuulub vahetamisele
123 suurt ja 13 väikest akent),
mis muudaks kooli töökeskkon-

na märgatavalt inimsõbralikumaks;
• jätkuv õppeklasside kapitaalremont (esmajärjekorras 9 klassiruumi).
Edaspidi vajaks koolis vahetamist ventilatsiooni- ja elektrisüsteem ning palju muud. Tööde maht
ja kulu sõltub aga linna rahakoti
paksusest ning kooli renoveerimiskava prioriteetidest. Hoolimata
inimeste maailmavaatelistest ja
parteipoliitilistest erinevustest vajame konstruktiivset dialoogi, sest
jätkuvalt toovad kõik teed ikkagi
kooli ning faktist, et linna ainsa
koolina on meie gümnaasiumil
suur tähtsus linnaelanike kujundamisel ja arendamisel, ei saa üle ega
ümber.
Jaan Palumets,
Saue Gümnaasiumi direktor

Edu ja areng läbi õpilaspreemiate
Kool eksisteerib ja tegutseb koostöös paljude organisatsioonide,
asutuste ja inimestega. Tänasele
koolile on pandud ülesanded, mille
täitmisega ei suuda ta üksi toime
tulla. Haridust omandava õpilase
ja teda toetavate õpetajate, kooli
juhtkonna, lapsevanemate ja üldsuse koostöö on hariduseesmärkide saavutamise peamiseks eelduseks. Huvipoolte ootuste ja vajaduste uuringute põhjal arendatakse kooli struktuuri, võetakse vastu
otsuseid kooli visiooni ja eesmärkide kohta.
Õpetaja ja õpilane on õppekava ellurakendamise võtmefiguurid.
Ainult heas koostöös kõigi osapooltega võib õpilane saavutada

edu, end arendada ning täita edukalt õppekavaga pandud ülesandeid. Enesehindamine kuulub iga
kooli juhtimise juurde. Enesehindamise kaudu saadakse teavet selle kohta, millises olukorras on
kooli eeldused (ressursid, protsessid, õppetegevus) ja kui head on
tulemused. Hindamine on seotud
väärtustega, mille eesmärgiks on
kooli autoriteedi jätkuv tõstmine,
lapsevanemate ja õpilaste usalduse võitmine ja selle kinnitamine.
Samuti aitab hindamisele kaasa
üldsuse huvi äratamine hariduse
käekäigu ja probleemide vastu.
Saue Gümnaasium on huvitatud alates 2003.a. kevadest parimatele keskkoolilõpetajatele kva-

liteedipreemiate sisseviimisest
järgmistes valdkondades:
• lennu kirjandipreemia
• parim reaalainete tundja
• parim võõrkeele tundja
• parim kooli elu edandaja
Nimetatud preemiad antakse
kätte abituuriumi lõpuaktusel ja
on rahalised.
Õpetajate päeva aktusel antakse kätte rahaline preemia: “Pedagoogikat edasiõppivale noorele”,
mis on mõeldud Saue Gümnaasiumi lõpetajale, kes asus edasi õppima pedagoogilisel erialal. Preemiate määramiseks moodustatakse komisjon, kes arvestab nii riigieksamite tulemusi kui ka kogu
keskkoolis õppimise aja jooksul

tehtud tööd.
Kutsun üles Saue asutusi ja
organisatsioone ning ka üksikisikuid olema mõne preemia sponsoriks ja selle kaudu toetama
kooli parimaid ainetundjaid ning
jäädvustama oma nime kooli ajalukku. Soovi ja võimaluste olemasolu korral palun ühendust võtta Saue Gümnaasiumi direktoriga.
Lugupeetud lugeja! Meie kõigi, nii
õpetaja, lapsevanema ja üldsuse
tähelepanust sõltub suuresti, kui
aktiivsed, avarapilgulised, sallivad ja hästi toime tulevad on praegused koolilõpetajad muutuvas
Euroopas.
Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi direktor
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Tantsusport tuuakse sauekatele koju
8. ja 9. veebruaril toimub Saue
Gümnaasiumi spordisaalis Eesti
Karikavõistluste etapp võistlustantsus. Koos Eesti Võistlustantsu liiduga on organiseerimise enda
kanda võtnud tantsuklubi Step.
Kahe päeva jooksul võistlevad
rahvusvahelise kohtunike kogu ees
Eesti parimad tantsupaarid.
Selleks, et kohale tulnud tantsuspordi paremik tahaks ka tuleval aastal Sauele võistlema tulla,
on vajalik asjatundlik kohtunike
kogu, korralik võistluspõrand, hea
muusika (mida Saue võimlas on
küllalt raske saavutada), tasemel
toitlustus, meeldivad auhinnad ja
veel palju muud. Muidugi on eelkõige publik see, kes võistlejatele
emotsiooni ja võistlustmomenti
tõstab.

Praegu käib töö toetajate otsingul. Tänasega toetab võistlust
Merko, Remoluft ja Samesti
Metall. Usun, et on veel inimesi,
kelle initsiatiivile toetudes saame
ehk traditsioonilise Saue spordisündmuse.
Võistlustantsuklubi Step alustab
sisseastumiskursusega
Klubi Step sisseastumiskursus
loob Saue lastele võimaluse kodulinnas tantsuspordiga tegeleda ja
esmane kursus algab 16. veebruaril kell 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas. Eelregistreerimine aadressil masing.peeter@mail.ee või
telefonil 05112734 (nimi, telefon,
vanus). Oodatud on poisid vanuses 8-11, ja tüdrukud vanuses 710 aastat. Treeningkoormus algu-

Tantsuklubi Step noored
tantsijad treener Peeter Masingu (vasakul) juhendamisel uusi tantsuelemente õppimas.
ses 1-2 korda nädalas, võistlustaseme juures rohkem. Treeninguid
juhendavad kogemustega tantsuklubi Step treenerid Peeter Masing, Eve Aunver ja Silvia Purje.
Peeter Masing
võistlustantsutreener

Heakord Sauel vajab jätkuvat tähelepanu
Juba mitmeid aastaid tagasi alustasid Saue linna juhid ja ametnikud linna heakorra üle vaatamist.
Pilt, mis siis avanes, ei olnud meeliülendav, ehkki oli ka meeldivat.
Kõigepealt väike meenutus Saue
raudteejaama ümbrusest rohtu ja
võssa kasvanud maa-alast, mille
nuhtluseks oli ajahambast näritud
puumaja koos kuurilobudiku ja linnaelanikele ohuallikaks kujunenud
asotsiaalidest pere nälgiva ja tigeda koeraga. Jaamahoone läheduses
olid haisvad ja viltuvajunud tualettruumid. Ning seal paiknes muudki
eemaletõukavat. Praeguse nn jaamakioski kõrval asuva elamu ees,
vahetult Kuuseheki tänava ja raudteejaamast korruselamute poole
viiva kõnnitee ääres asus elamu
juurde kuuluv käimla, mille kõrval
kõrgus hunnik majapidamise ülejääkidega.
Eramute piirkonnas torkasid
paari aasta eest silma erinevates
ehitusjärkudes pooleliolevad ehitised. Samuti olid ehituskruntidel
leidnud koha vanad autokered,
muu rämps. Leidus omanikke, kes
kogunud oma krundile ja aia taha
kola – autokered, vanad tünnid,
plekk jne, muutes seega oma maja
ümbruse tõeliseks prügilaks. Leidus neidki omanikke, kes olid
veendumusel, et neil on õigus võtta kasutusele naabrimehe ja linna
maa, ladustades sinna kõike – küttepuid, ehitusmaterjali, autosid jne.
Leidus firmasidki, mille territooriumid olid tihti väga korratud. Ei
jätkunud ega jätku mõnel ka praegu silma aiataguse ja eesaia korrastamiseks.
Ringkäigu kokkuvõte oli ühene – Saue linnas heakord käest ära!
Lepiti kokku, et edaspidi lähtutak-

se printsiibist, et maa omanik või
kasutaja vastutab territooriumi ja
selle tänavaga piirnevate alade
korrashoiu eest. Nii kehtestas ka
Saue linna heakorraeeskiri. Tol
hetkel oli Saue linnas 1115 maamaksu maksjat ehk maa omanikku või kasutajat. See hulk oli väga
suur jõud, et nende abiga linn korda saaks. Seejuures suurimaks
probleemiks tunnistati pooleliolevad ehitised. Vastavalt ehitusseadusele kannab ehitise omanik vastutust ehitatava objekti heakorra
eest. Siit ka otsus, et nende puhul, kes hoiatustele ei reageeri,
tuleb rakendada trahve: paraku on
turumajanduses ainus mõistust
mõjutav vahend raha.
Linnavalitsuses tegutses heakorra- ja ehituskomisjon. Aastatel
2000-2002 tehti 759 hoiatust ja 49
trahvi. Selle töö tulemusel korrastati ehitusobjektide ja eramukruntide ümbrused. Ehitusobjektid
ümbritseti piiretega. Tänavaäärsetelt kadusid sinna omavoliliselt
paigutatud metallgaraažid, vagunelamud, metallkonteinerid, saematerjalide varjualused, sõidukõlbmatud autod jne. Linnavalitsuse
poolt varustasime kevadeti eramukvartalite erinevaid piirkondi suuremahuliste prügikonteineritega, et
metsaaluseid prahist säästa. 2001
aastal jagati linnaelanikele mulda
teeäärsete haljasalade korrastamiseks, mida 2002 aastal tehti juba
laste töölaagriga.
Laste töölaagri abiga korrastasime vanurite piirdeaedu. Abi
osutati hekkide juurimisel, metsaaluste võsast ja prahist puhastamisel, bussiootepaviljonide ja pesukuivatuspostide värvimisel. Kõnniteede liivatamise tarbeks paigal-

datud 19 liivakonteinerit. Kõigi
nende aastate jooksul on korrastatud tänavate sildimajandust ning
välja vahetatud või täiendavalt
paigaldatud 300 sildi ringis. Suur
töö on ära tehtud hulkuvate loomade leviku tõkestamiseks, 2002
aastal püüti koeri 3 korral ja kasse
4 korral.
Ka sel aastal tahame jätkata
heakorraalaseid reide ning tuge
pakub äsjaloodud korrakaitse komisjon, mille liikmeks olen. Soovime, et ka sel aastal rakenduksid
kõik tööle täie innuga ning, et see
töö sünniks teadmises, et selle tulemused tulevad kasuks iseendale
ja Saue linna rahvale. Loodame
head tegu ka neilt krundiomanikelt, kes seda tänaseni ei ole teinud, sest korrastatud elamu ümbrus paneb aluse ju enda kui ka
naabri heaolule. Ja sel aastalgi, tänutäheks tublimatele, linnapea
kutse juba traditsiooniks saanud
KAUNI KODU üritusele.
Inger Urva
haldusinspektor

Täna Sauel niisuguseid autovrakke pilku riivamas ei kohta. Ebameeldiv mälestus paariaastatagusest Maamõõtja tänava kandist.

Saue aiad ja
majad
rõõmustavad
pilku
Detsembrikuu viimastel päevadel
ja jaanuarikuu alul käisin sauelaste poolt koduaedadesse loodud
jõuluilu kaemas. Sauelased on
seda tüüpi inimesed, kes oma tööd
hingega teevad, seda võisin oma
ringkäigul tõdeda. Tänavusteks
aiakaunistusteks kasutati erinevaid
valguslampe, valgusteid, pärgi,
vanikuid. Valgustatud olid küll
majad, õuepuud- ja põõsad. Öeldakse, et kuuseta pole õiget jõulutunnet. Just kuuse vaigune lõhn
seostub enamikul meist alateadlikult talvise pühadeajaga. Aga ega
jõulupuu ei peagi tingimata elutoa
nurgas seisma, selle võib ehtida ka
õue peale või rõdule. Maastiku tänava ehitud aedu õhtupimeduses
imetledes oleksin nagu sattunud
jõulumaale, kust puudu vaid põtra saani ette rakendav Jõuluvana.
Tõdesin, kui kenasti valgega harmoneerus okastaimede rahulik roheline Maastiku tn 22 talvises aiakujunduses. Ja sellele järgnes ridamisi kaunistusi aadressidel
Maastiku 7, 28, 30 ja 32 moodustades ühtse ansambli.
Selliseid kaunistatud aedu jätkus kõikjale meie linnas. Suur tänu
kõigile, kes jõulumeeleolu loomisele oma mõtetega kaasa aitasid!
Suurepärased näevad välja Saue
elamud, mis asuvad Perve tänav 12
ja 9; Tammetõru tänav 2, 29, 26,
62, 64, 72a, 81, 99 ja 101; Sarapiku tänav 5, 13, 23; Kiviloo tänav
24 ja 62; Taimla tänav 2 ja 8; Töö
puiestee 35; Kuusemetsa tänav 1a,
16, 25, 26, ja 40 ; Koore tänav 4,
6 ja 20; Nõmmiku 4; Puidu 7; Ladva 14a; Lehtmetsa tänav 3, 12, 15
ja 16; Lehtla 11; Kauguse 7a; Kesa
9; Juure 8; Tõkke tänav 11, 44, 49,
53, 57 ja 60; Tammelehe tänav 16
ja 24; Aedniku 12; Peenra tänav 2
ja 6; Kivikangru tänav 6, 8 ja 15;
Kivipõllu tänav 2, 10a, 14a, 25, 27,
29 ja 37; Vana-Keila mnt 28, 37,
46, 47, 60 ja 124; Lati tänav 4, 7,
10 ja 11; Meistri tänav 5 ja 9 ja
paljud, paljud siinjuures loetlemata eramajad ja korruselamud. Linnavalitsus tänab vaeva eest ja loodab meeldivat koostööd ka edaspidiseks
Inger Urva
haldusinspektor
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Saue Linna Raamatukogu tasuliste teenuste
hinnakiri (kroonides)
1. Koopia A4 formaadis
1.00
2. Kahepoolne koopia A4 formaadis
2.00
3. Internetist disketile salvestamine (sisaldab disketi
hinda)
12.00
4. Väljatrükk internetist või raamatukogu
andmebaasidest (A4)
2.00
5. Soovitud teavikust teavitamine:
5.1 posti teel
6.00
5.2 telefoni teel
4.00
6. Meeldetuletus võlglastele
6.1 posti teel
10.00
6.2 telefoni teel
5.00

25. jaanuar 2003

Saue Päevakeskuse üritused
veebruaris 2003.a.
5.veebruar 14.00 Saue linna heakorrast.
Kohtumine haldusinspektor Inger
Urvaga
12.veebruar 15.00 Vabadusvõitlejate pidulik koosolek
19.veebruar 14.00 Külmetushaigustest ja gripist hoidumine.
Lektor Silvi Mänd
28.veebruar 16.00 Pensionäride klubi Tammetõru

TÄNUAVALDUS
Tänan meeldiva koostöö ja mõistva suhtumise eest
Noorteühenduse ELO projekti “Tark mees taskus”
koolituslaagri korraldamisel
17.-19. jaanuaril
Saue Koolihaldusasutust
Saue Gümnaasiumi
Reaalkooli Teeninduse OÜd
Saue Linna Raamatukogu
Saue Muusikakooli
Saue Lasteaeda “Midrimaa”
Saue Noortekeskust

Lastekodu 5, Tallinn
Tel 6606 350
GSM 055 322 77
WWW.EHITAL.EE

Siivi Liivik
ELO peakorteri juhataja
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Müüa garaaž Saue
koolimaja juures.
Tel. 051 968 763

Üürin Sauel 1 või 2 toalise
korteri.
Tel. 052 77 818

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

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.

TTÜ majandusharidusega ja
mitme-aastase
pearaamatupidaja
töökogemusega noor naine
osutab
raamatupidamisteenust.
Jooksev aruandlus, vanad
perioodid, esindamine
ametkondades,
personaliarvestus.
Tööks vajalikud
abivahendid olemas.
rema@hot.ee
GSM 052 91 863.
Cafe Rosmari
Ridva tn 15 (Saue
Kaubakeskuses)
kutsub lõunatama, kohvi
jooma ja pidu pidama.
E-R 9 - 19
L,P 10 - 18
Info ja reserveerimine
tel. 6596 120,
GSM 056 482 025

TRAHTER OAAS
Pärnu mnt 24 km
Restoran avatud
E – P 12.00 – 24.00
Tulge sööma, sauna ja ka
sõitma…
Kasutada Yamaha ATVd
Sõitmine K – P 12.00 – 20.00
Info: 050 21 939; 05027 170
6 717 733
www.trahteroaas.ee

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.

ESINDUSKAUPLUS
Paldiksi mnt 19, Keilas
Tel 6 747 567
E – R kella 9.00 – 19.00
L kella 10.00 – 16.00
P – suletud
OELTE OODATUD
TEEME RUUMI
KEVADKAUBALE

Laagri keskuses
Veskitammi 1
on avatud taas
ILUSALONG

• naiste ja meeste juuksur
• maniküür
• pediküür
• kosmeetilised protseduurid
OLETE OODATUD
Avatud
E – R 9.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Telef: 6 796 424
SAUE UJULAS TOIMUB
VESIAEROOBIKA!
PALUME OSALEDA!
Esmaspäeval ja neljapäeval
20.00 – 21.00
Info telef. 6 596 938
0555 435 47

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 1450

