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Volikogu ja linnavalitsuse 365 pingelist päeva

Aastapäevad tagasi, täpsemalt
4. novembril 2002 kinnitas praegune volikogu ametisse uue linnavalitsuse. Volikogu uus koosseis
moodustati teatavasti 26. oktoobril toimunud kohalike valimiste tulemuste põhjal. Volikogu esimeheks valiti Res Publica liige Ero
Liivik, kes oli ka Saue Linnavoli-

kogu eelmise koosseisu liige. Volikogus moodustati kaks fraktsiooni: Res Publica, Keskerakonna ja
Isamaaliidu liikmetest koosneva
valimisliidu Liit fraktsioon, kel on
volikogu 17 kohast 9 paika, ning
valdavalt Reformierakonna liikmetest koosnev valimisliit Saue moodustas 8 liikmega fraktsiooni.

Fraktsioon tegutseb opositsioonis.
Linnapea Jaan Moksi juhtimisel on Saue elu korraldanud viieliikmeline linnavalitsus, kuhu kuuluvad veel abilinnapea Andres
Noormägi, avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht Juhan Hindov, jurist Jan Trei ning
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna

juht Heli Joon. Kuidas aasta jooksul Saue asjadega on hakkama saadud, palusime vastata nii volikogu
esimehel Ero Liivikul, linnapeal
Jaan Moksil, volikogu aseesimehel, arengu -ja eelarvekomisjoni
esimehel Kostel Gerndorfil kui ka
opositsiooni juhil ja fraktsiooni
Saue esimehel Rafael Amosel.

Ero Liivik (Res Publica): ootan põnevaid tulevikunägemusi
Milliseks hindate 2003. aastat
Saue linna jaoks?
Eriti hea meel on mul kahe meie
linna saavutuse üle. 14. septembril
toimunud referendum Euroopa Liitu astumise üle näitas, et Saue linn
on üks eurosõbralikumaid Eestis 
tervelt 75 % meie inimestest andis
oma hääle liitumise toetuseks. Seda
saavutust tunnustas ka peaminister
Juhan Parts. Teine hea sündmus on
minu arvates koostöövaim, mis valitses meie laululava rajamise juures,
kus nii linnavõim, ettevõtjad kui heatahtlikud linlased tegid sõbralikult
koostööd ja panid õla alla selle valmimisele. Need kaks fakti peegeldavad minu meelest tänast sauelast kõige paremini: ühelt poolt tulevikku
vaatav meelelaad, parema homse
ootus ja teisalt oskus teha koostööd
ühise eesmärgi nimel.
Kas olete rahul või rahulolematu uue võimu valimislubaduste
täitmisega?
Mul on hea meel tõdeda, et
meie tempo on olnud hea, saan öelda, et üpris tore hulk valimislubadustest on aastaga lunastatud. Nii
volikogu kui linnavalitsus on selle
nimel mõistlikult koostööd teinud.
Hinnakem siis: lubasime korteriühistute loomist ja majaomanike
head koostööd linnavõimuga 
ühistud on saanud iseseisvateks,
majaomanikke toetame läbi konkursi Kaunis kodu, oleme algatanud Kadaka piirkonna projekti 
selle kaudu tuleb meie linna juurde 40 elamut. Volikogu on vastu
võtnud Saue gümnaasiumi maa-ala
planeeringu, millega saab lahendatud nii meie kooli kui muusikakooli
ruumivajadus, samuti jalgpalliväljaku ehitus. Volikogu on otsustanud alustada lasteaia juurdeehitusega. Valminud on uus laululava,

on tekkinud aktiivne koostöö Saue
linnavõimu ja meie ettevõtjate vahel. Volikogu alandas vanemaealistele mõeldes maamaksu, jätkuvalt
doteerib linn sõidusoodustusi bussiliinil 190 ja raudteel. Linnas on
aktiivne spordi- ja kultuurielu (nt
suvine festival Visioon), meie
gümnaasium on saanud palju tähelepanu ja eelarveraha, linna turvalisus on kasvanud läbi koostöö politsei ja Kaitseliiduga. Kõik ei ole
siiski läinud nii sujuvalt, nagu oleks
tahtnud  näiteks tuleb rohkem jõudu suunata Saue maa-küsimuste lahendamisele ja parema koostöö
loomisele maavalitsusega. Üldjoontes võin vahekokkuvõtteks
panna koalitsiooni toimekusele
hinde hea ja usun, et tibude lugemise sügisel ehk oktoobris 2005,
kui toimuvad järgmised kohalikud
valimised, oleme oma lubadused
täies mahus täitnud. Kaks aastat on
veel ees, see on piisavalt pikk aeg,
et kõike jõuda. Linna juhtimine ei
ole ju sprindidistants.
Mis on teie hinnangul olulised
ettevõtmised Saue tuleviku kujundamisel?
Maha on peetud arengukonverents Saue planeeringu, sh Saue
keskuse tuleviku arutamiseks. Lisaks on linn algatanud europrojekti Saue tsentraalse veevarustuse ja
kanalisatsiooni arendamiseks  selle umbes 100 miljonilise projekti
on Brüssel juba heaks kiitnud, tegevust sellega jätkub ehk lausa
järgmiseks kümneks aastaks. Välja on töötatud ja peatselt saab vastu võetud Saue linna uus arengukava. Siinkohal võiks mainida ka
mitmeid ehitustöid: raamatukogu ja
koolisöökla renoveerimine, ujula ja
Tõkke tänava remont. Saue linn 10
raames tutvustati Saue linna nii lä-

hemal kui kaugemal. Saue tutvustamisele aitab kaasa ka uus kodulehekülg internetis.
Millise hinnangu annate koalitsiooni ja opositsiooni poliitilisele
koostööle Saue arengu huvi silmas pidades?
Mida võib endale lubada Tallinn või Tartu ehk suur linn, ei või
endale pahatihti lubada väikelinn.
Mida mõtles sellega? Kuna mastaap on suur, siis võivad nende linnade volikogud endale lubada kõva
poliitilist madistamist: avaldusi,
umbusaldusi, järel- ja arupärimisi.
Meie linn on paraku väike ja me ei
tohiks oma ressursse nii hoolimatult loopida. Saue volikogus on
enamasti inimesed, kes linna heaks
juba eelnevatel aastatel paljugi teinud ja kes tunnevad linnaelu läbilõhki. Olen veendunud, et üldistes
linnaarengu küsimustes on volikogus üksmeel, kuigi eriarvamusi tuleb loomulikult meilgi ette. Samas
kutsun siinkohal ka nö opositsioonilisi saadikuid üles aktiivsemalt
volikogu töös kaasa lööma  näiteks möödunud aasta jooksul ei ole
VL Saue esitanud menetlusse ühtegi eelnõud, kuigi nende esindajad osalevad aktiivselt volikogu
komisjonide töös. Arupärimiste
asemel tuleks keskenduda olulisemale, passiivselt mahategemiselt
tuleks liikuda kaasatöötamisele.
Kõigi konstruktiivsete ettepanekute
puhul on volikogu enamus arvestanud VL Saue paranduste ja arvamustega. Pealegi - kas linna arenguga saabki olla opositsioonis?
Milline võiks olla Saue linna edasine areng?
Meie füüsiline kasv sõltub
meie linna piiridest, väikese territooriumi tõttu ei saa me nii palju

Volikogu esimees Ero Liivik on
valitud Saue rahva esindusorganisse juba teist korda.
ehitada, kui ehk tahaks. Seetõttu
tuleb betooni asemel keskenduda
rohkem sisulistele asjadele nagu
linnaelaniku heaolu, vaba aja sisustamine ja teenuste kättesaamine.
Siinkohal mõned isiklikud mõtted.
1.maist 2004 saab Eestist Euroopa
Liidu täieõiguslik liige. Sedakaudu peaksime Saue jaoks kasutama
senisest rohkem neid rahalisi ja
koostöövahendeid, mida Euroopa
pakub, kirjutama projekte, n.ö.
möllama. Sauel võiks toimuda
Põhjamaade väikelinnade arengufoorum  Euroopa Komisjon jagab
igal aastal 12 miljonit eurot umbes
1300 projektile, mis puudutavad
linnade omavahelist koostööd.
Sauel on kaunis mõisahoone  sellel on küll eraomanik, kuid linn
vajab suuremat koostööd. Ka kaubanduses võiks Sauel tihedam konkurents olla, üks universaalkauplus
5300 elaniku kohta on vähevõitu.
Üldse ootan nii linnavalitsuselt, volikogult kui ka nende liikmetelt
rohkem uusi visioone, põnevaid tulevikunägemusi, innovaatilisust.
Vaimus rändamine ei sõltu rahakoti
paksusest, linna piiridest ega muust
kui vaid mõttejulgusest ja energiast.
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SÕNUMID JA POLIITIKA

Toimetaja veerg
Aeg ja areng
Poliitikas on vahel ka üks päev pikk aeg, rääkimata siis aastast. Res Publica, Keskerakonna, Isamaaliidu ja Saue Kodukoht koalitsiooni moodustatud linnavalitsusel on nüüd aasta tegutsetud. Valimisperioodist on üks kolmandik seega läbi ja on esialgsete kokkuvõtete tegemise aeg. Mõnes mõttes on põhjalikke kokkuvõtteid teha küll vara, sest uuel
võimul oli vaja kohaneda ja selgusele jõuda,
mis enne tehtud ning alles seejärel täpsemaid
sihte seada. Mitu eelmist valimisperioodi oli
ju Sauet juhtinud Reformierakonna taustaga
valimisliidud. Sauet on küll arendatud, kuid
uus võim leidis eest mitmed ebameeldivad
üllatused. Teisalt on uus kõlakoda, kooli ja
lasteaia köökide ning koolisöökla täielik renoveerimine, Tõkke tänava uuendamine jm.
sellised tööd, mis olid vajalikud. Samas ei
torka need silma.
Volikogu koalitsioon Liit, mida tänases
lehes volikogu liige ja opositsioonifraktsiooni Saue esimees Rafael Amos nimetab nelikliiduks, on andnud linnavalitsusele suunise senisest jõulisemaks tegutsemiseks. Väide, et Saue on juba valmis, ei pea paika.
Kuidas koalitsioon tänase Saue arengut näeb,
mida seejuures oluliseks peetakse ja kuidas
ülesandeid on lahendatud või püütud seda
teha, saate lugeda tänasest lehest. Saue Sõna
pakkus võimalust nii koalitsioonile kui ka
opositsioonile oma seisukohtade avaldamiseks. Loomulik on see, et koalitsioon esindajad selgitavad, opositsioon aga kritiseerib. Nii peabki. Kahju on, et oma arvamuse
väljaütlemisest loobus suure töökoormuse
tõttu volikogu liige Andres Pajula.
Linnavõim on pidevalt otsinud tagasisidet linlastega, selgitamaks kodanike soove
ja ajas muutuvaid vajadusi. Kohe pärast töö
alustamist korraldas linnavalitsus oma jõududega küsitluse vaba aja veetmise võimaluste ja turvalisuse kohta Sauel. Tulemused
aitasid sihtide korrigeerimisel. Täna on vajadus ulatuslikuma arvamusküsitluse järele
muutunud veelgi selgemaks. Kindlasti ei pea
side elanikega olema tugev mitte ainult kaks
kuud enne valimisi, tagasiside on poliitiku
jaoks tähtis kogu aeg. Valimiste eel antud
lubadused tuleb täita. Seda meelt on volikogu esimees Ero Liivik. Valimisperioodi jooksul võib aga olukord muutuda, tekkida uued
vajadused. Neid tuleb märgata ja vastavalt
tegutseda.
Omaette teema on koalitsiooni ja opositsiooni omavahelised suhted. Siin on hinnangud seinast seina. Liivik arvab, et üldistes
linna arengu asjades ollakse üksmeelsed.
Gerndof märgib, et tihti on koalitsiooni eelnõudele tulnud toetust ka opositsiooni ridadest, Amos annab aga koostööle negatiivse
hinnangu. Kui süüvida Saue poliitikute seisukohtadesse, siis on selgelt näha võimalusi
ühistegevuse edendamiseks. Linnapea on
suhetega rahul, kuid tunnetab sel sügisel
poliitlise pinge tõusu. Huvitav, milleni see
viib?
Juhan Hindov
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Saue kuritegevus on suhteliselt madal
Linnavalitsus kohtus Harju Politseiprefektuuri
juhtiva konstaabli Vladimir Tederiga, kes tegi
ülevaate selle aasta elu pahupoolest Saue linnas. Nimelt on 2003. aasta 9 kuuga toime pandud 86 kuritegu. Varalist kahju on nende kuritegudega tekitatud kokku ligi 1,7 miljoni krooni eest. Oktoobris pandi linnas toime 10 kuritegu, muuhulgas varastati autoraadio, avastati
elektrivargus, pandi toime kaks peksmist. Viimases osalenud 16  17 aastased noorukid on
politseile teada, nende kriminaalasjaga tegeletakse Harju prefektuuris.

Juhtiv konstaabel ütles võrdluseks, et
Maardus pandi toime samal perioodil 401 kuritegu, Keilas oli vastav arv 245, Paldiskis 83.
Iga kuritegu on kodanikele traumeeriv, kuid
võrreldes teiste Harjumaa linnadega on olukord
Sauel kontrolli all. Sauel töötavad kaks konstaablit on politseistaaþi mõttes noored, kuid neil
tuleb järjest kogemusi juurde ja nad kujundavad endale tegusat infosüsteemi. Viimane on
vajalik kuritegude kiiremaks avastamiseks.
Saue Sõna

Saue vallas Veskimöldres avatakse jaanuaris
uus lasteaed
2004. aasta jaanuaris avab Saue vallas Alliku
külas Veskimöldre elamukvartali külje all uksed Rocca al Mare Kooli lasteaed. Uue aasta
alguses alustavad tööd üks sõime- ja kolm lasteaiarühma, millest üks on pererühm. Avatav
lasteaed on kodune, turvaline ja sõbralik paik
mõnusa männimetsa all just selleks otstarbeks
ehitatud uhiuues majas.
Lasteaed hakkab olema avatud igal tööpäeval 7.00  19.00. Soovi korral on võimalus õhtuja ööhoiuks ning nädalavahetuse hoiuks. Teenus on ka neile, kelle laps ei käi Veskimöldre

lasteaias. Rühmad on väikesed, keskmiselt 10
last. Ootame lapsevanemaid infotunnile Rocca
al Mare Kooli (Vabaõhumuuseumi tee 8) teisipäeval, 18. novembril algusega kell 17.00.
Pühapäeval, 29. novembril kell 11.00 ootame kõiki huvilisi lasteaia perehommikule. Väikesed inimesed leiavad mõnusat tegemist eakaaslaste seltsis ning lapsevanematel on võimalus tutvuda lasteaiaga lähemalt. Lasteaed
asub: Instituudi tee 151, Alliku küla, Saue vald.
Signe Aus
Lasteaia juhataja

Saue Muusikakool arendab pop-dýässi koolitust
Laupäeval, 22. novembril kohtub Saue Muusikakooli direktor oma lepingupartneritega Georg
Otsa nimelisest Tallinna Muusikakoolist ja Viljandi Kultuurikolledþist Sauel. Tutvutakse Saue
Muusikakooli pop-dþassii osakonna tööga ja
kohtutakse õpetajatega. Kell 12 annavad koolide õpilased huvilistele ühise dþässkontserdi.
Meenutame, et 21. oktoobril sõlmisid osapooled Vanemuise kontserdimaja laval Dþässvikerkaare festivali raames koostöölepingu, mis
määratleb ühistegevuse Eestis dþässmuusikaalase hariduse edendamisele. Muusikakoolide
poolt kirjutas alla Saue Muusikakooli direktor
Kristiina Liivik. Sauel töötab ainus muusikakool, mis õpetab pop-dþässi ainekavade alusel.
Lepingu eesmärk on propageerida pop-dþässi,

ning ühildada pop-dþässi õppekavad eri õppetasemete vahel (algõppest kõrghariduseni).
Koostöölepingu alusel soovitakse töötada välja ja käivitada Viljandi Kultuurikolledþis popdþässi kallakuga muusikaõpetaja koolituse magistriõppekavad, anda täiendkoolitust jm.
Kristiina Liivik selgitas: Eestis on alustatud pop-dþässi õpetamist seitsmes muusikakoolis, kuid puuduvad erikoolituse saanud õpetajad, õppekavad ja nende seos kõrgema astme
koolidega, kust nii dþässmuusikud kui vastavad õpetajad tulema peaksid. Novembrikuu
kohtumisel Sauel arutataksegi lepingu rakendamise teid ja võimalusi.
Saue Sõna

Kahevõistleja Tambet Pikkor oli linnavalitsuses
27. oktoobril käis Saue üks silmapaistvamaid
sportlasi, kahevõistleja Tambet Pikkor linnavalitsus. Linnapea Jaan Moks ja kultuuri-, haridus- ja spordi peaspetsialist Margit Ots tundsid
huvi suusasportlase eesmärkide kohta sel talvel. Samuti oli jutuks Tambeti ja linnavalitsuse
koostöö võimalused.
Tambet Pikkor rääkis suvisest traumast,
millest ta on paranemas ja soovist sel talvel keskenduda karikavõistluse etappidel heale esinemisele. Koos Tambetiga oli vestluslaua taga
ka tema treener, Eesti Suusaliidu kahevõistluse
ja suusahüpete osakonna juhataja Priit Vene.
Ühiselt otsustati, et Eesti Suusaliit ja Saue Lin-

navalitsus võiksid kaaluda toetava koostöö sätestamist lepinguga.
Saue Sõna
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Linnavalitsus arutas sotsiaalküsimusi, lepingute ja
arvete kinnitamist, munitsipaaleluruumi
üürileandmist, kauplemisloa väljaandmist
Linnavalitsuse 29. istung toimus 24. oktoobril
2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja linnavalitsusele saabunud arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 277.
2. Kauplemislubade väljastamine.
Kauplemisluba väljastati:
* FIE Elsa Toompuule värske kala ja kalatoodete müügiks aadressil Pärnasalu põik1.
* Gersen OÜ-le käsitööesemete ja rõivaste valmistamiseks tellimustööna aadressil Tule tn 3-59
Otsustati vastu võtta korraldus nr 278.
3. Muudatused Saue Koolihaldusasutuse halduskogu koosseisus.
Halduskogusse kinnitati:
 Saue Linnavalitsuse esindaja Juhan Hindov;
 Saue Koolihaldusasutuse juhataja Sirje
Tuus;
 Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets;
 Saue Huvikeskuse juhtaja Sirje Luberg;
 Saue Muusikakooli direktor Kristiina Marjamaa;
 Saue Raamatukogu juhataja Marika Salu.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 279.
4. Laste toidutoetuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 280.
5. Erandkorras Saue linna kohalike toetuste
maksmine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 281.
6. Sotsiaaltoetuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 282.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 283.
8. Peretoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 284.
9. Munitsipaaleluruumi üürileandmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 285.
10. Pärnasalu 36-2 eluruumi kasutamise lepingu lõpetamine.
Otsustati vastu võtta alljärgnev protokolliline
otsus:
Vastavalt VÕS 186 lg 7, § 196, TsÜS §71 ja
Pärnasalu 36-2 eluruumi kasutamise lepingu
sõlmimise eesmärgile, milleks oli eluruumi
omaniku eest hooldusasutuses viibimise kulutuste katmine ja omaniku eluruumi kasutamine
hädasti eluruumi vajavate isikute majutamiseks,
ja arvestades seda, et eluruumi omanik Elfriede
Toomann suri 10.04.2001 ja kuna Elfriede
Toomannil puudusid seaduslikud pärijad, luges linnavalitsus lepingu lõppenuks teise poole surmaga ja asus ise vara pärima. Mais 2003
ilmusid eluruumi testamendijärgsed pärijad, kes
lugesid lepingu kehtivaks ja soovisid eluruumi
kasutamise eest saada üüri tagasiulatuvalt alates 10.04.2001. Seoses sellega, et linnavalitsu-

se ja endise omaniku vahelist lepingut ei ole
võimalik täita eluruumi uue omaniku suhtes (ta
ei viibi hooldekodus) ja linnavalitsusel puudub
võimalus lepingutingimuste muutmiseks:
1. Lõpetada Pärnasalu 36-2 eluruumiga seotud
kestvusleping erakorralise ülesütlemise teel alates 01.12.2003.
2. Nõustuda osaliselt Pärnasalu 36-2 uue omaniku Ilme Rand esindajate taotlusega ja tasuda
Pärnasalu 36-2 eluruumi kasutamise eest alates 2003. a maikuust Haabersti Maja poolt koostatud eksperthinnangu alusel 1200.- krooni
kuus, kokku 8400.- krooni. Eraldada vajaminev summa reservfondist.
3. Jätta rahuldamata omaniku nõuded eelneva
kahe aasta kohta kui alusetud ja põhjendamata.
11. Tänukirjaga autasustamine.
Saue 10. aastapäeva tänukirjaga autasutati 60
aastapäeva ürituste läbiviimisel silma paistnud
linnavalitsuse, hallatavate asutuste, Saue linna
ettevõtjate esindajaid ja linnakodanikke nende
tegevuse äramärkimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 286.
12. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas sotsiaalküsimusi, lepingute ja
arvete kinnitamist, sihtotstarbeliselt laekunud
summade arvelevõtmist
Linnavalitsuse 30. istung toimus 31. oktoobril
2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Informatsioon kuritegevuse olukorrast
Sauel.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 287.
3. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Otsustati suurendada eelarve tulude osa:
* Harjuma Spordiliidult
15 000
* Vabariigi Valitsuselt algklasside
koolitoidu katteks
49 300
* Kaitseministeeriumilt sõjaliste
õppevahendite soetamiseks
5 000
* Majandusministeeriumilt Tõkke tn
rekonstrueerimise kulude katteks 44 000
* Harju maavalitsuselt noorsooprojekti
Kavandan ise oma kodulinna
tulevikku
91 820
kokku:
205 120
Otsustati suurendada eelarve kulude osa:
* Saue Gümnaasiumile
69 300
* Tänavate hooldusele
44 000
* Saue Noortekeskusele
91 820
kokku:
205 120

Otsustati vastu võtta korraldus nr 288, millest informeeritakse volikogu novembrikuu istungil.
4. Puude raieloa andmise kord.
Vastavalt KOKSi § 30 lg 1 p 3 ja linna põhimääruse § 20 p 7
Saue Linnavalitsus o t s u s t a b:
1. suunata volikogu ehitus- ja maakomisjonile
läbivaatamiseks linnavalitsuse eelnõu Puude
raieloa andmise kord.
2. kaaluda eelnõu volikogusse esitamise vajadust.
5. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati:
* 15 000 krooni Saue linna pensionäride ja
puuetega inimeste jõulutoetuste maksmiseks;
* 3840 OÜ Akriibialt Saue linna aerofotode
ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 289.
6. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 290.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 291.
8. Õpilase toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 292.

9. Info
9. 1 Linnavalitsuse liikme Heli Joone ettepaneku alusel nõustuti projekti Liiklusohutuskampaania 2003 läbiviimisega Saue linnas 2003. a
novembris vastavalt lisatud projektikavale.
9.2 Otsustati lasta läbi viia avaliku arvamuse
uuring, võtta vastavatelt firmadelt hinna pakkumised ja siis teha lõplik otsus.
9.3 Otsustati järgmisel nädalal peale vastavate
arvutuste tegemist arutada Saue Sõna riigihanke korraldamise vajadust.
9.4 Linnasekretär Jekaterina Tikerpuu tegi ettepaneku panna Aili Mölderile Saue Sõna, linnavolikogu ja linnavalitsuse haldusaktide eelnõude tekstikorrektori ülesanded.
9.5 Viia läbi ujula turustamise ja tasuvuse
uuring, ülesande täitjaks määrata majandus- ja
ettevõtlusvaldkonna nõunik Ene Kukk.
9.6 Saue 10. juubeli pidustuste kokkuvõtete tegemine toimub 05. novembril 2003.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Jaan Moks (Keskerakond): linnavalitsuse arengueelistused on
lasteaed, veevarustus ja jalgpallistaadion
(vt. algus lk. 1.)

Linnapea Jaan Moks on pikaajalise kohaliku omavalitsuse
töökogemusega poliitik.
Olete pikaajalise töökogemusega
kohalikus omavalitsuses. Kas
aastapikkune töö Saue linnapeana on kuidagi erinev teie senisest
töökogemusest?
Olen tõepoolest poliitikas pikka aega, kuid praegu on vastutus
ehk kõige suurem senistest ametikohtadest. Saue pole võrreldav
Tallinnaga, kus olin ametis abilinnapeana. Täna olen linnapeana
siiski kollektiivse organi ehk linnavalitsuse juht ja tuleb meil korraldada Saue linna igapäevast elu
ja kavandada tulevikku. Mulle tundub, et linnapeana on vastutuse
määr senistest ametikohtadest kõige suurem.
Olete kuuendat aastat Saue elanik. Mis tundus teile tähtsana
Saue elanikuna, mis Saue linnapeana?
Ma arvan, et igale Saue elanikule on tähtis, et linnas oleks mugav ja turvaline elada. Linnapeana on aga kõik Sauel muutunud
minu jaoks oluliseks - tuled kodust
välja ja vaatad kriitiliselt ringi, kas
tänavad on puhtad, muru niidetud,
ega prügikastid rämpsu üle ei aja,
kas pargis on pingid terved, mida
ette võtta siis, kui rullnokad tänavatel kiiruskatseid korraldavad jne.
Tegelikult on mul juba tööle minnes hoopis teine vaade Saue asjadele, sest tänavate remondist kuni
kooli söökla asjadeni on kõik linnavalitsuse korraldada.
Kuidas on linnavalitsus pärast
valimisi oma rutiinsete ülesannetega hakkama saanud? Mida öelda Saue LV haldussuutlikkuse
kohta?
Saue Linnavalitsuses töötavad

kompetentsed inimesed. Nad täidavad korrektselt oma ülesandeid.
Arvan, et linnavalitsuse haldussuutlikkus on tasemel, kuigi paremini saab ikka ja selle poole püüdleme. Linnavalitsuse aastase tegevuse ajal otsustas Eesti rahvas liituda Euroopa Liiduga. Me peame
oma linnavalitsuse struktuuri korrastama vastavalt muutuvale olukorrale. Linnavalitsus peab suhteliselt väikese ametnike arvuga hakkama saama ka Euroopa Liidu liikmesriigiks oleku tingimustes. Teisalt aga, lähtudes vajadusest linnavalitsuse kulusid kokku hoida,
likvideerisime senised ametid. Nii
väikeses linnas nagu Saue pole vajadust keerulise struktuuriga linnavalitsuse järele. Saab lihtsamalt ja
ametnike vastutus oma töö eest on
selgem.
Milline on teie mööduva aasta
kõige olulisem töö Saue linnas?
Mida peate oluliseks tegemiseks
lähitulevikus?
Arvan, et kõige olulisem oli
kõige kallim töö - see on gümnaasiumi söökla remont, mille lõppedes saadi tervisekaitse tunnustus.
Remont oli kompleksne, sest vahetati välja suur osa köögi seadmetest, uuendati söögisaal, ehitati
ventilatsioon ja tehti muidki töid.
Paraku ei saanud sel korral pisut
väheste istekohtadega söögisaali
laiendada. Samas saaks hea korralduse juures lapsi kiiremini toitlustada, selleks peaksid asjaosalised töökorralduse paremini läbi
mõtlema.
Järgmise aasta eelistus on
kindlasti lasteaia juurdeehitus.
Tore on tõdeda, et Saue kui rahulik väikelinn tõmbab noori peresid. Sel aastal oleme registreerinud
juba 48 sündi. Pisipere tuleb aga
ühel hetkel lasteaeda panna ja täna
oleme sunnitud paljudele ära ütlema, sest lasteaias Midrimaa vabu
kohti pole. Arvestades Saue linna
arengukava ja samas Saue valla paratamatut elamuehitust meie linna
piiride taga, pole mõtet hakata uut
korrust vanas lasteaias ehitama.
Mõistlik on kohe uus korpus juurde ehitada. Muuseas oleme teinud
koostööd Saue vallaga, et nad
aitaksid juurdeehitust omalt poolt

rahastada. Taotlus koostööks on
vallavalitsuse poolt esitatud vallavolikogule ja tulemus sõltub Saue
vallavolikogu tahtest.
Kuidas olete rahul Saue kui väikelinna arengutempoga teie tööperioodi jooksul. Mis on teile
rahuldust pakkunud aastase perioodi jooksul?
Kui vaadata aastast tegevust
lahus muust taustsüsteemist, siis
saab üsna rahul olla. Oleme remontinud kooli ja lasteaia köögid,
kooli söökla, vahetanud 36 akent
koolimajal, kapitaalselt remontinud veel koolis 3 klassiruumi, lasteaias kaks rühmaruumi, on ehitanud jalgrattaparkla ja uuendanud
kooli trepp, valmis sai korvpalliväljak. Kahel linnale kuuluval
majal vahetati küttesüsteem, Tõkke tänava Vana-Keila maanteest
Viida tänavani suutsime kapitaalselt remontida, teede remonti tehti mujalgi linnas. Pärnasalu ja Nurmesalu tänavale ehitasime kiiruseharrastajate ohjeldamiseks uued
lamavad politseinikud. Sauelaste
heakskiidu on siiski pälvinud jaanituleplatsile ehitatud uus kõlakoda ja külakiik, millest eelmises lehes andsime põhjaliku ülevaate.
Nipet-näpet on muudki tehtud.
Transpordis tegime ümberkorraldusi: lisasime peatusi, panime
hommikuse bussi teistpidi liikuma.
Ilmselt on aga siingi vaja veel ümberkorraldusi jätkata. Kolmeaastase kohaliku omavalitsuse valimisperioodi jooksul on umbes nii, et
esimesel aastal valmistad suuri
asju ette ja koostad oma tõekspidamiste järgi eelarvet, teisel aastal projekteerid selle eelarve kohaselt ning kolmandal aastal ehitad
plaanitu valmis. Linnavalitsuse
2004. aasta eelarvekava on koalitsiooni poolt leidnud mõistmist,
kuid projekteerimisega on lood
kehvemad. Sauel on lahendamata
mitmed maaküsimused, mille oleme tõstatanud kõige kõrgemal tasemel. Mõtlen siinkohal peaministrit ja maavanemat.
Kuidas hindate koalitsiooni ja
opositsiooni suhteid. Kas need on
konstruktiivsed selles mõttes, et
hoolimata erimeelsustest ajavad

nii koalitsioon kui ka opositsioon
Saue asja?
Täna olen ma suhetega rahul.
Kohe pärast valimisi oli eelmiste
linnajuhtide ja tänaste volikogu
liikmetega pingeid. Tasapisi oleme aga saavutanud asjaliku suhtlemise, olen tänulik info eest. Poliitilise õhkkonna osas tunnetan sel
sügisel aga taas olukorra pingestumist. Mis puudutab volikogu
otsuseid, siis hindan neid Saue asja
edasiviivateks. Minu meelest on
meie koalitsioonis läbiarutatud
probleemid saanud väärtuslikku
lisa ja täiendusi ka opositsiooni
poolt volikogu saalis.
Olete hariduselt ehitusinsener.
Kas selle eriala kogemused on
kuidagi Saue linnapeaks oleku
ajal abiks olnud?
Mõtleme selle eriala sisu üle.
Ühelt poolt on ehitusinsener spetsialist, kes loob uut. Insener peab
teadma, kuidas ehitised õigesti
paika panna ja mida see kõik maksab. Vahel teebki tuju pahaks Riigihankeseadus, mis sunnib eelistama ainsa kriteeriumina just kõige odavamat pakkujat. Teame ju
seda rahvatarkust, et odava asja
puhul tuleb tegelikult osta kaks
asja  kõigepealt see odav asi ja
siis veel ka korralik asi. Teisalt
kuluvad aga ehitusinsenerina saadud juhikogemused linna asjade
ajamisel marjaks ära.
Mis on järgmise aasta tegevuse
eelistus?
Eelpool mainisin lasteaia juurdeehituse rajamist. See on vajalik
eelistus. Loodan, et volikogu selleks vajaliku raha eelarves kinnitab. Kindlasti jätkame tööd suurprojekti kallal, mida arendame
koostöös lähivaldadega niinimetatud Vääna jõe valgala korrastamiseks. See ligi 170 miljoni kroonine projekt tagab eurorahadega Saue
linna veevarustuse ja kanalisatsiooni uuendamise 2007. aastaks. Ja
veel on oluline jalgpallistaadioni
ehitus, mille arendamine on aga takerdunud maa munitsipaliseerimise taha. Maade jätmisega linna
omandisse oleks eelmine linnavolikogu pidanud tõsisemalt tegelema.

5

POLIITIKA

8. november 2003

Kostel Gerndorf (Keskerakond): Sauel puudub linna omandis vaba maa
Olite eelmise volikogu koosseisus
ja nüüd samuti. Tõsi, praegu olete koalitsioonis, eelmisel perioodil opositsioonis. Milline on teie
arvates kahe koosseisu tegevuse
erinevus või sarnasus? Kuidas
hindate opositsiooni ja koalitsiooni koostööd volikogus?
Volikogu eelmises koosseisus
oli häälte vahekord 10 : 5, nüüd
on 9 : 8. See ütleb paljugi. Eelmine võim ei pidanud arvestama ja
ei arvestanudki opositsiooni seisukohtadega. Need kuulati ära ja
tehti nii, nagu ise oli mõeldud.
Praegune enamus on minimaalne,
kuid kindel. Tundub, et opositsioon on vist ka loobunud võimuambitsioonidest. Oleme kõik
probleemid, kui neid koalitsioonil
üldse on olnud, koostöös lahendanud. Praegusest häälte vahekorrast
ja mitte ainult sellest, vaid ka koostöösoovist lähtudes oleme palju
rohkem arvestanud opositsiooni
seisukohtadega. Oleme teadlikult
püüdnud vältida tarbetut politiseerumist ja tegeleda koostöös Saue
kui terviku arenguga. Usun, et see
on meil korda läinud. Seda kinnitab ka asjaolu, et enamikul juhtudest on meie eelnõud volikogus
leidnud toetajaid ka opositsiooni
ridadest. Loodame seda ka edaspidi, eelkõige arengukava, linna
üldplaneeringu ja 2004. aasta eelarve menetlemisel.
Milline on olnud Saue areng vii-

masel aastal?
Koalitsioon on Saue linna
arendamisel tegutsenud vastavalt
võimalustele. Eelmiselt linnavõimult saime kaasa hulga probleeme, mille olemasolust me teadlikudki ei olnud. Oleme algatanud
palju uusi ja suuri asju. Suurt läbimurret valimisperioodi esimesel
aastal veel ei ole toimunud, enamus asju on ettevalmistavas staadiumis.
Olete volikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees. Mida peate selles ametis oma tegevuse
tähtsaks ülesandeks Saue arengut silmas pidades?
Ametinimetus annab vastuse.
Äärmiselt oluline on uus arengukava ja sellest tulenevad üksikute
aastate eelarved. Teisalt on prioriteetseks koalitsiooni valimislubadused. Usun, et kolme aasta jooksul viime valmistel sauelastele antud lubadused ellu.
Olite Saue 10. aastapäeva ürituste raames toimunud Saue arengukonverentsi idee autor ja ka
läbiviija? Mis on selle ürituse tähendus Saue linnale?
Arengukonverents oli arutelu
algus ja Saue kui linna probleemide teadvustamine. Linnaelanikelt
on laekunud pärast konverentsi
toimumist hulgaliselt uusi ideid.
Soovid ja vajadused on siingi suuremad kui tegelikud võimalused.
Linna arengu problemaatika läheb

süüvides järjest keerukamaks. Selgub uusi asjaolusid. Näiteks Saue
vallas kehtestamisel oleva detailplaneeringu kohaselt kavatsetakse
rõngana ümber Saue linna ehitada
vähemalt 700 väikeelamut. Ka see
tuleb Saue linna arengus arvesse
võtta. Märgin, et Saue vallaga on
kujunenud hea koostöö. Usun, et
arengukonverentside korraldamine muutub Sauel traditsiooniks.
Millises suunas kavatsete Saue linna arengukavaga edasi töötada?
Täna pole arengukava veel
valmis, kuigi seaduse järgi peaks
ta seda juba olema. See ei näita
ühest küljest muud kui seda, et tahame hea arengukava koostada.
Teiselt poolt ei ole veel ka valitsusel selgeid seisukohti kohalike
omavalitsuste rahastamise kohta.
Samuti läheb väga raskelt maaküsimuste lahendamine. Sauel ju
praktiliselt puudub linna omandis
olev vaba maa, kuhu saaks kohe
ehitama hakata. On tõenäoline, et
valitsus läheb uuele katsele omavalitsuste arvu vähendamisel. Mis
ja kuidas, ei ole veel teada. Kindlasti tõusetub taas küsimus Saue
linnast keset Saue valda. Meil on
mille üle mõelda ja arutada. Lähiaegade otsused määravad Saue tuleviku pikaks perioodiks.
Kas aasta tagasi ametisse pandud linnavalitsus on pälvinud volikogu liikmete rahulolu?
Ega me täpselt kõigi seisukoh-

Linnavalikogu aseesimees Kostel Gerndorf juhib volikogu eelarve- ja arengukomisjoni, kelle
ülesanne on esialgsete kompromisside tegemine ka 2004. eelarve kava koostamisel.

ti et tea. Usun, et on nii valdavalt
rahulolijaid kui ka rahulolematuid.
Märgin siinkohal, et opositsioon
teeb oma tööd innuga. Isiklikult
paneksin hindeks hea. Jõulisemalt
tuleks aga asju ajada riigiorganitega. Kindlasti tuleb parandada linnavalitsuse haldussuutlikkust.
Teie juhitav komisjon menetleb
pragu järgmise aasta eelarvet.
Millised on eelistused, kuidas suhtute opositsiooni ettepanekutesse?
Prioriteedid on lasteaed, jalgpallistaadion ja uuest üldplaneeringust
tulenevad, eelkõige Saue keskuse
kavandamine. Opositsiooni taotlused kuuluvad kindlasti läbivaatamisele ja võimalusel arvestamisele.

Rafael Amos (Reformierakond): linnavalitsuse tegevus on liialt politiseeritud

Volikogu liige ja valimisliidu Saue
fraktsiooni esimees Rafael Amos
on mitmeid kordi valitud Saue
volikogu liikmeks.

Millise hinnangu annaksite teie
istuva linnavalitsuse tegevusele?
Kuidas põhjendaksite oma hinnangut?
Olen ka täna seisukohal, et
aasta tagasi kinnitatud linnavalitsus on formaaljuriidiliselt ebaseaduslik, sest juba siis rikuti Kohaliku Omavalitsuse Korralduse
Seaduse sätteid. Nimelt ei võimalda seadus volikogu päevakorda
võtta küsimusi, mis ei ole 4 päeva
enne volikogu istungi toimumise
päeva volikogu liikmetele laiali
saadetud ja õiguspäraselt ette valmistatud. Nii juhtus linnavalitsuse valimisega. Linnavalitsuse te-

gevusele pean seega andma mitte
juriidilise, vaid pragmaatilise seisukoha. Olen veendunud, et linnavalitsuse tegevus on liialt politiseeritud, puudub ühtne lähenemine
Saue linna arengusuundadele, seda
enam, et viiest linnavalitsuse liikmest elab Sauel ametlikult vaid üks
(linnapea). Linnavalitsuse tegevusel puudub ühtne suund ning kuigi on ka praegu jõus eelmise volikogu ajal vastu võetud linna arengu- ning investeerimiskava, ei peeta sellest kinni. Linnavalitsuse peamine eesmärk on koos hoida neid
erinevaid poliitilisi jõudusid, kes
moodustasid nelikliidu. Vaadates
linnavalitsuse üksikuid liikmeid
võib arvata, et tegu on arukate ja
tegusate inimestega, kummatigi
meeskonda ei ole nad veel moodustanud.
Kuidas hindate Saue linna arengu jätkumist? Kas arengutempo
on teile kui volikogu liikmele vastuvõetav?
Saue linna areng on seiskunud,
sest seniajani ei ole üheselt defineeritud ja mõistetavalt ning
õiguspäraselt kinnitatud Saue linna arengu kontseptsiooni. Saue

linna areng ei ole tormijooks
Bastille võitmiseks või traaviga
parkuuri ületamiseks, vaid loogiline ja elementaarne võimalustest
ja inimeste ootustest tulenev arengustrateegia. Kahjuks on praegune nelikliit oma valimiseelsete lubaduste täitmise eesmärgil pannud
ühte patta nii gümnaasiumi söökla kui välikäimla, nii utoopilise
jäähalli kui reaalse lasteaia juurdeehituse.
Millised on teie hinnangul tegutseva linnavalitsuse edusammud,
millised puudujäägid?
Linnavalitsuse edusammudena näen, et on täidetud pea kolmandik opositsioonis oleva valimisliidu Saue valimiseelsetest lubadustest. Puudujääk on vast see,
et mängijaist ei ole moodustunud
meeskonda. Torkab silma ebakompetentsus ja rabedus.
Millised peaksid olema Saue linna arengu prioriteedid järgmiseks eelarveaastaks?
Minu arvates peaksid prioriteetideks olema need küsimused,
mida väljendasime oma valimiseelses programmis. Remargi korras tahaksin linnavalitsuselt küsi-

da, miks senini ei ole reaalselt võetud ette jalgpallistaadioni ehitust
Saue lastele, sest kõik senised katsed on olnud kas äraütlemata äbarikud või seadusevastased.
Millise hinnangu annate teie
koalitsiooni ja opositsiooni poliitilisele koostööle Saue arengu
huvi silmas pidades?
Hinnang on negatiivne, sest
kogenematu koalitsioon ei ole tahtnud opositsiooni kogemusi ja teadmisi rakendada Saue linna arengu
huvides.
Kui võrrelda eelmise ja praeguse linnavolikogu tööd, siis millised on põhilised erinevused ja
teisalt ka tegevuste kokkulangevused?
Kui võrrelda eelmise ja praeguse volikogu tööd, peab nentima,
et Saue linna on tulnud palju rohkem poliitilist võitlust, tahetakse ära
panna opositsioonile, mitte arendada Saue elu  sõita uue poliitika lainetel vanadele karidele. Saue linnavolikogus ei ole kunagi olnud poliitilist võitlust poliitilise võitluse
enda pärast.
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Saue ettevõtjad vaagisid olnut ja arutasid tulevikuplaane

Ajavahemikus 24.-26. oktoobril
olid Saue Ettevõtete Liidu (SEL)
liikmesfirmade esindjad oma korralist üldkoosolekut pidamas.
Nagu juba traditsiooniks on saanud, toimus ka seekordne arupidamine väljaspool Harjumaa piire. Eesmärgiks oli viia ettevõtjad
võimalikult kaugele oma igapäeva töömuredest. Liisk langes Saaremaa peale, kus lisaks viljakatele
mõttetalgutele oli võimalik saada
ka kosutavat tervise taastamise
programmi.
Seekordse üldkoosoleku päevakorda olid võetud teemad liikmeskonnast, SELi tegevusest ajavahemikus veebruar kuni oktoober
2003, info levitamisest ning SELi
plaanid järgnevateks perioodideks.
Siinkohal võib tegevuse puudujäägiks lugeda seda, et liikmeskonna
laiendamiseks ei ole tehtud piisavalt tööd. Muudatused on toimunud liikmeskonna siseselt seoses
firmade omandi muutustega. Otsustati lähiajal välja töötada SELi
auliikme statuut, kuna selle järele
on tekkinud juba vajadus.
Tõhusamaks muutus koostöö linnavalitsusega
Saue ettevõtjate arvates on
veebruarist oktoorini 2003 kõige
enam tõhustunud koostöö Saue
Linnavalitsusega. Saue linna 10.
aastapäeva tähistamisega seotud
ürituste organiseerimise komisjoni oli kutsutud ka SELi esindaja

Arno Vester. Tema kaudu oli võimalik saada operatiivset infot nii
ürituste läbiviimise kui ka ettevõtete osaluse kohta. Plusspoolele
võib kanda ka Saue ettevõtete toodete näituse taaskorraldamine, mis
toimus firma Paulig Baltic Maitsete Laadaga samaaegselt. Oma
tooteid demonstreerisid 9 firmat.
Firma SAMI võimaldas oma
poomtõstuki korvist kaeda Saue
ümbrust ka üle puulatvade. Sauele uue laululava ehitamist rahaliselt toetavate firmade hulgas on ka
SELi liikmeskonda kuuluvaid firmasid.
Hästi õnnestus ka SELi suvepäevade läbiviimine Kihnu saarel.
Ürituse läbiviimist soosis hea ilm
ning saare elanike igati meeldiv
suhtumine. Osalejate arv jäi aga
alla eelmisele aastale. Ei tea, kas
takistuseks sai mere ületamise
hirm... Arenguruumi on Sauel korraldatavatel infopäevadel osalemises. Enne Euroopa Liiduga ühinemise referendumit toimus Saue
Gümnaasiumis rida tutvustavaid
loenguid, milledest osavõtt kippus
kesiseks jääma. SELi tegevuse
laiemaks tutvustamiseks võeti päevakorda ka oma kodulehekülje
valmistamine internetti. Elava arutelu tulemusena jõuti järeldusele,
et kodulehekülg on vajalik. Lõpliku otsuse tegemiseks moodustati
kolmeliikmeline töögrupp ning
otsustati paluda ka Saue Linnavalitsuse IT-spetsialisti abi.

Ettevõtjad loovad ärikontaktid
Saue sõpruslinnadega
Kuna Saue linnal on mitmetes lähiriikides nagu Lätis, Rootsis, Norras, Taanis, Soomes sõpruslinnad, kus tegutsevad SELiga
analoogsed organisatsioonid, otsustati läbi linnavalitsuse luua ärikontaktid sealsete firmadega. Ühtsete huvipunktide leidmise korral
moodustatakse asjast huvitatud
firmadest grupp, kes sõidab kohale ärikontakte looma või kutsub
sõpruslinnade esindajad Sauele.
Kaaluti ka ettepanekuid SELi sauna ja puhkekompleksi paremaks
ärakasutamiseks. Oma rahaga sai
oktoobrikuuks ära remonditud
köögiruum. Sportlikul kolmapäeva õhtul on nüüd võimalik juua ka
kohvi või teed. Tegevusvaldkondade laiendamiseks moodustati
töögrupp, kes töötab läbi saadud
ettepanekud.
Kuna ettevõtlusega tegelevatel inimestel peab olema suhteliselt kõrge stressitaluvus, oli väljasõidu plaanidesse lülitatud ka
terviseprogramm. Kuressaare
Rüütli hotelli tervisekeskuses oli
sooduspaketiga võimalik valida
ligi kahekümnest erinevast raviprotseduurist neli ravi- või sportliku kallakuga protseduuri. Kasutamist leidsid nii füsioteraapia
protseduurid, vesijoa- ning seljakäte käsimassaaþi seansid kui ka
üldfüüsilist koormust andvad
kumminööride otsas akrobaatika

Saue Ettevõtete Liidu liikmed
seisavad Rüütli hotelli ees
Saaremaal, kus peeti aastakoosolekut.
harjutused ehk teisisõnu grossing.
Kõigi käsutuses oli ka hotellikompleksi kuuluv ujula mullivannide ja liurajaga ning rikkaliku varustusega jõusaal. Võimalik oli
mängida squashi ning veeretada
bowlingut.
Väljasõidule lisas omakorda
piisava koguse vürtsi transpordivahendi ülesütlemine teekonna esimesel veerandil. Aga kuna teadaolevalt on eestimaalased üks enim
mobiilsidevahenditega varustatumaid inimesi Euroopas (kui mitte
maailmas), siis edaspidine teekond
sai lahendatud ligi veerand tunniga ja kolme transporditeenust pakkuva firma abil. Lõpuks võis pühapäeva õhtul Sauel bussist väljuvate ettevõtjate nägudel näha rahulolu tehtud tööst, energiatulva pakutud ravist ning otsustusvõimet
midagi edaspidi ära teha.
Harry Pajundi
Saue Ettevõtete Liit

Noorsooprojekt Kujundan ise oma kodulinna tulevikku

Kohe-kohe hakkab valmima Saue
linna arengukava. Selle koostamisse on haaratud suur hulk täiskasvanuid ning töö kestab juba pea
aasta. Ka noortekeskus kavandab
tulevikku ning noortega koos asja
üle mõeldes arvasid noored: Tahame ka oma kodulinna arengule
kaasa rääkida ning seda kõige laiemas mõttes. Kuidas seda soovi
teostada ning kuidas leida tegevusele rahalist katet? Nii sündis ühiseid mõtteid koondades projekt
Hansapanga projektikonkursile
Paneme tähed särama. Nagu
projekte kirjutades sageli Eestis
juhtub, ei peetud meid isegi äraütleva vastuse vääriliseks. Tuli otsida uusi võimalusi ning Avatud
Noortekeskuste projektikonkursil
leidis meie projekt Kujundan ise
oma kodulinna tulevikku rahastamist. Niisiis on Saue noortel
nüüd võimalus projekti läbiviimises osaleda ning seeläbi kaasa rääkida Saue arengus.

Noorte ees seisab hulk raskeid
ülesandeid
Kõigepealt tuleb uurida, milline on keskkond, kus me praegu
elame ning võrrelda seda ka teis-

tega. Teiseks tuleb jäädvustada
praegune kodulinn filmilindile sellisena, nagu ta on praegu  10-aastane Saue. Lisaks tuleb teada saada, kuidas käsitlevad ja analüüsivad meie arvamusi koolitatud linnauurijad, vaielda omavahel selgeks kõik seisukohad, anda võimalus väga laiale auditooriumile
lõppseisukohtade vormistamiseks
noortefoorumi näol. Lõpetuseks
tuleb vormistada noorte ettepanekutest dokument, mis siis noorte
poolt koos omavalmistatud filmiga ametlikult volikogu esimehele,
volikogu arengu- ja eelarvekomisjoni esimehele ja linnapeale üle antakse. Ikka kindla sooviga, et linna arengukavas noorte ettepanekutega arvestatakse.
Eelpoolmainitud noortefilmis
10-aastane Saue räägitakse, kuidas Saue kujunes linnaks ja näidatakse meie linna just täna ja
praegu. Film ongi muu tegevuse
aluseks  just selliselt pinnalt alustavad noored oma mõtlemist ja
asjalikku tuleviku kavandamist.
Sama eesmärgi nimel on Sauel
käinud külas Kaarma valla noored
Saaremaalt ning suvel külastasid
Saue noored Kaarma valla ja Ku-

ressaare noori ning seejärel ka ühiselt Abruka saart. Hiljem, ühisel
seminaril, võrreldi oma elukeskkondi ning võeti vastastikku mõõtu. Noored jõudsid ka ühise otsuseni - me tahame oma elukeskkonna kujundamisel kaasa rääkida.
Sõprus on aga kõiges edasiviiv
jõud ning aitab meid püstitatud
eesmärkide täitmisel.
Ükski ettepanek ei saa teoks üleöö
Alustatud on linnaruumi
uuringutega. Juba kevadel kandsid õpilased linna kontuurkaartidele oma arvamuse Saue linnast:
märgiti ära koledad ja ilusad majad, koledad ja ilusad teed, meeldivad ja ebameeldivad kohad,
sõpradega kokkusaamise kohad
jne. Kohe- kohe annab õpetaja
Anu Kell paljudele õpilastele võimaluse kirja panna oma arvamused ja uurimused kodulinnast
Sauest ning noortekeskus kuulutab välja makettide valmistamise
võistluse, kus noored saavad lausa ruumiliselt väljendada oma
mõtteid kodulinnast.
Et noored saaksid oma ettepanekuid, arvamusi ja seisukohti paremini mõistetavaks teha ning

neid kaitsta, algas 3. novembril
noortekeskuses väitluskursus,
mida juhatab õpetaja Tiia Niggulis.
Saadud arvamusi ja ettepanekuid
analüüsib ja uurib linnauurija Pille Metspalu linnauuringute firmast
Hendrikson & Co ning kasutab
neid tulemusi linnaarengu päeval.
Linnauurija, linnaarhitekt ning
noored teevad linnas ringkäigu ja
arutavad noorte ettepanekud läbi
otse linnaruumis. Hiljem toimub
loeng, mille käigus vormistatakse
noorte ettepanekud ka linna kaardile. Saadud tulemused viiakse
suure auditooriumi ette noortefoorumil, kus need veelkord läbi arutatakse ja vaieldakse ning koostatakse lõppdokument linnavõimudele. Tänastel noortel on ehk tore
märgata, et viie või kümne aasta
pärast on linnas teoks saanud just
need ettepanekud, mille kavandamisel temagi osales.
Saue noor! Kui Sina veel ei
teadnud võimalusest ise olla kodulinna arengus kaasarääkija, siis tule
ja liitu meiega nüüd!
Erna Gerndorf
Projektijuht
Noortekeskuse juhataja

7

KULTUUR

8. november 2003

Aruanne Harjumaa puhkpillimuusika kõlast Hispaanias
11.-18. oktoobril 2003 võttis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester Hispaania kuurortlinnas Malgrat de
Mar´is osa neljandast rahvusvahelisest puhkpilliorkestrite konkurssfestivalist. Arvan, et uudishimu on
see, mis ajab inimesi ringi rändama,
uusi maid ja rahvaid avastama. Ilmselt suures osas sama jõud oli Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrile
tõukeandjaks, et 2003. aasta peamiseks projektiks sai osalemine puhkpilliorkestrite konkurss-festivalil
Hispaanias, katalaanide pealinna
Barcelona lähistel. Malgrat der Mar
oli 41 orkestrandi jaoks enne seda
reisi sama tundmatu koht, kui Kolumbuse jaoks Ameerika. Kohale
jõudes osutusid ka kõige ilustatumad kujutlused sellest Vahemere
ranniku linnast äärmiselt tagasihoidlikeks.
Reisiseltskonda erutasid lummavad loodusvaated bussiaknast
Kael kange peakeerutamisest,
silmamunad valusad teeäärsete vaadete ahmimisest, anti häälekalt edasi oma esimesi ülevaid emotsioone
Hispaaniast. Kui aga juukseid sai
sasima soe Vahemere tuul ning hotelliakendest kostuma laisk laineloksumine, kadus enamusel nädalaks
vajadus öösiti magada. Täiesti etteaimamatu olustik ja kultuurikeskkond muutsid esmalt olemise ärevaks ja võib öelda, et teatud määral
ebamugavaks. Esimestest hetkedest
tuli hakata harjuma, et plaanid on
tehtud selleks, et neid muuta. Kellaajad on selleks, et oleks millestki
võimalik mitte kinni pidada. Kuid
tuhandeid kilomeetreid ei konutatud
bussis selleks, et taoliste pisiasjade
pärast põdema hakata.
Küllaltki palju reisinud orkestrantidele oli kindlasti esmakordseks

kogemuseks esineda palmide all,
saatjaks kärarikas papagoide ühendkoor. Mis salata, kuurortlinna kuulajaskonna enamuse moodustasid
turistid, kes meie päritolu kohta aru
pärisid kõikvõimalikes keeltes. Voldemar Pansolt mõtteid laenates
võiks öelda, et enamik neist ei teadnud, kus on Eesti, Harjumaa oli
enam kuuldud koht, kuid praktiliselt
iga teine “teadis” täpselt Sauet. Tegelikult ei teadnud ka ürituse korraldajad, kust kandist me pärit oleme. Siirast imetlust tekitas eesti keel
oma kõlaga. Olime rahvusvahelises
seltskonnas kohalejõudmiseks kõige pikema tee läbinud orkester. Samas hotellis resideerus noorteorkester Saksamaalt, kes olid orkestrivormilt ja ka repertuaarilt just kui meie
kaksikvend. Majutuse kokkulangevuse ja ka muude ühiste tunnuste toel
toimus nendega ka suurim vennastumine nii orkestriliikmete kui ka dirigentide ja orkestri juhatuste tasemel.
Usun, et juhus saab siin kasvatama
edaspidist koostööd kahe orkestri
vahel. Riikidest olid veel esindatud
Itaalia kahe orkestri, Saksamaa kolme orkestri ning Šveits, Inglismaa,
Norra, Taani ja Ungari igaüks ühe
orkestriga.
Vapustavalt kirev oli orkestrikirjelduste pilt
Lisaks kontsertorkestritele, kes
põhiliselt keskendusid heakõlalisele esitusele ja huvitavale repertuaarile, oli rida väga omanäolisi kollektiive. Taanlaste tütarlaste orkester oli
justkui protestiks sealse ühiskonna
liialt tolerantsetele hoiakutele ülimilitaarse esinemislaadiga. Suhteliselt
harva esinevaks koosluseks oli Saksa päritolu marsiorkester, mis koosnes vaid rivitrummidest ja flöötidest.
Showgirlid ilmestasid ungarlaste

Saue Huvikeskus novembris
10. novembril kell 18.00 Kultuuri Ümarlaud päevakeskuses. Oodatud on kõikide
klubide ja seltside esindajad.
11. novembril kell 18.00 Kodulooklubi kutsub kohtuma
Jüri Liventaaliga Saue Raamatukogus. Teema “Kilde Saue
lähiajaloost”.
13. novembril kell 17.00 Fotoringi näituse avamine Saue Raamatukogus.
30. novembril kell 16.00 Küünalde süütamine Saue linna jõulupuul.
***

VIVA LA JAZZ
hubane õhtu koos bändiga
jAZZ bEATS
Saue kooli aulas
14. novembril kell 19.00
Sissepääs 25 krooni

mängu, itaallaste tantsutrupp oli läbinud ilmselt tsirkusekooli baaskursused. Sellises orkestrite Paabelis oli
korraldajate otsus tekitada võistlusmoment kümne minutilise esinemise põhjal, þüriile ilmselgelt ülejõu
käiv. Kuna þürii liikmeteks olid kohalikud linna ja kultuurielu funktsionärid, võib kolme eripreemiaga
pärjatud orkestri valikut nimetada
pigem poliitiliseks aktsiooniks kui
esinemistaseme põhjal tehtud otsuseks. Võimatu oleks olnud võrrelda
omavahel võrreldamatuid nähtusi.
Oma jälje jättis konkursi õhustikku
viimase tunni jooksul enne konkurssi tehtud kümmekond reglemendimuudatust. Neist viimane tehti dirigentidele teatavaks neli minutit enne
peaürituse ametlikku avamist.
Kõigele vaatamata esitas Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester oma
kava korrektselt, realiseerides omi
taotlusi 100 protsenti. Tasuks oli
publiku soe vastuvõtt ja arvukalt
teiste orkestrite dirigentide tunnustussõnu. Meie suurim saavutus oli
ilmselt Eesti puhkpillimuusika propageerimise vallast. Nimelt tundsid
mitmed orkestrid huvi Ott Kase seatud Kuusalu pulmamarsi nootide
vastu, mille mängisime oma orkestri hitiks (oluline osa oli emotsionaalselt esitatud saksofonisoolodel
Mario Marjamaa ettekandes). Publiku südamesse pugemise kunsti
kontrolliks oli aga orkestri soolokontsert Octoberfesti raames. Igipõlistes veinikultuuri piirkondades
saab üha sagedamini näha saksa õlletraditsioonidega seotud ilminguid.
Analoogiliselt setude tänase rahvatantsuga,
kus
hulganisti
flamenkotantsu elemente leida, usub
noorem hispaanlane, et õllepidustused koos grillitud metssealiha söö-

Harjumaa Puhkpilliorkestri liikmed esinemas Hispaania päikese all.

misega on nende igipõline sügise
tervitamise viis. Planeeritud 45-minutine kontsert venis tänu tungivalt
nõutavatele lisapaladele peaaegu
poole pikemaks.
Kontsertidest vaba aeg sisustati
huvitava kultuuriprogrammiga
Päev ühes Euroopa suuremas
veepargis, laevasõit piki Vahemere
rannikut ning päev Barcelonas oleks
ka ilma festivalita andnud välja toreda puhkusepaketi mõõdud. Kahe
nädala jooksul bussis sõidetud enam
kui 7000 kilomeetrit, maha jäetud
jalajäljed kaheksas riigis, suur hulk
koosveedetud tunde ühiste rõõmude ja probleemidega sidus orkestrit
veelgi ühtsemaks meeskonnaks, millega võib sama hulljulgeid plaane
teostada tulevikuski. Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkestri koosseisus
tegid reisi kaasa peaaegu kõik Saue
Brassi liikmed. Orkestri projektijuhiks on Saue Muusikakooli direktriss Kristiina Liivik. Orkester on
väga tänulik kõigile Harjumaa omavalitsustele, Harjumaa Omavalitsuste Liidule, Rahvakultuuri Arenduskeskusele, Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile, kes toetasid
ning aitasid osaliselt katta orkestriliikmete sõidukulusid.
Harry Illak
Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri dirigent

TÄHELEPANU SAUE LINNA PENSIONÄRID JA
PUUETEGA LASTE VANEMAD!
SAUE LINNAVALITSUS MAKSAB KÄESOLEVAL AASTAL
AJAVAHEMIKUL 01.12.2003 KUNI 23.12.2003 JÕULUTOETUST
SULARAHAS 100 krooni JÄRGMISTELE SIHTGRUPPIDELE:
1.
VANADUSPENSIONÄRID
2.
TÖÖVÕIMETUSPENSIONÄRID
3.
PUUDEGA LASTE VANEMAD
TÄHELEPANU! Kes soovivad, et jõulutoetus makstakse ülekandega Teie isiklikule pangaarvele
TEATAGE OMA AVRELDUSARVE NUMBER SAUE LINNAVALITSUSE TELEFONIDEL:
6 790 176 sotsiaalabispetisalist Meeli Kallas (võimalik saata e-mail
meeli@saue.ee) või
6 790 174 sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon (e-mail
heli@saue.ee)
INFOT ARVELDUSARVETE KOHTA OOTAME
KUNI 30. NOVEMBRINI 2003.
Saue Linnavalitsuse vastuvõtuajad on
E 8-18, N 8-17, lõuna 12-12.45 kabinetis 105 ja 108.
Info 6 790 174, 6 790 196.
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OÜ Harjumaa Kaubahoov (maaletooja) pakub
turuhoone teises angaaris HOOAJA JALANÕUSID
lastele, naistele ja meestele.
Samas müügil tööriietest ja töökinnastest lai valik.
Hinnad soodsad! Hulgiostjatele hulgihinnad.
Oleme avatud
E-R 9.00 - 17.30
L 9.00 - 16.00

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
kell 8.00  20.00
Samas vajatakse kiiresti
maalrit

8. november 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

Külastage meid!

Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

Saue turuhoone avatud alates 03. novembrist 2003

Laupäevakohv volikogu
esimehega

Lp sauelesed!

E - R 8.15 - 19.00
L 8.15 - 18.00
P 9.00 - 15.00
Iga päev töötab lett VÄRSKE KALAGA
TOIDUPOES müügil

15. ja 29. novembril
ning 13. detsembril
kell 10-13
ootab Saue linnavolikogu
esimees
Ero Liivik
vestlusele soovijaid
Saue Linnavalitsuse
3. korrusel

Õnne seriaali Esko talu KOHUPIIM ja JUUST.

050 50 194

Ootame teid
13. novembril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saali
kohtumisele
linnapea Jaan Moksi,
volikogu esimehe Ero Liiviku
ja volikogu koalitsiooni
esindajatega
teemal

Külastage meid!

VOLIKOGU JA
AS Protten
esinduskaupluse
UUS VÄLJAPENEK
SÜGISKOLLEKTSIOONIST.
Müügile saabunud
poolmantlid.
Jakid, seelikud, pluusid.
Kingad, saapad.
Kotid uutes värvitoonides.
KÕIK SEE SAADAVAL
PALDISKI MNT 19,
KEILAS
Tel 06747567
E  R 9.00  19.00
L 10.00  16.00
P suletud

LINNAVALITSUSE
365 PÄEVA
DAAMIDE VÕIMLEMINE
Esmaspäev ja kolmapäev
kell 20.00  21.00
Saue Gümnaasiumis (rõdul)
Esimene trenn on
12. novembril 2003
Info: 6 596 037
051 936 745
Signe Vents
Mälestame head naabrit

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

Vabandus!
Saue kõlakoja toetajate
nimekirjast on ekslikult välja
jäänud Jaan Salur.

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.
Soovin osta maja koos maaga
ca 1 ha Tallinna ümbruses.
Helistada 053 813 830.

Laagris asuv
Saurix Kardikeskus
pakub tööd,
ettekandjale ja rajainstrukori
abile
CV palume saata
hobikart@hobikart.ee
või helistada tel: 6 798 300
Üürile anda ridaelamu Sauel,
Kuuseheki tn. 38, 4 tuba,
üldpind 146m2, kelder, rõdu,
boiler, tsentraalne
kanalisatsioon, parkett,
duðð, keskküte. Normaalses
seisukorras ridaelamuboks.
Uus köögimööbel.
Üür 3700kr/kuus
Tel 056-459526

Aulis Lindjärve
Avaldame kaastunnet
Leidale ja Annele perega.
Perekond Kaiste, Pärniste ja
Neuhaus

Saue Sõna

Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaþ 1500

