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Peaminister Juhan Parts külastas
pärast rahvahääletust Saue linna

17. septembri ennelõuna veetis
peaminister Juhan Parts Saue linnas. Peaministri büroo teatel plaanib peaminister sel aastal külastada kõiki Eesti linnu. Tänaseks on
ta pea pooltes linnades juba käinud.
Saue külastamisega alustas valitsusjuht rahvahääletuse järgset teist
tuuri mööda Eesti linnu. Peaministri eesmärgiks oli tutvuda Saue hetkeseisu ja arenguvõimalustega ning
vestelda rahvahääletuste tulemustest lähtuvalt sellest, mis ja kuidas
muutub Eestis Euroopa Liidu liikmena.
Esmalt kohtus Parts ajaloolises
Saue mõisas Saue Linnavolikogu
esimehe Ero Liiviku ja linnapea
Jaan Moksiga. Vestluses selgitasid
linnajuhid Sauel tehtut ja linna
arengueelistusi. Samuti teavitasid
nad valitsusjuhti tema esindaja
Harju maavanema Orm Valtsoni pidurdavast rollist ja tegevusest linna arengus ja peamiselt maaprobleemide lahendustes. Näitena toodi erinevate detailplaneeringute tagasilükkamise maavalitsuse poolt,
mis muuhulgas takistab nii gümnaasiumi algklasside ja muusikakooli uue hoone kui ka Kadaka piirkonna eramute ehitamist. Põgusas
mõttevahetuses peaministri, maavanema ja linnajuhtide visiidi lõpul märkis aga maavanem, et suuresti takerdub maaprobleemide lahendamine riigi Maa-ameti seisukohtade taha.
Saue linna vaadeldi ka piirkondlikus kontekstis
Saue vallas on lähiajal kavas
ehitada umbes 500 eramut, mille
elanikud kasutaksid paratamatult
ka Saue linna teenuseid ja munitsipaalasutusi. Saue linna suurimaks
kitsaskohaks on aga nii munitsi-

Peaminister kinkis Sauele
lipu.

paalmaa kui üldse vaba maa vähesus. Nendest tõikadest ja muudest
arengueesmärkidest lähtuvalt, soovitas peaminister hakata tõsiselt
tegelema Saue linna ja Saue valla
ühendamise temaatikaga. Linna
5000 ja valla 7000 elanikku annaksid kokku korraliku tulubaasiga
tugeva ja arenguvõimelise omavalitsuse.
Peaminister tutvus ka Saue ettevõtete ja asutustega. Sauet kui
Tallinna lähedast hea logistilise
asukohaga asumit ja teisalt endisest
Eesti Põllumajandustehnika Harju
Rajoonikoondise kortermajade
piirkonnast välja arenenud linna
iseloomustab transpordi ja masinaehitusega seotud ettevõtlus. Mitu
firmat toodab erineva spetsiifikaga ehitusmaterjale. Kõigile tuntud
on Sauel asuv ASi Baltic Paulig
oma maitseainetööstusega.
Parts külastas kahte Eesti kapitalil põhinevat firmat. Arco Trans
AS on üks Eesti juhtivaid transpordi –ja logistikaettevõtteid, mis pakub rahvusvaheliste vedude täispaketti koos tolliteenusega. Koos kõigi tütarettevõtetega on ettevõtte
aastakäive ligi miljard krooni ja
seal töötab sadakond inimest. Firma juht Kaido Kaljusaar tutvustas
ettevõtte tegevushaaret ja põgusalt
peatuti ka transporditeenust pärssivatel asjadel. Teine külastatud ettevõte Sami AS on masinaehitusettevõte, mille tegevusaladeks on
ehitustõstukite ning –masinate
tootmine ja müük. 75 töötajaga
Sami käive on 70 miljonit krooni
aastas. Mõlemad firmad tegutsevad
peamiselt Euroopa turul, kuid
Samil on juhatuse esimehe Uuto
Jugala sõnul plaan lähiajal süvitsi
arendada koostööd Hiinaga.
Peaminister vaatas Saue Gümnaasiumi kompleksi
Gümnaasiumi hoones tegutseb
lisaks kooliujulale spordisaal, huvikeskus, raamatukogu ja muusikakool. Kõike seda haldab koolihaldusasutus, mille juhataja Sirje Tuus
tutvustas asutuse tegevuspõhimõtteid. Gümnaasium on aga oma
õpitulemuste kui -tingimuste poo-

Peaminister Juhan Parts koos volikogu esimehe Ero Liiviku,
linnapea Jaan Moksiga tutvus ASis Sami tootenäidistega. Selgitusi andis juhatuse esimees Uuto Jugala.
lest üks Harjumaa väljapaistvamaid. Kool on ehitatud algselt
1985. aastal 650le õpilasele, kus
hetkel õpib 940 õpilast. Alates
2000. aastast on sellele ehitatud lisakorrus, ujulaga spordikompleks,
aula ja raamatukogu ning renoveeritud sööklakompleks.
Hiljemalt 2005. aastaks oleks
vaja ehitada algklasside ja muusikakooli uus hoone ning jalgpallistaadion, et ei peaks mitmes vahetuses õppima ning et ka muusikakool ja huvikeskus saaks päris
omad ruumid. Staadionit vajab eeskätt 150liikmeline Saue Jalgpalliklubi. Hädavajalike rajatiste ehitust
takistab kooli ümbritsev minimaalne maa-ala. Peaminister Juhan
Partsi Saue visiidi lõpetas kohtumine elanikega. Selle teemaks oli
„Eesti Euroopas“.
Peaminister kõneles Eesti väljavaadetest
Peaminister tegi oma sissejuhatavas kõnes statistilist laadi märkusi Saue kohta: “Saue linn on elanike arvult täpselt keskmine, 24.
kohal, teist leidub 23 suuremat ja
23 väiksemat linna. Teine keskmine näitaja puudutab minu linnadetuuri peaministrina: võtsin nimelt
nõuks sel aastal läbi käia kõik Eesti linnad. Ja täna, olles teie juures,
olen jõudnud täpselt poole peale,
24. linna. Niisiis viibiksin justkui
Eesti kõige keskmisemas linnas.
Samas on Saue mitmes mõttes Eesti
esimene linn. Saue ei ole mu mee-

lest mitte Tallinna vari, vaid tahaksin mõelda umbes nii: et Saue kehastab suurlinna vooruste kvintessentsi, kontsentraati, millest suurlinnaga paratamatult kaasas käivad
pahed on välja destilleeritud. Ja
viimaks: Saue on ka kõige eurosõbralikum linn Eestis. Teie jah-häälte ülekaal pühapäevasel rahva- hääletusel oli Eesti linnadest võimsaim.
Enam kui kolmveerand sauelastest
andis oma hääle Eesti Euroopa Liiduga ühinemise poolt.”
Mõttekäigus Eesti ülesannetest
nüüd, kui Eesti rahvas on öelnud
oma kindla jah-sõna Euroopa Liiduna, selgitas peaminister, et esmalt tuleb meil üheskoos mõtestada ja sõnastada Eesti arengutee
Euroopas, normaalse elamisväärse
iseseisva riigina. Ta ütles, et meil
on olemas esialgne teekaart Eesti
jaoks, mille lähteülesandega on
juba paar kuud tegeldud. “See on
põhimõtteline plaan “Eesti 2014”,
mis annab visiooni Eesti siseriiklikust protsessist, mille tulemusena
peaksime jõudma põhieesmärgini:
rahvusliku rikkuse kahekordistamiseni lähema 10 aasta jooksul.” Peale kõnet küsisid Eesti kõige Euroopa Liidu sõbralikuma linna elanikud asjalikke ja elulisi küsimusi.
Kohtumise lõpetas Saue Muusikakooli ansambel Jazz-Beats rütmika palaga, mis andis kõigile kaasa
hea tuju kogu päevaks ning energiat kodulinna arendamiseks.
Aili Mölder
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Toimetaja veerg
Lehed juba langevad
Nädalapäevad tagasi algas sügis. Mõnusat
sügist kõikidele sauelastele! Iga normaalne
poliitik ütleks Sauel toimunut silmas pidades, et sellel aastal on poliitikasügis olnud
eriline. Mõnes mõttes on see tõsi, sest nõnda nimekaid poliitikuid nagu Siim Kallas,
Liina Tõnisson, Andres Tarand või Tunne
Kelam satub pealinna lähistele rahvaga kohtuma ainult valimiste aastal. Kui isegi siis.
Kõik need poliitikud kinnitasid Saue rahvale koolis toimunud kohtumisel, et Euroopa
Liit on kasulik. Sauelased olid paljuski nendega nõus ja rahvahääletusel oli vaid ca iga
viies sauelasest hääletaja selle seisukoha
vastu. Sauelaste sellesuunalist tublidust käis
kiitmas ka peaminister Juhan Parts, kes oma
Eesti linnade läbikäimise turneel külastas just
Sauet esimesena pärast Euroopa Liidu asjus
toimunud rahvahääletust. Meenutuseks sellest kohtumisest jättis peaminister Sauele
sini-must-valge lipu, pidades silmas peatset
rahvuslipu juubeliaastat.
Mida peaminister Sauel tegi, sellest on
lugejatele ülevaade antud. Mõistagi on palju tööd selle pealispinna taga. Valitsusjuhti
huvitas, kuidas ja millises suunas kulgeb
Saue areng. Tallinna kohta käib teatavasti
legend Vetevanast, kes lubas Ülemiste vood
valla päästa, kui linn valmis on. Sestap pealinn kunagi valmis ei saagi. Sauet pole ei
Soome Tuuslar ega Ülemiste Vanake hirmutamas käinud, kuid praegune linnavalitsus
püüab sellest hoolimata kiirendada linna
arengut. Saue pindala pole suur ja just maaprobleemid ongi määrava tähtsusega. Linnas
on piisavalt sobivaid ehitusplatse eelkõige
elamute rajamiseks. Just maaküsimuste lahendamisel palusid linnajuhid valitsusjuhilt
toetust. On ju mitmed Saue maaomanikud
aastaid oodanud võimalust omandit iseenda
ja linna huvides kasutada. Seni küll kasutult.
Linnajuhid loodavad maaprobleemide
korraldamise osas edasiminekut. Kõige pitsitavam näide on Saue Gümnaasiumi olukord. Enam kui 600le õppurile kavandatud
koolis õpib täna enam kui 900 last. Kitsas
on. Lisaks töötab koolimajas muusikakool,
huvikeskus, raamatukogu jne. Tarvis oleks
algklassidele ja muusikakoolile uus maja
ehitada, kuid linnal ega riigil pole maad.
Kooli ümber on vaid eramaa ja maaomanikuga kompromissi leidmine takerdub. Põhjusi on mitmeid ja objektiivse pildi loomine
valitsusjuhile oligi üks paljudest peaministri visiidi ajal käsitletud asjadest Sauel. Nüüd
ei tohi lootusi liiga hellitada, sest Saue asjad
pole Juhan Partsi päevaplaanides esikohal.
Samas tuleb aga meeles pidada, et issanda
ja riigi veskid jahvatavad aeglaselt, aga kindlalt. Seega edulootusi on ikka.
Juhan Hindov
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Sauel käis hääletamas pea
80% valijaist

Eelmises lehes kirjutasime Saue inimeste aktiivsusest eelhääletamisel. Tänaseks võib öelda, et Euroopa Liiduga ühinemise rahvahääletusest võttis osa 79,2% sauelastest. See on üsna
kõrge hääletamisest osavõtt. Nimelt oli referendumi toimumise ajaks registreeritud 4047 valijat Saue valimisnimekirjas ja neist käis hääletamas 3206 inimest. Euroopa Liiduga liitumise poolt andis oma hääle 2421 sauelast ja vastu

hääletas 773 linnakodanikku. Osa sauelasi hääletas ka väljaspool oma kodulinna teistes valmisjaoskondades. Nendega koos kujunes sauelaste poolthäälte arvuks 75,89% ja Euroopa
Liiduga ühinemise vastu oli 24.20% sauelastest. Sellest järeldub, et Saue oli üks kõige kõrgema toetusprotsendiga Euroopa Liiduga ühinemist toetav kohalik omavalitsus.
Saue Sõna

Konkurss Kaunis Kodu on
oodatud sündmus

Juba mitmendat aastat korraldab Saue Linnavalitsus konkursi parimate koduaedade väljaselgitamiseks Saue linnas. Ettevõtmise hingeks
on keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger
Urva, kelle üheks töövaldkonnaks on ka heakorra probleemid. Sel aastal esitati konkursile
arvukalt koduaedu hindamiseks. Konkursi Kaunis Kodu 2003 kokkuvõtete tegemine toimub
1. oktoobril Saue Gümnaasiumi aulas. Nagu
ikka, annab konkursi võitjatele meened ja auhinnad kätte linnapea Jaan Moks. Koosviibimisele on kutsutud aiandusehuvilised, oma elamu ümbruse korrastamisel silma torganud linnakodanikud, õpilaste töölaagri tublimad, kon-

kursi organiseerijad ja toetajad.
Kingituseks on firma Elvese poolt valmistatud võitjate eramupildiga seinakellad, Saue
linna logoga seinataldrikud ja lisaks muid üllatusi. Üritus Kaunis Kodu on kujunenud linnakodanike seas väga populaarseks. See on
pereüritus, kus osalejate arv on küündinud 120150. Iga-aastast konkurssi Kaunis Kodu oodatakse ja see valmistab paljudele linnakodanikele suurt rõõmu. Kindlasti on see üritus, mis
innustab linnakodanikku järjest rohkem tegema oma kodu heaks. See on tubli linnakodaniku tunnustamise pidu.
Saue Sõna

Hommikune buss hakkab
sõitma päripäeva
Saue linnavolikogu ja linnavalitsuse koostöös
plaanitakse bussiliini nr 190 hommikused bussid suunata Saue linna territooriumil sõitma senisest vastupidisel suunal. Selleks rajatakse
üheksa uut bussiooteplatvormi, et reisijatel
oleks võimalik mugavalt bussi siseneda. Uutesse peatustesse tuleb paigaldada ka bussipeatust
tähistavad tahvlid. Tööde maksumus on ligi

sada tuhat krooni. Linnavalitsus soovib nimetatud töödega valmis saada oktoobri alguseks.
Millal hommikused bussid liikumissuunda vahetavad, pole tänaseks veoteenust osutava AS
Hansabuss veel lõplikult kokku lepitud. Kõnelused sel teemal käivad ja täpsustatakse veotingimusi.
Saue Sõna

Avati fotonäitus Saue laste suvest

Saue Linnavalitsuse fuajees avati esmapäeval
fotonäitused Saue Linna Lastekaitse Ühingu suvistest tegevustest. Fotod jutustavad Saue laste
tegemistest Saue Lastekaitse Ühingu korraldatud kunstilaagrist, linnalaagrist, samuti “Saue
Seikluse” poiste ekspeditsioonist Alpidesse.
Fotode autoriteks on enamasti laagrite juhendajad ja ka Alpides käinud poisid ise.
Kunstilaager toimus juulis ja seda vedasid
Monika Liiv, Eha Tamme ja Maret Pingin. Linnalaagri 2 vahetust olid augustis, asjakohase

projekte kirjutas ja rahasid taotles Anneli
Ritsing. Linnalaagris olid tegevad kasvatajad
Heli Joon, Eha Tamme, Monika Liiv ja Katrin
Pedaste. Poiste mägimatka juhtis ja korraldas
Üllar Põld. Suured tänud kõigile kaasaaitajatele, eelkõige Saue Noortekeskusele, Saue Linnavalitsusele, Saue Kaubakeskusele, Hasartmängumaksu Nõukogule ja Lastekaitse
Liidule. Aitäh ka kõigile teistele, tänu kellele
need suvised üritused said toimuda.
Anneli Ritsing

SAUE LINNAVALITSUS
teatab:
7. OKTOOBRIL KELL 18.00 toimub
SAUE GÜMNAASIUMI AULAS (Nurmesalu 9)
KADAKA PIIRKONNA ÜLDPLANEERINGU lähteülesande ja eskiislahenduse
tutvustamine ja AVALIK ARUTELU

VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavalitsus arutas maa riigi omandisse jätmise
seisukohta, reservfondist raha eraldamist,
volikogu eelnõusid ja Saue linna tänavate nimistut
Linnavalitsuse 23 istung toimus
12.septembril ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Seisukoht maa riigi omandisse jätmise kohta.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
233.
2. Saue linna Ridva tn 15 maaüksuse detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
234.
3. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati:
* 10 tuhat krooni Eesti Jõutõsteliidule Saue linnas läbiviidavate
jõutõstevõistluste korralduskulude
katteks;
* 100 tuhat krooni auditeerimis-,
arhiveerimis-, linna uue kodulehekülje- ja täiendavate bürookulude
katteks;
* 100 tuhat krooni ruumide ümberehituse kulude katteks;
* 100 tuhat krooni uute töökabinettide sisuste katteks
* 5 tuhat krooni linna ühtse IT teenistuse sõidukite ülalpidamise kulude katteks;
* 20,8 tuhat krooni Tule tn 7-20
sotsiaalkorteri remondikulude kat-

teks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 235.
4. Saue Linnavalitsusele saabunud arvete ja linnavalitsuse
blanketivormidel täidetud avalduste registreerimine.
Alates 01.10.2003 tuleb kantseleil
registreerida dokumendiregistris
kõik linnavalitsusele saabunud arved ja linnavalitsuse blanketivormidel täidetud avaldused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
236.
5. Saue linna tänavate nimistu
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
237.
6. Revisjonikomisjoni „Omavalitsuse ja tema üksuste majandus
ja juhtimistegevuse revideerimise aruanne“ seisukoha võtmine.
Linnavalitsus võttis vastu alljärgneva protokollilise otsuse:
1. Saue Linnavalitsus võtab
edaspidises töös arvesse revisjonikomisjoni revideerimise aruandes märgitud puudused, märkused ning ettepanekud.
Linnavalitsus on läbi viinud
struktuurimuudatused ning

Kõik linnavalitsuse määrused ja
korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

Saue linna tänavate nimistu

12. september 2003 nr 237

Saue linna tänavate
nimistu kinnitamine
Vastavalt Kohanimeseaduse § 5 lg 3, Saue Linnavolikogu 16.10.1997
a määruse nr 21 ”Saue linna kohanimede määramise kord” p 2.2,
arvestades linna tänavate nimede määramise aktide paljusust ja ebaühtsust ning tänavanimede määramise dokumentatsiooni korrastamise eesmärgil annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Kinnitada 01.09.2003 a seisuga Saue linnas kehtivate tänavate
nimistu vastavalt lisale.
2. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 16.04.2002.a. määrusest nr 131
“Saue linna ja Saue valla vahelise piiri muutmine “ ei ole Saue linna
nimistus enam Keila maanteed, sest ta asub tervenisti Saue valla
territooriumil.
3. Avaldada korraldus ajalehes Saue Sõna ja Riigi Teatajas
4. Korraldus jõustub 01.10.2003
Jaan Moks
Linnapea

gusse.
10. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „Saue linna 2003.a eelarve muutmine ja II lisaeelarve“
läbiarutamine ( II lugemine).
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
11. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „Saue Linnvalitsuse põhimääruse kinnitamine“ läbiarutamine III lugemine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
12. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „Saue linna 2004-2013.a
arengukava kinnitamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
13. Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu „ Saue linna üldplaneeringu muutmine Kadaka piirkonnas“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
14. Info.

Lisa Saue Linnavalitsuse 12. 09. 2003 a korraldusele nr 237

SAUE LINNAVALITSUSE
KORRALDUS

Saue

on võtnud tarvitusele vajalikud abinõud, et tulevikus
sarnaseid rikkumisi vältida.
2. Saue Linnavalitsus arendab
ning tõhustab sisekontrolli.
3. Tutvunud revisjonikomisjoni revideerimise aruandega,
teeb Saue Linnavalitsus ettepaneku volikogule kaaluda
täiendava revisjoni algatamist aastast 1996-1999.a.
4. Saue Linnavalitsus on seisukohal, et endine linnastruktuuri juht võiks anda selgitusi revisjonikomisjoni
,,Omavalitsuse ja tema üksuste majandus ja juhtimistegevuse revideerimise aruanne“ kohta.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
238.
8. Erandkorras tasuta sõiduõiguse võimaldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr
239.
9. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Seisukoht maa riigi omandisse jätmise kohta“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu voliko-

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

1. Aedniku
2. Aiamaa
3. Aniisi
4. Ale
5. Istiku
6. Juure
7. Kadakamarja
8. Kakao
9. Kasesalu
10. Kauguse
11. Kesa
12. Kivikangru
13. Kiviloo
14. Kivipõllu
15. Kivipõllu põik
16. Kohvi
17. Koondise
18. Koore
19. Kuuma
20. Kuuseheki
21. Kuusemetsa
22. Kütise
23. Laanesoo
24. Laastu
25. Ladva

26. Lati
27. Laua
28. Lehtla
29. Lehtmetsa
30. Maamõõtja
31. Maastiku
32. Meistri
33. Muskaadi
34. Mõõdu
35. Männi
36. Nurgakivi
37. Nurmesalu
38. Nõmmiku
39. Paju
40. Palgi
41. Peenra
42. Perve
43. Puidu
44. Pärnasalu
45. Pärnasalu põik
46. Raiesmiku
47. Rauna
48. Rauna põik
49. Ridva
50. Ridva põik

51. Salu
52. Sarapiku
53. Sauepargi
54. Segu
55. Sooja
56. Suurevälja tee
57. Taimla
58. Tammelehe
59. Tammepargi
60. Tammesalu
61. Tammetõru
62. Telje
63. Tule
64. Tule põik
65. Tõkke
66. Tõkke põik
67. Tähise
68. Töö puiestee / Töö pst
69. Uusaru
70. Uusaru põik
71. Vana-Keila maantee/
Vana-Keila mnt
72. Viigimarja
73. Viida
74. Välja
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Argentiinas saab huvitavat kooliharidust

Mina ja mu koolivorm.
Elan linnas nimega Salta
mis kuulub Argentiina põhjaregiooni. Salta provints, mis katab
154 000 ruutkilomeetrit, asub Boliivia piiri ääres. Kuhugi kaugemale polegi veel jõudnud, esmaspäeval lähen arvatavasti väiksele reisile ümbruskonnas, siis ehk näen
rohkem. Salta linna ümbritsevad
igast kandist väikesed mäed
(cerros), mis on eriti ilusad hommikuti, kui päike hakkab tõusma
ja alguses ainult neile peale paistab.
Blond inimene on selles linnas haruldus. Alguses oli eriti ime.
Nüüd olen juba sellega ka harjunud. Koolis pisemad tüdrukud tulid isegi juustest sikutama, ei tea
kas arvasid et pole ehtne?!
Saadan kooli pildi ka sest see
on hoopis teistsugune kui Eestis.

Käin tüdrukute erakoolis nimega
Colegio de Jesus. Nimest võib juba
aru saada, et see on väga usklik
kool. Kooli küljes on pisike kirik,
kus iga teisipäev ja neljapäev toimub umbes 10 minutiline missa.
Koolis tegutsevad õed, täpsemini
nunnad, räägivad jumalast, palvetatakse jne. Mõnikord reede hommikuti minnakse kirikusse laulma.
Koolis tuleb olla 7.10. Siis toimub rivistuse taoline asi, lipu heiskamine koos lipuhümniga, seejärel tervitus ja mingite palvete lugemine.7.30 algab esimene tund.
Üks tund kestab 40 minutit ja
ainult õpetajad vahetavad klasse.
Iga kahe tunni järel on 5 minutit
pausi ja peale neljandat tundi on
vaheaeg 25 minutit. Kool lõpeb tavaliselt 13.05, minu kursusel reedeti varem. Õpin viimase aasta kursusel (3 aņo A). Minu kursuse
ained on järgmised: psühholoogia,
projekt, filosoofia, inglise keel, kodanikuõpetus, kino, religioon, kirjandus, eetika, sotsioloogia. Paralleelkursusel on science, mille alla
kuuluvad geograafia, keemia, matemaatika jne. Hindamine on 10
palli süsteemis. Mina olen juba
saanud ühe 8-inglise keeles. Hindega 6 saab testid läbitud, alla selle tuleb uuesti teha.
Pärast kooli tuleb koju minna,

siis on koos perega söömine. Täpselt nii pole see muidugi mitte kõikides perekondades, aga selles,
kus mina hetkel olen, käib see just
nii. Perekonda hinnatakse siin kõrgelt. Perekond hõlmab siin vanemaid, nende vanemaid onusid, tädisid, nende lapsi, jne. Üldse – inimesed on siin 99% väga sõbralikud ja just seepärast ongi mul juba
üsna palju sõbrannasid.
Argentiina, nagu paljud inimesed peaksid teadma, on väga
usklik maa. Palju käiakse kirikus,
bussis sõites kirikust möödudes,
teevad paljud inimesed ristimärki,
pühakute pidustuste ajal (just üks
lõppes), olid iga päev kirikus missad ja inimesed kogunesid katedraali ette & laulsid pühakute auks.
Igatahes väga uhke värk nende

Selgituseks!
Anneli Metsamaa soovis õpilasvahetuse raames minna õppima Argentiinasse. Õpingud
kohapeal olid tasuta nii, nagu
tema vahetusõpilasele Eestiski. Sõiduraha tuli endal hankida: teiste toetajate seas abistas kohale sõita ka Saue Linnavalitsus ja Linnavolikogu.
Lepe jäi nii, et vastutasuks annab Anneli enda käekäigust
kaugel maal ka meile teada.
Täna loete Anneli esimest olukirjeldust.
Saue Sõna
jaoks. Praeguseks lõpetan ja usun,
et sellest on küllalt selleks korraks.
Salud desde Argentina!
Chau
Anneli Metsamaa

Tööle sõidame päripäeva
Pane tähele, päike liigub päripäeva! Seoses sellega on inimkond
väga paljud oma tehnikaleiutused
pannud liikuma kirjeldatud suunas.
Näiteks: kell, mutrikeermed, sisepõlemismootor jne. Seda tehnikatraditsiooni võiks ka Saue linna sisetranspordis rakendada – päripäeva linna südamesse, vastupäeva
äärelinna tagasi. Kui olin noor, siis
tihti öeldi mõne eriti nõmeda mõtte kohta: “Kuule! Sinu mutrid logisevad, tuleks kinni keerata!” Tahan sellega öelda, et Saue sisebussiliin töötaks lõpuks mõistusepärasemalt. Tean, et linnakodanike
nõudlus parema kvaliteediga bussiühenduse järele tõuseb ja sellega
püüame võimaluste piires hea teenindamisega järgi jõuda.
Küsite kindlasti, miks hommikused kolm esimest ringi liiguvad
päripäeva. See on nii sellepärast,
et mudilastel oleks vanematega
lihtsam lasteaeda sõita, koolilapsed saaksid koolile lähemale, väärikad arsti juurde, poodi, päevakeskusse, linnavalitsusse jne.
Sauelt kell 9.45 väljuv buss sõidaks vastupäeva, viies eelpoolmainitud reisijad kodu poole tagasi.
Pajude meie valijate linnaehituslikud soovid on saanud rahul-

datud linnavalitsuse abiga nii kiiresti kui ehitusfirmad on suutnud
järgi tulla. Näiteks: raamatukogu
pikaleveninud ehitus, kõlakoda,
kooli ja lasteaia söökla, bussiootepaviljonid. Vaata tähelepanelikult
ringi, eriti autoga sõites, leiad kindlasti veel mitmeid ehitustöid. Probleeme pole olnud ka väiksemate
ehituslike korrastustöödega, vastupidiselt oli Linnavaraameti poolt
lubatud Laastu bussipeatusega.
Selleks, et püsti panna üks toru,
mille küljes on peatuse silt, tuli mul
moodustada poliitiline tiim 80-aastase vanadaami Elma Kermesega,
kes oli väle allkirju korjama ja pidevalt Linnavara ameti juhatajat
ergutama. Sellegipoolest võttis
ehitus kaheksa kuud aega ja lõpuks
jäi peatus ikka valesse kohta.
Eesti vanasõna ütleb: ilma kiida õhtul, naist hommikul. Nii võib
olla ka istuva linnavalitsusega –
minu hirm on, linnavalitsus tuleb
volikokku mõne maksu suurendamise ettepanekuga. Loodan, et
hirm on asjatu ja eelarve koostamisel arvestab linnavalitus seda
hella teemat linnakodanike huvides.
Matti Nappus
Volikogu aseesimees

Colegio de Jesus’e hoone, kus õpib Sauelt Argentiinasse
haridust omandama läinud Anneli Metsamaa.

Saue Gümnaasiumi lõpetanud
õpilaste edasiõppimisest
Igal aastal teevad koolid sügisel
kokkuvõtteid oma lõpetajate edasiõppimisest. Saue Gümnaasiumil
on põhjust oma lõpetajate edasise
käekäiguga rahul olla. Nimelt lõpetas meie kooli 12. klassi sellel
aastal 47 õpilast, neist 77% asus
edasi õppima erinevatesse õppeasutustesse. Populaarsemateks erialadeks osutusid majanduserialad,
mida asus edasi õppima 7 lõpetajat ja haldusjuhtimine ning infotehnoloogia, kummalegi erialale
vastavalt kolm lõpetajat.
Kõige enam lõpetajaid õpib
edasi Tallinna Tehnikaülikoolis ja
TTÜ Kõrgemas Majanduskoolis
(kokku 10 lõpetajat). Tallinna Pedagoogikaülikoolis jätkab oma
õpinguid neli lõpetajat. Õpitakse
veel Eesti Põllumajandusülikoolis, Tartu ja Tallinna meditsiinikoolides, Tallinna Tehnikakõrg-

koolis, Tallinna Majanduskoolis ja
mujal. Neli noormeest asusid teenima kaitseväkke ja viis lõpetajat
on asunud tööle.
Saue Gümnaasiumi 9. klassi
lõpetas 81 õpilast, neist 62% jätkab õpinguid Saue Gümnaasiumis
10. klassis ja teised on asunud edasi õppima teistesse Eesti kesk- ja
kutseharidust andvatesse õppeasutustesse.
Saue Gümnaasiumi 10. klassi
vastuvõtmisel arvestame jätkuvalt
õpilase käitumist ja õppeedukust
ning õppekava koostamisel pöörame suuremat tähelepanu gümnaasiumis nendele õppeainetele, mis
on eelduseks riigieksamite heade
tulemuste ja õpilaste eduka edasiõppimise saavutamiseks.
Tuuli Oder
Saue Gümnaasiumi
õppealajuhataja
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Sügisene jalutuskäik kaunites aedades
Mihklikuu viienda päeva ennelõunal oli Saue keskuse pargis märgata tavalisest rohkem rahvast pinkidel istumas ja hilissuvist päikest
nautimas. Päevakeskuse järjekordsele üritusele – jalutuskäigule kaunimate koduaedadega tutvumiseks
oli kogunenud veerandsada huvilist. Tiiu Kuuskme juhtimisel asuti teele. Seejuures on tore nentida,
et viimastel aastatel on palju tehtud linna üldilme parandamiseks.
Eriti rõõmustab see, et ei piirduta
ainult oma aiaga, vaid samaväärset tähelepanu pööratakse ka piirdeaedadele, hekkidele ja tänavaäärsetele haljasaladele. Tänusõnu
väärib siin linna keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva oma
järjekindla tööga silmarõõmu pakkuvate koduaedade väljaselgitamisel ja esiletõstmisel.

Rõõm oli külastada neid aedu,
mida inimesed aastate jooksul on
oma elutööga kujundanud - istutades lilli, ilupuid, rajades hubaseid puhkenurki, kaminaid ja basseine. Nüüd nõuab see järjepidevat hoolitsevat kätt ja vaeva, et
kõik nägus ja pilkupüüdev välja
näeks. Perekond Vikerpuuri,
Kermese ja Leomari aedades imetlesime rooside, daaliate ja muude
lillede ilu. Seekord oli soov peale
juba väljakujundatud kaunite
aedade tutvuda uute rajatistega.
Hämmastas ilu Saue aedades
Vapustava mulje jättis perekond Jugala elamu Palgi tänaval –
aed alates terasest välikamina ja
suvise toidu valmistamiseks mõeldud väliköögiga. Aia kujundamisel domineerib kaarekujuline element, eriti rõõmustab see silma

kõnnitee puhul. Kaunist muruvaipa ääristavad lilled . Pika basseini
mitmejoalist vees oleva valgusega purskkaevu võiks kadestada nii
mõnigi väiksema linna juht. Hea
on see, et omanikud on fotodel
jäädvustanud nelja aasta taguse
räämas kuuridega prügila meenutamaks kohta, kuhu see nägus
kodu nüüd rajatud on.
Ringkäigu lõpetasime Raiesmiku tänaval, kus meid tervitas
Mari Kallas. Nende kodu on viimaste aastatega tundmatuseni
mutunud. Maha on saetud täiseas
kuused, mis risustasid ümbrust ja
olid isegi ohtlikud. Üle-eelmise
aasta torm lausa murdis neist ühe,
sulgedes sellega tundideks tänava
liikluse. Pärast kändude väljajuurimist said seal eluaseme noored
ilusad kuused, mis tänu hoolsale

kastmisele on kõik täies elujõus.
Aias on oskuslikult ära kasutatud
suurt raudkivi, mida mööda allavoolav vesi jätab väikese kose
mulje. Arhitekt Mari selgitas, et aia
kujundamisel on ta oma sõna sekka öelnud, kuid kogu selle suure
ja raske töö taga on siiski ta abikaasa Tõnu.
Aias ring tehtud, istuti nägusasse puhkenurka jalgu sirutama.
Perenaine Mari kostitas kohvi ja
kohvikõrvasega. Vesteldi ja vahetati muljeid käidu-nähtu üle. Saadi uusi mõtteid ja ideid , milliseid
lilletaimi ja ilupuid oma koduaeda
muretseda. Seejärel öeldi tänusõnad kostitajale ja seati sammud
kodu poole.
Armand Nagel

Harju maakonna kaardiserver on kasutamiseks avatud
Harju Maavalitsuse ja Eesti
Kaardikeskuse ühisprojektina
valminud Harju maakonna
kaardiserver on avatud kasutamiseks planeerijatele, investoritele ja teistele huvitatud isikutele. Kaardiserveris saab huvitatud isik infot piirkonna arenguplaanidest, loodus- ja inimressurssidest, loodus- ja ajalooväärtustest, kaitsealustest objektidest
ning piirangutest ja kitsendustest ning analüüsida konflikte.
Kasutajal on võimalus lisada ka
oma ettepanekuid ja kommentaare.
“Sageli on ebamugavus või
ajapuudus põhjuseks, miks elanik

ei lähe avalikule väljapanekule
pandud planeeringuid linna- või
vallavalitsusse vaatama. Ka ei
pruugi heauskne maaostja alati teada, millised piirangud või
takistused omandatud maatüki
arendamisega võivad hiljem esile
kerkida. Peamised konfliktid tulevad eri tasandite planeeringute
mittevastavusest. Nende probleemide lahendamiseks ongi loodud
veebipõhine planeeringute kaardiserver. See peaks olema üheks abivahendiks investeeringute planeerimisel, võimalike konfliktide ärahoidmiseks või tekkinud probleemide selgitamiseks ning lahenduste otsimiseks,” selgitas projekti

Saue Haridusselts Vitalis korraldab
järgmised tasulised kursused:
1.Inglise keel I ja II aste 60 t
1000.-krooni
2.Saksa keel I ja II aste 60 t 1000.-krooni
3.Hispaania keel
60 t 1000.-krooni
4.Soome keel
60 t 1000.-krooni
5.Gümnaasiumi matemaatika
riigieksami ettevalmistuskursus
80 t 1300.-krooni
6.Arvutiõpe (Word keskkond 8 tundi)
(Exeli keskkond 8 tundi)
(Power Pointi keskkond 4 tundi) – 400.-krooni
Õppetööd viivad läbi asjatundlikud õpetajad.
Registreerimine telefonil 6709234 kell 9.00-15.00. ja 6596 682
9.00 – 16.00 või tulla kohale Saue, Nurmesalu 9
VENE KEELE ERATUNNID eesti keele baasil
koolilastele ja huvitundjatele Sauel.
Tunnitasu kokkuleppel.
Tel. 055 71 978, e-mail: laima@hot.ee

juht Indrek Eensaar.
Peamiselt näeb kaardiserveris
maakonnaplaneeringu ja valdade
üldplaneeringute hetkeseisu. Näiteks sisaldab Kaardiserver infot
maakonna teedest, sadamatest,
lennuväljadest, olemasolevatest ja
perspektiivsetest gaasi- ja elektritrassidest, veekogudest, kanalisatsioonist, prügilatest, looduskaitsealadest, rohealade võrgustikest,
hoonestusaladest ja ehituskeelualadest.
Info Kaardiserverisse tuleb
Eesti Kaardikeskusest, Riigi Maaametist, Harju Maavalitsusest, Riigi Maanteeametist, ASist Eesti
Gaas, ASist Eesti Energiast, Muin-

suskaitseametis ja Keskkonnateenistusest. Oma üldplaneeringu on
kajastanud Kaardiserveris juba
Saku vald ning kohe on tulemas
ka Rae vald.
Teised Harjumaa omavalitsused saavad kaardiserveriga liitumiseks ühendust võtta Harju Maavalitsuse infosüsteemide osakonna
juhataja Leopold Vegesega
(leopold.veges@mv.harju.ee,
611 8570). Kaardi- ja planeeringuserver asub aadressil
http://maps.ekk.ee/harjugis/.
Riin Kranna
maavanema nõunik

Saue Poistekoor Põllkülas
26.-27. augustil korraldas Kaitseliidu Harju Maleva Saue kompanii Saue Poistekoori poistele õppelaagri Põllkülas. Laagri kava
hõlmas nii Noorkotkastele mõeldud väljaõpet, kui ka sõjalis-sportlikke võistlusi. Ööbiti sõjaväetelkides, mis olid varustatud ahjudega ja selleks, et oleks mida kütta –
tuli igal telkkonnal ise metsast
kütet varuda ja ka öösel kordamööda tuld valvata.
Esimesel päeval omandati erinevates tundides kõiki vajalikke
teadmisi, et metsas hakkama saada. Hiljem aga korraldati aja peale erinevaid jõukatsumisi. Näiteks
tuli läbida rada, kus oli tarvis telk
üles panna, kambas kummipaati
vedada, jalgpalliga takistusriba läbida jne. Eraldi oli võistlus õhupüssist täpsuslaskmise peale.

Poisid laagris toimetamas.
Iga võistluse eest koguti punkte ning lõpuks said kõik ka diplomid ja tunnistused õpitu kohta.
Täname väga laagrit korraldanud
nooremseersanti Jaanus Puuseppa
ja tema meeskonda toredate laagrielamuste eest. Sellest, et laagriga poisid rahule jäid räägib fakt,
et poiste meelest võiks järgmine
laager kesta viis päeva!
Laagris viibinu Elviira Alamaa
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Üleminek prügiveolt jäätmekäitlusele
on vaevarikas, kuid vajalik
Viimase aasta jooksul on Eesti avalikkus hakanud järjest enam tähelepanu pöörama meid ümbritseva
loodusliku ja tehiskeskkonna jätkusuutlikkuse tagamisele. Vanemate
pattude eest maksavad nende lapsed ja lapselapsed, ütleb ka vanarahvasõna. Eestis on sellest aru saadud ning, paralleelselt eelnevate generatsioonide tegematajätmisest
põhjustatud tagajärgedega võitlemisele, pühendutakse järjest enam
teadlikule, probleeme ennetavale
tegevusele.
Maa asustustihedus kasvab iga
aastaga, heaoluühiskond võimaldab tarbida järjest enam – samas on
vajalik tasakaalustada meid ümbritsevale keskkonnale pealesurutav

koormus nii sisendressursside
säästliku kasutamise kui protsessi
lõppväljundi – jäätmete - keskkonnahoidliku ja majanduslikult otstarbeka korduv- ja taaskasutuse ning
kõrvaldamise abil.
Kujutlegem ette aastat 2012 jäätmete sorteerimismajakesed ja aedikud tiheasustuspiirkondades on
enesestmõistetavad ja igas köögis
on kapp erinevate prügikastidega
eritüüpi käitlust vajavate jäätmete
tarbeks. Kogume eraldi vanapaberit-pappi; valget ja värvilist klaastaarat; pakendijäätmeid-kartongpakendeid, plekk- ja alumiiniumpurke ning plasttaarat; biolagunevaid

jäätmeid.
Kodumajapidamises tekkinud
suuremad või erikäitlemist vajavad
jäätmed saame ära anda spetsiaalsetesse, kõikides suuremates asustuspiirkondades asuvatesse jäätmekeskustesse. Seal võetakse vastu ja
viiakse edasisse käitlusse muuhulgas elektroonikajäätmed, autorehvid, vana mööbel ning kodutehnika, ohtlikud jäätmed. Me teame,
milliseid ohtlikke jäätmeid igapäevaelus tekib ning kuidas neid keskkonnaohutult koguda. Mõnes piirkonnas võetakse jäätmete äraandmise eest tasu, mõned omavalitsused
finantseerivad seda kohalikest maksudest.
Olmejäätmete äravedu on organiseeritud uuel moel – kohalikud
omavalitsused annavad mitmeaastaseks perioodiks erinevad piirkonnad konkursi korras jäätmekäitlejale
teenindada ja hoolitsevad selle eest,
et kõikidel elanikel on prügivedu
tellitud. Nüüd ei käi enam hommikuti ühes hoovis mitu prügiautot,
säästes autokütust ja -rehve, vähendades õhusaastet. Mõnus on minna
metsa - kui prügikonteiner on kohustuslikus korras igaühe maja ees,
siis kaob ka vajadus oma prügi metsa alla sokutada.
Ka eramajapidamises sorteeritakse jäätmed erinevatesse mahutitesse ning antakse üle jäätmefirmale, kes tagab nende keskkonnaohutu käitluse. Arusaam, et jäätmete
ahjus põletamine või matmine aia
tagumisse nurka on loodussäästlik,
on väär. Erandiks on biolagunevad
jäätmed, mis õige talitamise korral
muutuvad kompostimise abil kõrgeväärtuslikuks väetiseks ja mullaks.
Ettevõtjad omavad põhjalikku
ülevaadet, millist mõju nende tegevus keskkonnale avaldab. Lisaks
käibe ja kasuminumbritele teab iga
firmajuht täpselt ka seda, kui palju
ja milliseid jäätmeid tal tööprotses-

sis tekib. Tootjavastutuse põhimõte on pannud täiesti uued kohustused nii ettevõtluses tekkinud pakendijäätmete käitlemiseks kui ka müüdud toodete kasutusjärgseks keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.
Tootjad ja kaupade maaletoojad
vastutavad selle eest, et nende toodetud või müüdud kaubad, ka vanaautod, vanarehvid ja vanaelektroonika saaksid peale kasutamist
keskkonnahoidlikult ümber töödeldud.
Tulgem tagasi tänapäeva. Eesti seisab Euroopa Liidu lävepakul.
Paljud euroliidu kehtivatest rangetest jäätmekäitlusalastest õigusaktidest on Eestis juba rakendatud või

de ohtlikkuse vähendamine;
- jäätmete taaskasutamise laiendamine;
- jäätmetest tuleneva keskkonna
saastamise vähendamine;
- jäätmete keskkonnaohutu ladestamine.
Arvestades aastakümnetepikkust tegemata tööd on paratamatu,
et kogu ühiskonna kulutused jäätmekäitluse kaasajastamiseks tõusevad
– keskkonnahoidu ei ole muul moel
lihtsalt võimalik saavutada.
Õigusaktid on asja üks pool,
kõige olulisem on meie suhtumine.
Teadvustamine, et vastutus jäätmete edasise saatuse ja puhta elukeskkonna eest lasub kõigil, kes me iga-

peatselt kehtima hakkamas.
Jäätmekäitluse korrastamise
aluseks Eestis on 1997. aastal vastu võetud keskkonnastrateegia põhimõtted: säästev areng, keskkonnakahjustuste ennetamine ja vältimine, jäätmehoolduse integreerimine teiste eluvaldkondade ja loodusvarade kasutamisega.
Sellele tuginedes saab jäätmekäitlusmeetmeid reastada pingeritta:
- jäätmetekke vältimine;
- tekkivate jäätmekoguste ja nen-

päev jäätmeid tekitame, on murrangulise tähtsusega säästva arengu tagamisel. Ärgem unustagem tõsiasja, et mis iganes keskkonnareostuse
likvideerimine on igal juhul kulukam, kui investeering keskkonnahoidlikku ja tõhusasse jäätmekäitlusse.
Maren Pärn
Ragn-Sells AS turundusja müügijuht

Olgem inimlikud parema sõbra vastu

Koer on olnud paljude sajandite
jooksul inimese kaaslane ja abiline.
Ta laseb end inimesel juhtida, olles
kuulekas käsutäitja, truu sõber ja
kaaslane, kes on ohu korral valmis
kaitsma oma peremeest ennastsalgavalt. Inimene peaks olema samas
arukas olend. Koeri peab ta majandusliku tulu, esteetilise rahulduse ja
tänapäeval üha enam turvatunde
saamiseks. Koera pidamine on meie
urbaniseerunud eluviisi korral
õigustatud lastes ja noorukites loo-

madesse humaanse suhtumise kujundamiseks ning kogu looduse austamise ja hoidmise vaimus kasvatamiseks.
Arutu on võtta koera või kutsikat lapsele mängukanniks või suvilasse suveks, et temast sügisel, kui
siirdutakse linnakorterisse, teha õnnetu hulkuv koer. Nii toimib vaid
mõtlematult tegutsev inimene. Parem on loobuda koera võtmise mõttest kui perekonnaliikmeks saanud
koerast endast. Kui juba võetud

koer osutub siiski mingil põhjusel
üleliigseks ja teda ei ole võimalik
uuele peremehele anda, on ehk
ausam ta Koerte Varjupaika viia.
Hulkuvad koerad saastavad inimeste elukeskkonda ja suurendavad
marutaudi ohtu.
Alles hiljaaegu toimetati Sauelt
Koerte Varjupaika imearmas punaka karvaga vallatu koerakutsikas,
kes agaralt kuivama pandud pesu
alla sikutas. Ka see loomake oli
mingil põhjusel kodutuks jäänud.

Linnainimesed on valmis loomi aegajalt toitma, kuid endale päriseks
võtta ei soovi. Aga talv on ju tulekul… Kallid sauekad, mõelge loomaostu eel hästi järele, kas soetatav
koerake ei muutu äkki ühel päeval
teie perele üleliigseks. Nii et enne
mõtle ja siis talita. Olgem inimlikud
meie kõige vanema ja parema sõbra
vastu!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
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Selgitused rahvakoosolekul
toimunud skandaali kohta
Eesti rahva vahel tekkis referendumi eelselt tulevikus Euroopa
Liidus veelgi süvenev vastasseis
Eesti iseseisvuse kaitsjate ja
Euroopa Liidu pooldajate vahel.
Kuulun nende hulka, kes võitlevad
Eesti eest Euroopa Liidu
totalitarismi vastu. Eelmises Saue
Sõnas tipp-poliitikute osavõtul toimunud Euroopa Liidu rahvakoosoleku artiklis kirjeldati mind kui
sauelastele tuttavat teatraali, kes
ründas sõnadega poliitikuid ja lõi
sobimatult tooli jalaga. Jah, see on
fakt. Kuid ajalehes ei oldud täpselt ära toodud eelnenut ja põhjust,
miks skandaaliks läks?
Meenutasin Siim Kallasele möödunut
Ütlesin poliitikutele, et ühiseks nimetajaks neile kõigile on
taganemine oma seisukohtadest.
Viitasin võimalusele, et eelnenud
katteta lubaduste taustal ei saa uskuda nende lubadusi Euroopa Liidu roosamannast. Minu jaoks on
see poliitilise vastutuse ja vastustamise küsimus. Tuletasin Siim
Kallasele meelde, kuidas ta lubas
rahvale 9000 krooni keskmist palka ja ettevõtte tulumaksu kaotamisest tulenevat tööpuuduse langust.
“Ei tõusnud teie ajal palk 9000
kroonini ega langenud tööpuudus.
Öelge härra Kallas, kuidas me saame uskuda mistahes lubadust,
mida Te täna annate? Me ei saa teie

juttu uskuda!”, olid minu sõnad.
Koosolekut juhatanud Ene
Kukk pidas küsimust Siim Kallase isiklikuks ründamiseks ning
keeldus andmast võimaluse järgmiste küsimuste esitamiseks. Nagu
ei oleks poliitikud oma valijate ees
aruande kohustuslikud. Selline
alalhoidlikkus muutus piinlikuks
juba järgmisel päeval, kui teledebatis “Eesti valik” esinenud Siim
Kallaselt, Mart Laarilt ja Juhan
Partsilt küsis saatejuht Ainar
Ruussaar avaküsimusena “Miks te
valetate?”. Selles kontekstis muutub Ene Kuke püüdlikus seda pentsikumaks, et Liina Tõnisson määras mulle meeldejääva küsimuse
eest auhinnalise meene.
Mahasurumine viis mind sedavõrd endast välja, et kaotasin hetkeks enesevalitsuse ning järgnes
ekstsess. Mille eest vabandan nii
ekstsessis kokkupuutunute kui ka
tunnistajate ees. Ning austan oponendina Orm Valtsoni, kes skandaali paisumise ärahoidmiseks astus väljaspool saali osava diplomaadina rahulikesse läbirääkimistesse. Tegime suitsu, rääkisime poliitikast ja asi oligi lahendatud.
Ootamatu pööre asjade käigus
Hoopis ootamatu pöörde võttis sündmuste käik aga siis, kui linnavalitsuse nõunik Ene Kukk süüdistas mind alusetult, et ma olevat
teda ähvardanud füüsilise vägival-

Meenutus Euroopa Liidu teemalisest rahvakoosolekust Sauel.
laga ning et riigikantselei töötajad
olevat kaalunud kriminaalasja algatamist. Ene Kuke süüdistused on
alusetud. Saalis toimunud konfliktse jutuajamise ja väljas järgnenud
sündmustel on tunnistajad. Jah,
ekstsess väljus minu süül küll tavapärastest raamidest, kuid peksta
naist või teha midagi kriminaalset
on mu olemusele võõrad. Võin kinnitada, et iseseisvuse eest peetava
võitluse huvides hoidun edaspidi
ekstsessidest, kuid jään esitama
Sauele tulevatelt poliitikutelt nende jaoks ebamugavaid küsimusi.
Olukord läheb ju hullemaks.
Bensiini, kütte ja suhkru hinnaga
kaasneva transpordi, kommunaalkulude ja suhkrusisaldusega toiduainete hindade kallinemisega kaasneb järsk elukalliduse tõus. Ja sel
ajal toimuvatel rahvakoosolekutel
on raske tahta, et elanikud, kelle

elatustase langeb, samal ajal kui
europoliitikute elujärg hüppeliselt
tõuseb, pöörduksid poliitikute
poole sabaliputavalt naeratades.
Sel põhjusel esitan tulevikus Saue
rahvakoosolekutel tunduvalt teravamaid küsimusi, kuigi küsimuste esitamise vorm on rahumeelsem.
Kuid konflikt võib tekkida, kui
rahumeelsete küsimuste esitamist
hakatakse maha suruma.
Kinnitan, et hoidudes edaspidi
ekstreemsustest ei hoidu ühestki
võimalusest võidelda Saue elanike
huvides ebaeetiliste poliitikute vastu. Ning kutsun Saue elanikke üksteist Eesti ja Saue huvisid kaitsvalt
seisma eetilise poliitika eest. Nagu
järeldub ülaltoodu avaldamisest
“Saue Sõna “ veergudel on Sauel
selle jaoks väljund olemas.
Austusega
Alar Sudak

Securitas Eesti AS Lääne-Harju kontor tuleb Sauele
Turvafirma Securitas Eesti AS
Lääne-Harju kontor on Eestis tegutseva ülemaailmse suurfirma
üks osa, pakkudes turvateenust.
Oktoobris 2003.a kolib Securitas
Eesti AS Lääne-Harju kontori Keilast üle Sauele. Uus aadress Sauel
saab olema Pärnasalu tn 31 (II
korrus). Securitas Eesti AS Lääne
–Harju kontori teeninduspiirkond
hõlmab ca pindala suurusega 2000
ruutkilmeetrit (5 valda ja kaks linna). Lääne-Harju kontori käive
2002.a oli ligi 4 000 000.-EEK
Lääne-Harju kontori suuremad kliendid on - Eesti Energia,
Eesti Statoil, Eesti Post, Keila Tarbijate Ühistu (16 kauplust), AS
Farve, AS Terrat, Estoplast OÜ,
Kadares OÜ, Bestnet AS, ETK
Leib, Harjumaa Päästeamet, Laitse
Loss, Nordkalk (Vasalemma Karjäär), Stalror OÜ jne (lähiajal sõlmimisel lepngud Harju Tarbijate

Ühistu ja Peoleoga).
Kolmel viimasel aastal tagas
Securitas Keila linnas ka avalikku
korda, kusjuures linnavalitsusega
sõlmitud leping andis umbes 25%
kontori aastakäibest. Avaliku korra tagamiseks oli välja koolitatud
eriväljaõppega patrullteenistuse
meeskond. Linnaga sõlmitud leping on tänaseks lõppenud ja vabanenud ressursside arvel on alustatud tegevuse laiendamist.
Seoses eelpool mainituga on
käivitanud Securitas Eesti AS Lääne-Harju kontor alates 01. septembrist 2003 Saue linnas ja selle
lähiümbruses ööpäevaringse mobiilse relvastatud patrullteenistuse.
Eesmärgiks on Sauel juba olemasolevate klientide parem (operatiivsem) teenindamine. Samas saame
pakkuda ka oma klientidele Saku
piirkonnas oluliselt lühemat reageerimisaega. (testitud reageeri-

misaeg Tallinna piirini, Sakku on
orient 3-4 minuti vahel)
Pakume klientidele:
• Elektroonilise valve teenust –
sissemurdmis-, tulekahju- ja
paanikahäirete jälgimine ning
patrullteenistuse reageerimine
häiretele (korterid, eramud,
korteriühistud, parklad, äriettevõtted)
• Valvesüsteemise paigaldus ja
hooldus (elektroonilise valve,
läbipääsu, videovalve, tööajaarvestuse ja tuleohutuse süsteemid);
• Mehitatud valve teenust;
• Eskortteenust;
• Patrullteenust - patrullreidid
teatud piirkondadesse, järelvalve funktsioon vältimaks ja ennetamaks objektil, piirkonnas
vandalismi, varguste ja tulekahju ohtu - patrullreidide sageduse ja kellajad ööpäevas/

nädalas/kuus määrab Tellija;
• Riskianalüüse;
• Turvakontseptsioone.
Tehnilise valve lahenduste
loomisel kasutame ainult maailma
elektrooniliste valveseadmete tipptootjate tehnikat (DSC, Siemens,
Sensormatic jne). Garantii valveseadmetele ja paigaldusele üks
aasta. Võimalus võtta valvetehnika kasutusrendile (n ajutine tehniline valve – puhkuse vmt ajaks),
kapitalirendile (järelmaksuvõimalus) või kohene väljaost. Teljel
Keila-Saue-Saku omame kolme
patrullteenistuse ekipaazi, lähemad toetavad patrullteenistuse
autod asuvad Tabasalus, ÕismäelHarkus ja Nõmmel.
Urmas Heinmaa
juhataja
Lääne-Harju kontor
Securitas Eesti AS
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Plekk- ja kivikatuste paigaldamine,
soojustamistööd,
puusepa tööd.
Töö kiire ja korralik
LLK Katused OÜ,
Palgi 10, Saue, Tel 640 3446, Faks 640 3453,
e-post:llk@llkkatused.ee

Saue Huvikeskuses
2003.aasta oktoobris
* Breiktantsu kursused pühapäeviti alates 5. oktoobrist kell 16.00
kooli saalis. Kuutasu 150 krooni. Vajalik eelregistreerimine telefonil 052 34 339
* Fotograafia lühikursus alates 2.oktoobrist kell 17.00 Saue koolis
ruum 106. Kursuse tasu 100 krooni. Info telefonidel 659 5009 või
052 34 339
* Tarbekunstiring laupäeviti alates 4. oktoobrist kell 11.00 Käsitöökeskuses (Koondise 9). Registreerimine telefonidel 659 5009 või
052 34 339
* Orienteerumistrenn 1-3 klassi õpilastele algab esmaspäeviti alates
6. oktoobrist kell 17.00 võimla rõdul (ilusa ilma korral õues). Kuutasu 50 krooni. Info ja registreerimine telefonidel 050 82 973 või
055 614 771
* Rahvamuusika ansambel Saue Kägara kolmapäeval kell18.00 Saue
Lasteaias
* Saue Simmajad naisrühm teisipäeval ja neljapäeval kell 19.00
Saue Lasteaias
segarühm teisipäeval ja neljapäeval kell 20.00
Saue Lasteaias
* Saue Kägara naisrühm esmaspäeval ja kolmapäeval kell 20.00 Saue
kooli saalis
* Saue Naiskoor esmaspäeval kell 19.00 Saue koolis ruumis 213
Olete oodatud osalema!
SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Oktoober 2003
1.oktoober 9 – 16 AITA ABIVAJAJAT!
Kasutatud riiete jagamine
7.oktoober 11 – 13 Kreenholmi toodete müük
8.oktoober 15.00 Vabadusvõitlejate koosolek
15.oktoober 15.00 Füüsiliste Puuetega Inimeste teabepäev
Vestlus “Võitlus stressiga”. Lektor Irina Ronk
Lõdvestustreening muusika saatel
17.oktoober 17.00 Sügispidu koolimajas
22.oktoober 14.00 Loeng “Luuhõrenemisest hoidumine”
Lektor dr Silvi Mänd
28.oktoober 15.00 Puuetega inimeste vesiaeroobika
29.oktoober 14.00 Tupperware toodete tutvustus
31.oktoober 16.00 Pensionäride klubi TAMMETÕRU
Õhtu külaline linnapea Jaan Moks

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

TREPID, UKSED, AKNAD
(materjalide valik väga lai)
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA
KORRALIKULT
Valmistame ka vanas stiilis
mööblit.
Küsi hinda faksil 67 122 61
Info telefonil 056 64 55 64
kella 8.00 – 20.00
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil
HEAD ENDISED JA
TULEVASED
KLIENDID
TARMO TÕLLI
KULLASEPATÖÖD
ON JÄLLE AVATUD
ENDISEL AADRESSI
PÄRNASALU 11
N 14.00 – 018.00
L 11.00 – 14.00
Info 056 503 375
KOHTUMISENI
Müüa või rentida (rendihind
kuus 5000 krooni) ridaelamu
boks Sauel, Kuuseheki tn. 38,
4 tuba, üldpind 146m2, kelder,
rõdu, boiler, tsentraalne
kanalisatsioon, tööstusvool,
parkett, dush, keskküte.
Normaalses seisukorras
ridaelamuboks. Uus
köögimööbel. Liisingu
ülevõtmise võimalus.
Tel: 056-459526
Müüa esimesed Eestis
(Kloogal) sündinud
(03.07.03) KIHARAKARVALISE
RETRIIVERI pesakonna
kutsikad. Vanemad tšempionid,
terved. Sobivad näituse-, jahi-,
narko-, kodu- ja juhtkoeraks,
kergesti väljaõpetatavad.
Jäänud on 2 emast ja 3 isast
kutsikat. Täpsem info
http://www.zone.ee/ullike
Kontakt 05069967, 05047699
või kalvo@vanakoolimees.ee

Õmblusfirma
AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas, võtab
tööle, seoses
töömahu suurenemisega
masstöökogemusega
õmblejaid ja triikija.
tel.6747567
AEROOBIKA!
Saue Gümnaasiumis
Teisipäeviti
kella 20.15 – 21.15
Neljapäeviti
kella 20.00 – 21.00
Info: treener Anu Riit
Gsm: 050 94 796
Telef: 6 709 740

27. september 2003
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
Alates
02. oktoober 2003.a.
lõpuks ometi jälle avatud
Solaarium
Pärnasalu 11,
Saue
Teisipäev 10 – 18
Neljapäev 10 – 18
Laupäev 10 – 14
Teistel päevadel ja aegadel
eelneval kokkuleppel.
Olete oodatud !
Tel: 67 09 547
GSM 05 01 95 25

Saue Kristlik
Vabakirik
Jumalateenistus vene
keeles iga pühapäev.
Kell 10.00-12.00
Tammetõru 2a
OÜ Harjumaa Kaubahoov
(Saue, Pärnasalu põik 1)
vajab toidupoodi
vanem-müüjat.
Info tel.6709 677;
056 609783
või tulla kohale.
Raamatupidamisteenus
firmadele 05042166
Saue Perearstikeskuses töötab
massöör.
Info telef. 6 709 646.
Müüa kiiresti garaažiboks
Nurmesalu tänavas.
Info tel 67 90 176
Müüa garaaž Sauel,
Koondise tn-l, 16,7m2,
hind: 40 000,
tel: 056-459526

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

