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Saue arengukava: linnamaa
vähesus piirab arengut
Teisipäeva, 13. jaanuari õhtupoolikul toimus Saue koolimaja aulas
Saue linna arengukava 2004 – 2013
avalik arutelu. Pooleteise tunni
jooksul selgitasid arengukava koostamise juhid ja erinevate valdkondade koostajad, kuidas võiks Saue
areng kulgeda lähema kümne aasta
jooksul. Saali oli kogunenud ligi 50
inimest, kes näitasid üles asjalikku
huvi ja tegid oma ettepanekud arengukava kohta. Muuhulgas ütlesid
sauelased oma arvamuse tulevikku
planeeritud Männiku - Paldiski
raudteeliini tõenäolise asukoha
valiku kohta. Arengukava koostamise töögruppi linnavalitsuse poolt
juhtis abilinnapea Andres Noormägi, volikogu poolt kureeris arendustööd eelarve- ja arengukomisjoni
esimees Kostel Gerndorf.
Saue linn vajab ühiskondlikku
keskust
Saue arengukava 2004-2013
olemust selgitavas sõnavõtus tõi
Kostel Gerndorf välja erinevused
praegu menetluses oleva ja eelmise linnavõimu koostatud arengukava vahel. Nimelt oli püütud eelmises arengukavas linna sotsiaal-kultuurilise teenindamise peamine raskus asetada koolimaja hoonetekompleksile programmi „Kõik teed
viivad kooli“ raames, kusjuures
Gerndorfi sõnul oli üks tollane
mõttesuund, et Saue on valmis.
Praeguse arengukava kandev idee
on see, et hoolimata piiratud territooriumist, on linna vaja edasi arendada nii, et tekiks juurde uusi elamupiirkondi ja linnale rajatakse
selgesti äratuntav ühiskondlik keskus. „Oleme teadlikud, et väljapakutav arengukava ei ole ideaalne,
selles on vastuolusid. Pole ka selge, milliseks kujunevad investeeringud lähema 10 aasta jooksul,
kuid tõenäoliselt ei erine nad plaanitust enam kui 10 protsenti,“ selgitas Gerndorf tegijate peamisi
probleeme seoses arengukava
koostamisega.
Gerndorfi sõnul pole riigis tervikuna selgust haldusreformi käikumineku suhtes ja seeläbi on ebaselge ka tuleviku omavalitsuse
struktuur Eestis. Näiteks on Saue
vald koostamas Saue linna piiride

äärde mitmete elamupiirkondade
detailplaneeringuid, mis annaks
võimaluse ligi 700 elamukrundi
väljaandmiseks. Saue vallaga on
praegusel linnavalitsusel hea koostöö. Tulevikus pole võimatu, et
haldusreformi käigus võivad Saue
vald ja linn ühineda. Nende võimalustega tuleb arengukava koostajatel igal juhul arvestada. Kostel
Gerndorf rõhutas, et Saue linna
arengu üks põhiline takistus on linnale kuuluva maa nappus. Riik
maaprobleemi lahendamist ei toeta ja nõnda jääb üle võimalus linna
eelarve raha kasutades osta seda
eraomanikelt. Arengukava koostamise juht märkis, et pärast avalikku arutelu võetakse see koos märkustega vastu enne 2004. aasta eelarve kinnitamist. Seejärel korraldatakse uus arengukonverents ja korrigeeritud arengukava peaks valmima oktoobriks.
Tehakse uut Saue
üldplaneeringut
Linnaarhitekt Mari Kallas rääkis oma sõnavõtus, et sel aastal tehakse tõenäoliselt valmis Saue linna uus üldplaneering. Sisuliselt on
tegemist Saue linna osas üldplaneeringu korrektuuriga, kuna Saue linna kehtiv üldplaneering võeti vastu alles 2001. aastal. Planeerimisseadus aga ei näe ette üldplaneeringu korrektuuri ja seadusesilma
mõistes on tegemist üldplaneeringuga. Põhimõtteliselt lähtub üldplaneering arengukavast. Uue arengukavaga seoses on mõttekas teha
sellele üldplaneeringule korrektuur
nii, et planeeritakse koos Saue vallaga ühiselt ka Saue linna lähialad,
eelkõige juba mainitud linnalähedased elamupiirkonnad. Kui kehtivat Saue üldplaneeringut koostati, siis ühelt poolt kehtis juba 2000.
aastal kehtestatud Harju maakonna üldplaneering, kuid teisalt ei
olnud kehtestatud Harju maavalitsuse poolt koostatud maakonna
rohealade teemaplaneeringut. Tihtipeale juhtub praegu nii, et Saue
linnas detailplaneeringuid tehes
satutakse viimasega vastuollu. Uusi
elamupiirkondi kavandades tekib
vastuolu ka kehtiva Saue üldplaneeringuga, mis omakorda kutsub

Arengukavast huvitatud sauelased pärisid linnajuhtidelt linna infotulpade, linna keskse veevarustuse, puuetega inimeste liikumisvõimaluste parandamise ja teiste tulevikus linna
inimsõbralikumaks muutmise tahkude kohta.
esile maavanema järelevalve algatamise. Mõistlik on koostöös arengukava tegijatega koostada Saue
linna üldplaneeringule korrektuur
koostöös Saue vallaga johtuvalt
just viimase kavast suurendada elamuehitust Saue linna piiri ääres.
Uue raudtee asukohta ei tea
keegi
Üldplaneeringu korrektuur
peab arvestama ka kavandatava
Männiku – Paldiski raudteetrassi
võimaliku valikuga läbi Saue linna. Tänaseks pole trassi asukohta
lõplikult paika pandud ja Saue linnavalitsus koos linlastega astub
vastu Saue elukeskkonna halvendamisele. Mari Kallase sõnul tuleb
üldplaneeringu korrektuuri tehes
langetada suhteliselt raskeid otsuseid, mida teha sotsiaalmaa puuduse olukorras ja kuidas ning kuhu
planeerida linna keskust, kuidas lahendada autoteede paiknemine nii,
et linnast ning selle lähistelt oleks
võimalik sujuvalt sõita Pärnu
maanteele ja sealt suunduda edasi
Tallinna poole. Mari Kallas lisas
oma jutu lõpetuseks, et üldplaneering soosib kahekorruseliste ehitiste, eelkõige eramajade ja ridaelamute rajamist Sauele. Soovitav on
mitte ületada nelja korrust, mille
näitena on plaanis tema sõnul ehitada kaks kortermaja lähitulevikus
linnavalitsuse hoone taha. Arengukava tutvustamise käigus Saue lin-

na hariduselu vallas, eelkõige keskastme hariduse arengust andis ülevaate Saue Gümnaasiumi direktor
Jaan Palumets.
Siis oli linlaste käes kord rääkida oma muredest. Härra Lumilaid
arvas, et arengukava ei arvesta piisavalt puuetega inimeste vajadustega. Tema sõnul on pea võimatu
siseneda linnas ühiskondlikesse
hoonetesse ratastooliinimesel. Näiteks tõi ta Hansapanga kontori sissepääsu. Samas teeb sauelasi väga
ärevaks ASi Tallinna Sadam juhtimisel suure tõenäosusega rajatav
raudtee Paldiskisse, mille trassi
valikust oli juttu eelpool. On oht,
et rasked kaubarongid võivad hakata ühe võimaliku trassivaliku
puhul läbima Saue linna. Koosolekul andis linnapea Jaan Moks selgitusi arengukavasse lülitatud vee
ja kanalisatsiooni suurprojekti
peatsest algusest Sauel. Uued veeja kanalisatsioonitrassid ehitatakse
tõenäoliselt valmis 2006-2007
Euroopa Liidu struktuurifondide
rahaga. See on suur hüve, ütles
Moks, kuid lubas teisalt, et linnavalitsus jälgib väga hoolikalt rongiliikluse võimalikku ümberkorraldamist ja seisab sauelaste elukeskkonna säilimise eest. Rongide tekitatavas müras ei taha meist keegi
elada, kinnitas linnapea Jaan Moks.
Saue Sõna

2

UUDISED

Toimetaja veerg
Vastasseisu lätted
Tänases lehes on ühel või teisel moel kirjas suured
vastasseisud, mis nii Saue kui ka Eesti elu tervikuna mõjutavad. Näiteks võiks mainida Harjumaa
logistika, maakonna mitme linna ning valla veevarustuse terviklahendust või siis riigivara säilimise ja parema kasutamise asjaolusid. Need on
väga mitmetahulised probleemid, mille lahendamine nõuab teadmisi, analüüsivõimet ja tasakaalukust. Aga neist omadustest jääb ka väheks, kui
isegi valla või linna otsustajatel jääb puudu riigimehelikkusest. Katsun lühikeses kirjutises paari
sõnaga puudutada neid konflikte kätkevaid asjaolusid. Asi puudutab igal juhul raha ja selle jaotumist just omavalitsuste vahel. Tallinnal napib raha,
kuid vähemasti Eestis on seda igal pool vähe. Püütakse meelitada endale juurde maksumaksjaid, kuid
seda naaberomavalitsuste arvelt. Tekib konflikt,
mis täna väljendub liikluskorralduses. Eesti meeste kangus viib vastasseisuni pealinna ja seda ümbritsevate omavalitsuste vahel. Vastukaaluks oleks
ju mõistlik arutada Harjumaa ühtse transpordisüsteemi loomise üle. Seda ei tehta, sest siiani on ühe
poole rahalised nõudmised teistele olnud liiga suured. Igal juhul on koostöö see koht, kust saaks edasi
minna. Tõsi, selle saavutamine on liiga raske ja nii
ongi lihtsam teha ühepoolseid otsuseid.
Teine näide on Harjumaa logistikaprobleemid.
Ühelt poolt on mõistetav, et pealinnast tuleks välja
viia transiitveosed mineraalväetiste ja natasaadustega. Nende väljavedu meritsi saaks toimuda Muuga ja Paldiski sadamate kaudu. Raudtee Paldiskisse peaks kulgema ümber Tallinna. Sellest on huvitatud riik ja pealinn, suurenev raudteeliiklus halvendaks keskkonnatingimusi nendes valdades ja
linnades, mida trass hakkaks läbima. Transiitveosed suurendaksid valdavalt riigile kuuluvate sadamate tulusid, kuid selle eest tuleks maksta. Täna
pole veel selge, kes Männiku-Paldiski raudtee rajamise projekti vedama hakkab. On olemas kaalutlus, et projektijuht võiks olla AS Tallinna Sadam. Ametlikud uuringud võiksid alata 2007. aastal. Nõnda väljendus ühes raadiosaates vähemasti
Tallinna abilinnapea Toivo Ninnas. Tallinna Sadama turundusdirektor Erik Sakkov kinnitab, et
sadam pole huvitatud nii mahuka ja konfliktse projekti juhtimisest. Seega pole täna olemas veel konkreetset tegevust, pole tehtud trassivalikut, pole ühesõnaga midagi, mille vastu protestida. Neid asjaolusid tuleb aga omavalitsusjuhtidel uurida mitteametlikult. Riik ei anna selgeid signaale oma kavadest.
Tavatsetakse väita, et riik on halb peremees.
Arvan, et see pole sugugi nii. Lihtsalt meie eelmisest elust on säilinud paljudel hoiak, et riigivargus
pole vargus ja pigem on see auasi. Võttes riigilt
varastame täna tegelikult iseendilt. Riik saab ja on
hea peremees, kui annab oma vara motiveeritud
juhtidega ettevõtete kätte. Näiteks võib tuua sellesama Tallinna Sadama. Samas võib riik oma vara
ja selle efektiivse kasutamise suhtes olla üsna ükskõikne. Juut on eelkõige maast. Mainin seda Sauet
silmas pidades. Riik käsitleb omavalitsust kui vaenalast, keda ei saa usaldada. Aga näiteks Sauel püüab
kohalik omavalitsus saada riigilt maad kooli või
siis staadioni ehituseks, seega sotsiaalobjektide rajamiseks. Ükski põhjendus pole aga küllalt hea ja
jätkub mõttetu ja kuudepikkune kirjavahetus riigiasutustega. Siinkohal pole mõttekas minna aruteluga konkreetsemaks. Tahan vaid lisada, et ühes
põgusas artiklis ei saa pakkuda kõigekülgselt argumenteeritud lahendusi, küll aga tasub mõelda
koostöövõimaluste üle ning vaadata ka kohalike
probleemide lahendamisele avarama pilguga. Riigimehelikult, seda ka riigi poolt lähtudes.
Juhan Hindov
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Paulig arendab jõudsalt tehast
Saue volikogu kehtestas neljapäeval, 10.
jaanauril oma erakorralisel istungil AS Paulig Balticu poolt algatatud detailplaneringu,
mis hõlmab ettevõtte territooriumi. Planeeringu eesmärk on määratleda tehase uue tootmistsehhi asukoha paikapanek. Planeeringu
kehtestamise juures oli ka ettevõtte juhatuse
esimees Tiit Nuudi, kelle sõnul on juba valmimas uue tootmistsehhi hoone mahuline
projekt. Uues tootmishoones hakatakse valmistama tööstuslike maitseainete segusid
müügiks nii Balti riikidele, Venemaale kui
ka Skandinaaviamaadesse.
“Tänases tehases on pinda 6500 m˛, uue

tootmisosaga suureneb kogu tehas 10100 m˛ni,” ütles Nuudi ja lisas, et ehitustöid on kavas alustada märtsis ning alates oktoobrist
lisandub Saue tehase perre 25 uut töötajat.
Paulig on uute töötajate palkamisel ikka esimesena vaadanud ringi Sauel. Kui soovitud
kaadrit kohapealt ei leia, siis mõistagi otsitakse mujalt. Kui märtsis ehitus algab, siis
peaks uus tsehh hakkama toodangut andma
juba selle aasta lõpul. ASi Paulig Baltic majandusaasta lõpeb aprillis 2004 ja kogu firma käive ületab tänavu 450 miljonit krooni.
Saue Sõna

Linnapea kohtus ühistute
juhtidega
Esmaspäeval, 19. jaanuaril toimus Saue linnavalitsuses järjekordne nõupidamine elamuühistute juhtidega. Linnapea Jaan Moks ütles sissejuhatuseks, et peatselt vastuvõetud
pakendiseadus ja teised jäätmekäitlust reguleerivad õigusaktid nõuavad olmejäätmete
pea täielikku sorteerimist. Jäätmeseaduse
kohaselt on vajalik, et kõikidel elanikel oleks
jäätmekäitlusleping jäätmekäitlusfirmaga.
Viimase valib kohalik omavalitsus ehk Saue
jaoks siis linnavalitsus. Elamuühistutele tutvustas oma arengukavasid ka AS Cleanawey

Tallinn esindaja Allan Pihlak. Ühiselt püüti
teha esialgseid visioone, kuidas Sauel saab
korraldada olemjäätmete sorteerimist. Keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva
andis selgitusi Saue jäätmekava rakenduste
kohta meie linnas. Kõneks võeti ka Saue
osalus Vääna jõe valgala veemajandusprojektis, millega kaasneb linna reovee ning
joogivee keskse varustamise väljaehitamine
aastatel 2006-2007.
Saue Sõna

Teade elektrikatkestustest
Eesti Energia AS jaotusvõrk Tallinn - Harju JK Harju piirkond teatab, et seoses remondiga
toimub voolukatkestus Tõkke alajaama fiidrite tarbijatele 27. jaanuaril 2004. a. kella 09.00
– 16.00 Tõkke tn 8 – 14, Vana-Keila maantee 25 – 38 ja Vana-Keila maantee 40 – 68.

Uued detailplaneeringud Saue linnas
Esmaspäeval 2. veebruaril k.a kell 18.00 toimub linnavalitsuse 3. korruse saalis järgmiste
detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste arutelu:
1.

Ärma kinnistu detailplaneering. Tegemist on 12,01 ha suuruse kinnistuga, mis asub
Saue mõisa pargist läänes. Tegemist on piirkonnaga, mis enne kuulus Saue vallale.
Maa-alale on planeeritud 23 pereelamu krunti suuruses 1503 – 3726 m˛ ja maa-alad
üldkasutatavaks haljasmaaks ning sotsiaalobjektidele.

2.

Pärnasalu 31 ja lähiümbruse planeering kinnistu sihtotstarbe, hoonestusõiguse ja transpordi korralduse täpsustamiseks. Tutvustatakse nimetatud hoone perspektiivseid kasutusvõimalusi ja liikluskorraldust.

3.

Saue Ridva tn 15 maaüksuse detailplaneering. Planeeritav maa-ala on jaotatud kolmeks krundiks, krunt 1: kaubanduskeskuse hoone, krunt 2: kohviku ja trafoalajaama
hoone ja krunt 3: perspektiivne ehitusala (kauplus või tankla – ärimaa).

Saue Linnavalitsus
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Linnavalitsus kinnitas saabunud arved, arutas
teenindusmaa määramist ja sotsiaalküsimusi
Linnavalitsuse 1. istung toimus 07. jaanuaril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldused.
1.1 31.12.2003 nr 360 „Saue Linnavalitsuse 24.12.2003 korralduse nr 351 p 1.2
tühistamine ja lepingu kinnitamine“.
1.2 31.12.2003 nr 361 „Reservfondist raha
eraldamine“.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 1.
3. Saue linnas Kütise tn 17 teenindusmaa

määramine, katastriüksuse moodustamine korteriomandi seadmiseks, Saue Linnavalitsuse 10.03.2000 korralduse nr 112
„Kütise tn 17 katastriüksuse moodustamine korteriomandi seadmiseks“ kehtetuks
tunnistamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 2.
4. Volikogu otsuse eelnõu “Teede ja tänavate võtmine kohalike teede nimekirja” läbiarutamine.
Eelnõu kiideti heaks ja otsustati suunata volikogusse.
5. Tööalasele koolitusele lubamise kord (II

lugemine).
Otsustati eelnõu suunata III lugemisele.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 3.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 4.
8. Info
8.1 Majandus- ja ettevõtlusnõuniku tööaruanne.
Info võeti teadmiseks. Kirjalik aruanne lisatud protokollile.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus nimetas osaühingu Saue Vesi nõukogu
liikmed ja kinnitas lepinguid
Linnavalitsuse 2. istung toimus 09. jaanuaril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Osaühingu Saue Vesi nõukogu liikmete nimetamine.

OÜ Saue Vesi nõukogusse nimetati:
Juhan Hindov, Rainer Šternfeld, Kostel
Gerndorf, Valdis Toomast, Tõnu Urva.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 5.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 6.
3.Info.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas Saue Koolihaldusasutuse
halduskogu töökorra, arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 3. istung toimus 14. jaanuaril 2004 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 7.
2. Tööalasele koolitusele lubamise eeskirja kinnitamine III lugemine.
Otsustati:
1. Seminaride sarjas või pikemaajalisel kursustel viibimine tuleb kajastada õppeplaanis.
2. Iga valdkonna juhil kvartali jooksul esitada oma töötajate koolituse plaan.
3. Koolitusele lubamine (ka ühepäevalistele) toimub linnapea käskkirjaga.
3. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti AS-le Paulig Baltic rekonstrueerimistöödele aadressil Tule tn 24a.
Otsustati vastu võtta korraldus 8.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Elu-

ruumi sotsiaalpinnaks tunnistamine” läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu “Peremehetu ehitise hõivamine” läbiarutamine.
Otsustati nõustuda eelnõuga ja suunata see
volikogusse.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 9.
7. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 10.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 11.
9. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 12.
10. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 43 600 krooni OÜ

Saue Vesi asutamiskuludeks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 13.
11. Huvitegevuse ja toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 14.
12. Saue Koolihaldusasutuse halduskogu
töökorra kinnitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 15.
13. Info
13.1 Atesteerimine.
Otsustati: linnasekretäril alustada atesteerimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamist ja koostada atesteerimise tegevuse ajakava.
13.2 Raamatupidamise töö.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue keerulised tulevikuvalikud
Raha napib alati, eelkõige investeeringuteks. 2004. aastal kujuneb
Saue linna eelarve mahuks 69,17
mln krooni, millest investeeringuteks kavatseme kulutada 25,53 mln
krooni. Tulude poole peale on kavandatud ka 17 mln krooni suurune laen. Kõnelen sellest tinglikult,
sest selle aasta eelarve on volikogus veel vastu võtmata. Volikogu
liikmete seisukohti kuuldes võib
arvata, et sellises mahus eelarve ka
kinnitatakse, kuid kindel võib olla
alles pärast volikogu otsuse langetamist. Selle aasta vaieldamatu
eelistus on lasteaia juurdeehitus,
sest vabu kohti lasteaias pole. Kohaliku omavalitsuse kohus on aga
elanikele tagada lasteaiateenus.
Seepärast oleme asunud projekteerima juurdeehitust olemasolevale
lasteaiale Midrimaa tema praegust
krunti kasutades. Milliseks kujuneb lasteaia ehitamise maksumus,
on täna raske öelda, sest hind kujuneb pärast projekteerimist ja ehituse riigihanget. Projekti teeb AS
Kommunaalprojekt. Lõplikult on
otsustamata, kas kaks rühmaruumi tuleb ehitada ühekorruselise
hoonena või teeme kolm eraldiseisvat majakest, mida omavahel
ja praeguse hoonega ühendab galerii. Ehitusnormide kohaselt peavad rühmaruumide aknad jääma
lõuna poole, soovitavalt peaksid
nad paiknema esimesel korrusel.
Saue linn kavandab uusehitusi
Arvan, et paljud asjad on Saue
jaoks tähtsad ja üht objekti eelistada teisele suhteliselt raske. Samas on näiteks jalgpall meie linnas populaarne, kuid mänguvõimalused on piiratud. Eelarvesse

Linnapea Jaan Moks vaeb
Saue arengueelistusi.
oleme seetõttu kavandanud jalgpallistaadioni projekteerimise.
Raskelt liigub aga staadionialuse
maa probleemi lahendamine, sest
staadioni jaoks sobiva asukoha
maa on eraomandis ja omanikuga
sobivat kokkulepet pole veel saavutatud. Staadioni võiks ehitada
koolimaja tagusele maale, selle
projekteerimiseks oleme eelarves
kavandanud 100 tuhat krooni.
Staadioni ehituseks kuluks plaanide kohaselt 2,6 mln krooni, samas
teame ehituste puhul seda, et tööde käigus ilmnevad uued asjaolud,
mis tavaliselt nõuavad raha enam,
kui selleks on osatud kavandada.
Siingi saab ehitusmaksumusest
rääkida pärast ehitusliku riigihanke tulemuste selgumist. Igal juhul
on asjaolude soodsa kokkulangemise puhul võimalik sel aastal jalgpallistaadion valmis ehitada. Kuid
jälle – suundumus on see, et ehitaja ei jõua kunagi enne, vaid ikka
tähtajast hiljem valmis.

Oluline probleem, mis peab
olema lahendatud 2011. aastaks,
kuid mille vältimatu algus on selles aastas, on Saue linna veevarustuse ning kanalisatsiooni renoveerimine. Teame, et Euroopa Liidu
ettekirjutuste kohaselt ei tohi pärast mainitud aastat olla enam tiheasutusega aladel puur- ja settekaeve. Selleks ongi algatatud mitut omavalitsust, täpsemalt Saue
linna ja Saue valda, samuti Harku, Kose, Kiili ja osaliselt ka Kohila valdu hõlmav Vääna jõe vesikonna veemajanduse tehnilise
abi projekt. Eesmärk on reovete
puhastamine, kvaliteetse joogivee
tagamine, veemajandusliku infrastruktuuri renoveerimine või rajamine. Investeerimiseks minev raha
saadakse põhiosas Euroopa Liidu
ISPA fondist, vähemalt 10% või
enamgi tuleb omavalitsustel projekti rahastada oma eelarvest. Saue
jaoks on projekti maksumus 170
mln krooni. Plaanis on linn täielikult kanaliseerida ja muuta veevarustus tsentraalseks. Praegu on
Sauel mitmed nõukogude ajal ehitatud joogi- ja reoveetrassid, osa
kuulub neist Saue elanikele, osa
ASile Tallinna Vesi. Siit ka uus
probleem – EL annab raha veevarustuse renoveerimistöödeks vaid
kohalikule omavalitsusele või
100protsendiliselt omavalitsusele
kuuluvale vee-ettevõttele.
Veevarustus viiakse uuele
tasemele
Saue linnavalitsus asutas eelpool mainitud nõuet arvestades
aasta alguses 100% ulatuses Saue
linnale kuuluva osaühingu Saue
Vesi, kelle omandisse peaksid mi-

nema rekonstrueerimise ajaks kõik
trassid. Juriidilisi probleeme kerkib pea igal sammul, eelkõige vanade trasside üleandmisega uuele
linnale kuuluvale veefirmale.
Reaalset ehitustööd 2004. aastal
mõistagi tegema ei hakata. Esmalt
tehakse rahvusvaheline hange
kogu Vääna jõe veemajandusprojekti juhi leidmiseks, seejärel leitakse hanke korras suurprojekti
koostaja ning samuti tuleb teha
hange ehituse peatöövõtja leidmiseks. Mõistagi tehaksegi rahvusvaheliste hangete järel uuringud ja
projektid, tõenäoliselt on trasside
ehituse ja vanade renoveerimise
aeg 2006-2007. Seega ei ole suurprojekti täiemahulise töö tegemine küll selle aasta peamine ettevõtmine, kuid tulevikku silmas pidades tuleb ettevalmistöödele olulist
tähelepanu pöörata. Omavalitsuse
jaoks on tegelikult olulised kõik
tööd ja üht tähtsuselt teisest ettepoole nihutada on meelevaldne.
Tänavusel aastal peame tegema
korrektiivi Saue arengukavale.
Pealiskaudsel lähenemisel võiks
arvata, et kui volikogu on selle
heaks kiitnud, mis temaga enam
jännata. Samas kavandame Saue
arengukonverentsi tõenäoliselt aprillikuusse, kus peaksid ilmnema
uued mõjurid. Neid tuleb arengukava korrektiivis arvestada. Teame
ka plaani ehitada ja rekonstrueerida Männiku – Paldiski raudtee,
mis võiks oluliselt halvendada
Saue elukeskkonda. Linnavalitsuse ülesanne on sellel plaanil silm
peal hoida ning seista sauelaste
huvide kaitsel.
Jaan Moks,
teie linnapea

Linnavolikogu asutas osaühingu Saue Vesi ja kinnitas
põhikirja, kehtestas AS Paulig Balticu detailplaneeringu ja
kinnitas tänavate võtmise kohalike teede nimekirja
Saue Linnavolikogu 18. istung toimus 8. detsembril ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Osaühingu Saue Vesi asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine.
OTSUSTATI vastu võtta otsus nr
92 (poolt 15, 1 ei hääletanud).

2. ASi Paulig Baltic, Tule tn 24a
territooriumi detailplaneeringu
kehtestamine.
OTSUSTATI ühehäälselt vastu
võtta otsus nr 93.
3.
Saue
Linnavalitsuse
24.12.2003. a korralduse nr 354
„Sihtotstarbeliselt linna eelarves-

se laekunud summade arvelevõtmine, sihtotstarbeliste vahendite tagasikandmine“ tutvustamine.
OTSUSTATI võtta info teadmiseks.
4. Tänavate võtmine kohalike
teede nimekirja.

OTSUSTATI vastu võtta otsus nr
93 (poolt 14, 2 erapooletut).
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

5

SAUEL JUHTUB

24. jaanuar 2004

Tulevaatemäng Saue keskuse pargis
Huvikeskuse poolt korraldatud talvevaheaja üritused kulmineerusid
9. jaanuaril, kui toimus traditsiooniks kujunenud kuuskede põletamine koos tuleskulptuuridega
Saue linnapargis. Eeskuju võtsime
Tallinnas juba 3. aastat toimuvast
valgusfestivalist, mille eesmärk on
luua meeldivaid elamusi pimedal
ajal kasutades tuld, heli ja tegevuskunste. Sauel on tuleskulptuuride
põletamine esmakordne kogemus.
Sellele eelnes nn “õpituba”, kus
skulptor Kirke Kangro andis noortele nõu ja jagas praktilisi näpunäiteid. Vaadati ka selleteemalist
videofilmi.
Külmale ilmale vaatamata kogunesid 9. jaanuaril keskuse parki
skulptuure valmistama Kirke Ka-

Tuleskulptuuride valmistamist juhendasid Kirke Kangro ja Karmo Kiivit.
sari ja Kairit Raudsepp ELO Saue
klubist, Noortekeskuse tüdrukute
ja poiste klubist osalesid Silver
Arrak, Kaspar Süvirand, Toomas
Kuurmaa, Alice Merela-Matsi ja

Silvia Hüvonen. Juhendajate Kirke
Kangro ja Karmo Kiiviti abiga
valmistati kolm skulptuuri: meie
linna logo, täheke ja kuusk. Trummipõrina saatel süütasid tegijad
oma skulptuurid ja kõige lõpuks
lahvatasid põlema kohaletoodud
kuused ning külmas talveõhtus oli
korraga soojust ja valgust.
Kohaletulnutele pakuti kuuma
glögi ja iga kuusetooja sai maiustuse. Suur tänu lahketele abistajatele, kes nõu ja teoga aitasid tuleskulptuure valmistada ja iga-aastase kuuskede põletamise traditsiooni ilmestada.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

Pärast vaevanägemist süüdati teiste seas ka tuleskulptuurina Saue linna logo.

Kokkuvõtteid õppetööst Saue Gümnaasiumis
Aastalõpp ei ole lapsele mitte
ainult kinkide saamise aeg, vaid ka
aeg, mil ta saab koolist tunnistuse
veerandi jooksul tehtud töö eest.
On meeldiv tõdeda, et II veerandi
tulemused olid Saue Gümnaasiumi õpilastel tunduvalt paremad kui
I veerandi saavutused ja neid lapsi, kellele tunnistusel olevad hinded vaid rõõmu tõid, oli endisest
palju rohkem.
I-II kooliastmes oli 2.-3. klassini neljadele–viitele õppivaid lapsi 131, neist 29 lapsel olid kõik
viied. Esimeses klassis lapsed veel
hindeid ei saa, kuid õpetajate poolt
neile antud head hinnangud näitavad, et enamus neist on kooliga
kohanenud ja tublid. 4.-6. klassini oli terve klassitäis õpilasi, kes

õppisid ainult viitele (31 last) ja
lisaks veel 96 õpilast, kellel olid
tunnistusel vaid head ja väga head
hinded. Kahjuks on selles vanuserühmas juba ka terve klassi jagu
neid, kellel oli tunnistusel mitterahuldavaid hindeid, enamusel
küll õnneks puudulik hinne vaid
ühes aines.
VII-IX klass on teadagi suhteliselt raske iga, mil lapsel iseenda tundmaõppimise ja täiskasvanute maailma avastamisega võib
palju probleeme tekkida. Seda
meeldivam on tõdeda, et selles
vanuseastmes oli neljadele–viitele õppijaid õpilasi kaks korda rohkem kui mitte-edasijõudjaid, tervelt 73 õpilasel olid neljad-viied
ja 22 lapsel ainult viied.

Need eriti tublid on: Elis Ojaperv (7a kl.), Enelin Pihlak, Seidi
Soomets, Keili Vutt (7b kl.), Regina Madalik, Elen Torb, Karmen
Tuule, Triin Ungert, Aet Einberg
(7c kl.), Anneli Lepp (8a kl.),
Evelin Raudsepp, Kati Kruuse,
Mikk Mägi, Sander Kahk (8b kl.),
Heidi Tiikoja, Piret Tamme, Carolina Laos (8c kl.), Liisi Poomann
(9a kl.), Nora Reitel, Jaana
Seinberg, Pille-Riin Tammela,
Kaie Treimann (9b kl.). Eeskujuliku käitumisega oli 304st selle
astme õpilasest terve kolmandik ja
mitterahuldav käitumine oli vaid
seitsmel lapsel. Õpetajad on üksmeelselt tõdenud, et keskastme
õpilaste käitumine on üldiselt paranenud ja näiteks kooli ühisüri-

tustel oskavad nad vägagi täiskasvanulikult ja korrektselt käituda.
Gümnaasiumiastmes on õppimine teadagi tõsine töö ja seda
enam väärivad esile tõstmist need
õpilased, kellel vaid viied matriklis: Merilin Mäll (10a kl.), Kristo
Paisnik (10b kl.), Riin Tamme (11a
kl.), Raido Pikkar (12a kl.). Neljadele viitele õpib gümnaasiumiastmes 20% ja kuna palju on neid,
kellel vaid üks kolm, siis on järgmise kursuse lõpul tulemus kindlasti parem. Loodame, et koolivaheajal jõudsid lapsed end välja
puhata ja on valmis uuel õppeveerandil värske innuga tööle asuma.
Jaan Palumets
Direktor

Riigikontrolli esindajad väisasid Saue linnavalitsust
Kolmapäeval, 7. jaanuaril toimus
Saue linnavalitsuses tavatu kohtumine linnajuhtide ja riigikontrolli
audiitorite vahel. Janno Veskimets
ja Terje Keerberg Riigikontrolli tulemusauditi oakonnast tundsid
huvi, kuidas kohaliku omavalitsuse juhid hindavad riigivara käsutamist ja kasutamist kohalikus
omavalitsuses. Nimelt teeb Riigikontroll ettevalmistusi iga-aastase riigivara kasutamise ja selle säilimise aruande esitamiseks Riigikogule. Põhimõtteliselt võib ettekande koostamist nimetada riigivara inventuuriks riigis tervikuna,

mille peamiseks taotluseks on ülevaate saamine, kuidas on riigivara
hoitud ja kasutatud ning millised
on võimalikud hälbed selle vara
heaperemehelikul kasutamisel.
Riigikontrolli audiitorite sõnul
pole peamine seejuures süüdlaste
otsimine, vaid koostööpartnerite
kompetentset abi kasutades põhjuste ja protsesside kirjeldamine,
mis takistavad riigivara kõige otstarbekamat kasutamist. Muuhulgas
on ka Saue linn valitud üheks uurimispaigaks, kuidas hoolib riik oma
varast kohaliku omavalitsuse territooriumil.

Saue linnapea Jaan Moks ja
abilinnapea Andres Noormägi rääkisid riigikontrolli ametnikele, et
riigil on mitmeid maavaldusi Saue
linnas, mille kasutamist ei saa kuidagi otstarbekaks pidada. Tundub,
nagu ei usaldaks riik kohalikke
omavalitsust ega soovi kasutult
seisvaid maid anda omavalitsusele sotsiaalseteks vajadusteks. Linn
on korduvalt teinud riigi esindajatele ettepanekuid maade toomiseks
tsiviilkäibesse ja nende paremaks
kasutamiseks näiteks koolimaja
juurdeehituse probleemi lahendamiseks, kuid ilma soovitud reagee-

ringuta. Saue linnapea ja abilinnapea tõstatasid taas ka riigile kuluvate autoregisterkeskuse ja LääneHarju politseiosakonna renoveerimist vajavate hoonete edasise parema kasutamise küsimuse. Kolmas valdkond on kohalikud, kuid
riigile kuuluvad teed, mille renoveerimisel vähemalt Sauel riigi
tugi väheneb. Ühiselt leiti, et läbirääkimised kohaliku omavalitsusega võimaldavad käsitletava vara
seisukorda parandada seda mõistlikumalt majandades.
Saue Sõna
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Tallinna soodustuste kava tekitab vastuseisu
Tallinn meelitab jätkuvalt inimesi oma elanikeregistrisse. Uute
kodanike tulumaksu laekumistega soovitakse täita paremini ja ka
suurenda linna eelarve mahtu.
Millega siis meelitatakse? Viimasel ajal palju arutelusid põhjustanud transpordisoodustuste rakendamisega ID-kaardi põhiselt
ning parkimistasude diferentseerimisega kodanikele ja mittekodanikele. ID-kaardi rakendamine
transpordisüsteemis on iseenesest
hea idee. EMT juurutab Tartuski
analoogset teenust, kuid seal
proovitakse pakkuda alternatiivseid sõiduõiguse ostmise võimalusi, mitte elanike diferentseerimist läbi hinnapoliitika. Tallinna
linnaisad soovivad täiendavaid
lisatulusid saada parkimissüsteemi ümberkorraldamisega, millega teiste omavalitsuste elanikud
peaksid maksma märgatavalt suuremat tasu kui Tallinna elanikud.
Inimeste huvi on toimetulek
Selline tegevus Tallinna poolt
on ebaõiglane kõikide kodanike
suhtes. Lõppkokkuvõttes kannatavad nii Tallinna enda kodanikud kui ka loomulikult kõik teiste omavalitsuste inimesed. Tallinlaseks värbamise programmiga
on pealinn saanud viimaste kuu-

dega juurde uusi linnakodanikke,
kuid see ei too suure tõenäosusega loodetud lisatulu tulumaksu
näol. Suuresti on tegu põhiliselt
tudengite, pensionäride ja teiste
vähekindlustatud isikutega. Inimesi ei huvita ju poliitilised mängud,
vaid see, kuidas üldse toime tulla.
Kui nüüd suureneb vähekindlustatud isikute üleminek jõukatest
valdadest Tallinna, siis võib väita,
et püüd suurendada pealinna eelarvet võib tugeva löögi saada ja
üks põhiprobleem – kuidas korraldada ühistransport - Harjumaal
jääb edasi vinduma.
Tallinna etteheited, nagu elaksid naabervallad tema kulul, ei pea
alati paika. Saue doteerib oma bussiliini nr 190 Tallinn – Saue, makstes eelmisel aastal sellele juurde
600 tuhat krooni. Osaliselt läks see
toetus Tallinna ühistranspordi katteks, sest Sauele sõitsid Tallinnale
kuuluva ettevõtte TAK Reisid bussid. Nüüd doteerib Saue linn eraettevõtet AS Hansabuss, sest pealinn müüs talle kuuluva ettevõtte
TAK Reisid maha. Võib lausa väita, et Saue doteerib Tallinna, sest
selle liiniga saavad sõita ka tallinlased. Nimelt käivad paljud tallinlased Sauel tööl, kasutavad Saue
soodustusi, kuid nende maksud
laekuvad Tallinnale. Tallinna abi-

linnapea Toomas Vitsuti väide 13.
jaanuari Postimehes, et naabervallad elavad Tallinna kulul, on demagoogia. Tegelikkuses doteerivad mitmed Harjumaa omavalitsused oma territooriumil liikuvaid
bussiliine ning paljud naabervaldade kodanikud tarbivad Tallinnas
ühistransporditeenust makstes selle eest vastavalt kehtivatele hindadele.
Tekitatakse mõttetut
vastasseisu
Inimesi ei tohi karistada selle
eest, et nad soovivad elada turvalises ja inimsõbralikus omavalitsuses. Tallinna soov suurendada
oma elanike arvu on küll mõistetav, kuid pealinna ja seda ümbritsevate omavalitsuste vastandamine on näotu. Jälle on tekitatud
mõttetu vastasseis, mis Eesti poliitikas kipub arginähtuseks muutuma. Tallinna odava populismi
meetodid loovad edaspidi rohkelt
probleeme ja vaenu. Tallinn peaks
põhitähelepanu pöörama läbirääkimistele riigi ja naaberomavalitsustega, et leida lahendus. On vaja
ühtset Harjumaa transpordisüsteemi, kus elanikud ei ole diferentseeritud ning hinnad loogilised ja
läbipaistvad.
Saue linn pakub oma elanike-

le lihtsaid ja mõistetavaid mängureegleid. Bussiliinil 190 kehtivad
soodustused kõigile kooliealistele
noortele, kes käivad koolis Tallinnas ja tasuta saavad sõita pensionärid. Elektriraudtee liinidel saavad tasuta sõiduõiguse Saue noored, kes õpivad Tallinnas. Saue linn
ei hakka pealinnaga elanike pärast
võitlema. Mõistagi ei saa Saue linnavalitsus takistada oma kodanikke registreerimast end tallinlaseks,
kui see võimalus neil on. Pealinlaseks hakanu kaotab Saue linna
poolt pakutavad soodustused. Samas pole Saue linnavalitsusel võimalust kompenseerida transpordile minevaid lisakulutusi neile sauelastele, kes käivad pealinnas tööl.
Saue linn panustab arengus kindlasti turvalisele keskkonnale, sünnitoetusele, sotsiaaltoetusele, soodustustele oma elanikele ilma, et
transporditeenuse hind oleks teistele kodanikele erinev. Veel tooks
välja suuna normaalsele ettevõtluskeskkonnale, arendades infrastruktuuri, tehes konstruktiivset koostööd võimalike osapooltega. Peamine, et võidaks elanik, mitte umbmäärane linna rahakott.
Jaanus Gross
sauelane

Lasteaiale projekteeritakse juurdeehitust
Saue linnas on alates 2000. aastast pööratud süvendatud tähelepanu perepoliitikale. Alates sellest
ajast on lasteaial tekkinud meeldiv
koostöö linnavalitsusega beebiballide korraldamisel. Kui perre sünnib laps, on see suur õnn ja rõõm
lastevanematele. Kuid koos uue ilmakodanikuga tekib uusi problee-

me ja teemasid, mida pole noor
pere varem mõelnudki. Varsti on
vanemal vajadus asuda tööle või
pöörduda õpingute juurde tagasi.
Loomulikult Eesti Vabariigi seadusi tundev noor inimene teab, et
kohalik omavalitsus peab tagama
igale lapsele lasteaiakoha. Kuid
tegelikkus ei vasta kahjuks ootus-

Lasteaialapsed võivad rõõmustada, sest juurdeehitusega saavad nad suure saali ja uusi kaaslasi tuleb kindlasti juurde.

tele. Juhul, kui vanemad on jätnud oma lapsukese varakult lasteaia järjekorda panemata, avastab
ta ebameeldivusega, et maimukest
pole võimalik kohapuuduse tõttu
lasteaeda panna. Sauel on järjekorda registreeritud üle 60 lapse.
Ent varsti on sellel probleemil lahendus ja lõpevad sedasorti mured.
Selle aasta jaanuarikuus alustatigi lasteaiale juurdeehituse projekteerimist. Juurde ehitatakse
rühmaruumid neljale rühmale (80
- 96 lapsele), saal, juhataja, metoodika ja logopeedi kabinet ning
ruumid vahendite ja personali tarbeks. Projekteerijad on vastavalt
lähteülesandele pakkunud lahendusena kolmest korpusest koosnevat kahekorruselist hoonete kompleksi: esimeses oleks saal ja kabinetid, teises ja kolmandas kaks
rühmaruumi. Üks rühm esimesel
ja teine teisel korrusel. Kõik need
korpused on omavahel ühenduses
galeriiga, mis annab võimaluse
kõigile kasutada ühtset kööki, saali, meditsiinikabinetti, logopeedi

ruumi ja muud.
Esialgu tundus projekteerija
pakutud lahendus eraldiseisvatest
majadest ootamatuna. Samas aga
annab niisugune suhteline eraldatus lastele rahulikuma keskkonna
ja loob kodusema tunde. Ühise arutelu tulemusena oleme leidnud, et
projekteerija on hea lahenduse pakkunud. Ka lasteaia töötajad saavad
kaasa rääkida paremate lahenduste leidmisele. Ootame lastevanemate arvamusi ja toetavaid nõuandeid. Tahaks loota, et Saue linna
teises servas elavad pered lepivad
lasteaia asukohaga. Nende vanemate vaeva vähendamiseks korraldas linnavalitsus ümber ka hommikuse bussiliikluse nii, et kolmveerand kaheksase ja kolmveerand
üheksase bussiga on hõlpsam oma
lapsed linna teisest servast lasteaeda tuua. Antud lahendus juurdeehituse näol lasteaia praeguses asukohas on kõige kiirem ja sobivam
lasteaia järjekorra likvideerimiseks.
Anne Teetamm
Lasteaia juhataja
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Harjumaa noortemeistriteks tulid
Anniriin Salutee ja Pille Koppel
14. jaanuaril toimunud Harjumaa
noorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel esinesid edukalt Saue
Gümnaasiumi noored. Lisaks
Anniriin Salutee T-B 300 m jooksu ja Pille Koppeli T-A 800 m
jooksu võitudele (ajad vastavalt
47,85 ja 2.44,94) jäi napilt teiseks
Karel Israel P-B 60 m jooksus
ajaga 7,83 ning kolmandateks
Triin Koppel T-A 300 m jooksus
(45,80) ja Selene Volt T-B 60 m
jooksus (8,72). T-J 60 m jooksus
saavutas III koha Tallinna 32.
Keskkoolis õppiv ja Sauel harjutav Kadri Valtri ajaga 8.79.

Margus Reimann täitis vabariiklike TV-10 Olümpiastardi finaalvõistluse normatiivi kaugushüppes tulemusega 5.05 ja oli neljas. Ülejäänud aladel saavutasid
Saue kergejõustiklased järgmisi
tulemusi: T-A 60 m jooksus Triin
Koppel 8,79 (6.koht), Krista Tõnisson 8,94 ja Rebecca Vaiksalu
9,16. P-A 60 m jooksus Brain
Rjabov 7,93 ja Tarmo Prints
8,27. T-B kuulitõukes Selene Volt
9.25 (4.koht), T-B 300 m jooksus
Anneli Lepp 50,68 (4.koht), T-B
60 m tõkkejooksus Anniriin Salutee 10,78. P-B 60 m jooksus

Pille Koppel õnnitlemas Maarija Mikiveri Keilast.

Saue linna
meistrivõistlused
suusatamises
Selle aasta Saue linna meistrivõistlused murdmaasuusatamises vabas
stiilis toimuvad laupäeval, 31. jaanuaril 2004. a Keila suusaradadel.
Buss väljub Saue linnavalitsuse juurest 31. jaanuaril kell 9.30.
10.45 võistluste loosimine
11.00 start:
P ja T 1996 ja hiljem sündinud
0, 5 km
P ja T – 10 1994 – 1995
0, 5 km
P ja T – 12 1992 – 1993
3 km
P ja T – 14 1990 – 1991
3 km
P ja T – 16 1988 – 1989
3 km
P ja T – 18 1986 – 1987
3 km
Põhiklass alustab 15 min peale noorte sõite
M ja N Põhiklass
10 km / 3 km
M ja N – 40 1964 ja vanemad
10 km / 3 km
M ja N – 50 1954 ja vanemad
10 km / 3 km
Eelregistreerimine tasuta kuni 30. jaanuarini 2004. a kell 17.00
Saue Huvikeskuses: 6 595 009, 052 34 339;
sauehuvikeskus@hot.ee.
Keilas kohapeal on registreerimine tasuline,:
täiskasvanud 40 krooni, lapsed 20 krooni.
Võistlused toimuvad samaaegselt Keila linna lahtiste meistrivõistlustega. Huvikeskuse poolt on kaasas kuum tee!
Saue Huvikeskus

Keskel Anniriin Salutee.
Pilte saab vaadata veel klubi koduleheküljelt: http:// keila.edu.ee/~kergej./

Mihkel Mäll 8,68 ja Rasmus
Lauri 8,76, P-B kuulitõukes Rasmus Lauri 9.12 ja Margus
Reimann 8,98, P-B kaugushüppes
Karel Israel 4.92 (6.koht) ja Mihkel Mäll 4.02, P-B 300 m jooksus
Rasmus Lauri 47,47 (6.koht).
10. jaanuaril toimunud vabariiklikel “Smint” auhinnavõistlustel jooksis Anniriin Salutee 60 m
tõkkeid ajaga 10,72. 17. jaanuaril
toimunud Eesti klubide karikavõistlustel jooksis Selene Volt
60 m isikliku rekordiga 8,62 ja
Triin Koppel 200 m 28,72. Triin

jooksis ka KJK “TIPP” 4x200 m
teatejooksu võistkonnas. Veel eelmisel aastal 16. detsembril toimunud TV-10 Olümpiastarti Harjumaa võistlustel oli Margus
Reimann P-V kaugushüppes kolmas tulemusega 4.87 ja Mihkel
Mäll 60 m jooksus viies 8,63-ga.
Ulvi Tsarski
KJK “TIPP” Saue rühma
treener

Fotovõistlus “Saue
lapse aastaring”
Saue Linna Lastekaitse Ühing
koostöös Saue Linnavalitsusega kuulutab välja fotokonkursi
“Saue lapse aastaring”.
Oodatud on kõik fotod, millel
on kujutatud Saue lapsi erinevatel aastaaegadel. Fotol võiks
olla jäädvustatud ka Saue linna äratuntavad kohad, ehitised
jms. Konkursi eesmärkideks on
kallutada ühiskonna mõtteviisi
lapsekesksuse suunas ja anda
võimalus nii Saue lastele kui
täiskasvanutele lapsi uue pilguga vaadata, neid jälgides ja pildistades. Konkurss toimub kolmes vanuserühmas:
1. vanuses kuni 13 eluaastat
2. vanuses 14 - 18
3. täiskasvanud
+ 3 eriauhinda

Parimatest piltidest korraldatakse näitus ja 12-st paremast fotost kujundatakse 2005. a Saue
linna kalender, samuti on ette
nähtud auhinnad. Fotod tuua
Saue Linnavalitsusse Tule 7 kabinet 107 või saata digitaalselt emaili aadressil anneli@saue.ee,
märksõna “Saue laps” all. Infot
konkursi kohta küsida tel
05043382 Monika Liiv või
05292820 Anneli Ritsing. Tööde esitamise viimane tähtaeg
on 18. oktoober 2004. a.
Teravat silma ja
originaalset vaatenurka
soovides
Saue Linnavalitsus, Saue
Linna Lastekaitse Ühing
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TEATED JA REKLAAM

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
Keila Puidukoda
Asume Harju KEKi
territooriumil

SAUE PÄEVAKESKUSE TÖÖPLAAN
Veebruar 2004
ÜRITUSED
4. veebruar

14.00

11. veebruar 15.00
18. veebruar 14.00

27. veebruar 16.00

Videofilm “Liigeste ja lülisamba tervendav
võimlemine”
Vabadusvõitlejate koosolek
Loeng “Kuidas säilitada noorust ka uuel
aastal?”
Lektor dr Silvi Mänd
Pensionäride klubi Tammetõru

Saue Huvikeskus korraldab
LILLESEADE LÜHIKURSUSE
Saue koolis
3. veebruarist - 4. aprillini
teisipäeviti 18.30-20.30
*
taimedisain
*
erinevad tehnikad ja stiilid
*
munapüha teema
Info ja registreerimine tel. 6595 009, 056212396

Harju EPT ja allasutuste töötajate
kokkutulek 6. veebruaril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saalis
Osalustasu 50 krooni palume maksta
hiljemalt 1. veebruariks
Lehte Kilp tel. 6596 815, 053 437433
Jaan Suder tel. 6517 612, 056 486710
Sirje Luberg tel. 6596 613, 052 34 339
Tasuda saab ka ülekandega
Hansapank Maie Särak a/a 1108152574

SAUE JÕUSAAL
avatud
E, K, R, L 10.00-22.00
T, N 16.00-22.00
P 10.00-16.00
Info tel: 670 9770
www.treening.ee

Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee 52/
Jaama 14, III korrus.

24. jaanuar 2004
SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)
müüb saematerjali,
valmistab välis- ja
sisevoodrilauda
ja põrandalauda
ka tellija materjalist.
E-R 8.00-16.30
Info telefonil 6 709 183 või
050 50 194

SAUE ETTEVÕTETE LIIT
korraldab 21.veebruaril 2004. algusega kell 18.00
Saue Mõisas
traditsioonilise aastaballi.
Ballipääsme maksumus paari kohta on 500 krooni.
Registreerimine ja info H.Vaher t. 050 59195,
A.VESTER t .050 93085
Huvitatuil tuleks endast märku anda
hiljemalt 09. veebruariks 2004.
SEL juhatus ja korralduskomisjon.
Autojuht otsib tööd paketivõi puksiiriabi autojuhina,
soovitavalt Tallinnas või
Harjumaal. Samas on
teretulnud talle ka muud
tööpakkumised. Olemas A, B,
C, D ja E kategooria load,
juhistaaž 30 aastat.
Tel 051 00 463.
Saue Huvikeskus kutsub
simmanile!
30. jaanuaril kell 19.00
kooli saalis

MUHULASTE
MUHE SIMMAN
Esinevad:
* Folklooriansambel
ÄTSES Muhumaalt
* Kapell SAUE KÄGARA
* Tantsurühm VOKIRATAS
Sissepääs kõigile vaba.

Orbis Eesti OÜ
võtab tööle
elektroonikatoodete ja
ühenduskaablite koostajaid.
Töö vahetustes.
Vajadusel väljaõpe.
CV saata Kasesalu 24, 76501,
Saue.
Lisainfo telefonidel 6515438
või 05176064.
Sügav kaastunne sulle,
Siiri,
kalli isa
Viktor Piir’i
surma puhul.
„Saue Kägara“ tantsijad,
klaverisaatja ja juhendaja

Saue Haridusselts “Vitalis”
kuulutab välja järgmised
kursused:
Soome keel - kursuse maht 30 t.
algus 05.02.2004. a. kell 17.30
Saue Gümnaasiumis
Inglise keel - kursuse maht 60 t.
algus 16.02.2004. a. kell 18.00
Saue Gümnaasiumis
Registreerimine ja info telef.
05281677.
Saue Haridusselts “Vitalis”
pakub tööd
endistele ja praegustele
pedagoogidele ja üliõpilastele
konsultatsioonide ja
täiendõppe korraldamiseks ja
läbiviimiseks põhi- ja
keskkooli õppekava ulatuses.
Soovijatel palun võtta
ühendust aadressil Saue linn
Nurmesalu 9 kab. 105 või
helistada tel 6596070.
Soovin osta 1- või 2-toalise
korteri Saue linnas.
Kontakttelefon: 051 688 06

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

