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Saue linnapea ja volikogu esimees
käisid Taani sõpruskommuunis
Aprilli viimastel päevadel käis
Saue volikogu ja linnavalitsuse
liikmete delegatsioon Taani Kuningriigi pealinna Kopenhaageni
lähedases Ledoje-Smorumi kommuunis külaskäigul. Volikogu esimees Ero Liivik ja linnapea Jaan
Moks koos volikogu liikmete Anne
Teetamme ja Marika Õispuu, samuti linnavalitsuse liikmete Jan Trei
ja Juhan Hindoviga veetsid Taani
kolleegide juures mitu sisukat päeva. Korduvalt kohtuti LedojeSmorumi volikogu esimehe Jens
Jorgen Nygaardi, samuti teiste volikogu liikmetega. Sel korral oli
Saue delegatsioon nö saaja rollis,
sest Eesti oludest lepiti kokku rääkida siis, kui taanlased Sauele külla tulevad. See peaks juhtuma selle aasta septembris. Suvel külastab aga Eestit Ledoje – Smorumi
turismigrupp, kes vaatab meil ringi laiemalt kui ainult Sauel.
Tähelepanuväärne oli pikem
kohtumine Ledoje – Smorumi volikogu liikmetega, kõnelemaks
poliitikute tegevusest oma valijate ja toetajatega. Taani kohaliku
omavalitsuse omapära on see, et
volikogu esimees on ühelt poolt
võimuloleva koalitsiooni liider
volikogus ja samas ka linnapea.
Eesti mõistes linnapea ülesandeid
täidab aga professionaalne ametnik ehk kommuuni haldusdirektor.
Ledoje-Sorumis on selline haldusdirektor Alling Pjetursson. Tema
tegutseb töölepingu alusel ja juhib

Poliitilise mõttevahetuse ajal istusid kõrvuti Saue volikogu
esimees Ero Liivik, Ledoje-Smorumi linnapea Jens Jorgen
Nygaard ja endine linnapea Elin Jakobsen, kes mõlemad on
Konservatiivse Partei liikmed.
kommuuni enam kui 75 liikmelist
ametnikkonda. Mees on juba aastaid ametis, mis tagab kommunivalitsuse töö järjepidevuse ja stabiilsuse. Infot oma tegevuse kohta annab Allig Pjetursson kõikidele volikogus esindatud erakondade liikmetele ühtemoodi, kuid
oma argise tegevuse kooskõlastab
põhiliselt ikka võimuloleva partei
või koalitsiooni liidri ehk siis linnapeaga. Sauelastele anti väga
põhjalik ülevaade sellestki töökorraldusest.
Eesti ja Taani sotsiaalhoolekandes on sarnasusi
Ledoje - Smorumi kolleegid
näitasid oma hallatava omavalitsuse asutusi nagu lasteaed, põhikool, spordikompleks, kultuurikeskus, noorteklubi loodusesõpra-

dele, eakate inimeste turvakodu ja
tutvustasid muid ettevõtmisi. Põgusal tutvumisel võis kõige enam
sarnasusi leida Eesti olude ja Taani võimaluste vahel eakate sotsiaalmajade toimimises. Sotsiaalmajas
on toad, kuhu eakas inimene kolib
sisse koos oma asjadega ja see elupaik on tagatud talle surmani. Lastehoiule on nii Taanis tervikuna kui
ka Ledojes pööratud suurt tähelepanu, sest vanemad on tööga väga
hõivatud. Ledoje-Smorumi kommuunis elab 10 500 inimest ja nende teenindamiseks on tegevuses 18
lasteaeda suhteliselt väikeste rühmadega ning mis on väga lapsesõbralikud. Omapärane ja kasulik
noorte vaba aja veetmise koht oli
nn mänguplats Egelund 8 – 14 aastastele noorukitele. Meie mõistes

oli see loodusesõprade klubi, kus
pea igal lapsel oli oma lemmikloom, kelle eest ta käis iga päev
hoolitsemas. Sama klubimaja hoovis sai ratsutada eeslitega, võis saia
ning vorsti grillida, onni ehitada
või midagi muud mõistusepärast
teha.
Põgusa visiidi jooksul ei ole
võimalik kohaliku omavalitsuse
argielu üksikasjadest lõpuni aru
saada. Ledoje-Smorum on Taani
mõistes suhteliselt rikas omavalitsus. Kommuuni elanikud on koondunud kolme suuremasse keskusesse, nende ümber paiknevad mitmesuguse suurusega ettevõtted. Probleeme on neilgi näiteks ehitatud,
kuid majandusraskuste tõttu tühjaks jäänud tootmishoonetega.
Mida nendega teha, kellele neid
kasutada anda – see on kohalikul
võimul üks tõsine peavalu. Maadelda tuleb kommuuni ametnikel maksumaksjatega, sest Taanis kogub nii
kohaliku kui ka riigimaksud kohalik omavalitsus. Nõnda ongi maksuosakond kommuuni administratiivaparaadis üks suuremaid. Seega maksudest kõrvalehoidmine ja
muu sellega seonduv on kohalikul
tasandil lahendatav. Asjatundjate
jutust aga jäi mulje, et mõnes kuningriigis on maksude maksmine
inimeste loomulik kohustus. Õppida oli pea igal sammul, kuigi mõnedki asjad on Eestis juba ammu
ellu kutsutud.
Saue Sõna

Ettevõtja infopäev on 13. mail Saue Raamatukogus

Ettevõtjatele korraldame järjekordse infopäeva 13. mail algusega kell 14.30 ja päevakavas on
järgmised teemad:
kella 14.30-15.00 räägime
teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmetest ettevõtjatele. Euroopa
Liidus läbiviidud uuringud näitavad, et koostööd tegevate ettevõtete käibes on uute toodete osakaal
50%, üksiktegutsejal ainult 28%.
Ja innovatiivsemad firmad on ka
edukamad eksportijad. Vastav
uuring Eestis näitab, et arendusalal koostööd tegevatel firmadel on
eksport 39% netokäibest, üksiküritajatel aga ainult 26%.

Selleks, et ergutada teaduse ja
ettevõtluse vahelist koostööd, on
algatatud tehnoloogia arenduskeskuste programmi (TAK), mille
mõte on tekitada sünergia, koondades kõik ühe valdkonna projektid ja nendest huvitatud ettevõtjad.
Kuidas programm on käivitunud
ja millised on võimalused veel sellega liituda, millised on Euroopa
Liidu 6 .raamprogrammist ettevõtjale tulenevad võimalused, sellest
räägib Argo Luik, EAS-i rahvusvaheliste tugiprogrammide juht.
Kella 15.05-15.35 kõneleme
ka KredEx-i laenutagatistoodetest
ettevõtjale. Alustavate ja vähete-

gutsevate väikefirmade taotlused ei
leia sageli pangas heakskiitu, sest
puuduvad vajalikud tagatised ja
firma ajalugu. 01.05.03.a. jõustub
“Ettevõtluse toetamise ja laenude
riikliku tagamise seadus”, mis tagab parema ligipääsu laenukapitalile. Milline roll on KredExil ja
milliseid laenutagatistooteid ta pakub ettevõtjale, sellist infot jagab
Alar Kaljuvere, KredEx Äriklientide valdkonna juht.
Kella 15.45-17.15 käsitleb EL
institutsioone ja reformi ETV endine korrespondent Brüsselis Marianne Mikko. Ootame osalema
kõiki neid, kellel on huvi ettevõt-

luse võimaluste ja ühiskonnas toimuvate muutuste vastu. Soovijail
palume eelnevalt registreerida eposti aadressil ene@saue.ee või
telefonil 6790 197.
Ene Kukk
Majandus-ettevõtluse nõunik

Head sauelased!
Ilusat emadepäeva!
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Toimetaja veerg
Linn ja maa
Saue linn areneb, arengut tuleb aga suunata. Saue linnavalitsus koostab linna arengukava aastaiks 2003 – 2013. Koostöös volikoguga korraldati Saue arengukonverents,
mille aruteludes väljakoorunud ideid kasutatakse arengukava koostamisel. Seda lugejad juba teavad. Linna arengu kujundamine on protsess, mis pidevalt täiustub.
Korrektiive arengukavasse käsib sisse viia
ka seadus. Arengukonverentsil ütles selle
volikogu eelarve-ja arengukomisjoni esimees Kostel Gerndorf muuhulgas, et Saue
linnal puudub keskus selle klassikalises tähenduses. Tõepoolest, ega praegune linnavalitsuse hoone ei saa olla ühe väikelinna
funktsionaalne keskus.
Linna keskus on ilmselt see koht, kus
ristuvad paljude linnakodanike argised toimetused, kus on teenindus- ja lõbustusasutused, pangad, mitmed ametiasutused ja
kauplused. Kindlasti veel midagi linnakodaniku jaoks vajalikku. Selline kompaktne
keskus täna puudub. Mitmed kaalutlused
suunavad mõttele, et loogiliselt peaks selline keskus asuma kuskil linna keskel.
Konkreetselt Saue puhul võiks see asuda
endise Agrovarustuse territooriumil. Paraku on sealne maa aga erastatud ja krundid
kuluvad erinevatele maaomanikele. Nüüd
on küsimus, kas üldse hakata keskuse arendamise peale jätkuvalt mõtteenergiat kulutama. Soove ja ideid millegi uue loomiseks
on palju, maad selle elluviimiseks aga juurde ei teki. Seega lahendatakse kõik maaprobleemid Sauel tihedas koostöös maaomanikega.
Plaanida tasub kindlasti. Seda tuleb teha
aga tihedas koostöös Pärnasalu tänava äärsete ettevõtete juhtide ja sealsete maaomanikega. Linnavalitsus on sellisel moel ka
käitunud ja järgib seda põhimõtet ka tulevikus. Teisiti polegi mõeldav, sest austades
omandit tema puutumatuses saab ainult
koostöös midagi uut plaanida. Linnavalitsus arvestab nii linnakodanike soovi keskuse järele kui ka ettevõtjate tahet midagi
uut rajada. Endise Agrovarustuse ala on seal
tootmist arendavatele ettevõtjatele lihtsalt
kitsaks jäämas, toorainet ja valmistoodangut vedavad raskeveokid ei pääse piirkonda hästi sisse, ettevõtete laiendamiseks on
piirid ees. Jääb võimalus ettevõtlus linna
keskuse alalt ühishuvi arvestades välja viia,
säilitades samal ajal töökohad ja ettevõtjate tahet oma firmat arendada.
Juhan Hindov
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Ärge jätke oma looma
kaitsesüstita
Marutaudi levikuga metsloomade seas peaksid
inimesed kandma hoolt selle eest, et nende
koerad ja kassid saaksid vaktsineeritud. Vaktsineerimise nõue tuleneb loomatauditõrje seadusest ja ka koerte ja kasside pidamise eeskirjast.
Koerte ja kasside marutaudi nakatumise vältimiseks ning leviku tõkestamiseks korraldab Saue Linnavalitsus koostöös OÜ Kentaur veterinaaridega marutaudivastase vaktsineerimise 17 ja 24. mail k a kella 10.00-

15.00 Saue turu platsil.
Kallis linnakodanik ära jäta oma looma
kaitsesüstita. Marutaudivastast süstimist teostatakse tasuta. On võimalik vaktsineerida ka
teiste haiguste vastu, kuid seda tehakse juba tasu
eest. Teadmiseks veel niipalju, et suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Lisainfo telefonidel 051 36896, 051 68070,
056 467650.
Inger Urva
haldusinspektor

Tallinna Muusikakeskkooli
õpilased esinesid Sauel
Aprillikuu eelviimasel päeval esinesid Saue
Gümnaasiumi aulas Tallinna Muusikakeskkooli
õpetaja Piret Habaku klaveriõpilased. Oma
mänguoskusi näitasid Agni Hallik II klassist,
Mattias Nurk IV klassist, Grett Semidor IV
klassist, Stella Pärnik VI klassist ja Mari-Liis
Algma VII klassist. Esitati palju toredaid klaveripalu. Kontserdi lõpuks olid eriti meeldejäävad kaks tantsu, “Trapak” ja “Tango” Mattias
Nurga ja Grett Semidori klaveriansambli esituses.
On hästi tore, et Saue Muusikakooli õpilastel on võimalik kuulata omavanuste mängijate
esituses kasulikku ning huvitavat repertuaari.

Tallinna Muusikakeskkooli klaveriõpetaja Piret Habak koos õpilastega pärast
esinemist.
Suur aitäh kõigile esinejatele ja kuulajatele!
Kristiina Marjamaa
Saue Muusikakooli direktor

Saue konstaablid said uued
jalgrattad
Saue linnapea Jaan Moks andis esmaspäeval,
21. aprillil Saue Gümnaasiumi aulas Saue linna konstaablitele üle kaks linna raha eest ostetud jalgratast. Saue linnavalitsus toetab igati
politsei tegevust avaliku korra kaitsel. Konstaablid Daimar Nevalainen ja Ahti Lill on toimekad mehed, kes ei pea Sauel autoga patrul-

Saue linnapea Jaan Moks konstaablitele Daimar Nevalainenile ja Ahti Lillele
jalgrataste üleandmisel Saue Gümnaasiumi aulas.

limist kõige efektiivsemaks korra tagamise viisiks. Linnavalitsuse poolt ostetud Scott jalgratastega on võimalik Saue suuruses linnas suhteliselt kiiresti paigast paika jõuda, kuid kontakt kodanikega on siiski vahetum, arvasid
konstaablid. Kaks jalgratast läksid Saue Linnavalitsusele maksma 14 000 krooni.
Linnapea Moks vaatas rattad kriitiliselt üle,
kuid loobus konstaabel Nevalaineni pakkumisest ise üks tiir teha. Ostetud ratastega saab sõita
nii maastikul, kuid tänu sobilikele kummidele
ka edukalt asfaldil. Konstaabel Daimar
Nevalainen töötab Saue konstaablina möödunud aasta lõpust. Ahti Lill on praeguseks ligi
kaks kuud Saue konstaabli ametis. Pärast jalgrataste üleandmist kooli aulas viis aga näitleja
Marek Koppel 4.-5. klassidele läbi kahetunnise seminari teemal Käsikäes narkootikumide
vastu. Loeng oli osa projektist Saue - ohutu linn
2002-2005, mida rahastasid Eesti Tervisekasvatuse Keskus, Saue Linnavalitsus ja Saue
Gümnaasium. Projekti juhib linnavalitsuse liige Heli Joon.
Saue Sõna
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Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringud, taotles maad
ja kinnitas avaliku korra eeskirjad
Saue Linnavolikogu 9 istung toimus 17.aprillil ja päevakorras olid järgmised küsimused.
1. Saue Männi tn 12 ja 12A maa-ala detailplaneeringu kehtestamine.
Kehtestati A & L Arhitektuuribüroo poolt koostatud ning Saue Linnavalitsuse 28.03.2003.a korralduse nr 78 alusel vastu võetud Männi 12 ja 12A maaala detailplaneering. Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 49.
2. Saue Gümnaasiumi maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneeringu
kehtestamine.
Kehtestati AS Eesti Projekti poolt koostatud ja Saue Linnavalitsuse
08.02.2002.a korralduse nr 16 alusel vastu võetud ja avalikud arutelud läbinud Saue Gümnaasiumi maa-ala ja selle lähiümbruse korrigeeritud detailplaneering piiratud ulatuses. Otsustati vastu võtta otsus nr 50. (poolt 9,vastu
1, 6 erapooletut)
3. Kütise tn 6 maa munitsipaalomandisse taotlemine kinnitamine. Munitsipaalomandisse taotleti maa asukohaga Kütise tn 6 vastavalt kehtestatud
planeeringutele.Linnavalitsusel tuleb korraldada maa munitsipaalomandisse
vormistamine vastavalt kehtivale korrale. Otsustati ühehäälselt vastu võtta
otsus nr 51.
4. Maa taotlemine munitsipaalomandisse.
Kaasomandina taotleti munitsipaalomandisse Harjumaa 13 omavalitsusüksuse kaasomandis oleva Harjumaa Keskpolikliiniku hoonete ja rajatiste alune ja nende teenindamiseks vajalik maa asukohaga Tallinna, Magdaleena 4.
Taotlus nõusoleku saamiseks esitatakse Tallinna Linnavolikogule, kuna taotletav maa asub Tallinna linna haldusterritooriumil. Otsustati ühehäälselt vastu
võtta otsus nr 52.
5. Saue linna omandis olevate eluruumide valdamise,kasutamise ja käsutamise kord ( I lugemine). Eelnõu suunati komisjonidesse, juhtivkomisjoniks
määrati sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.
6. Saue linna ametiasutuste struktuuri ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike ametikohtade nimetuste kinnitamine ( I lugemine).
Eelnõu suunati komisjonidesse, juhtivkomisjoniks määrati eelarve- ja arengukomisjon.
7. Kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine (III lugemine). Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 53.
8. Ehitus- ja maakomisjoni põhimääruse kinnitamine ( III lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 54.
9. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimääruse kinnitamine ( III lugemine). Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 55.
10. Spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine ( III lugemine). Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 56.
11. Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine ( III lugemine). Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 57.

12. Saue linna avaliku korra eeskirjade kehtestamine ( II lugemine).
Võeti vastu Saue linna avaliku korra eeskiri, mis hakkab kehtima alates
01.maist 2003. Otsustati vastu võtta määrus nr 15. (poolt 12, vastu ei ole, 3
erapooletut) Loe täiendavalt: www.saue.ee
13. Saue Linnavolikogu liikmetele ja komisjoni liikmetele 2003.aasta I
kvartali hüvitiste maksmine. Otsustati vastu võtta otsus nr 58. (poolt 14,
vastu ei ole, 1 erapooletu)
14. Kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu muutmine. Komisjoni koosseisu kinnitati Piret Uulma. Otsustati vastu võtta otsus nr 60. (poolt 10,
vastu 1, 4 erapooletut)
15. Eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine. Komisjoni koosseisust arvati välja Ene Kukk ja liikmeks kinnitati Henn Vaher. Otsustati
vastu võtta otsus nr 60. (poolt 10, vastu 1, 4 erapooletut)
16.Arupärimisele vastamine. Vastus arupärimisele esitatud kõigile kirjalikult.
17. Info.
17.1 Rafael Amos esitas arupärimise linnapeale.
Saue Linnavalitsuse Hariduse- ja Sotsiaalameti poolt on 31.03.2003 esitatud
Harju Maavalitsusse RIP-i taotlus nr 12-2.1/130.
Seoses sellega esitan järgmised küsimused:
1. Kes ja mis alusel volitas taotlust allkirjastama ameti juhatajat?
2. Kuna taotletavat objekti ei ole linna arengukavas ega investeeringutekavas, siis millisest tegevusstrateegiast juhinduti RIP-i nõutamises?
3. Kuhu tahetakse ehitada pallimängu hall?
4. Millest formeeruvad 2004.a omavahendid 13 miljoni suuruses summas ning kust tulevad investeeringud 2 miljoni ulatuses?
5. Miks ei taotletud RIP-i jalgpalliväljaku rajamiseks, kuigi paljud
omavalitsused just selliselt talitasidki?
Arupärimine esitati ka kirjalikult ning vastus antakse järgmisel volikogu istungil.
17.2 Linnapea Jaan Moks soovis teada kas volikogu toetab linnavalitsust ja
volitab teda läbirääkimisi pidama lasteaia ehituse küsimustes.
Otsustati, et järgmiseks istungiks esitab linnavalitsus informatsiooni koos
igasuguste pakkumiste ja kalkulatsioonidega.
17.3 Kostel Gerndorf teavitas volikogu sellest, et teisipäeval 22.aprillil kell
19.00 toimub Saue Gümnaasiumis volikogu eelarve- ja arengukomisjoni
koosolek ja palus osa võtta kõikidel komisjonide esimeestel, miks ka mitte
liikmetel , samuti linnavalitsuse ametnikel ,kes hakkavad tegelema konkreetsete arengukava osadega.
17.4 Kõigile jagati tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks Saue linna 10
aastapäeva tähistamise esialgne kava.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas maade tagastamist, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamist ja muud päevakohast
Linnavalitsuse 11.istung toimus 28.aprillil ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Riigi omandisse jäetud maa katastriüksuse „Keila-Tallinn 83.1-91.1
km“ jagamisega nõustumine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 106.
2. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine end. talukoht
„Lindamäe nr A-37”. Otsustati vastu võtta korraldus nr 107.
3.Õigusvastaselt võõrandatud maa eest ( end .talukoht „Lindamäe nr A37“) kompensatsiooni määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 108.
4. Töö pst 2 ehitusloa väljastamine. Ehitusluba väljastati üksikelamu ehitamiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 109.
5.Rauna tn 50 ehitusloa väljastamine. Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 110.
6. Kivikangru tn 24 ehitusloa väljastamine. Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 111.
7.Nurmesalu tn 9 ehitusloa väljastamine. Ehitusluba väljastati Saue Koolihaldusasutusele söökla rekonstrueerimiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 112.
8. Nurmesalu tn 14 kasutusloa andmine. Kasutusluba väljastati üksikelamule. Otsustati vastu võtta korraldus nr 113.
9. Tule tn 24 kasutusloa andmine. Kasutusluba väljastati AS Paulig Baltic
tehase rekonstrueerimistöödele. Otsustati vastu võtta korraldus nr 114.
10. Vana- Keila mnt 11A maatükil detailplaneeringu algatamine. Algatati detailplaneering riigile kuuluval maatükil krundi piiride, sihtotstarbe ja
hoonestusõiguse määramiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 115.
11. Kadaka piirkonna Vana-Keila mnt 2 ja 2 A kinnistute detailplaneeringute vastuvõtt ja avalikustamine. Võeti vastu AS KNOKE poolt tellitud ja TÜ
Arhitektuuribüroo „Alis“ poolt koostatud detailplaneering. Avalik väljapanek
toimub 5.maist kuni 19.maini 2003 ning avalik arutelu 13.mail 2003. Otsustati
vastu võtta korraldus nr 116.
12.Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine. Krediidikäsutajatelt laeku-

nud taotluste alusel muudeti alaeelarvete artiklite jaotust. Otsustati vastu võtta
korraldus nr 117.
13.Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendati eelarve tulude osa:
* Vanemlike hoolitsuseta laste ülalpidamiseks 3150.* Kutsealuste arvestusega seotud kulude hüvitamiseks 1900.* Harjumaa muusikaliste konkursside läbiviimiseks
Harju Maavalitsuselt 12000.Kultuuriministeeriumilt 3000.Vastuvõetud korraldusest informeeritakse volikogu maikuu istungil. Otsustati vastu võtta korraldus nr 118.
14. Komisjoni moodustamine.
Kinnitati Saue linna eelarvest spordiühingutele toetuste määramise komisjoni koosseis:
Ülo Vatsk - Saue Linnavolikogu esindaja
Jaanus Gross - Saue Linnavalitsuse esindaja
Marju Aadli - Saue Võrkpalliklubi esindaja
Harry Pajundi - Tallinna Hokiklubi-88 esindaja
Valdo Pilve - Saue Gümnaasiumi Spordiklubi KS Saue esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 119.
15. Komisjoni moodustamine.
Kinnitati Saue linna eelarvest seltsidele, klubidele ja ühingutele toetuste
määramise komisjoni koosseis:
Rainer Šternfeld - Saue Linnavolikogu esindaja
Jekaterina Tikerpuu - Saue Linnavalitsuse esindaja
Aino Joa - MTÜ Saue Naisselts esindaja
Malle Liiv - MTÜ Saue Folk esindaja
Monika Liiv - Saue Linna Lastekaitse Ühingu esindaja
Otsustati vastu võtta korraldus nr 120

(Järg 4. lk)
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Suvel on Sauel linnalaager ja kunstilaager
Saue Linna Lastekaitse Ühing korraldab koostöös Saue Noortekeskusega sellel suvel laste linnalaagri
ja kunstilaagri. Linnalaager koosneb 2 vahetusest, esimene vahetus
kestab 04.08 - 09.08 ja teine vahetus 11.08 - 16.08.2003. Asi on
tõesti põnev ja samas ka kasulik
ning sellest saab osa vaid 50 Saue
linna last vanuses 8 – 11 aastat,
kummaski vahetuses 25 last.
Lapsed õpivad laagripäevade
jooksul esmaabivõtteid, käitumist
erinevates ohusituatsioonides, saavad praktilisi teadmisi, et hinnata
olukorda, ära tunda ohte ja ohuolukorras õigesti tegutseda, ületada oma hirmu ja kutsuda abi. Igal

päeval on lastega kaks kasvatajat
lisaks spetsialistidele. Tegevuste
käigus õpitakse käituma erinevates olukordades, ka ohusituatsioonides, abi kutsumine jne. Lapsed
saavad ka praktilisi oskusi nagu esmaabivõtted, lõkke tegemine ja
söögikeetmine jne. Laagri mõlemad vahetused on ühesuguse ajakavaga. Päev algab 10.00, lõunasöök 14.00, lõpeb 18.00, v.a
6.päev. Linnalaagri jooksul:
• Külastame Harjumaa Päästeteenistuse Keila keskkomandot, vaatame nende tööd.
• Õpime esmaabivõtteid läbi sportlike mängude ja võistluste.

Kunstilaager on teist aastat
Pivarootsis
Kunstilaager toimub 11.07-17.07.2003 a Lastekaitse Liidu
Pivarootsi õppe-ja puhkelaagris. Ootame 10 – 16 aasta vanuseid
lapsi, kokku mahutab laager 52 last. Laager paikneb 1,3 ha suurusel maa-ala mere ääres. 7 päeva jooksul on kavas:
•
joonistamine ja maalimine looduses
•
töötoad erinevate tarbekunstiliikidega tutvumiseks
•
kunst loodusest enesest (taimevaibad, punutised)
Laagri tasu on 1200.-, mis sisaldab transpordi Sauelt Pivarootsi
ja tagasi, tegevuseks vajalikud vahendid, toitlustamise 4 korda päevas, ööbimise ja Matsalu ekskursioonikulud.
Lisainfot saab ja registreerimine on telefonidel: Monika Liiv
05043382, 6595 285,
Maret Pingin 056699083,
Eha Tamme 055687488.
Meenutus eelmise aasta kunstilaagAnneli Ritsing
rist Pivarootsis.

• Külastame Pääsküla raba, vaatame põlenud metsa, räägime
kulupõletamisest ja valest käitumisest metsas.
• Ujumistreening Saue ujulas,
koos meiega on ujumisinstruktor.
• Saame kokku liikluspolitseiga,
teeme vigursõitu ja mängime
liiklusmänge.
• Toimub väike jalgrattamatk
Saue lähedal Jõgisoole. Vajalik jalgratas vaid päevaks.
• Seikluspäeval õpetab spetsialist
lastele, kuidas käituda metsas,
annab esmaseid ellujäämise
teadmisi ning lapsed lahendavad salakirju ja kasutavad kõi-

ki eelnevalt omandatud teadmisi. Veedame ka öö metsas, õpime lõket tegema ja süüa keetma.
• Oleme ühe päev Matsalu looduskaitsealal koos pikniku ja
paadisõiduga.
Laagrivahetuse maksumuseks
on 550.- lapse kohta ja see sisaldab kõik laagripäeva kulud, sealhulgas lõunasöök ja laagrisärk.
Täiendav info ja registreerimine on
telefonidel 6790 196 ja 05292820
Anneli Ritsingult või 6595 285,
05043382 Monika Liivilt.
Anneli Ritsing

Andmis- ja saamisrõõmu
jagus kõigile
Eelmises lehes avaldatud Päevakeskuse juhataja Tiiu Kuuskme
üleskutsele ( teha üks heategu ja
annetada peres mittevajalikke esemeid) oli üllatavalt palju järgijaid.
Telefon helises pidevalt pakkujate
kõnedest ja kogu nädal toodi kottide kaupa asju. Toodi riideid, jalatseid, raamatuid, toidunõusid
jne. Kõik toodud asjad olid väga
puhtad ja korras, andjad suhtusid
saajatesse suure lugupidamisega.
Kõikige saajate tänu leheruum ei
mahutaks: tänu toojatele, tänu Päevakeskusele kordaläinud vahendustegevuse eest.
2.mai hommikuks oli Päevakeskuse suur tuba valikuks toodud
asju pilgeni täis. Korraldajate rõõmuks tulid sel korral paljud pered
koos lastega, palju tuli ka puuetega inimesi. Kui varem on olnud
juhuseid, et ilmajäämise hirmus on

inimesed rabanud endale ka mittevajalikku, siis seekord toimis
kõik rahulikult. Tõsteti, mõõdeti,
vaeti. Ja leiti. Lapsed proovisid
jalatseid, nii mõnigi valis väikesele õele-vennale ilusaid beebiasju. Üks emotsionaalne vanaema
pidi peaaegu minestama, kui leidis hunnikust ehtsad Versace jeansid ja endale veel Marimekko kleidi. Kogu päeva väljusid endale
vajaliku leidnud inimesed täiskottidega nagu tõelisest kaubamajast,
rahulolevalt ja rõõmsalt. Ka telefoniga pakutud suured esemed
leidsid uue omaniku. Sel korral jäi
täitumata vaid ühe invaliidi soov
saada oma varastatud jalgratta asemel uus. Kui kellelgi leidub äraandmiseks naiste jalgratas, siis täituks ka see soov.
Koidula Soosalu

Linnavalitsus arutas maade tagastamist, ehituslubade ja kasutuslubade väljastamist ja muud päevakohast

(Algus 3. lk)
16.Ühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 9800.-krooni suvise linnalaagri ja kunstilaagri korralduskulude katteks.
* MTÜ-le Saue Folk 4000.-krooni transpordikulude katteks osavõtul eeleuropeadest.
* MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 22000.- krooni osavõtuks
Euroopa festival-konkursist Hispaanias ja 4000.- krooni professionaalmuusika kontserdi korraldamiseks.
* Eesti Meestelaulu Seltsile 24000.- krooni osavõtuks Salo koorifestivalist
ja kontsertreisi korraldamiseks Rootsi.
* MTÜ-le Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühing 2300.- krooni puuetega
inimeste tervisepäeva läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 121.
17.Erastamise reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 1000.- krooni KÜ Pärnasalu 24 ühistu moodustamise
kulude katteks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 122.
18. Sotsiaaltoetused. Otsustati vastu võtta korraldus nr 123.
19. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 124.

20. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 125.
21. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 126.
22. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 127.
23. Hooldaja määramine. Otsustati vastu võtta korraldus nr 128.
24. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Reklaamimaksu kehtestamine Saue linnas“ läbiarutamine. Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
25.Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Saue linna taksoveo eeskirja
kehtestamine“ läbiarutamine. Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse
26. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise kord Saue linnas “ läbiaruatmine. Otsustati nõustuda
eelnõuga ja suunata see volikogusse.
27. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Saue linna omavalitsusteenistuse palgakorralduse ja volikogu liikmetele hüvituste maksmise alused“ muutmine läbiarutamine. Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.
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Sajakorpi toodab monteeritavaid harjasid
Aktsiaselts Sajakorpi toodab
Sauel Pärnasalu tänava endises
Agrovarustuse laohoones tööstuslikke harjasid juba mitmeid
aastaid. Soome firma Sajakorpi
Oy tegi sajandivahetuse paiku,
täpsemalt 1999. aasta lõpul 10
miljoni kroonise investeeringu
Sauele. Endine laohoone muudeti tootmise ja laohooneks, ehitati juurde kontori ning olmeruumid. Algul paigaldati üks, seejärel teine tootmisliin, selle aasta alguses seadistati aga juba
kolmas tööstuslike harjade tootmisliin. Sajakorpi valmistab
plastmassist rõngakujulisi harju
tööstusele, tänavapuhastusmasinatele. Erilisi nõudmisi esitatakse neile harjadele, millega puhastatakse lennujaamade stardi -ja
maandumisradasid. Sajakorpi
harjasid kasutavad ka raudtee ja
trammiettevõtted rööbastee puhastamiseks. Tavaliselt monteeritakse üksikud rõngakujulised
harjad võllile. Võlli pikkusest
sõltub kui palju üksikuid harjasid sellele kokku monteerida
saab. Puhastusfirmad kasutavad
oma seadmetel ning masinatel ka
üksikuid harjasid, mida Sajakorpi suudab valmistada.
Firma nimi on tegelikult perekonnanimi. Firma AS Sajakorpi 90% aktsiate omanik on Kimmo Sajakorpi, kelle isa ettevõtte 1945. aastal asutas. Sisuliselt
on tegemist perefirmaga ja vaid
10% aktsiatest kuulub nüüd
Hannu Partalale, kes rahandusspetsialistina kuulub firma nõukogusse. Sauelt läks esimene
toodang 2000. aasta algul Root-

si. Enamus tootmisest ongi Soomest üle toodud Eestisse. Sauel
asuvas tehases on 1700 ruutmeetrit tootmise all, lisaks veel
laopinnad valmistoodangu ja
tooraine jaoks. Soomes on firma
säilitanud vaid väikesemahulise
ja väga spetsiifilise tootmise
nagu näiteks harjade tootmise
paberitööstusele. Sauel asuvat
tootmist juhib tegevdirektor Jaanus Eamets koos kontori juhataja Kristel Vanjukiga. Kohalikule turule jääb aga umbes 10%
toodangust. Harjade tarbijad on
tänavapuhastusega tegelevad
ASid Vare, Jaakson ja & Co jt.
Ettevõtte toodangust põhiline
osa, seega umbes 90%, läheb
Saksamaale, Soome ja teistesse
Skandinaaviamaadesse.
Omanikud käivad Soomest
tootmist jälgimas
Juhatuse esimees Kimmo
Sajakorpi oli ettevõtte külastamise päeval Sauel tootmist üle
vaatamas ja hakkas just Tallinna
lennujaama poole sõitma. Mees
ütles, et ta on investeeringuga
Eestisse väga rahul. Tõsi, rahapaigutus pole tema sõnul end
veel tasa teeninud, sest 5 mln
krooni läks maksma kinnisvara
ja sama palju tuli investeerida
seadmetesse. Viimased on kallid,
valmistatud Soomes spetsiaalselt
Saue tehase jaoks. Kuna tegemist on polümeeride termilise
töötlemisega, siis töötab tehas
katkematult nädal aega. Tehases
on 20 - 22 töötajat, kes tegutsevad kolmes vahetuses. Masinad
käivitatakse tavaliselt pühapäe-

Perefirma asutaja poeg ja praegune põhiomanikust juhatuse esimees Kimmo Sajakorpi (vasakul) ja nõukogu liige
Hannu Partala käivad tihti Saue tehases tootmisel silma peal
hoidmas.

va õhtul seitsme ajal ja kogu süsteemi soojendamiseks töörežiimile läheb 3 tundi. Ühe jutiga
töötatakse reede õhtu kella üheksani. Mida pikemalt järjest tööd
saaks teha, seda kasulikum oleks
ettevõtjale, sest tooraine kadu on
väiksem. Töötajad aga vajavad
puhkust.
Kimmo Sajakorpi rahulolu
aluseks on tellimuste stabiilsus.
Igal nädalal läheb näiteks kaks
kuni neli rekkatäit harju Saksamaale. Tellimusi on sel aastal ca
15% rohkem kui eelmisel. Ka
käive on kasvanud – kui 2001.
aastal oli AS Sajakorpi Saue tehase käive 21 mln krooni, siis
2002. aastal juba 26 mln krooni.
Seega kasv oli märgatav ehk
19%. Saue tehas on tegelikult
vaid osa Sajas Groupist, sest lisaks Saue ja Soome tootmisele
ning ettevõtte peakontorile Soomes, asub veel müügiorganisatsioon Saksamaal. Seega oli kont-

serni kogukäive 4,5 mln eurot
eelmisel aastal. Kasumis ollakse küll, kuid numbritest Kimmo
eelmise aasta kohta rääkida ei
tahtnud. „Kasum oli üsnagi positiivne“, kõlas tema napp kommentaar. Omaniku sõnul on
probleeme veel transpordiga –
asi paraneb Eesti liitumisega
Euroopa Liiduga. Siis pole enam
piiridel tõrkeid ja venitamist. Sel
talvel on karmid ilmastikuolud
tootjat seganud. Koormad lähevad laevaga Eestist minema ja
jäätunud meri on tihti takistanud
rütmilist tarnimist. See on aga
väga tähtis, sest laopinda on tehasel vähe, toodang tuleb kohe
tellijale ära saata ja põhimõtteliselt tuleb arengu tagamiseks
uut laopinda veel välja ehitada.
Selle aasta alguses paigaldatud
1,5 mln maksnud tootmisliin
lubab aga julgelt tulevikku vaadata.
Juhan Hindov

Lugeja kirjutab

Kui turvaline on Saue linn
tegelikult

Kolmas liin annab tehasele võimsust juurde.

Saue Sõna nr 6 (22 märts 2003)
kirjutas sellest, et 14. märtsil sõitis meie linnas ringi narkojoobes
mees. Ta sai sedaviisi vabalt ringi sõita üle poole tunni. Minul
isiklikult tekkis seejuures küsimus linna turvalisuse suhtes.
Turvafirma Falck küll leidis selle meesterahva 40 minutit pärast
väljakutset, kuid see oli siiski liiga pikk aeg tema otsimiseks!

Kutsun üles kõiki linnaelanikke
olema tähelepanelikumad ka päise päeva ajal, sest parem on karta kui kahetseda. Ka ei maksa
häbeneda märkuse tegemisel
poemüüjatele, kui nad alaealistele õlut või suitsu müüvad.
Need on ju meie noored ja meie
tulevik.
Lugupidamisega
Ulvi Seermaa
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Saue Muusikakooli ansambel Jazz
Beats esines Pelgulinna rahvale
26. aprilli õhtupoolikul esines
Saue Muusikakooli ansambel Jazz
Beats pika ja vaheldusrikka kavaga Pelgulinna Rahvamajas. Hiljuti remonditud rahvamaja oli hubane ja armas. Rahvamaja on ilus,
kõrge lae ja suurte akendega saaliga, kus on kõik vajalik nauditavaks musitseerimiseks.
Ansambli esituses kõlasid palad nii väiksemale kui ka suurele
koosseisule. Energilised, sütitavad
lood vaheldusid kaunite ballaadi-

dega. Lugude vahepeal tutvustas
ansambli juhendaja Iljo Toming
tasapisi ka esinejaid ja nende põnevaid isikuomadusi. Põgus tutvustus siingi: Sandra Sepp, Karl
Kanter - soolokitarril, Mairo Marjamaa – sopran ja altsaksofon,
Kaarel Liiv - basskitarr, Holger
Marjamaa - löökpillid, Grete Soosalu, Anneli Kõressaar – klahvpillid ja klarnetid, Katrin Kvade - altsaksofon., Märt Vijaste - trompet.
Ansambli liikmete mängutase

TÄHELEPANU MUUSIKASÕBRAD!
Saue Muusikakool võtab vastu 2003/2004 õppeaastaks
uusi õpilasi.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9
Meil saab õppida klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, ksülofoni ja basskitarri.
Oodatud on lapsed vanuses 7-12 aastat.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 21. ja 22. mail
kell 17.00 – 19.00 ruumides 118, 119
Konsultatsiooniks palume lapsel ette valmistada üks laul, mida
ta saab õpetajatele laulda.
Konsultatsioon on soovituslik, sest laps ja lapsevanem saavad
tutvuda sisseastumiskatsete nõuetega.

Tantsuga saab
kevadesse minna

Alates 1982 aastast tähistatakse
29. aprillil kogu maailmas
UNESCO Rahvsuvahelise Tantsunõukogu CID ettevõtmisel tantsupäeva. Tänavu olid tantsuhuvilised
hiljuti renoveeritud kultuurikeskusesse Kaja Mustamäel. Tantsurahvast kogunes mitusada ja seda väikestest tantsusõpradest eakateni.
Erinevatel aastatel on Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
pakkunud oma liikmetele võimalusi tantsupäeva tähistamiseks.
Küll on tantsitud Raekoja platsil
ja Viru tänaval Tallinnas, Lindakivi
Kultuurikeskuses Lasnamäel ja
mujalgi. Tantsupäeva peamine eesmärk on tõmmata tantsule avalikkuse laiemat tähelepanu.

Saue eakate võimlemisrühma liikmed on kehastunud
meremeesteks.

Galakontsert Kultuurikeskuses Kaja kujunes kevadiselt värvikaks. Kultuurikeskuse direktori
Ülo Luhti sõnutsi pakuti tantsudevalikut n.ö seinast seina, sealhulgas võiks mainida steptantsu, svingi, balletti, rahvatantsu jne. Ühtekokku oli kokkutulnud tantsukollektiive neliteist, sealhulgas sellised ansamblid nagu Kuljus, Sõprus,
Modus, Kullaketrajad, Pilvikud,
Nepesedõ, Luukar, Saue Kägara,
Vokiratas jt.
Teatavasti on 2003. aastat kuulutatud ülemaailmseks puuetega
inimeste aastaks. Sestap anti võimalus esinemiseks ka Saue ja Keila eakatel ning puuetega inimeste
võimlemisrühmadele, kes esitasid
lustaka nn merelemineku kava.
Tantsurahvas on teadupärast sõbralik rahvas, kes oskab ise tehtust rõõmu tunda ja seda ka teistega jagada. Pea kahetunnine kontsert pakkuski nii esinemise kui ka pealtvaatamise elamust nii noortele kui vanadele. Sümpaatne korraldus ja tore
vastuvõtt kujundasid ühe järjekordse tantsuelu rikastava kevadõhtu.
Elena Kalbus
tantsujuht

Ansambel Jazz Beats oma hoogsa esiemise lõpul Pelgulinna Rahvamajas.
on aastaga oluliselt tõusnud. Soololõike esitatakse nüansirikkalt ja
huvitavalt. Samuti on tublisti paranenud ansambliliikmete omavaheline koostöö. Pelgulinna Rahvamaja juhataja sõnul polevat ta nii
palju noori ja andekaid inimesi selles majas korraga näinud. Rahvamaja juhataja soovis ansamblile
tuult tiibadesse ja pakkus lõpetuseks noortele pruukosti. Ansambli juhendaja oli esinemisega rahul
ning kinnitas, et noortel on aasta-

ga palju teadmisi juurde tulnud.
Ansambel valmistub lähiajal
esinemiseks I Noorte Improvisatsiooni Festivalil “Visioon” 15. juunil 2003 aastal Sauel, kuhu koguneb enamus jazzihuvilisi noori üle
Eesti. Tänan ansambli juhendajat
Iljo Tomingat suurepärase töö eest
ning samuti perekonda Aino ja
Rein Joa, onu Unot, kes lahkesti
transpordimurest välja aitasid.
Kristiina Marjamaa
Saue Muusikakooli direktor

Kevadkontsert Karjakülas
Päevakeskuse tantsijaid ja lauljaid
on igal aastal kutsutud haiglatesse
ja hooldekodudesse esinema. Nii
on mitu korda käidud Iru hooldekodus, Merimetsa pansionaadis ja
diakooniahaiglas. Kevadpühade eel
andis ansambel Rukkilill Harald
Matvei juhatusel kontserdi Karjaküla Sotsiaalkeskuse eakatele.
Kontsert algas Jaan Ranna
“Saue valsiga”, järgnesid rahvalikud laulud kodust ja kaugest noorusajast. Vahepalaks esitas Jüri
Mänd mõnusaid kandlelugusid.
Kutsusime tantsuringi ka hoolealuseid, üks 91-aastane vanamemm sai “Kalle-Kusta” ja padespanni tantsimisega suurepäraselt
hakkama.
Seejärel tutvusime sotsiaalkeskuse eluga. Praegu on seal 24 hoolealust, kuid ruumi jätkuks 36-

le.Sauelt elab praegu Karjakülas
kaks vanaprouat, nemad on oma
eluga rahul. Ruumid on puhtad ja
korras, süüa saab neli korda päevas. Kord nädalas on saunapäev,
siis saunatädi peseb abivajajaid ja
vahetab voodipesu. Kaheses toas
elamine maksab 4200.- krooni,
kõigi mugavustega ühe inimese
tuba maksab 6000.- krooni kuus.
Tasumiseks pensionist ei piisa,
hoolealuse perekond peab puudujääva raha juurde maksma, vajadusel toetab ka omavalitsus.
Meile jättis sotsiaalkeskuses
käimine optimistliku tunde. Kui
aastad teevad oma töö ja enam ei
saa kodus elamisega hakkama, on
vanuril koht, kuhu minna.
Tiiu Kuuskme
Saue Päevakeskuse juhataja
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SK Saue Tammed tõid Kalevipoja kuju taas koju
SK Saue Tammede orienteerumisvõistkond võitis Kuressaares toimunud 34. Jüriööjooksu ja said
esikoha rändauhinna Kalevipoja
teist aastat järjest endale. Võistkonnas jooksid Marek Nõmm, Viivi-Anne Soots, Kirti Rebane, Erik
Aibast ja Andreas Kraas. Ülekaal
OK Põlva Kobrase ees oli üle 8
minuti. Kolmanda koha saavutas
SRD klubi Tallinnast.
Jüriööjooks on Eesti orienteerumise üks tähtsündmusi ja kevadhooaja värvikaim üritus. Viieliikmelises võistkonnas jooksevad vaheldumisi kolm meest ja kaks

SK Saue Tammed I võidukas
võistkond pärast Jüriööjooksu võitmist Kuressaares.

naist. Võistluse ühisstart antakse
õhtuhämaruses, kuid ainult esimene vahetus saab osa rajast päevavalges läbida. Teine vahetus ehk
esimene naine kasutab juba lambi
abi ja pimedas pannakse võistlejate orienteerumisoskused tõsiselt
proovile. Tänavuseks võistluskeskuseks oli Kuressaare lossihoov.
Võistlusrada kulges lossi ümbritsevatel tänavatel ning linnaäärses
kadastikus. Kaks üksteisest täielikult erinevat maastikutüüpi eeldasid võistlejatelt oskuslikku tempovahetust. Tänavatel joosti maksimaalsel kiirusel, kuid metsamaastikul tuli hoog pea täielikult maha
võtta, et kontrollpunktid vigadeta
läbida. See tekitaski paljudele
probleeme ning muutis võistluse
ettearvamatuks ja üllatusterohkeks.
Eksimustest ei pääsenud pea keegi
SK Saue Tammede esindusvõistkonnas jooksis avavahetust
Marek Nõmm. 24-aastane Marek
on Tammede koosseisus esimest
aastat. Ta on kuulunud Eesti noortekoondisesse ja tuntud eelkõige
oma jooksutugevuse poolest, kes
on tõusmas Eesti tipporienteerujate sekka. Jüriööjooksul ei ole Marek enne osalenud, kuid sellest
hoolimata alustas ta kindlalt ja
andis vahetuse üle teisena, 1.37
hiljem avavahetuse võitjast Rene

Ottessonist (OK Lehola). Teist
vahetust jooksis Viivi-Anne Soots.
Tema jooksis teist vahetust ka eelmise aasta võidukas võistkonnas,
kus see tal kõige paremini ei õnnestunud. Tänavu parandas 30aastane suurte kogemustega ViiviAnne selle iluvea ja jooksis vahetuse parima aja, tõstes Tammed
liidriks.
Vahetust üle andes juhtus
võistkonnale aga mälestusväärne
viperus. Kolmanda vahetuse
jooksja Erik Aibast “magas” Viivi-Anne finisheerumise maha. Ta
märkas seda küll üsna kiiresti, kuid
aega kulus üle minuti enne kui
Erik endale lambi pähe sai ning
Viivi-Annelt kaarti üle võttes rajale sööstis. Ootamatu start halvas
mõnevõrra ka Aibasti võistlussooritust. Kui esimesel vahetusel kulus etappi läbimiseks veidi üle 40
minuti, siis Eriku etapiaeg ületas
50 minuti piiri. Kuid ootamatult ilmus Erik lossiümbrusesse siiski
esimesena ning suutis head jooksukiirust hoides Tammede edu isegi veidi suurendada. Öisel rajal
eksisid teisedki ja Kirti Rebane
läks neljandat vahetust jooksma
soliidse 6 minutilise edumaaga.
Saue Tammed ühtlaselt võimekas
Eesti koondisesse kuuluv 29aastane Kirti ei ole end kunagi pimeduses joostes kindlana tundnud.

Ka seekord tekkisid tal probleemid
kohe raja alguses. Kahe kontrollpunkti otsimisele kulus pea 15
minutit rohkem kui oleks pidanud.
Raja teises osas suutis Kirti end
sportlikult koguda ning jooksis
end taas liidrikohale. Kirti kasvatas vahetuse hetkeks edu ja ta saatis Andreas Kraasi ankruetapile 9
minutit enne OK Põlva Kobrast.
24-aastane Kraas alustas orienteerumistreeninguid Sauel Tõnu
Raidi käe all, kes juhendab teda
siiani. Eelmisel aastal osales Andreas Euroopa Meistrivõistlustel
ning on kogu talve innukalt treeninud eesmärgiks pääs Eesti koondise koosseisus MM-võistlustele
selle aasta augustis Shveitsis. Suur
edumaa järgnevate ees kergendas
ülesannet mõnevõrra. Andreas
jooksis oma vahetuse küpselt ilma
liigse riskita, kuid ei pääsenud temagi vigadest. Kuid võidus ei tekkinud tal hetkekski kahtlust.
SK Saue Tammede teine võistkond saavutas 58 võistkonna konkurentsis 19. koha, kus jooksid
Jürgen Einpaul, Edith Madalik,
Johannes Tasa, Piia Paasma ja Erkki Aadli. Kahe järjestikuse
Jüriööjooksu võiduga on SK Saue
Tammed kinnitanud end kui hetke
edukaimat orienteerumisklubi
Eestis.
Erik Aibast

Saue Gümnaasiumis on aktiivse eluviisiga õpetajad
Sündmus:
Aeg:
Koht:

Tegelased:

südamejooks
26. aprill 2003
Nõmme Spordikeskus ja ümbritsev looduslikult kaunis
mets
Saue Gümnaasiumi
õpilased ja 9 õpetajat (Anu Kell, Ann
Lemnits, Sirje Luberg, Malle Liiv,
Enla Odamus, Karin
Tümanok, Ulvi Urgard, Piret Uulma,
Heli Uustal)

Kevadiselt päikesepaistelisel,
kuigi külmavõitu kevadpäeval kogunesid paljud Saue Gümnaasiumi õpilased ja 9 õpetajat Nõmme
mändide alla, et rikastada oma argipäevi tervisliku jooksupäevaga.
Südamejooksu korraldajad Aktiivikeskus (Tiiu Mägi) ja Toompea
Noortekoda (Jüri Tümanok) olid
tänavu valinud Südamejooksuks
Nõmme Spordikeskust ümbritsevad metsarajad, mis sobisid tervisejooksuks paremini kui eelmisel
aastal Pirita asfaltteed. Saue Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad osalesid Südamejooksul juba teist aas-

tat. Südamlik laupäev Nõmme
mändide all andis oma panuse osalejate tervisesse, samuti toetasid
sauelased osalemisega ka laste südameoperatsioone.
Südamejooksu kui suurürituse põhipanus on tervise eest hoolitsemine, kuid on siiski meeldiv
tõdeda, et juba teist aastat õnnestus Saue kooli osalejatel saavutada ka auhinnalisi kohti. Õpilastest
olid parimad õed Pruulid: Enelin võitis karika ja jooksujalatsid,
Helena saavutas II koha 1 km
jooksus. Karel Israel saavutas
oma vanuseklassis samuti II koha.
Kuti-Muti noortelaagri tuusiku
omanikuks loositi Riina Rääbis.
Saue Gümnaasium sai kokkuvõttes ka parima kooli karika ning
tänu rohkele õpetajate osalemisele sai Saue Gümnaasium ka parima osalenud firma karika. Eriti
rõõmustav oli võit seetõttu, et õnnestus möödunudaastast saavutust
korrata – ka siis kuulutati Saue
Gümnaasium Südamejooksul parimaks kooliks, millega kaasnes
preemiareis Aura keskusesse Tartus. Selleaastaseks auhinnaks saavad sauelased kinkekaardiga külastada Keila Tervisekeskust, mis

aktiivset eluviisi harrastavatele
õpetajatele muidugi suurt rõõmu
tegi.
Kokkuvõttes oli väga meeldiv
ja hästikorraldatud laupäev. On
rõõmustav, et ka Saue kooli õpetajad leiavad tavatöö kõrvalt aega
oma tervisele mõeldes aktiivset
eluviisi harrastada ning isikliku
eeskujuga õpilasi innustada. Rõõmu aktiivselt veedetud tervislikust

Rahvamuusika
kontsert ja simman
17. mail 2003.a. kell 17.00
Saue kooli saalis
Esinevad: Folklooriansambel
Rootsist
Saue Kägara kapell ja
rahvatantsijad
Saue Simmajad, Vokiratas ja
ansambel Rukkilill
Sissepääs vaba

puhkepäevast tundsid kõik osalejad. Meeldivaid sporditraditsioone jätkates kutsub KS “Saue”
kõiki spordisõpru 30. augustil
2003 kell 21.30 osalema Saue linna 10. aastapäevale pühendatud
ööjooksul, mis toimub Saue
Gümnaasiumi juures.
Enla Odamus
Anu Kell

Neljapäeval, 15. mail
kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas

KEVADKONTSERT
SAUE LINNA
10. AASTAPÄEVAKS
esinevad Saue Gümnaasiumi
õpilased ja õpetajad
Peatse kohtumiseni!
Grete Põldma
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TEATED JA REKLAAM

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Võimalus tellida ka disainerit

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali.
NÜÜD KA
HÖÖVELDATULT
Avatud
E – R 8.00 – 17.30
L 10.00 – 13.00
Info telef.: 6 709 183 või
050 50 194

Nüüd saab tellida ka aiamööblit!
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 20.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

Laagri keskuses
Veskitammi 1
on avatud taas
ILUSALONG
•
•
•
•

OLETE OODATUD
Avatud
E – R 9.00 – 20.00
L
9.00 – 16.00
Telef: 6 796 424

naiste ja meeste juuksur
maniküür
pediküür
kosmeetilised protseduurid

Raamatupidamisteenused.
Küsi hinnapakkumist. Tel.
052 73 923 või erten@hot.ee

Anda üürile erinevaid pindasid Sauel

AS KAVENT annab aadressil Sooja 5 üürile erineva suurusega
pindasid, (alates 30 m -st kuni 1100 m -ni), mis võiksid sobida metallitööstusele (telfrid 3,5 t), plastmassitööstusele, õmblustööstusele, elektroonikatööstusele, puidutööstusele, autoremontijatele, laopindadeks jne. Võimalik saada kasutusse erinevaid metallitööpinke.
Suletud territoorium, olemas kõik kommunikatsioonid, piisav elektrivõimsus, kontoripinna ja garderoob-pesuruumi võimalus.
Üüri maksumus, olenevalt lepingu pikkusest ja üüritava pinna suurusest, alates 18 kr./m2 kuus, millele lisandub käibemaks ja tasu kommunaalteenuste eest.
Paindlikud lepingutingimused. Info 05011134.
2

10. mai 2003

2

Nüüd avatud
kolmapäevast- pühapäevani 11.00-18.00
Asume Sauepargi 5 (mõisa ja trahteri kõrval)
Info.053421215
AS Protten
Esinduskauplus
UUS VÄLJAPANEK
KEVADKOLLEKTSIOONIST.
JAKID, PÜKSID
SEELIKUD, PLUUSID,
UUED KINGAD.
KOTID UUTES VÄRVITOONIDES.

KÕIK SEE SAADAVAL,
PALDISKI mnt 19, KEILA
Tel 0674 75 67
E – R 9.00 – 19.00 ja L 10 – 16.00
P - suletud

N ÜÜD SAAB M UGAVALT

16. MAIL kell

K Õ IK I K I N D L U S T U S I V O R M IS T A D A
K A S A U E A R K -I E S IM E S E L K O R R U S E L

Toimub väliterrassi avamine

P E N S I O N Ä R I D E L E L I I K LU S K I N D LU S T U S 4 0 %
SOODSAM
O LE M E A V A T U D E S M A S P Ä E V A S T R E E D E N I
9 .0 0 k u n i 1 6 .3 0
LA U PÄ E V A L 9 .0 0 ku n i 1 4 .0 0
TERE TU LEM AST!
T e l: ( 0 ) 6 7 0 9 6 9 9 •
E -p o st: sa u e @ k in d lu stu sju h t.e e

Otsin abilist puude
saagimisel. Teatada
telefonidel 052 54 330 või
659 6502

MÜÜA 2-toaline korter
Sauel, 54 m2, köök 8m2,
paneelmaja, keskmine
seisukord. Hind 365000.EEK Helista ja tule vaatama!
Tel. 052-42883, 6596-784

21.00

õhtut sisustab ansambel KUUNAR
õhtul eripakkumised.
Laudu saab reserveerida tel.; 6 790 881
Pärnasalu 38 Saue

SAUE

OÜ Harjumaa Kaubahoov

KAUBAKESKUS

(Saue, Pärnasalu põik 1)

AVATUD 9.00 - 22.00

TOIDUPOODI vajatakse

MÜÜJAT
Info tel.6709-677 või
LASTEKODU 5 TALLINN
TEL 6606 350
GSM 055032277
WWW.EHITAL.EE

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L - 10.00-22.00
T, N - 16.00-22.00
P - SULETUD

Info tel: 670 9770
www.treening.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.

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.

tulla kohale.

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

