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Volikogu koalitsioon kohtus sauelastega
Neljapäeva, 13. novembri õhtul
kogunes gümnaasiumi saali mõnikümmend Saue käekäigust huvitatut, et kuulda aasta võimul olnud
volikogu koalitsioonilt ja linnapealt, kuidas Sauel läinud on. On
ju uus linnavalitsus tänaseks tegutsenud enam kui aasta. Pärast Mairo
Marjamaa alustuseks esitatud klaveripalasid, tegi iga kohalolnud
poliitik kohtumisele sissejuhatuse
vaatenurgast, mis talle kõige tähtsam tundus.
Volikogu esimees Ero Liivik
alustas sellest, et uue koalitsiooni
jaoks on esimene aasta paratamatult suuremal või vähemal määral
ka õppetund. Ent sellele vaatamata, et linna juhtimine on pikk tulevikku suunatud protsess, on esimese aastaga kolmeaastasest omavalitsuste valimiste vahelisest tsüklist
ligi kolmandik valimiseelseid lubadusi täidetud. Osasid suuremaid
tegusid ja plaane takistavad maaprobleemidega seonduvad vastuolud kohalike ja riigi huvide vahel.
Eelistused on lasteaed, bussiliiklus ja puhas vesi
Linnapea Jaan Moks, kes peab
vastutama volikogu otsuste täitmise eest, rääkiski tehtust ja sellest,
mida kavas teha. Rääkides kooli
köögibloki remondist, selgitas ta,
et söökla ruumi saab laiendada pärast algklasside hoone ehitust. Seni
peab leppima pisut liiga ülekoormatud söögivahetundidega. Samuti
põhjendas ta lasteaia juurdeehituse vajadust. Kui igal aastal tuleb
Tallinna lasteaiakohtade eest maksta ligi pool miljonit krooni, siis on
selge, et perspektiivis on nii rahaliselt kui kodu läheduse mõttes kasulikum luua tingimused kõigi väikeste sauelaste hoiuks kohapeal.
Seda nõuab ka koolieelsete lasteasutuste seadus. Moks rääkis ka
Euroopa Liidu Vääna jõgikonna
vee- ja kanalisatsiooniprojektist.
Saue osa maksumus on 170 miljonit krooni, millest linn peab ise
maksma umbes 17 miljonit. Sel juhul oleks ka elanike liitumistasu

revisjonikomisjoni esimees Henn
Vaher peab oluliseks ettevõtlusvaldkonna arendamist.

Saue volikogu koalitsioonipoliitikud kuulasid koos sauelastega kohtumise hakatuseks klaverimängu.
kümnetes kordades väiksem. Konkreetsetest hindadest ja sellest, kas
kellelegi hinnasoodustust tehakse,
oli vara rääkida. Tutvustades muutusi ja tulevikuplaane Saue bussi
marsruudis, küsis linnapea ka kokkutulnute arvamusi. Üks oluline
edasine muudatus oleks see, et Saue
busside lõpp-peatus oleks Tõkke
tänava ja Keila maantee nurgal nii,
et buss läbiks enne Sauelt väljumist
linna kahes suunas: sõidaks sisse nii
nagu praegu ja väljuks sama teed
pidi vastupidises suunas. Hetkel on
veel välja töötamata Kiviloo elanike teenindamine.
Muret teevad maa probleemid
Maakomisjoni esimees Valdis
Toomast, kes on ühtlasi Saue Jalgpalliklubi juhatuse esimees, täpsustas maaprobleeme, mis seonduvad
gümnaasiumi ja jalgpallistaadioniga. Need on olulisimad sotsiaalobjektid, mida ümbritseb erastatud
maa ja mille vahetamiseks pole riigiga ühist keelt leitud. Hetkel on
komisjon ümbritseva maa omanikega läbirääkimiste algstaadiumis.
Selletõttu on raske öelda staadioni
ehituse algusaega. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimees Rainer
Šternfeld on eluaegne sauelane ja
üliõpilane, kes on huvitatud Saue
elukvaliteedi tõstmisest nii vaba aja
võimaluste mitmekesistamise kui
uute töökohtade loomise kaudu.

Volikogu aseesimees ja kõige pikaajalisem volikogu liige Mati
Nappus näeb oma rolli selles, et
aidata kaasa Saue elukeskkonna
Põhjamaadele lähendamisele.
Eelarve- ja arengukomisjoni
esimees ja volikogu aseesimees
Kostel Gerndorf leidis: „Võimuvahetus on uue mõtlemise tekkimiseks Sauele vajalik. Mitte et varem
halvasti oleks olnud, aga kui võim
jääb liiga kauaks ühe seltskonna
kätte, tekib korruptsioonioht.“ Projektile „Kõik teed viivad kooli“ viidates väitis ta, et see pole kasvavale Saue linnale just kõige õigem
lahendus. Gerndorf ei välistanud ka
Saue linna ja valla ühendamise vajadust, mis sõltub muuhulgas
Toompea otsustest. Eelarve- ja
arengukomisjoni esimees lubas jätkata arengukonverentsi traditsiooni, mida ta sellel kevadel alustas,
et arutada Sauele olulisi probleeme sauelaste endiga. Ta märkis, et
noored plaanivad välja selgitada
laste ja noorte linna arenguga seonduvaid arvamusi. Gerndorf mainis
ka seda, et kavas on uue linna üldplaneeringu koostamine, mille käigus peavad koostööd tegema nii
volikogu, linnavalitsus kui elanikud. Kaheksa aastat Saue linnavalitsusega seotud sotsiaalkomisjoni
esimees Marika Õispuu oli oma sõnul kohal selleks, et saada tagasisidet sotsiaalvaldkonna kohta ning

Linnakodanikud huvitusid paljust
Elanike küsimustele toetudes
räägiti sotsiaalkorterite vajadusest
ja nende eraldamise võimalustest.
Et enamus kortereid on erastatud,
püüab linnavalitsus vabanevaid
kortereid munitsipaal- või sotsiaalkorteriteks jätta. Tulevikus saaks
uue keskuse ehitamise tulemusel
kogu praeguse linnavalitsuse hoone jätta vajadusel sotsiaalpinnaks.
Kohalviibijad juhtisid tähelepanu
Saue valgustamata paikadele ja
korrakaitse probleemidele raudteejaama kui linna ühe visiitkaardi
juures. Jaamahoone kuulub esialgu veel Eesti Raudteele, kuid on kavas anda linnale täielikult üle või
pikaajalisele üürile. Linnakodanik
juhtis tähelepanu turu parkla ohtlikule väljasõidule, kus on läbisegi
veoautod ja koolilapsed. Selle olukorra lahendamine on keerukas,
kuna varasema detailplaneeringuga on liiklus halvasti lahendatud.
Teatud ümbertegemise võimalusi
on, kuid need võtavad aega.
Küsiti raudtee ja mõisapargi
vahelise tühermaa kohta. Kahjuks
on seoses raudtee müraga peatatud
sealne detailplaneering, mis nägi
ette korterelamute rajamise.
Sauelased tunnevad muret, kuidas tulevikus kavandatud Muuga –
Paldiski raudtee Sauelt läbi minema hakkab. Linnapea informatsiooni kohaselt on töös kolm võimalust,
millest ainult üks kavandab raudteed ümber Saue, teiste puhul tiheneks raudteeliiklus Saue sees muuhulgas ka öösiti. Linnapea lubab
elanikke informeerida raudteega
seonduvatest uudistest.
Kohtumisel arenes kasulik mõttevahetus ja selle lõpetas üks proua
järgmiste sõnadega koalitsiooni
kohta: „Tahan teid tunnustada Saue
elanike kokkuliitmise eest! Varem
pole selliseid kohtumisi peetud ega
elanike arvamust küsitud.“
Aili Mölder
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SÕNUMID JA POLIITIKA

Toimetaja veerg
Raha lugedes

Linnavolikogu menetleb 2004. aasta Saue linna eelarvet. Linnavalitsus andis eelarveprojekti aegsasti volikogule üle, et selle liikmed saaksid oma asjalikud korrektiivid sisse viia. Praegu käib töö komisjonides, viimased parandusettepanekud peaksid laekuma 25. novembriks.
Nõnda jääb lootus, et järgmise aasta eelarve
võetakse siiski veel jooksva aasta sees vastu.
Linnavalitsusel tuleb samal ajal tegeleda selle
aasta eelarverahade kulutamisega. Üldjuhul on
rahad ratsionaalselt planeeritud. Siiski tuleb
mõnede linnasvalitsusest sõltumatute otsuste
tulemusi parandada. Näiteks oli aasta tagasi riigi
seisukoht, et Harju Politseiprefektuur lahkub
Sauelt. Linna ei oleks tohtinud jätta politsei järelvalveta ja selleks kavandati konstaablipunkti
rajamist. Täna teame, et politseiosakond jääb
Sauele (loe lk 4). Eelarves jääb seetõttu kasutamata konstaablipunkti rajamiseks planeeritud
raha. Linnavalitsus otsustas suunata selle korrakaitse komisjoni esimehe Heli Joone ettepanekul liikluse turvalisuse tõstmiseks. Täpsemalt
– lõppeval nädalal jagati 2300 helkurit õpilastele, pensionäridele, lasteaia lastele. Viie enamkasutatud ülekäiguraja tähistamiseks telliti uued
neoonribaga liiklusmärgid.
Rahast veel. Aasta lõpul laekus linna eelarvesse sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud enam kui 205 tuhat krooni. Seda raha ei
saa linnavalitsus kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks – näiteks suunata gümnaasiumile õppevahendite ostmiseks, tänavate hoolduseks või noorteprojektiks Kavandan ise oma
kodulinna tulevikku. Viimasest kirjutasime eelmises lehes. Linnaelanikele teevad mitmel põhjusel muret ümberkorraldused bussiliikluses.
Linnavalitsus tegeleb nende asjadega jätkuvalt.
Muuhulgas on bussiliiklus üks suhteliselt kallis asi. Liini nr 190 bussipileti hinda hoiab linnavalitus madalal sellega, et doteerib liini käigushoidmist 600 tuhande krooniga ja johtuvalt
linna tulubaasi nappusest järgmiseks aastaks ei
planeeri toetuse suurendamist liini opereerivale TAK Reisid ASle. Sauele sõidab ka bussiliin 191, mille kohta teatab firma juhatuse liige
Neeme Tammis järgmist. Alates 1. jaanuarist
2004 muutuvad ekspressbussiliini nr 191 Tallinn-Saue-Tallinn pileti hinnad järgmiselt: üksikpilet maksab 15 krooni, sooduspilet 10 krooni, kuupileti lisapilet 5 krooni.
Paar selgitust veel raha ja Saue Sõna kohta. Linnavalitsusele on tehtud ettepanek Saue
leht muuta tasuliseks, et seda oleks võimalik
müüa kaubakeskuses või bensiinijaamas. Arvame, et sauelased peavad linnavolikogu, linnavalitsuse, linnaasutuste ja üldse Saue linna
tegemistest teada saama tasuta. Samas on lehe
väljaandmine muutunud aina kulukamaks. Lehe
tiraa i oleme tellijate lisandumise tõttu suurendanud 1500ni, piltide kvaliteeti oleme püüdnud parandada digitaaltehnika abil, trükikulud
on tõusnud, juurde tuleb maksta klammerdamise eest, kallines laiali kanne. Mõnevõrra
püüab linnavalitsus suurenenud kulutusi katta
reklaamihindade korrigeerimise kaudu. Tänases lehes (vt lk 7) on toodud reklaamihinnad
praktiliselt samad mis viimased kaks aastat.
Reklaamipinna ruutsentimeetri hinda on tõstetud 1 krooni võrra, mis aga tavalugeja rahakotti kuidagi ei mõjuta. Samas hakkame püsireklaamijatega sõlmima sooduslepinguid, mis teeb
neile tarbijate teavitamise soodsamaks.
Juhan Hindov
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Saue linn sõlmis koostööleppe suusaliiduga
Teisipäeval, 11. novembril sõlmis Saue Linnavalitsus koostöölepingu Eesti Suusaliiduga.
Lepingule kirjutasid alla Saue linnapea Jaan
Moks ja suusaliidu peasekretär Raul Kinks Eesti
Olümpiakomitee majas Pirita teel. Enne allkirjade andmist täpsustati lepingu tingimusi, räägiti suusaliidu tööst ja vaadati maja. Lepingu
sõlmimist arutati suusaliidu osakonnajuhataja
Priit Venega juba siis, kui ta käis koos kahevõistleja Tambet Pikkoriga külas Saue Linnavalitsuses.
Kõneks oli Tambet Pikkori ettevalmistuste
ja treeningkava toetamine linna rahaga, samas
Saue linna tutvustamine võistluspaikades, kus
Tambet osaleb, ja Saue logo kandmine sportlase võistlusdressil. Suusaliidu esindajad olid rahul, et Saue linn toetab oma kodakandi sportlast. Tambet Pikkor oli allkirjade andmise ajal
ise treeninglaagris Soomes Vuokattis, kust ta
saabus tagasi 13. novembril. Lepingutingimused olid Pikkoriga eelnevalt läbi räägitud. Pärast tagasisaabumist Eestisse paneb sportlane
ka oma kinnitava allkirja koostöölepingule.

Linnapea Jaan Moks ja peasekretär
Raul Kinks lepingut kinnitamas olümpiakomitee hoones Pirita teel.
Teatavasti tegutses olümpiakomitee hoones
enne eratelevisiooni kanal TV1, mis tänaseks
on lõpetanud tegevuse. Hoone on tervikuna
hõivanud olümpiakomitee ja spordiliidud.
Saue Sõna

Liiklusohutuse kampaania Sauel
31. oktoobri Saue Linnavalitsuse istungil kiideti heaks pilootprojekt liiklusohutuse parandamiseks Saue linna jalakäijate seas. Lõppeval
nädalal andis selle projekti raames Saue linna
korrakaitsekomisjon üle helkurid Saue Gümnaasiumi õpilastele ja Saue lasteaia lastele. Haridusasutused on saanud Maanteeameti poolt
valmistatud õppematerjalid ja plakatid liiklusõpetuse läbiviimiseks. Lähemal ajal vahetatak-

se välja 10 jalakäijate ülekäiguraja liiklusmärki. Uued märgid on kollase neoonraamiga ja
paigaldatakse eelkõige ülekäiguradadele, kus
on jalakäijaid kõige rohkem.
Tuletame meelde, et pimedal ajal on helkuri kandmine kohustuslik. Turvalist jalakäimist!
Heli Joon
Saue linna korrakaitsekomisjon

Saue bussides vandaalitsetakse
Viimasel ajal, kui Saue busside juhid on pööranud rohkem tähelepanu pööranud sõidudokumentide kontrollimisele ja avastanud aegunud ja kehtetuid kuupileteid, on kurikaelad alustanud vastuaktsiooni bussides vandaalitsemisega. Lõõtsbussi tagumiste istmete peal demonstreeritakse kirjaoskust ja noa teravust. Reisijate ohutuseks ette nähtud peatoe polsterdused
on tagumistel istmetel peaaegu hävitatud. Tagatipuks võeti kaasa ka ühe istme padi. Nende

pahanduste tagajärgede kaotamine võtab aega
ja raha. Kahjuks on buss pikk ja bussijuht vaatab rohkem ettepoole kui selja taha, seetõttu
kõik kurikaelte tegemised temani ei jõua. Paluksime Saue bussi reisijate mõistvat suhtumist
ning kui te ise ei söanda keelama minna, siis
andke sellistest juhtumistest bussijuhile teada.
Tiit Sala
AS Hansabussi transpordijuht
tiit@hansabuss.ee

Sauel toimuvad jõutõsted
Laupäeval, 29. novembril toimuvad Saue Gümnaasiumi aulas Eesti meistrivõistlused lamades
surumises. Võistlused algavad kell 12 noorte
ja juunioride etteastetega. Demonstratsioonesinemised kell 15.00 ja põhivõistlused meestele

ja naistele algavad 15.30. Eesti Jõutõsteliit kutsub kõiki huvilisi võistlusi vaatama, sest kohal
on selle ala Eesti paremik.
Saue Sõna

ÕNNITLEME NOVEMBRI SÜNNIPÄEVALAPSI
Hilda Aua
Salme Sarvet
Nikolai Skorohodov
Aino Peta
Salme Silman
Silvia Mägi
Erna Käber
Vilma Erendi

93
85
84
82
82
82
80
75

Zoja Alteberg
Vaike Kase
Nikolai Povarnjov
Kaljo Lumi
Eiki Pärtel
Mall Saar
Helje Saluvere
Inna-Marie Õispuu

75
75
75
70
70
70
70
70
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Linnavalitsus arutas reservfondist raha eraldamist,
lepingute ja arvete kinnitamist, klubidele, seltsidele
ja ühingutele raha eraldamist
Linnavalitsuse 31. istung toimus 07. novembril
2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 35 460 krooni linnavalitsusele multimeediaprojektori ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 293.
2. Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu
muutmine.
Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu muudeti alljärgnevalt:
2.1 Kustutada hoolekogu liikmete nimekirjast
Õie Jakobson, õpetajate esindaja.
2.2 Kinnitada hoolekogu liikmeks Valmar
Kaur, õpetajate esindaja.
2.3 Kustutada hoolekogu liikmete nimekirjast
Marta Laan, õpilasomavalitsuse esindaja.
2.4 Kinnitada hoolekogu liikmeks Merilin
Israel, õpilasomavalitsuse esindaja.
2.5 Otsustati vastu võtta korraldus nr 294.
3. Eluruumi üürilepingu lõpetamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 295.
4. Klubidele, seltsidele ja ühingutele raha
eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* MTÜ-le Saue Folk 5000 krooni aastalõpu
folgipeo korraldamiseks;
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 4000 krooni liuvälja ja lumelinna ehitamiseks;
* Eesti Meestelaulu Seltsile 23 217 krooni Saue
Poistekoori osavõtukulude katteks osalemisel
ühisel kontsertreisil Estonia Seltsi Segakooriga Lapimaale 2004. a;
* Saue Naisseltsile 8000 krooni traditsioonilise linna aastalõpupeo korraldamiseks;
* Saue Füüsiliste Puuetega Inimeste Ühingule

4875 krooni Lääne-Harju invaühingute ühisel
talispordipäeval osalemiseks;
* Harjumaa Pensionäride Ühendusele 500
krooni Saue eakate osalemiseks ühenduse töös;
* Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse
Saue piirkonnale 1000 krooni kohalike koosolekute läbiviimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 296.
5. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* Saue Gümnaasiumi Spordiklubile KS Saue
2300 krooni rahvajooksudel osavõtukulude
katteks;
* spordiklubile THK-88 5000 krooni jää üüri
tasumiseks;
* karateklubile Kimura Shukokai 2300 krooni
osalemiseks spordilaagrites ja võistlustel IV
kvartalis;
* Eesti Suusaliidule 5500 krooni kahevõistleja
Tambet Pikkori maailmakarikavõistluste I perioodi etappidel osavõtukulude katteks;
* korvpalliklubile Saue 3000 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* Saue Võrkpalliklubile 3125 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* MTÜ-le Energy Club Team 3000 krooni noorte treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* Saue Tenniseklubile 6250 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* kergejõustikuklubile “Tipp” 5000 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* Saue Poksiklubile 1500 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;
* Saue Ratsaklubile 1625 krooni treeninggruppide tööks IV kvartalis;

* Tallinna Kergejõustikukoolile „Kalev“ 1000
krooni Taavi Riit’i treeningkulude katteks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 297.
6. Kuvariga tööks ettenähtud prillide või
muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise piirmäära
kehtestamine.
Kehtestati linnavalitsuse ametnikele kuvariga
tööks ettenähtud prillide või muu nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse
hüvitamise piirmääraks 1000 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 298.
7. Tunnustuse avaldamine.
Seoses politseipäevaga avaldati tunnustust
Harju politseiprefektuuri:
- politseiinspektorile Leena Pukk’ile hea
koostöö ja abi eest lastekaitsetöö korraldamisel ja premeeriti 3000 krooniga;
- juhtivkonstaablile Vladimir Teder’ile hea
koostöö eest ja premeeriti 1000 krooniga;
- konstaablitele Ahti Lill’ele ja Daimar
Nevalainen’ile hea töö eest ja autasustati tänukirjaga.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 299.
8. Falck Eesti turvateenuse osutamise lepingus ettenähtud Saue Linnavalitsuse poolsete
kontaktisikute muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 300.
9. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 301.
10. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas lepingute ja arvete kinnitamist,
sotsiaalküsimusi ja puude raieloa andmise korda
Linnavalitsuse 32. istung toimus 14. novembril
2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 302.
2. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 303.
3. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendati eelarve tulude osa:
* Tallinna Pensioniametilt
594.* Noortekeskuse kohvikult
11 700.* Eesti Kultuurkapitalilt
10 000.* Eesti Õpilasomavalitsusliidult
469.* Projekti “21. sajandi kool” raames 155 650.* HOL-ilt hariduskulude katteks 132 300.* Annetused kõlakojale
17 730.* Eesti Muusikakoolide Liit
4 690.Kokku: 333 133.Suurendati eelarve kulude osa:
* Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 396.* Saue lasteaed Midrimaa
198.* Saue Noortekeskus
11 700.* Saue Muusikakool
10 000.* Saue Gümnaasium
469.* Saue Gümnaasium
155 650.-.

* Saue Gümnaasium
64 800.* Saue ujula
5 410.* Saue ujula
62 090.* Kõlakoja ehituskulu annetuste arvelt 17 730.* Saue Muusikakool
4 690.Kokku: 333 133.Otsustati vastu võtta korraldus nr 304.
4. Puude raieloa andmise kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 8, mis avaldatakse Saue Sõnas.
5. Õpilaste huvitegevuse kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 305.
6. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 306.
7. Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 307.
8. Infolehe Saue Sõna reklaami hinnad.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 308.
9. Saue Koolihaldusasutuse poolt hallatavate ruumide kasutamise kord.
Eelnõu otsustati suunata teisele lugemisele.
10. Volikogu protokollilise otsuse eelnõu
“Saue valla üldplaneeringu kooskõlastamine” läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.

11. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Linnapeale ja abilinnapeale jõulutoetuse maksmine“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
12. Saue Linnavolikogu 18. mai 2000. a määruse nr 24 „Saue linna omavalitsusteenistuse palgakorralduse ja volikogu liikmetele hüvituste maksmise aluste kehtestamine“ punkti 23 ja Saue Linnavolikogu 20. märtsi
2003. a määruse nr 12 „Saue Linnavolikogu
18. mai 2000. a määruse nr 24 VII osa muutmine“ punkti 42 muutmine.
Eelnõu otsustati suunata volikogusse.
13. Info.
13.1 Keskkonnaprojekti „Saue - keskkonnateadlik linn“ läbiarutamine.
Projekt kiideti heaks.
13.2 Patrullteenuse riigihanke korraldamisest.
Otsustati korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumine.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue linn tunnustas politseinike tööd
Politseipäeval, 12. novembril käisid Saue linnapea Jaan Moks ja linnavalitsuse liige Juhan Hindov tänamas Sauega lähemalt seotud politseinikke Harju politseiprefektuuri aktusel Harku vallas Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas. Koolimajaesine oli täis sini-valgeid
autosid, ringi liikus üsna palju
pressitud mundrites politseinikke.
Kohal olid prefektuuri juhid ja
enamus töötajatest. Külalisena ütles tervitusi ja tänas politseiametnikke tehtud töö eest Tallinna aseprefekt Raivo Küüt. Nagu kuluaarides öeldi, oli see eelviimane üritus Harju politseiprefektuuri nime
all. Taas on Eesti politsei reformide küüsis, mille tulemusena hakkab järgmise aasta algusest tegutsema Põhja Politseiprefektuur
ühena neljast Eestit tervikuna hõlmavast suurprefektuuris.
Politseitöö on stressirohke
Tuleb ju valdavalt pättide ja
elu pahupoolega tegeleda. Muudatustest ja reformidest lisandub
veelgi lisapingeid. Samas väitis
Harju politseiaseprefekt Tarmo
Vaher, et ellu jääb vaid see organisatsioon, mis muutuvas maailmas suudab nende muutustega
kohaneda, olla kaasaegne. „Kõik,
mis ei tapa, teeb tugevamaks,“ kinnitas Vaher. Kas see käibefraas ka
politsei puhul kehtib, selgitab aeg.
Tavainimesele on tähtis, et vajadu-

Harju politseiprefektuuri töötajad tähistasid Eesti politsei 85.
aastapäeva aktusega Tabasalu Ühisgümnaasiumi aulas.
sel saaks ta politseiga kiiresti ühendust. Kui aga muutuste keerises on
jaoskond või konstaablipunkt
uude kohta viidud, siis vaev ja kaotatud aeg selle leidmisel on tüütu,
teisalt kurjategijate tabamisel vahel isegi saatuslik.
Peokõned on nagu ikka venivad ja natuke tegelikkust ilustavad.
Tõeterasid aga ikka oli. Harju politseiaseprefekt politseiprefekti
ülesannetes Vaher sõnas, et tähtsaim asi Eesti politsei 85. aastapäeval just Harju prefektuuri silmas pidades on see, et oluliselt on
nihkunud suhtumine ja suhtlemine. Täna pole rahvas enam politsei jaoks, vaid politsei on selgelt
rahva teenistuses, võttis Vaher asja
kokku. Suhtlemiskultuur on paranenud, politsei on muutumas teenindusasutuseks. Seda näitab ka
arvamusküsitlus, mille kohaselt

68% elanikest usaldab Eesti politseid. Tõusnud on kuritegude avastamise protsent. Sauet silmas pidades on kuritegevuse tase võrreldes Harjumaaga suhteliselt madal.
Linnavalitsus väärtustab turvatunnet
Just kodanike suhteliselt turvalist elu silmas pidades, kaalus ka
Saue linnavalitsus politseinike tegevust tervikuna. Kindlasti on turvatunde tõusule Sauel aidanud
kaasa kohaliku omavalitsuse tihe
koostöö politsei ja turvafirmaga
Falck, mille väljund on aasta tagasi loodud korrakaitsekomisjoni
tegevus linnavalitsuse liikme Heli
Joone juhtimisel. Tänastest tegemistest võiks vahemärkusena mainida liiklusohutuse projekti käivitamist Sauel. Kokkuvõttes otsustas linnavalitsus, et Saue turvali-

susega tegelenud politseinikud
väärivad tunnustust. Juhtivkonstaablit Vladimir Tederit ja noorsooasjadega tegelevat politseiinspektorit Leena Pukki otsustati premeerida rahaliselt, konstaablite
Daimar Nevalaineni ja Ahti Lille
tööd aga ära märkida tänukirjaga.
Tänuavaldused antigi Saue linna
esindajate poolt üle Tabasalus toimunud pidulikul koosolekul.
Kuidas edasi? Argitöö jätkub.
Keilas tõmbab politsei seoses ümberkorraldusega oma tegevust koomale, Sauel mitte. Põhja Politseiprefektuuri tippjuhtkond ehk administratsioon hakkab töötama Tallinnas Pärnu maanteel asuvas peamajas, kus varem tegutses kommivabrik Kalev. Saue linna jääb
prefektuuri asutustest tegutsema
praegu Keilas asuv Lääne-Harju
politseiosakond. Koosolekul rõhutati muuhulgas, et politsei teeb
koostööd väga paljudega, eelkõige
aga kohalike omavalitsustega. See
on ka kõige praktilisem suund, sest
kohalik omavalitsus on huvitatud
just oma piirkonna elanike turvalisuse suurendamisest ja on selle nimel valmis ka kulutusi kandma. Nii
toimib ka Saue linn. Kui palju ja
kuhu raha suunata, see on aga volikogu otsustada, sest tuleb teha poliitiline valik.
Juhan Hindov

Linnavalitsuses täiendati planeerimisalaseid teadmisi
Teisipäeval, 11. novembril käis linnavalitsuses külas Keskkonnaministeeriumi planeerimisosakonna
juhataja kohusetäitja Jüri Lass, kes
on 2003. aastal kehtima hakanud
planeerimisseaduse põhiline autor
ja kokkukirjutaja. Ta on ka eelmise kuni 2002. aasta lõpuni kehtinud planeerimis- ja ehitusseaduse
autor, kes on aastakümneid planeerimisprobleemidega tegelnud,
nõnda siis andis ta põhjaliku ülevaate planeerimisseaduse mõttest

Planeerimisseaduse üht põhikoostajat Jüri Lassi (paremal) kuulati Saue linnavalitsuses huviga pea mitu tundi.

ja tõlgendusest volikogu maakomisjoni ning eelarve- ja arengukomisjoni liikmetele ja valdkonnaga
seotud linnavalitsuse töötajatele.
Planeerimisseadus annab võimalused avalike huvide esilepääsuks ja nende ühildamiseks investorite huvidega luues eeldused
avalikkusekeskseks planeerimiseks. Jüri Lass peab linna üldplaneeringu koostamist mitte ainult
volikogu ja linnavalitsuse, vaid ka
üldsuse ülesandeks. Selleks tuleb
otsustusprotsessi kaasata linnakodanikke, samuti erinevaid huvitatud isikuid finantseerijatest omavalitsuse ja riigi esindajateni. Üldplaneeringu protsess annab võimaluse elanike koolitamiseks ja kaasamiseks linna arendamisse ja otsustustesse laiemalt. Koolitatud ja
otsustusse haaratud elanikud tõstavad omavalitsuse haldussuutlikkust, kuna olulisi otsuseid ei tehta
ainult kitsas ametnike või saadikute ringis.
Üldplaneeringu koostamise

algul on oluline roll hästi läbi
mõeldud tegevuskaval. Alati pole
vajalik terve omavalitsuse territooriumi üldplaneering, vaid mõnikord on otstarbekam koostada linnaosade või piirkondade üldplaneeringuid. Lassi sõnul annab uus
planeerimisseadus omavalitsusele
suured võimalused oma territooriumi arendamiseks tingimusel, et
langetatud otsused on mitmekülgselt põhjendatud ja läbi mõeldud.
Et aga omavalitsustel napib munitsipaalmaad, on oma territooriumi
arendamine kohalikule võimule
suhteliselt probleemiderohke. Et
riigilt maa saamine on tegelikkuses võimatu, seda tõestab ka Saue
kogemus.
Eeltoodud olukordadest Jüri
Lass ka oma ettekandes peamiselt
lähtus vastates kuulajate Sauega
seonduvatele küsimustele. Komisjonide liikmed ja linnavalitsuse
töötajaid said selgeks, et planeeringute juures pole vaja vormiliste märkuste tõttu sisulisi muutusi

teha. Need tulenevad ennekõike
planeeringu sisust lähtuvatest ettepanekutest. Lass selgitas muuhulgas: „Seadust tõlgendatakse väga
erinevalt ja ka riigiasutused kipuvad oma võimupiire ületama.“ Ka
Saue linnal on olnud probleeme riigi Maa-ametiga detailplaneeringute kooskõlastamisel. Kohaliku
omavalitsuse põhjendatud ja elanikega läbiarutatud otsused on ainumääravad oma ala planeerimisel.
Et Saue linnas on algatatud
uus üldplaneering, oli kohtumine
Saue jaoks igati kasulik. Osalejad
said kommenteeritud teadmisi planeerimisseaduse kohta ja nende
jaoks selginesid üldplaneeringuga
seotud tegevused. Muuhulgas saab
läbi üldplaneeringu lahendada vastuolu maakonna teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused“,
mis ahendab Saue linna praegust
ja edasist arengut.
Saue Sõna
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Saue linnavalitsus tänas juubeliürituse korraldajaid
Kolmapäeval, 5. novembril oli
Sauel õhtuhämaruses kohviku
Cafe Rosmari poole tõttajaid üsna
palju. Linnavalitsus korraldas seal
vastuvõtu neile, kes Saue linna 10.
aastapäeva päris pikas ürituste
kavas aktiivselt kaasa lõid.
Linnavolikogu esimees Ero
Liivik tervitas kohaletulnuid ja
märkis, et ainult ühise tööga ongi
võimalik suurüritusi Sauel läbi
viia. Info Saue linna tegemistest
jõudis vabariigi avalikkuse ette,
ületades mitmete üleriigiliste infokanalite uudiskünnise. Linnapea
Jaan Moks andis enam kui 60
sauelasele linnavalitsuse tänukirjad. Teiste seas märgiti ära need
ettevõtjad, kes Saue juubeliaastale pühendatud üritustel oma põhitegevuse kõrval kaasa lõid. Saue
Ettevõtete Liidu esimees Harry
Pajundi ja vastutav sekretär Arno
Vester olid eestvedajateks, et taastus Saue ettevõtjate traditsioon
oma tööstusnäituse korraldamiseks. Nimelt toimus juubeliürituste raames AS Paulig Baltic eestvedamisel uuenduskuuri läbi tei-

nud Maitsete laat ja koos sellega
mainitud näitus. Sel aastal näitas
oma tooteid üheksa ettevõtet. Kõige atraktiivsem oli AS Sami, kes
oma poomtõstukiga sõidutas taeva poole neid, kes tahtsid Sauet
kõrgemalt vaadata.
Tervituseks laulsid poistekoori ansambli poisid Elviira Alamaa
juhtimisel ja pärast tänukirjade kättesaamist läks jutt edasi suupistelauas. Kohal oli ka Ungari suursaatkonna esindaja, kes võttis vastu
suursaadik Laszlo Nikicseri tänukirja. Nimelt aitas saatkond aktiivselt kaasa juubeliürituste raames
Sauel korraldatud improvisatsioonifestivalile “Visioon”. Festivali
peaesineja oli Ungari viiulivirtuoos
Zoltan Lantos. Linnapea Jaan Moks
aga andis esimesena aukirja üle
Saue Koolispordiklubi presidendile õpetaja Enla Odamusele, kes
samal päeval tähistas ka oma 60.
juubelit. Tema eestvedamisel toimus augusti eelviimasel päeval
Saue ööjooks, millega pandigi juubeliüritustele vääriline lõpp. Juubeliürituste seeria avas aga voliko-

Saue Linnavalitsuse tänukirja saajate seas oli Huvikeskuse
juhataja Sirje Luberg (pildil keskel). Tema kõrval lilledega on
Saue spordielu hing Enla Odamus.
gu aseesimehe Kostel Gerndorfi
eestvedamisel juba aprillis korraldatud Saue arengukonverents. Tänukirjaga autasustatute seas olnud
Gerndorfi sõnul läheb linna arenguküsimustesse süüvimine aina
keerukamaks. „Kindlasti tõusetub

taas küsimus Saue linnast keset
Saue valda. Meil on, mille üle
mõelda ja arutada,“ ütles Gerndorf,
viidates arenguküsimuste jätkuvale olulisusele Saue linna jaoks.
Saue Sõna

Eakate tervisepäeval õpiti tai-chi’d
6. novembril korraldas Kristiine
Linnaosa Valitsus VIII Tallinna
eakate inimeste tervisepäeva. Esialgu kolme linnaosa osavõtul toimunud üritusest on tänaseks välja
kasvanud ülelinnaline eakate inimeste spordipidu. Väljaspoolt Tallinna oli taaskord kutsutud vaid
Saue Päevakeskus.
Seekord oli osalejaid rohkem
kui kunagi varem – umbes 260
spordist ja liikumisest lugu pidavat inimest. Imestama pani vaid,
et sealhulgas võis mehi ühe käe

sõrmedel üles lugeda. Päeva juhtis linnaosavanema asetäitja Viljo
Rannala. Pidulikule avadefileele
järgnes soojendusvõimlemine,
seejärel lustisime country-line
tantsu rütmis. Päeva põnevaimaks
osaks kujunesid teatevõistlused.
Iga linnaosa pidi välja panema 8liikmelise võistkonna. Võistluses
tuli joosta ja sooritada “jõu ja ilu
numbreid” palli, rõnga, hüppenööri või kurikaga. Kõige keerulisemaks osutus vilditükkidel suusatamine. Pealtvaatajad elasid võist-

lusele kärarikkalt kaasa. Saue
võistkonnas olid Helmut Karin,
Marvi Karin, Leida Keerdoja, Tiiu
Kuuskme, Maimu Liik, Aino
Mänd, Liivia Pilvik ja Maria Päss.
Andsime oma parima, kuid meist
oli ka väledamaid, eriti hästi esines Lasnamäe võistkond.
Järgnenud lühikese hingetõmbepausi sisustasid väikesed iluvõimlejad. Edasi õpetas kogenud
treener Mart Parmas, kuidas kasutada Hiina tervisevõimlemise taichi võtteid ning harjutusi ja näitas

ka enesemassaaži võtteid. Olime
agarad õppima, sest tai-chi ravib
nii keha kui vaimu: aitab kaitsta
luude hõrenemise ehk osteoporoosi eest, parandab rühti, alandab
vererõhku. Leidsime, et Hiina tervisevõimlemine on vanemale inimesele igati sobiv, sest harjutusi
tuleb sooritada rahulikus tempos
ja graatsiliselt. Hästi korraldatud
tervisepäev süvendas veendumust,
et spordiga alustada pole kunagi
hilja, lõpetada aga alati vara.
Tiiu Kuuskme

Sombuses sügisõhtus…
...alustas Saue Muusikakool 4. novembril kontserdiga uut õppeveerandit. Seekord oli esinejaks meie
oma kooli klaveriõpetaja ja kontsertmeister Gerli Kirikal, kes valmistub käesoleva kavaga lõpetama
õpinguid Eesti Muusikaakadeemia
magistrantuuris.
Õhtu pidulikuks ja särisevaks
avateoseks oli Johann Sebastian
Bachi Itaalia kontsert. Selge faktuuriga säravale esimesele osale
järgnesid läbipaistev õhkõrn Andante ja peadpööritava hooga finaal. Wolfgang Amadeus Mozarti
Sonaadis G-duur tulid ilmekalt
esile ooperlikud karakterid, vaimu-

kad motiivid ning mõttepöörded.
Teose lõpuosas domineerisid reipad, isegi sõjakad meeleolud, mis
tõid esile Gerli Kirikali selge, särava sõrmetehnika. Peale põgusat
vaheaega kuulsime Frederic Chopini nelja Eksprompti, millest jättis eredaima mulje Eksprompt Fisduur oma väreleva ja vuliseva lõpuosaga.
Kui kava esimeses pooles oli
tunda pianisti kerget ärevust, siis
mida edasi, seda kindlamalt ja huvitavamalt õpetaja Kirikal esines.
Kahtlemata köitiski kuulajaid
enim kontserdi lõpuosa, mis oli
pühendatud 20. sajandi muusika-

le. Urmas Sisask on oma 4-osalises „Galaktilises fantaasias“ kasutanud erinevaid nn laiendatud
klaveritehnika võtteid – glissandosid, keeltel mängu ja muud sellist, mis olid suureks kontrastiks
õhtu esimesele traditsionaalsemale poolele. Loost-loosse tuli juurde uusi nüansse ning eriti võluva
ja täiuslikuna kõlas miniatuur „Juveelikarp“.
Kontserdi lõpetasid Eestis esmakordselt ette kantavad ameerika helilooja Henry Cowelli neli
pala, milles oli veelgi rohkem erinevaid kõlaefekte. Kuigi Cowelli
teoseid tuntakse vähe, on ta kaas-

aegse muusika maailmas siiski
väga oluline helilooja. Just tema
kasutas esimesena klaverimängus
rusikaid ja küünarvarsi ning temalt
said inspiratsiooni ja eeskuju sellised tuntud heliloojad nagu John
Cage ja Charles Ives. Nüüdismuusika ei olnud kavas juhuslikult –
Gerli Kirikali magistritöö teemaks
ongi nimelt “Kaasaegsed klaverimängutehnikad”. Mahukas ja
nõudlik kava esitati veel kord 9.
novembril Eesti Muusikaakadeemia kammersaalis ja magistrieksam sai sooritatud väga hästi. Palju õnne, Gerli!
Elina Seegel
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Käsitöö ei kao kuhugi
Saue käsitööklubi tegutseb Koondise tänava kortermaja esimesel
korrusel. Ja käbedad prouad arvavad, et kord tehakse siinmail näputööd vähem, kord rohkem. Klubiõhtul, mil enamus käsitöötegijatest kohal, toimub tavaliselt kord
kuus. Näputööd aga harrastatakse
klubiruumides praktiliselt iga päev.
„Oli aegu, mil tuli kõike osata teha.
Neid oskusi tahamegi teistele käsitööhuvilistele edasi anda, et kunagi kokku kogutud materjalid kasulikult ära tarvitada,“ selgitas käsitööklubi üks eestvedajaid Viive
Ehrenberg.
Käsitööring on Sauel tegutsenud üle 20 aasta. Juhendajaks oli
pikka aega meistrite meister Õie
Väärtnõu. Tänu temale on Saue
käsitöölembesed ära proovinud
suurema osa käsitööliikidest. Sel
aastal loobus aga Õie Väärtnõu käsitööringi juhendamisest. „Et mitte senini õpitut kaotsi lasta, moodustasime uutel alusustel käsitööringi – kes oskab, see õpetab; kes
tahab, see õpib,“ selgitas Elmi
Aulik.
Hoogsalt läks käima muhu sussi valmistamine ja raamatute köitmine. Viimane käibki Helmi Auliku valvsa pilgu all. Kui käsitööklubi ruumidest läbi astuda, siis on seal
tõepoolest tikkimise ja kokkuõmblemise erinevates staadiumites susse näha. Pea iga päev lõksuvad kangasteljed. Tõepoolest on telgedel

uhkeid vaipasid näha, sest Maratist
saadakse sobilikke jäätmeid, mida
kenasti kaltsuvaipadeks kootakse.
Mitmed on tulnud ka siidimaalimises kätt proovima. Ja ka kudumises-heegeldamises võib käsitööklu-

Käsitööklubis lõgisevad kangasteljed Elmi Auliku käe all
(ülal). Klubi teine hing Viive
Ehrenberg (vasakul) näitab
aga pooleliolevat muhu sussi.

bist alati nõu ja abi saada.
„Jõudu mööda oleme ka lapitööd teinud, kuid kahjuks puuduvad selleks vajalikud tarvikud.
Midagi on meil uut ja huvitavat
pakkuda. Praegu õpime õmblusteta kampsunit kuduma, mida õpetab meile oma tuntud asjatundja
Agnes Lepalaan,“ selgitab Viive
Ehrberg. „Et aga käsitööarmastus
peab algama juba lapseeast, ole-

me moodustanud väikese lasteringi, kes praegu innukalt tikivad jõulupilte,“ lisab ta. Käsitööklubi
kooskäimine ei ole praegu määratletud kindlate nädalapäevade ja
kellaaegadega. Kui moodustub
ühe või teise töö õppimiseks huvitatute grupp, siis lepitakse juhendajaga ka aeg kokku.
Iga kuu esimesel neljapäeval
on koos nn suurkogu, kus vaada-

takse üle tehtud tööd, räägitakse
uudiseid ja koostatakse plaane edasiseks. Käsitöökeskuses pole küll
telefoni, kuid klubiga liitumiseks
tasub helistada Päevakeskusesse
Tiiu Kuuskmele, kes meelsasti edastab teated käsitööklubilistele ja nii
saadakse ühendust. Käsitöökeskus
on peaaegu iga päev avatud kella
10.00 – 14.00. Helmi Aulik või Viive Ehrenberg abistavad hea meelega käsitööalastes küsimustes. Viive
Ehrenberg ütles Saue Sõnale naeratades: „Olete kõik alati oodatud.
Ja ärge lükake oma ideede teostamist pensionipõlve, sest elu on näidanud, et aega on alati vähe.“
Juhan Hindov

Jüri Liventaal meenutas möödunut
18. novembri õhtul kogunes Saue
raamatukogu ruumidesse hulk
uudishimulikke eesotsas kodulooklubi liikmetega. Oli toimumas järjekordne kohtumisõhtu. Seekord
oli külaliseks õiguskantsleri vanemnõunik Jüri Liventaal. Kohtumisõhtu oli oodatud, sest Jüri Liventaal
oli seotud Saue eluga 1980. aastast
kuni 1989. aastani. 1980-1987 oli
ta Saue Alevi Täitevkomitee sekretär nimetades end ise vallakirjutajaks. 1987. aastast alates oli ta aga
täitevkomitee esimees ja tema asetäitjaks oli praegune Harju maavanem Orm Valtson.
Jüri Liventaali mälestustest
koorus välja tolleaegne alevi valitsemise viis ja võitlus kasvava
alevi olemasolu ning elanike elujärje parandamise eest. Näiteks
püüdis Saue alevi tolleaegne juhtkond tulutult saada luba koolimaja ehitamiseks. Haridusministeeriumi arvates oli aga alev väike,
lapsi vähe ja Tallinn nii lähedal, et

lapsed võivad ka seal koolis käia.
Haridusministeeriumi mitmetele
keeldumistele vaatamata koolimaja ikkagi ehitati. Siis aga tuli kiirete poliitiliste muudatuste aeg.
Härra Liventaal meenutas, kuidas
1988. aasta kevadel, kui keskkooli lõpetas esimene lend, küsiti temalt luba lõpupildi tegemiseks sinimustvalge lipu all. Kuigi rahvuslipp polnud veel ametlikult riigilipuks kinnitatud, ei leidnud ta keelamiseks põhjust. Nii oli Saue kool
üks esimestest, kes rahvuslipu välja tõi.
Samuti meenutas ta sama aasta
suvel peetud esimest Saue laulupidu. Pidu toimus Saue mõisa pargi
serval, ilm oli ilus, laulukoor võimas ja rahvast hulganisti. Isegi üks
külalisrahvatantsurühm Rootsist oli
esinemas. Lisaks mälestustele oli
härra Liventaalil kaasas fotosid
Saue esimesest laulupeost, kutsekaarte ja kalendreid 90ndatest aastatest, mida põlveotsas tehti ja mis

nüüd on saanud rariteetideks. Nii
mõnigi neist fotodest leidis tee kodulooklubi meenete hulka. Kuna
see oli aeg, mida mäletasid kõik,
oli palju ühiseid meenutusi ja vestlus, mis oli plaanitud pooleteisetunnisena, kestis poole kauem.
Osavõtjad jäävad aga ootama järgmisi sama huvitavaid kohtumisi.
Ly Vikerpuur
Kodulooklubi liige

Koduloohuvilised kuulasid
huviga Jüri Liventaali meenutusi Saue minevikust.

Saue kooli saalis
27. detsembril kell 19.00
AASTALÕPUPIDU

Hüvasti, 2003!
* igihaljaid operetiviise
esitavad Triin Ella ja Rene
Soom trupist Operetta
Scretta
* tantsuks ansambel MTJ
* avatud baar
Korraldajad huvikeskus ja
naisselts
Pileteid (hind 75 krooni) saab
tellida:
Sirje Luberg tel. 6595 009,
052 34 339
Lehte Kilp tel. 6124 534,
053 74 33
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