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Saue Linnavolikogu valis linnapea
ja kinnitas ametisse uue linnavalitsuse
Saue Linnavolikogu valis
10. jaanuaril toimunud linnavolikogu
istungil salajase hääletuse tulemusena
linnapeaks
ORM VALTSONI.
Orm Valtsoni kandidatuuri seadis üles Saue
Linnavolikogu Eesti Reformierakonna fraktsiooni
esimees Raivo Ojapõld. Vastaskandidaate ei esitatud.
Orm Valtson poolt hääletas 10 ja vastu 1 linnavolikogu
liige. 1 sedel oli rikutud.
Orm Valtson kuulub Eesti Reformierakonda, omab
pikaajalist omavalitsuse juhtimise kogemust ning on
olnud eelnevalt kahel korral Saue linnapea.
Orm Valtson lahkub Saue linnapeaks Eesti Linnade
Liidu asedirektori ametikohalt.
Vastavalt uue linnapea õigusele moodustada uus
linnavalitsus kinnitas Saue Linnavolikogu linnapea
Orm Valtsoni ettepanekul Saue Linnavalitsuse
liikmeteks järgnevad isikud:
Rafael Amos, Jüri Tümanok, Vello Toomik,
Mati Uuesoo.
Abilinnapeadena jätkavad ametis Rafael Amos ja
Mati Uuesoo.
Seoses Saue Linnavolikogu esimehe valimisega
linnapeaks toimuub järgmisel Linnavolikogu istungil
uue Linnavolikogu esimehe valimine.
22. 11.07 toimunud Saue linnavolikogu istungil
avaldati Saue linnapea Ero Liivikule umbusaldust ja
sellega vabastati Ero Liivik linnapea ametist.
Linnapea ametist tagandamise tingis 15.11.07 Saue
volikogu istungil volikogu kuue liikme poolt esitatud
umbusalduse algatamise avaldus, milles täheldati
linnapea Ero Liiviku ebakompetentsust linna
juhtimisel.

KES ON
ORM VALTSON
Sündinud 1958. aastal.
1985.a. lõpetas Tallinna
Pedagoogilise Instituudi
üldtehniliste distsipliinide ja tööõpetuse eriala
ja asus õpetajana tõõle
Saue Keskkoolis.
Augustis 1987 edutati
Tallinna Saue alevi
Täitevkomitee sekretäriks, detsembris 1989
valiti Tallinna Saue alevi
Alevivalitsuse (hilisema nimega Alevivolikogu)
esimeheks, samas ka Alevivanemaks. Kui Saue sai
1993.a. linna õigused, valiti ta oktoobris toimunud
omavalitsuste valimistel Saue linnavolikogu liikmeks.
Linnavolikogu valis Orm Valtsoni Saue esimeseks
linnapeaks. Sama kordus ka 1996. aasta valimistel ja
ta jätkas tööd Saue linnapeana 1999. aastani. 1999.a.
oktoobris kinnitati Orm Valtson Harju maavanema
ametikohale, kus töötas kuni 2005. aastani. Juunikuust
2005 töötas Eesti Linnade Liidu asedirektori ametikohal.
Enesetäiendamisega alustas juba 1991.a. Soome Omavalitsusjuhtide Koolis, kus õppis kursusel Kohaliku
omavalitsuse funktsioonid ja juhtimine. 1995–1996
järgnes Eesti Majandusjuhtide Instituut ja kursus
Kohaliku omavalitsuse juhtimine. Aastatel 2000 ja
2001 täiendas ta end koolitusfirmas AS PE Konsult,
novembris 2001 Eesti Avaliku Halduse Instituudis,
2006.a. TTÜ Humanitaarinstituudis ja 2007.a. BDO
Koolituses.
Orm Valtson valdab eesti, inglise, soome ja vene keelt,
arvutioskus: Windows keskkond (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Internet Explorer), WinZip,
Postipoiss, Lavasoft Ad-Aware 6,0, Adobe Reader 6,0,
Digital Patrol Scanner 6,0.
Eesti Reformierakonna liige alates 1997.a., Saue
Lions Club asutajaliige 1996, president 2005–2006.
Hobid Blokart maa- ja jääpurjetamine, surfamine suvel
ja talvel.
Orm Valtson on abielus, tal on kaks täiskasvanud last.
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SAUE LINNA 2007. a. EELARVE TÄITMINE
Ingrid Niid
Saue Linnavalitsuse pearaamatupidaja
Saue linnavolikogu võttis 2007.a eelarve vastu
18.jaanuaril 2007 ja lisaeelarve 18.oktoobril 2007.a.
Eelarveaasta kestel lülitati eelarvesse sihtvahendeid.

Kulude eelarve täideti 90% ulatuses summas 79 241 000
krooni. Kogukuludest kulutati haridusele 53%, majandusele
ja keskkonnakaitsele 16%, üldvalitsemisele 14%, kultuurile
ja vabale ajale 11% ning sotsiaalsele kaitsele 6%.

Saue Linnavolikogu kinnitas 2007. aastaks koos
lisaeelarvega tulude kogumahukskoos 80 797 000 krooni
ja finantseerimistehingute mahuks kinnitati 4 055 000
krooni. Kulude eelarve mahuks koos lisaeelarvega
kinnitati 87 939 000 krooni.
Tulude eelarvet täideti 115%-liselt summas 92 758 000
krooni. Tulude täitmise mahust moodustasid suurima osa
maksutulud 69%, neile järgnesid riigieelarve eraldised
ehk toetused 21%. Väiksema osa kogutulude mahust
moodustasid omatulud 9% ja muud tulud 1%.

Saue linna suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu,
laekumine suurenes võrreldes 2006.aastaga 23%.

2007.aastal täideti 100%-lt riigikaitse ja avaliku korra
kulude eelarveid. Hariduskulude eelarvet täideti 96%,
üldvalitsemise eelarvet 95% ja kultuuri ning vaba aja
eelarvet 93%. Sotsiaalse kaitse kulude eelarvet täideti
85%. Elamu-kommunaalmajanduse kulude eelarvet täideti
78%, majanduse kulude eelarvet 77%. Pool eelarvet ehk
52% täideti keskkonnakaitse tegevusalas ja kõige väiksem
kulude eelarve täitmine oli tervishoiu tegevusalas 29%.
Kululiikide lõikes moodustasid suurima osa tegevuskulud
summas 64 274 000 krooni, järgnesid kulud investeeringuteks 8 465 000 krooni, eraldistele ja sotsiaaltoetustele
5 718 000 krooni. Muude kulude kandmiseks (sh
intressikulu) kulutati 784 000 krooni. Finantskohustuste
täitmiseks (laenude ja liisingute tagasimakseteks) kulutati
4 025 000 krooni. Finantsvarade muutuseks (garantiirahade tagastamiseks) kulutati 29 000 krooni.

Eelarve kulude jaotus kululiikide lõikes

2007.a eelarve täitmise detailsem informatsioon on
koostamisel ja avaldatakse majandusaasta aastaaruande
koosseisus peale auditeerimist.

19. jaanuar 2008

PÄEVAKORRAS UUS PRÜGIKORD

Saue Sõna toimetus
on saanud mitu kirja pahastelt
Saue majaomanikelt, kes on
segaduses, kuidas toimida
uute prüginõuete tingimustes
Vastab Linnavalitsuse keskkonna ja
halduse peaspetsialist
Inger Urva:

PAANIKAKS EI OLE PÕHJUST
Meediakära prügimajanduse ümber on tekitanud segadust
ning inimesed ei saa enam aru, kuidas prügi õigesti
sorteerida. Saue linnas toimib korraldatud olmejäätmete
vedu juba 1. oktoobrist 2006 ning alates selle kehtima
hakkamisest - ja tegelikult juba varemgi - tegelevad Saue
linna kodanikud prügi sorteerimisega. 2007.a
detsembrikuises „Saue Sõnas“ ilmunud artiklis „Prügilad
ei tohi sorteerimata jäätmeid vastu võtta“ käsitleti jäätmete
sortimise ja liigiti kogumise võimalusi ja kohustusi Saue
linnas. Kuna paljudele on nii mõnedki olulised artiklid kahe
silma vahele jäänud, siis soovitaksin selguse saamiseks
külastada Saue linna kodulehte, kus keskkonna lingi alt
leiate nii nimetatud artikli kui ka Saue linnas kehtivad
jäätmehoolduseeskirjad, pakendikonteinerite asukohad
ja muudki vajalikku.
Eelmise aasta lõpp ja jaanuarikuu on näidanud inimeste
suurenenud huvi prügimajanduse vastu. On palju
helistajaid ja erinevaid küsimusi.
Minu lühike kommentaar selle kohta - sorteerige oma
prügi nii nagu seda senini teinud olete.
Väike spikker selle kohta:
ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti;
pakendijäätmed vii avalikesse pakendijäätmete
konteinerisse;
elektri- ja elektroonikajäätmed ning vanarehvid anna
üle linna poolt organiseeritud kogumisringide ajal;
aia – ja haljastusjäätmeid komposteeri;
biolagunevaid jäätmeid on soovitatav komposteerida
oma territooriumil;
kogu paberit ja pappi kui kinnistul on vähemalt kümme
korterit;
suurjäätmed pane prügikonteineri kõrvale ja telli AS
Cleanaway äravedu.
Seega – paanikaks ei ole põhjust.
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24. JAANUARIL KELL 15.00
TOIMUB PÄEVAKESKUSES
VESTLUS PRÜGIMAJANDUSEST
KOHAL ON:
keskkonna ja halduse peaspetsialist
Inger Urva ja
linnavalitsuse liige Vello Toomik

Jäätmete eest tasumise
kohustuse täitmata jätmine.
AS Cleanaway on esitanud Saue
Linnavalitsusele teatise, mille põhjal on
32 kinnistuomanikku jätnud jäätmete
eest tasumise kohustuse täitmata.
Tasumise kohustuse täitmata jätmise eest
lubas AS Cleanaway edastada jäätmevaldajate vastu suunatud nõude sissenõudmiseks inkassoteenust osutavale
firmale.
Tuletame meelde, et korraldatud jäätmeveo konkursil
edukaks tunnistatud ettevõtjal, kelleks Saue linnas on AS
Cleanaway, on kohaliku omavalitsuse organi määratud
jäätmeliikide osas määratud veopiirkonnas, Saue linnas,
jäätmeveo ainuõigus alates 1. oktoober 2006 kuni 30.
september 2009. Nimetatud õigust realiseerib Cleanaway
AS vastavalt jäätmeloaga määratud nõuetele ja tähtajale.
Jäätmeseaduse § 69 lõikele 1 loetakse jäätmevaldaja
liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või
tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja
on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku
omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveo jäätmeloa
kehtima hakkamisest või jäätmeseaduse
§ 66 lõikes 1 nimetatud määruse jõustumisest. Liitumisajaks
loetakse antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat
aega. Arvete tasumise kohustus tuleneb Võlaõigusseaduse
§ 76 lõikest 1, mis sätestab, et kohustus tuleb täita vastavalt
lepingule või seadusele.
Lähtudes eeltoodust ja AS Cleanaway poolt esitatud
pretensioonist mõningate kinnistuomanike poolt
prügiveoteenuse eest tasumata jäänud arvete osas
palume edaspidiste ebameeldivuste vältimiseks tasuda
Cleanaway AS poolt esitatud arved õigeaegselt.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
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Kodused lapsed, kes ei saanud
jõulupeole tulla
31. jaanuarini Saue Linnavalitsuses, kabinet 107
Teie kommipakid ootavad Teid
Info tel 6 790 196 või meili teel anneli@saue.ee

Teade lasteaias Midrimaa
käivate laste vanematele
TOIDUPÄEVA MAKSUMUSE HINNATÕUS
Vastavalt Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu koosoleku
otsusele nr. 2 12. detsembrist 2007, tõusis alates
1. jaanuarist 2008 Midrimaa aiarühmades käivate laste
toidupäeva maksumus 17 kroonilt 22 kroonile
ja sõimerühmas käivate laste toidupäeva maksumus
15 kroonilt 20 kroonile.
Toidupäeva maksumuse tõus on tingitud
üldise elukalliduse tõusust.

Koolituskulu maksumuse uus hind
Saue lasteaias Midrimaa alates
1. aprillist 2008
Vastavalt Saue Linnavolikogu määrusele nr. 36
20. detsembrist 2007 hakkab alates 1. aprillist 2008 kehtima
uus koolituskulu määrus, milleks on 8% Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud palga alammäärast ühe lapse kohta.
Vastav määrus on avaldatud Saue linna kodulehel.

19. jaanuar 2008

VEEBRUARIKUU
TOIDURAHA SAUE
GÜMNAASIUMIS
1.- 9. klass 168 krooni
10. - 12. klass 378 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka a/a nr. 221018424457 30. jaanuariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas, 31. 01. kella 7.45-9.15 ja
13.30-15.00-ni.
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).

Kokkuvõte Saue linnas toimunust ajavahemikul
1. 12. - 31. 12. 2007. a.
LAEKUS 4 KURITEOTEADET:
Ühel korral alustati kriminaalmenetlust kelmuse tunnustel,
oli 2 vargust garaaþist ja üks sissetungimine võõrale
territooriumile.
REGISTREERITI 24 VÄÄRTEOTEADET:
• Liiklusalaseid rikkumisi avastati 12, millest üks oli joobes juht;
• Alkoholiseadusega oli pahuksis 3 isikut;
• Tubakaseaduse alusel karistati 3 alaealist;
• 1 isik oli narkootiliste ainete tarvitamise tunnustega;
• 5 korral oli tegemist erinevate väärtegudega.

eraisikute vara, joobe kahtlusega sõidukijuhte, linnas liikuvaid
joobes alaealisi või nende poolt alkoholi tarvitamist ja
suitsetamist, helistage ja informeerige sellest
politseid telefonil 110.
Tööpäeva piires on võimalus edastada infot ka Saue linna
konstaablitele telefonidel 61 24 556 ja 61 24 577
ning vastuvõtuajal – esmaspäeviti kell 15.00 -17.00.
Lugupidamisega
VLADIMIR TEDER
komissar
Lääne-Harju politseiosakond

JÄTKUVALT ON PALVE SAUE LINNA ELANIKELE.
Ärge jääge ükskõikseks Teid ümbritseva tegevuse suhtes. Kui
märkate, et keegi lõhub või kahjustab muul viisil linna või

15.01.2008.a püüti Saue tammikust ketiga puu külge
vangistusse sattunud koer.
Püütud koer oli suuremat kasvu, isane, musta värvi ja segavereline.
Koer transporditi Loomade hoiupaika.

Info: Loomade Hoiupaik
Telefon 6 21 77 46, e-post: info@loomadehoiupaik.ee

19. jaanuar 2008
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Laste tervise tagamisest Saue lasteaias Midrimaa
LUGUPEETUD
LAPSEVANEMAD.
Kui olete otsustanud oma pisipõnni
lasteaeda tuua, peate arvestama
asjaoluga, et Teie seni terve olnud
laps võib nüüd sageli viirushaigustesse haigestuda.
Virve Lillend
Tervishoiutöötaja
Seni on laps olnud emaga turvaliselt
harjumuspärases keskkonnas. Kindlasti olete
käinud sünnipäevadel, beebikoolis või
mängutoas, kuid need kohtumised ja
kokkupuuted eakaaslastega moodustasid lapse
päevast väga väikese osa. Nüüd möödub lapse
päev paljude laste seltsis. Lasteaia rühmas on
korraga kohal keskmiselt 17 last. Igal lapsel
on oma iseloom ja käitumisharjumused. Mõne
lapse päev lasteaias kujuneb 12 tunniseks.
Ümberringi on väsitavad hääled, paljusid asju
ei saa teha omas väljakujunenud tempos.
Väga tähtis on kogu pere positiivne
suhtumine lasteaias toimuvasse.
Nii on lapsel lihtsam luua suhteid
rühmakaaslaste
ja
õpetajatega.
Arusaamatuste ja konfliktide tekkimisel
võivad lapsed väsida emotsionaalselt,
muututakse kurvaks või kiuslikuks.
Igasugune elumuutus põhjustab pingeid ja
stressi. Stressis laps on nõrgem ning haigustele
vastuvõtlikum. Mõni laps talub pingeid
paremini, kohaneb kergemini kui teine.
Kohanemisstressi mõjutavad lapse iseloom,
vanus, suhted vanematega, õdede-vendadega.
Mida varem laps on harjunud teiste lastega,
seda kergem on mängida ja mänguasju jagada,
kergem on ka emast eemal olla.
Esimene lasteaia aasta on kõige
haigusterohkem, liigub palju erinevaid viirusi.
Lapsed on infektsioonidele väga vastuvõtlikud,
sest nende hingamisteede ja seedetrakti
limaskestal on veel vähe kaitsekehi. Lapsed
võivad põdeda mitmeid kordi nohu, köha ja
muid tervisehädasid. Kui haigus käes, tuleb
see korralikult välja põdeda.
Lapsed ei saa nakkust mitte ainult lasteaiast,
vaid tihti ka oma lähedastelt. Õdedeltvendadelt, vanematelt. Täiskasvanu organism
ei reageeri viirusnakkusele tavaliselt tormiliselt
ja haigusega ei kaasne kõrget palavikku, lapsel
aga võib seesama viirus esile kutsuda märksa
raskema reaktsiooni.
Ei tohi kiirustada lasteaeda, kui laps veel
köhib või nina on vesine. Lapse tervenemise
kohta annab tõendi perearst. Tõend tuleb
esitada rühma õpetajale või tervishoiutöötajale.
Järgides kõige üldisemaid tervisekäitumise
reegleid
on
võimalik
vähendada
viirushaigustesse jäämise ohtu.

Lasteaedade
toitumise
korraldamist
reguleerivad Sotsiaalministri määrused nr. 64,
1999. aastast ja määrus nr. 93, 2002. aastast.
Selles on määratud lapse eale vajalik toidu
kalorsus ja põhitoiduainete vajadused.
Tervislik toitumine on vajalik kõigil
eluetappidel. Lapsepõlves omab toitumine
erilist tähtsust, sest laps kasvab ja areneb.
Lastele tuleb anda proovida erinevaid toite.
Kindlasti ka neid, mida peres tavaliselt ei
valmistata, sest mõni pereliige neid meelsasti
ei söö. Lasteaia menüü on tasakaalustatud ja
mitmekesine. Lapsel on võimalus erinevate
maitsetega tutvuda. Lapsevanem peaks lasteaia
menüüga tutvudes innustama last kõike
maitsma. Kindlasti ei tohiks vanem lapse
juuresolekul halvustavalt suhtuda ühte või
teise toiduainesse ja öelda, et nende laps ei
söö seda või teist toitu. Sageli oleks laps koos
teiste lastega nõus uut toitu proovima, aga
vanemate reaktsiooni nähes ta seda ei tee.
Tasakaalustamata toitumisest tekib organismis
mitmete vajalike ainete puudus. Siit tuleneb
omakorda ka haigustele vastupanuvõime
langus.
Laps viibib sügisest kevadeni enamus ajast
siseruumides. Inimeste viibimine ruumis
muudab alati selle mikrokliimat ja õhu koostist
(süsihappegaas, niiskus, soojus, mikroobid,
ainevahetuse orgaanilised ained). Ruumide
õhutamine on üks abinõudest, mis vähendab
viiruste kontsentratsiooni siseruumides.
Tuulutada saab rühma ruume täielikult ainult
siis, kui lapsed on õues, laulu- või
võimlemistundides. Muul ajal saab ruume
õhutada ühe ruumi kaupa. Sellel ajal
suunatakse lapsed tegutsema kõrvalruumi.
Heas keskkonnas, kus on piisavalt ruumi ja
õhku on meeldiv korraldada erinevaid tegevusi
– õppida, areneda ja mängida.
Sotsiaalministri määrusega on reguleeritud

laste lasteasutusse toomise ja kojuviimise kord.
Sellest tulenevalt ei saa lasteaias olla häiritud
laste harjumustepärane une-ja söögiaeg ning
planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.
Kui sotsiaalministri määrusega nr. 36
„Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele” on koolis reglementeeritud
õppetegevuse korraldamine sõltuvalt välisõhu
temperatuurist ja tuule kiiruse koosmõjust
sõltuvast tuulekülma indeksist, siis
lasteaialapsed tulevad lasteaeda sõltumata
välistemperatuurist tuisu, tormi kui ka
pakasega.
Lasteaia õueala on turvaline, paigaldatud
mänguvahendid
omavad
turvalisuse
sertifikaati. Õpetajad jälgivad laste tegutsemist
ja vajadusel suunavad lapsi teisele tegevusele.
Lapsed käivad õues iga ilmaga, vajadusel
lühendatakse õuesoleku aega. Pole olemas
halba ilma, on vaid valesti valitud riietus.
Õuesoleku ajal teostatakse rühma ruumides
koristustöid ja õhutamist, mis on
hügieenitingimuste tagamiseks hädavajalikud.
Palun riietage lapsed nii, et riietus oleks
vastavuses ilmastikutingimustega. Laps
peaks saama mugavalt turnida, joosta ja
hüpata. Riietus peaks võimaldama lisada või
ära võtta vahepealseid rõivakihte. Rühma
õpetaja on teie lapsega koos õues ja oskab seega
kohapealseid ilmaolusid hinnata. Kindlasti
pange lapsele kaasa tagavara kindad, sokid,
sukkpüksid ja pesu. Hoolitsege, et lapsel oleks
kojuminekuks kuivad riided, sest lasteaia
tingimustes on õueriiete kuivatamine keeruline
tegevus. Igaõhtune pahandamine märgade riiete
pärast väsitab kõiki osapooli.
Lapse elu ja arenemine kujuneb lihtsamaks,
kui perekonna ja lasteaia poolt antavad
nõuanded, tõekspidamised, eesmärgid on
sarnased.
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SAUE NOORTE VALIKUD JA VÕIMALUSED ROTIAASTAL
Nonii, armsad noored inimesed
Saue linnas ja selle lähistel –
märkamatult on kätte jõudnud
rotiaasta 2008 ning nagu
varasematel, nii ka sel aastal
pakub Saue Noortekeskus Teile
palju erinevaid harivaid ja muidu
huvitavaid võimalusi veeta oma
vaba aega võimalikult kasulikult,
ohutult ja mõnusalt.
Tulemas on mitmed erinevad
noortesündmused, traditsioonilised
tegevused ja loomulikult – mis
kõige tähtsam – tegemist on Saue
Noortekeskuse (kui Eesti vanima)
SÜNNIPÄEVA AASTAGA!
Jah, meie noortekal täitub sel aastal
auväärt kümnes juubeliaasta, mistõttu on tulemas ka ekstra sellele
suunatud tegevused.
AGA TÄPSEMALT.
Nagu ikka toimivad noortekas
iganädalased teemapäevad:
! Elamuste-Esmaspäev, kus
võimalik saada erinevaid
teoreetilisi ja praktilisi elamusi
ning kogemusi seikluskasvatuse ja
matkatarkuste osas;
! Tegijate-Teisipäev, mille käigus
saad arendada oma oskusi
kõikvõimalikes kunsti- ja
käsitöövaldkondades;
! Karaokekolmapäev, kuhu võid
julgelt tulla proovile panema oma
lauluoskust ja esinemisjulgust.
See võib saada Sinu hüppelauaks
Eesti muusikataevasseJ;
! Filmi-Friday, kus võimalik
lihtsalt erinevaid arendavaid filme
kaeda, aga ka õppida, kuidas
täpselt ise kaamerat käes hoida,
filmi teha, monteerida ja ehk
sünnivad just siin tulevased
tähtsad reþissöörid!

Teemapäevad toimivad vastavatel
päevadel, kohal on juhendaja ning
osalemine on kõigile tasuta.
Lisaks iganädalastele
traditsioonilistele tegevustele on
tulemas ka terve rida iga-aastaseid ja ebatraditsioonilisi
sündmusi:
! Vastlapäeva tähistamine
koostöös linnavalitsusega;
! Sõbrapäeva tähistamine;
! Öömatk „Matkates Vabariigi
90. aastapäevale”;
! Noortekonverents „Noorsootöö
läbi noorte silmade” koostöös viie
lähipiirkonna noortekeskusega
koos eelkohtumistega;
! Kevadine koolivaheaeg –
Avatud Uste Nädal ehk lühidalt
Sünnipäevanädal;
! Suur Noorteka
Sünnipäevapidu;
! Rahvusvahelise naljapäeva
tähistamine koos FoorumTeatriga;
! PÕFF ehk Pimeda Õhtu
Filmifestival;
! Töömalev;

! Nõidade öö;
! Laste-ja noortepäev;
! Kunstilaager;
! Rahvusvaheline noortevahetus
Krimmis;
! Linnalaager;
! Maailma toidupäeva
tähistamine;
! Mardi-ja kadripäeva
tähistamine;
! Jõulupidu.
Nagu näete – tegevust on palju ja
graafik tihe. Jälgige lihtsalt
reklaami, sest iga saabuva
sündmuse kohta ilmub kindlasti
ka täpsustavat informatsiooni nii
Saue Sõnas kui ka Saue linna
kodulehel.
Lisainfot saad ka noortekeskusest
noortejuhtide käest ja
telefonil 6 790 195
Seniks aga – hästi toredat
rotiaastat Teie kõigile ja
kohtumiseni noortekas!
SAAGEM SUUREKS, AGA
JÄÄGEM KA NOOREKS!

19. jaanuar 2008
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2007. aastal sündis Saue linnas 86 last,
neist poisse - 45, tüdrukuid - 41
Nendest sündinutest oli 3 paari kaksikuid.
Alates käesoleva aasta algusest on Sauel Põnni
mängumaal avatud laste päevahoid - mis sisuliselt
tähendab alternatiivi lasteaiale.
Mis on päevahoid?

Suvel, kui on puhkuste aeg ja lasteaiad puhkavad, võtame me
vastu küll lapsi, keda kuhugi jätta ei ole. Seda muidugi juhul, kui
meil oma lapsed samuti puhkavad. Sellisel juhul sõlmitakse
vanematega lühiajalised lepingud.

Päevahoid toimib nagu lasteaed.
Päevahoid on lapsehoiu vorm, kus arendatakse lapse sotsiaalseid,
emotsionaalseid, intellektuaalseid ja füüsilisi võimeid ning
vajadusi, laps õpib mängima ja teistega arvestama.

Mille poolest erineb päevahoid lasteaiast?
Päevahoiul ei ole kohustust pakkuda riiklikke õppekavade järgi
lastele õpetust. Päevahoius on vähendatud sekkumist laste mängu
ajal toimuvasse, lootes sellega võimaldada rohkem vaba mängu.
Päevahoius on füüsiline miljöö personaalsem ja meenutab rohkem
koduümbrust. Samuti on ruumi-ja ajapiirangud väiksemad kui
lasteaias. Päevahoius on lapsed ühes rühmas tavaliselt erivanuses,
et suuremad lapsed on eeskujuks väiksematele ja samas õpivad
hoolitsema väikeste eest. Laste arv rühmas on väike, kuna siis
kohaneb laps kiiremini ja tunneb end turvaliselt ning on ka
väiksem tõenäosus haigestuda viirustesse.

Põnni mängumaal on päevahoiu päevakavagi sarnane lasteaiale.
Hommikul alates kella 8.00-st võtavad meie toredad ja
kogemustega kasvatajad lapsed vastu, siis söövad kõik koos
hommikusööki, peale seda on arendavad tegevused kasvatajate,
muusika- või võimlemisõpetajaga. Enne lõunasööki mahub sinna
ka veel õues jalutuskäik(ilusa ilmaga), siis on lõunasöögi ja
lõunaune aeg. Peale lõunaund on õhtuoode ja laste vaba tegevus
kuni kojuminekuni ehk kella 18.00 -ni. Põnni mängumaa
päevahoidu võetakse vastu lapsi alates 2.eluaastast kuni 6.
eluaastani välja ning kokku kuni 12 last. Põnni mängumaal ei
ole enam lühiajalist lapsehoidu, kuna soovime, et päevahoius
käivad lapsed on omavahel tuttavad ja meie rühm on stabiilne.

Mida peaks
teadma lapsevanem?
Päevahoid sõlmib lapsevanemaga lepingu, kus on
kirjas mis ajast(kuu ja
aasta),mitu korda nädalas ja
mis ajani(kuu ja aasta) vajab
tema laps hoius olemist. Kuna
nõudlus on suur ja aina
kasvab, siis eelistame lapsi,
kes vajavad hoidu terve päev
ehk siis kella 8.00st kuni
18.00ni. Päevahoiu kuutasule
lisandub söögiraha 35 krooni
päevas (toitlustus 3 korda
päevas).Põnni mängumaa
päevahoid omab Harju
maavanema poolt välja antud
päevahoiu litsentsi. Sellest
tingitult on lapsevanemal võimalus taotleda Saue linnavalitsuselt
lapsehoiuteenuse toetust kuludokumentide alusel iga kuu.
Hinnakirja ja rohkem infot leiate kodulehe aadressilt:
www.ponnimangumaa.ee

NB! Vaatamata päevahoiule on ka edaspidi võimalik Põnni
mängumaad rentida vahvate ürituste raames- argipäeva
õhtuti alates kell 18.30 ja nädalavahetustel.
Mängutuba on avatud mängimiseks igal teisipäeval
kell 18.00-20.00.
Samuti hakkavad ka edaspidi toimuma üritused peredele!
Kohtumiseni Põnni mängumaal!
Tiina Kärner & Signe Laar

19. jaanuar 2008
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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus
tänasid toimekaid linnakodanikke
Traditsiooniliselt
võetakse aasta lõppedes
hetkeks kiirus maha ja
arutletakse lahkuva aasta
tähtsamate hetkede üle.
Pidulik aastalõpu vastuvõtt
leidis aset Tallinna Draamateatris.
Kristiina Kotter
Linnavalitsuse avalike suhete juht

27. detsembri õhtul olid hr. Orm Valtson Saue Linnavolikogu nimel ja hr. Rafael Amos Saue Linnavalitsuse
nimel palunud enda külalisteks eeskujulikud Saue linlased
ja Saue linna sõbrad, et üheskoos meenutada lahkuvat aastat,
tänada silmapaistvaid linlasi ja avaldada tunnustust Saue
linna arengule kaasaaidanud inimestele. Õhtupoolikul ootas
linnavalitsuse ees vastuvõtule kutsutuid autobuss, mis
hilisõhtul pidulised ka Sauele tagasi tõi. Soojade
sõnavõttude käigus andis Linnavolikogu esimees Orm
Valtson üle Saue Linna Teenetemärgi nr. 17 Tiit Nuudile,
Linnapea asendaja Rafael Amos jagas Saue Linnavalitsuse
tänukirju ja koos keskonna peaspersialisti Inger Urvaga
konkursi Kaunis Kodu preemiaid.
Taimi ja Mati Uuesoo –
Saue linna konkursi Kaunis Kodu 2007 I koht
Liivia ja Hans Anion –
Saue linna konkursi Kaunis Kodu 2007 II koht

Astrid ja Rene Mihelson –
Saue linna konkursi Kaunis Kodu 2007 III koht
Kaia Välling –
Lasteaed Midrimaa õpetaja, Harjumaa Aasta Õpetaja
Anu Lauri – Saue Gümnaasiumi õpetaja,
koolis üle 20ne aasta
Raimo Reitel –
Saue Gümnaasiumi õpetaja, koolis üle 20ne aasta
Peeter Eelsaare –
Saue Sõna kauaaegne toimetaja, raamatu Saue Linn
autor ja koostaja
Tiina Kärner –
Põnnimängumaa – lastele suunatud teenuste arendamise
eest Saue linnas
Signe Laar –
Põnnimängumaa – lastele suunatud teenuste arendamise
eest Saue linnas
Leena Pukk –
noorsoopolitsei – panuse eest Saue linna noorsoo
kasvatamisel
Saarniit Kaido –
Põhja Politseiprefektuuri Lääne- Harju osakonna juht –
turvalisuse tagamisel Saue linnas
Marika Salu –
Saue Linna Raamatukogu silmapaistva tegevuse eest
Elviira Alamaa – Saue Poistekoori juhendamise eest
Ivo Sandre –
eeskujuliku tegevuse eest Koolihaldusasutuse juhina
Arno Vester –
silmapaistva tegevuse eest korteriühistu juhtimisel ja Saue
linna üldilme kujundamisel
Jaanus Gross - Saue linna sportimisvõimaluste arendamise
eest vibulaskmisklubi Saggitaarius ellukutsumisega
Meeleoluka õhtu keskmes oli külalistel võimalus jälgida
Draamateatri uusetendust „ Jõgi voolab läbi linna“.
Õhtu
lõpetanud
sõbralike ja
vahetute
emotsioonidega jutuajamistes leiti
üksmeel ning
pilgud suunati
uude aastasse.
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Volikogu arutas Saue linna 2008.
aasta eelarvet, maa taotlemist
munitsipaalomandisse, I lugemisel
olid hallatavate asutuste ja
linnavalitsuse teenistujate
palgakorraldus ning linnavalitsuse
struktuur. Võeti vastu raamatukogu
kasutamise eeskirjad ja kinnitati
eralasteasutuse toetamise kord.
Linnavolikogu V koosseisu 26.
istung toimus 20. detsembril 2007
Õnnitleti sünnipäevalapsi: Orm Valtson, Matti
Nappus, Rainer Ðternfeld, Monika Liiv
PÄEVAKORRAS:
1.Saue linna 2008. aasta eelarve ( I lugemine )
Otsustati suunata eelnõu komisjonidesse ja
juhtivkomisjoniks määrata volikogu eelarve- ja
majanduskomisjon (poolt 14, erapooletu 1, ei
hääletanud 1).
2. Saue linna teenetemärgiga autasustamine /poolt
14, vastu 1, erapooletu 1 võeti vastu otsus nr 119/.
3. Saue linna Sooja tn 2 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine / poolt 14, vastu 1, erapooletu 1 võeti
vastu otsus nr 120/.
4. Maa taotlemine munitsipaalomandisse aadressil:
Kuuseheki tn 20, Saue linnas /ühehäälselt võeti vastu
otsus nr 121/.
5. Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste
palgakorralduse alused (I lugemine)
Otsustati suunata eelnõu haridus- ja kultuurikomisjoni,
juhtivkomisjoniks määrata volikogu eelarve- ja
majanduskomisjon (poolt 14, erapooletu 1, ei
hääletanud 1)
6. Saue linna ametiasutuse struktuuri
ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine
Otsustati suunata eelnõu komisjonidesse,
juhtivkomisjoniks määrata volikogu eelarve- ja
majanduskomisjon (ühehäälselt).
7. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorraldus
(I lugemine)
Otsustati suunata eelnõu komisjonidesse, juhtivkomisjoniks määrata volikogu eelarve- ja majanduskomisjon (ühehäälselt).
8. Ühistranspordi soodustuste kompenseerimine
2008.aastal / määrus nr 34/
Otsustati läbi viia nimeline hääletamine.
Poolt 12 - Orm Valtson, Madis Milling, Matti Nappus, Erki Kuld,
Malle Liiv, Monika Liiv, Valdis Toomast, Rainer Ðternfeld ,Anne
Teetamm, Raivo Ojapõld, Harry Pajundi, Jaan Moks; vastu ei
ole, erapooletud 3-Ero Liivik, Kostel Gerndorf, Andres Pajula.

19. jaanuar 2008

9. Saue linnavara eeskirjad ( I lugemine)
Otsustati suunata eelnõu komisjonidesse, juhtivkomisjoniks
määrata volikogu arengu- ja planeerimise komisjon
(ühehäälselt).
10.Koolieelse eralasteasutuse toetamise kord
( II lugemine) /ühehäälset määrus nr 35/.
11. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava
koolituskulu suuruse kehtestamine (II lugemine) /poolt
11, vastu 1, erapooletuid 3 võeti vastu määrus nr 36/
12. Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tagamine
( II lugemine) / poolt 12, vastu ei ole, erapooletuid 2 võeti
vastu otsus nr 122/.
13. Raamatukogu kasutamise eeskirjad (III lugemine)
/ poolt 12, erapooletuid 2 võeti vastu määrus nr 37/.
14. Revideerimise tulemused / poolt 12, erapooletuid 1,
1 ei hääletanud võeti vastu otsus nr 123/.
15. Tallinna Ringtee rekonstrueerimise eelprojekti
kooskõlastamine / ühehäälset võeti vastu otsus nr 124 /
16. Esindaja tagasikutsumine Eesti Linnade Liidust ja
Harjumaa Omavalitsuste Liidust
/ poolt 9, erapooletuid 4, 1 ei hääletanud võeti vastu otsus
nr 125/.
17. Linnapea asendaja puhkusele lubamine /poolt 9,
erapooletuid 4, 1 ei hääletanud võeti vastu otsus nr 126/.
18. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Volikogu võttis vastu hallatavate
asutuste ja linnavalitsuse
teenistujate palgakorraldused,
valis uue linnapea ja kinnitas
linnavalitsuse koosseisu.
Linnavolikogu V koosseisu 27.
istung toimus 10. jaanuaril 2008.
Õnnitleti sünnipäevalapsi: Malle Liiv´i ja
Harry Pajundi´t
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste
palgakorralduse alused (määrus nr 38)
(poolt 10, vastu 1, erapooletud 2)
2. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorraldus
(määrus nr 39), (poolt 10, vastu 1, erapooletud 2)
3. Audiitori määramine (otsus nr 127)
(otsus võeti vastu ühehäälselt)
Saue Linnavalitsuse 2007.a majandusaasta aruannet
määrati auditeerima KRM Audit OÜ audiitor Marika Tani.
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4. Info Saue Linnavalitsusese 27.12.2007.a korraldusest
nr 482 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine“
(info võeti teadmiseks)
5. Saue linnapea valimine (otsus nr 128), (poolt 13, vastu
ei ole, erapooletu 1). Saue linnapeaks valiti ORM
VALTSON, hääletamistulemused poolt 10, vastu 1

SAUE LINNA
ÜLDPLANEERINGU
KESKKONNAMÕJU
STRATEEGILISE HINDAMISE
PROGRAMMI AVALIKUSTAMINE
JA ÜLDPLANEERINGU ESKIISI
TUTVUSTAMINE
Esmaspäeval, 21. jaanuaril 2008.a. kell 17.00 toimub
Saue Linnavalitsuses (aadressiga Saue linn, Tule
tn 7, kolmanda korruse saalis) Saue linna
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programmi avalik arutelu ja
üldplaneeringu eskiisi tutvustamine.
Üldplaneeringu eesmärgiks on linna ruumilise arengu
põhimõtete kujundamine ning maaalade üldiste
kasutus- ja ehitustingimuste määramine. Planeerimise
käigus tuleb arvesse võtta keskkonnamõju strateegilise
hindamise tulemusi, et tagada tasakaalustatud ja
säästev ruumiline areng.
Riigipiiriülest keskkonnamõju üldplaneeringu ellu
viimisega ei kaasne.
Avalikule arutelule eelnevalt toimub ajavahemikus
2. jaanuar kuni 17. jaanuar 2008.a. üldplaneeringu
eskiislahenduse ning KSH programmi avalik
väljapanek. KSH programmi ja planeeringu
eskiislahendusega on võimalik tutvuda:
1. Saue Linnavalitsuses (Saue linn, Tule tn 7, teise
korruse fuajee, seejuures mõlemad seletuskirjad on nii
fuajees kui sekretäri juures )
2. Saue Linnavalitsuse veebilehel www.saue.ee
3. Keskkonnamõju strateegilist hindamist teostava ja
üldplaneeringu koostamise konsultandi Hendrikson&Ko
veebilehel www.hendrikson.ee (- Avalikud dokumendid
– Harjumaa)
Avaliku väljapaneku käigus on võimalik esitada
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult
kuni 18. jaanuarini 2008.a. OÜ-le Hendrikson&Ko
(Tallinna kontor: Pärnu mnt 30, 10141 Tallinn,
kontaktisik Tiit Oidjärv e-post: tiit@hendrikson.ee,
telefon: 617 7693). Kirjalikud ettepanekud
üldplaneeringu eskiisi kohta saata Saue linnaarhitektile
Tule tn 7. 76505 Saue linn või kalle@saue.ee
(tel 6790191 )
Üldplaneeringu ja KSH osapooled:
- Üldplaneeringu koostamise algataja ja planeeringu
kehtestaja: Saue Linnavolikogu, Tule tn 7, 76505 Saue
- Üldplaneeringu koostamise korraldaja: Saue
Linnavalitsus, Tule tn 7, 76505 Saue
- Üldplaneeringu koostamise konsultant ja KSH
teostaja: OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004
Tartu.
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6. Esindaja nimetamine Eesti Linnade Liitu (otsus nr 129)
(poolt 11, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule Saue linna esindajana
ja volikogusse Saue linna esindaja asendajana nimetati
linnapea Orm Valtson.
7. Linnapeale ametipalga ja lisatasude määramine
(eelnõu võeti tagasi)
8. Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine (otsus nr 130)
(poolt 8, vastu ei ole, erapooletud 3)
9. Info
Peale päevakorra kinnitamist esitas Ero Liivik arupärimise
linnavalitsusele.
Novembris 2007 algas Tule tn rekonstrueerimine Olerexi
bensiinijaamast kuni PR Reklaamini. Seoses nende
töödega on häiritud Saue bussiliini nr 190 liikumine. Paljud
sõitjad on avaldanud pahameelt. Eriti puudutab see fakti,
et praktiliselt mingisugust elanike teavitamist ei toimunud.
Eriti häiritud on Kiviloo rajooni elanikud, kes on „kaotanud“
lausa ühe peatuse ( Keila mnt ääres). Väidetavalt on Kiviloo
elanikud pöördunud korduvalt ka Saue Linnavalitsuse poole,
kuid lahendusi ei ole leitud.
Palun vastata: miks ei toimunud adekvaatset teavitamist
ega elanikkonnaga lahenduste arutamist? Kuidas
lahendatakse Kiviloo elanike mure ja nad saavad liikuma?
Millal lõppevad ehitustööd nimetatud teelõigul?
Palun vastata järgmisel volikogu istungil (samal ajal
probleemi lahendamisega tegeleda).
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsus väljastas
kasutusloa ja registreeris
kaubandustegevuse.
Linnavalitsuse 33. istung toimus 19. detsembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Ehitisele Ladva 1a kasutusloa andmine
/ korraldus nr 470/.
2. Kaubandustegevuse registreerimine
/ korraldus nr 471/.

Linnavalitsus kinnitas
projekteerimistingimused, väljastas
ehitus- ja kasutusload, eraldas raha
spordiühingutele ja ühingutele,
eraldas reservfondist raha,
registreeris kaubandustegevuse.
Linnavalitsuse 34. istung toimus 27. detsembril ja
päevakorras olid järgmised küsimused
1. Maastiku tn 6 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 472/.
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Linnavalitsus kinnitas
Päevakeskuse teenuse hinnad,
arutas sotsiaalküsimusi,
korraldatud jäätmeveo
teenustasude muutmist, nõustus
lepingute sõlmimisega.

1. Saue Päevakeskuse teenuse hinna kinnitamine
/korraldus nr 1/.
•
2. Sotsiaalteenuste, toiduraha ja laste
huvitegevuse rahaline kompenseerimine /
korraldus nr 2/.
3. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 3/.
4. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 4/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ 2007.a
sulgemata assigneeringute üleviimine
2008. a eelarvesse.
OTSUSTATI raamatupidamisel täpsustada Saue
Gümnaasiumiga aasta lõpuks täitmata jäänud 2007.aasta
eelarve kohustuste põhjendused ja saata eelnõu volikogu
eelarve- ja majanduskomisjonile.
6. Saue
linnas
korraldatud
jäätmeveo
teenustasude muutmine
OTSUSTATI suunata eelnõu teisele lugemisele ja
seisukoha saamiseks volikogu korrakaitse- ja
heakorrakomisjoni.
7. OÜ Mauman Reisid taotluse kohta
OTSUSTATI vastu võtta protokolliline otsus ja saata see
volikogu eelarve- ja majanduskomisjonile.
Ühistranspordiseaduse mõtte kohaselt toetab kohalik
omavalitsus avalikke liine ning kommertsliinide
sõidusoodustusi.
Ühistranspordi doteerimine toimub volikogu poolt
kehtestatud korras.
Saue Linnavolikogu otsuse alusel kompenseeritakse
Saue linnas sõidusoodustused bussil nr 190.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt korraldatud hanke
tulemusena läheb käiku avalik liin nr 113, mis läbib Sauet
hommikul ja õhtul. Ka rongiliiklus ei katke laupäeval ja
pühapäeval.
OÜ Mauman Reisid on Saue linna ja Tallinna linna
teenindav kommertsliin, mida linn õpilaste veoks ei kasuta
ning mille äritegevuse tulemuslikkuse eest Saue
Linnavalitsus ei vastuta.
OÜ Mauman Reisidel on õigus reguleerida sõidugraafikut
ja piletihindu vastavalt vajadusele. OÜ Mauman Reisid
tõstis 1. detsembrist pileti hinna 25.- kroonile, teavitamata
Saue Linnavalitsust.
Eelnevast lähtudes leiab linnavalitsus, et OÜ Mauman
Reiside toetamiseks puudub vajadus.
8. 2008.a eelarve muudatusettepanekute
läbiarutamine
OTSUSTATI tulla arutelu juurde tagasi esmaspäeval ja
peale parandusettepanekute sisseviimist saata 2008.a
eelarve eelnõu volikogusse.
9. Saueaugu
(Välja)
arenduspiirkonna
veevarustusele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 5/.
10. Saueaugu (Välja) arenduspiirkonna kanalisatsiooniühendusele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 6/.
11. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr 7 /.
12. Info

Linnavalitsuse 2008.aasta esimene istung toimus
9. jaanuaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:

Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis

2.
Palgi
tn
7
üksikelamu
laienduse
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 473/
3. Paju tn 7 kuni 17 elektrivarustuse ehitusloa
väljastamine / korraldus nr 474/.
4. Ehitise Vana- Keila 2 kanalisatsioonitrassidele
kasutusloa andmine /korraldus nr 475/.
5. Ehitise Vana- Keila 2 veetrassidele kasutusloa
andmine /korraldus nr 476/.
6. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 477/.
7. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 478/.
8. Alaealisele uue perekonnanime andmine
/korraldus nr 479/.
9. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 480/.
10. Erandkorras jõulutoetuse maksmine
/korraldus nr 481/.
11. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine /korraldus nr 482/.
12. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr 483/
13. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine
/korraldus nr 484/.
14. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 485/.
15. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr 486/.
16. Hinnapakkumiste läbiarutamine /korraldus nr 487/.
17. Info
17.1 Rafael Amos:
• OÜ Mauman Reisid esitas uue taotluse
(20.12.2007nr 12-4.1/1448), milles palub dotatsiooni
18 000. krooni kuus.
OTSUSTATI: saata volikogu eelarve – ja majanduskomisjonile seisukoha võtmiseks.
17. 2 Heli Joon:
• Tule 7-25 üürnik on esitanud avalduse üürilepingu
lõpetamiseks, kuna asub elama Saaremaale.
OTSUSTATI: nõustuda üürilepingu lõpetamisega
10. jaanuarist 2008.
17.3 Ingrid Niid:
• vaba jäägi summa läheb volikogu eelarve – ja
majanduskomisjonile;
• pedagoogide palgakorraldusest
OTSUSTATI: selgitada ja tutvustada palgakorralduse
aluseid hallatavate asutuste nõupidamisel
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

HUVIKESKUS
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SAUE HUVIKESKUSES UUEL AASTAL
Võtame juurde õpilasi järgmistesse ringidesse:
-

Keraamikaring
Meisterdamisring
Joonistamine ja maalimine
Käsitööring
Male
Korvpall
Korvpall
Korvpall tüdrukud
Jalgpall
Võrkpall
Karate
Kergejõustik
Vibulaskmine

K alates kella 12.00-st ruumis 407
K kell 15.00 ruumis 203
N kell 16.00 ruumis 407
N kell 14.00 käsitöökeskuses (Koondise 9)
K kell 16.00 ruumis 205
3-5 klass E, N 15.00, T 16.30 võimlas
1-2 klass R 14.00 võimlas
T, R 15.00 võimlas
E 17.15, K 15.00 võimlas
K 17.30, R 16.30 võimlas
T, N 18.00 võimla rõdul
V
T 15.00 maneezis, R 15.00 võimlas
V
E, K, R 17.00 maneezis

juhendaja Reet Vester
juhendaja Made Kaares
juhendaja Jane Meresmaa Roos
juhendaja Monika Liiv
juhendaja Valjo Rattasep
treener Olev Baar
treener Olev Baar
treener Olev Baar
treener Lauri Nuuma
treener Urmas Joa
treener Rene Toome
treener Mikk Kullerkupp
treener Kristin Nestor-Alviste

P 19.00 kooli aulas
P 17.00 kooli aulas
“Saue Kägara” E, K 20.00 kooli aulas
“Saue Simmajad” N 19.00 lasteaia saalis
“Saue Simmajad” T 20.00 lasteaia saalis
K 19.30 kooli peegelsaalis

juhendaja
juhendaja
juhendaja
juhendaja
juhendaja
juhendaja

Täiskasvanutele:
-

Line-tants edasijõudnutele
Seltskonnatants
Naisrahvatantsu rühm
Naisrahvatantsu rühm
Segarahvatantsurühm
Latiino aeroobika

Kaie Seger
Käthe Kobin
Elena Kalbus
Piret Kunts
Piret Kunts
Signe Vent

KURSUSED TÄISKASVANUTELE ALATES VEEBRUARIST
- Inglise kõnekeele 24-tunnine kursus algajatele alates 7. veebruarist N
juhendaja Kaisa Roosileht
- Inglise kõnekeele 24-tunnine kursus kesktase alates 7. veebruarist N
juhendaja Kaisa Roosileht
- Viltimiskursus 3. veebruaril kell 14.00-17.00 Saue koolimajas.
Teeme ehteid,
pilte, mänguasju. Osalustasu 50 krooni.
Juhendaja Monika Liiv
V
- Klaasvitraazi kursus alates 20. veebruarit kolmapäeviti kell 18.00 ruumis 407
juhendaja Mare Lobjakas
- Töötuba
mööbli renoveerimiseks neile, kes tahaksid oma
vana mööblit ise korda teha või mööbli välimust pisut
värskendada (värvimine, lakkimine, uue riidega katmine)
Täpsem info ja registreerimine Saue Huvikeskuse
telefonidel 6595 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

VIDEOKOOLITUS

„Koduvideo kodulinnast“
Tänapäeval on paljudes peredes olemas videokaamerad ja kassettide
viisi filmimaterjali, digifotoaparaatidega ja mobiiltelefonidega tehtud
videolõike ja ehk on kodudes ka nn vene ajal tehtud 8 mm filmijuppe ja neist kõigist on võimalik teha häid ja põnevaid filme, mida on nii endal
kui teistel huvitav vaadata. Kutsume kaaslinlasi, kel on huvi ja soovi saada
teadmisi koduvideode tegemisest, koolitusele.
Esimene koolituspäev toimub 10. veebruaril 12.00 – 15.00 Saue
raamatukogus. Koolituse läbiviijateks on Stuudio Noorfilm õpetaja
Olev Viitma ja psühholoog Tiina Arandi.
TEEMAD:
• Film kultuuri kandjana, kunstiteosena ja informatsiooni
jäädvustajana
Olev Viitma
• Areng ja muutumine
Tiina Arandi
• Filmiprogrammi tutvustamine (5-6 lühifilmi)
Olev Viitma
• Filmi loomise põhietapid
Olev Viitma
Kogu koolitus, nii teoreetiline kui praktiline osa, peaks kestma
oktoobrikuuni ja esimesel kokkusaamisel lepime osalejatega, lähtuvalt
nende soovidest ja ootustest, kokku sobivad koolituspäevade ajad.

Meie kodulinn tähistab 2008. a oma 15. sünnipäeva ja seoses sellega
viib Saue Naisselts novembris läbi koduvideode konkursi.
Konkursi juhend ilmub veebruarikuu viimases Saue Sõnas.
Koolitust rahastatakse Kohaliku Omaalgatuse programmist ja on
osalejatele tasuta.
Vajalik eelregistreerimine: sauehuvikeskus@hot.ee või 6 595 009.
Kes ees, see sees.
MARGIT OTS
Saue Naisselts
projekti
„Koduvideo
kodulinnast“
projektijuht
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PÄEVAKESKUS
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JAANUARKUU TEGEVUSKAVA
25. jaanuar

16.00

20. jaanuar

14.00

22. jaanuar
23. jaanuar
25. jaanuar

17.00
14.00
16.00

Vabastav hingamine (ainult
registreerimisel gruppi)
Ühiskülastus: Videviku talvekontsert
Salme Kultuurikeskuses
Kundalini joga (grupi treening)
Silvi Mänd: terviseloeng
Vabastav hingamine (ainult
registreerimisel gruppi)

29. jaanuar
30. jaanuar

17.00
16.00

31. jaanuar

15.00

31. jaanuar

12.00

Kundalini joga (grupi treening)
Pärastlõuna Urmas Viilmaga:
inimesed, suhted jm huvitavat
Päevakeskuse taidlejate ja
tervisevõimlejate esinemine EPIK-s
Üritus erivajadustega inimestele!

VEEBRUARIKUU TEGEVUSKAVA
1. veebruar
1. veebruar

11.00
16.00

4. veebruar
5. veebruar

10.00
11.00

5. veebruar
6. veebruar

18.00
14.00

7. veebruar 12.00
8. veebruar 11.00
11. veebruar 10.00
12. veebruar 10.00
12. veebruar 18.00
13. veebruar 12.00
13. veebruar 15.00

Invaühingu infotund
Vabastav hingamine (palume registreeruda gruppi uutel soovijatel)
Ps.erivajadustega inimeste kinokülastus
Vastlapäeva tähistamine Sakus
(ps.erivajadusega inimesed)
Kundalini joga
Põhja Politseiprefektuuri kampaania
“Ole eeskujuks!” kutsub kõiki
panustama positiivse liikluskultuuri
tekkesse ning kujundama ohutu
liiklemise põhiseid hoiakuid meis
kõigis, hoides seeläbi nii enda kui
teiste elu ja tervist. Terviseriskide ja
turvalisuse teemal liikluses räägivad
meile meedik ja politseinik.
Ps.erivajadusega inimestele: „rotijutud”
Juukselõikus (palume eelregistreerida)
Keila Tervisekeskuse külastus – ps.
eriv.inimestele!
Sünnipäevapidu erivajadusega
inimestele!
Kundalini joga
Räägime Rotiaastast koos
Astrid Laamaneniga!
Vabadusvõitlejate koosviibimine

14. veebruar 12.00
14. veebruar 15.00
14. veebruar 18.00
15. veebruar 16.00
18. veebruar 10.00
19. veebruar 18.00
20. veebruar 14.00
21. veebruar 12.00
21. veebruar 17.00
22. veebruar 11.00
25. veebruar 10.00
26.
27.
29.
29.

veebruar
veebruar
veebruar
veebruar

18.00
14.00
16.00
19.00

Ps. erivajadustega inimeste
sõbrapäeva üritus
Minell Koit: luulekogu „Armastuse värav”
tutvustus Hingerahu ja armastust
sõbrapäevaks! Tiina Saks
Küüditatute koosviibimine
Vabastav hingamine (palume registreeruda
gruppi uutel soovijatel)
Keila Tervisekeskuse külastus –
ps. eriv.inimestele!
Kundalini joga
Kaiu ja Saue Päevakeskuse taidlejate
kohtumine!
Talvine jalutuskäik ps. erivajadustega
inimestele (oleneb ilmast)
Jurist Marju Vipper: kõik pärimisest ja
pärimisõigustest
Juukselõikus (palume eelregistreerida)
Keila Tervisekeskuse külastus –
ps. eriv.inimestele!
Kundalini joga
Arst Silvi Mänd: terviseloeng
Seltsing Tammetõru koosviibimine!
Eesti Draamateatri ühikülastus:
BOULGAKOFF (väike saal) (pileteid küsige
päevakeskusest), hind täpsustamisel!

PÄEVAKESKUS KORRALDAB REISI KESK-NORRASSE
21.08. – 27.08 maksumus 4 041 krooni * * * Ettemaks 25. jaanuarini 1 000 krooni
TULGE JA TUTVUGE PÄEVAKESKUSES LÄHEMALT REISIGA!
Bergenis külastame ka päevakeskuselaadset asutust!
SAUE LINNA PENSIONÄRIDE ÜHENDUS
SELTSING TAMMETÕRU KORRALDAB
28.07 – 31.07.2008
REISI: IMATRA JA SAIMAA
HIND 2800.- KROONI
Info: 6 596 827 ja 5 645 3357 Maie Uhtlik

19. ja 20. JUUNIL
TOIMUB PÄEVAKESKUSE IDA-VIRUMAA REIS
REGISTREERIMINE ON ALANUD!

AGE!
T
S
U
KIIR

SEENIORITANTSU HUVILISED! TUNDIDE
JÄTKUMINE ON TÄPSUSTAMISEL!
RAHVUSOOPERIS ESTONIA
„VIINI VERI”
18. märtsil 19.00.
Broneeritud piletid I rõdule,
hinnaga 156.- ja 132.- krooni.
Soovijatel palume ühendust võtta päevakeskuse
telefonil 6595 070

REKLAAM
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LÄÄNE-HARJU
POLITSEIOSAKONNA
PIIRKONNAPOLITSEINIK

SAMUTI OOTAME KANDIDAADILT:
" ausust, eetilisust ja konfidentsiaalsust;
" kohusetundlikku töössesuhtumist ja
koostöövalmidust;
" suhtlemisoskust, kõrget pingetaluvust.

TÖÖÜLESANDED:
Piirkondliku politseitöö teostamine oma
konstaablipiirkonnas lähtuvalt kogukonna ootustest
ja vajadustest, väärteo- ja kriminaalmenetlus
süüteoasjades oma pädevuse piirides, väljakutsete
teenindamine, välitöö, politseioperatsioonidel ja
preventiivsetel üritustel osalemine ja nende
korraldamine.

OMALT POOLT PAKUME:
" vaheldusrikast tööd meeldivas meeskonnas
" arenemis-ja eneseteostamisvõimalust
" kaasaegset töökeskkonda
" ametipalka alates 10 000 kroonist kuus
" õppelaenu hüvitamist
" võimalik elamispind Lääne-Harju
politseiosakonna territooriumil
" paindlikku töögraafikut

NÕUDED KANDIDAADILE:
" politseilist haridust või kõrgharidust;
" eesti keele oskust kõrgtasemel,
vene keele oskust suhtlustasandil;
" arvutikasutamise oskust;
" B-kategooria juhilubade olemasolu,
vähemalt 2-aastast sõidukogemust.
TASUTA ära anda
vineerist küttematerjali
Täpsem info
6 790 010
(E-R 8.00-17.00)
Asukoht Tule 30, Saue

ROOTSI KONTSERNI
XANO kuuluv
rotovalufirma
AS Rotosplast
otsib seoses
tootmismahtude kasvuga
oma meeskonda

PLASTIVALAJAID
ja

ABITÖÖLISI
Töö kahes vahetuses
Lisainformatsioon
mob: 56 474 808
tel: 6517 614

PÖÖRDUMINE JA LISAINFORMATSIOON:
Juhtivspetsialist Anneli Ristlaan 6 124 525
anneli.ristlaan@pohja.pol.ee
Komissar Kaido Saarniit 612 4501
kaido.saarniit@pohja.pol.ee

PILTIDE RAAMIMISEGA TEGELEV FIRMA
VÕTAB TÖÖLE

PILDIRAAMIDE
VALMISTAJA

VÕIMALIK VÄLJAÕPE KOHAPEAL,
SOBIB KA PENSIONÄRILE
VÕIMALIK TÖÖTADA KA OSALISE TÖÖAJAGA
TEL: 50 17 447, 6 70 94 91

31. detsembril
kadunud Berni Alpi
karjakoer
Infot ootame
tel 5 026 271
Leidjale vaevatasu!

SAUE
AUTOKOOL
korraldab

B kategooria
autojuhikursuse
algusega
21.01.2008
kell 18.00 Saue
Gümnaasiumis
klass 310
Info 5027993
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REKLAAM

ÄRA
ANDA

AASTANE

SIIAMI
EMANE
KIISU

Pärnasalu 11 ARCO Transpordi majas
(apteegi ruumis)
Üld, klassikaline, antitseluuliit

MASSAAÞ
Tööaeg kokkuleppel (ka laup., pühap.) Tutvumishinnad.
Pensionäridele soodustused.
Tel: 54 544 559

Massöörikäed on parim ravim

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

põhjuseks
lapsel astma

Sooviks
Sauele
Info:
56376437
Helle

19. jaanuar 2008

REKLAAM
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SAUE PLEKIKODA
Kõik plekkdetailid teie majale,
RÄÄSTAPIKKUSED,
VIHMAVEERENNID
VALTSKATUSED
JA
KIVIKATUSED
OÜ Weltende Tel: 55 43 331
e-post:roofman@hot.ee
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Diapol Granite OÜ toodab graniidist köögitasapindu.
Pakume tööd

SILDSAE OPERAATORILE
SERVAMASINA OPERAATORILE
VÕI
KÄSTIÖÖMASINATE OPERAATORILE

Tööülesanded
• Graniitplaatide mõõtu lõikamine
• Graniitplaatide servade töötlemine
• Graniitplaatidele lõppviimistluse andmine flexidega (relakatega)
Nõudmised kandidaadile
• KESK, KUTSE VÕI KESKERIHARIDUS
• KOHUSETUNDLIKKUS
• TÄPSUS
Kasuks tuleb
• EELNEV TÖÖKOGEMUS TOOTMISES
• MITTESUITSETAMINE
Omalt poolt pakume
• TÖÖRIIDEID
• KAASAEGSET TÖÖKESKKONDA
• VÄLJAÕPET
Asukoht Saue, tööaeg - täistööaeg
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com või Kasesalu 4, Saue
Lisainformatsioon telefonil 6 051 134
Pakutav brutopalk 18 000-24 000

MÜÜME

SAUE PUIT OÜ
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

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU
Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

KALLIS MARGIT
südamlik kaastunne
isa kaotuse puhul
Saue Naisselts
SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505, telefon: 679 0175,
faks: 679 0193, weeb: www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: Marko Hellamaa
e-post: marko@h2mprojekt.ee
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500
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