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Linnapea Jaan Moks üllatas
pensionäre avameelsusega

Vähemalt selline mulje jäi linnapea Jaan Moksi kohtumisest
pensionäridega Saue Päevakeskuses. Jaanuari eelviimasel päeval tuli kohtumisele linnapeaga
palju eakaid sauelasi. Linnapea
rääkis üksikasjalikult lahti äsja
volikogus vastuvõetud linna
2003. aasta eelarve, mille kulud
ja tulud on tasakaalus, mahuks
aga on 48,4 mln krooni. Sel aastal on enamtähtsad investeeringud, millest linnapea sõnul on
kiireloomuline gümnaasiumi
söökla renoveerimine. Objektile kulub üle 2,5 mln krooni. Remondi tegematajätmisel on tervisekaitsel seaduslik alus Saue
Gümnaasiumi söökla sulgeda.
Ühtlasi tuleb ehitada uuesti ka
söökla ventilatsioon ja kanalisatsioon, mis ei tööta ja ei vasta
ühelegi nõudmisele. Moksi sõnul tuleb täita ühelt poolt toiduseadust, teisalt on aga kõige tähtsam laste tervis. Sauel on hea liikuda ka jalgratastega, kasvõi
koolis käia. Et aga tundide ajal
ratas ära ei varastataks, tuleb
rajada jalgrattaparkla koolimaja juurde. Selle ehitamine võiks
käia koos kooli söökla uuendamisega, arvas linnapea.
Euroopa Liiduga ühinemisel
tuleb kõikjal viia tasemele kanalisatsioon ja veevarustus. 2011.
aastaks peab olema välja ehitatud tsentraalne veevarustuse ja
kanalisatsiooni süsteem. Linnavalitsus kavandab uuendada
Saue veevarustust, milleks on
alustatud tööd projekti rahasta-

mise osas Euroliidu rahadest.
Sellise rahastamise tingimuseks
aga on see, et linn peab projektis osalema 25% ulatuses kaasrahastajana. Linnavalitsus kaalub ka võimalusi, kuidas toetada eramajade omanikke vee-ja
kanalisatsiooni liitumistasude
juures, sel aastal tuleb aga avameelselt öelda, et raha pole.
Vaatame järgmisel aastal oma
võimalused üle ja püüame aidata, kinnitas Moks. Läbirääkimisi on alustatud ka ASga Tallinna Vesi. Kindlasti tuleks veevarustuse uuendamisel haarata
kaasa ka Saue valla vahendid,
kellega on saavutatud põhimõtteline nõusolek koostööks.

Koostööst Saue vallaga tõuseb
kasu
Saue vallaga koos on mõistlik
panna raha ka lasteaia uuendamisesse, sest Midrimaa lasteaias
on juba praegu lapsekohti puudu. Nõnda on otsustatud renoveerida lasteaed 2,5 mln krooni
eest, et saada juured mitmeid uus
ruume. Saue linna piiri taga aga
kasvab peenperet ja Sauelgi suureneb järjest laste arv. Pole enam
võimalik rahuldada lasteaia koha
saamise avaldusi, mis on aga linnavalitsuse otsene kohustus.
Euroliidu rahade eest on plaanis
ka edendada Saue tänavate ja
teede ehitust. Linnavalitsus on
andnud rohelise tee ka elamuehitusele. Menetlusse on antud Kadaka ja teiste piirkondade detailplaneeringud.

Pensionärid mõttevahetuses pärast kohtumist linnapeaga.

Pärast kahetunnist kohtumist Päevakeskuses selgitas linnapea Jaan Moks kohvilauaski Saue pensionäre huvitavaid
argiasju.

Teisalt on linna territooriumil ka maid, kus oleks võimalik
arendada ettevõtlust ja äritegevust. Linnapea sõnul astub linnavalitsus ka suure sammu ettevõtjate poole, sest siiani ei pööratud ettevõtlusele tähelepanu.
Nüüd aga võeti linnavalitsusse
tööle majandusega otseselt tegev
nõunik Toetame uute ühistute
tegevust, kinnitas Moks rääkides paneelelamute haldamise
üleandmisest moodustatud ühistutele. Eakate sauelaste pärimisele, kas linn maksab Tallinna
eeskujul toetust 500 krooni, vastas Moks nii: Head sauelased,
ka kõige parema tahtmise juures
pole lihtsalt võimalik Tallinna
eeskujul maksta pensionäridele
500 krooni toetust. Samas on
Linnavolikogu otsustanud maamaksu vähendada sel aastal on
0,9% asemel 0,7%le maa maksustamisehinnast. Lähemalt kirjutab sellest tänases lehes Ero
Liivik.
Küsimustes puudutati ka turvalisust
Eakate arukad küsimused ja seisukohad võtab linnavalitsus oma
tegevuses kindlasti arvesse, lubas linnapea. Nii tuli jutuks Saue
kaabeltelevisiooni puudujäägid.
Võrgu uus omanik on AS
Starman, kellega praegu ei olda
rahul. Pildi kvaliteedi osas tuleb
leida tehniline lahendus. Firma
esindajad on lubanud, et lähitu-

levikus asutakse kaabelvõrgu
uuendamisele. Puuetega inimeste arvamusi esindas Heiki Lumilaid, kes pakkus välja koostöövõimalusi uue linnavalitsusega.
Jaan Moksi sõnul on need ettepanekud teretulnud ja kaaluda
võiks uute projektide ühist läbivaatamist.
Pikemalt peatuti politsei ja
turvafirma Falki tegevusel. Falk
jätkab ka sel aastal linnas patrullimist. Sauel on kord suhteliselt hea, kuid omad pätid teevad
ikka muret. Veebruaris tõhustatakse tõsiselt patrullimist, sest
lisaks politseile löövad kaasa ka
Kaitseliidu ja Falki mundrites
abipolitseinikud. Linnakodanikul on turvalisem, sest hädas
saab ta turvamehest abipolitseiniku poole pöörduda, kellel on
nüüd päti kinnipidamise õigus.
Küsiti veel, mis saab raudteejaama vanast hoonest. Praegu on
see Eesti Raudtee omand, kuid
ollakse nõus see andma linnavalitsusele. Rahata on maja arendamine raske ja ilmselt teeb üks
ettevõtja sinna ajutiselt kasutatud riiete müügipunkti. Linnapea
nõustus aga arvamusega, et tulevikus oleks sobilik rajada jaamahoonesse Saue muuseum. Ettepanek on kaalumist väärt, kuid
taas seondub rahaga. Igal juhul
lubas Jaan Moks linnamuuseumi asutamise ideest volikogus
rääkida.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Sõprus, nõiajaht või
kokkulepe

Saue linnavalitsus võib nüüd tegutseda oma
kodanike huvides stabiilselt ja majandada rahulikult selle aasta lõpuni. Nimelt toetas eelmisel volikogu istungil üksteist volikogu liiget seitsmeteistkümnest linna selle aasta eelarveprojekti ja see võeti vastu. Otsus näitab
koalitsiooni kindlat positsiooni linna juhtimisel. Vaidlused eelarve üksikute kuluartiklite
ümber olid tulised nii volikogu komisjonides
kui ka lõpuks istungil. Nii peabki, sest raha
kulutamises väljenduvad erinevad eesmärgid
ja nende tähtsustamine, seega erinevad poliitilised tõekspidamised. Kõik vaidlused mainitud põhimõtete üle ja ümber on piisava poliitilise kultuuri olemasolu korral võimalik pidada korrektselt. Üldjoontes nii ka läks. Tundub, et volikogu saalis on kõik selle liikmed
väljas oma valimislubaduste eest, väljaspool
volikogu oleme aga eelkõige sauelased. Üldjuhul on sauelased aga sõbralik rahvas.
Peatselt saabub sõbralike inimeste päev sõbrapäev. Mulle on jäänud mulje, et selle
päeva tähistamine on Eestisse toodud amerikanism. Kaupmehed müüvad sel päeval sõbrahindadega, kuid mõistagi ikka kasumiga.
Äri peab õitsema. Tegelikult on see päev kenasti kirjas ka Eesti rahvakalendris valentinipäevana. Nii et igati sobilik päev sõpru meeles pidada. Esmakordselt teeb Saue linnapea
päevakohase vastuvõtu oma noortele sõpradele, Saue Gümnaasiumi sportlastele, kes tõid
esmakordselt Harjumaa Spordiliidu rändkarika meie linna. See on ühtaegu suur võit nii
kehalise kasvatuse õpetajatele, kooliperele kui
ka linnale tervikuna. Sport õpetab võitlema,
vastast hindama, kuid samas võib luua ka püsivaid sõprussuhteid. Vahel aga tundub, et räägime küll sõprusest, kuid tegelikult on see
sõnakõlks. Eriti poliitikas, ka kohalikus.
Ilmselt on tõelähedasem see, et poliitikas
pole püsivat sõprust, on vaid püsivad huvid.
Praegu on poliitikas närviline aeg, kõik püüavad olla valijale sõbrad, üksteiselt püütakse
hääli üle lüüa. See on loomulik, kuid kuskil
on selles rivaalitsemise virr-varris ka piir. Tegelikult oleme riigi ja rahvana pisut väärastunud olekus, sest 50 aastat okupatsiooni on oma
jälje jätnud. Täna kipub osa inimesi selle julma aja taaka ära kasutama. Hiljuti lugesime
leheveergudelt üht ministri lugu, mis tegelikult on üsna segane. Ma ei tea tagamaid ja ei
asu kedagi süüdistama ega samas ka õigustama. Ühe loo avalikkuse ette toomine võib kergesti vallandada laviini, mille nimi on nõiajaht. Kes sellest määritud saab, pole teada.
Meil on täna oluline Euroopa riikide konkurentsis ellu jääda, hoolimata oma minevikust.
Nii president kui ka suurärimehed on rääkinud selles tähenduses rahvuslikust kokkuleppest. Mõelgem, mis on meile täna oluline,
millest me võidame üheskoos.
Juhan Hindov
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Lasterohkus viis
beebiballi lasteaia saali
Jaanuari viimasel päeval andis Saue Linnavolikogu esimees Ero Liivik pidulikul
koosviibimisel kätte sünnitunnistused kümnele pisikesele sauelasele. Vaid üks beebi
ei saanud koos vanematega sünnitunnistusele järele tulla. Saue Linnavalitsuse traditsioonilisel beebiballil soovisid väikeste
sauelaste vanematale rahu kodudesse ja hinge armastust koos Ero Liivikuga ka Lasteaia Midrimaa juhataja Anne Teetamm. Temagi tõdes rõõmuga, et lasterohkus on mõjutanud piduliku sünnitunnistuste üleandmise paika. Nimelt tuli ruumipuuduse tõttu korraldada pidulik sündmus lasteaia saalis volikogu ruumide asemel.
Viimati andis linnapea Jaan Moks detsembri algul vastsündinute vanematele sünnitunnistusi kätte. Möödunud pea kahe kuu

jooksul sündis Saue peredesse 5 tüdrukut
ja 6 poissi. Uus ilmakodanik oli neljas perekonnas esimene, viies peres teine ja kahes peres kolmas laps. Tüdrukud said nimeks Melissa Melani, Birgit, Sandra,
Leana Jete, Emili ja poisid Markus,
Rocco, Mathias-Robyn, Raiten, Johan ja
Silver. Linnasekretäri asetäitja Maie Matsiseltsi sõnul pandi 2002. aastal Sauel kirja 53 sündi. Rõõmustav on see, et laste on
arv aasta-aastalt tasahiljukesi suurenenud.
Registreeriti ju 2001. aastal 50 sündi Saue
linnas. Osa jutuksoleva beebiballi päevakangelasi oligi sünniaastaga 2002, täpsemini 6 last. Tänavu on Sauel vastsündinuid
5, neist poisse 2 ja tüdrukuid 3.
Saue Sõna

Ja siin nad istuvad oma emmede süles. Vasakult Mathias-Robyn, Silver, Rocco,
Leana Jete, Markus, Melissa Melani, Johan, Birgit, Sandra ja Emili.

Kihnu naised käisid Sauet
kaemas
Möödunud reede õhtul said sauelased oma
silmaga näha ja oma käega katsuda meretagust asja - külalisi maalt, kus rahvariideid kantakse iga päev ja vanaemade käsitöökunst on ikka au sees  ehedaid Kihnu
naisi triibulistes körtides. Külas käis folklooriansambel Kihnumaa. Gümnaasiumi
aulas vestis laulude vahele juttu nende juhendaja Katrin Kumpan. Kogu õhtut jäi
läbima positiivne mõte: juhtugu mis tahes,
aga elu läheb ikka edasi. Sauelaste poolt
astusid üles rahvatantsurühmad Saue Kägara ja Vokiratas ning naisansambel Rukkilill. Simmaniks mängis kapell. Koos
tundsime rõõmu laulust ja tantsust ning

Meeleoluka peoõhtu lõpetas Kihnu
naiste ühistants sauelastega.

lusti jätkus kõigile. Suur tänu Saue Huvikeskusele meeldiva õhtu eest.
Marika Salu
Saue Kägara
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Linnavolikogu võttis vastu 2003. aasta eelarve,
kehtestas sõidusoodustused ja maamaksumäära

1.Saue linna 2003.aasta eelarve kinnitamine.
Volikogu eelarve- ja arengukomisjoni ettepaneku alusel kinnitati Saue linna 2003.aasta eelarve alljärgnevas mahus:
* tulud summas 47 443,1 tuhat krooni
* Linnavalitsus arutas detailplaneeringu-

te algatamist, koostamist ja rahastamise
üleandmist, maa ostueesõigusega erastamist, kasutuslubade väljastamistkulud

summas 48 405,9 tuhat krooni
* finantseerimistehingud summas 962,8 tuhat
krooni
Otsustati kolmandal lugemisel vastu võtta määrus nr 5.
(poolt 11, vastu ei ole, 5 erapooletut, 1 ei hääletanud)
(eelarvega saab tutvuda koduleheküljel
www.saue.ee)
2. Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel sõidusoodustuste kehtestamine.
Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepaneku alusel kehtestati bussiliinil nr 190 ja
elektriraudteel sõidusoodustused.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta teisel lugemisel määrus nr 6. (loe lk 5)
3.Saue linna ametiasutuste, nende struktuuri, koosseisude ja ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine.
Täiendavalt kinnitati IT spetsialisti, linnapea
abi, juristi, majandus- ja ettevõtlusnõuniku
ametikohad.
Otsustati teisel lugemisel vastu võtta otsus nr 30.
(poolt 10, vastu 2, 5 erapooletut)
4.Maamaksumäära kehtestamine 2003.aastaks.

Volikogu ehitus- ja maakomisjoni ettepaneku
alusel kehtestati Saue linnas 2003.aastal kogu
maksustava maa kohta ühtne maamaksumäär
0,7% maa maksustamishinnast aastas.
Otsustati vastu võtta määrus nr 7.
(poolt 16, vastu ei ole, 1 erapooletu)
(loe lk 4)
5.Saue linna ja tema lähialade üldplaneeringu algatamine.
Volikogu ehitus- ja maakomisjoni ettepaneku
alusel algatati Saue linna ja lähialade üldplaneering.
Otsustati vastu võtta otsus nr 31.
(poolt 16,vastu ei ole, 1 erapooletu)
(loe lk 6)
6.Laenu refinantseerimine.
Muudeti Saue Linnavolikogu 20.04.2000.a otsuse nr 57  Laenu võtmine p 1 , asendati laenu tähtaeg 5 aastat tähtajaga 8 aastat. Laenulepingu muudatustega seotud läbirääkimisi
pidama ja lepingumuudatustele alla kirjutama
volitati linnapea Jaan Moks.
Otsustati vastu võtta otsus nr 32.
(poolt 12, vastu ei ole, 5 erapooletut)
7.Saue linna teenetemärgiga autasustamine.
Avaldati tunnustust Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumetsale hariduselu edendamise
eest ning otsustati autasustada teda Saue linna
teenetemärgiga. Teenetemärk antakse üle iseseisvuspäeva tähistaval üritusel.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 33.
8.Ülesannete delegeerimine.
Otsustati delegeerida Saue Linnavalitsusele:
* ehitusseadusest tulenevate ehituslubade ja
kasutamislubade väljaandmise ning sellega
seotud asjaajamisõigus;

* üldplaneeringuga kooskõlas olevate detailplaneeringute algatamise-, koostamise- ning
sellega seotud asjaajamisõigus.
Otsustati vastu võtta otsus nr 34.
(poolt 16, vastu ei ole, 1 erapooletu)
9.Kütise 5-10 korteriomandi võõrandamine
avalikul enampakkumisel..
Volikogu otsustas võõrandada Saue Linnavaraameti bilansis oleva neljatoalise korteriomandi, aadressil Kütise 5-10, avalikul enampakkumisel.
Korteriomandi alghinnaks on 350 000 krooni.
Enampakkumise korraldajaks määrati Saue Linnavaraamet, kes määrab kindlaks enampakkumise läbiviimise aja ja koha, pakkumiste esitamise protseduurilised reeglid ning avaldab avaliku enampakkumise teate ja tingimused kohalikus ajalehes ja ühes vabariiklikus ajalehes.
Ostu-müügilepingu pakkumise võitjaga sõlmib
Saue Linnavalitsus.
Otsustati vastu võtta otsus nr 35.
(poolt 10, vastu 3, 4 erapooletut)
10.Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine.
Vastavalt Riigikogu valimise seaduse § 18 lg 1
ja 3 moodustas Saue Linnavolikogu 9 liikmelise jaoskonnakomisjoni. Komisjoni esimeheks
nimetati Maie Matsiselts ja liikmeteks: Ingi
Aavaste, Liis Annus, Siiri Gelkova, Meeli
Kallas, Haiko Käärik, Vaida Nõulik, Margit
Ots, Ilme Püss.
Asendusliikmeteks nimetati: Tiiu Kuuskme ja
Maie Viirpalu.
Otsustati vastu võtta otsus nr 36.
(poolt 16, 1 ei hääletanud).
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas detailplaneeringute algatamist, koostamist ja rahastamise
üleandmist, maa ostueesõigusega erastamist, kasutuslubade väljastamist

Linnavalitsuse kolmas istung toimus 24.jaanuaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Räni kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 13.
2. Räni kinnistu detailplaneeringu koostamise ja rahastamise üleandmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 14.
3. Ratasepa kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 15.
4. Ratasepa kinnistu detailplaneeringu koostamise ja rahastamise üleandmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 16.
5. Kivipõllu 36A maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 17.
6.Juriidilise isiku maa ostueesõigusega erastamise võimalikkus, Pärnasalu tn 11 katastriüksuse moodustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 18.
7.Ehitisele kasutusloa andmine.
* Kasutusluba väljastati väikeelamule aadressil
Ridva 7A,kasutusotstarve:
väikeelamu/kohvik.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 19.
8. Ehitisele kasutusloa andmine.
* Kasutusluba väljastati väikeelamule aadressil

Tõkke 3, kasutusotstarve:
väikeelamu/juuksuritöökoda.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 20.
9. Saue Linnavalitsuse 25.08.2000.a määruse nr 4 Autode kasutamise korra kinnitamine täpsustamine.
Muudeti määruse preambulat ja sõnastati see
alljärgnevalt:
Vastavalt KOKSi § 30 lg 1 p 3 ja linna põhimääruse § 48 p 5 ja linnapea ettepaneku alusel
Saue Linnavalitsus määrab
Otsustati vastu võtta määrus nr 2.
(määrus jõustub tagasiulatuvalt alates
25.08.2000)
10.Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisload väljastati:
* OÜ PPN Cargo, aadressil Tule 24
* Servone S.T.OÜ, aadressil Ridva 7A
Otsustati vastu võtta korraldus nr 21.
11.Alkohoolse joogi jaemüügi lubamine.
Alkohoolse joogi jaemüügiluba väljastati
Servone S.T.OÜ Kohvikule Söögituba, aadressil Ridva 7A..
Linnasekretäril, peale registreerimisandmete
saamist riiklike erinõuetega tegelevate ettevõtjate registrist, teha kauplemisloale alkohoolse
joogi jaemüüki lubav märge.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 22.

12. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 23.
13.Erandkorras sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 24.
14. Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 25.
15.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
kord läbiarutamine.
Otsustati: eelnõu saadeti II lugemisele.
16. Seisukoht Marta Laane ja Anneli Metsamaa taotluste kohta.
Otsustati: esitada sponsorrahade taotlused õpinguteks välisvahetuse korras läbivaatamiseks ja
seisukoha võtmiseks volikogu poolt moodustatud Saue linna eelarvest seltsidele, klubidele ja
ühingutele toetusi määravasse komisjoni.
17. Info.
Kuna puudub arengukavade koostamise ühtne
struktuur, siis otsustati tutvuda teiste arengukavadega ja töötada välja ühtsed nõuded arengukavade ülesehitusele, mi kehtiksid ka allasutuste
arengukavadele. Selle probleemi juurde tullakse tagasi järgmisel linnavalitsuse istungil ja kinnitatakse töögrupp.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Volikogu jaanuarikuu istungist

23. jaanuaril oli esimest korda
käesoleval aastal koos Saue linnavolikogu ning langetas mitmeid vajalikke otsuseid  otsuste loetelu leiate ka käesolevast
Saue sõnast. Volikogu kolmest
otsusest, mis puudutavad maamaksu, linna võetud laenu refinantseerimist ja linna üldplaneeringu algatamist, soovin siinkohal rääkida pikemalt.

Volikogu arutas maamaksu
vähendamist
Riigi maksupoliitika on range ja
omavalitsustele siin sõnaõigust,
et seda enda huvides siia-sinna
kõigutada, jäetud ei ole. Vaid
maamaksu puhul on üks väheseid võimalusi, kus omavalitsus
saab ise otsustada maksu suuruse - maamaksu määra kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu vahemikus 0,1 kuni 2,5
protsenti maa maksustamishinnast aastas. Volikogu otsustas
oma viimasel istungil kehtestada 2003. aastal Saue linnas
kogu maksustava maa kohta
ühtne maamaksumäär 0.7 %.
Maksumäär kehtestati tagasiulatuvalt 1. jaanuarist. Möödunud,
2002.aasta maksumäär oli 0.9 %,
seega langes maksumäär 0.2%.
Maamaksu määramine on keeruline küsimus  alati leidub neid,
kellele on kasulikum ühtepidi ja
teisi kellele jälle teistpidi otsustamine, kesktee leidmine ei ole
lihtne. Ühelt poolt on tõepoolest
nii, et normaalses turumajanduslikus lääneriigis saadakse eelarvesse lisavahendeid maaomanikelt, kes kuuluvad jõukamasse
klassi, ja nii saadud vahendeid
jagatakse neile, kes jõukad ei ole.

Eesti puhul ei saa aga unustada,
et vahepealne nõukogude elu on
moonutanud ühiskondlikke suhteid, ja Eestis ei kuulu maa-ja
majaomanikud ise sageli jõukate hulka. 1419-st Saue linna maamaksu maksjast (maksustatud on
1150 maaüksust kogupindalaga
203 ha) on paljud just vanemaealised inimesed, kellele suure
maamaksu maksmine käib lihtsalt üle jõu. Samuti on selge, et
Saue maatükkide puhul on üldjuhul tegemist kruntidega, mis
on inimeste kodude ümber ning
inimesed on nende maatükkide
omanikud. Seega poleks õige
võtta oma kodu kasutamise eest
rohkelt raha.

Laenu refinantseerimine
Volikogu võttis vastu ka otsuse
Saue linnale omal ajal võetud
laenu refinantseerimise kohta
 tegemist on võetud laenu tagasimaksmise tähtaja pikendamisega 5-lt aastalt 8-le ning laenutingimuste leevendamisega.
Nimelt otsustas volikogu 20.
aprillil 2000. aastal võtta linnale laenu 20 miljonit krooni tähtajaga 5 aastat. Laenuks võetud
summasid kasutati eelkõige investeeringute kavas ettenähtud
programmiga Kõik teed viivad
kooli (koolihoone juurdeehitus)
ja teedeprojektiga ettenähtud
tööde eest tasumiseks. Tänaseks
on kõik need tööd tehtud, kuid
linna arendamine ei saa kunagi
piirduda vaid ühe-kahe projektiga  nagu teate, on tegevusi linnas arvukalt. Praeguste linnajuhtide arvates oli vajalik tekitada
olukord, kus laenu tagasimaksmine ei halvaks linnaelu ning va-

Volikogu esimees Ero Liivik huvitub Saue elust. Pildil on ta
jutlemas pidulistega pärast beebiballi Saue lasteaias.

baneksid täiendavad vahendid.
Linn maksab laenu tagasi küll
mõned aastad kauem, kuid igal
aastal jääb meile kasutamiseks
1.5 miljonit krooni rohkem kui
seni. 2003.a. eelarvega suunati
need vabanenud vahendid lasteaia renoveerimisse. Samuti on
vahepeal möödunud aastate
jooksul paranenud pankade laenutooted ning raha saamine on
muutunud odavamaks. Kuna laenude refinantseerimine on normaalne tegevus näiteks ettevõtjate jaoks, siis ei ole midagi imelikku ka selles, et tasapisi võtab
avalik sektor erasektorilt üle
mõistliku majandamise põhimõtteid.
Üldplaneeringu muudatused
Linna väljanägemine on teema,
mis otseselt ja vahetult puudutab kõiki linna elanikke ja meid
külastavaid inimesi. Linna väljanägemise ja elukorralduse aluseks on linna üldplaneering. Planeering on küll pikaajaline ja stabiilne dokument, kuid aja ja ela-

nike vajaduste muutumisel tuleb
ka planeeringuga üha tööd teha.
Volikogu võttis vastu otsuse
Saue linna ja lähialade üldplaneeringu algatamine. Selle otsuse on tinginud paljud asjaolud:
muutunud on Saue piirid, mõtleme linna keskuse loomisele,
Saue gümnaasiumi funktsioonid
on laienenud, suurenevad elamuehitusvõimalused (nt Kadaka
piirkonna areng), vajalik on täpsustada tammiku arendussuundi
jms. Volikogu kohustas linnavalitsust koostama lähteülesande ja
esitama selle volikogule kinnitamiseks 1.juuniks 2003.a.
Volikogu kinnitas volikogu eelarve suuruseks 644 tuhat krooni, see jääb üldjoontest samasse
suurusjärku eelmiste aastate
numbritega  mingist volikogu
eelarve suurenemisest kuni 50 %
nagu väitis üks hiljutine artikkel
meie lehes, pole aga juttugi.
Ero Liivik
Volikogu esimees

Ennetustegevus Saue linnas
Saue linnas on 08.01.2003.a. seisuga 1198 alaealist. 807 neist on
8- kuni 18-aastased. Paraku oli
2002.a. lõpuks oli noorsoopolitsei infokogus 31 alaealist, kellega oli seotud midagi ebameeldivat, nendest tüdrukuid 10 ja
poisse 22. Keskmine rikkuja vanus on 15 eluaastat. Rikkumiste
järgi on Saue linnas kõige rohkem probleeme alkoholi tarvitamisega (15 juhul). Esineb veel
avaliku korra muid rikkumisi,

pisivargusi, liikluskorra rikkumisi. Algatatud on ka kriminaalasju. Kurbusega tuleb tõdeda, et on
noori, kes on juba kord alkoholi
tarvitamisega vahele jäänud,
kuid ei saa oma teo olemusest
sugugi aru. Tavapäraselt satuvad
nad politsei juurde sama rikkumisega tagasi.
Tänaseks olen sel õppeaastal pidanud loenguid avalikust
korrast ja seadusandlusest Saue
Gümnaasiumi neljandatest klas-

sidest kuni üheksandate klassideni. Algklassides rääkisin õpilastele liiklusest. Samuti olen külastanud koos konstaablite M.
Tammekandi ja D. Nevalineniga
Saue lasteaed Midrimaa Mõmmi ja Klaabu rühma. Tutvustasime lastele politseid, vaatasime üheskoos politsei erivahendeid ja rääkisime liiklemisest.
Tervisenädala raames Saue Gümnaasiumis veebruari alguses loen
kümnendatele kuni kaheteist-

kümnendatele klassidele suitsetamise, alkoholi kui narkootikumide ja liikluskultuuri mõjust
tervisele.
Suureks abiks minu töös on
aga täiskasvanud linnakodanike
positiivne eeskuju, olgu see
õiges kohas tee ületamine, tänaval suitsetamisest loobumine või
muu üldine viisakus.
Leena Pukk
politseiinspektor
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SÕIDUSOODUSTUSED BUSSILIINIL NR 190
JA ELEKTRIRAUDTEEL

I Üldsätted
1. Sõidusoodustusi kohaldatakse bussiliinil nr 190 ja
elektriraudteel Saue Linnavolikogu 27.01.2000a määruse nr 12 Saue linna kohalike toetuste maksmine ja
soodustingimustel teenuste
osutamine alusel.

2. Bussiliinil nr 190 kehtivad
alljärgnevad soodustused:
2.1 tasuta sõidu õigus on:
2.1.1 eelkooliealistel lastel;
2.1.2 põhikooli, gümnaasiumi
või keskharidust andva
ametikooli õpilastel ajavahemikul 25.august
kuni 5 juuni õpilase sõidukaardi alusel;
2.1.3 puuetega inimestel ja
pensionäridel pensionäri
kaardi alusel;
2.2 sooduspileti ja 30 päeva
sooduskaardi õigus on
Saue Linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poolt

väljastatud soodussõidukaardi alusel:
2.2.1 kõrgkooli päevase õppe
üliõpilastel kuni 35 eluaastat;
2.2.2 paljulapseliste (3 ja enam
last) perede vanematel;
2.2.3 elektriraudteel tasuta sõidu õigust omavatel õpilastel.
3. Elektriraudteel on tasuta
sõidu õigus:
3.1 Tallinna ja Keila koolides
õppivate põhikoolide, gümnaasiumite või keskharidust
andvate ametikoolide õpilastel Saue-Tallinna ja
Saue-Keila rongiliinil EV
Haridusministeeriumi poolt
kehtestatud õppeperioodil
AS Elektriraudtee poolt
väljastatud sõidukaardi või
kümne sõidukorra pileti
alusel.
4. Õpilaste tasuta sõiduõigus
kehtib ühel transpordiliigil
taotleja valikul.

II Sõidusoodustuste taotlemine
5. Sõidusoodustust saab taotleda Saue Linnavalitsuse
haridus- ja sotsiaalametist.
6. Sõidusoodustuse taotlemiseks esitab taotleja Saue
Linnavalitsuse haridus- ja
sotsiaalametile isikut tõendava dokumendi, sõidusoodustust tõendava dokumendi (pensionitunnistus, Arstliku Ekspertiisi Komisjoni
tõend, õpilaspilet või koolitõend) ja ühe dokumendifoto (va elektriraudtee sõidukaardi puhul).
7. Saue Linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalamet väljastab vastavalt taotlusele õpilase sõidukaardi, soodussõidu-, elektriraudtee või pensionäri kaardi.
III Sõidusoodustuse kehtivus
8. Põhikoolide, gümnaasiumite ja keskharidust andvate
ametikoolide õpilastele väljastatakse sõidukaardid kuni

jooksva õppeaasta lõppemiseni s.o 31.08.2002.
9. Üliõpilastele väljastatakse
soodussõidukaart kuni
üheks aastaks.
10. Pensionäridele väljastatakse sõidukaart kuni kolmeks
aastaks.
11. Puuetega inimestele väljastatakse pensionäri kaart
kuni Arstliku Ekspertiisi
Komisjoni tõendi kehtivusaja lõppemiseni.
12. Paljulapselise pere vanematele kehtib soodussõidukaart jooksva kalendriaasta lõpuni.
13. Elektriraudtee sõidusoodustus kehtib õppeperioodil.
14. Sõidusoodustust andvate
kaartide dublikaate väljastatakse Saue Linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poolt erandkorras põhjendatud taotluse alusel.

TEADE

Teade

Saue Linnavaraamet võõrandab avalikul enampakkumisel
neljatoalise korteriomandi Sauel ( Kütise 5-10, üldpind 74,9
m2).
1. Korteriomandi alghinnaks on 350 000 krooni.
2. Avalik enampakkumine viiakse läbi 18.veebruaril 2003 a
kell 10.00 Saue Linnavalitsuse ( Sauel, Tule 7) III k saalis
3. Osavõtjate registreerimine 18.02.2003 kella 09.00-09.30
4. Enampakkumise osalustasu on 300 .- krooni, mille saab tasuda eelnevalt a/a 1120210287 Hansapangas või kohapeal (
II korrus, linnavaraameti raamatupidamine).Osalustasu ei tagastata.
5. Elamispinnaga saab tutvuda kohapeal (Kütise 5-10) 14.
veebruaril 10.00-11.00
6. Infot saab telefonil 6790184.

01. 06. 2003 a lõpevad 1998 a valitud kohtu kaasistujate volitused ning hiljemalt 01. märtsiks 2003 tuleb Harju Maakohtule esitada rahvakohtuniku kandidaatide nimekiri. Vastavalt kohtute seaduse § 106 valib kandidaadid kohaliku omavalitsuse
volikogu. Saue Linnavolikogu valib 12 rahvakohtuniku kandidaati Harju maakohtusse 20.02.2003 istungil. Rahvakohtunikuks võib nimetada isiku, kes on 25-70 a vana ja sobivate
kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei valita, kui isik on:
1.
süüdi mõistetud kuriteo eest;
2.
pankrotivõlgnik;
3.
tervise tõttu sobimatu;
4.
on Saue linna elanike registris olnud alla 1 aasta;
5.
kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6.
kaitseväeteenistuses;
7.
advokaat, notar või kohtutäitur;
8.
Vabariigi Valitsuse liige;
9.
valla- või linnavalitsuse liige;
10.
Vabariigi President;
11.
Riigikohtu liige;
12.
maavanem.
Isikud, kes on soovivad osaleda Harju Maakohtu tegevuses
rahvakohtunikuna, palun esitada avaldus Saue Linnavalitsuse
kantseleisse hiljemalt 13. veebruariks 2003. Avalduses palume märkida: nimi, isikukood, elukoht, töökoht ja amet, telefon .
Ero Liivik
Volikogu esimees

Lp puudega pensionärid
Palun kontrollige Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEKI) tõendite tähtaega. Tõenäoliselt enamusel teist hakkab
selle kehtivuse tähtaeg lõppema. Palun pöörduge perearsti poole puude raskusaste määramiseks enne tähtaja
lõppu.
Täiendav info 6790176.
Sotsiaalabi spetsialist Meeli Kallas.
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Saue KristlikVabakogudus
...oleme tulnud Teda kummardama.
Matteuse 2:2

Jumalateenistused veebruaris

8. veebruar 2003

. Kirik: 6596554
. Pastor Gunnar Mägi: 6596309
.Juhatuse esimees Erki Kuld: 6595386
.Abipastor Vahur Utno: 6709224

2.veebruar, kell 12:00
 Jumalateenistust juhatab Andrus Vaiklo
9.veebruar, kell 12:00
 Jumalateenistust juhatab Janek Puusepp
Jutlus: Gunnar Kotiesen (Rakvere Karmeli kogudusest)
16.veebruar, kell 12:00
 Jumalateenistus
23.veebruar, kell 15:00
 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertjumalateenistu
Esineb EELK Rapla Maarja Magdaleena koguduse segakoor
Koori juhatab Siiri Kalvik
SAUE HUVIKESKUSES 2003. aastal
Ringid õpilastele
MUUSIKA
Plokkflöödi ansambel
TANTS
Showgrupp LAINELA
Tantsutrupp REFLEX
KUNST
Kunstiringid
TEATER
Näitering
TEHNIKA
Lennumudelism
KEELED
Inglise keel
MÕTTEMÄNGUD
Rendþu
Pikapäevaring

Palvetund  Igal kolmapäeval kell 18:00.
Pühapäevakool  Jumalateenistuse ajal kell 12 teise korruse klassis.
Kodugrupp  Pühapäeviti kell 16:00. Suurevälja tee 1
18-40 grupp  20.veebruaril kell 19:00 Laagri Maksimarketi kohvikus
Noortekas  21.veebruar kell 19 (vanusele 12-18)
SPORT
Algklasside spordiring
7-12 a.
erinevad ajad võimlas, ujulas
Võimla,ujula
Tütarlaste korvpall
14-16 a. K, R 15.00 Võimla
Poiste korvpall
15-18 a. T,N 16.30
Võimla
13-14 a. E 15.00
Võimla
K 16.30
Võimla
L 12.00
Võimla
Võrkpall
15-18 a. N 18.00
Võimla
Jalgpall
7-15 a. E,K 16.30 Maneeþ
E 17.30
Võimla
K 19.30
Võimla
Kergejõustik
10-15 a. T 15.00
Maneeþ
N 15.00
Võimla
Ujumine
7-16 a. N 15.00
Ujula
Tennis
7-18 a. R 16.30
Võimla
L 9.00
Võimla
Matkaring
7-16 a. nädalalõppudel
Karate
7-18 a. T,N 18.00
Rõdu
Poks
E-R 18.00 Maneeþ
Hoki
T 18.00
Võimla

alat. 6a. N 16.30

Lasteaed

7-18 a.
7-10 a.

E,K 16.00
T 16.30
N 16.30
13-15 a. T, N 18.00

Kooli aula
Kooli 3. Korrus
Aula
Kooli 3.korrus

7-11 a. N 13.00
12-18 a. N 15.00

Klass 407
Klass 407

12-16 a. R 16.00

Aula

alates 12a. N 17.00

Klass 120

7-8 a.

E,N 14.30

Klass 205

7-16 a.
7-9 a.

T 19.00
E 12.30

Klass 106
Klass 122

Saue

T-R 12.30

Klass 111

Saue linna ja tema lähialade üldplaneeringu algatamine

Täiskasvanutele
KUNST
Kunstistuudio
MUUSIKA
Rahvamuusika ansambel
LAUL
Saue naiskoor
RAHVATANTS
Naisrühm SAUE KÄGARA
Naisrühm SAUE SIMMAJAD
Segarühm SAUE SIMMAJAD
KODULOOUURIMINE
Koduloouurijate klubi
KEELED
Inglise suhtluskeel
SPORT
Aeroobika
Aeroobika
Võrkpall
Orienteerumine
Korvpall
Jalgpall
Tennis

Teated

E 2x kuus

Klass 407

K 18.00

Lasteaed

T 19.00

Klass 213

E,K 20.00
T,N 19.00
T,N 20.00

Kooli aula
Lasteaed
Lasteaed

E 1x kuus

Raamatukogu

T,N 19.00

Klassis 415

T,N 20.30
E,K 19.00
E 19.00
E 19.00
K 18.00
L 13.30
L15.00
P 16.00

Aula
Rödu
Võimla
Võimla
Võimla
Võimla
Võimla
Võimla

SAUE LINNAVOLIKOGU
OTSUS
23. jaanuar 2003 nr 31

Vastavalt Planeerimisseaduse ( RT I 2002, 99, 579) § 8 lg 2 p 1,
mille kohaselt huvitatud kohalike omavalitsuste kokkuleppe alusel
võib üldplaneeringu koostada mitme valla või linna territooriumi
osa kohta; § 29 lg 3, millega kohustatakse kohalikku omavalitsust
üle vaatama kehtestatud üldplaneeringud; Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51,
322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53,
336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480) § 22 lg 1 p
31, mille kohaselt üldplaneeringute algatamine kuulub volikogu
ainupädevusse ja Saue Linnavolikogu ehitus- ja maakomisjoni
14.01.2003 koosolekul Saue linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemusena, arvestades linna piiride muutmisest ja linna arengust
tekkinud vajadusi ning maakasutus- ja ehitustingimuste kajastamiseks, Saue Linnavolikogu
otsustab:
1. Algatada Saue linna ja tema lähialade üldplaneering.
2. Saue Linnavalitsusel koostada lähteülesanne ja esitada volikogule kinnitamiseks 01.juuniks 2003.a.
3. Saue linna üldplaneeringu lähteülesanne koostatakse kooskõlas
Saue valla üldplaneeringu osaga, mis piirneb Saue linna haldusterritooriumiga.
4. Avaldada otsus üldplaneeringu algatamise kohta Saue Sõnas ja
maakonnalehes.
5. Otsus jõustub Saue Sõnas avaldamisest.
Ero Liivik
Volikogu esimees
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EuroKrafti iga toode on kordumatu
OÜ EuroKrafti juhataja Harry
Pajundi peab oma tööd kordumatult huvitavaks. Tõepoolest
on 18 töötajaga ettevõte spetsialiseerunud eriseadmete- ja varustusega veoautode valmistamisele. Nii Sauel kui Eestis üks omanäolisemaid ettevõtteid alustas
veokite valmistamisega 1997.
aastal aktsiaseltsis SAUE EPT,
mil paigaldati esimene MULTILIFT vahetuskasti seade Mercedes veoki rungale. Tollal osteti
kõik hüdraulika komponendid ja
paigaldatavad seadmed Soomest. 2001. aasta kevadel loodi
AS Saue EPT juurde tütarfirma
OÜ EuroKraft, mille põhitegevuseks ongi jäänud veoautode
pealisehituste valmistamine ja
paigaldamine.
EuroKraftil on EPT suures
tootmishoones Tule tänaval oma
tsehh, kus korraga on käsil mitme sõiduki ümberehitus. Vajalikud lisaseadmed nagu vintsid,
tõstukid, kraanad, tsisternautodele vajalikud pumbad jne ostetakse pea täielikult sisse välismaalt, enamuses Itaaliast, aga ka
Saksamaalt ja Belgiast. Itaalia
kontaktide loomiseks piisas tegelikult ainult ühest Bologna ehitusmessi, SAIE 2001, külastamisest, kus saadi head kontaktid
Itaalia firmadega. Ehitatavad veokid võib jagada peamiselt kahte
suurde gruppi: teede ja hoonete
ehitamisel kasutatavad veokid
ning eriotstarbelised veokid. Tänaseks on EuroKraft oma toodete valmistamise kvaliteediga
jõudnud tasemeni, kus veokitele

paigaldatakse firma logoga uute
tehniliste andmetega markeerimissilt ja Eesti Autoregistrikeskus tunnustab firmat kui 2. astme autoehitajat. Esimese astme
ehitaja on veokite valmistajatehas.
Käesoleval ajal on Saue EPTst kujunenud haldusfirma kelle katuse all töötavad seitse erinevat firmat. Ühes majas tegutsevad
FinEst Steel, kes tükeldab ja painutab EuroKraftile teraslehte,
ECOTANC, kes valmistab vaakum mahutid ja veepaagid jne. Ka
värvimistööd tellitakse samas majas asuvast firmast. Et vabastada
tootmisfirmad haldusmuredest
makstakse emafirmale tootmispindade ja osutatavate teenuste eest
renti. Viimase kohustuseks on selle eest hoolitseda hoone korrasoleku eest ja pakkuda tootmiseks vaja
minevat teenust.
Pooled töötajatest on sauelased
1979. aastal TPIst masinaehitusinseneri hariduse saanud Pajundi
elab ise Sauel nagu ka tema 10
kolleegi. Ka poeg Erki tegutseb
samas firmas müügijuhina, ammutades samal ajal uusi äriteadmisi Eesti-Ameerika Ärikolledþis. Sel aastal tuleb Pajundi arvates kõvasti pingutada, sest planeeritav käive 2003 aastal peab
lähenema 15 mln kroonile, mis
tähendab ligi 50% käibe kasvu
võrreldes 2002 aastaga. Saavutatud tuntus ja tööde kvaliteet lubavad ka üle vaadata toodete väljalaske hindasid. Nimelt on viie
tegevusaasta jooksul ehitatud
138 eriotstarbelist veokit ning

Firma suures tootmishoones käib töö korraga mitme eriotstarbelise veoki kallal.

OÜ EuroKrafti juhataja Harry Pajundi on erilise hoole alla võtnud firma tootearenduse.

järge ootab veel 6 veokit.
EuroKraftis tehakse tootearendust koos kliendiga. Tellimuse vastuvõtmisel arutab
Pajundi kliendiga viimase soovid ning vajadused läbi, need
pannakse tellimusse kirja. Firma
konstruktor teeb töömeestele
juba asjakohased joonised ja tehnoloogilise kirjelduse. EuroKraft
teeb tihedat koostööd ka veokite müüjatega Eestis. Suurim osa
klientidest saadakse just läbi
automüügifirmade, sest neilt küsivad kliendid eriveokit, kuid parimat lahendust soovitatakse
hankida juba EuroKraftist. Nimelt kasutatakse nii Scania, Mercedese, Volvo, Iveco, MAN jt
firmade veokeid.
Arvuti aitab projekteerida
Harry Pajundi sõnul on ettevõttel olemas ka spetsiaalne arvutitarkvara, kus on talletatud kõikide nende firmade erinevate
mudelite ning modifikatsioonide runga ehk kabiiniga käiguosa
üldjoonised koos runga tehniliste näitajatega. Selle abil on suhteliselt lihtne projekteerida uue
eriveoki tehnilist joonist, sest
programmi sisestatakse nii auto
kui ka seadme mõõtmed, kaalud
ja programm joonistab uue masina välja, andes samas ka tehnilised tingimused. Praegu tegutseb EuroKraftis konstruktorina
Allar Ninn, kes lihvib oma teadmisi Tallinna Kõrgema Tehnikakooli lõpukursusel.
Kogu EuroKrafti toodang läheb nüüd praktiliselt Eesti turule. Seetõttu tegeletakse paljuski
ka oma toodangu hooldamise ja
vajadusel ka remontimisega.

Kõige tüüpilisem on rungale ehk
siis vaid kabiini ja käiguosaga
autole mingi eriotstarbega seadme paigaldamine. Näiteks firma
külastamise ajal ehitati ASile
Signaal madelkastiga veokit,
mille varustusse kuulub veel
veovints ja hüdrauliline tõstukkraana. Kunda sadamat teenindava firma tarbeks oli töös 13 m3
mahuga vaakumtsisterniga pilsivete veok. Elektrivõrkudele aga
valmis samal ajal Itaalia päritoluga Ferrari firma kraanat-tõstekorvi kandev eritööde veok. Samas ei ole FERRARI kraanasid
valmistav firma kuidagi seotud
vormel 1 maailmast tuntud võidusõidu autoga ega samanimelise eksklusiivse sõiduautoga.
Pajundi sõnul on Ferrari Itaalias
sama tihti esinev nimi nagu venelastel Ivanov. Möödunud aastast mindigi üle vaid Itaalias valmistatud hüdrauliliste seadmete,
vintside ja tõstevahendite kasutamisele. Pajundi lisas, et firma
ei võistle standardautode tootjatega, sest viimaste toode on tänu
suurtele seeriatele alati odavam.
EuroKraft on arendanud välja
oma tugeva külje, milleks on erinevate seadmete ja osade täpne
hankeplaan. Kliendile korraliku
veoki valmistamiseks vajalikud
tooted ostetakse sisse ja paigaldatakse täpselt kokkulepitud
tähtajaks. Väljastatud veoki pealisehitusele antakse aastane garantii, mille jooksul kliendil lasub kohustus teostada EuroKraftis kolm täishooldust. Täishooldused kindlustavad pealisehituse edaspidise tõrgeteta töö.
Juhan Hindov
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Eesti Kultuurkapital jagas
preemiaid ka sauelastele
29. jaanuaril 2003. aastal toimus Tallinna Linnateatris Eesti
Kultuurkapitali Harju maakonna ekspertgrupi 2002. aastapreemiate üleandmine. Kultuurkapitali Harju maakonna
ekspertgrupp valis välja 50 esitatud avaldusest 25 laureaati.
Preemiate saajate hulgas oli üksikisikud ja ka organisatsioone.
2002. aasta Kultuurkapitali
aastapreemiate saajate hulgas
oli 3 laureaati Saue linnast: 2
üksikkandidaati ja 1 organisatsioon. Laureaatideks nimetati:
 Elviira Alamaa, kes on Saue
Muusikakooli poistekoori ja
üleharjumaalise poistekoori
asutaja, dirigent. Preemia
kandidaadiks esitasid Saue
Muusikakool, Eesti Koorijuhtide ühendus, poistekooride tegevuse arendamise
eest.

dele pidulike tänukõnedega
Harju Maavanem Orm Valtson,
Eesti Kultuurkapitali Harju
maakonna ekspertgrupi esimees Kalev Konsa ja Eesti
Kultuurkapitali tegevdirektor
Raul Altmäe. Pärast pidulikku
vastuvõttu oli võimalik kohvilauas vestelda ja mõtteid vahetada.

Laureaadid ja nende väljavalijad: Kalev Konsa (vasakult), Kristiina Marjamaa, Raul Altmäe ja Erna Gerndorf.

 Erna Gerndorf, Saue Noortekeskuse juhataja, esitaja
Saue Linnavalitsus, üleharjumaaliste töömalevate korraldamise eest.
 MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester, juhatuse

esimees Kristiina Marjamaa,
puhkpillimuusika edendamise eest Harjumaal, esitaja
Eesti Kultuurkapitali Harju
maakonna ekspertgrupp.
Pidulikul vastuvõtul Tallinna
Linnateatris esinesid laureaati-

Kõikidele laureaatidele oli kingituseks priipääse Tallinna Linnateatri etendusele David
Storey Pühapäev. Täname
Eesti Kultuurkapitali ja kõiki,
kes aitasid kaasa 2002. aasta
projektide läbiviimisele.
Kristiina Marjamaa
Saue Muusikakooli direktor
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester juhatuse
esimees

Saue õpetajad särasid teatrifestivalil
31. jaanuaril ja 1. veebruaril
toimus Viljandi teatris «Ugala»
VI üleriigiline õpetajate teatrifestival «Sillad». Nagu varasematel aastatelgi, olid festivali
korraldajateks Viljandi Maagümnaasiumi keeleõpetajad.
Festivalil tervikuna andsid tooni samuti viljandlased: 17 osalenud teatritrupi hulgas oli
Mulgimaa pealinna koole tervelt 4. Kaugeimad esinejad
olid Venemaalt Sverdlovski
oblasti Zaretðnõi linna draamastuudiost. Nad tõid vaatajateni
dramatiseeringu Nikolai
Gogoli «Surnud hingedest».
Eesti kaugeimad festivalist osavõtjad olid saabunud Saare- ja
Hiiumaalt.
Etendusi hindas kaks kohtunikekogu  nn festivali kohtunikekogu ja õpilaste kohtunikekogu. Esimesse neist kuulusid Eesti Kooliteatrite Liidu

president Maret Oomer, «Ugala» teatri direktor Jaak Allik,
teatrikriitikust koolidirektor
Enn Siimer ja Venemaa Harrastusteatrite Liidu vastutav sekretär Alla Zorina. Õpilasþürii
koosnes Viljandi koolide õpilastest ja vilistlastest.
Tänavuse festivali teemana
oli välja kuulutatud «Eesti haridusega Euroopas(se)». Selle
ümber festivali lavastuste tegevustik toimuski. Algupäraseid
kirjanduslikke tekste kasutati
vähe: kui paar erandit (Saue
Gümnaasium nende hulgas)
välja arvata, põhinesid dramatiseeringud näitlejate-lavastajate omaloomingul. See tingis
tekstide üsna ebaühtlase taseme. Ka þanrilt olid lavastused
väga erinevad  luule- ja liikumiskavast miniopereti ja
tantsuðouni.
Saue Gümnaasiumi õpeta-

jad osalesid teatrifestivalil esimest korda kaks aastat tagasi.
Tänavu esitasid nad festivalil
Hugo Raudsepa ainetel lavastatud loo «Tagatipu Tiisenhoosen». Valikuks oli mitu põhjust: H. Raudsepa sünnist möödus mullu 120 aastat (proovidega alustati oktoobris), näidend käsitleb aegumatuid teemasid - harimatuse suhtumist
koolmeistriametisse ja haridusse ning kujutab eluväärtuste
ümberhindamise raskusi.
Loo on lavale toonud Ellen
Alaküla. Kaasa löövad Siret
Ast, Malle Liiv, Jaan Palumets,
Grete Põldma, Tuuli Susi, Mart
Tamberg, Karin Tümanok, Kaido Tälli ja Ulvi Urgard. Haigestunud Õie Jakobsoni asendas festivalil lavastaja E. Alaküla.
Peaauhinnad läksid Viljandi
C. R. Jakobsoni nimelisele Güm-

naasiumile ja Johannese Koolile Rosmal koos sõpradega.
Saue näiterühm sai festivalil kaks eriauhinda. Hiidlased
tõstsid oma preemiaga  Kärdla arteesiakaevu puhas allikavesi  esile sauelaste puhtaimat
eesti keele kasutust ja eesti algupärase dramaturgia kasutamist, festivali kohtunikekogu
andis meie linna näiteringile
eripreemia kõige eurokaugema
lavastuse eest. Kõik on tõlgendamise küsimus: kas pidas þürii silmas sõna euro puudumist
H. Raudsepa 1946. aastal kirjutatud loos või tabasid kohtunikekogu liikmed Raudsepa ridade vahele poetatud sõnumi.
Millise? Selleks tuleb «Tagatipu Tiisenhoosenit» endal vaatama minna.
Jaan Õispuu,
teatrifestivali külaline
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Sportlased valmistuvad Eesti
Karikavõistluste Saue etapiks
Võistlustantsu Eesti Karikavõistluste järjekordne etapp
toimub 8. ja 9. veebruaril
Saue kooli spordihoones. Vabaklassi võistlused algavad
laupäeval, 8. veebruaril kell
11.00 ja siis tantsitakse eelvoorud. Saue linnapea Jaan
Moks avab finaalvõistlused
aga kell 17.00. Karikavõistlused jätkuvad pühapäeval
E ja D klassi karikavõistlustega. Nädalapäevad
varem oli Sauel toimuvatele
Eesti Karikavõistluste etapile registreerunud 243 tantsupaari. Osalevad värsked Eesti meistrid.
25. jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused
10 tantsus. Eesti meistriteks
amatööride seas tulid suure üllatusena Marko Mehine  Ma-

ria Fessai, kes olid äsja vanuseklassi vahetanud. Mullu võitsid Mehine  Fessai tantsuklubist Stiil Standardtantsude
Maailmameistrivõistluste hõbemedali. Nüüd võitsid nad
esmalt 10 tantsu meistritiitli
noorteklassis. Tõsine üllatus oli
aga see, et Marko ja Maria võitsid ka amatöörklassi meistritiitli. Selline saavutus on Eestis
esmakordne. Jääb veel lisada,
et värsked meistrid lisaks saalitrennidele, läbivad üldfüüsilise ettevalmistuse raames vähemalt 20 jooksukilomeetrit nädalas ja on koolis väga hea õppeedukusega.
Kevadel toimus Saue Gümnaasiumis TK Step Ladina
Ameerika tantsude treeninglaager. Tuleval suvel loodame kohata oma laagris ka Saue lapsi.

TK Step tantsupaar Oliver Papp ja Diana Lohu võitsid 26. jaanuaril Riias, “Petergailis” klubivõistlustel esikoha, pildil valmistuvad nad karikavõistluseks.

Selleks kutsume pühapäeval,
16. veebruaril kl. 12 Saue
Gümnaasiumi aulasse 7-10

aastaseid tüdrukuid ja 8-11 aastasi poisse.
Peeter Masing
Tantsuklubi Step peatreener

Hokiklubis THK-88 mängivad nii eakad kui noorukid
Tähelepanelik Saue elanik näeb
juba teist aastat meie linna vahel liikumas väikemehi suure
spordikoti ja hokikepiga. Need
on väikemehed, kellede igapäeva tegevuses jäähoki, kui üks
emotsionaalsemaid spordialasid, on leidnud oma koha. Rea
aastate jooksul oli spordiklubi
THK-88 tegevus soikunud.
Kuid alates 2000 aasta sügisest
tegid klubi alustamise aastast
klubi presidendiks olnud Allan
Pihlak ja alla kirjutanu koos
treeneritega reklaamiretke Tallinna, Saue, Saku ja Keila koolides. Töö kandis vilja. Kolme
viimase linna koolidest saadi
kokku selline hulk lapsi, et Tallinnas treeningutel käimiseks
sai tellitud isegi buss.
Käesoleval hooajal tuli siiski bussist loobuda, kuna klubi
majanduslik olukord ei võimaldanud seda. Tuli otsustada, kas
vähendada niigi kasinat jääaega

või loobuda bussist. See omakorda tõi endaga kaasa rea loobumisi, kuna paljudel lastevanematel puudus võimalus lapsi ise treeningutele ja koju sõidutada. Omapead lastel treeningutel käia lasta aga ei juletud. Viimasel ajal on täheldatav
uuesti mõningane huvi kasv ja
nii mõnigi laps kui ka lapsevanem on treeningute vastu huvi
hakanud tundma. Käesoleval
ajal tegutsevad hokiklubis
THK-88 laste tarbeks järgmised harjutusgrupid: 1991 
1993 aastal sündinud lapsed,
1993 a. ja varem sündinud algajad ning 1994 aastal ja hiljem sündinud algajad. Treeneritena tegutsevad klubis Toivo
Viinapuu (vanemtreener) ning
Enno Eerme ja Risto Lall.
Sauelgi võiks olla jäähall
Möödunud aasta detsembri
kuust moodustasime klubi

THK-88 juurde täiskasvanutest
harrastajate grupi. Sellesse
gruppi kuuluvad need hoki
huvilised, kes soovivad hokit
mängida, kuid ei oma vastavat
ettevalmistust või ei saa õpingute või töö tõttu regulaarselt
treeningutel käia. Kahe kuuga
on sellesse gruppi registreerunud juba ligi 20 huvilist, kelledest ligi pooled on Saue linna
elanikud. Harrastajate grupi
noorim liige on 15 aastane ja
vanim 50 aastane. Seega: iial
pole hilja alustada.
Kui kiigata lähinaabrite,
nagu Soome ja Läti, tegemisi
ja võimalusi, peame kadedusega tunnistama, et nende juures
on jõutud tulemuseni, kus jäähoki ja üldse jääspordialade
aastaringseks harrastamiseks
on ka väikelinnades olemas jäähallid. Sealt mõtet edasi arendades: kas ei võiks olla ka Saue

linnas oma Jäähall. Vaadates
Tallinna Jäähallide koormatust
nii treeningtundide kui linna
elanike jaoks tasulistel tundidel, usun, et Saue linnas ei oleks
pilt teine. Hokiklubi THK-88
praeguste treeningaegade, treenerite ja treening-gruppide kuraatorite kohta saavad huvilised
informatsiooni meie koduleheküljelt: thk88@solo.delfi.ee.
Klubi kontaktisikuteks on Tiit
Selberg (GSM 050 34626), Harry
Pajundi (GSM 052 71169) ja Allan Pihlak (GSM 05144689)
Ootame kõiki asjast huvitatuid,
eriti lapsi vanuses 10 aastat ja
nooremad.
Harry Pajundi
Hokiklubi THK-88
Juhatuse liige

10

TEATED JA REKLAAM

Lugupeetud sauelased!
Eesti Vabariigi 85. aastapäeva tähistamise

KONTSERTAKTUS

toimub 21. veebruaril kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas
Kõnega esinevad linnapea Jaan Moks ja volikogu
esimees Ero Liivik
Esinevad Kuninglik Kvintett ja Saue Poistekoor
Olete oodatud osalema!
7. märtsil kell 19.00 kooli saalis
Peoõhtu NAISED JA KEVAD
Tantsuks mängivad ANTI KAMMISTE JA
MEELIS PUNDER
Esineb tantsutrupp FOUETTE‘
Pilet 50 krooni
Piletid müügil Saue Huvikeskuses tööpäeviti
16.00-19.00
Telefon 659 5009 või 052 34 339

MILLAL JA KUS SAAB VALIDA?
01. märts on Riigikogu valimispäev. Valimispäeval algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00. Hääletada saab Saue
Gümnaasiumis, Nurmesalu tn 9. Toimub ka kodus hääletamine.
24.veebruar-26.veebruar toimub eelhääletamine, sealhulgas
eelhääletamine väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Eelhääletamise päeval algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Hääletada saab Saue Linnavalitsuses, Tule 7.
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

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

Neljapäeval 13.veebruaril
kell 19.00
Tallinna Matkamajas
TALVEKONTSERT
LUMEPIHU
Esinevad: Saue Poistekoor
ja
Estonia Seltsi Segakoor

Õnnitleme väsimatut
spordiveterani
TÕNU ODAMUST
60. juubeli puhul
Saue spordiveteranid
Müüa tšehhi pianiino
“Petrof”, väga heas korras,
vähe mängitud.
Hind: 20 000;
Tel: 056 673 773

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.

Reedel 14. veebruaril
kl 19.00
Café Rosmaris

SÕBRAPÄEVAPIDU
Tantsida saab elava eesti
muusika saatel,
TULE ISE JA VÕTA
SÕBER KAASA!
PILETID AINULT
EELMÜÜGIST.
Laudade reserveerimine ja
info tel 659 6120 või
056 482

28. veebruaril kell 19.00
kooli saalis
DISKO
alates 12 eluaastast
DJ Marek Talivere
Pääse 25 krooni

Laagri keskuses
Veskitammi 1
on avatud taas
ILUSALONG

Müüa 2-toal. remonditud
korter Koondise 15
tel. 056951895
Pakume
raamatupidamisteenuseid
FIEdele ja väikefirmadele.
Tel. 052 73 923 või
> erten@hot.ee
TRAHTER OAAS
Pärnu mnt 24 km

LASTEKODU 5 TALLINN
TEL 6606 350
GSM 055032277
WWW.EHITAL.EE

8. veebruar 2003

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.

• 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
Südamlik kaastunne
Tiidule ja Annele
armsa
EMA JA ÄMMA
surma puhul.
Lasteaed Midrimaa pere

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
Tiraaþ 1450

