7 INFOLEHT nr. 23 (170)

6. detsember 2003

Sauel peaks valitsema jõulurahu
Saue linnapea Jaan Moks kuulutas
esimesel advendil välja jõulurahu
Saue linnas. Koos Saue Kristliku
Vabakiriku õpetaja Gunnar Mägiga süütasid nad linna jõulupuul,
mille Linnavalitsus on paigutanud
Saue kaubakeskuse juurde, esimese advendiküünla pühapäeval, 30.
novembril. Linnapea ütles, et advent on seotud eelkõige Kristuse
tuleku ootusega ja advendiaeg algab neljandast pühapäevast enne
jõule. Advent ongi seotud Kristuse sünni ootusega, rõhutas ka õpetaja Gunnar Mägi, soovides sauelastele kaunist jõuluaega ja hingerahu.
Peredele ja inimestele üldse
tähendab advendiaeg ühtlasi valmistumist jõulupühadeks, kodu
korrastamist ja ka tagasivaadet ning

Linnapea Jaan Moks ja Saue Kristliku Vabakiriku õpetaja Gunnar Mägi süütasid üheskoos esimese advendiküünla.
mõtisklusi lõppevast aastast ka iseendis. Vanadel eestlastelgi oli neli
nädalat Kristuse tulemiseni väga

tähtis aeg. Sel ajal uuriti pühakirja, pühapäeviti kuulati kirikus jutlust. Rahva seas liigub aimdus, et

samaaegselt kirikliku advendiajaga, käivad ringi ka päkapikud. Tihtipeale poetavad päkapikud lastele
aknalauale jäetud sussi sisse maiustusi või muud meelepärast. Seepärast peaksid lapsed oleme jõuluajal
tublid ja õpihimulised.
Advendiküünla süütamisele
Saue jõulupuu juurde oli tulnud
enam kui paarsada sauelast. Sooviti üksteisele head adventi, kuulati
Saue Gümnaasiumi poistekoori ja
tütarlastekoori laule, noogutati
nõusolevalt linnapea ja kirikuõpetaja sõnade peale. Ilm oli soe ja arutati, kas sel aastal tulevad Sauele
valged jõulud või peab jõuluvana
vankriga sõitma. Rahu südamesse ja
kena jõulude ootuasega kõikidele!
Saue Sõna

Saue linna esindus osales omavalitsusfoorumil
Eestimaa linnade ja valdade elus on
omavalitsusfoorum omamoodi tähis, mis märgib, et aasta on mööda
saamas. Traditsiooniline, järjekorras juba neljas omavalitsusfoorum
toimus 28. novembril 2003, seekord
Pärnus Strand hotelli konverentsikeskuses. Saue linnast käis foorumil viieliikmeline delegatsioon,
kuhu kuulusid volikogu liikmed
Andres Pajula, Rafael Amos,
Matti Nappus, Henn Vaher, linnavalitsusest olid Juhan Hindov ja
Jekaterina Tikerpuu. Omavalitsusfoorumi korraldasid Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste
Liit, Eesti Omavalitsusliitude Ühendus ja Eesti Avaliku Halduse Instituut.
Lõppev aasta lisas uusi
arutlusteemasid
Lõppev 2003. aasta on toonud
meile uue Riigikogu koosseisu ja
uue valitsuse, referendumil otsustati liituda Euroopa Liiduga, allkirjastatud on rahvuslik lepe ja käivitatud mitu üleriigilist projekti. Samas on aasta lühike aeg ja omavalitsustele aktuaalsed teemad pea
ikka samad. Kuidas kulgevad läbirääkimised keskvalitsusega, kas

haldusreformist saab ükskord asja,
kuidas kulgeb omavalitsuste elu
Euroopa Liidus? Eelmisel aastal
kõneldi Tartus toimunud omavalitsusfoorumil kõige enam, kuidas
Euroopa Liidu struktuurifondidest
meiegi saame raha oma infrastruktuuri kaasajastamiseks. Sel aastal
oli aga tähtsal kohal see, milliseks
kujuneb omavalitsuste rahastamine võimaliku tulumaksu ja kodanike tulumaksuvaba miinimumi
vähendamise tingimuses. See asjaolu muudab oluliselt laekumisi linnade ja valdade eelarvetesse. Ja
ebaselgus on kaudselt pidurdanud
ka Saue linna 2004. aasta eelarve
vastuvõtmist. Need olid mõned toimunud foorumi märksõnad, mis
ühel või teisel moel mõjutavad ka
Saue linna arengut.
Omavalitsusfoorum ei pea olema mitte ainult ettekannete, vaid ka
arutelu koht. Seekord oli diskussioonideks planeeritud kogu pealelõuna. Avatud ruumi meetodil
korraldatud diskussioonides sai iga
osaleja, kui ta soovis või viitsis,
määrata talle kõige olulisema teema ja selle üle koos kolleegidega
arutleda. Laskumata siinkohal avatud ruumi meetodi kirjeldusse mär-

giks vaid, et igaüks võis algatada
talle huvipakkuva teema ja moodustada soovijatest arutlusrühma.
Tõstatati „Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse“ uuendamise
probleem, kohaliku omavalitsuse ja
kohaliku koolihariduse seoste küsimus jne. Jahmatavalt palju osalejaid aga haakus teemaga kohalik
omavalitsus ja ettevõtlus. Täpsemalt – mida ootavad ettevõtjad linnavalitsuselt ning mis on linnavõimu ootused ettevõtjate suhtes.

Eesti regionaalarengu tulevik
ähmane
Mis saab aga edasi Eesti regionaalarengust? Mida toob tulevik
seejuures Saue linnale? Kaudselt
andis vastuse omavalitsusfoorumil
esinenud regionaalminister Jaan
Õunapuu, kes muuhulgas ütles:
„Eestis jääb kehtima ühetasandiline omavalitsussüsteem, kuid omavalitsusliitude seadust täiendatakse nii, et omavalitsusliitudele on
võimalik anda juurde omavalitsuslikke funktsioone ja nende täitmiseks vajalikku raha.“ Ministri ettekandest selgus täiendavalt, et Eestis jääb üleriigiliselt tegutsema üks
omavalitsusi ühendav organisat-

sioon – see on Eesti Maaomavalitsuste Liit. Saue linna puudutab siiski enam Eesti Linnade Liit, mille
liige ollakse.
Ilmselt kajastades praeguse
koalitsiooni seisukohta ütles minister Õunapuu veel, et siiski liigutakse kõrvuti haldusreformi jätkamisega ka omavalitsuste arvu vähendamise teed: „Eilse kokkuleppe järgi kohustus koalitsioon välja töötama omavalitsuste vabatahtlikku
ühinemist soodustava eelnõu. Eelnõu peaks fikseerima senisest täpsemalt vabatahtliku ühinemise
protseduurireeglid ja rahastamispõhimõtted.“ Seega tuleb raha sinna,
kus toimuvad ühinemised. Omavalitsuste ühinemiseks on plaanitud
eelarves 300 mln krooni ja 8,5 mln
krooni makstakse juba liitunud
omavalitsustele, kellele eelmised
valitsused lubasid raha, kuid jätsid
selle välja maksmata. Traditsiooniliselt valisid foorumist osavõtjad ka
seekord Omavalitsussõbra, seega
siis isiku, kes aasta jooksul enim
positiivselt on mõjutanud omavalitsuste arengut. Tiitli Omavalitsussõber 2003 pälvis Eesti Vabariigi õiguskantsler Allar Jõks.
Saue Sõna
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Toimetaja veerg
Advendiaeg
Öeldakse, et advendiaeg on Kristuse tuleku
ootuse aeg. Seega neli rahulikku nädalat jumalapoja sünnipäevani on selline traditsioon, mida
ei murra miski. Tundub, et inimesed võiksid
sel ajal olla leplikumad, tegeleda rohkem iseendasse vaatamisega, pöörata pilgud tulevikku. Tegelik jõulurahu kuulutatakse tavapäraselt
välja jõululaupäeval ja see kestab 6. jaanuarini. Siis on hansalinnades keelatud tõsine töötegemine ja mõistagi tüli kiskumine. Tõsi, Saue
pole küll hansalinn, kuid üldinimlikud väärtused kehtivad siin vaata et rohkemgi kui suurtes
linnades. Ilus traditsioon on advendiküünla süütamine ja sauelased on hakanud seda hindama.
Sel aastal oli küünlasüütamise ajal hästi palju
rahvast ja ikka sai tuttavatel kätt suruda head
advendiaega soovimaks. Kas aga advendiaeg
soovitult rahulik tuleb, selles tuleb kahelda.
Kaasaegne kiire elutempo hoolib suurtest ja
kaunitest traditsioonidest aina vähem.
Teatavasti toimus neljapäeval siiski õpetajate streik, taotlemaks oma tööle väärilist töötasu. Asi puudutas ka Saue Gümnaasiumi. “Tahame anda valitsusele signaali, et streigilaine
homsega (st neljapäevase õpetajate streigiga –
toim.) veel ei lõpe ning tõelisad kataklüsmid
võivad olla veel ees, kui valitsus ei leia ametiühingutega ühist keelt õpetajate ja kultuuritöötajate palga küsimuses,” teatas Eest Transporditöötajate Ametiühingu esimees Peep Peterson BNS-ile. Selles lauses on tunda selget ähvardust ja kui kanged eesti mehed oma jonni ei
jäta, siis ei saa jõulurahust sel aastal kuidagi
rääkida. Tulemuseks on see, et inimeste argielu on häiritud, sest kooliskäimine ja bussiga
sõitmine on suure osa inimeste pärisosa. Kui
sellesse tegevusse nüüd plaanitakse segadust
külvata, siis võib see õnnestuda. Lisaks püüab
valitsus töökatkestuste soove küll jahutada,
kuid see ei paista õnnestuvat, vähemalt peaministril mitte.
Mõistagi tahavad kõik inimesed elada paremini ja püüdlevad suurema sissetuleku poole. Euroopa Liiduga ühinevas Eestis on aga sisemajanduse koguprodukti suurus inimese kohta kordi väiksem kui EL rikastes riikides, mõistagi on ka palgad samas proportsioonis väiksemad. Ühel perioodil tuleb sellega lihtsalt leppida, kuigi eestlased tahavad väga elada sama
hästi kui põhjanaabrid. Siinkohal ei taha ma
kedagi maha rahustada, kuigi tahaks õpetajatele paugupealt palka juurde anda. Samas tasub
aga meenutada, et ka Sauel on kõrgharidusega
kultuuritöötajaid nagu Eestis tervikunagi, kelle sissetulek on põhjendamatult veelgi närusem.
Nii tõusetubki üks probleem teisest ja jõulurahu asemel tuleb sotsiaalset sagimist arvatavasti päris palju. Muidki töid ja tegemisi jätkub
tihedalt kuni jõululaupäevani ja ainud lohutus
on see, et siis on neli vaba päeva jutti. Elagem
sinnamaani ja kasutagem tekkinud puhkepausi
tegusalt. Enne seda ilmub aga veel üks Saue
Sõna ja vahepeal mingem Saue Gümnaasiumi
jõulukontserdile „Üksteist peab hoidma“ 11.
detsembril kell 18.00. See teade jäi napilt reklaamileheküljelt välja.
Juhan Hindov
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Linnavalitsus maksab pensionäridele ja
puuetega laste vanematele jõulutoetust
Saue Linnavalitsus otsustas, et pensionäride jõulutoetus makstakse sel aastal välja rahas. Toetuse suurus on 100 krooni. Soovijatele kantakse toetus üle isiklikule pangaarvele. Raha kättesaamiseks oleks kõige parem, kui pangaarve numbri saaks eelnevalt
teatada Saue Linnavalitsusse telefonidel
6 790 176 või 6 790 174.
Ajavahemikul 1. detsembrist kuni 23.
detsembrini 2003 maksab Saue Linnavalit-

sus jõulutoetust vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning puuetega laste vanematele peo peale ka sularahas Saue Linnavalisuse majas aadressil Tule tänav 7 kabinettides 105 ja 108. Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad on E 8-18, N 8-17, lõuna 12-12.45.
Täiendavat infot saate küsida telefonidelt
6 790 174, 6 790 196.
Saue Sõna

Soome noorsootöötajad külastasid Sauet
Teisipäeval, 25. novembril viibis Sauel viieliikmeline noorsootöötajate delegatsioon
Soomest. Külalised tundsid huvi Saue linnavalitsuse töö vastu. Eriti huvitas neid noorsootöö korraldus, eelkõige töö riskirühmadega ja huvitegevuse edendamine, samuti
sotsiaaltöö erinevad tahud. Kõneks võeti
noorsootöö tulevikukavad, mis pannakse
eraldi peatükina kirja peatselt valmivas Saue
linna arengukavas. Kõneks oli ka tööpuudus,
kuigi Sauel registreeritud töötuid oli augustis vaid paar inimest. Ülevaate Saue arengust
tegi linnapea Jaan Moks ja linnakodanikele
pakutavatest vaba aja veetmise ning sotsiaalsetest tugiteenustest rääkis linnavalitsuse liige Heli Joon.
Lohjalt, Porvoost, Keravastst ja Vihtist
tulnud Lõuna-Soome maakonna noorsootöötajad olid Harju maakonnas vastuvisiidil alkoholismi ja narkomaania ennetustöö nõukogu tegevuse raames. Seda tööd edendatakse Harju ning Rapla maakondade ja LõunaSoome maakonna koostöös. Soome noorsootöötajad on Eestis kolm päeva. Sauelt sõitsid külalised Nissi valda külastama sealset
noortekeskust, kolmapäeval oldi Rapla maakonnas narkomaania ja alkoholismi tõkesta-
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Zoja Cernjavska
Galina Kovaljova
Linda Paesoo
Meedi Zoova
Hilja Soorm
Erna Merilaid
Magdalena Söörde
Heinrich Hamburg
Theodor Truusa
Ljubov Kirjutina
Hille Siidar
Hilda Särak

Ühisel nõupidamisel Saue linnavalitsuses tutvustas Saue sotsiaaltöö valdkonna juht Heli Joon (seisab koos tõlgiga)
linna noorteprobleemide kohta tehtud
SWOT-analüüsi tulemusi. Tervituse on
just lõpetanud linnapea Jaan Moks (seisab keskel).

mise teemal peetaval ühisel seminaril. Visiidi viimasel päeval külastati Keila sotsiaalkeskust, noortekeskust ja teisi sealseid asjakohaseid allasutusi.
Juhan Hindov
Saue Linnavalitsuse
avalike suhete ja
kommunikatsiooni valdkonna juht
SAUE LINNAVALITSUS TEATAB

ASi Paulig Baltic Saue linnas Tule tn 24A
asuva territooriumi detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
15. detsembrist kuni
30. detsembrini 2003
Saue Linnavalitsuses Tule tn 7
E-N kella 8-17 ja R kella 8-14.
Planeering on koostatud AS Paulig
Balticule kuuluva 0,26 ha suuruse
kinnistu kohta, mis on kasutusel
tootmismaana.
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VOLIKOGUS JA LINNAVALITSUSES
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Linnavolikogu kinnitas Saue Linnavalitsuse
põhimääruse, ei kooskõlastanud
Saue valla üldplaneeringut, muutis ja täpsustas
volikogu määrusi
Saue Linnavolikogu 16. istung toimus 20. novembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Linnavalitsuse põhimääruse kinnitamine (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 24.
2. Saue valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
Otsustati:
1. Mitte kooskõlastada esitatud kujul Saue valla
üldplaneeringut.
2. Teha Saue Vallavolikogule ettepanek alustada
koostöös Saue linnaga selle piirkonna üldplaneeringu koostamist vastavalt Saue Linnavolikogu 23.
jaanuari 2003. a otsusele nr 31 „Saue linna ja
tema lähialade üldplaneeringu algatamine“.
3. Volikogu õigusaktide täpsustamine
Linnavolikogu 22.05.2003. a otsusega nr 62 kaotati linnavalitsuse struktuurist haridus- ja sotsiaalamet, mille tõttu tuleb teha vastavad muudatused
ka hallatavate asutuste põhimäärustes.
Saue Linnavolikogu 21.11.1996. a määruse nr 2 p
8 asendati volikogu linnavara- ja ehituskomisjoni

nimetus ehitus- ja maakomisjoni nimetusega.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 25.
4. Saue Linnavalitsuse 31.10.2003. a korralduse
nr 288 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“ tutvustamine.
Otsustati võtta info teadmiseks.
5. Abilinnapea puhkusele lubamine.
Abilinnapea puhkab 01. detsembrist kuni 07. detsembrini 2003 (incl).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 87.
6. 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.
Muutmise tulemusena ei ole Saue linna ametiasutuste ametnike palgad enam seotud Eesti miinimumpalgaga ja palgamäärad kehtestab ning teeb

nendes muudatusi volikogu linnavalitsuse ettepaneku alusel.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 26.
7. Linnapeale ja abilinnapeale aastapreemia
maksmine.
Otsustati maksta linnapeale ja abilinnapeale tulemusliku töö eest preemiat nende ühe kuu ametipalga ulatuses.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 88.
8. Välislähetus.
Koolitusreisile Soome lähetati linnapea Jaan Moks
08. detsembrist kuni 11. detsembrini 2003.
Sõidu ja majutuskulud kaetakse Eesti Linnade
Liidu eelarvest. Lähetatule makstakse seadusega
ettenähtud päevarahad.
Otsustati vastu võtta otsus nr 89.
9. Vastused arupärimistele.
Arupärimiste esitaja nõustus antud kirjalike vastustega.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus arutas maa ostueesõigusega
erastamist, sotsiaaltoetuste maksmist,
detailplaneeringu vastuvõttu ning kinnitas lepingud
ja linnavalitsusele saabunud arved
Linnavalitsuse 33. istung toimus 26. novembril
2003 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldused:
1.1 21.11.2003 korraldus nr 309 „Lepingute ja
arvete kinnitamine“.
1.2 21.11.2003 korraldus nr 310 „Saue Koolihaldusasutuse poolt hallatavate ruumide kasutamise kord“.
2. Kivipõllu tn 26a maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 311.
3. Perve tn 3a maa ostueesõigusega erastamine, ostu-müügihinna vähendamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 312.
4. Detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine.
Otsustati vastu võtta projektbüroo Talone ASi
poolt koostatud AS Paulig Balticu poolt tellitud
detailplaneering asukohaga Tule tn 24a territooriumil ning korraldada avalik tutvustamine Saue
Linnavalitsuse ruumes alates 15. detsembrist kuni
30. detsembrini 2003.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 313.
5. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 314.
6. Saue lasteaia “Midrimaa” hoolekogu kinnitamine.
Kinnitati hoolekogu koosseisus:
Jüri Tümanok
Elina Siimon

Tiina Järvelaid
Aime Hommik
Meelika Rakko
Lea Jaansoo
Marge Elmelo
Tarmo Kummer
Siiri Eerma
Kaia Ly Nuudi
Epp Sillakivi
Helen Korju
Maret Evestus
Margit Ots
Otsustati vastu võtta korraldus nr 315.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 316.
8. Perekonnas hooldamise lepingu pikendamine ja peretoetuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 317.
9. Pensionäridele ja puuetega lastele jõulutoetuse maksmine.
Saue linna elanikeregistris registreeritud töövõimetus- ja vanaduspensionäridele ning puuetega
lastele makstakse jõulutoetust a‘100 krooni kokku summas 114 200 krooni.
Toetus makstakse välja ajavahemikul 01. detsember kuni 23. detsember 2003.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 318.
10.-11. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 310 ja 320.
12. Reservfondist raha eraldamine.

Reservfondist eraldati:
* 8400 krooni Pärnasalu 36-2 eluruumi üüriks
alates 01.05.03-01.12.03.
Summa kantakse üle omaniku arveldusarvele pärast lepingu ülesütlemise nõuetekohast vormistamist.
* 3540 krooni OÜ Esplanile Saue Muusikakooli
ruumide väljaehitamise eskiisprojekti koostamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 321.
13. Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati Argo Liirale jõulukuuskede müügiks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 322.
14. Volikogu määruse eelnõu “Alkoholimüügi
piiramine”.
Eelnõu otsustati saata volikogusse.
15. Ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 323.
16. 2004. aasta eelarve.
Arutati volikogu eelarve- ja arengukomisjoni poolt
esitatud ettepanekuid.
17. Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue õpetajad streigivad koos kolleegidega
Saue Sõna trükkimineku ajaks oli
teada, et neljapäeval, 4. detsembril streigivad üldhariduslike koolide õpetajad oma töötingimuste ja
töökeskkonna parandamise eest.
Riik ei ole õpetajate tööd väärtustanud nii, nagu õpetajad ja neid
toetav avalikkus on lootnud. Kuigi töötasu on siiski kergitatud, jääb
see Eesti keskmisele palgale ikka
alla. Saue Gümnaasiumi 56 õpetajast oli töökatkestusega kaasaminekust esialgsetel andmetel otsustanud ühineda 46 pedagoogi. Lasteaia Midrimaa pedagoogid teatasid toetuskirja kirjutamisest oma
kolleegidega, kuid täidavad siiski
oma argiseid töökohustusi. Saue
Muusikakoolis toimub tavapärane
õppetöö. Sellised olid teated õpetajate streigi kohta esmaspäeval.
Teatavasti on raudteelased otsustanud toetada õpetajaid pooletunnise toetusliku töökatkestusega.
Eestimaal tervikuna on õpetajate streik tekitanud segadust ja
ärevust. Kuidas tööseisak välja
kukub, pole ju teada. Taasiseseis-

vunud Eestis on see esimene kord,
kus aastaid põhipalga tõstmist õiglasele tasemele oodanud õpetajad
on sunnitud astuma äärmusliku
sammu ja töö pooleli jätma. Haridus- ja Teadusministeerium on samuti pisut peata olekus. Minister
Maimets nagu toetaks streiki. Samas kirjutab üldharidusosakonna
juhataja Maie Kitsing, et 4. detsember on õpilaste jaoks tavaline
koolipäev ja nende puudumine
koolist sel päeval ei ole põhjendatud. Tema sõnul ei saa lastevanemate õlule panna muret selle aja
sisustamise eest, mil laps muidu
oleks koolis.
Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets on teavitanud lapsevanemaid, et neljapäeval toimub
õpetajate streik ja õppetööd ei toimu. Koolis on hea seistud nende
lastega tegelemise eest, keda vanemad saadavad sel päeval siiski
kooli. Linnavalitsuses esmaspäeval toimunud nõupidamise ajaks
polnud aga selge ega teada, mis
saab koolis soojast toidust sel päe-

„Kujundan ise oma kodulinna
tulevikku“
Käimasoleva noorteprojekti „Kujundan ise oma kodulinna tulevikku“
üks töögrupp külastas 28.-29. novembril Viljandit, Suure-Jaani linna
ja valda. Tahtsime näha, milline on
meie kodulinn võrreldes teistega,
mis on mujal head ja halba, mida on
meil teistelt õppida. Oli hästi tore,
et laupäevasel päeval leidsid aega
meiega kohtuda Suure-Jaani linnapea, vallavanem, noorsootöötajad ja
noored ise.
Võrreldes Sauet ja Suure-Jaanit
võib öelda, et oleme küllalt sarnased linnad – linn keskel ja ümber
selle samanimeline vald. Meil on
palju aktiivseid noori, aga SuureJaani omad on veel aktiivsemad –
nad osalevad linna arengus, koolielus ja muudes tegevustes väga agaralt. Kuulsime mitmetest huvitavatest klubidest ja ringidest, mille peale

Noorteprojektis osalevad
Saue noored koos SuureJaani linnapea Rein Valdmanniga (paremalt kolmas)
pärast linnaarenduslikku
vestlust kohviku Arturi (pildil paremal) juures.

poleks elu sees ise tulnudki, näiteks
säästva arengu ring, mis tegeleb loodushoiuprobleemidega ja seda juhendavad keskkooliõpilased ise. SuureJaanis on väga aktiivne gümnaasiumi õpilasomavalitsus ja Keskerakonna noorteklubi, tegutsevad mitmed noorteühendused.
Sellel aastal viidi Suure-Jaanis
ellu projekt „Pingid linna“, mille
käigus kooliõpilased valmistasid
pinke linna parkidesse ja haljasaladele. Mida teed, seda ka hoiad – see
oli üks eesmärke, kui lapsed ise pinke valmistasid. Samas on meil rohkem sportimisvõimalusi, sest seal on
valla ja linna peale kokku üks korralik spordihoone, linnast 7 km kaugusel Sürgaveres. Suure-Jaanil on
hästi tore linnapea, kes paistis olevat selline suhtleja tüüp. Ma arvan,
et tema suhtleb noortega palju rohkem kui meie linnapea.
Nii vallavanem kui linnapea kiitsid valla ja linna ühist noorsootöötajat Matit, kes jõuab ja teeb palju ja
on üks suur eestvedaja. Viljandi noortekeskuses nägime hästi palju vahvaid ja sõbralikke noori ja eriti meeldis meile ruum, kus toimusid enamasti bändiproovid. Sealsel noortekeskusel on käes küll palju ruumi, aga nende kordategemisega tuleb veel palju
vaeva näha. Ja ka bussipeatuste noored olid sealkandis olemas nagu meilgi, olgugi et on olemas noortekeskused ja palju huviringe.
Helen Saar
Saue Gümnaasiumi õpilane

val. Söökla ei töötavat, toidupoolist saab puhvetist. Mõistagi ei
asenda puhvetitoit sooja toitu.
Kokkuvõttes on jama palju, sest
tavaelu rütm on sassi löödud. Kui
töökatkestus mõjutaks valitsust
rõhutatult pöörama tähelepanu
haridusele ja selle rahastamisele,
oleks asi seda väärt. Tulemust ei
tea täna keegi ette. Ministeerium
püüab asetada kogu vastutuse koolide direktorite kanda, kellele soovitatakse tihedat koostööd kooli
hoolekoguga. Jääb arusaamatuks,
mida see hoolekogu võiks või
peaks streigi puhul tegema.
Saue Gümnaasium on teavitanud linnavalitsust pedagoogide
otsusest liituda töökatkestusega.
Kooli omanikuna Saue Linnavalitsus mõistab õpetajate soovi seista oma õiguste eest ja loodab, et
ministeerium käsitleb töökatkestust samuti kui viimast võimalust
riigile märku anda pedagoogide
olukorra tõsidusest. Teisalt aga
tunnustame neid õpetajaid, kes
streigipäeval jätkavad oma igapäe-

Saue Gümnaasiumis on 4. detsembril mitte küll jõulurahu,
vaid taotluslik vaikus.
vast tööd, tagamaks tegevuse ja
järelevalve neile lastele, kes kooli
tulevad. On ju vajalik anda kindlusetunne neile vanematele, kellel
puudub võimalus oma laste järele
streigipäeval vaadata. Põhimõtteliselt on tähtis, et õppetöö ei kannataks. Samas - ühe päeva tundide ärajäämine kedagi korvamatult
lollimaks ei tee ja õpetajad hoolitsevad ise, et nende aines õppekava saaks läbitud. Tahaks vaid loota, et haridusfunktsionäärid ei
teeks nn organisatsioonilisi järeldusi toimunust ja poliitikud teeksid ükskord lõputu arutelu asemel
ka mõne asjaliku otsuse.
Juhan Hindov

Uued haridussuunad
Eesti muusikakoolide
õppeprogrammides
22. novembril kogunesid Saue
Muusikakooli ühisele arutelule
pilliõpetajad, muusikakoolide direktorid, õppealajuhatajad ning
muusikaõpilased üle kogu vabariigi. Kohal viibisid proua Ene Raid
Haridusministeeriumist, G. Otsa
nim. Muusikakooli direktor Madis
Sander, Viljandi Kultuuriakadeemiast ning Viljandi Muusikakoolist direktor Tonio Tamra ja õppealajuhataja Tuulike Agan, Tabasalu Muusikakooli direktor Kalev
Konsa, lauluõpetaja Sirje Medell
Saaremaalt, Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik, kitarriõpetaja Iljo Toming, Kuusalu
Muusikakoolist puhkpilliõpetaja
Ott Kask jt.
Arutelu teemaks oli pop-jazzi
õppe sisseviimine lastemuusikakoolide õppeprogrammidesse. Esimesele lugemisele tulid, löökpilli,
laulu teooria õppekava. Õppekavad on koostatud kolmeaastase
moodulina ning mõeldud muusikakooli vanemale astmele, V–VII
klassile. Põhimõtteks on teha “taimelava” Otsa-koolile ning sealt

edasi juba kõrgkoolile, milleks on
Viljandi Kultuuriakadeemia ja ehk
tulevikus ka Eesti Muusikaakadeemia. Pop-jazzi haridus on pikka
aega olnud vaeslapse osas ja kiratsenud, aga praegu käib õppekavade väljatöötamine täie hooga.
Juttu tuli veel sellest, et tavakoolide muusikaõpetuse ainekavad on iganenud ning ajast maha
jäänud. Muusikaõpetuse programmi peaks kindlasti lisanduma suurem ülevaade kaasaegsetest muusikastiilidest ning Eesti rahvamuusikast. Koosviibimine kulmineerus
ühise meeleoluka kontserdiga, kus
esinesid õpilasansamblid Saue
Muusikakoolist, Viljandi Muusikakoolist ja G. Otsa nim. Muusikakoolist. Lahkumisel lepiti kokku, et taaskohtumine – musitseerimine toimub Sauel, noorte jazz üritusel “Visioon”.
Terje Mäss
Saue Muusikakool
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Üks suuremaid metallitöötlemise
ettevõtteid Sauel on AS Fors MW.
Tehas käivitus 1998. aastal, sest
aasta varem tegi rootslasest omanik Leif Fors tõsise investeeringu
Sauele. Härra Fors on iga päev
Sauel ametis tegevdirektorina.
Täna toodab Fors farmeritele või
jäätmekäitlusega tegelevate ettevõtetele BIGAB kaubamärgi all
mitmes mõõdus konteinerkärusid,
mille konteinerkarei on võimalik
maha jätta. Firma kaubamärk tä-

MAJANDUS JA TULEVIK

6. detsember 2003
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SAUEL JUHTUB

6. detsember 2003

Kasvatusteadlase Johannes Käisi
teooriast lähtuvalt on oluline, et
lapsed tunnetaksid oma juuri ja
näeksid ennast osana oma peres ja
suguvõsas. Nii õpivad lapsed nägema ennast ka ühiskonna liikmena. See mõte ajendaski lasteaia
Midrimaa peret korraldama vanavanemate nädalat, mille vältel oli
vanaisadel ja vanaemadel võimalus tutvuda lapselaste eluoluga lasteaias ning rääkida lastele oma lapsepõlvest ja möödunud aegadest.
Vanavanemate nädalal toimus lasteaia saalis ka vanaaegsete esemete näitus. Välja oli s0.0 d aerne,-TjT*0 Tc0.04093Tw(van koäsitöduja mtödriistu)TjT15733 -0.2 TD0.0050 Tc0.125 Tw(sSauelasteaia)s idrimaa putv

