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EESTI VABARIIGILE PRESIDENDI VALIMINE
Mina, Orm Valtson, olin saanud Saue Linnavolikogult volitused
minna valima Eestile Presidenti. See oli suur usaldus. Enne
hääletamist volikogus avalikustasin oma eelistuse – Toomas
Hendrik Ilves. Volikogu liikmete enamus toetas mind ja ühtlasi
ka minu eelistust. Seega ei olnud enam kõhklusi ega kahtlusi,
kelle poolt oma hääl anda.
Laupäeval oli ilus päikeseline ilm. Estonia juures võttis mind
vastu laulev ja sinimustvalgeid lippe lehvitav rahvahulk. Lauldi
Estonia ees ja Tammsaare pargis. Ilusasti lauldi. Kuid Estonia
ees lauldi seljaga valimiskogu poole, eraldades end suure musta
kangaga. Ja mulle tundus, et helid, mis kõlasid Tammsaare
pargist, olid ilusamad ja soojemad kui need, mis musta kanga
tagant kostsid.
Täpselt kell 12 tervitas Riigikogu esimees Toomas Varek valijamehi ja palus meil täita oma kohust. Peale valimiskomisjoni
esimehe Heiki Sibula lühikest selgitust valimistoimingute osas
jõudiski kätte aeg oma arvamuse avaldamiseks. Hääletuseks
antud üks tund möödus ruttu ja siis saabus kindlasti selle
päeva kõige põnevam osa. Milline on valjameeste otsus? Kas
President saab valitud juba esimeses hääletusvoorus või tuleb
teine? Ilmselt need ja teised mõtted keerlesid enamuse 345
valjamehe peas.
Kõige pikemad minutid olid need, kui valimiskomisjoni liige
luges valjusti Toomas Hendrik Ilvesele antud hääli. Minu ümber oli kõhklejaid aga ka neid, kes uskusid, et vajalik toetus

on olemas. Vahepeal oli häältelugeja jõudnud juba 150-ni
ja peatus. Egas ometi hääled otsa saanud? Nuuskas nina ja
jätkas. Saal ohkas kergendatult. Kulminatsioon saabus, kui
öeldi välja numbrid 172, 173, 174. Rahvas tõusis püsti ja
plaksutas. President oli valitud. Valjamehed tegid jälle seda,
mida kaks varasemat valjameeste kogu olid suutnud. Valisid
Eestile Presidendi ja jätsid Riigikogu manipulaatorid tühjade
pihkudega.
Mitte kõik ei olnud rõõmsad, aga see ei omanud enam tähtsust. Valimiskomisjoni esindaja jätkas president Arnold Rüütli
häälte lugemist. Kuid meie ootasime, et saaks veel vormistatud
häältelugemise protokoll ja lõplikult tulemused kinnitatud.
Heiki Sibul luges ette protokolli ja kinnitas, et Toomas
Hendrik Ilves on valitud 4-ks Eesti Vabariigi Presidendiks.
Rahvas tõusis püsti, kõlas Presidendimarss.
Vaadates rõdule, ulatas oma ametiaega lõpetav Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel valged roosid ametisse astuvale
uuele Presidendile.
See oli ilus. Sellega oli kõik öeldud. Valimised on lõppenud
ja edasikaebamisele ei kuulu. Lahkuv president tunnustas
väärikalt uut Presidenti.
Oli tõesti ilus laupäev.
ORM VALTSON
Saue Linnavolikogu esimees
Valjamees 2006
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BEEBIBALL TOMUS LASTEAIAS

ISTUVAD OMA EMMEDE SÜLES VASAKULT - MAX VELSBERG, ELISABETH VESKE, KAROLIINA EERME,
MARKO ORASTU, SANDRA VIZEL

ISTUVAD OMA EMMEDE SÜLES VASAKULT - UKO NÕULIK, KARL KRISTJAN LILLEPEA, ISABEL RUMASK,
ELOURA CHARLES, EDWARD HORUZENKO, HANNA-LIISA STROO
v

3

SAUE - LASTESÕBRALIK LINN

MIDRIMAA

30. september 2006

22. SEPTEMBRIL

v

ISTUVAD OMA EMMEDE SÜLES VASAKULT - GERTTI UDURAND, IRIS LAUR, MATHIAS PRUUS,
LIISA TUISK, TRISTAN PAAS, VENLA LOTTA RAITANEN, AIN TAMM

PROJEKT: SAUE LASTEKESKUS
Projekti eesmärgiks on avada
Saue linnas uus lastekeskus, millist
hetkel Sauel sarnast ei ole. Kuna
väikseid lapsi ja nende peresid on
Saue linnas iga päevaga üha
rohkem, siis vajadus uue keskuse
järele peaks olema piisavalt suur.
Projekti käigus soetatakse Saue linna
lastekeskusele sobilik krunt ja ehitatakse
sinna lastekeskuse tingimustele vastav
maja. Keskuse maja esialgseks
planeeritavaks suuruseks oleks 300-400
ruutmeetrit. Maja sisustatakse ja hoovi
peale ehitatakse laste mänguväljak.
Lastekeskusesse oleks oodatud igas
vanuses lapsed (alates sünnist) ja nende
vanemad. Plaanis on avada erinevad laste
arengut toetavad ringid (võimlemine,
ujutamine, tantsimine, kunst, muusika).
Lisaks oleks avatud laste mängutuba, kus

saaksid lapsevanemad oma lastega
mõnusalt aega veeta ja vajadusel jätta oma
pisikesed ka päevahoidu. Aeg-ajalt
toimuksid loengud lapsevanematele
(teemadeks: pere, kodu, lapsed). Enne
lastekeskuse avamist on plaanis teha Saue
linnaelanike seas uuring, et teada saada,
mille vastu oleks täpsemalt huvi.
Projekti esialgseks eelarveks on 14-15
miljonit krooni. Projekti rahastamiseks
esitatakse taotlus Norra ja EMP
finantsmehhanismide üksikprojektide
taotlusvoorule.
PROJEKTI ESIALGNE AJAKAVA:
• 2007 I poolaasta
Norra ja EMP finantsmehhanismide
rahastamisotsuse teadasaamine. Positiivse
vastuse korral:
• 2007 II poolaasta
Krundi soetamine ja ehitusprojekti
tegemine.

• 2008 I poolaasta
Ehitusporjekti valmimine ja ehitusloa
taotlemine
• 2008 II poolaasta
Maja ehitamine
• 2009 I poolaasta
Maja ehituse lõpetamine ja maja
sisustamine. Kasutusloa taotlemine.
Keskuse päevakava koostamine (uuring
linnaelanike seas). Uute töötajate
värbamine ja koolitamine.
• 2009 II poolaasta
Keskuse avamine.

Lugupidamisega,
MARIKA KARU
Silex.ee OÜ projektijuht
Tel: 55 651 383
e-post: marika@silex.ee
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RAHVASTIKUMINISTER PAUL-EERIK RUMMO
KÜLASTAS SAUE LINNA
Teisipäeval, 19. septembril külastas oma
Harjumaa ringreisi käigus Saue linna
rahvastikuminister Paul- Eerik Rummo.
Temaga oli kaasas Rahvastikuministri
büroos pere- ja rahvastikupoliitikaga
tegelev Mari Loorens-Timmo.
PEETER EELSAARE

Saue Linnavalitsuses tutvustasid linnajuhid
ministrit Saue pere- ja sotsiaalpoliitika
põhimõtete, süsteemi ja probleemidega.
Saue iive on positiivne, laste- ja peretoetused
ühed suuremad meie riigis. Tunnuslause
“Saue - kodune linn” ning UNICEF´i
omistatud Lastesõbraliku Linna aunimi
räägivad selget keelt siinsetest püüdlustest
ja ka tehtud tööst. Ringkäigu alguses vaadati
Eestimaa suurima lasteaia Midrimaa heas
korras ja kaasaegse sisustusega ruume.

Järgnenud arutelu alustuseks sõnas PaulEerik Rummo, et huvitaval kombel ei sõltu
kohalike omavalitsuste suhtumine lastesse
rahakoti suurusest – vaesemad linnad ja
vallad annavad lasteaedade/koolide
ehitamises ning lastest hoolimises rikastele
tihti silmad ette.
Paratamatult läks jutt kohe ka palkadele.
Siin oli Reformierakonna ministril selge
sõnum - lasteaiapedagoogide palgad tuleb
viia kooliõpetajate palkade tasemele ja
maksta tuleks neid riigi poolt. Samuti peaks

riik toetama kohalike
omavalitsuste lasteaedade
ja koolide huvides tehtud
investeeringuid.
Edasi vaadati Saue linna
kauneid kodusid ja käidi
mööda Sarapiku terviserada. Saue Gümnaasiumi
staadionimurul rääkis
külaline, et hommik oli
alanud meeldivalt, sest
esimene peatus tehti
Õismäel, Järveotsa lasteaias. Sealse venekeelse
lasteaia töötajad on kokku pannud ühe
suurepärase raamatu – õppevahendi eesti
rahvakommete ja laulude/tantsude abil eesti
keele
õpetamiseks
venekeelsetes
lasteaedades. (Eelmisel päeval oli seda
Rahvastikuministri Büroo toetusel ilmunud
õppevahendit esitletud Valitsuse residentsis).
Hiljem käidi Vääna Laste- ja Noortekodus,
samuti Haiba Lastekodus. Vanemliku
hoolduseta laste saatuse korraldamine on
valus probleem. Peaksime jõudma selleni,
et nad saaksid kasvada tavapärases
perekonnas, et hooldusperede hulk ja nende
julgus kasvaks, lapsendamine saaks sisse
hoo. Lastekodud jäävad veel kauaks ajaks,
eriti raskemini toime tulevate laste puhul.
Millal tubli eesti inimene, keskmine eesti
perekond söandab võtta endale näiteks
puudega lapse? Oluline on hooldusperede
toetamine, koolitamine,
julgustamine.
Rahvastikuministri algatusel
tõstab riik hooldusperede
toetust: järgmisel aastal tõuseb
see 900 kroonilt 1 500
kroonini, mida Rummo loeb
heaks alguseks, kuid jätkab
võitlust edasise tõusu eest kuni
3 000 kroonini. Lastekodude
tegevuse lihtsustamiseks saab
palju ära teha – näiteks pole
mõeldav, et 30 last käivad 14
eri koolis. Portfellita ministrina on rahvastikuministri
võimalused piiratud, aga ta
tahab siin kaasata haridusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi, et lastekodude
töötingimused ja seadusandlik
pool läheks loogilisemaks,
lihtsamaks.

Millised muljed jäävad Saue linnast?
Paul-Eerik Rummo:
Muljed on tõesti head. Ma näen, et Saue
tuleb päris hästi toime olukorras, kus laste
arv rõõmustaval kombel jälle kasvamas on.
Toimunud kõneluste ja kohtumiste käigus
nägin siin teostumas oma ammuseid,
kultuuri- ja haridusministri aegseid mõtteid
ja ideid. Siis proovisin ma levitada
mõtteviisi, et koolimajad ja lasteasutused
peaksid oma ümbruskonna inimestele olema
kindlasti avatud ka siis, kui koolitunnid
lõppenud, ühendatud oleksid kooli- ja
rahvaraamatukogude jõud. Tollel
aastatetagusel ajal paljud ei mõistnud sellist
sihiasetust ja asjad jäid soiku. Nüüd näen
rõõmuga, et Sauel (ja mõnel pool mujalgi)
on selline tegutsemine tavaline.
Lasteaiarühmade kõrval toimetavad Saue
lasteaias lasteringid, õhtuti
täiskasvanute taidlusringid –
isegi volikogu komisjon istus
korra koos lasteaias. Samamoodi on Saue Gümnaasiumis
– staadion, kus me praegu
oleme, avatud kõigile, aulas
kontserdid linnarahva jaoks,
koos tegutsevad Linnaraamatukogu ja kooliraamatukogu.
Kool ega lasteaed pole
isoleeritud kohad, vaid lapsed
puutuvad päevast-päeva
kokku nii endast väiksemate
kui suurematega, olemasolevat ressurssi kasutatakse
otstarbekalt.
See on kohaliku kogukonna
loomuliku toimimise viis ning
minu arvates väga vajalik ja
tähtis.
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MAILIS REPS KOHTUS SAUE ELANIKEGA
9. septembril kohtus kohvilaua taga
Saue elanikega haridusminister ja
Keskerakonna aseesimees Mailis
Reps. Minister tutvustas lähemalt
Eesti haridussüsteemi, analüüsis
selle miinuseid ja plusse ning vastas
samas ka erinevatele üldpoliitilistele
ja haridust puudutavatele küsimustele.
LIISI POOMANN
Keskerakonna Noortekogu
Saue klubi esinaine
Kohale tuli nii noori kui vanu, kokku
viiekümne inimese ringis. Teiste seas Saue
linnavolikogu liige Jaan Moks, abilinnapea
Rafael Amos ning Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets. Osalesid ka paljud

Saue Gümnaasiumi õpetajad, et minister isiklikult ära näha.
Räägiti tulevasest pikapäevakoolist
algklasside õpilaste edasiaitamiseks
ning eelkoolist alla 7. aastastele, arutleti
õpetajate palkade ning töökoormuse
üle. Kõige rohkem küsiti gümnaasiumi,
kutsehariduse ning kõrghariduse kohta.
Mailis Reps andis üsnagi sisulised
vastused. Kohalolnud abituriendid said
kindlasti rohkem teada nende tulevikuvõimalustest pärast gümnaasiumi
lõpetamist. Huvipakkuv üritus kestis
ligikaudu 2 tundi.
Kohtumisel jättis Mailis Reps endast
sümpaatse mulje. Näha oli, et tema näol
on lisaks ministrile tegemist oma ala
tugeva spetsialistiga. Usun, et inimesed,
kes kohal viibisid, said kindlasti hea Mailis Reps on oodatud ka tulevikus Saue
kogemuse ning palju uusi teadmisi.
linna ning Saue Gümnaasiumi külastama!

ÕPIME MÕNUGA
Tänavu toimub juba IX korda
ülevabariigiline Täiskasvanud Õppija
Nädal (TÕN), eesmärgiks propageerida
elukestvat õpet.
Sirje Luberg, Margit Ots, Piret Meresma
Saue TÕN projekti koordinaatorid
See tähendab, et igas eas inimene on võimeline
ja peaks õppima. Elukestev õpe toimub läbi
erinevate tegevuste – ise midagi luues
(maalides, meisterdades, lauldes jne). Nii
täiustatakse ja omandatakse uusi teadmisi mitte
ainult koolipingis, vaid läbi aktiivse tegevuse
mistahes eluvaldkonnas ja igas vanuses.
IX TÕN puhul tunnustatakse ka Aasta Õppijat,
Aasta Koolitajat, Aasta Koolitussõbralikumat
Organisatsiooni ja Aasta Koolitussõbralikumat
Omavalitsust.

TÕN 2006 teemaks on:
„Isiksuse igakülgne areng
isetegemise kaudu“.
Paralleelselt ülevabariigiliste TÕN üritustega
toimuvad üritused ka Harju maakonnas ning
Saue linnas (vt ajakava). Kõik üritused on
osavõtjatele tasuta.

Täiskasvanud
Õppija Nädal Sauel
7. oktoobril kell 9.00 ja 13. oktoobril
kell 15.00 Saue Gümnaasiumi
arvutiklassis
ARVUTIKOOLITUS ALGAJATELE.
Juhendaja Tiia Niggulis
9. ja 12. oktoobril kell 18.00 Saue
Gümnaasiumis ruumis 407
KERAAMIKA TÖÖTUBA.
Erinevate voolimis- ja glasuurimistehnikate
tutvustamine ja proovitööd.
Juhendaja Anne Erikson
10. oktoobril kell 19.00 Saue
Gümnaasiumi 4. korrusel
Praktiline õppus “ENESEABIVÕTTED ISTUVA
ELUVIISIGA INIMESTELE LIHASPINGE
LEEVENDAMISEKS”.
Juhendaja füsioterapeut Priit Kõrve
11. oktoobril kell 14.00-18.00 Saue
Raamatukogus
TEA KIRJASTUSE RAAMATUTE MÜÜK.
11.oktoobril kell 18.00 ruumis 312
LOENG RAVIMTAIMEDEST, NENDE
KOGUMISEST, SÄILITAMISEST JA
KASUTAMISE VÕIMALUSTEST.
Lektor Hillar Aiaots
Osalemissoovist andke teada Saue
Huvikeskuse telefonil: 65 95 009
või 52 34 339
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Kontsertide sarjas “Saue Kontsertsügis 2007”
toimusid esimesed kontsertid.
“Saue Kontsertsügis” rõõmustas septembris
muusikasõpru kahe huvitava aga samas
täiesti erineva kontserdiga. Saue linnas
esinesid solistid Venemaalt, Saksamaalt ja
Eestist.
AVAKONTSERT toimus 7. septembril,
neljapäeval kell 19.00, Saue Gümnaasiumi
aulas.
Saue rahvale esines Peterburi Maria Teatri
esitenor Aleksandr Dedik koos klaverisaatja
Tatjana Dedikuga.
Aleksandr Dedikut seob Eestiga palju. Ta on
korduvalt esinenud Estonia Teatri laval
külalisesinejana,
samuti on ta
igal
aastal
Pärnus toimuva
noorte solistide
konkurssi vzüriis. Oma laulja- karjääri
jooksul
on
Aleksandr
Dedik laulnud
paljudes
riikides üle
maailma, talle on omistatud teenelise kunstniku
aunimetus.
Sauel esines A. Dedik romantilise kavaga, mis
kandis hingelist nime ”Minu südame laul”.
Kõlasid aariad tuntud ooperitest ja tuntud
heliloolatelt. Kontserdi juhatas sisse Toomas
Kutter, kelle kaastegevusel suurepärase tenori
kontsert Sauel võimalikuks sai.
Hääle poolest peetakse Aleksandr Dedikut
dramaatiliseks tenoriks. See on maailmas
nõutud hääleliik. Saali esiread hõivanud Saue
Muusikakooli algajatele muusikutele oli
kontsert pisut võõras ja väsitav. Näha oli
v
zestikuleerivaid
ja sosistavaid lapsi, kes olid
laule kuuldes pisut segaduses ning isegi segasid
lauljat ja teisi kuulajaid. Esmaklassilise tenori
häält ja taset kinnitas A. Dediku poolt a capella
(ilma saateta) esitatud vene rahvalaul. Solisti
hääles oli kuulda hingelisust, suurepärast
tehnikat ja sügavat mõtet, mis ilmnes eriti vene
heliloojate teoste esitustes. Kontsert lõppes
suure aplausi ja lisalooga, mille Aleksandr
Dedik pühendas legendaarsele Eesti lauljale
Georg Otsale.
A. Dediku tegevuse kohta saab täiendavalt
lugeda 2.septembri Saue Sõnast .
Lisaks Saue kontserdile esines Aleksandr Dedik
veel Pärnus ning võttis osa noorte lauljate
v
konkurssi zürii tööst.
Kontsertsarja teine kontsert toimus
15.septembril, reedel kell 18.00 Saue
Gümnaasiumi saalis. Vanamuusika kavaga
esines viola da gamba mängija Saksamaalt
Holger Faust – Peters, teda saatis Iren Lill

klavessiinil. Kontsert oli orienteeritud kuulajate
teadlikkuse tõstmisele. Esinejate vaheldusrikas
ja meeleolukas kava koosnes nii soolo kui ka
ansamblilugudest. Iren Lille poolt ettevalmistatud kommentaarid helioojate, lugude
kui pillide kohta lõi kontserdist ühtse terviku ja
pakkus huvi nii väikestele kui ka suurtele.
Kontserti
kuulanud
õpilased
olid
emotsionaalsed ja osavõtlikkud. Vanamuusika
on täis vabadusi ja improvisatsiooni - Iren Lill
võrdles vanamuusika mängimist swingiga
v
dzässis.
Klavessiini eriline kõla ja gamba mahe toon
viisid kuulajaid hetkeks teise asjatusse, kus
sedalaadi muusika oli pop ja arusaadav. Viola
da gambat mängitakse põlvede vahel, mitte
v
toetades maha nagu tsellot. Erinevalt 4-keelsest
v
tsellost on gambal 7-keelt, mis annavad pillile
suure ulatuse ja rohkelt tämbrilisi võimalusi..
Muusika kuulamisele vahelduseks sai publik
vastata Iren Lille küsimustele ja klavessiini
“taktijoonteta” pala noodist jälgida, mis oli isegi
nooditundjatele raske.
Kahjuks oli reede õhtu ja saalis palju vabu kohti,
mis oleksid võinud olla täidetud.
Suured tänud aga kõigile, kes tulid kaunist
muusikat nautima. Kontsertide mõte ongi ju
publikuga muusikalise sideme loomine. Ehk
avastate, et esialgu võõras, tundmatu ja
arusaamatu võib saada eriliseks ja ainulaadseks
kogemuseks.
Kes ei saanud kontserdile tulla tutvustame
esinejaid ajalehe kaudu.
Iren Lill
on
lõpetanud Eesti
Muusikaakadeemia
1995. aastal klaveri
erialal professor
Heljo Sepa õpilasena. 1992.–2002.
töötas ta klaveriõpetajana Tallinna
Muusikakoolis ning
õppis 2000.–2002.
Eesti Muusikaakadeemias klavessiini dotsent Imbi Tarumi käe all. Aastal 2002
astus ta Kölni Muusikakõrgkooli, kus õppis
klavessiini professor Ketil Haugsandi ja basso
continuo‘t professor Gerald Hambitzeri klassis.
Lõpudiplomi sai 2004. aastal.
Iren Lill on täiendanud ennast meistrikursustel
Eestis, Soomes, Norras, Prantsusmaal ja Saksamaal. 2000. aastal sai diplomi Tallinnas toimunud interpretatsiooni-konkursil “Bach 250”.
Iren Lille senise muusikalise tegevuse hulka
kuuluvad esinemised solistina, mängimine
kammer-ansamblites ja orkestrite koosseisus
Eestis, Soomes, Norras ja Saksamaal, loengud,
samuti kontsertide korraldamine Eestis ja
Saksamaal. 2005. aasta suvel tegi ta orkestri

Kremerata Baltica koosseisus kaasa kontserditurnee Euroopas.
Iren Lill on Eesti Klavessiinisõprade Tsunfti ja
Eesti Interpreetide Liidu liige.
Holger Faust-Peters õppis viola da gamba´t,
v
v
tsellot ja barokktsellot Kölni ja Münsteri
Muusikakõrgkoolides.
Lõpetas oma õpingud
Baseli Schola Cantorum’is, kus ta õppis
viola da gamba´t
Paolo Pandolfo ja
keskaegset fiidlit
Randall Cooki juhendamisel. Aastal 2000
pälvis Holger FaustPeters laureaaditiitli
viola da gamba
mängijate rahvusvahelisel Bach-Abel-konkursil Köthenis,
Saksamaal.
Holger Faust-Peters esineb nii solistina kui ka
continuo- ja consort-gambistina paljudes
ansamblites. Vanamuusika kõrval pühendab ta
suurt tähelepanu ka nüüdisteostele. Regulaarsest
koostööst mitmete heliloojatega on sündinud
v
paljud uued tsellole ja gambale kirjutatud
v
teosed. Õpetab tsellot ja viola da gambat ning
juhendab meistrikursusi.
Iren Lill ja Holger Faust-Peters on ansamblipartneritena andnud kontserte nii Eestis (Tallinnas, Tartus ja Pärnus) kui ka Saksamaal (Kölnis).
Projekt “Saue Kontsertsügis” toimub igal
aastal Saue Muusikakooli algatusel. Projekti
korraldatakse MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri toel ja Saue Muusikakooli
õpetajate abiga. Suured tänud Eesti
Kultuurkapitalile, Harjumaa Omavalitsuste
Liidule ja Saue Linnale projekti rahalise
toetamise eest. Suur tänu helitehnikule Tarmo
Pajusaarele kontserdi salvestamise eest.

17. oktoobril kell 18.30 toimub
Tallinna Muusikakeskkooli
lootustandvate interpreetide,
tulevaste Eesti tippmängijate kontsert
21. novembril kell 19.00 esineb
LIISI KOIKSON
28. novembril kell 18.30 prof.
Aleksandra Juozapenaite- Eesmaa
soolokontsert.
Sissepääs 10 ja 25 krooni
Ilusaid kontserdielamusi soovides
KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
“Saue Kontsertsügis”
projektijuht
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“Kirjakast”
Järgnev kiri saabus Päästekeskusest. Kuigi kulupõletamine on kevadekuulutaja,
teevad mõned hoolsad
peremehed seda juba sügisel.
Seetõttu avaldame kirja nüüd,
liiati on toodud soovitused
kehtivad nii kevadel, suvel kui
sügisel.

Vanasõnade varamust:
Levib nagu kulutuli
Kevadises kulupõletamises pole
midagi eripärast. Seda on ajast aega
tehtud ning eelmisest aastast
koristamata jäänud, koledalt kolletavate ja niitmist segavate kuivanud
rohupuhmastest lahtisaamiseks
tundub see olevat tõhusaim ja
kiireim viis. Kuid sellel medalil on ka
teine külg. Tahmasem ja kurvem eriti
nende inimeste jaoks, kelle kuur,
maja või mets on kulutule teele ette
jäänud.
ANTS RAAVA
Põhja –Eesti Päästekeskuse
Ennetustöö ja avalike suhete büroo
Aprillis-mais, toimus Eestis 4 774
kontrolli alt väljunud kulupõlengut.
Põhja- Eesti Päästekeskuse töötajad
sõitsid aprillist augustini kulupõlengutele
2 001 korral. Metsa ja metsaalust
pinnast kutsuti samal ajavahemikul

kustutama 236 puhul. Ajavahemikul
29.aprill kuni 2. mai oli päästjatele
Harjumaal kokku 261 väljakutset,
millest ainult 31 ei olnud seotud kulu või pinnasepõlengutega. Tallinnas
sõitsid
päästjad
samal
ajal
kulupõlenguid materdama 218 korral.
Lisaks maade ja metsade söestunud
hektaritele sai Harjumaal kulu ja
prahipõlengutest alguse saanud
tulekahjudes kannatada ka mitmed
hooned. Saku vallas hävis talu juures
olev ait ja heinaküün, kannatada sai
elumaja välissein ja katus. Jõelähtme
vallas süütas 50 hektaril laiunud
kulupõleng elumaja katuse. Süttinud
maja ning kolm teist läheduses olnud
hoonet suudeti päästa. Anija vallas oli
tuleroaks saamisele väga lähedal
suvekoduna kasutatav vana talumaja,
kui kulutuli keldrikatust katnud kuivanud
rohust majaräästasse kargas ja kiiresti
levima hakkas. Punasele kukele
suudeti enne eluruumidena kasutatava
majaosani jõudmist siiski piir panna.
Eelnev jutt ei ole mõeldud moraalilugemisena vaid pigem lugejale
mõtteaine
andmiseks,
sest
paratamatult tuli hakata tegema
valikuid, tegeleda esmalt ulatuslikumate
ja inimeste eluasemeid ohustavate
kulupõlengutega.
Siit ka soovitused kõigile maaomanikele.
Vaadake oma valdustes ringi ja
koristage enne kevadiste kulupõletamiste algust hoonete ümbrus

Eelmises ajalehenumbris avaldasime linnakodanik R. Välbe
kirja, mis käsitles ratsanikuga hobuste liikumist Saue linnas.
Kirja kommenteeris Vello Toomik.
Juhtumi käsitlemise käigus on selgunud uued asjaolud.

VABANDUS
Saue linnavalitsuse liige Vello Toomik vabandab proua ja härra
Kriisa ees, sest eelmises lehenumbris avaldatud kirja täiendav
uurimine ja informatsioon näitasid,
et antud juhul polnud tegemist Saue mõisa hobustega.
Kirjas käsitletud probleemiga tegeleme edasi,
tulemustest informeerime.

kuivanud rohust, põõsastest ja
rämpsust. Teisisõnu kõigest, mida
mööda võiks tuli sobivalt kuiva ilma ja
paraja tuulega lihtsalt hooneteni jõuda.
Igal omavalitsusel on reeglid kulu ja
prahi põletamiseks ning inimesed
peavad neid ka teadma. Samas kehtib
alati terve mõistuse printsiip ning see
ütleb, et kuiva ilma ja tugeva tuulega
prahti ja kulu ei põletata. Näitlikkuse
mõttes kujutage ette kuidas meetrine
tulemüür kiiresti kõndiva inimese
kiirusega edasi liigub või vali
tuulepuhang lõkkesse visatud
hõõguvaid vahtralehti ringi keerutab ja
lähima laastukatuse poole kannab.
Mõelge võimalustele, kuidas hoida
oma maad kulust puhtana ka ilma
kevadise kulupõletamiseta.
Keskkonnainspektsioon on teinud
ettepaneku muuta metsa- ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõudeid käsitlevat regulatsiooni,
mille kohaselt võib kulupõletamine olla
alates 2007. aastast täiesti keelatud.

Päästeteenistuse hinnangul
tuleks omanikel suve
jooksul kasvanud rohu
niitmist ja oma valduste
korrastamist alustada sügisel, kui vikat ja trimmer
rohust veel jagu saavad ja
ootamist mittekannatavad
kevadtööd kandadele ei
astu.
Ning kui naaber otsustab
siiski kevadtööde nimistusse kulupõletamise võtta,
võiks talle meenutada, et tuli
võtab valimata ja mõtlematult süüdatud kululapist
võivad saada hektarid
mustunud maad või kellegi
kodu suitsevad ahervaremed.
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“Kirjakast”
SAUELASED TOETAVAD PÕLENGU
OHVREID.
Varakevadine aiagrillist alguse saanud tulekahju Maastiku
tänaval, mille tagajärjel paarismajast jäid püsti ainult seinad,
ehmatas ilmselt meid kõiki ja pani mõtlema, mida pidid läbi elama
õnnetusse sattunud. Neid, kes soovisid kannatanuid aidata, oli
palju.
Saue Lions Klubi korjanduskastidesse Saue Kaubanduskeskuses ja Säästumarketis kogutud annetustest oleme aegade
jooksul muretsenud vajalikku inventari Saue Perearstikeskusele,
toetanud laulukonkurssi “Saue Laululaps” jne. Sel kevadel
otsustasime üksmeelselt, et annetame kogutava raha tulekahjus
kannatanud kaksikvendade perekondadele. Lisasime korjanduskastidele sellekohase selgituse.
22. septembril andsime Urmas ja Mati Joa perekondadele
kogutud 5 150 krooni üle. Loomulikult pole see sedavõrd raskete
tagajärgedega õnnetuse puhul suur summa, kuid nagu ütles meid
kohvi ja kookidega vastuvõtnud pereproua Helle Joa: “Abiks on
see ikkagi. Esimestel päevadel pärast õnnetust rõõmustas iga
vähegi kasutuskõlblikuna säilinud ese ja leitud sent. Eriti oluline
on aga see, et me ei tunne end õnnetuses üksi jäetuna”.
Annetuse vastuvõtjad tänasid annetajaid ja kõiki abistajaid toetuse
eest. Soov hädas aidata tõi palju lähemaid ja kaugemaid naabreid
appi tulekahju tagajärgede kõrvaldamisele. Pererahva sõnul pidid
nad vahel abikätest äragi ütlema, sest kõik poleks töömaale
mahtunudki. “Naabrite tugi on kindlasti aidanud maja kiiremini
taastada!”, arvas peaaegu pidevalt ehitusel toimetav Urmas Joa.
Hoone on uuesti katuse all, uksed-aknad ees, käivad fassaadija viimistlustööd.
Saue Lions Klubi tänab kõiki annetajaid ja püüab ka edaspidi
olla hoolivuse ja üksteisemõistmise vahendajaks toetuse
vajajate ja aidatasoovijate vahel.
Tekst ja foto: klubi pressisekretär
URMAS LEITMÄE

Fotol: Taastatavas elamus Urmas Joale annetust üle
andmas Saue Lions Klubi president Olev Trei ning juhatuse
liikmed Henn Vaher ja Aidu Ots.

! TEADE !
Teadmisks nendele, kes pole veel jõudnud
lepingut sõlmida!

Saate seda teha täiendavatel päevadel
Esmaspäeval, 9. oktoobril kell 14.00 – 18.00
Neljapäeval, 12. oktoobril kell 9.00 - 13.00
Teadmiseks neile, kes ei sõlmi lepingut, et jäätmevaldaja loetakse
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks korraldatud elu – või
tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas
ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud
jäätmevaldajaga või ei ole seda teinud.
Olmejäätmed, mille kogumine ja vedamine Saue linna
haldusterritooriumil toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo
nõuetele on: paber ja kartong, segaolmejäätmed, suurjäätmed.
Loodame elanikkonna mõistvale suhtumisele, sest linnavalitsus ja
linnavalitsuse ametnikud ei ole seda seadust välja mõelnud, kuid
on kohustatud Riigikogu poolt ratifitseeritud Jäätmeseadust täitma.
Alates 1. oktoobrist 2006. a jäätmeplatsil olmejäätmeid vastu
ei võeta. Küll aga jätkatakse ohtlike jäätmete, vanarehvide,
elektroonikajäätmete tasuta vastuvõttu elanikkonnalt.
Ettevõtted korraldavad ohtlike jäätmete ja probleemtoodete
jäätmete käitlemist ise.

TULE
DOONORIPÄEVALE
võta kaasa isikut tõendav dokument
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1.OKTOOBRIL ON RAHVUSVAHELINE EAKATE PÄEV
!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"!"

Ei ole paremaid, halvemaid aegu.
On ainult hetk, milles viibime
praegu.
Mis kord alanud, lõppu sel pole.
Kestma jääb kaunis, kestma jääb
kole.
Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu.
Võrdsed on hetked, kõik nad on
praegu.
Elul on tung kanda edasi elu,
jällegi Kronos et saaks mõne lelu.

atmosfääri. Huumor on elu sool, paraku
on tegemist suuresti kasutamata
ressursiga.
Rootslased Mark Levengood ja Unni
Lindell on avaldanud väikese kogumiku

Vanad tädid enam ei mune
kirjetega 5 – 10 aasta vanuste laste
intervjuudest.
Läheme nüüd koos, käest kinni, korraks
sinna tagasi ja uudistame seda helkivat
maailma, kuhu me kõik oleme kunagi
kuulunud.
•

Vanad tädid enam ei mune. Tädid

Ei ole möödund või tulevaid aegu. lõpetavad munemise 40- või 50-aastasena.
On ainult nüüd ja on ainult praegu. See tähendab, et nad ei saa enam inimesi
Säilib, mis sattunud hetkede sattu. toota. Munemine algab umbes
Ainuski silmapilk teisest ei kattu. neljateistkümnendal eluaastal ja jätkub
kuni keskeani (Johannes, 8a).
• Vanad mehed ei saa nokut eriti püsti
Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu. ajada. Ja kui see neil ka õnnestub, siis ta
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. langeb jälle ohates kokku (Ronny, 7a).
• Et aega näha, tuleb kasvada
Parajal määral saab elu meilt
(Boris, 6 a).
lõivuks.
• Vanasti oli vesi nii puhas, et sai vannis
käia ja pärast sama vett ka juua
(Martin, 6a).
• Ma arvan, et vanasti olid inimesed
õnnelikumad. Igatahes see paistis nii.
Tänapäeval sunnitakse lapsi naerma ja
rõõmsat nägu tegema (Mattias 6a).

• Vanainimesed murravad palju luid,
sest nad komistavad pidevalt vaipade ja
äärte ja ämbrite otsa. Ühel tädil, kes oli
vist keegi muu kui minu vanaema, murdus
enne tagumine jalg ja kui see paranes, siis
murdus esimene jalg (Roberto, 6a).
• Kui süda hakkab kiiremini lööma ja
nägu läheb punaseks, siis oled armunud
(Marta 6a)…. Siis on minu vanaisa kogu
aeg armunud (Tove, 5a).
• Kui pead koos vastu 65 aastat, siis saad
kuldmedali. Siis peetakse kuldpulmi ja
juuakse ja lõbutsetakse. Kui lahutad, saad
ainult mõne plekitüki (Käre, 6a).
• Vanainimestel on rohkem kogemusi.
Nemad saavad aru asjadest, mis on
sügaval hinges peidus ja valgustavad
argipäeva (Marius, 7a).
• Kui poleks vanu inimesi, läheksid
pankrotti kõik kepivabrikud ja need ka,
kus valehambaid tehakse (Kathrine, 6a).
• Kui inimesed vanaks jäävad, siis nad
enam ei ütle, et armastavad teineteist. Siis
nad küsivad, et kas tahad kohvi juurde
küpsist ka või (Tord, 7a).
• Vanaisa puhul meeldib mulle eriti see,
et ta on tema ise ja ei püüagi teeselda
normaalset inimest (Per-Ola, 6a).
• Mõned asjad on nii targad, et ei ajagi
naerma (Katarina, 5a).
• Vananemine pole raske. Tuleb lihtsalt
vooluga kaasa minna (Linn, 6a)

Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu.
Alles jääb hetk, milles asume
praegu.
Aeg, mis on tekkinud, enam ei
haju,
Kui seda jäävust ka meeled ei taju. Vanadusega on nii, et see tuleb hiilides, nii et seda peaaegu ei märkagi.
(Oskar, 8a).

ARTUR ALLIKSAAR

ILUSAT JA PÄIKESELIST
EAKATE PÄEVA !!!
SAUE PÄEVAKESKUSE
TÖÖTAJAD
ULVI, MERLE, GALINA
!"!"!"!"!"!"!"!"
Uurimused kinnitavad, et naerul on
positiivne psühhofüsioloogiline mõju, mis
lõdvestab lihaseid, vabastab pingest ja
vähendab ahistust. Naer suurendab
inimestevahelist ühtekuuluvustunnet,
pakub soojust ja lähedust, vähendab
muresid ja leevendab valu ning toetab
jaksamist. Huumorit võib käsitleda nii
väärtuse kui hoiakuna, mis toimib
mitmesugustes olukordades ressursina.
Huumor tekitab parema enesetunde ja
tõstab tegutsemistahet. Hea tuju mõjub
nakatavalt ja parandab ümbritsevat

Päevakeskuse suvine külastus Tallinna Loomaaeda
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Saue Päevakeskuse
üritused
oktoobrikuus
2. okt

14.00

4. okt
5. okt

14.00
16.00

6. okt

10.30

9. okt

15.00

10. okt 09.00
11.
12.
12.
13.

okt
okt
okt
okt

15.00
14.00
18.00
18.00

16.
16.
20.
20.

okt
okt
okt
okt

10.00
13.00
10.00
13.00

23. okt 10.00
24. okt 19.00
26. okt 15.00
27.
27.
30.
31.

okt
okt
okt
okt

10.00
16.00
14.00
19.00

alustab oma tööd soome keele ring, oodatud on ka uued
huvilised! Igal esmaspäeval Silvia Mägi juhendamisel
räägib Silvi Mänd aedviljade raviomadustest
näitab Ülo Pender videofilmi suvisest Saaremaa
ekskursioonist, jm huvitavat videos…
toimub Saue Linna Invaühingu koosolek, ootame kindlasti ka
neid, kes on soovi avaldanud ühingusse astumiseks!
OÜ Nordel Trade tutvustab raviomadustega naturaalsest
lambavillast tooteid, võimalus on tooteid kohapeal osta
toimub pensionäride klubi Tammetõru ja päevakeskuse
ühisprojektina matk Keava rabasse
kohtuvud saue vabadusvõitlejad
Lea Liksor tutvustab Aloe Vera tooteid
oktoobrikuine küüditatute vestlusring
Saue Huvikeskuse ja Saue Päevakeskuse koostöös toimub
sügispidu Saue Gümnaasiumis.
kepikõnd Ulviga, räägime õigest kõndimisest ja kõnnime õieti
külastame Karjaküla Sotsiaalkeskust
tulge kepikõnnile! Laenutame käimiskeppe
Põhja – Eesti Päästekeskuse esindajad teavitavad; tuleohust,
käitumisest ohu korral, esmaabist, õnnetustest jm vajalikku
tulge kepikõnnile! Laenutame käimiskeppe
Eesti Draamateatri ühiskülastus etendusele Õmblejannad
Anni Vaher Tallinna Laste Tugikeskusest räägib – nõustab;
perevägivallast, abi võimalustest, sellega toimetulekust jm
kõnnime õieti, kõnnime terviseks!
toimub Saue Mõisas klubi Tammetõru 15. a. juubeliüritus
saue taidlejate esinemine Karjaküla Sotsiaalkeskuses
muusikali FAME ühiskülastus

Mare Liigeri oktoobrikuine loeng liigestehaigustest on täpsustamisel,
jälgige reklaami!
Oktoobrikuus alustab oma tööd naiste tervisevõimlemise grupp.
Juhendaja on Lii Ainsalu. Tule ja ühine grupiga! Võimelmine toimub igal teisipäeval ja
neljapäeval 20.00 – 21.00. Esimene võimlemine 3. oktoobril.
Kes soovivad osaleda saate AASTAD MUUSIKAS lindistamisel telemajas,
see võimalus teil on!
Info Päevakeskuse telefonil 6 595 070

TEADAANNE!
Saue päevakeskus on reserveerinud piletid
12. november kell 14.00
SALME KULTUURIKESKUSES
VIRVE KÖSTER ja tema pereansambel Kihnust ning
10. detsembril kell 14.00 operetipärlid
KATRIN KARISMA, TÕNU KILGAS
tantsutrupp Golden Lady
PILETID 60.- KROONI
PALUME VÕIMALIKULT KIIRELT TEATADA OMA
PILETISOOVIST PÄEVAKESKUSESSE TEL: 6 595 070

30. september 2006
EESTI DRAAMATEATRI
ETENDUSEST ÕMBLEJANNAD
Jean-Claude Grumberg
Lavastaja Kadi Tudre
Osades: Maria Avdjushko, Kersti
Kreismann, Harriet Toompere,
Elina Reinold (külalisena),
Külli Reinumägi, Pille Lukin
(külalisena), Henn Rebane (külalisena),
Ain Lutsepp, Guido Kangur,
Ivo Uukkivi, Tõnu Mikiver,
Kaspar Everdson (külalisena) või
Alex Viik (külalisena).
Jean-Claude Grumbergi näidendi tegevus
algab 1945 Pariisis. “Pariisi lõbusad naised”
ehk ühe õmblusateljee õmblejannad
peavad ennast ikka ja jälle kokku võtma, et
oma tööd teha ning läbielatud õudustest üle
saada.
Sõda on läbi, kuid masendavad tagajärjed
ei kao inimeste hingest. Ellujäänute osaks
jääb lein. Kuid inimene ei saa elada ainult
õnnetuses ja õnnetusega harjumises. Põlvilt
peab püsti tõusma. Peab leidma endas
rõõmu, jälle suuta naerda. Et jälle suuta
elada!
Aidata võib ka imepärane
v
sansoonimuusika, sest laul leevendab valu.
Grumbergi näidendi väikeses naiste
kollektiivis on igaüks isemoodi - kes
traagiline, kes koomiline, kes kaotas mehe,
kes alles nüüd leiab. Kes elab laste nimel,
kes võitleb, lepib või kaotab.
Kui ühte tuppa kogunevad kuus
õmblejannat, võib tüli kergesti tõusta. Ent
kui ümberringi tülitsevad riigid ja rahvad, siis
hoiavad naised kokku. “Õmblejannade”
kohta on öeldud, et see on komöödia, mille
põhjas viirastub kuristik. Üks väheseid uue
aja tükke, kus naerdakse läbi nutu ja
nutetakse, naeruvõru suul.
Prantsuse näitekirjanik Jean-Claude
Grumbergi näidend “Õmblejannad”
pärjati aastal 2000 aastal Molière´i
auhinnaga.
Etendus on ühe vaheajaga ning kestab
2 tundi ja 30 minutit.
Artur Alliksaar kirjutab:
Laiub surm nagu lävi
läbi hommikuao.
Aga mälu ei hävi,
sest et olnu ei kao.
Sooduspilet 126.- krooni, täispilet
160.- krooni. Piletid reserveeritud
24. oktoobri etendusele.

Soovijatel palume raha tasuda
16. oktoobriks, 17.10 toimub
piletite väljaostmine!

PIPI PIKKSUKK
eelesietendus Tallinna Linnahallis
12. detsembril kell 14.00!
Pileteid 70.- võimalik tellida
päevakeskusest
kuni 17. oktoobrini.
KIIREMATELE PILETID!
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Ootame kõikidelt pensionäridelt ja
puuetega inimestelt kirjalikke avaldusi !

Jõulutoetuste
väljamaksmine

Pensionäride ja puuetega inimeste igaaastane jõulutoetus
makstakse alates käesolevast aastast välja pangaülekandena. Raha
ülekandmiseks ootame igalt Saue linna elanike registris elukoha
registreerinud pensionärilt ja puudega inimeselt kirjalikku
avaldust, kuhu on märgitud ees- ja perekonnanimi, elukoht,
sünniaeg, pangakonto omanik ja number ning kontakt telefon.
Avalduste blankette saab Saue Linnavalitsusest, Saue
Päevakeskusest ja Saue linna kodulehelt vt www.saue.ee /
õigusaktid, avalikud dokumendid/blanketid. Täidetud avaldused
tuua või saata postiga Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7 Saue
linn 76505. Avaldused võib asetada ka linnavalitsuse välisukse
kõrval asuvasse postkasti.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks.
Toetuse avalduses esitatud andmed jäävad aluseks järgnevate
aastate jõulutoetuste väljamaksmistele Toetuse avalduses toodud
andmete muutumisest tuleb linnavalitsust informeerida jooksva
aasta 30. novembriks. 2006 aasta jõulutoetuse suuruseks on
kinnitatud 200 krooni.

Jõulutoetus makstakse välja igal aastal alates 01.detsembrist kuni
21. detsembrini kandes raha avalduses märgitud pangakontole.
Puudega lapsele ettenähtud toetus kantakse puudega lapse vanema
arveldusarvele. Jõulutoetuse saajale, kellel endal ja kelle lähedastel
puudub pangakonto makstakse toetus välja erandkorras Saue
sidejaoskonna kaudu järgneva aasta jaanuarikuu jooksul. Toetuse
saajale, kes on liikumispuudega ja kelle lähedastel puudub
pangakonto makstakse toetus välja erandkorras kojutoomisega
sularahas ajavahemikul 01.detsembrist kuni 21.detsembrini
NB! Kirjalik avaldus tuleb esitada kõigil Saue linna
pensionäridel ja puuetega inimestel! Kirjalikult esitatud avaldus
jääb aluseks jõulutoetuse maksmisel käesoleval ja järgnevatel
aastatel. Avalduse mitteesitanud pensionäridele linnavalitsuse
poolt jõulutoetust ei maksta.

Kes on vabatahtlik tugiisik?

21. septembri Postimehes kutsus heategevusfondi Dharma
nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa üles kõiki saatma laste
toetamisega seotud ettepanekuid ning lubas parimaid projekte
finantseerida mahus üks miljon Eesti krooni. Aadressile
dharma@dharma.ee võib iga inimene saata oma eelistuse, milline
lastega seotud abiprojekt tema meelest kõige enam toetust vajab.
Esimesed ettepanekud laekusid juba 24 tunni jooksul.
Heategevusfond Dharma on ettevõtja Urmas Sõõrumaa poolt
aastal 2001 asutatud sihtasutus, mis käesoleva aasta novembris
tähistab oma viiendat sünnipäeva konverentsiga “Eesti
heategevuse tänane päev”. Heategevusfond Dharma missiooniks
on aidata lasterikkaid ning raskustesse sattunud lastega peresid,
orvuks jäänud või vanemliku hoolitsuseta lapsi.

SA Dharma alustas vabatahtlike tugiisikute koolitamisega
jaanuaris 2005.a. Projekti eesmärgiks oli luua toimiv,
toimetulekuraskustes lastega perede toetamisele suunatud,
vabatahtlike võrgustik, koolitada tugiisikuid, kes hakkavad
töötama igapäevaelus iseseisvaks toimetulekuks toetust
vajavate peredega.
Margit Roosaar
Sotsiaaltöö- ja kommunikatsioonijuht
SA Dharma
Mõte koorus heategevusfondi igaväevatööst, kui probleemide
põhjusi analüüsides sai selgeks, et palju saaks lastega perede
heaks ära teha neid nõustades ja tuge pakkudes. Hea meel on
tõdeda, et mõned kohalikelt omavalitsused on meie tegevust
märganud ja sellega kaasa tulnud. Tugiisiku olemasolu vallas või
linnas kergendab sotsiaal- ja lastekaitsetöötaja tööd, tugiisik on
osa sotsiaalsest võrgustikust.
2005. a jaanuaris alustasime projekti eesmärgi tutvustamise
ja koolitusega. Oodatud olid vabatahtlikud, kes oma muude
tegemiste kõrvalt soovisid pakkuda tuge erinevate probleemidega
inimestele. Koolitustel puudutakse erinevaid teemasid:
„Võlanõustamine” või „Pere toetamine ja harimine kui peres on
psüühikahäiretega pereliige. Stressi juhtimine”, „Alkoholi
liigtarvitamisega seotud probleemid“ jne. Kokku osales meie
teabepäevadel ja koolitustel kokku 160 inimest, neist 60 loengutes
ja suvekoolis. Jätkukoolitust alustasime 2006. aastal uute
teemadega: „Vägivallatu suhtlemine“, „Perede olukorra
mõistmine“, „Toimetulek on õpitav. Sotsiaalne tugi peredele“.
„Seadusandlus“, „Laste väärkohtlemine“, Narkomaania põhjused“
Poolteise aasta jooksul oleme koolitanud 40 tugiisikut, kes kõik
enamal või vähemal määral tegutsevad. Dharma motiveerib ja
toetab tugiiskuid nii koolituste kui ka probleemide lahendamisel.
Selleaastasel koolitusel enam vabu kohti pole, kuid ees
ootavad uued võimalused.
Meie tegevuse vastu on huvitundnud mitmed organisatsioonid,
kes samuti vajaksid koolitatud tugiisikuid ning selles osas mõtleme
pakkuda esialgu erikursusi, mis niiöelda võimaldaksid tugiisikutel
spetsialiseeruda.

HELI JOON
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 6 790 174

Rohkem infot kogu Dharma tegevuse ja tugiisiku koolituse
kohta leiate meie kodulehelt www.dharma.ee SA Dharma
Narva mnt 7, 10117 Tallinn
66 16 111, 51 52 209
margit@dharma.ee

Oktoobrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis on:
1.- 9. klass 80 krooni
10. - 12. klass 280 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a nr. 221018424457
27.septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 02.10.03.10. kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel,
kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
6 992 039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
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LINNAVOLIKOGU
arutas detailplaneeringuid, otsustas Magdaleena tn 4 kinnistu võõrandamise,
arutas linnale kuuluva Pärnasalu 36-4 korteriomandi renoveerimisega seonduvat,
valis esindaja Vabariigi Presidendi valimiskogusse.
Saue Linnavolikogu V koosseisu üheteistkümnes
istung toimus 14. septembril 2006. a.
Õnnitleti juulikuu sünnipäevalast Anne Teetamme.
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1.Saue linna Tule tn 23 ja 23a kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine /ühehäälset võeti vastu otsus nr. 60/.
2. Saue linna Kasesalu ja Tule tänavate vahelise maaala detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr. 61/.
Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse Saue
Linnavalitsuse ruumes 25.septembrist 2006 kuni 8.oktoobrini
2006.
3. Informatsioon Saue Linnavalitsuse 21.06.2006
korralduse nr. 240 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse
laekunud suumade arvelevõtmine”.
Info võeti teadmiseks.
4. Linnale kuuluva Pärnasalu 36-4 korteriomandi
renoveerimisega nõustumine ja renoveerimise käigus
ehitatud pööningu mõttelisest osast loobumine/
poolt 13, erapooletu 1 võeti vastu otsus nr. 62/.
Nõustuti Pärnasalu 36 pööningukorruse väljaehitamisega.
Loobuti väljaehitatud pööningu mõttelisest osast tingimusel,
et väljaehitamise käigus renoveeritakse Pärnasalu 36 hoone
fassaad, vahetatakse välja aknad ja uksed, vahetatakse
katus, ehitatakse prügikastidele piirdeaed ning renoveerimine
ei too kaasa kulutusi linnale kui kaasomanikule.
5. Saue linna põhimääruse kehtestamine.
See punkt loeti informatiivseks. Kõik parandusettepanekud
tuleb esitada linnasekretärile, komisjon vaatab need üle ja
eelnõu tuleb uuesti lugemisele oktoobrikuu istungil.
6. Saue Linnavolikogu 23.09.2004 otsuse nr. 147 lisa 2
täpsustamine /poolt 13, erapooletu 1 võeti vastu
otsus nr. 63/.
7. Magdaleena tn 4 kinnistu võõrandamine avalikul
kirjalikul enampakkumisel /ühehäälselt võeti vastu
otsus nr. 64/.

Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Magdaleena tn. 4 kinnistu.
Saue linnale kuulub üks neljateistkümnendik kaasomandist.
Alghinnaks määrati 30 miljonit krooni. Enampakkumise
läbiviijaks on Harjumaa Omavalitsuste Liit. Linnapea Ero
Liivikut volitati sõlmima Saue linna nimel notariaalselt
tõestatud võla – ja asjaõiguslepingut.
8. Vabariigi Presidendi valimiskogusse volikogu esindaja valimine /ühehäälselt kinnitati häältelugemiskomisjoni
protokoll nr. 2 ja otsustati vastu võtta otsus nr. 65 /.
Vabariigi Presidendi valimiskogusse valiti esindajana volikogu
esimees Orm Valtson (poolt 11, vastu ei olnud, erapooletud 2).
9. Häältelugemiskomisjoni valimine
Häältelugemiskomisjon valiti 3 liikmeline, koosseisus
esimees Monika Liiv, Rainer Sternfeld, Jaan Moks.
10.Volikogu esindaja määramine kohanimede komisjoni
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr. 66/.
Kohanime komisjoni volikogu esindajana määrati Malle Liiv.
11. Välislähetus /ühehäälselt otsustati vastu võtta
otsus nr. 67/.
Taani sõpruslinna Ledoje Smorumi kutsel lähetati Taani
ametliku delegatsiooni koosseisus 5. oktoobrist kuni
8. oktoobrini linnapea Ero Liivik, volikogu esimees
Orm Valtson, volikogu liige Matti Nappus.
12. Info
12.1 Revisjonikomisjoni esimees Jaan Moks teavitas
volikogu, et revideerimise läbiviijaks valiti HLB Expert Audit,
kelle hinnapakkumine oli parim ja firma on tuntud ning omab
kogemusi kohaliku omavalitsuse majandustegevuse
hindamisel.
12.2 „Saue linna aasta õpetaja” konkursikomisjoni
koosseisu volikogu esindajana nimetati volikogu liige
Andres Pajula.
12.3 Linnavalitsuse liige Vello Toomik andis ülevaate
korraldatud jäätmeveole ülemineku hetke olukorrast.
v

Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

LINNAVALITSUS
nõustus ehituslubade väljastamisega, lepingute sõlmimisega,
kinnitas projekteerimistingimused, arutas sotsiaalküsimusi ,
registreeris kaubandustegevused.
Linnavalitsuse 23. istung toimus 20. septembril 2006.a. ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1.-3. Ehituslubade väljastamine (Männi 13, Tähise 6,
Männiku maaüksus) /korraldused nr. 321, 322 ja 323/.
4. Saue linnas, Nurmesalu tn 8 maa ostueesõigusega
erastamine, ostu-müügihinna osaline kasutamine /
korraldus nr. 324/.

5. Muskaadi tn 15 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
6. Pärnasalu tn 29 / Pärnasalu põik 6 elektriühenduse
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr. 325/
7. Vana-Keila mnt 18 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr. 326/.
8. Jäätmete liigiti kogumine /korraldus nr 327/.
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Otsustati korraldata Saue linnas ohtlike jäätmete, elektroonikajäätmete ja sõiduautode vanade rehvide tasuta vastuvõtmine.
9. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr. 328/
10. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 329/.
Sotsiaaltoetusi makstakse 31-le kodanikule summas
25 812,40 krooni.
11. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine /
korraldus nr. 330/.
Ajavahemiku juuli kuni september 2006.a. eest makstakse
eelkooliealise koduse lapse toetust summas 157 470 krooni.
12. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr. 331/.
Sünnitoetust makstakse ühele kodanikule
summas 5 000 krooni.
13. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr. 332/.
14. Hooldaja määramine /korraldus nr. 333/.
15. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr. 334/.
Majandustegevuse registris registreeritakse:
• teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Crystal Service OÜ,
Nurmesalu 26, Saue linn, teenused: mootorsõidukite
iluhooldus, üürimine, puksiirteenus, hoiuteenus.
• toitlustamise tegevusalal tegutsemiseks Ingvil OÜ,
tegevuskoht kohvik „Merka”, Ridva 15, Saue linn; kaubad,
mida soovitakse müüa: toit, joogid, alkohoolsed joogid,
tubakatooted.
16. Volikogu määruse “ Alkohoolse joogiga kauplemise
kitsendused” eelnõu /eelnõu suunati volikogusse/..
17. Taspi Kaubanduse OÜ alkohoolsete jookide jaemüügi
õigsuse andmisest ja alkohoolsete jookide jaemüügi
märke tegemisest keeldumine müügikohale Kuuseheki
5a, Saue linn /korraldus nr. 335/.
Otsustati keelduda Taspi Kaubanduse OÜ-le alkohoolsete
jookide jaemüügi õigsuse andmisest ja alkohoolsete jookide
jaemüügi märke tegemisest müügikohale Kuuseheki 5a, Saue
linn. Kuuseheki 5a müügikohal on alkohoolsete jookidega
kauplemise õigus keelatud, kuna see kahjustab vahetus
läheduses elavate inimeste huve, müügikoht on remontimata,
nõuetekohaselt märgistamata, müügikoha ümbrus räämas.
18. Info
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis

SAUE LINNAVALITSUS
DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus korraldab SAUE LINNA
KASESALU JA TULE TÄNAVATE VAHELISE
MAA-ALA detailplaneeringu avaliku
väljapaneku Saue Linnavalitsuse ruumides
(Tule tn. 7, esimese korruse fuajee) alates
esmaspäevast 9. oktoobrist kuni 22. oktoobrini
k.a. (tööpäevadel kell 8.00 – 17.00)
Detailplaneeringuga hõlmatava ala suuruseks 2,46
ha . Kinnistule on ette nähtud 1 haljasala krunt
suurusega 15986 m² ja kaks liiklusmaa krunti
(Kasesalu tänava maakasutamise korrastamiseks)
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Õnnitleme!
ARNOLD KEEK
EMMELINE RANNIK
AILI KUNINGAS
LEIDA REMMIK
HALJA ROODLA
ILSE TABUR
LINDA KRUUS
VOLDEMAR KRUUSMAA
ARTUR PIHLAKAS
JAAN RAND
MEERI APS
RENATE VAGANOVA
HELGI TRAMPAS
SILVIA-URSULA NÕMMSALU
RENATE VAINO
HELMI AULIK
LIIDIA VÄLJA
LEONTI VLASSENKO
LIIDIA-RENATE LANGE
HANS PÄRT
ASTA EITSPUU
ILMAR KALLAS
LAINE JAKOBSON
VAHUR MÄGIv
ROBERT KIRSBAUM
VELLO VARIK
LIIVIA PILVIK
RAISSA PAJO
EEVA VAHESALU
MARET RAE

96
93
93
93
86
86
85
85
84
82
82
82
82
82
81
81
81
80
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70

kokku suurusega 8644 m². Planeeringuga jäetakse
Tule ja Kasesalu tänavate vahelises osas olev kõrghaljastusega metsaala pargi alaks, kuhu on lubatud
rajada terviseradu, lastemänguväljakuid jne.

SOOJA TN 2 DETAILPLANEERINGU
LÄHTESEISUKOHTADA JA
ESKIISLAHENDUSE AVALIK ARUTELU
Esmaspäeval, 9. oktoobril k.a. kell 17.00
toimub Saue Linnavalitsuse 3. korruse saalis
Sooja tn 2 kinnistu detailplaneeringu
lähteseisukohtade ja eskiislahenduse arutelu.
Sooja tn 2 kinnistu paikneb Tule ja Sooja tänava
nurgal, kinnistu suuruseks on 4 343 m²,
detailplaneeringuga nähakse ette 5-korruseline ärija korterihoone ehitamine.
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ORIENTEERUMISKLUBI SAUE
TAMMED EDUKAS HOOAEG JÄTKUB !

SAUE NOORMEES MIHKEL SELBERG
SEEKORD EESTIMAA KOLMAS.

Eesti Sprindikarika eelviimane etapp orienteerumisjooksus
toimus 20. septembril kiirel, kuid kohati halva nähtavusega
Männiku maastikul.
Joosti paarides, võitja pääses järgmisesse ringi. Meeste
ühes poolfinaalis võitis laskeorienteerumise maailmameistrivõistluste pronks Armo Hiie juunioride maailmameistrit Markus Puuseppa. Teises poolfinaalis oli noorte
EM-i viies Lauri Tammemäe parem kogenenud Erkki Aadlist.
Finaalist väljus võitjana Hiie, Tammemäe oli parim juunior.
Pingelise võistluse järel võitis pronksmedali klubi Saue
Tammed võistleja Erkki Aadli (fotol).
Naiste hulgas oli kindel võitja klubi
Saue Tammed esindaja Kirti
Rebane, olles finaalis üle Nele Tabast,
kes osutus parimaks juunioriks.
Pronksijooksus võitis Grete Gutmann
Piibe Tammemäed.

Pärnus pidid 9.-10.septembril toimuma Eesti autode
ringrajasõidu meistrivõistluste noorteklassi kaks viimast
etappi. Kuna võistluste korraldaja hilines võistlusjuhendi
esitamisega, siis Ringrajakomitee otsustas nende etappide
eest punkte mitte jagada.
Noorteklassi EMV lõppseis:
1. Valdur Komp
2. Taavi Kuul
3. Mihkel Selberg (fotol)
Järgmisel aastal on noorteklassis
ringrajale oodata ka naisvõistlejat. Oma kavatsusest
osaleda on teatanud Nancy
Ristla, kes käesoleval aastal
võistleb suhteliselt edukalt
kardispordis. Viimati toimunud Väino Allipere mälestusvõistlusel saavutas ta klassis Raket (10-14 aastased) teise
koha ja on kokkuvõttes enne järgmisel nädalavahetusel
Raplas toimuvat viimast etappi Eesti meistrivõistluste
arvestuses viies.

Teiste klasside võitjad olid: Meeli
Kerem, Niina Karnit, Sergei Rjabõskin,
Riho Männi ja Kalju Tilk.
Enne Tallinnas toimuvat viimast
etappi juhib kokkuvõttes klubi Saue
Tammed võistleja Andreas Kraas
(fotol) vaid ühe
punktiga Timmo
Tammemäe ees.
Kolmas on Hiie.
v

Naiste hulgas juhib
klubi Saue Tammed
võistleja
Kirti Rebane (fotol).

SÜGISPIDU
Saue koolimajas 13. oktoobril kell 18.00
Esinevad:
VOLDEMAR KUSLAP
Saue Päevakeskuse taidlejad
Jalakeerutuseks
“SAUE KÄGARA” kapell

TÄISKASVANUTELE SAUE
HUVIKESKUSES
alates oktoobrist 2006
KODUKUJUNDUS JA VÄRVIÕPETUS
Kodukujunduse käsiraamatu autori Ivi-Els Schneideri
loengud. 1. loeng 4. oktoobril kell 18.00 Saue
koolimajas ruumis 205. Tasu 50 krooni

INGLISE KEELE VESTLUSKURSUS KESKASTMELE
Teisipäeviti alates 10. oktoobrist kuni 12.
detsembrini kell 18.30 Saue koolimajas ruum 218.
Kursuse tasu 500 krooni.

KERAAMIKA
Neljapäeviti alates 12. oktoobrist kuni 14. detsembrini
kell 18.00 Saue koolimajas ruum 407.
Kursuse tasu 400 krooni.

LOODUSFOTOGRAAFIA
Teisipäeviti alates 7. novembrist kuni 12. detsembrini
kell 18.00 Saue koolimajas ruum 205.
Kursuse tasu 300 krooni.

NAISRAHVATANTSURÜHM “SAUE KÄGARA”
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti alates 4. oktoobrist kell
20.00
Saue kooli aulas.

NAISRAHVATANTSURÜHM “SAUE SIMMAJAD”
Teisipäeviti ja neljapäeviti alates 3. oktoobrist kell 19.00
Saue lasteaia saalis.

SEGARAHVATANTSURÜHM “SAUE SIMMAJAD”
Teisipäeviti ja neljapäeviti alates 3. oktoobrist kell 20.00
Saue lasteaia saalis.

KAPELL “SAUE KÄGARA”

Sissepääs vaba
Korraldavad Saue Huvikeskus ja Päevakeskus

Teisipäeviti kell 17.30 Saue lasteaias.

LAULUKLUBI

alustab 20. oktoobril kell 19.00 Saue kooli saalis.
Registreerimine kursustele Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124) või
telefonidel 65 95 009, 52 34 339
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5.okt.avame
MERKA
KOHVIKU
Ridva 15.
Kohvik on avatud
tööpäevadel
09.00-20.00
laupäeval
11.00-21.00.
Rendime ruume
üritusteks ja võtame
tellimusi peolaudadele.
Info tel: 55 674 141
5 012 351
Saumer OÜ
pakub tööd

MAJAHOIDJALE
HOOLDUSTÖÖTAJALE
(nõutav autojuhiluba)
Info:
6 596 520
56 633 942
Saue Sooja tn.3

Õmblusettevõte
AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas
võtab tööle

triikija
õpilase
ja
õmbleja

Tel: 6 747 567

BENNETT
Kaubikute ümberehitus OÜ
Bennett Grupp pakub tööd

MEHHAANIKULE JA
ABITÖÖLISELE
Tööülesanded: lisaseadmete
paigaldus, kaubikute
komplekteerimine.
Pakume: püsivat töösuhet
meeldivas kollektiivis, häid
tingimusi ja head töötasu.
Kasuks tuleb tehniline taiplikus,
täpsus, kohusetundlikus.
Kontakt: Keila linn , Ülejõe tee 2
Harku vald, Kumna
tel:8.30-17.00 50 28 725, 6782350
www.bennett.ee

VAJATAKSE
TÖÖLE

MÜÜA LÕHUTUD

mööblitislereid

Lepp, 50 cm, märg, hind
420 kr/m³.
Lepp, 30 ja 50 cm, kuiv,
hind 500 kr/m³.

Töökoht asub
Saku vallas Jälgimäel
Elamispinna võimalus
Info: 5 576 752

küttepuud

Hind koos
kohaletoomisega.
Info tel:
775 2018 ja
527 8041

30. september 2006

VIIMSI
LIHATÖÖSTUSE AS

võtab tööle

MÜÜJA
SAUE
TURULE
5 033 585
Metallitöö ettevõte AS SAMI
võtab tööle

-KOOSTELUKKSEPA
-KEEVITAJA
-CNC-PINGIOPERAATORI
-HAAKESEADMETE
KOOSTAJA
-LAOTÖÖLISE
(komplekteerimine)

-ABITÖÖLISE
(metalldetailide puhastamine)

Saue, Tule 20 tel: 6 709 040
510 0559

www
.sami.ee
www.sami.ee
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PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii
Tel: 55 693 858

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
TATSIOON T
ASUT
A!
KONSULT
TASUT
ASUTA!
KONSUL

Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub
KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14

MÜÜME

PAIGALDAME
GARDEROOBISÜSTEEME
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja höövelmaterjali,
terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30 Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Vee-ja kanalisatsiooni välistrasside ehitusega
tegelev firma AS TERRAT otsib

torustike paigaldajaid
Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist palka
(alates 10 000 eek kuus)
ja korralikke töövahendeid.
Kontakttel: 679 0977
CV saata info@terrat.ee

Pesumati OÜ võtab tööle

KORISTAJA

Firma Sauel otsib

Kandidaadilt ootame töötahet,
usaldusväärsust. Kasuks tuleb
eelnev töökogemus.
Töökoht asub Sauel.
Info telefonil 5 250 168

Kaks 10-aastast poissi
otsivad endale

VESIAEROOBIKA

SAUE PLEKIKODA

Kontaktnumbrid:
679 0888, 512 5553

Saue ujulas
19. septembrist
TEISIPÄEV, NELJAPÄEV
20.00 – 21.00
Info 55 543 547, Ly Lõoke

Kõik plekkdetailid teie majale,
räästapikkused vihmaveerennid
Valtskatused ja kivikatused

Õmblusfirma Mini-Maksi OÜ
pakub Sauel tööd

KEEMILINE PUHASTUS
Sauel võtab tööle

AEROOBIKA
SAUE GÜMNAASIUMIS

ERAÕPETAJAT INGLISE
KEELES
Täiendav info 51 04 174 või
raul@domuskinnisvara.ee

KORISTAJAT

JUURDELÕIKAJALE,
ÕMBLEJALE JA
KORISTAJALE

OPERAATOR KLIENDITEENINDAJA

670 9166; 510 2622

kontakttel.: 56 23 70 70

väljaõpe kohapeal

OÜ Weltende
Tel 55 43 331, roofman@hot.ee

ESMASPÄEV 20.00-21.00
KOLMAPÄEV 19.30-20.30
Olete oodatud!
Treener Signe Vent
Info tel: 51 936 745

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

