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Saue linnavalitsus investeerib tulevikku
Selle aasta linnavalitsuse eelarves
on Saue Gümnaasiumile kavandatud investeeringuid enam kui 2,5
mln krooni eest. Peamine on kooli söökla renoveerimine, et see vastaks uutele nõuetele. Mõistagi käivad selle asja juurde töötav kanalisatsioon, ventilatsioon, toiduvalmistamise moodsa tehnoloogiaga
kooskõlas olev köök. Linnapea
Jaan Moks ütles 11. veebruaril toimunud kohtumisel gümnaasiumi
õpetajatega, et ilmselt tuleks järgmisel, 2004. aastal ehitada koolimajale eurorahadest planeeritav
juurdeehitus algkooli klasside tarvis. Uude algkooli majja peaks
mahtuma üheksa klassikomplekti ja
kindlasti ruumid ka Harjumaa parima Saue Muusikakooli jaoks.
Nõnda saavad kõige pisemad kooliskäijad olla eraldi suurematest ja
muusikakool saab paremad tingimused tegutsemiseks. Renoveeritav
kooli söökla tuleb Moksi sõnul rajada aga selliselt, et pärast selle ehituse lõppemist ei oleks vaja mingite täiendavate lammutuste järele.
“Kui uus, väikestele mõeldud juurdeehitus tuleb, siis ühendame selle
juba õpilassõbralikuks kujundatud
sööklaga galerii abil,” selgitas linnapea oma mõtet saali kogunenud
direktorile Jaan Palumetsale ja pedagoogidele lisades, et mõistagi
jäävad oluliseks ka klassiruumide
remont ja akendevahetus.
Linnapea Jaan Moks tegi õpetajatele ülevaate ka muudest linnavalitsuse plaanidest. Nii vajab
lasteaed Midrimaa investeeringut
kahe rühmaruumi ehitamiseks. Ka
see maksab 2,5 mln krooni. Täna-

seks on aga mõte arenenud edasi
Harku valla eeskujul, mille keskusesse on ehitatud 4 rühmaga uus
lasteaed. Miks mitte Saue linna
püstitada samasugune, avaldas
Jaan Moks arvamust. Praegu teeb
linnavalitsus asjakohast majandusanalüüsi. Puuduvate lasteaiakohtade probleem oleks paugupealt lahendatud ja saaks tulevikku vaadata rahulikumalt, sest Saue vald
kavandab Saue linna lähiümbrusesse suuremat elamuehitust. Ka
Saue linn kavandab mitmete uute
elamurajoonide detailplaneeringuid. Saue raamatukogu pikaleveninud ehitus on tänaseks lõppenud,
kuid selle objekti lepingu sõlmimine ning projektijuhtimine on
Saue arendamise loos kehv näide,
tõdes Moks. Õige tellija määratlemine oleks käibemaksu näol säästnud osa makstud summast. Koolimaja juures tehtud töödest sai linnapea kriitikat tunda ka basseini
ehituse projektijuht. Tänaseks on
selge, et hüdroisolatsioon on puudulik ja vesi tungib paiguti läbi betooni. Tulemuseks on ilmselt hüdroisolatsiooni uuendamine.
Kõik teed võiksid alata koolist
Saue Gümnaasium on suure koormusega maja, vahel tundub, et lausa vallutatud. Majas tegutseb raamatukogu, muusikakool, huvikeskus koos oma arvukate klubidega.
Õpetajad ütlevad, et vahel on raske kooli ürituste jaoks aulat kasutada. “Hea on kuulda, et linnavalitsusel on kooliga head plaanid.
Mitte nii, et kõik teed viivad kooli. Siia sai neid teid liiga palju. Siit

Linnapea Jaan Moks tutvustas
arengukavasid.
võiksid kõik teed alata“, oli ühe
õpetaja mõtlemapanev repliik saalist. Kohtumisel tõdeti, et kooli
arendamine peab olema siiski tasakaalustatud. Linnapea rääkis
veel linna arengukavadest laiemalt. Eelkõige tuleb europrojektide rahasid suunata Saue tsentraalse veevarustuse ja kanalisatsiooni
arendamisele. Nimelt peab 2011.
aastaks olema linn uuele süsteemile viidud. Seda kavandatakse koostöös Saue vallaga. Projekti maksumus on ca 100 mln krooni.
Arendatakse elamuehitust, et
Sauele meelitada uusi maksumaksjaid. Algatatud on linna ja selle
lähialade üldplaani korrektuuri
koostamine. Koostööd tehakse
Saue ettevõtjatega, linnavalitsusse asusid tööle ettevõtlusnõunik ja
jurist.
Tööstiil on linnavalitsusel konsulteeriv – enne otsustamist küsitakse kindlasti asjaosaliste arvamust. Õpetajad tundsid huvi, kas

õpetajatele Saue lähiaastate
tuleb jalgpallistaadion. Tuleb, kuid
sel aastal seda lubada ei julge, oli
vastus. Kõneks võeti ka Saue vana
jaamahoone saatus. Pakuti, et sinna võiks rajada muuseumi. Arvestatav ettepanek, kuid kulukalt realiseeritav, oli vastus. Saue huvi silmas pidades tuleb aga muuseumi
loomist tõsiselt kaaluda. Kokkuvõttes oli kohtumisel rääkijaks linnapea Jaan Moks, kuid lastega tegelemise kohta küsis linnapea ikka
direktori ja ta kolleegide arvamust,
seda ka korrakaitset silmas pidades. Jaan Palumetsa sõnul on probleem olemas, kuid suuresti on kool
lisaks õppetööle profülaktiline asutus, kus tegeletakse laste, nende
vanemate ja sõpradega. Muuseas,
direktori sõnul hoitakse koolimaja
suitsuvaba. Kui aga mõni lapsevanem lubab oma maimukesel sigaretti tõmmata kodus, siis on see
tema voli. Kuid mitte see probleem
ei olnud kohtumise peateema.

Saue Sõna
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10. veebruaril kogunesid Saue
korteriühistute esindajad linnavolikogu saali. Nõupidamist juhatas
linnapea Jaan Moks, kes kinnitas,
et linna eelarvest makstakse kõikidele ühistutele välja 1000 krooni asutamistoetust ühistu avalduse alusel. Kõikidele ühistutele, sest
linnavalitsus rakendab võrdse
kohtlemise põhimõtet. Kohal oli
ka AS Starmani esindaja, kes andis selgitusi kaabelvõrkude ümberehituse osas. Kõneks oli ka ASiga

Tallinna Vesi sõlmitavad lepingud.
Nimelt teeb veefirma eraldi lepingud kõikide ühistutega ka siis, kui
veevarustus tuleb ühe maja kaudu
ehk teisisõnu, lepingud vormistatakse mitmepoolsed. Mitmeid võimalusi on prügikäitlusega, sest
peatselt on tulemas uus asjakohane seadus. Segadust on tekitanud
see, et korteriühistud tellivad prügiveo teenust erinevatelt firmadelt.
Sellest tulenevalt on majade juures
kõrvuti mitme firma konteinerid.

Iga uus asi, nõnda ka elamute
haldamise ülevõtmine linnalt tekitab probleeme ja tegelikult nõuab
lihtsalt aega harjumiseks. Otsustati
praegust olukorda prügimajanduses mitte muuta. Kõneks olid ka
kortermajade ümber maa erastamisega seotud möödalaskmised, kus
muuhulgas on eramaaks tehtud ka
linna tänavate alune maa. Uut erastatud maa ümbermõõtmist esialgu
teha ei kavatseta, kuna see on liiga töömahukas ja samuti kulukas.

Ühistute ja linnavalitsuse esindajad
leppisid kokku taas aru pidada aprillis, et tekkinud probleemidele
lahendusi leida. Linnavalitsus on
tänaseks kõikide korterelamute haldamise üle andnud moodustatud
ühistutele. Sauel on 27 ühistut, neist
kaks on kolmemajalised – Kütise
9,11 ja 13 ning Kütise 5,7 ja 15.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Kodanikukohus
Saue tänavapilti rikastavad suured, värvilised
parlamenti pürgijate portreed. Tulevad Riigikogu valimised. Tänane leht on viimane
enne seda sündmust. See artikkel on ainus
meie lehes, mis on otseselt valimistega seotud kirjutis. Igal juhul oleme püüdnud nii, et
liigset poliitilist suminat leheveergudel ei ole.
Riigikogu tasandil tehtav poliitika on kaugem
kohaliku omavalitsuse tegevusest. Seosed on
aga selgelt olemas. Samas ei saa väita, et peame poliitikast eemalduma. Tihti väidetakse,
et inimesed on poliitikast väsinud. Seda väidet on raske mõista, sest argitoimetustes ei
tegelda lihtsalt poliitikaga. Tundub, et selline jutt on vaid propaganda nipp teatud ringkonna inimeste sümpaatia võitmiseks. Tegelikult on üsna palju elus seotud poliitikaga –
ka bussisõidu soodustused, viinamüügi kord
või tänavate asfalteerimine on poliitilise otsuse tulemus. Kui vaatate ringi, leiate näiteid
argiasjade seotusest poliitikaga veelgi lähemalt.
Meie elu reguleerivad seadused tehakse
parlamendist. Suurest poliitikast kaugel olevate maksumaksjate soov on see, et seadused
vastaksid meie huvidele ja oleksid kvaliteetsed. Kohalikku elu korraldab Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadus. Enne parlamendi valimisi on põgusalt kõneldud vajadusest
seda muuta või kutsuda ellu uus, regionaalse
arengu seadus. Kuidas oma kavasid tulevaste ümberkorralduste kohta erinevad parteid
selgitavad, sõltub rahast ja suhtekorraldajate
osavusest. Nüüd on valimiste aeg käes. Ükskõiksus oma riigi juhtijate valimise suhtes on
kaheldava väärtusega seisukoht. Üks parlamendikoosseis lõpetab tegevuse ja valimiste
kaudu annavadki kodanikud hinnangu poliitikute tegevusele. Kui meeldis ja oleme rahul, siis valime tagasi. Kui mitte, siis kaalume uute tulijate lubadusi ja anname neile võimaluse valituks saada. Sõltub sellest, kui
veenvalt uued parlamenti pürgijad oma kavatsusi selgitavad. Kaupleb poliitik ju ühelt
poolt oma tuntuse, teisalt aga usaldusväärsuse ning uute ideedega.
Küll on räägitud valimiskampaania kulukusest. Raha läheb tõesti palju. Aga samas
on näiteks lapsevanematelgi oma maimukese kooli lõpetamise puhul kulutused uue kleidi
või ülikonna tarvis. Ehk on võrdlus kohatu,
kuid siin ilmas maksab iga asi. Tore on pärast
eksamit puhta riidega diplom vastu võtta.
Nüüd on poliitikutel aeg eksamit anda. Paraku peavad nad ise oma tulemused valjuhäälselt teatavaks tegema. Kuulakem neid siis valimiskampaania käigus ja tehkem oma otsus.
Aga otsustagem kindlasti ja mingem seda
vormistama valimiskastide juurde. See on
meie kohus.
Juhan Hindov
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õpilaste vastuvõtuga
Saue Gümnaasium võitis Harjumaa Spordiliidu üldvõitja rändkarika 2002. aasta parima
gümnaasiumina. Kompleksarvestuses oli 8
spordiala: teatesuusatamine, rahvastepall, kergejõustik, jalgpall, murdmaajooks, ujumine,
korvpall ja lauamängud. Ka suusatamise alavõidu rändkarikas jäi pidama Saue Gümnaasiumisse. Au ja kuulsuse sepistasid Saue kooli
kümned, lausa sajad õpilased. Aga uhke võidu
meisterdajate juhendajad ja strateegid olid kehalise kasvatuse õpetajad Enla Odamus, Ann
Lemnits, Heiti Lumiste ja Valdo Pilve.
Linnavalitsuse tänukirjad neile suurepärastele õpetajatele andsid volikogu esimees Ero
Liivik ning linnapea Jaan Moks üle sõbrapäeval Saue Gümnaasiumi aulas korraldatud vastuvõtul kooli meeskonda kuulunud õpilaste ja
nende õpetajate auks. Üsna meeltülendav oli

vaadata, kuidas üle 200 noorsportlase tuli aulasse, et lasta linnajuhtidel neile tunnustussõnu
öelda. Linnapea kinnitas, et just sport on see,
mis kasvatab võitlusvaimu, aga laseb ka meele
valla sõprusele, mis sünnib ühises pingutuses.
Linnavalitsuse tänukirja sai ka 60. juubelit tähistanud Saue teenekas spordimees Tõnu
Odamus, kelle sportlikku sitkust linnapea noortele eeskujuks tõi.
Laheda ja meeleoluka vastuvõtu juhatas
sisse Olaf Lääne juhendatav külalisansambel
Campanella Paidest, kes pakkus dzässimaigulist muusikalist kingitust. Ja nagu vastuvõttudel ikka järgnes ametlikule osale pisut hubasem pidulaud. Lisada tuleb, et 25. jaanuaril
kaitsti uuesti suusatamise alavõitu Aegviidus
ja edukalt.
Saue Sõna

Ero Liiviku (paremalt) ning Jaan Moksiga on pildil tänukirjaga autasustatud kehalise kasvatuse õpetajad Heiti Lumiste, Valdo Pilve, Ann Lemnits, spordiveteran
Tõnu Odamus ja Enla Odamus oma lapselapse Marliisiga.

Konkur
ss Saue Laulula
ps 2003
onkurss
Laululaps
Lauluvõistlus Saue Laululaps 2003 toimub 4.
aprillil kell 12.00-18.00 ja lõppkontsert 6. aprillil kell 12.00 Saue kooli saalis. Nii nagu eelnevatelgi aastatel on ka tänavu laulukonkursi
läbiviijateks Saue Huvikeskus ja Naisselts.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Saue linna elanike registris olevad lapsed.
Vanusegrupid: 3aastased; 5-7 aastased; 8-9 aastased; 10-11 aastased;12-13 aastased; 14-15
aastased ja 16-18 aastased. Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 25. aprill 2003.
Iga võistleja esitab kaks erineva iseloomu-

ga laulu, millest üks peab tingimata olema eesti keeles. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
Igale osalejale tänukiri ja maiustus. Auhinnad
on iga vanuserühma kolmele paremale tüdrukule ja poisile, samuti valib žürii igast vanusegrupist kaks lauljat konkursile Harjumaa Laululaps 2003. Lauluvõistlusele tuleb registreerida kirjalikult hiljemalt 14. märtsiks 2003.a.
Saue Huvikeskuses ruumis 124. Info telefonidel – 659 5009 või 052 34 339.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Kor
terioksjon õnnestus
orterioksjon

Saue volikogu otsuse alusel korraldas Saue
Linnavaraamet 18. veebruaril Saue Linnavalitsuse ruumes avaliku enampakkumise, millel
pandi edukalt müüki raamatukogu ruumideks
olnud neljatoaline korteriomand (Kütise tn 510, 74,9 ruutmeetrit) alghinnaga 350 000 kroo-

ni. Enampakkumisel osales 5 registreeritud pakkujat ja korter müüdi maha lõpphinnaga 460
000 krooni. Võitja on kohustatud kuu aja jooksul sõlmima linnavalitsusega korteri ostu-müügi lepingu.
Saue Sõna
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Linnavalitsus arutas tänukirjaga autasustamist,
reservfondist raha eraldamist ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse neljas istung toimus 07.veebruaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Tänukirjaga autasustamine.
* Tänu avaldati Tõnu Odamusele pikaajalise
aktiivse tegevuse eest spordis ja Saue linna spordielu edendamisel ning autasustati teda linnapea tänukirjaga ning rahalise preemiaga.
* Tänu avaldati koolinoorte spordi edendamise
ja heade tulemuste saavutamise eest koolinoorte võistlustel Enla Odamusele, Ann Lemnitsale, Valdo Pilvele ja Heiti Lumistele ning
autasutati linnapea tänukirjadega ning rahaliste preemiatega.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 26.
2. Kivipõllu tn 46 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 27.
3. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti üksikelamule aadressil Tammetõru tn 99.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 28 .
4. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti üksikelamule aadresssil VanaKeila mnt 110.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 29 .
5. Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati OÜ Laurelia Kaubanduse Saue Lillepoele, aadressil Kütise 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 30.
6. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Spordiklubile “Saue Tammed” 12 500 krooni
klubi tööks I kvartalis ja 2 noorsportlase osavõtuks tiitlivõistlustest.
* Saue Gümnaasiumi Spordiklubile KS Saue
5000 krooni Harjumaa Meistrivõistlustest osavõtuks I kvartalis.
* Saue Lastekaitse Liidule 10 000 krooni matkaklubi treeninggruppidele treeningvarustuse
soetamiseks 2003. aastal.
* Saue Jalgpalliklubile 19 000 krooni võistkondade osavõtuks Eesti Meeste ja Laste meistrivõistlustest I ja II kvartalis.
* Tallinna Hokiklubile - 88 1250 krooni klubi
tegevuskulude katteks I kvartalis.
* Karateklubile Kimura Shukokai 2375 krooni
osalemiseks spordilaagrites ja võistlustel I kvartalis.

* Eesti Suusaliidule 3000 krooni kahevõistleja
Rauno Pikkari osavõtuks Taliuniversiaadist.
* Korvpalliklubile Saue 2000 krooni treeninggruppide tööks I kvartalis.
* Saue Võrkpalliklubile 2250 krooni treeninggruppide tööks I kvartalis.
* Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile
10 000 krooni laskesuusataja Dimitri Boroviki
osavõtuks 2002/2003 hooaja tiitlivõistlustest.
* SaueTenniseklubile 5625 krooni treeninggruppide tööks I kvartalis.
* Kergejõustikuklubile “Tipp” 3500 krooni
treeninggruppide tööks I kvartalis.
* Saue Poksiklubile 5500 krooni klubi tegevuse alustamiseks ja võistlustest osavõtuks I kvartalis.
* Tallinna Spordiseltsile “Kalev” 1500 krooni
3 Saue lapse osavõtuks treeninggruppide tööst
2003. aastal.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 31 ja teha
volikogu revisjonikomisjonile ettepanek pisteliselt kontrollida ühingutele eraldatud rahade kasutamist.
7.Klubidele, seltsidele ja ühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Naisseltsile 10 000 krooni laste lauluvõistluse ja klubide-seltside õppereisi korraldamiseks.
* MTÜ Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile
2000.- krooni lindistamiskulude katteks Eesti
Raadios.
* MTÜ-le Saue Folk 500 krooni folkansambli
“Kihnumaa” vastuvõtukulude osaliseks hüvitamiseks.
* Noorteühendusele ELO 12 000 krooni Saue
klubi tegevuskulude katteks 2003. aastal.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 32.
8.Reservfondist raha eraldamine.
* Harjumaa Päästeteenistusele eraldati 10 000
krooni sihtotstarbeliselt tulekustutus- ja päästevarustuse soetamiseks.
* Võistlus – ja Seltskonnaklubile Step 15 000
krooni Eesti Karikavõistluste veebruari etapi
läbiviimise kulude osaliseks katmiseks.
* Saue Kristlikule Vabakirikule 10 000 krooni
* Saue linna spordielu edendavate isikute premeerimiseks ja parimate sportlaste vastuvõtu

korraldamiseks 31 522 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 33.
9. Peretoetuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 34.
10 .Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „
Koolieelsete eralasteasutuste toetamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
11.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „
Saue linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord „läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
12.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „
Saue Lasteaia Midrimaa arengukava kinnitamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
13. Saue Linnavalitsuse korralduse kehtetuks
tunnistamine.
Kehtetuks tunnistati Saue Linnavalitsuse
08.02.2002 korraldus nr 15 „Sooja tn 4 detailplaneeringu kehtestamismenetluse peatamine“
Saue Linnavaraametil tuleb läbi viia keskkonnamõjude hindamine jäätmete kogumisplatsi
maa-ala leidmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 35.
14. Alaeelarvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 36.
15. Saue Linna avaliku korra eeskirjade tutvustamine ja korrakaitsekomisjoni suunamine.
Otsustati: nõustuda linnasekretäri poolt ettekantud eeskirjadega ja suunata need korrakaitsekomisjoni.
16. Töögruppide moodustamine.
Otsustati:
1. Moodustada arengukavade koostamise põhimõtete ja linna arengukava koostamise ettevalmistamiseks töögrupp alljärgnevas koosseisus: Andres Noormägi, Juhan Hindov, Heli
Joon, Ene Kukk, Jekaterina Tikerpuu.
2. Moodustada veebilahenduste ja internetiteenuste arendamiseks, riist- ja tarkvara arendusettepanekute väljatöötamiseks ja programmitäitjate selgitamiseks töögrupp alljärgnevas
koosseisus: Andres Noormägi, Jaanus Gross,
Heli Joon, Juhan Hindov, Andres Joala, Jekaterina Tikerpuu.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsuse erakorralisel istungil arutati volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse viies istung toimus 12.veebruaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Munitsipaalvara müük“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
2. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Sooja
4 detailplaneeringu kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.

3. Arvestusliku kulu kehtestamine Saue linna haridusasutustes.
• Saue Gümnaasiumi Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku õpilaskoha maksumuseks
2003.aastal kehtestati 6500 krooni.
• Saue Lasteaia Midrimaa Saue linna eelarvest kaetava arvestusliku lasteaiakoha maksumuseks 2003.aastal kehtestati 20 760
krooni.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 37.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue
linna ametiasutuste reorganiseerimine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Volik
ogu ar
utas Saue linna heak
or
ja
oliko
arutas
heakor
orrra eeskir
eeskirja
Üheks teemaks, mis puudutab
kõiki linnaelanikke, on linna väljanägemine ja heakord. Näiteks
see, et talvised tänavad oleksid
lumest hästi lahti lükatud ja liivatatud, keset linna ei kerkiks
“omaloomingulised” prügimäed
ja et kulupõletamise käigus ei
satuks tuleohu küüsi naaberelamud. On ju heakorrastatud linn
meie visiitkaardiks nii siit läbisõitvatele kui ka siin pikemalt
peatuvatele külalistele. Heakorra-teemaga tegelevad nii linnavalitsus kui volikogu. Sel neljapäeval koos olnud volikogu võttis vastu uue Saue linna heakorra eeskirja. Eelmine, 1997.aastal vastuvõetud eeskiri, on juba
ajale jalgu jäänud ning vajas
kohast ümbertegemist ja muudatusi ka teisenenud seadusandluse tõttu. Heakorra-määruse eelnõu esitati esimesele lugemisele
volikogu 19.detsembri 2002.a.
istungil. Paugupealt seda dokumenti vastu ei võetud, kuna eeskiri peaks olema argieluga kooskõlas, vastu pidama pikemale perioodile. Vahepeal toimuski eelnõu täiendav arutelu ka volikogu
õiguskomisjonis. Heakorra eeskirja ülesandeks on heakorra, puhtuse ja kaasinimeste turvalisuse tagamise nõuete kehtestamine Saue
linnas.
Heakorra-alased ülesanded
Eeskirja kohaselt jagunevad heakorra-alased ülesandeid nii linnavalitsuse kui omanike vahel.
Saue linnavalitsus tagab: tänavatel ja teedel tänava siltide paigal-

Volikogu esimees Ero Liivik koos noorte peredega beebiballil. Muuhulgas juhib Ero Liivik ka heakorra eeskirju menetlenud volikogu õiguskomisjoni.

damise ja korrashoiu, avalikesse kohtadesse prügikastide ja –
urnide paigaldamise ning nende
regulaarse tühjendamise, tänavatel talvise lumetõrje ning puisteliiva koristamise kevadel, tänavatel ja teedel tänavavalgustuspunktide korrashoiu ja ühissõidukite peatuskohtade, sõiduteede lumest ja jääst puhastamise, libedustõrje. Eeskiri paneb
kaalukad kohustused ka hoone,
rajatise või krundi valdajale –
igaühel neist on kohustus hoida
korras oma territoorium ning sellega piirnev puhastusala. Puid ja

põõsaid võib maha võtta või kärpida ning avalikes kohtades kui
ka eraterritooriumil kooskõlastatult Saue linnavalitsusega ja
kinnistusomaniku või krundivaldaja nõusolekul. Haljastus on ju
Saue meeldiva elukeskkonna
vaata et tähtsaim koostisosa.
Ebasobivate puude mahavõtmine peab ikka käima reegli järgi:
üheksa korda mõõda ja üks kord
lõika. Puud maha võtta on ju
suhteliselt lihtne, tema sirgumiseks kulub aga mitu inimpõlve.
Ja kuigi Sauel on puid rohkesti,
ei tohi ühegi nendest mahasaa-

gimine olla kergekäelise otsustuse tulemus. Minu arvates pole
kooskõlastamine heakorraspetsialistiga antud küsimuses üleliigne bürokraatlik samm.
Heakorra tagamise nõuded
Heakorra tagamiseks on keelatud: igasugune reostamine (sh
mahasülitamine), igasuguse prahi mahaloopimine, avalikes kohtades puude, põõsaste, lillede,
õite ja okste murdmine, lõikamine, koorimine, murukamara rikkumine või nende muul viisil
kahjustamine, pinkide ja prügikastide ümberlükkamine, määrimine ja nende peale kritseldamine jms. Julgen öelda, et sauelane
hoiab oma kodulinna väga ning
teeb omapoolt kõik, et heakord
saaks vaid paraneda. Need, kes
on mingitel asjaoludel heakorda
rikkunud, saavad ka ise sellest
aru. Tihtipeale on see ajutine olukord ja sauelased teevad alati
endast oleneva, et linna üldilme
ei saaks kahjustatud. Selle kinnituseks on ju kevadised suurkoristused, kui linnarahvas koostöös linnavalitsusega kõrvaldab
talvest tekkinud rämpsu ühiste
prügikonteinerite paigutamise
aktsioonis. Sellest johtuvalt soovitan teilgi eeskirjaga tutvuda
ning selles sisalduvad vajalikud
normid kui meile kõigile tarvilikud endile teadvustada.
Ero Liivik
Volikogu esimees

Sotsiaalk
omisjoni m
ur
ed on meie kõigi omad
Sotsiaalkomisjoni
mur
ured
Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni eesmärgiks on, et abi
jõuaks abivajajani ja et kõigile
oleks loodud võrdsed võimalused
eluga toime tulla. Täna on nii Saue
lastel kui ka eakatel oma keskused, kus koos käia ja tegelda meelepärasega. Samuti on hea, et tegutsevad mittetulundusühingud,
sest need on loodud just selleks,
et teha ise ja hästi ning seda kõike
vabatahtlikult! Hea, et sündivus
kasvab ja et noori peresid tuleb
Sauele juurde. Kas aga kõigil on,
kus elada? Korterid on kallid ja
täna ei ole linnal pakkuda odavaid
üürikortereid. Kui aga üheskoos
vaataks Saue Linnavalitsuse hoones nn “ühiselamu” poolele, kus

“vanast ajast lepinguid” on ikka
jätkuvalt pikendatud. Ehk leiab
sealt lahenduse hädasolijale?
Saue Linnavolikogu sotsiaalkomisjon tegutseb ja see on on 7liikmeline: Marika Õispuu (esimees), Erki Kuld (aseesimees),
Monika Liiv, Heiki Lumilaid, Elena Kalbus, Matti Nappus ja Greta
Silberg-Käärik. Juba on jõutud
arutada Saue linna põhimäärust,
eelarvet, koostatud on komisjoni
põhimäärus, kaitstud volikogus
eelnõud “Bussiliinil nr 190 ja
elektriraudteel sõidusoodustuste
kehtestamine”. Komisjonil on hea
koostöö sotsiaaltöö peaspetsialisti Heli Joonega, kes võtab komisjoni koosolekutest osa ja tutvus-

tab esilekerkinud probleeme.
Puuetega inimeste muredega aitab
meid kursis hoida Heiki Lumilaid,
kes on tegev ka liikumispuuetega
inimeste ühenduses Sauel. Kõneks
on olnud probleem, kas Saue asutustesse on ikka võimalik pääseda
ratastooliga. Paraku Saue Linnavalitsusse küll mitte, hoolimata
selle trepile paigaldatud juhtrööbastest.
Suur töö ootab ees Saue linna
hoolekande arengukava koostamisel. Palju probleeme ootab lahendamist, muuhulgas on probleemiks
kasvõi avaliku käimla võimalik
ehitamine Sauele. Seda ju praegu
pole. Linnavolikogu liikmed on
valitud poliitikud ja sellepärast on

tähtis teada inimeste soove, nende
ettepanekuid. Kindlasti ootame
neid ettepanekuid! Tulge ka koosolekule: oleme koos iga kuu esimesel neljapäeval kell 19.00 Saue
Päevakeskuses. Siit ka meie sõnum uuele valitavale Riigikogu
koosseisule: leppige kokku ja leidke mõistlikud lahendused, kuidas
lapsi perre juurde sünniks, kuidas
töölkäijal ikka tasuvat tööd oleks
ja kuidas vanaisadel-vanaemadel
ikka tervist ja pensioniraha piisaks!
Ilusat kevadet!
Marika Õispuu
sotsiaalkomisjoni esimees

5

POLIITIKA

22. veebruar 2003

Saue linnas ei ole lamavaid poliitikuid

Lugedes viimaseid Saue Sõna artikleid, leiame sealt sõnaühendi
“meist sõideti üle teerulliga”,
mis viitab hoolimatule poliitilisele käitumisele. Jutt on volikogus toimunud asjadest ja miks
mitte avada volikogu tööd seestpoolt vaadatuna. Volikogu töö
käis eelnevatel aastatel paljuski
talupoja tarkuse tasemel: probleemid, mis vaja lahendada tuleb esmalt mõtelda läbi, siis otsustada ja seejärel lubada linnavalitsusel töödega alustada.
21. detsembri volikogu istung
oli pikk nagu rahvakohtu istung
ja kestis neli tundi. Tavaliselt
käib istung üle tunni. Küsimuste
arutelude käigus võeti mitmeid
viieminutilisi vaheaegu fraktsiooni nõupidamisteks. Fraktsiooni
“Saue” liige, eelmine linnapea oli
otsinud välja ohtralt Kohaliku
Omavalitsuse Korralduse Seaduse sätteid. Mulle tundub, et ta oli
valinud kavala taktika selleks, et
vastased paragrahvide rägastikku
eksitada. Rafael Amos tegi istungil eelnõudesse ridamisi parandusi, kuid need võeti vastu. Linnapea härra Jaan Moks püüdleb linnaelu arendamise poole, muuhulgas lubas ta tööle võtta juristi, kes
aitaks volikogu istungeid ette valmistada.

23. jaanuari volikogu istung
oli otsustava tähtsusega, sest tuli
vastu võtta 2003. aasta Saue linna eelarve. Eelarve- ja arengukomisjon käis eelnevalt asja arutamas kolm korda. Komisjoni
esimees Kostel Gerndorf pani
arutelu kindlakäeliselt ajalisse
raami, mis oli antud olukorras
ainuõige. Kui volikogu ei suuda
linna eelarvet ajapiiri ületamisel
vastu võtta, milleks on kaks kuud
eelarveaasta algusest, siis oleks
volikogu pidanud laiali minema.
Vaatamata eeltööle tuli palju küsimusi siiski istungil üle vaielda. Lõpuks suutsime fraktsioon
“Liit” häältega, millele lisandus
veel kaks häält opositsioonilt,
linna 2003.aasta eelarve vastu
võtta. Peab ütlema, et fraktsioon
“Saue” soovidele sai vastu tuldud nii palju kui võimalik. Selles vaidluses võitsid kõik Saue
linna maaomanikud, sest vähenes maamaks. Seega pole Saue
linnas poliitikuid, kellest võib
teerulliga üle sõita.
Võlgnen selgituse ühele artiklile
Mul on vastamata 23. novembri
2002 “Saue Sõnas” ilmunud artiklile “Hea sauelane”. Selgituseks püüan välja tuua oma tegevuse enne võimuloleva frakt-

siooni “Liit” moodustamist. Reformierakondlased kutsusid
mind juba kevadel oma nimekirjas kandideerima. Keeldusin, sest
nad suurendasid maamaksu ja ei
kavatsegi seda vähendada. Saue
linn pidavat valmis olema ja ei
ole vaja uusi ehitusrajoone, samuti ei võimaldatud õigel ajal revisjonikomisjonis osaleda fraktsioonil “Saue Kodu”. Saue-Tallinn bussiliini osas ei kujunenud
meil ühist seisukohta. Minule
tundus, et fraktsioonis “Saue” on
liiga autoritaarne võim.
Soovisin, et minu seisukohtadega arvestatakse. Seetõttu astusin augustis ResPublicasse,
sooviga osa võtta valimistest
nende nimekirjas. Siis öeldi mulle töökohas: meie firma on apoliitiline. Olin sunnitud lahkuma
ResPublica nimekirjast, moodustasin apoliitilise valimisliidu
“Saue Kodukoht”, mille kaudu
mind valiti Saue linna volikokku. Enne valimisi pöördus minu
poole Valimisliidu “Saue” esindaja ja palus teha kirjalik koostööleping, millest keeldusin. Jäi
vaid suuline kokkulepe valimisliiduga “Saue”: ootame ära valimiste tulemused. Kui lubadused
meie valimisliitude vahel siiski
sobivad, siis võime koostööd

teha. Peale häälte lugemist valimistel osutus meie nimekirjast
volikokku saanuks proua Maie
Särak ja mina. Kuid umbes tunni aja pärast tuli teade, et volikokku pääses ainult Matti Nappus. Proua Maie Särakuga tundus see asi kummalisena. 22.
oktoobril esitasin Harju Maakonna Valimiskomisjonile avalduse, milles palusin selgitust.
Valimiskomisjoni otsust ei muudetud. Leppisime valimisliidu
“Saue” esindajatega kokku, et
kohtume peatselt. “Saue” esindajad minuga lähipäevadel
ühendust ei võtnud. Sain aru, et
minuga ei soovitagi kohtuda ja
ühinesin ResPublica, Keskerakonna ja Isamaaliidu koalitsiooniga, mille nimeks sai “Liit”.
Pool tundi enne selle koalitsiooni kokkuleppe allakirjutamist ilmusid ootamatult välja valimisliidu “Saue” esindajad. Vabandasin nende ees ja lubasin hommikul öelda oma lõpliku seisukoha. Otsustasin jääda fraktsioon “Liit” nimekirja. Lähtusin
oma valijate huvidest, kuigi häid
sõpru on mõlemal poolel. Oli
siin petmist või mitte, seda otsustab antud teemast huvitatu.
Matti Nappus
Saue Linnavolikogu aseesimees

Saue Ettevõtete Liit kuulas linnajuhte
Saue Ettevõtete Liidu liikmesettevõtete järjekordne üldkoosolek, mis toimus 05. veebruaril
võttis uuteks liikmeteks Saue
Puidu OÜ ja OÜ Saumeri. Koosolekul tuli ka rahuldada Merko
Ehituse avaldus, sest seoses nende uue peakontori valmimisega
Tallinnas palus ta end SEL-i liikmeskonnast välja arvata. Saue
ettevõtjad olid palunud esinema
ka linnapea hr. Jaan Moksi ja
volikogu esimehe hr. Ero Liiviku, sest linnavõimu kohtumisest
ettevõtjatega on möödunud hea
mitu aastat.
Üldkoosolek kinnitas SEL
kui mittetulundusühingu 2002.a.
majandusnäitajad, kehtestas
2003.a. liikmemaksu suuruse,
vaatas läbi k.a. tööplaani põhipunktid aga samuti eelarve.
Veel kuulati informatsiooni
Saue linna 10. aastapäeva korralduskomisjoni tööst, mille esitas SEL esindaja komisjonis

Arno Vester. SEL osa põhiraskuspunkt saab olema firmade
tegevuse tutvustamine ja tööstusnäituse korraldamine.
Linnapea andis oma sõnavõtus põhjaliku ülevaate nii linnavalitsuse tegevusest, muudatustest koosseisudes ja töökorraldu-

se küsimustest. Koosolijad said
teada mida on kavas teha Sauel
korrakaitse alal koos kõigi jõustruktuuridega aga ka koos kõigi
sauelastega. Lähiaastate suurimad projektid on kooli juurdeehitus, lasteaia laiendus, Saue
vee ja kanalisatsiooni väljaehita-

Ettevõtjad käisid kaevanduses silmaringi laiendamas.

mine ja üldine elamuehituse
laienemine, teede ja tänavate rajamine. Linnapea kutsus kõiki
ettevõtjaid osalema aktiivselt
Saue arengukava koostamisel,
mis peaks olema koostatud pikemaks perioodiks.
Volikogu esimees hr. Ero
Liivik andis ülevaate volikogu
tööst ning selgitas ebamugavat
situatsiooni, mis on kujunenud
seoses möödunud aastal rajatud
pargi ümber ja mis läks maksma 1,8 milj. krooni. Käsitlust
leidis ka Saue linna ja Saue valla maakasutuse teema ühiste
objektide rajamisel. Ettevõtlusnõunik pr. Ene Kukk käsitles
põgusalt esimesi ühistöid Saue
linnavalitsuse ja SEL-i vahel.
SEL-I soovitusi võeti arvesse
11.-12. veebruarini toimuva
Harjumaa Ettevõtluskonverentsi ettekande koostamisel.
Arno Vester
SEL vastutav sekretär
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Väiketankla korrastab kütusemajandust
Raivo Blauhut ütleb, et tema juhitava firma toodang on ökoloogiliselt ohutud väiketanklad.
Osaühingu Ecotanc nimi ütlebki kaudselt sedasama – ökoloogiline tankla. Teisalt võib ettevõtte nimi tähendada ka ökonoomilist tanklat, mõtiskleb
1980. aastal Tallinna Tehnikaülikoolist ökonomisti hariduse
saanud juhataja. Raivo
Blauhuti sõnul ootab tema juhitavas firmas toodetavaid
tanklaid ees nõudluse kasv, sest
nii logistika-, ehitus- kui ka teenindusettevõtted, samuti talupidajad alles hakkavad oma kütusemajandust korrastama.
“Milleks osta bensiinijaamast
bensiini või diiselkütust jaehinnaga enam kui kroon kallimalt
hulgihinnast,” esitab Blauhut
kokkuhoiule suunatud mõtte
küsivas kõneviisis. Tasub muretseda väiketankla, mida on
võimalik kergesti ka ühelt objektilt teisele transportida ja täita mahutit hulgihinnaga saadud
kütusega. Mõistlik on panna suvalises firmas paika sõidukite
kütuse üle peetav arvestus. Teisalt ei satu Ecotanci mahutitest
tilkagi ümbritsevasse keskkonda ja tulevasi keskkonnanõudeid silmas pidada juba täna on
investeering tulevikku. Ecotanc
valmistab iga ettevõtte vajadusi silmas pidavaid tanklaid
mahtuvusega 100 liitrist kuni
10 tonnini. Kõige enam on
nõutud ca 5 tonni kütust mahutavad tanklad.
Osaühingus Ecotanc on
koos juhatajaga ametis 9 inimest, neist 3 on sauelased. Viis
keevitajat annavad kütusemahutist ja seda kaitsvast vannist
tanklale kuju, mehaanikud aga
paigutavad külge pumbad ja
teised tankimisseadmed, töödejuhataja aga jälgib tootmisprotsessi tervikuna. Tema taiplikkusest sõltub paljuski tavapäraselt 2 nädalast kuni 2 kuuni
vältav väiketankla valmimistsükkel. Juhataja sõnul tehakse
valdav osa tanklatest Eesti turu
jaoks, vaid ca 5% toodangust
läheb eksporti. Mõned aastad

Ecotanci juhataja Raivo
Blauhut peab toodete tugevaks küljeks mobiilsust, lihtsust ja keskkonnasäästlikkust.

tagasi oli ekspordi osakaal vastupidine. Enamus tanklatest tehakse diiselkütuse hoidmiseks,
mille seadmed on oluliselt lihtsamad kui bensiini tarvis tehtud hoidlates. Väiketankla hind
kõigub 30 ja 60 tuhande krooni
vahel ja sõltub eelkõige mahust
ning tankimisseadmete keerukusest. Tanklate töö täpsus sõltub
tellijast – võimalik on paigaldada sellised seadmed, mis võimaldavad pärast tuvastada kes,
kui palju ja millal tankis. “Kindlasti ei võistle meie tanklate töö
täpsus jaemüügi bensiinijaamadega, see on mõeldud ikka firmasiseseks kasutamiseks,” selgitab Blauhut.
Mobiilse tanklaga võib ka
metsa minna
OÜ Ecotanc asutati 2001. aastal ja ta on AS Saue EPT tütarfirma. Aastaid Harju EPTs
töötanud Raivo Blauhut kutsuti juba Saue EPTsse taas tööle
poolteist aastat enne Ecotanci
asutamist. Siis toodeti firmas
mahuteid ja 95% sellest toodangust läks ekspordiks Rootsi. Just mahutite tootmisest tekkiski idee hakata väiketanklaid
valmistama just Eesti turu
jaoks. “Ecotanci juhataja koha
pakkumine omanike poolt oli
loogiline samm,” ütleb Raivo
Blauhut. Tänaseks on firma
kasvanud ja areneb. Möödunud
aasta käive oli 6,5 mln krooni.
Selle aasta käibe osas on praegusel hetkel raske prognoose
teha, sest peetakse läbirääkimi-

si mõnede potentsiaalsete välispartneritega. Igal juhul tuleb
tagada toote edasine arendamine ning käibe kasv.
Firma annab pumbaseadmetele aastase garantii ja selle aja
jooksul tehakse tanklale ka
hooldustöid. Tänavusel talvel
tegi ilmataat üllatusi. Käreda
pakasega külmus diislikütuses
sisalduv vesi ning jääkristallidest tekkinud ummistused andsid ridamisi tõrkeid pumbaseadmete töös. Mehhaanikud käisid
kohal, puhastasid pumbad ja
tankla töötas nagu ennegi.
Tootearendusega tegeleb
Raivo Blauhut käsikäes firma
nõukoguga. Täiustatakse väiketanklate konstruktsiooni,
lähtudes samal ajal põhimõttest, et tankla jääks mobiilseks
ning kergesti käsitsetavaks .
Tanklat võib kergelt teisaldada,
viia metsa raielangil töötavate

masinate juurde, paigutada teede ehitamise lähistele. Sellise
otstarbega tanklad valmistatakse tugevdatud konstruktsiooniga ja neid on võimalik
transportida koos kütusega.
Mõeldakse vedelgaasi ladustamise võimalusele, mis aga tähendab uusi tehnilisi tingimusi, eelkõige arvestamist suuremate rõhkudega. Siinjuures
peetakse silmas toote perspektiivi kodumaisel turul kui ka
ekspordivõimalusi, sest kunagi ammendub ka Eesti turg. Silmapiiril on eelkõige lähiregioon, sest mahutite vedamine
suurte vahemaade taha ei ole
majanduslikult põhjendatud.
“Enne seda on vaja aga Ecotanci areng muuta stabiilsemaks ja toodang tulutoovamaks,” tõmbab Raivo Blauhut
otsi kokku.
Juhan Hindov

Väiketanklal on muuhulgas ületankimist vältiv seade, keskkonnasäästlik mahuti ja tavalisest kütusejaamast tuttav tankimispüstol.

70. aastane

75. aastane
80. aastane

81. aastane
82. aastane
85. aastane
86. aastane
90. aastane

Õnnitleme lugupeetud
veebruari sünnipäevalapsi
Eevi Liima
Berta Soosalu
Evald Ross
Looria Arusoo
Mavruza Vist
Nikolai Lebedev
Otto Silm
Salme Lember
Villem Deklau
Valve Sillaste
Harlampi Fastovets
Valve Hurm
Hermine Rubis
Endla Männikoks
Hilja Mallene
Emmeline Jõger
Elli Laansalu
Leida Kaasik
Helene Aasavee

28.02.1933
23.02.1933
28.02.1933
08.02.1933
27.02.1928
04.02.1928
21.02.1923
24.02.1923
26.02.1923
04.02.1923
22.02.1922
21.02.1922
26.02.1922
25.02.1921
17.02.1918
21.02.1918
09.02.1918
21.02.1917
26.02.1913
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Saue ratsasportlased võistlesid Niitväljal
Saue linna sportlaste saavutused
on väljapaistvad. Nii tekkis ka
Saue Ratsaspordiklubis mõte, et
meiegi tegemised võiksid leida
kajastamist, ehk isegi linnavalitsuse toetust. Nimelt osalesid kaks
meie harrastajat 8. veebruaril Niitvälja Ratsaspordibaasis peetud
Talverõõmude takistussõidu
võistlustel. Need toimusid Niitvälja ratsaspordibaasile kuuluvas
maneežis. Sauelaste osavõtt oli
haruldane selle poolest, et meil
puudus eelnev võimalus maneežis harjutada. Meie kodukohas
Saue mõisas puudub ju maneež.
Hoolimata sellest tuli meie klubi
liige Gabriele Freivald hobusel
Keks 100 cm parkuuris 13. kohale ja Kristin Kerem hobusel Robot 80 cm parkuuris 8. kohale.
Kuna 100 cm parkuur kuulub ka
harrastajate karikasarja sõitude arvestusse, siis on Gabrielel ka karikasarja arvestuses hetkel 13.
koht.
Harrastajate karikasari koosneb 8 osavõistlusest, millest viimane peetakse 2003. aasta sügi-

sel Saku Suurhallis maailmakarikavõistluse etapi raames. Saue
Ratsaspordiklubi võttis osa ka 15.
veebruaril Niitväljal toimunud
võistlusest Veskimetsa Karikale
100 cm parkuuris, mis samuti on
üks harrastajate karikasarja etappidest. Tegelikult on võõrsõna parkuuri sisuliselt ratsaspordis takistuste seeria, mis tuleb ratsanikul ja
hobusel ületada kindlas järjekorras. Veskimetsa Karikavõistlustel
said Gabriele ja Keks 9. koha 100
cm parkuuris. Kristin Kerem ja
Robot katkestasid hobuse kahe
tõrke tõttu. Seega on nüüd meie
järgmine etteaste 15. märtsil Ruilas Indoor Cup võistlusel, mis käib
samuti harrastajate seeriavõistluse
arvestusse. Harrastajaks loetaksegi ratsaspordi takistussõidus neid,
kes on rohkem kui 21. aastat vanad ja ei ole kunagi startinud kõrgemas parkuuris kui 110 cm.
Lisagem veel, et Saue Ratsaspordiklubi asutati 1998. aasta
veebruaris ja on nüüdseks tegutsenud pea viis aastat Saue Mõisa juures. Tegelikkuses on klubi küll mitu

Saue meistrivõistlused
suusatamises
I. Aeg ja koht
1.Võistlused toimuvad Saue Mõisapargi taga klassikalises sõidustiilis.
2. Start on avatud 26.02.03. kella 14.00- 17.00.
II.Võistluste vanuseklassid
1. Lapsed ja noored
2. Täiskasvanud
7-8 aastased T+P 1 km naised
3 km
9-10 aastased T+P 2 km mehed
4,5 km
11-12 aastased T
2 km veteranid I grupp
P
3 km naised 1959-63
3 km
13-14 aastased T
2 km mehed 1954-63
4,5 km
P
3 km veteranid II grupp
15-16 aastased T
3 km naised 1958 ja varem sündinud 3 km
P
4,5 km mehed 1953 ja varem sündinud 4,5 km
17-18 aastased T
3 km
P
4,5 km
III. Autasustamine
1. Lapsed ja noored
Iga vanuseklassi kolme paremat medali ja diplomiga
2. Täiskasvanute ja veteranide I ja II grupi
esikohta autasustatakse Saue meistri medali ja diplomiga. Teist ja kolmandat kohta diplomiga.
IV. Korraldajad
KS “Saue” ja Saue Linnavalitsus

Saue suusatajad võitsid
Eesti väikelinnade Talimängudel
Sindis 14. veebruaril osalesid Saue
linna sportlased suusatamises, kabes ja lauatennises. Suusatajad
võitsid I koha ja karika nii teatevõistluses kui ka üldarvestuses.
Naiste 3 km võitis Terje Odamus
ja meeste 5 km Rauno Pikkor.

Võidukas teatemeeskonnas suusatasid Terje Odamus, Anti Kauk,
Carolin Kressa ja Rauno Pikkor.
Kabetajad koosseisus Õie Väärtnõu, Urmas Väärtnõu, Helmut
Karin ja Riho Kilp jäid 4. kohale.
Saue Sõna

aastat vanem, ent ametlik registreerimise kuupäev on 1998. aastal.
Meil on hetkel tallis 16 hobust,
kellest suurem osa kuulub Saue
Mõisa omanikule Jaan Kriisale.
Viiega neist saavad sõita kõik soovijad, ülejäänud hobused on alles
niivõrd noored, et nendega toimetavad vaid kogenud ratsutajad. Hetkel on klubil 10 aktiivset liiget ja
hulk toetajaid, kes käivad pidevalt
treeningutes. Kuna meil puudub
võimalus treenida siseruumides ehk
maneežis, kasutame harjutuste
jaoks Saue Mõisa valdusi - parki,
metsa, põlde iga päev nii hommikul (10-12) kui pärastlõunati (1519), kui ilm vähegi lubab. Meie juures on võimalik tegeleda takistussõiduga ja käia looduses matkamas.
Kes aga ei soovi hobuse selga ronida, võib tulla sõitma ka ree või
saaniga, kui sellest ette teatada. Lisainfot Saue ratsaspordi kohta saab
treenerilt Gabriele Freivaldilt telefonil 051 83 047.
Kristin Kerem
Saue Ratsaspordiklubi

Saue ratsaspordi raudvara
Gabriele Fraeivald ületab hobusel Keks takistusi Niitväljal toimunud Talverõõmu takistussõidu võistlusel.

RIIGIKOGU VALIMISED
24.-26.veebruar kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine Saue Linnavalitsuses, Tule 7, info 67 90 170, 05221430.
Õigus hääletada on valijate nimekirjas oleval valijal, kes selleks
eelhääletamise päevaks on saanud 18-aastaseks.
Eelhääletamise ajal valija elukohajärgses valimisjaoskonnas kodus hääletamist ei korraldata.
Samas toimub ka eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi tõttu ei saa valimiste päeval hääletada
hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus. Selleks tuleb esitada linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjalik
avaldus kuni kella 16.00-ni valimispäeval.
02. märtsil on valimisjaoskond avatud kella 9.00-20.00 Saue
Gümnaasiumi võimlas, Nurmesalu 9, info 05221430.
Maie Matsiselts
Jaoskonnakomisjoni esimees
Valimistepäeval 2. märtsil toimub koolimajas:
Kell 11.00-14.00 Spordikompleksi fuajees
Kirjastus Varrak raamatute müük
Kontserdid kooli aulas:
kell 11.30
Esinevad Päevakeskuse taidlejad
kell 12.00
Tantsib Huvikeskuse showgrupp “Lainela”
kell 12.30
Saue Muusikakooli õpilaste kontsert
Raamatukogu avatud kell 10.00-14.00

TEADAANNE
Harju Maksuameti töötaja võtab vastu tuludeklaratsioone
10., 17., 24. ja 31. märtsil 2003 kell 9.00-16.30
Saue Linnavalitsuses ( I korruse fuajees).
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Saue Huvikeskus
korraldab
7. märtsil kell 19.00
kooli saalis
peoõhtu

Naised ja kevad
Tantsuks mängivad
Anti Kammiste ja
Meelis Punder
Esineb tantsutrupp
Fouette‘
Pidu on laudadega
Töötab puhvet
Pilet 50 krooni
Piletid müügil:
Saue Huvikeskuses Nurmesalu
9 tuba nr.124
Argipäeviti 16.00-19.00
Telefonid 659 5009, 052 34 339
Pileteid levitavad:
Anne Teetamm telefon 659 6526
Lehte Kilp 612 4558
Tiiu Kuuskme 659 5070
Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis
B-kategooria
AUTOJUHIKURSUSE
Kursuse algus
02.03.21003.a. kell 10.30
Nurmesalu 9, õppeklass 310
Info telef 050 27 993
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

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Märts 2003
Huviringid

Saue Poistekoori ja Estonia
Seltsi Segakoori

TALVEKONTSERT
“LUMEPIHU”

E

10.00
14.00
18.30
20.00
7.15
14.00
10.00
18.00
7.15
15.00
14.00
16.30
20.00
10.00

TALLINNA ÕPETAJATE
MAJAS
24.veebruaril kell 14.00
sissepääs TASUTA
Seoses Saue linna 10.aastapäevaga kutsume üles kõiki Saue
elanikke esitama oma erakogudest huvipakkuvaid materjale
(fotosid, ajalehe väljalõikeid
jne) nii Saue lähi kui ka kaugemast ajaloost. Materjalid
palume esitada Saue raamatukokku 17.märtsiks 2003.a.
Info tel. 6596 682 Marika Salu,
051 944 767 Elena Kalbus

Lp sauelased!
Saue perejuuksur ootab
teid!
(Pärnasalu 11)
Avatud E –R 14.00 – 19.00
L10.00 – 15.00
Teeme maniküüri,
pediküüri,
lisaks kulmude ja ripsmete
värvimine.
Lp mehed!
Ootame ka teid maniküüri ja
pediküüri
Pakume tööd meeste
juuksurile!

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

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.

22. veebruar 2003
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Naisansambel RUKKILILL
H.Matvei
Soome keel
S.Mägi
Jooga
A.Bachmann
Võimlemine
L.Ainsalu
Võimlemine + ujumine
E.Odamus
Inglise keel
J.Tepandi
Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus
Tantsurühm VOKIRATAS
E.Kalbus
Võimlemine + ujumine
E.Odamus
Saksa keel
J.Tepandi
Käsitööring SUKAVARRAS
Õ.Väärtnõu
Käsitööring LÕNGAKERA
Õ.Väärtnõu
Võimlemine
L.Ainsalu
Võimlemine (puuetega inimesed) E.Kalbus

Üritused
11 – 13.30 Marati pesu ja trikotaa i müük
14.00 Kohtumine volikogu esimehe Ero Liivikuga
15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
14.00 Loeng Kevadväsimus
Lektor Silvi Mänd
26.märts 14.00 Invaru abivahendite tutvustus ja müük. Reet Juhkam
28.märts 16.00 Pensionäride klubi Tammetõru

4.märts
5.märts
12.märts
19.märts

“Veskitammi Ilusalong”
asukohaga Laagri
Spordihoone ujulas (Laagri
asula, Veskitammi 22) pakub
juuksuriteenust kogu perele,
samuti maniküüri, pediküüri,
silma-, kulmuvärvimist,
depilatsiooni.
Oleme avatud:
E – R 09.00 – 20.00
L 09.00 – 16.00
Info telefonil: 6 796 841

TTÜ majandusharidusega ja
mitmeaastase pearaamatupidaja töökogemusega noor
naine osutab raamatupidamise teenust. Jooksev aruandlus, vanad perioodid,
esindamine ametkondades,
personaliarvestus. Tööks
vajalikud abinõud olemas.
rema@hot.ee või
GSM 052 91 863

TRAHTER OAAS
Pärnu mnt 24 km

Otsitakse 10 inimest Tallinna ümbrusest tööks müügi
alal. Töökogemus pole oluline, firmapoolne koolitus,
erinevad vahetused, töötasu alates 7000 EEK. CV saata e-postiga:
Kirbyl@mail.com
Info tel./fax (07) 380409

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.

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

