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Ühisveevärk areneb jõudsalt

Valminud on Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2009–2020, mille kohaselt on 11 aasta jooksul vaja veevärgi ja reovee kanalisatsiooni arendamisse investeerida 184,8 miljonit krooni. See summa tagab võimaluse
liituda ühisveevarustusega 514 kinnistul ning ühiskanalisatsiooniga 463 kinnistul.
Gerli Ramler
„Eesti Vabariik on võtnud
kohustuse teha korda vee ja
kanalisatsiooni võrgustikud
kõikides väikestes asulates,
tegelikkuses on see ülesanne
pandud omavalitsuste õlgadele. Saue linnal puudus siiani
tänapäevane ÜVK arengukava, selleta aga ei saa taotleda Euroopa Liidu toetust,“
räägib Saue linnapea Orm
Valtson. „Meie soov on, et
2000. aastal PHARE toetusel
alustatud investeeringud Saue
vee- ja kanalisatsioonitorustiku parandamisse jätkuksid ka
edaspidi ning elanikud saaksid kvaliteetse vee- ja kanalisatsiooniteenuse.“
Juba sellel aastal alustab
AS Tallinna Vesi Tammetõru puurkaevpumpla remonti.
Tammetõru puurkaevpumpla
rekonstrueerimise projekt on
juba valmis – pumpla rekonstrueerimine on olulise tähtsusega Saue linna ühisveevärgi
väljaehitamisel.
„Arvasime, et meie olukord on parem, kui arengukava näitab,“ tunnistab linnapea. „Aga tegelikult seisab
ees väga palju tööd, eriti mis
puudutab eramajade ühenda-

mist vee- ja kanalisatsioonivõrgustikuga.“
Saue 4,5-ruutkilomeetrises
linnas elab 5900 inimest ning
tuleviku prognoosimisel on
Saue linna arengukavas 2007–
2017 lähtutud seisukohast,
et maksimaalne linnaelanike
arv saab olla 7000 inimest.
Seni on iga-aastane juurdekasv olnud stabiilne, umbes
2–3%, mis ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukava
seisukohast on dünaamiline ega põhjusta järsku suurt
survet linna infrastruktuurile
ja avalike teenuste osutamise
kvaliteedile.
Saue linna suurimaks veeettevõtjaks on AS Tallinna
Vesi, kelle Saue klient tarbib
71 liitrit vett ööpäevas ja võib
eeldada, et samas mahus tarbib inimene ka kanalisatsiooniteenust. Keskmiselt maksab
üks leibkond vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest kuus
227 krooni, mis on Saue linna
keskmisest leibkonna kuusissetulekust 1,3%.
Vee- ja kanalisatsiooniteenused peavad olema kättesaadavad jõukohase hinnaga.
Rahvusvaheliste standardite

järgi ei peaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste arve ületama 4% leibkonna liikme netosissetulekust. Eesti oludes
on see piir 2% ringis, mille
põhjuseks on Eesti tarbija
suurem hinnatundlikkus, selgub arengukavast.

Ühisveevärk puudub
23% elanikest

Nii ühisveevärgi kui ka kanalisatsiooniteenust osutati
2007. aastal Saue linna elanikkonnast 369-le tariifiga
kliendile, neist 334 eramule.
Ainult kanalisatsiooniühendus on 76 eramul ning ainult
veevarustuse teenust ühisveevärgist kasutab 21 eramut.
Kõik Saue linna 32 korterelamut tarbivad nii ühisveevärgi
kui ka kanalisatsiooniteenust.
Ühisveevärgiga katmata alal,
millel puudub veetorustiku
tänavatoru, on 514 kinnistut.
Kanalisatsiooniühenduseta
alal on 463 kinnistut. Arvestades leibkonna suuruseks
2,7 inimest, puudub ühisveevärgiteenus 1380 inimesel,
kanalisatsiooniteenus 1250
inimesel.
Saue linnas ei oma seega
ühisveevarustuse teenust 23
protsenti elanikest ning kana-

lisatsiooniteenust 21%. Juriidilised isikud ehk 422 Sauel
tegutsevat ettevõtet tarbivad
23,7% linna veetarbimisest.
Sauel on paljudele kinnistutele rajatud isiklikud
puurkaevud, kuid peatoru
olemasolu tänaval võimaldab
neil vajaduse korral liituda
ühisveevärgi
süsteemiga.
Arengukava ei keskendu kohalike puurkaevude likvideerimisele.

Joogivesi on normis

Saue linna joogivesi vastab alates 2007. aastast igati
nõuetele. Varasemad mittevastavused olid põhjustatud
raua normi ületamisest, kuid
mullu paigaldatud puhastusfiltrid on olukorda tunduvalt
parandanud. Ühe probleemina võib välja tuua radioloogilised näitajad, millest analüüsitud efektiivdoos ületab
lubatud väärtust kohati kuni
kolm korda. AS-i Tallinna
Vesi ja Tervisekaitseinspektsiooni läbirääkimiste tulemusena teostab Tallinna Vesi
2009. aastal terviseriskide
hindamise, mille tulemusena
selgub joogivees sisalduvate
radionukleiidide terviseriski
hinnang ja tulevaste inves-
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teeringute ning tehnoloogiliste süsteemide vajadus.
Terviseriskide hindamine läheb maksma umbes 300 000
krooni.
Saue linna veekvaliteedi püsivaks parandamiseks
on 2007. aastal Tule ja Segu
puurkaevude
pumplatesse
paigaldatud raua ja mangaani
eraldussurvefiltrid. Plaanitav
radionukleiidide eemaldamise seadmete ost, paigaldus
ja tehnoloogia juurutamine
maksab esialgseil andmeil 15
miljonit krooni.
Saue linna veetorustike
ning kanalisatsioonitorude
tehniline seisukord on arengukava kohaselt rahuldav
ning suuri rekonstrueerimistöid ei vaja. AS Tallinna Vesi
peab eelkõige prioriteetseks
amortiseerunud terastorustike
väljavahetamist. Perspektiivis
on igal aastal rekonstrueerida
veetorustikke 3,6 km ulatu-

ses, alustades amortiseerunud
terastorustike väljavahetamist
ja sealt tulenevalt stabiilse
veekadude vähenemisega 14
protsendini.
Kokku on 2020. aastani
vaja vee ja reovee kanalisatsiooni arendamisse investeerida 163,3 miljonit krooni,
kusjuures 122,5 miljonit ehk
75% tuleb Euroopa Liidu eelarvest ning 40,8 miljonit ehk
25% Saue linna omavahenditest. Investeeringute maht
koos Tammetõru puurkaevpumpla nüüdisajastamise ja
võrkude renoveerimisega on
184,8 miljonit krooni.
Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arengukava on
dokument, mille peab heaks
kiitma Saue linnavolikogu ja
selle alusel toimub edaspidi
valdkonna arendamine Saue
linnas. Dokument on saadaval ka Saue linna kodulehel
www.saue.ee 
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Linn ja Volikogu
Linnavalitsuse II kv tegevusaruanne
Orm Valtson
Linnapea

II kvartalis toimusid Saue
Linnavalitsuse istungid plaanipäraselt iga kuu esimesel
ja kolmandal kolmapäeval.
Lisaks toimus juunikuus üks
erakorraline linnavalitsuse
istung, kus arutati Saue linna
2008 a eelarve muudatusi ja I
lisaeelarve küsimusi.
Linnavalitsuse II kvartali
istungitel — lisaks linnakodanikele ja linnas tegutsevatele
firmadele ehitus- ja projekteerimistingimuste väljastamisele — arutati linna tulevikku
puudutavaid küsimusi.

Alustati Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
12 a arengukava koostamisega ühtekuuluvusfondist raha
taotluseks.
Vabariigi Valitsus kinnitas
Saue linna projektitaotluse 15
miljoni krooni ulatuses ning
alustati uue Saue Noortekeskuse projekteerimisega.
II kvartalis peeti läbirääkimisi kooli juurdeehitusele
maa ostmiseks. Läbirääkimised lõppesid juulis maa
ostu-müügilepingu allakirjutamisega. Maa ostmine andis

võimaluse detailplaneeringu
algatamiseks.
Lõppes Tule tänava rekonstrueerimine PR Firma
Reklaamist kuni Olerexi ristmikuni.
Jagati raha sotsiaaltoetusteks ja ühingute tegevuse
toetusteks. Sotsiaaltoetusteks jagati II kv 1 028 049
krooni, suuremad summad
koduse lapse toetusele —
558 900 krooni. Spordiühingutele eraldati erinevatel
üritustel osalemiseks või ürituste läbiviimiseks 187 750
krooni ja kultuuriühingutele
77 700 krooni.
Toimusid
ülelinnalised

üritused: jaanipäev, laste- ja
noortepäev, Saue Sõlg.
Viidi läbi mitu heakorraüritust: toimus kooliõpilaste
ülelinnaline koristusaktsioon,
organiseeriti linnaelanikele
rehvide ja elektroonikajäätmete kogumine ja viidi läbi
kevadine suurpuhastuskampaania. Tööle saadi ka taara
vastuvõtupunktid.
Linnavalitsuse
esindus
osales linna ametliku delegatsiooni koosseisus Prantsusmaal Ơuincy-Sous-Sénart’i
linna poolt korraldataval sõpruslinnade kokkutulekul.
Kohtumine kujunes edukaks ning koostöö jätkub. 

Vali Saue „Aasta tegu 2008“
Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“,
mille eesmärkideks on väärtustada linnale ja linlastele olulise
tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud, tunnustada ettevõtmise eestvedajaid
ning ergutada linnaelule kasulikele tegudele teisigi tegijaid.
Haldi Ellam

avalike suhete- ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Konkusile võivad ettepanekuid esitada kõik Saue linna
elanikud ja juriidilised isikud.
Igaüks saab esitada ettepaneku ühe parema teo või sündmuse kohta. Ettepanek tuleb
esitada hiljemalt 1. novembriks. Konkursil „Aasta tegu“
osalevad ettevõtmised, mis
on toimunud esitamisega samal kalendriaastal.
Ettevõtmise või sündmuse
kohta saadetakse linnavalitsu-

sele kirjalik ettepanek, milles
põhjendatakse, mille poolest
just see tegu, ettevõtmine või
sündmus on olnud eriline.
Ettepanekus märgitakse ära
ka sündmusega seotud isikud
või ettevõtted, kes tunnustamist vääriksid.
Linnavalitsusele esitatud
ettepanekute alusel koostab
linnavalitsus nimekirja, mille
avaldab Saue Sõnas. Lugejad
saavad iga nimekirja kantud

variandi ette kastikesse teha
märkme hääletaja arvates enim
väärt teo ja tegija kohta. Iga
hääletaja saab hääletada ainult
üht tegu ja/või tegijat. Hääletaja lõikab sedeli välja ning toob
või saadab selle täidetult Saue
Linnavalitsusse, Tule tn 7. Sedelid on täitmiseks saadaval
ka raamatukogus ja linnavalitsuses. Hääletada saab ka Saue
linna kodulehe vahendusel.
Konkursil osalejaid hindab komisjon, kelle koosseis
kinnitatakse linnavalitsuse
istungil.

Komisjon hindab esitatud ettepanekute põhjendusi ning hääletamisel saadud
hääli ja esitab 3 enam hääli
saanud ettepanekut motiveeritult
linnavalitsusele
kinnitamiseks. Võitjate nimed avalikustatakse volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul. Konkursi
võitnud tegu ja tegijad avaldatakse Saue Sõnas ja linna
kodulehel.
Linnavalitsus tunnustab
konkursi võitjaid aukirjaga ja
esemeliste auhindadega. 

Reklaami hinnad Saue Sõnas ja kodulehel
Saue Linnavalitsuse 10. septembri 2008. aasta korraldus
nr 336.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30
lg 3 ja arvestades ajalehe trükikulusid ning asjaolu, et ajalehte levitatakse tasuta, annab Saue Linnavalitsus ajalehe ilmumisega seotud kulutuste katmiseks alljärgneva korralduse:
1. Kehtestada alates 01.10.2008 Saue Sõnas avaldatava
reklaami hinnad:
1.1. Erakuulutus kuni 150 tähemärki maksab 40 krooni, pildiga 80 krooni.
1.2. Surma- ja õnnitluskuulutused maksavad 60 krooni.
1.3. Saue Linnavolikogu, linnavalitsuse ja allasutuste kuulutused on tasuta.
1.4. Igasugune muu reklaam, teated ja kuulutused sõltuvalt
A3 formaadist maksavad vastavalt:

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel. 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
10. oktoobril

Formaat A3
1 lk		
½ lk		
¼ lk		
1/6 lk
1/8 lk
1/12 lk
1/16 lk
1/24 lk
1/32 lk
1/48 lk

Hind
8700 kr
4300 kr
2100 kr
1350 kr
1050 kr
780 kr
530 kr
325 kr
270 kr
150 kr

2. Sooduskoostöölepinguid reklaami avaldamiseks pikema
perioodi jooksul sõlmib Saue Linnavalitsuse nimel Saue linnapea. Lepingud sõlmitakse järgmistel tingimustel:
2.1. Reklaami paigutamine infolehte 6 järjestikusel korral annab allahindlust 10% reklaami tavahinnast.
2.2. Reklaami paigutamine infolehte tervel aastal annab allahindlust 20% reklaami tavahinnast.
3. Saue Linnavalitsusel on õigus avalike huvidega vastuolus oleva ja ebasündsa reklaami avaldamisest keelduda.
4. Kuulutus Saue Linna kodulehel töökuulutuste rubriigis
maksab 50 krooni kuu.
5. Reklaami eest tuleb tasuda hiljemalt 3 päeva enne infolehe ilmumist.
6. Tunnistada kehtetuks 26.01.2006 nr 31 „Infolehe Saue
Sõna reklaamihinnad“.
7. Korraldus avaldada Saue Sõnas.
8. Korraldus jõustub infolehes avaldamisest.

Marsruuttaksoliin 208
Harjumaa Ühistranspordkeskuse poolt välja kuulutatud
pakkumine kommertsliinile nr. 208 uue vedaja leidmiseks
nurjus.
Pakkumise tingimuste suhtes tundis huvi neli vedajat,
kuid pakkumist ei esitanud ükski.
Harjumaa Ühistranspordikeskus ning Saue Linnavalitsus otsivad lahendust tekkinud probleemile. 

Linnavolikogu otsused
Linnavolikogu V koosseisu 34. istung toimus 18. septembril 2008.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Üldplaneeringu keskkonnamõjude hindamise tulemused.
Osaühing Hendrikson & KO planeerimisspetsialisti Tiit Oidjärv´e
informatsioon võeti teadmiseks.
2. Saue linna ühisveevärgi arengukava tutvustamine.
AS Tallinna Vesi varade juhi Leho Võrk´u informatsioon võeti teadmiseks.
3. Saue linna 2008. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve I lugemine.
Ühehäälselt otsustati lõpetada I lugemine ja kõik parandusettepanekud esitada eelarve- ja majanduskomisjonile.
4. „Arengukava tegevuskava muutmine“ I lugemine.
Ühehäälselt otsustati lõpetada I lugemine ja kõik parandusettepanekud esitada eelarve- ja majanduskomisjonile.
5. Saue Linnavolikogu 23.09.2004 otsuse nr 147 lisa 2
”Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja koosseisud”
muutmine, I lugemine.
Ühehäälselt otsustati lõpetada I lugemine ja kõik parandusettepanekud esitada eelarve- ja majanduskomisjonile.
6. Saue Linnavolikogu 27. jaanuari 2000. a määruse nr 11 „Saue
linna eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele toetuse
taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord“ muutmine.
13 poolthäälega, 2 erapooletut, võeti vastu määrus nr 51.
7. Saue Linnavolikogu 19.06.2008. a otsuse nr 153 p 1.3 kehtetuks tunnistamine.
14 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 154.
8. Välislähetused.
14 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 155.
9. Aruanne linnavalitsuse II kv tööst.
Info teadmiseks võetud (aruanne protokolli juures).
10. Informatsioon
10.1 Linnaeelarve 8 kuu täitmine;
10.2 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine;
10.3 Volikogule laekunud avaldused ja kirjad;
10.4 Saue Vallavolikogu 28.08.2008 istungi protokoll pp nr 3.
Kõik informatsioonid võeti teadmiseks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis. 

Linnavalitsus otsustas
Saue Linnavalitsuse 18. istung toimus 10. septembril 2008. aastal
järgmise päevakorraga:
1. Nurmesalu tänava ja Tule põik tänava projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 322/.
2. Tule põik 3, Tule tn 24, 24b ja 24c juurdesõidu ja selle lähiala
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 323/.
3. Pärnasalu tn 19 ajutise elektriühenduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 324/.
4. Kivikangru tn 12 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 325/.
5. Kivikangru tn 21–2 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 326/.
6. Tule 6–30 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 327/.
7. Tammepargi tn 5 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 328/.
8. Paju tn 5 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 329/.
9. Kütise tn 9 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 330/.
10. Viigimarja 19 kasutusloa andmine /korraldus nr 331/.
11. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine /korraldus nr
332/.
12. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2008. aasta
eelarve muutmine ja II lisaeelarve“ (II lugemine)
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue Linnavolikogu
23.09.2004 otsuse nr 147 lisa 2 „Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja koosseisud“ muutmine“ (II lugemine)
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
14. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 333/.
15. Üliõpilase välisõppe stipendiumi määramine /korraldus nr
334/.
16. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu 27.
jaanuari 2000. a määruse nr 11 „Saue linna eelarvest seltsidele,
klubidele ja teistele ühingutele toetuse taotlemise, määramise,
maksmise ja aruandluse kord“ muutmine
Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse.
17. Linnapea koolituslähetus /korraldus nr 335/.
18. Reklaami hinnad Saue Sõnas ja kodulehel /korraldus 336/.
19. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna jäätmehoolduseeskiri“ (I lugemine)
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
20. Sotsiaalteenuse, toiduraha ja laste huvitegevuse rahaline kompenseerimine /korraldus nr 337/.
21. Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine
/korraldus nr 338/.
22. Saue linnale kuuluva sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine
/korraldus nr 339/.
23. Info
23.1 Elis Haav — tutvustas perioodil 01.09–08.09.2008 sõlmitud
lepinguid.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis. 

Erakorraline istung
Saue Linnavalitsuse 19. istung (erakorraline) toimus 19. septembril 2008.aastal ja päevakorras oli:
1. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine /korraldus nr
340/.
2. Info (tutvustati Saue linna 2008.a eelarve 8 kuu täitmist).
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis. 

Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Uudised
Mida teha, kui teadmine ei aita?
Tuntud eesti rahvatarkus „võlg on võõra oma“ on lihtne ja üheselt mõistetav, kuid tihti ei aita see teadmine võlakoormuses
olevat inimest.
Olga Sepp

SKA ohvriabiosakonna peaspetsialist
Suve lõpul toimus SKA ohvriabiosakonna töötajatele ja
vabatahtlikele suvekoolitus,
et kahe päeva jooksul omandada tööks vajaminevaid
uusi teadmisi ja kogemusi.
Sellel aastal oli põhiteemaks
maksekohustuste täitmine.
Viimasel ajal on ka ohvriabitöötajate poole pöördunud inimesed, kellel on
tekkinud raskusi laenu tagasimaksmisega. Paraku jääb
võlg võõra omaks ka majanduslanguse perioodil, kuid
hea nõuanne koos mõistva
suhtumise ja toetusega on
ennast igal ajal õigustanud.

Suvekoolis jagas teadmisi
esmaseks võlanõustamiseks
kohtutäitur Mati Kadak.
Lektori jutust sai kinnitust
tõsiasi, et võlad ja makseraskused on väga paljude Eestimaa inimeste igapäevase
elu lahutamatuks osaks.
Seda kinnitab ka fakt, et iga
seitsmenda Eesti elaniku
suhtes viiakse läbi sundtäitemenetlust. Võlgnike enamiku moodustavad noored
mehed, keskmise vanusega
38 a, kusjuures probleemide
põhjus peitub pigem õiguskuulekuses ja suhtumises
kui maksejõuetuses.

Oma ala hea asjatundjana
selgitas lektor täitemenetluse
olemust ja selle läbiviimise
korda, sidudes seadusesätteid
näidetega oma ulatuslikust
tööpraktikast. Kinnitust sai
aabitsatõde: Varu aega laenuvõi muude lepingute allakirjutamisel, sest eelnevalt tuleb
kõiki lepingupunkte lugeda
tähelepanelikult, selleks et
mõista võetavate kohustuste
ulatust ja määra ning alles
seejärel otsustada, kas teile
on see vastuvõetav või mitte. See soovitus kehtib nii
laenuvõtja kui ka käendaja
suhtes, sest sageli on käendaja kergekäeliselt antud allkiri
viinud teda tõsistesse majandusraskustesse.

Soovitus

Tagantjärele tarkus on küll
õpetlik neile, kel pole probleemi, aga makseraskustes
inimestele soovitan:
1. Tegele probleemiga,
sest vastasel korral see süveneb, mitte ei kao.
2. Ole ise aktiivne, otsi
abi, nõu ja toetajaid. 
SKA ohvriabiosakond
Keila Keskväljak 5
Tel. 678 0603
Vastuvõtt:
E, K, R 9.00–16.00
lõuna 12.00–13.00

Muudatused puudega inimeste
sotsiaaltoetuste määramise korras

Heli Joon

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Vanaduspensioniealisi ning
tööealisi puudega inimesi käsitletakse puude- ja sotsiaaltoetuste määramise kontekstis
erinevalt.

Vanaduspensioniealised puudega
inimesed

Vanaduspensioniealistel inimestel toimub puude määramine (arstilik ekspertiisi
taotlemine) sarnaselt varasemaga — elukohajärgses pensioniametis (või Interneti teel)
tuleb inimesel täita arstliku
ekspertiisi taotlus, pensioniamet küsib täiendavat infot
inimese terviseseisundi kohta. Perearsti andmed edastab
inimene ise. Perearst/eriarst
edastab info Arstliku Ekspertiisi Komisjonile 10 päeva
jooksul. Ekspertarst või ekspertkomisjon tuvastab saadud
info põhjal puude raskusastme. Eakatele ei määrata enam
tähtajatut puuet. Puude raskusaste määratakse kuueks
kuuks kuni kolmeks aastaks.
Puudega
vanaduspensioniealise inimese toetust saavad

vanaduspensioniikka jõudnud
puudega inimesed järgnevalt:
keskmise puude korral 200
krooni, raske puude korral 420
krooni ja sügava puude korral
640 krooni kuus.
Saue linna puudega täiskasvanule määrab hooldaja
Saue Linnavalitsus. Hooldajale makstakse hooldajatoetust,
mille suurus on 2008. aastal
400 krooni raske puudega
inimese ja 600 krooni sügava
puudega inimese hooldajale.
Vanaduspensioniealiseid
puudega inimesi ei suunata Sotsiaalkindlustusameti
(SKA) poolt rehabilitatsiooniplaani koostamisele selleks, et
täpsustada puude raskusastet
või kõrvalabi vajadust. Vanaduspensioniealistel inimestel
on õigus ise taotleda rehabilitatsiooniteenust omal soovil.

Tööealised puudega
inimesed

Puude taotlemine tööealistel inimestel. Alates 01.
oktoobrist 2008 tuvastatakse
tööealisel puudega inimesel
(16-aastasel kuni vanaduspen-

sionieani) puude raskusaste
ja puudest tulenev lisakulude
vajadus lähtuvalt igapäevasest
tegutsemis- ja ühiskonnaelus
osalemise piirangutest. Puude
raskusaste määratakse tööealisele puudega inimesele mitte
kauemaks kui vanaduspensioni eani. Kui 16-aastasele
kuni vanaduspensioniealisele
inimesele on enne 2008. aasta
1. jaanuari määratud puudega
täiskasvanu toetus, makstakse
alates 2008. aasta 1. jaanuarist
toetust varem määratud tähtaja
lõpuni või puudega tööealise
inimese toetuse määramise
päevani või vanaduspensioniikka jõudmiseni.
Uued riiklikud puudega
inimeste sotsiaaltoetuste liigid
on puudega tööealise inimese
toetus ning töötamistoetus.

Puudega tööealise
inimese toetus

1. jaanuarist tõusis (tagasiulatuvalt) tööealiste puudega
inimeste sotsiaaltoetus. Puudega tööealise inimese toetust
makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega
16-aastasele kuni vanaduspensioniealisele
inimesele
puudest tingitud lisakulude

Algavad teetööd
Käesoleval nädalal algavad teetööd mitme kõnnitee rekonstrueerimiseks. Uut asfaltkatet paigaldatakse järgmiste tänavate kõnniteedele: Tammetõru, Vana-Keila, Kuuseheki, Ladva ja Tule. Teetööd lähevad maksma üle kolme
miljoni krooni ja kestavad oktoobri lõpuni. Teetööde tegemiseks on Saue Linnavalitsusel sõlmitud lepingud kolme
firmaga: Teede REV-2 AS, Talter AS ja Baltifalt AS. 

Jäätmete
tasuta kogumine
9. oktoobril kl 15.00–19.00 ja 16. oktoobril kl 15.00–
19.00 korraldab Saue Linnavalitsus linna elanikele OÜ
Saumeri platsil Sooja tn 3 jäätmete tasuta vastuvõtu.
Ära saab anda järgmisi suurjäätmeid: mööbliesemed,
vaibad, madratsid, kardinapuud, jalgrattad, kraanikausid,
aknaraamid. Vastu võetakse ka eterniiti, lehtklaasi ja penoplasti. 

Jäätmehoolduseeskirja
eelnõu
Saue Linnavalitsus on avalikustanud Saue linna jäätmehoolduseeskirja eelnõu, millega saab tutvuda Saue linna
kodulehel www.saue.ee lingi “Keskkond” alt. 

hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral
selles ette nähtud tegevusteks,
välja arvatud ravikindlustuse
ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.
Toetust makstakse igakuiselt puudega inimesele keskmise puude korral 260 krooni,
raske puude korral 560 krooni
ja sügava puude korral 840
krooni kuus.
Rehabilitatsiooniplaan
koostatakse SKA suunamisel
tööealisele inimesele, kui see
on vajalik puude raskusastme
tuvastamiseks.

määras kolme kalendriaasta
jooksul toetuse esmakordsest
määramisest arvates. Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
- tööraamat või muu töötamist
tõendav dokument;
- kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud
lisakulude kohta;
- kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud
lisakulude vajaduse kohta
Rehabilitatsioonitoetust saavad taotleda 16–65-aastased
puudega inimesed ning seda
makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 800 krooni
aastas.
Õppetoetust
100–400
krooni kuus saavad 10.–12.
klassis, kutse- või kõrgkoolis
õppivad puudega noored vastavalt puude tõttu tekkinud tegelikele lisakulutustele. Seda
toetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.
Tööalase
täiendamise
korral on puudega inimesel
võimalik taotleda täiendkoolitustoetust kuni 9600 krooni
kolme kalendriaasta jooksul.

Töötamistoetus

Puudega lapsed

19. detsembril 2007. aastal võeti Riigikogus vastu Puuetega
Inimeste Sotsiaaltoetuste Seaduse (PISTS) muudatused (RT I
2007, 71, 437), mille kohaselt toimub mitu muutust. Allpool
kokkuvõtlik ülevaade muudatustest.

Töötamistoetust makstakse
16-aastasele ja vanemale töötavale puudega inimesele, kellel on puudest tingituna tööga
seotud lisakulutusi. Töötavatele puuetega inimestele makstakse puudest tulenevate ja
töötamisega seotud kulutuste
olemasolul
töötamistoetust
kuni 4000 krooni kolme kalendriaasta kohta. Töötamistoetust makstakse tegelike
töötamisega seotud kulutuste
osaliseks hüvitamiseks kuni
kümnekordses sotsiaaltoetuste
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Puudega lapse toetust makstakse kuni 16-aastasele puu-

dega lapsele puudest tingitud
lisakulude hüvitamiseks ja
rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks. Keskmise
puudega lapse toetus on 1080
krooni ning raske ja sügava
puudega lapse toetus 1260
krooni kuus.
Ühele puuetega abikaasadest või last üksi kasvatavale
puudega inimesele makstakse
kuni lapse 16-aastaseks saamiseni puudega vanema toetust
300 krooni lapse kohta kuus.
Kui laps õpib põhikoolis,
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, makstakse toetust
19. eluaastani.
Lapsevanem, kellel ei ole
võimalik puudega lapse hooldamise tõttu töötada, saab
igakuist
hooldajatoetust
240–400 krooni vastavalt
hooldatava puude raskusastmele ja vanusele. Rehabilitatsiooniplaan koostatakse SKA
suunamisel igale puude raskusastet taotlevale lapsele.
Raske ja sügava puudega
laste lapsehoiuteenuse toetust on vajadusel võimalik
taotleda Saue Linnavalitsuselt, nõutavad on tegevusloaga lapsehoidja (erinõudmised
puudega lapse korral) ja lapsehoidja ning lapsevanema
vahel sõlmitud leping. 

NB! puuetega inimese ja puuetega laste vanemad.
Jälgige oma Arstliku Ekspertiisi Komisjoni tähtaegu, et te
ei jääks puude raskusastme uue taotlusega hiljemaks kui
otsuses kirjas. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks tuleb iga uue otsuse korral pöörduda uue avaldusega Pensioniameti poole. Info riiklike sotsiaalteenuste,
toetuste olemuse ja taotlemise kohta on väljas ka Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljel: www.ensib.ee rubriik blanketid; pensionid ja toetused. Saue Linnavalitsuse
sotsiaaltöötajate poole pöördumisel aitame teid avalduste
täitmisel ja õigele aadressile saatmisel.
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Pere ja kool

Beebiball

Oktoobrikuu
kooli-toiduraha

19. septembril toimus Saue lasteaias Midrimaa taas Beebiball,
mis seekord oli kahes osas.
Esimeses osas andis linnapea Orm Valtson pidulikult sünnitunnistused 12 beebile, teises osas kuuele beebile. Käesoleval aastal on toimunud ühtekokku 5 Beebiballi. 23. septembri seisuga
on Saue linnas 2008. aastal sündinud 53 last, nendest 26 poissi
ja 27 tüdrukut. Esimene laps sündis peresse 26 korral, teine laps
18 korral ja kolmas laps 9 korral. Sündis ka 2 paari kaksikuid.
Palju õnne! 

Oktoobrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:
1.–9. klass
144 krooni
10.–12. klass
324 krooni

Henri Pedajas, Anna Grete Alt, Gregory Melsas, Kristelle Valk, Anni Roos, Vanessa Orastu.

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr 221018424457 30. septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
01.10. kella 8.00–9.15 ja 13.30–15.00-ni. Palume kindlasti registreeruda sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem
maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat. Söökla
telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
Viitenumbri saamiseks palume pöörduda söökla juhataja
poole (ulle.jahesalu@real.edu.ee).
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Saue ja Krimmi noorte
ühisprojekt jõuab lõpule
Kevin-Marten Aasjärv, Elar Ots, Randar Teas, Grete
Kiviselg, Alondra Ivask, Mia Karma.

Eleanor Puupus, Maria-Madli Kisljakova, Mirtel Niin,
Säde Vaher, Laur Kink, Kristen Käpa.

Liikluses käitumise ABC
Alanud on uus kooliaasta. Paljudele lastele tähendab see õpingute jätkamist, kuid on ka neid, kes päris esimest korda oma
kooliteed alustavad. Selleks, et omandada uusi teadmisi, peavad meie lapsed turvaliselt koolimajja jõudma.
Leena Pukk

Lääne-Harju politseiosakonna noorsooteenistuse juht
Jalakäijana vajavad kõik lapsed liiklusreeglite meeldetuletamist. Algkooli õpilastega
(mitte ainult esimesse klassi
minevate lastega) tuleks lapsevanemal kindlasti koolitee
mitugi korda koos läbi käia.
Seda tuleks teha nii kooli
minnes kui ka koolist tulles.
Laps ei oska ohte ette näha,
mistõttu kõik võimalikud
ohud tuleb talle lahti seletada ning anda nõu, kuidas
erinevates kohtades käituda.
Laps peab teadma, et kõnnitee puudumisel peab käima
vasakul pool sõidutee ääres,
et nii autojuht kui ka jalakäija
teineteist näeksid.
Juba aegsasti tuleks mõelda helkurile, mis tuleb riputada riiete külge paremale
küljele täiskasvanud inimese põlve kõrgusele. Üle tee
minnes peab kasutama vöötrada “sõber sebra”, kui tee
ületamiseks ettenähtud koht
on vähem kui 100 meetri
kaugusel. Kuid ka ülekäiguraja puhul tuleb seisatada ja
veenduda, kas autojuhid on
jalakäijat märganud ja val-

mistuvad teed andma. Kui
jalakäijate ülekäigurada ei
ole, saab teed ületada siis,
kui oled veendunud, et ühtegi autot ei tule.
Sõites kooli jalgrattaga, tuleks kasutada vajalikku turvavarustust (peas kiiver, kaasas
rattalukk). 10–15-aastastel
ratturitel peab kaasas olema
jalgratturi juhiluba. Jalgrattaga peab sõitma jalgrattateel,
selle puudumisel sõidutee äärmisel parempoolsel
rajal. Jalgrattur ei
tohi sõita kõnniteel
(piirang ei kehti alla
10-aastaste
laste
puhul). Jalgrattur,
ületades sõiduteed
“sõber sebra” kaudu, peab ratta pealt
maha tulema.
Vanemad
kui
14-aastased lapsed
saavad kooli sõita ka
mopeediga, kuid ei
tohi unustada kiivrit,
mis peab olema nii
juhil kui ka kaasreisijal. 14–15-aastastel mopeedijuhtidel

peab kaasas olema mopeedi
juhiluba. Mopeedil peab sõidu ajal põlema ees valge tuli
ning mopeediga peab sõitma
jalgrattateel (mitte jalgratta- ja
jalgteel), viimase puudumisel
sõidutee äärmisel parempoolsel rajal. Mopeediga ei tohi
sõita kõnniteel.
Paljud lapsed tuuakse
kooli autoga. Siinkohal tuleb
autojuhil jälgida, et kõik sõitjad oleksid turvavarustusega
nõuetekohaselt kinnitatud.
Seda olenemata sõidetava
teelõigu pikkusest. Auto tuleb

peatada vastavalt liikluskorraldusele ja võimalusel nii,
et laps saaks väljuda autost
ohutult.
Me kõik teame, et on veel
palju reegleid ja õpetusi,
mida peab teadma või meelde tuletama. Tehkem seda,
lapsevanemad! Siinkohal sai
ära toodud vaid osa nõuetest.
Täitkem üheskoos liikluseeskirja, sest ainult nii saame me
ära hoida õnnetusi ning meie
lapsed jõuavad kooli ohutult
ja õnnelikena. 
Illustratsioon: Maanteeamet

Reedel, 26. septembril algusega kell 18.00 toimub Saue
mõisas rahvusvahelise noortevahetusprojekti “Noorte
Krimmi eestlaste jälgedes” ühine lõpuseminar, kust on oodatud osa võtma projektis osalenud noored koos vanematega, projekti rahastaja, Sihtasutus Archimedes Euroopa
Noored Eesti Büroo ning projekti toetanud Rahvastikuministri Büroo.
Koosviibimisel antakse ülevaade projekti käigust ning
tegevustest, peegeldatakse osalenud noorte tagasisidet
ning vaadatakse projekti käigus valminud filmi.
Projekti näol oli tegemist kahepoolse noortevahetusega, tegevus leidis aset 29.07–05.08.2008 Krimmis Ukrainas. Osalejaid oli kahelt maalt kokku 38.
Projekti eesmärkideks olid ajaloo tundmaõppimine ning
juurte otsimine ja integratsioon.
Noortekeskuse Krimmi-reisist oli lähemalt juttu 29. augusti Saue Sõnas. 

Noortekeskus on varaait
Varaait on koht, kus on olemas
avatud noortekeskuse teenuste
mitmekesistamiseks hulk vajalikke vahendeid — sportimis- ja matkatarbed, muusika- ja kunstitarbed
ning vaba aja veetmise vahendid.
Varaait laenutab tasuta vahendeid teistele noorsootöö tegijatele
ja noortele juba alates 26. juulist
2006, kasutamiseks ainult mitte-ärilistel eesmärkidel.
Olemasolevad vahendid vähendavad noorteürituste
eelarvet, sest pole vaja enam rentida helitehnikat, dataprojektorit, valgustehnikat, jalgrattaid, kaameraid jne.
Ka vähemkindlustatud perede lapsed saavad kaasa lüüa
laagrites, matkadel (sh jalgrattamatkadel), sest kõik vajalik on olemas ressursikeskustes.
Kuivõrd Saue Noortekeskus tegutseb Varaaidana juba
kolmandat aastat, on selle ajaga jõutud soetada palju erinevaid vajalikke vahendeid, nagu näiteks jalgrattad, telgid,
magamiskotid, seljakotid, ronimisvööd, karabiinid, köied,
savipõletusahi, elektritrei jne. Käesoleval aastal lisandusid 46-tolline Panasonicu plasmateler, WII-Nintendo mängukonsool koos erinevate mängudega ning tantsumatid.
Viimaste näol on tegemist mõnusa harrastuse ja aktiivse kehalise meelelahutusega. See maailma esimene kogu
kehaga mängitav arvutimäng on ka tantsuspordi ala, mis
just praegu teeb oma võidukäiku kogu maailmas. Põhimõte on väga lihtne: mängija jalge all on tantsulava ja sellel neli noolt — üles, alla, vasakule ja paremale: Ekraani
ülaosas on neli statsionaarset noolepesa. Ekraani alaossa
tekivad samuti nooled, mis liiguvad seisvate nooltepesadeni. Kui liikuv nool jõuab seisva noolepesani ekraani ülaosas, tee jalalöök vastavas ruudus tantsulaval. Õigeaegse
tantsusammu tegemist abistab muusika. See o huvitav ja
atraktiivne meelelahutus kõikidele soovijatele!
Hetkeseisuga on Eestis 37 toimivat Varaaita, kes kõik
on nõus ja valmis oma soetatud vahendeid teiste noortekeskustega jagama. Tuleb ainult aegsasti kokku leppida ja
asjade eest head hoolt kanda!
Laenutamiseni!
Kristi Kruus
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Persoon

Rauno Pukonen: arst, rändur ja mesinik

Perepealik tuld süütamas.

Rauno kohalikega poseerimas.

Paapua väikerahvad on
harjunud sõdima.

Rauno Pukonen on erialalt arst ning töötab Ameerika ravimitootja Eli Lilly S.A. Balti piirkonna tegevjuhina. Tema hobid
on aga meditsiinivaldkonnast vägagi erinevad — reisimine,
mägedes matkamine ning laevamudelite ehitamine.
Paapuas elatakse puu otsas, kuna vihmametsade all
pole kuiva kohta...

Gerli Ramler
43-aastane Rauno elab Sauel
alates 2000. aastast koos
abikaasa, kahe täiskasvanud
lapse, mesilaste ja kassiga,
kellele on hoovile oma kuudike ehitatud. Matkamas
käib ta nii üksinda, tööasjus
kui ka seltskonnaga. Ja eriti
südamelähedane on talle mägedes ronimine.
„Alpinistid
jagunevad
tegelikult kahte gruppi —
ühed on tehnilised ronijad,
teiste eesmärk on aga tippu jõuda suhteliselt väikese
vaevaga ehk nemad on siis
matkajad. Mina kuulun matkajate hulka,“ räägib mees,
kes esimese retke mägedesse tegi 10 aastat tagasi sõprade kutsel. „Käisime Eesti
esimese ametliku ekspeditsioonina Himaalajas, kus
tõusime soliidse kõrguseni — üle viie kilomeetri. Üllatuslikul kombel selgus, et
talun kõrgusevahesid hästi ja
nii piisas vaid ühest korrast,
et mind nakatada — adusin,
et suur osa maailmast elab
hoopis teist moodi, kui meie
siin Eestis arvame, ning et
see huvitab mind tõsiselt. Samas, eks mul on seda tõmmet
mägede poole antud kaasa ka
verega, sest mu ema on pärit
Karpaatidest.“
Nüüd käib Rauno mägedes keskmiselt korra aastas
ja ikka sama seltskonnaga,
kellega alustatud sai. Viimane kord käidi sel suvel UusGuinea Indoneesia-poolsel
saareosal asuval Carstensz
Pyramidil ning ka see reis
jättis kustutamatu mälestu-

se. Lisaks on Rauno käinud
ronimas näiteks Kašmiiris,
Pakistanis, Aafrikas, Kilimanjarol, Araratil, Peruus,
Boliivias... „Mul on meeletult vedanud reisiseltskonnaga. Nad on kõik kogenud ja
rahulikud mägimatkajad…
Mina täidan tavaliselt arstirolli, kuigi õnneks midagi
hullu meil juhtunud pole —
väikesed nihestused, külmetused ja tursed on mägedes
normaalsed, samuti õnnestub
vahel mõni kohalik viirus
hankida,“ jutustab ta. „Grupis
peab „keemia“ toimima, suvaliste inimestega ei suudaks
nädalate viisi koos olla ja telki jagada. Sellistel puhkudel
võivad sõna-hõõrumised olla
kerged tekkima, eriti ülevad
hõredas õhus, kus mõte on
niigi moondunud.“
Eriti hindab Rauno grupijuht Tõivo Sarmeti ettevalmistust igaks reisiks. „Ta
valmistab alati ette äärmiselt
põhjaliku sotsiaalse programmi, et oskaksime oodata,
mida näha saab — kõik on
läbi mõeldud. Kui juba kaugele maale minna, siis võtame alati aega ka kohaliku
elu-oluga tutvumiseks.“

Eksootilised maad,
huvitavad hõimud

Nii külastati viimase reisi ajal
Indoneesias näiteks monide
hõimu, kellel oli sel hetkel
lein ning kolme päeva jooksul ei saanud matkajad külast
edasi, sest lein on lein. Moni
hõimu liikmed käivad muide
ringi peaaegu alasti — naisi

ehivad vaid rohust seelikud,
mehed kannavad suguti otsas
toru.
Kui lõpuks liikuma saadi,
kulges teekond läbi tiheda
džungli, kusjuures kõige ees
kõndis kohalik, kes sõna otseses mõttes raius teed läbi
puude. 4884-meetrine Carstensz Pyramid vallutati kuue
tunniga ning alla tulles peatuti taas monide juures, kes
olid vahepeal püüdnud kinni
nokklooma ja kuskusi. Need
loomad küpsetati džungli
moel maa sisse kaevatult. Ka
näidati eestlastele uhkusega üle 300-aastase kunagise
pealiku muumiat, mida üks
mees oma kodus hoidis.
Danide hõimuga koos sai
osaletud sealsel uhkel igaaastasel rahvuslikul festivalil, millest võttis osa umbes
70 000 inimest. „See on ainus üritus, mida paapualased
tohivad korraldada — nagu
Eesti laulupidu. Peo käigus
toimusid ka vibulaskmis- ja
odaviskamisvõistlused välismaalastale. Ivar Lai võitis odaviske ning mina sain
vibulaskmises teise kohta,“
naerab Rauno. „Aga nagu
ikka juhtub, läksid kohalikud
hõimud hoogu ning tõmbasid
üles Paapua lipu. Meie olime
selleks ajaks juba lahkunud,
kuid juba järgmisel päeval
evakueeriti kõik välismaalased, sest algasid massirahutused. Neil on seal klannide,
keskvõimu ja suguharude
vahel pidevalt mingid sõjad
ja mehed käivad alati ringi,
relv kaasas. Ka meid hoiatati,

et pimedas ei tohi külavahel
luusida, võib oda saada.“
Seejärel viis tee koroway’de juurde, kes elavad
umbes kaheksa meetri kõrgusel puu otsas, sest maapind on elamiseks väga
märg. Nende elu on väga kiviaja-lähedane, märgib Rauno. Nad elavad korilusest,
tööriistadeks kivikirved ja
luust noad. Kütitakse vibude ja nooltega ning süüakse
ka tõuke ja vastseid. Kummalisi hõime on sealkandis
veelgi, osa on „avastatud“
alles 1980ndail, osa ilmselt
üldse veel leidmata. Näiteks Peruu ja Boliivia piiril
asuva Titikaka järvel elavad
tuhanded inimesed roost
tehtud saarte peal, mida nad
pidevalt uuendavad — vihmaperioodidel kord nädalas,
muidu kord kuus. Roosaarte
peal asuvad nende majad ja
isegi koolid.

Mägironimine raske,
kuid konti ei murra

Mägironimine on raske ala.
Kuid samas nendib Rauno,
et kuigi ta on eluaeg spordipoiss olnud, ei tee ta iga
järgneva matka jaoks eraldi
trenni. „Meil on palgatud
varustuse kandjad, iga ronija
jaoks umbes kolm kohalikku. Endal on samal ajal seljas 6-7-kilogrammised kotid,
kus on kaamera, kiiver, päevasöök jne. Võrreldes Lääne
inimestega oleme isegi tagasihoidlikud, neil on tihti ikka
väga palju riideid kaasas,“
jutustab ta. „Samas, esimesel

Kohalikud.
reisil tassisin ise oma 25-kilost seljakotti, sest tookord
oli meil kümne inimese peale üksainus kandja. Siis oli
raske.“
Mägedes matkamine pole
Rauno sõnul üldjuhul kallis hobi, sest mingit otsest
erivarustust ala ei vaja ning
maad, kus matkatakse, on
sageli palju odavamad kui
Eesti. Samas maksab tihtilugu palju lennupilet või mäepilet või on lihtsalt keeruline kohalike võimudega asja
ajada, sest osa riike nõuab
erilubasid. Näiteks Antartika kõrgema tipu vallutamine
pole tehniliselt sugugi keerukas, kuid sinna lendab vaid
üks lennufirma, kes küsib
pileti eest 400 000 krooni.
Ja Armeenia mägismaal tänapäeva Türgi territooriumil
asuva Ararati tippugi saab
tõusta vaid mitmesuguste
lubade saamise ja pika asjaajamise järel. Muide, SuurAraratile tõusis esimesena
üle saja aasta tagasi Tartu
ülikooli rektor Johann Jakob

Friedrich Wilhelm Parrot
koos oma üliõpilastega.
„Mulle meeldib reisida
ning mida eksootilisem koht
on, seda huvitavam. Olen
üksinda käinud ära näiteks
Tansaanias, sealsetes hüttides ööbinud ning läbi mitme
tõlgi kohalikega vestelnud.
Ei ole keegi mind tahtnud ära
süüa või maha tappa,“ kõneleb mees. „Palju pean reisima
ka tööasjus ja eks ka perega
käime puhkamas. Mägesid
vallutama nad minuga ei
tule, kuigi pojal tundub tõsine huvi tekkimas olevat.“
Lisaks matkamisele meeldib Raunole tegelda oma
mesilastega, käia mootorpaadi ja purjekaga sõitmas
ning ehitada laevamudeleid.
„Laevamudelite vastu on
huvi päris pisikesest peale,
olen isegi olnud Eesti mitmekordne meister ning Nõukogude Liidu koondises. See
on täiesti omaette teadus,
kuidas pisikesi laevu panna
sõitma 200 km/h!“
Fotod: erakogu
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Kaks unustamatut päeva Soomes

„Küll oli meeldejäävalt tore see turismireis
Soome — järvedemaale!” Just nii meenutavad
seda reisi 43 osalejat. Oli jah super, arvan minagi ja püüan anda teile ülevaate nähtust-kuuldust.
Koidula Soosalu
Parima tulemuse saamiseks
langes kõik vajalik kokku:
Maie Uhtliku tasasel asjaajamisel sai kokku sõbralik
seltskond; eelmise aasta Ahvenamaa-reisi giid Katrin
oma teadmiste jagamise ja
meie eest hoolitsemisega oli
parim; olematuks jäänud
suvi kinkis meile need neli
päikest täis viimast juulikuu
päeva.
Lõdvestav puhkus ja ootus algas, kui Tallinna siluett
hakkas kaduma ja Helsingi
kontuurid kasvasid. Küllusliku õhtusööginaudingu ja õõtsuvas laevas väljamagamise
järel algas hommikul reis läbi
Helsingi. Lühipeatus Kotkas — seal lõppes ju nõukaajal Soomega tutvumine.

Soome Järvistu

Porvoos kõndisime tuttavlikel munakivisillutisega tänavatel, heitsime pilgu võimsale

Toomkirikule. Kui Runebergi
haual ta värsid ei meenunud,
jätsime ometi meelde temanimelise säästuaja koogiretsepti.
Lappeenranna poole sõites tundsime Vene piiri lähenemist. Tsaar Aleksander I
kalastusmajake, sõjaväelinnak, liivalossid. Olime jõudnud Soome Suure Järvistu
algusesse. Võimas Saimaa
veteväli, mille ääres, keskel
ja järvede vahel meie retk
kuni Savonlinnani kulges...
Imatrale jõudes valmistusime kose vetemöllu jälgimiseks. Elamuse võimsuse
edasiandmiseks ei piisa sõnadest! Kui praeguseks elektri
tootmiseks kasutatav vete
võimsus suunatakse vanasse
sängi kosest langema, jääb
nagu hetkeks aeg seisma.
Sibeliuse muusika, mürisev
kosk, üle langeva vee trossil
kihutavad elamusteotsijad...

Hambaproteeside
hüvitistest
Alates 1. augustist 2008 maksab Haigekassa hambaproteeside hüvitist lisaks
vanaduspensionäridele ja vanematele
kui 63-aastastele isikutele ka töövõimetuspensionäridele. Haigekassa hüvitab
hambaproteeside maksumusest 4000
krooni üks kord kolme aasta jooksul.
Töövõimetuspensionär on püsivalt töövõimetuks tunnistatud (16-aastane kuni vanaduspensioni ealine) inimene, kelle töövõime kaotus on 40–100%.
Hambaproteeside teenuse hüvitise taotlemiseks on kaks võimalust:
1) kindlustatu esitab avalduse hambaproteesi tegijale ning hambaproteesi tegija esitab
avalduse ja raviarve Haigekassa piirkondlikule
osakonnale. Sellisel juhul hambaproteesi tegi-

Kaldal olid valves kiirabiautod. Peatunud ajahetk möödas, tuli teekonda jätkata.
Täiesti sürrealistlik pilt oli
näha teedel piiriületamist
ootavaid autoronge. Vene
põhjatu turg on ootamas sõiduautode saabumist. Meie
puhkasime end suurepäraselt
välja õdusas ööbimispaigas. Hommikusöögi järel oli
meie ihu ja hing jätkamiseks
valmis.

Maailma suurim
puukirik

Järvedemaa vahel peatusime
Retretti kunstikeskuse külastamiseks. Terve linnak, maa
all ja ka maa peal, on täis
kunsti igale maitsele. Ainult
meil oli aega vaid hetkede
nautimiseks, pilguheitmiseks.
Selle keskuse direktoriks on
eestlanna Anu Liivak.
Maailma suurim, Kerimäki puukirik — kujutleda vaid,

jale esialgu maksma ei pea, proteesid maksab
tegijale 4000 krooni ulatuses kinni Haigekassa. Summa, mis ületab 4000 krooni, peab
kindlustatu ise maksma.
2) kindlustatu esitab avalduse Haigekassale, kuid seda ainult sel juhul, kui hüvitise taotleja pole esitanud hüvitise saamise avaldust
hambaproteesi tegijale. Haigekassa kannab
siis hüvitise kindlustatu pangaarvele 90 päeva
jooksul pärast nõutavate dokumentide laekumist Haigekassa piirkondlikku osakonda.
Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus. Kui kindlustatu ei ole varem Haigekassale teatanud oma pangakonto numbrit või kui
ta soovib hüvitise maksmist kolmanda isiku arveldusarvele, peab ta täitma vastava avalduse
Haigekassa piirkondlikus osakonnas. Elukoha
andmeid saab muuta ka Internetipanga E-teenuste või kodanikuportaali kaudu.
Hüvitise taotlemise avalduse võib saata
posti teel või tuua ise haigekassa klienditee-

jõulujumalateenistust kuulamas korraga 5000 inimest!
Kui 1947. aastal, kiriku ehitamise ajal kivide muretsemiseks raha ei jätkunud, värviti
puit kivi-imitatsiooniks.
Savonlinna — järvistu
keskpunkti sinise vetevälja
keskel on 1475. aastal ehitatud Olavi kaitsekindlus. Mitte
unustada, et idanaabri eest on
tulnud end pidevalt kaitsta!
Tutvusime veidi linnaga, toimus ekskursioon kindluses.
Põlvekõrgused trepiastmed
kitsastel kivitreppidel olid
ehitatud sõdalaste tarvis. Kes
meist suutis, see ka ronis.

Eriekskursioon
pakkus uskumatu
elamuse

Giid Katrinil õnnestus meile
saada ka eriekskursioon tutvumaks kuulsa Savonlinna
ooperifestivali mängumaaga.
Sellest on jäänud võimas,

uskumatu tunne... Meid juhtis noormees, kes on samas
kaasa teinud koorilauljana. Tema oma teadmiste ja
emotsionaalse esinemisega
viis meid ajaloo radadele,
teatrisaali ja lavatagusesse
maailma. Ooperifestivalide
alusepanijaks oli l912. aastal
lauljatar Aino Acktè. Aastaid
mängiti lageda taeva all, ka
vihma korral. Nüüdseks on
see askeetlik saal katuse all,
kuid lava on ooperietendusteks, eriti just näitlejate jaoks,
raskeks proovikiviks. Traditsioonide nimel tuleb vastu
pidada — au ja võimalus,
samuti „fiiling“ olla kohal
siin ja praegu, on palju väärt.
Elamuse saamiseks võib ju
ka kannatada. Pääsesime
tutvuma ka lavataguste ruumidega, jah — see on karm
maailm. Artistide jaoks vajalikud tingimused peaaegu
puuduvad, sest grimmi teha,

nindusbüroosse; ümbrikule tuleb märkida
“Hambaraviteenuse hüvitis”. Avalduse blankett on saadaval Haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja Haigekassa koduleheküljel. Samuti saab avalduste
blankette küsida Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajatelt.
Hüvitise maksmise eelduseks on, et hambaraviteenuse avalduse esitamise kuupäeva
ja teenuse osutamise kuupäeva vahe poleks
suurem kui kolm aastat. Juhul, kui kindlustatu
saab proteesid odavamalt kui 4000 krooni, siis
ülejäänud summa eest võib ta kolme aasta
jooksul teha erinevaid proteesimis- ja parandustöid.
Millal täitub 3 aastat ja saab taotleda uuesti
hambaproteeside hüvitist?
Kui pensionärile pole varem hambaproteese
valmistatud, siis hakatakse 3-aastast perioodi
arvestama esimese hambaproteeside tegemise arve lõpetamise kuupäevast ehk päevast,
millal tema proteesid valmis said. Uuesti tekib
hambaproteeside hüvitise taotlemise õigus

riietuda ja keskenduda tuleb
kitsastes käikudes ja õuel
olevates „konteinerites“. On
juhtunud, et laulja on läbi
müüriavade ronides isegi
kinni jäänud… Savonlinnas
on dirigeerinud ka meie Eri
Klas ja Anu Tali, laulnud
Mati Palm ja paljud paremad
koorilauljad. Ometi ootavad
nii esinejad kui ka — juba
aasta ette! — pääsme ostnud
vaatajad Savonlinna Ooperifestivali. Meie sealoleku ajal
andis etendusi Hiina ooper.
Lossist lahkumisel tulid meile sillal vastu eksootilised
hiinlased, põhjamaises karges atmosfääris.
Meil jääb üle vaadata koduses Estonias ära ooperietendus ja kanda see mõttes
üle Savonlinna.
Õnneliku kojujõudmise
järel jäi mõtetesse soov tuleval aastal koos giid Katriniga
uuesti reisile minna. 

siis, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm
aastat ning ta pöördub hambaproteeside parandamiseks või uute proteeside saamiseks
hambaarsti juurde.
Ka siis, kui kindlustatu sai hambaproteesid odavamalt kui 4000 krooni, arvestatakse
3 aastat esimese hambaproteeside tegemise
arve lõpetamise kuupäevast. Kasutamata jäänud osa hüvitisest järgmisse perioodi edasi ei
kandu.
Kui pensionär kahtleb, kas eelmiste proteeside valmistamisest või parandamisest on
kolm aastat möödas, siis soovitame tal seda
täpsustada proteeside valmistajaga või uurida see Haigekassast enne hambaarsti juurde
minemist igaks juhuks järele. Selleks võib helistada Haigekassa infotelefonile 16363 (E–R
8.30–16.30).
Väljavõtte Haigekassa kodulehelt koostas
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht,
679 0174
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Kultuur ja meelelahutus
Saue Õhtujooks 6. septembril 2008

Õpime mõnuga —
erinevad üheskoos
Käesoleval aastal toimub 10.–17. oktoobrini 11. korda
Täiskasvanud Õppija Nädal (TÕN), mille eesmärgiks on
tuua õppimisvõimalused ja vastav informatsioon inimestele lähemale, sest enese pidev ameti- või huvialane täiendamine aitab elus edasi.
Saue Huvikeskus alustab täiskasvanute huviringide
tööd alates 29. septembrist ja kel aega, tahtmist ning huvi,
on oodatud osalema.
29. sept kell 18.00–20.00 keraamika kursuse tutvustus, juhendaja Virve Laan
2. okt kell 18.00–19.00 kõhutantsu kursust tutvustav
tund, juhendaja Mai Suvi
5. okt kell 17.00–18.30 seltskonnatants, juhendaja
Käthe Kobin
7. okt kell 20.00–21.00 ladina tantsu tutvustav tund,
juhendaja Pirje Laagus
8. okt kell 14.00–15.00 loeng tervislikust toitumisest
Saue lasteaias, lektor Ene Mägi
10. oktoobril kell 18.00 on sügispidu, kus tutvustatakse huvitegevuse võimalusi, esinevad taidlejad, täiskasvanud õppijad.
Keda huvitavad TÕN-i ettevõtmised maakonnas ja üle riigi,
leiab sellekohast infot aadressilt www.andras.ee
Margit Ots
Saue Linnavalitsuse kultuuri-, haridusja spordivaldkonna peaspetsialist

Perekonnad, kes osalesid üritusel
kõigi oma liikmetega.
Aplaus! Suur tänu osalemast!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSULA
PALU
EERME
KÄÄRIK
REIMAN
MITT
URVA
ODAMUS

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LIIVAMAA
SÕRMUS
SOOSALU
LIIVE
KESKÜLL
MALKUS
HIMMA
ELMELO

Vana Baskini teatri etendus
VIIMANE SIGAR
31. oktoobril kell 19.00 Saue koolimaja saalis
Mängivad: Tõnu Aav, Helgi Sallo, Ago-Endrik Kerge ja
Marika Korolev
Piletid hinnaga 110 krooni (sooduspilet) ja 135
krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum
124) T, K, N 15.00–18.00

On veel mõned vabad kohad
Saue Huvikeskuse poolt korraldatavale
laeva- ja bussireisile
ROMANTILINE BAIERIMAA
24.04–02.05.2009

Tule ja osale meie ringides
2008/2009 õppeaastal

STOCKHOLM – LÜBECK – ROTHENBURG –
NEUSCHWANSTEIN – GARMISCH PARTENKIRCHEN –
ETTAL – LINDERHOF – PARTNACHKLAMM –
OBERAMMERGAU – MÜNCHEN
Sellel reisil sulab ühtseks tervikuks romantika ja
muinasjutt, looduse jõud ja ilu, Alpi mäed ja aasad,
suurlinnad ja väikesed imekaunid Baierimaa külad.

TÄISKASVANUTELE
• Line-tants algajatele. Toimub pühapäeviti kell
19.00–20.00 koolimaja aulas. Osalustasu 40 krooni
kord. Ühest perest osalejatele soodustus! Juhendaja
Kaie Seger
• Seltskonnatants alustab 5. oktoobrist ja kestab 14.
detsembrini pühapäeviti kell 17.00–18.30 koolimaja
aulas. Tasu paari kohta 1600 krooni. Juhendaja Käthe
Kobin
• Ladina-Ameerika tantsud algajatele. Kavas: Salsa,
Chacha, Bachata, Merngue. Trennid toimuvad teisipäeviti kell 20.00–21.00 koolimaja peeglisaalis alates
7. oktoobrist. Kuutasu 200 krooni. Juhendaja Pirje
Laagus
• Kõhutants. Kursus algab 2. oktoobrist, neljapäeviti
kell 18.00–19.00 koolimaja peeglisaalis. Kuutasu 200
krooni. Juhendaja Mai Suvi
• Rahvatants. Saue Simmajad nais- ja segarühm. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti Saue lasteaia
saalis. Info telefonidel 515 5097 Piret, 507 8758
Kalev. Juhendaja Piret Kunts
Saue Kägara naisrühm. Tunnid toimuvad esmaspäeviti
ja kolmapäeviti kell 20.00–21.30 koolimaja aulas. Info
telefonil 5194 4767 Elena. Juhendaja Elena Kalbus
• Keraamika alustab esmaspäeval 29. septembril, kell
18.30–20.00. Kogunemine valvelaua juures. Ühekordne tasu 50 krooni. Juhendaja Virve Laan
• Rahvamuusika ansambel, juhendaja Reet Jürgens,
tel 522 3635
• Inglise keele kursus. Teisipäeviti, alates 7. oktoobrist
kell 18.00–19.30 ruumis 314. Õpetaja Karin Tümanok. Tasu 1000 krooni
Registreerimine ja täpsem info:
koolmaja ruumis 124, telefon 659 5009
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

õnnitlEME!

Septembri sünnipäevad:
EMMELINE RANNIK 95
AILI KUNINGAS 95
LEIDA REMMIK 95
HALJA ROODLA 88
ILSE TABUR 88
ARTUR PIHLAKAS 86
JAAN RAND 84
MEERI APS 84
RENADE VAGANOVA 84
HELGI TRAMPAS 84
SILVIA-URSILA NÕMMSALU 84
RENATE VAINO 83
HELMI AULIK 83

LEONTI VLASENKO 82
LIIDIA-RENATE LANGE 82
HANS PÄRT 82
LUULE ARRAK 80
ARMAND NAGEL 80
ELENA LIIVAOTS 75
LINDA VIIDAS 75
VALLO-JOHANNES
PAUMING 70
RUTT VOOR 70
SAIMA-SIRJE SEPP 70
MAILA KUUSK 70
HEINAR KOCH 70

Oktoobri alguse üritused
päevakeskuses
01.10

02.10
03.10

06.10
07.10
08.10
09.10
10.10

11.00 Väljasõit päevakeskuse juurest Maarjamäe lossi (ekskursioon algab kl 12.00)
15.00 Rahvusvahelise Vaimse Tervise
päevaks ps eriv inimestele filmi vaatamine:
„Piinatud geenius“
Eelregistreerimisega, kohti grupis piiratud arv
12.00 Ps erivajadusega inimeste tegelustund
15.00 Saksa keel (edaspidi saksa keele algus
neljapäeviti 15.00)
11.00 Saue Linna Invaühingu infotund
13.00 Rahvusvahelise eakate päeva puhul:
kuulame muusikat, räägime juttu, joome teedkohvi jms
16.00 Vabastav hingamine. I kogunemine,
huvilistel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses, samas saadaval ka täpsem info.
14.00 Alustab tööd soome keele grupp (edaspidi igal esmaspäeval 14.00)
10.00 Erivajadusega inimestele: sügisese
looduse vaatluspäev
12.00 Ootame Norra reisist osavõtjaid! Kaasa
pildid-plaadid ja … hea tuju
15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
12.00 Erivajadustega inimestele kinokülastus: „Mina olin siin!“ S. Henno
17.00 Küüditatute vestlusring
11.00 Kasutatud riiete jagamine

14. oktoobril Vanemuise teatri ühiskülastus: „Šugar ehk
džässis ainult tüdrukud.“ Veel on vabu kohti!
Inimeste soovidele vastu tulles toimub 20. oktoobril uus
väljasõit Kirna mõisa! Soovijatel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses.
27. novembriks on broneeritud piletid Vanemuise teatri
etendusele „Kõik aias!!!“
Saue Päevakeskuse töö- ja õppetubades alustab
2. oktoobril tööd käsitööring, käsitööhuvilistel on võimalik naistega ühineda igal teisipäeval ja reedel 11.00–
15.00. Tööd tehakse aadressil Koondise 9–1 (õues välisuksel kell nr 1). Jõulukinkidele mõeldes ... sokid, sallid,
kindad! Vajalikku infot saab päevakeskuse telefonil 659
5070 ja Helmi Auliku mobiiltelefonil 5615 5117.
Saue Linna Invaühingu esinaise Elena Kalbuse vastuvõtt
toimub Koondise 9–1 ruumides teisipäeviti 10.00–
14.00, telefon 685 7246; 5194 4767.
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Õhtujooksu tulemused
Koht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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20
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22
23
24
25
26
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45
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65
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67
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
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92
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94
95
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100
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104
105
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120
121
122
123
124

Nimi		
Peeter Pihl		
Jaanus Gross
Martin Sagaja
Hannes Allikvere
Jaan Puidet		
Rauno Neuhaus
Mati Riimaa		
Martin Eerme
Tiit Tõnismäe
Maikel-Enok Oll
Eenrik Vospert
Raimo Rikka
Kuno Tormer
Ilmar Toomsalu
Sten Kivistik
Tõnu Odamus
Terje Odamus
Andreas Aadli
Targo Kalamees
Andi Himma
Cristian Anton
Martin Himma
Ilmar Räni		
Marliis Odamus
Jaak Raivo		
Marko Pikkar
Alla Šilenok		
Kalev Israel		
Liis Kurm		
Brita Liivamaa
Kärt Tõnisson
Ingrid Kuningas
Toivo Võsu		
Anniriin Salutee
Epp Kalamees
Kassandra Kütt
Martin Aadli		
Andrus Joasaar
Aimar Lilienberg
Olev Alet		
Anna Maria Himma
Katrin Teder		
Nancy Einberg
Jaanus Tõnisson
Egle Vospert
Ülo Kesküll		
Pille Sabolotni
Birgit Serbin		
Martina Eerme
Ivari Haltunen
Brigitta Toomingas
Toomas Daubert
Marianne Beilmann
Külliki Trepp
Krevon Alet		
Anna Maria Võsu
Greta Reino		
Andre Kesküll
Kersti Hein		
Liisbeth Salutee
Ene Kukk		
Hinno Vospert
Ants Vikerpuur
Elleriin Lepiste
Merili Urva		
Helen Urva		
Urmas Urva		
Mariell Kesküll
Anne Väin		
Merit Israel		
Maria Kristiina Eerme
Mari Eerme		
Riina Soosalu
Leida Madalik
Riho Kilp		
Enla Odamus
Birgit Birnbaum
Marek Sõrmus
Joosep Kuusk
Lembe Lutterus
Margo Kuusk
Kaidi Betti Käärik
Helen Elmelo
Marge Elmelo
Rasmus Reiman
Jaanika Jõgi		
Anna-Liisa Tõnismäe
Kaisa-Lotta Käärik
Haiko Käärik
Greta Silberg-Käärik
Piret Kestru-Bastig
Maige Tammsaar
Aivar Peenmaa
Merily Malkus
Merike Malkus
Reet Kuningas
Kaspar Reiman
Avo Reiman		
Berit Liivamaa
Tiiu Liivamaa
Terje Õunapuu
Margit Rande
Angela Kuusk
Kai Kaljula		
Marju Mägi		
Rita Reiman
Eha Tamme		
Helena Palu		
Indrek Palu		
Virve Palu		
Hanna-Liina Palu
Ain Osula		
Kerli Mitt		
Robin Mitt		
Rene Mitt		
Hendrik Kookmaa
Liina Kookmaa
Kristiina Liive
Kaimo Käärmann-Liive
Siim-Joonas Liive
Maie Särak		
Leili Laanepõld
Raili Sõrmus
Maimu Sõrmus

S. aasta Klubi		
1984
Saue Tammed
1975
West Sport		
1980
Eesti Raudtee Spord
1991			
1992
Siili PK		
1991
Saue Suusaklubi
1965
Koondise Kormoran
1968
Saue		
1970
Kiil&Ko		
1990
Saue		
1989
GAG		
1975			
1949
Leibur		
1968			
1983			
1943
Saue Suusaklubi
1969
Saue Suusaklubi
1996
Saue Tammed
1972			
1971
Porkuni		
1995
Saue Gümnaasium
1999
Tamsalu Gümnaasium
1978
Saue		
1995
Biathlon		
1973
Saue Jalgpalliklubi
1981
Saue		
1994
Saue Tenniseklubi
1955
Saue		
1977			
1997
Laagri Kool		
1981			
1964			
1950
Saue		
1989
Saue		
1972			
1991			
1999
Saue Gümnaasium
1984
Balkan Transport
1979
Balkan Transport
1938
Saue Sami		
1993
Tamsalu Gümnaasium
1973
Fazer Eesti		
1988			
1955			
1979			
1959
Saue		
1968
Siili PK		
1985
Saue		
1998
Saue Gümnaasium
1983
Saue Korvpalliklubi
2000
Viva Tantsuklubi
1977			
1966
Saue		
1981
Saue		
2000
Saue Gümnaasium
1984
Saue		
1999
Saue Gümnaasium
1996
Saue Gümnaasium
1973			
1995
Saue		
1956
Saue		
1964
Saue		
1930
Saue		
1973
Saue Lasteaed
2000
Saue Gümnaasium
1998
Saue Gümnaasium
1971
Saue		
1997
Saue Gümnaasium
1963			
1965
Saue Lasteaed
2001
Saue Gümnaasium
1970
Saue		
1961
Saue		
1948
Saue		
1941
Saue Tammed
1943
Saue		
1986
Saue		
1977
Merko Ehitus
1998			
1954
OK Orion		
1975			
1999
Saue		
1999
Saue Gümnaasium
1966
Saue		
2000
Saue Gümnaasium
1998
Saue Gümnaasium
1997
Saue Gümnaasium
2004
Saue		
1974
Saue		
1975
Saue		
1972
AS Laidol		
1975
Scandinavian Tobacc
1995
Saue Gümnaasium
2000
Saue Gümnaasium
1970
Saue Lasteaed
1960
Saue		
2002
Saue Lasteaed
1965
Saue		
2003
Laagri Lasteaed
1968
AS EMT		
1965			
1971			
1971			
1975
Saue		
1956
Saue Lasteaed
1964
Saue		
1956
Saue Lasteaed
1997
Saue		
1967
Plekk-Liisu Rattapo
1972
Saue		
2004
Saue		
1959
Siili PK		
1981
Saue Lasteaed
2005
Saue Lasteaed
1978
Eesti Politsei
2005
Saue Lasteaed
1978
Saue Lasteaed
1979			
1975			
2008			
1950			
1942
Saue		
2001
Saue Gümnaasium
1954
Saue		

Tulemus
11.42,3
11.55,4
12.13,8
13.08,6
13.20,5
13.51,5
14.12,0
14.25,2
14.33,0
14.45,7
14.51,6
14.59,6
15.05,4
15.23,8
15.27,8
15.34,9
15.37,0
15.38,7
15.55,5
16.16,5
16.22,3
16.26,2
16.29,4
16.30,2
16.35,6
16.40,4
16.53,6
17.06,8
17.36,3
17.43,5
17.57,8
17.58,2
18.03,3
18.12,4
18.32,2
18.32,7
18.34,1
18.52,2
18.52,6
18.59,2
19.01,2
19.08,3
19.20,7
19.34,1
19.35,1
19.54,5
20.06,1
20.17,0
20.17,9
20.20,3
20.21,1
20.21,5
20.26,3
20.37,0
21.12,2
21.30,1
21.32,3
21.56,9
22.00,3
22.02,2
22.08,1
22.11,6
22.20,1
22.25,6
22.25,8
22.31,2
22.33,8
22.47,4
22.58,1
22.58,3
22.59,1
23.05,7
23.07,7
23.11,6
23.33,3
24.09,2
24.58,7
25.19,4
25.21,5
25.25,4
25.26,0
26.02,6
26.18,8
26.19,2
26.25,2
26.25,5
26.47,3
26.52,6
26.52,9
26.53,3
27.14,9
27.15,9
27.41,6
27.42,3
27.50,1
27.51,2
27.57,2
27.57,4
28.01,2
28.01,5
30.05,9
30.22,7
30.22,9
30.46,6
31.11,3
32.45,3
32.45,9
33.01,7
33.12,0
33.12,2
33.13,2
33.54,0
34.15,0
34.15,2
34.15,4
38.46,7
38.47,9
38.54,4
38.55,3
38.55,8
39.05,6
40.03,8
40.42,4
40.47,7
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Tarbijainfo

Armsad muusikasõbrad!

“Saue Kontsertsügis 2008”
kutsub kõiki teisipäeval, 7. oktoobril kell 19.00
Saue Gümnaasiumi saali
Saue Muusikakooli õpetajate kontserdile.
Esitatakse meeleolukaid teoseid, põnevates koosseisudes.
Kontserdiga tähistatakse ülemaailmset õpetajate päeva.
Sissepääs vaba.
loe lisa www.sauemk.edu.ee

ettevalmistusklass
Muusikakool ootab 6–7 aastaseid õpilasi
ettevalmistusklassi!
Tunnid toimuvad teisipäval ja neljapäeval kell 18.30–19.15
Saue Gümnaasiumi ruumis nr 123.
Info 659 6054, www.sauemk.edu.ee

Novembris Keila Selveris
avatav ilusalong ootab
oma kollektiiviga liituma

Puhastusfirma Kraamer
pakub tööd Tänassilma parki

juuksurit

Töö algab 06.50 E-R.
Võimalik kastutada tööliste bussi.
Info 661 4042 (08.00–16.00)

kosmeetikut
küünetehnikut
Võimalik töötada nii kohatasuga kui palgalisena.
CV saata:
kalle@maic.ee,
tel. 509 3900

koristajatele
kojamehele

ehitustöölisi

reisibusse
veoautosid

Asume: Tule põik 1, Saue
Palk kokkuleppel, täistööaeg,
väljaõppe kohapeal.
Tel. 666 0420, 5615 5303
info@harmet.ee www.harmet.ee

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee,
müügitel. 5 255 224, 5 254 292, üldtel. 6 596 912
Nõmme, Keila, Saku, Saue tellijatele

HANSADOOR.EE

üldklassikaline,
antitselluliit, mee, laavakivi

MASSAAž
UUS! Hirudoteraapia
e. kaaniravi
Tööaeg kokkuleppel (ka laup.,
pühap). Pensionäridele soodustused. Tel. 5454 4559
Hooldus jalgadele, punktmassaaž (akupressuur) +
pediküür. Tai jalamassaaž.
Tööaeg teisipäeviti, neljapäeviti,
laupäeviti. Tel. 5624 9894

Müüa

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku
Tranpordivõimalus
Tel: 509 6546

Võtan rendile
 Üürin 1-või 2-toalise korteri

Sauel normaalse hinnaga või
kellegi juurde, kes vajab hooldamist. Tel: 5845 5173

 Mees (korstnapühkija–pot-

Ostan

90
Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas (apteegi ruumis)

Tel: 5096158
www.kraugon.ee

HARMET OÜ võtab tööle

soodustus - 10%

Vaata www.saue.ee

Aedade, väravate,
lehtlate, terrasside
ehitus ja müük

tsepp) üürib Sauel elamispinna
otse omanikult.
Tel 522 1082, Juhan Räni
E-post: juhanrani@hot.ee

Seisukord pole oluline.
(SCANIA, MB, DAF, VOLVO, MAN)
RAHA KOHE KÄTTE
Tel 516 2499

Ehitus/remont
 Liuguksed ja garderoobid.

Hinnad soodsad, garantii.
Tel. 502 9075

Kinnisvara
 Vahetada 2 toaline heas

seisukorras kõigi mugavustega
ja rõduga korter 49 m2 Paides
samaväärse või väiksema korteriga Sauel või lähiümbruses.
Hind vahetus+kompensatsioon
kohe kätte! Omanik 510 4641

50
Avaldame südamlikku kaastunnet Meeli Pajule

Venna
surma puhul
Saue lasteaed Midrimaa

Avaldame sügavat kaastunnet abikaasa

Sigfridi
– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja
• Märgliivapritsikuivliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu
Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

8

kaotanud armsale sõbrannale, Elmariinele
Sõbrannad Sauelt

Mälestame sügavas kurbuses
unustamatut relvavenda

Sigfrid Udrist
ja avaldame kaastunnet abikaasale
Saue linna vabadusvõitlejad

