1

24. oktoober 2008

Linn ja Volikogu

Linnavalitsus sai valmis
2009. a. eelarveprojekti
lk 2–3

Reportaaž

Ukraina sõbrad tutvusid
meie koolisüsteemiga
lk 4

Edu: Vibulaskja Jaanus Gross
lasi Saue maailmakaardile lk 4

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Kool ja noored

Sportlik sügis lasteaias
„Kodu toetab koolilast“
lk 5

Tähtis teada! lk 6
Kultuur lk 7

nr.

22 (292)  24. oktoober 2008

Uus kaubanduskeskus
avab uksed juba novembris
Foto: Haldi Ellam

Sauel Ridva 15 asuva
endise kaubandushoone
asemel avab novembris
uksed Keila Tarbijate
Ühistu uus kauplus.
Gerli Ramler
”Praegu käib Saue Kaubanduskeskuse nime kandvas
kaupluses rekonstrueerimine.
Kindlasti ei saa sellest klassikalist kaubanduskeskust paljude üüriboksidega,” räägib
Keila Tarbijate Ühistu juhatuse esimees Olev Mäll.
Kauplusehoone rekonstrueerimine algas 2. juunil sel
aastal ja ehitajad peavad hoone üle andma 1. novembriks.
Kui soojafirma Fortum ja
sisustusfirmad püsivad graafikus, avab pood uksed novembri alguses. „Hoonesse
tuleb korralik, üle 1100 m2se pinnaga supermarket, kus
peale toidukaupade laieneb
oluliselt ka esmatarbekaupade valik. Müügile tulevad
ka ihuhoolduskaubad, kodutekstiil, raamatud,” loetleb
Mäll. „Võrreldes varasemaga suureneb kindlasti värske toidukauba osakaal ehk

värske liha kulinaaria, värske kala ja kalakulinaaria,
väikesaia- ja pitsaküpsetus,
sooja toidu müük ning korralik piimatoodete valik. Saab
tellida ka „Rõõmu Köögi”
peolaudu ja „Rõõmu Küpsetuskoja” tooteid.”
Kauplusehoonesse tulevad
veel apteek, lillemüügipunkt,
pakendivastuvõtt ning kõigi
eelduste kohaselt ka juuksuri- ja iluhoolduse salong.
„Oleme ju Sauel kauplejad
ning soovime rahuldada elanike vajadusi, seega kaupluse
laiendamine tugineb just meie
seniste ostjate vajaduste uuringutel,” lisab Mäll.
Kogu projekti maksumus
koos parklamaa ostuga on üle
26 miljoni krooni. Saue kaubanduskeskuse
toidukauplusesse hakkab tööle 28 inimest, kes praeguseks on juba
värvatud. 

Parkla suureneb oluliselt ning saab asfaltkatte.

Kaubakeskuse ümber käivad ehitustööd.

Kaubakeskus valmib
novembri teises pooles.
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Linnavalitsus ja Volikogu
Volikogu arutab
2009. a eelarvet
Saue linna 2009. a eelarve
eelnõu läbis 8. oktoobril toimunud Linnavalitsuse istungil kolmanda lugemise ning
saadeti Linnavolikogule arutamiseks ning kinnitamiseks,
kus see 16. oktoobril esimese
lugemise läbis.
2009. aasta eelarve üldpõhimõteteks on konservatiivne tulude planeerimine, sel
aastal alustatud projektide
elluviimine ning pikka perspektiivi arvesse võttes investeeringute suurendamine ja
jooksvate kulutuste vähendamine.
Eelarve tulude kogumaht
on 129 756 010 krooni, finantseerimistehingute maht
49 800 000 krooni ning kulude kogumaht 179 556 010
krooni. 62 protsenti kavandatud tuludest on maksud, 28
protsenti toetused (sh Euroopa Liidult), kaheksa protsenti
omatulud ning kaks protsenti
muud tulud.
Kuludest
moodustavad
kõige suurema osa investeeringud — 40 protsenti.
Järgnevad
personalikulud
33 protsendiga ning majandamiskulud 19 protsendiga.
Sotsiaaltoetused ja eraldised
hõlmavad kuus protsenti ning
muud kulud (sh intressid ja
reservfond) kaks protsenti.

Suurimad
investeeringud —
noored
ja infrastruktuur

2009. aastaks kavandatud
investeeringutest on kõige
märkimisväärsemad algklasside maja ehitamine ja avatud noortekeskuse ehitamine,
teede rekonstrueerimine ning
koolimajale kinnistu ostmine. Kokku investeeritakse
enam kui 71 miljoni krooni
eest.
Saue linnapea Orm Valtsoni sõnul saab 2009. aasta olema Eestile majanduslikult ja
fiskaalselt küllaltki keeru-
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line ning eelarvekõnelused
valitsuse ning omavalitsusliitude vahel kulgesid väga
raskelt ja omavalitsustele
ebasoodsalt — vähenesid nii
haridusinvesteeringud
kui
ka teede hooldusele suunatavad vahendid ja kõikides
eelarvepositsioonides ei ole
tänaseks veel kokkuleppeid
saavutatud. „Kindlasti ei jäta
majanduslangus
puudutamata ka Saue linna ja tema
maksumaksjaid. Eeltoodu on
ka põhjus, miks linnavalitsus
on koostanud konservatiivse
eelarve ja maksutulude kasvu
2009. aastaks prognoositakse
minimaalsel määral. Arvestades elanike suurenevaid
väljaminekuid eluasemele ja
teenustele, ei ole kavandatud
ka maksumäärade tõusu,“
kommenteeris eelarvet linnapea.
“Vaatamata eelarve eelnõu konservatiivsusele, näeb
linnavalitsus siiski võimalusi
viia ellu koalitsioonileppes
ja linna arengukavas kokku
lepitu,” lisas Valtson. “Oleme seisukohal, et Euroopa
Liidu struktuuritoetuste ja
võõrvahendite kasutamine
investeeringuteks haridusse,
noorsootöösse ja keskkonda
on linna arengut silmas pidades põhjendatud. 2008. aasta
on olnud nende valdkondade projektide ettevalmistuse
aeg, järgmisel aastal peab
kavandatu ellu viima.”
2008. aasta kinnitatud eelarve tulud olid 104 miljonit
krooni ja kulud 121 miljonit
krooni, finantseerimistehingute maht 16 miljonit krooni.
Saue linna laenukoormus on
2008. aastal 16 protsenti puhastuludest. Järgmisel aastal
kasvab kohustuste osakaal
puhastulust 55 protsendini,
mis jääb valla- ja linnaeelarves lubatud piirmäära sisse.
2009. aasta eelarve eelnõu
esimene lugemine toimus
Saue Linnavolikogus 16. oktoobril.
Rohkem infot eelarve projekti koha võite lugeda Saue
linna kodulehelt! 

EEK
Tulud
Maksud kokku,
sh üksikisiku tulumaks
sh maamaks
sh teede ja tänavate sulgemise maks

129 756 010
80 262 000
79 000 000
1 250 000
12 000

Teenuste müük (omatulud)

10 873 740

Tasandusfond

19 013 100

Sihtotstarbelised eraldised riigilt
jooksvateks kuludeks
Sihtotstarbelised eraldised Euroopa
Liidult põhivara soetuseks
Sihtotstarbelised eraldised riigilt
põhivara soetuseks
Sihtotstarbelised toetused muudelt
residentidelt
Varade müügitulu

446 970
1 665 200
15 000 000
545 000
1 950 000

Tulud vee erikasutus- ja saastetasudelt

220 000

Intressitulud

230 000

Finantseerimistehingud

49 800 000

Pangalaen

50 000 000

Laenude tagasimaksed

-4 200 000

Muutus kassas/pangas

4 000 000

Kulud
Investeeringud

179 556 010
71 140 000

Eraldised

1 586 500

Sotsiaaltoetused

7 380 540

Subsiidiumid

2 700 000

Personalikulud

59 260 500

Majandamiskulud

33 310 230

Reservfond

1 605 240

Finantskulud

2 558 000

Muud kulud

15 000

Linnavalitsuse 21. istung
Saue Linnavalitsuse 21. istung toimus 8. oktoobril, päevakorras oli:
1. Saue linna Ladva tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu algatamine /korraldus nr 360/.
2. Pärnasalu põik tn 9 ärihoone rekonstrueerimise ja
laiendamise projekteerimise lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 361/.
3. Pärnasalu tn 19 ärihoone laiendamise projekteerimise lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 362/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Koondise tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“
/eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
5. Koondise tn 20 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
/korraldus nr 363/.
6. Koondise 15 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 364/.
7. Koondise tn 9, 11, 13 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 365/.
8. Tammetõru tn 64 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 366/.
9. Töö pst 29 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 367/.
10. Kadakamarja tn 32 ehitusloa väljastamine /korraldus
nr 368/.
11. Saue Muusikakooli õppetasu määrad 2009. a /korraldus nr 369/.
12.-13. Saue Linnavolikogu määruste eelnõud „Saue linna 2008. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve“ ja
„Saue linna 2009. aasta eelarve“ 3-ndad lugemised
/eelnõud suunati kehtestamiseks volikogusse/.
14. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine /korraldus nr 370/.
15. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 371/.
16. Saue Linnavalitsuse 12.12.2007. a korralduse nr 466
p 1.2 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 372/.
17. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 373/.
18. Saue linnale kuuluva munitsipaaleluruumi üürilepingu
nr 82 tähtaja pikendamine /korraldus nr 374/.
19. Saue Linnavalitsuse 10.09.2008 a korralduse nr 332
muutmine /korraldus nr 375/.
20. Ilutulestiku korraldamise luba /korraldus nr 376/.
21. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr 377/.
22. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Taani Egedali
Kommuuni ja Eesti Vabariigi Saue linna vaheline
koostöö“
/eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
23. Info
Ülevaade perioodil 22.09.2008 kuni 29.09.2008. a
sõlmitud lepingutest, septembris makstud matusetoetustest. Täpsustati koduse mudilase toetuse maksmise korda ja otsustati lugeda lapse lasteaeda paigutamise kuupäevaks lasteaia juhataja poolt käskkirjaga
kinnitatud nimekirjade kuupäev. Info veevarustuse ja
heitvee ärajuhtimise teenuse hinnatõusust (alus Tallinna Linnavalitsuse määrus), otsustati info avaldada
teadmiseks „Saue Sõnas“ ja Saue linna kodulehel.
Tutvustati hangete komisjonile laekunud Segu ja Paju
tänavate rekonstrueerimistööde hinnapakkumisi
ja tööde tegemisi. Info teisest Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt läbi viidud avalikust konkursist
teenindaja leidmiseks marsruuttakso liinile nr 208.
Ka seekord ei laekunud ühtegi pakkumist.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Uus naabrivalve sektor
Kodanikualgatuse korras moodustati Sauel juba kolmas naabrivalve kogukond, mis koondab Koondise 15 elanikke. Uude
naabrivalvesektorisse kaasati Saue elaniku Kaimo KäärmannLiive eestvedamisel 90 korteriga korrusmaja.
„Aeg-ajalt trepikojas näed, et
korrus allpool elava inimese
korterist tuuakse välja külmkappi või televiisorit ning seda
teevad inimesed, keda varem
pole trepikojas liikumas näinud. Hea oleks sel juhul omada
korteris elava inimese kontakte, et talle helistada ja küsida,
kas ta tõepoolest on kolimisteenuse tellinud. Või vaatad
aknast välja ning märkad, et
ülemise naabri auto juures
püüab keegi ratast alt keerata.
Taas oleks hea naabrile helistada ja küsida, kas ta on autoratta eemaldamise tellinud,“
toob Käärmann-Liive näite
naabrivalve
vajalikkusest.
„Sellistest situatsioonidest ja
majaelanike omavahelistest
vestlustest sündiski mõte luua
naabrivalve sektor.“

Saue linnapea Orm Valtsoni sõnul on naabrivalve sektorite loomine üks tõsisemaid
kodanikualgatusi, mille eesmärgiks on viia inimesteni
teadmine, et me ise korraldame oma elu nii kodus kui ka
väljaspool kodu ning murede
korral ei saa loota ainult politseile või linnaametnikele.
„Loodan, et aktiivsete inimeste koondumine naabrivalve
piirkonda teeb elu võimalikult ebamugavaks neile, kes
püüavad kodurahu häirida,“
ütleb linnapea.
MTÜ Eesti Naabrivalve Harjumaa projektijuhi
Erik Niinemaa hinnangul on
kõige paremad naabrivalve
sektorid ärksate inimestega.
„Kui inimesed on aktiivsed,
siis naabrivalve toimib.”

Politsei esindaja Kaido Saarniit peab väga oluliseks, et
inimesed võtaksid kuritegu
kahtlustades kindlasti ühendust naabri või politseiga.
Koostööleping MTÜ Eesti
Naabrivalve, Saue linnavalitsuse, Põhja politseiprefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna ning Koondise 15
naabrivalve sektori liikmete
vanema vahel allkirjastati

Saue linnavalitsuses 14. oktoobril 2008. aastal.
Saue linnas on varem loodud kaks naabrivalve sektorit.
2002. aastal moodustati Tammiku-nimeline sektor, kuhu
kuulub 15 Tammelehe tänava maja. Teisena loodi 2004.
aastal Kiviloo 1 sektor, mis
koosneb Kiviloo tänava majade elanikest, naabrivalvesse
kaasati 15 kodu. 

TÄHELEPANU!

Saue linnavalitsus teatab, et kodanike poolt kilekottidesse kogutud puulehtede äravedu toimub ajavahemikul 03. kuni 12. november 2008. aastal.
Palume eelnevalt puulehtede äraveosoovist teatada ka linnavalitsusse telefonidel 679 0180 ja
679 0184, et veograafikut paremini koostada.
Paneme inimestele veelkord südamele, et lehtede
hulka ei tohi panna kive ega olmejäätmeid.

TEADE

Alates 01.11.2008 lõpetatakse teenindamine bussiliinidel 113 (Tallinn–Vana-Pääsküla–Saue) ja 114 (Tallinn–Vana-Pääsküla–Tänassilma–Saue). Liin 114 hakkab teenindama marsruudil Tallinn–Tänassilma–Saku

Jäätmete kogumisaktsioon kulges edukalt
Oktoobris Saue Linnavalitsuse korraldatud OÜ Saumer
platsil toimunud jäätmete tasuta vastuvõtt tõestas järjekordselt, et selline kogumisaktsioon on vajalik. Sõltumata sellest, et vastuvõtt lõppes kell 19, jätkasid töömehed
linnakodanike teenindamist, kuni kõik soovijad olid oma
jäätmed üle andnud. AS-lt Cleanaway tellitud suured, 20–
30 m3 konteinerid said pilgeni täis.
Toimunud jäätmete kogumisaktsiooni võib lugeda igati
kordaläinuks. Tänu AS-i Saumer töötajatele ja tõstemehhanismidele oli suurjäätmete ning eterniidi konteineritesse
paigutaminegi tehtud kergemaks ja mugavamaks.
Linnavalitsus tänab meeldiva koostöö eest OÜ Saumer
tegevjuhti Reet Ontonit ja linnaelanikke jäätmete tõstmisel
ja paigutamisel abistanud töömehi Harri Padusoni, Rein
Eenraidi ja Jaanus Kadarit.
Inger Urva
Saue linnavalitsuse keskkonna ja halduse peaspetsialist

Hoiame oma
elukeskkonna puhtana!
Eesmärgiga muuta Saue elukeskkond puhtamaks paigaldati oktoobris linna territooriumile 20 uut prügikasti. Uued
rohelised metallprügikastid on üles riputatud Tule, Kuuseheki, Ladva, Pärnasalu, Tammetõru, Tõkke, Sarapiku ja Kütise tänaval ning Vana-Keila maanteel.
Loodame, et uued prügikastid täidavad hästi oma ülesannet! Hoidkem ja väärtustagem tehtut! 

Doonoripäev
Kolmapäeval, 29. oktoobril kl 11–15 on Saue Gümnaasiumis aadressil Nurmesalu 9 doonoripäev. Sul on erakordne
võimalus aidata raskes seisundis patsiente — üks vereloovutus võib päästa nelja-viie inimese elu!
Doonoripäeva külastamiseks tuleks varuda umbes 45
minutit, millest vereloovutus võtab kuni 10 minutit, ülejäänud aeg kulub ankeedi täitmisele, meditsiinilisele läbivaatusele ning väikesele puhkusele pärast vereandmist.
Vereandmine on valutu ja ohutu protseduur, mille käigus
võetakse doonorilt 450 ml verd, mis on kõigest 8% täiskasvanud inimese verest, see taastub keskmiselt 72 tunni
jooksul.
Annetatud verd kasutatakse iga päev rasketel operatsioonidel, sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske
trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul. Lisaks on doonorivere toel võimalik teha iga päev paljusid plaanilisi operatsioone, mida muidu ei saaks suure verekaotuse kartuses
sooritada.
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Linnavolikogu
V koosseisu 35. istung
toimus 16. oktoobril 2008
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue linna Koondise tn 20 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine. Ühehäälset võeti vastu otsus nr 156.
Teisel lugemisel oli:
2. Saue linna 2008. aasta eelarve muutmine ja II lisaeelarve.
14 poolthäälega, vastu 1, võeti vastu määrus nr 52.
3. Arengukava tegevuskava muutmine. 11 poolthäälega,
vastu 1, erapooletud 3, võeti vastu määrus 53.
4. Saue Linnavolikogu 23.09.2004 otsuse nr 147 lisa
2 ”Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetused ja
koosseisud” muutmine. 11 poolthäälega, erapooletud
4, võeti vastu otsus nr 157.
5. Saue linna 2009. aasta eelarve (I lugemine).
Ühehäälset otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu komisjonidesse, juhtivkomisjoniks
jääb volikogu eelarve- ja majanduskomisjon.
6. Teede linna omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (I lugemine).
Ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni.
7. Taani Egedali Kommuuni ja Eesti Vabariigi Saue linna
vaheline koostöö.
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 158.
8. Info:
8.1 Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
8.2 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse
hinnatõus.
		
Informatsioonid võeti teadmiseks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Saue linn maksab
jõulutoetust 500 krooni
Saue Linnavalitsus palub kõikidel pensionäridel ja puuetega inimestel, kes pole veel kirjalikku avaldust jõulutoetuse
saamiseks esitanud, saata või tuua need hiljemalt 30. novembriks linnavalitsusse.
Kui avaldus on esitatud ka eelnevatel aastatel (2006–
2007) ja pangakonto number ega muud isikuandmed (nimi,
aadress) pole muutunud, ei ole uue avalduse kirjutamine
vajalik.
2008. aastal on linnaeelarvest makstava jõulutoetuse
suuruseks kinnitatud 500 krooni.

Tule doonoriks, kui oled:
• terve, ei põe praegu mõnda viirushaigust ega tarvita
ravimeid
• puhanud ja söönud
• kehakaaluga üle 50 kg
• 18–60 aastane
NB! Vereloovutusele tulles võta kindlasti kaasa pildi ja isikukoodiga isikut tõendav dokument. Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja naistel
90 päeva.

Selgitus uutele jõulutoetuse taotlejatele:
Pensionäride ja puuetega inimeste (ka puuetega laste vanemad) iga-aastane jõulutoetus makstakse välja pangaülekandena. Raha ülekandmiseks ootame Saue linna elanike registris elukoha registreerinud pensionärilt, puudega
inimeselt või puudega lapse vanemalt kirjalikku avaldust,
kuhu on märgitud ees- ja perekonnanimi, elukoht, sünniaeg, pangakonto omanik ja number ning kontakttelefon.
Avalduste blankette saab Saue Linnavalitsusest, Saue Päevakeskusest ja Saue linna kodulehelt www.saue.ee rubriigist sotsiaalhoolekanne -> avalduste blanketid.
Täidetud avaldused tuua või saata postiga Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7 Saue linn 76505. Avaldused
võib asetada ka linnavalitsuse välisukse kõrval asuvasse
postkasti.
Avaldus tuleb esitada hiljemalt 30. novembriks. Toetuse
avalduses esitatud andmed jäävad aluseks järgnevate aastate jõulutoetuste väljamaksmisele. Jõulutoetus makstakse esitatud arveldusarvele välja ajavahemikul 1.detsembrist kuni 21. detsembrini.
NB! Kirjalikku avaldust ootame kõigilt Saue linna pensionäridelt ja puuetega inimestelt, kes soovivad saada linna poolt jõulude puhul väikest rahalist kingitust.

Lisainformatsioon ja nõuded doonoritele: www.verekeskus.ee

Info: Heli Joon 679 0174 või Meeli Kallas 679 0176 

Töötus ei ole kasvanud
Tööturuameti teatel oli 30. septembri 2008. aasta seisuga
Saue linna elanikest end töötuks registreerinud 33 inimest.
Võrreldes varasemate kuudega on töötuse tase Sauel püsinud ühtlaselt madal.
Kõige vähem töötuid (24) oli sel aastal jaanuaris ning
juunis, kõige rohkem (33-34) oli töötuid juulis, augustis ja
septembris. 1. septembri 2008. aasta seisuga oli Saue linnas 3016 maksumaksjat.

Eesti tööturuameti teatel oli töötus Eestis 30. septembri
seisuga 3,1 protsenti tööjõulisest elanikkonnast (vanuses
16 aastat kuni pensioniiga). Võrreldes 31. augustiga registreeriti töötuid 1240 inimese võrra rohkem (+6,6 protsenti)
ning võrreldes eelmise aasta 30. septembriga kasvas töötute arv 54,8%.
Registreeritud töötus oli kõrgeim Võrumaal (6,1% tööjõust
vanuses 16 aastat kuni pensioniiga), Valgamaal (5,8%), IdaVirumaal (5,8%) ning Põlvamaal (5,1%). Kõige madalam on
töötuse tase jätkuvalt Tartumaal (1,9%), Hiiumaal (2,2%)
ning Harjumaal (2,4%). 
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Ukraina haridustegelased tutvusid
Sauel kohaliku koolisüsteemiga

Neljapäevast esmaspäevani külastasid Sauet Ukraina sõpruslinna Kozeletsi ja Kiievi gümnaasiumide direktorid ning pedagoogid,samuti Kozeletsi rajooni volikogu esimees ja Kiievi Petshorski rajooni administratsiooni haridusvalitsuse juhataja, kes tutvusid Eesti haridussüsteemi
ning koolikorraldusega.
Gerli Ramler
Delegatsiooni võtsid vastu
Saue Linnavolikogu esimees
Valdis Toomast, abilinnapea
Rafael Amos ja Saue gümnaasiumi direktor Jaan Palumets.
„Koos mittetulundusliku
koolitus- ja nõustamiskeskusega Hared selgitasime neile Eesti hariduselu,haridust
reguleerivate
õigusaktide,
dokumentatsiooni,
tööplaneerimise, kooli arendus- ja
õppekavade olemust ning tutvustasime omavalitsuse rolli
linna hariduselus. Külastasime Riigikogu, kus Helmer
Jõgi ja Jüri Tamm tutvustasid
riigi seadusandliku kogu tööd,
käisime Pika Hermanni tipus
ning väisasime Tartus Hugo
Treffneri ja Otepää gümnaasiumeid,“ jutustab Jaan Palumets. „Haridusministeeriumis
tutvustati meie haridussüsteemi rahastamist.“
Lisaks osalesid külalised
Saue gümnaasiumi tundides,
kohtusid õpilaste ja õpetajatega. Ka kuulati õpilaste
kontserti ning maride folklooriansambli Morko Gundem
esinemist.

Meilgi on
ukrainlastelt õppida

„Meie võimalused on suuremad nii rahaliselt kui tehnili-

selt, mis tähendab, et Ukraina
koolid on praegu samal tasemel nagu Eesti oli 1990-ndail,
kui siin käisid kogemusi jagamas Soome ja Rootsi koolide
juhid,“ meenutab Saue Gümnaasiumi direktor. „Nüüd oleme aga meie need,kes tänu
läbikäidud teele ja omandatud
kogemustele võime jagada
sõpradele oma kogemusi.“
Direktor lisab, et ukrainlaste väitel said nad Eestist palju
uusi ideid. „Samas ei saaks
öelda, et nad meist metoodiliselt maas oleksid! Näiteks
inglise keele õpikud on meil
peaaegu identsed,“ möönab
ta. „Meie võiksime hoopis
õppida neilt, kuidas vähemaga toime tulla ja sellistes
tingimustes nii head haridust
anda. Mõlemad koolid on
õppeedukuselt väga edukad!“
Kindlasti jätkuvad sõprussidemed kahe riigi omavalitsuste vahel ka edaspidi.Nii on
plaanis juba järgmisel aastal
uued visiidid ja kogemuste
vahetused.
Rahvusvaheliselt suheldakse aga ka teiste riikidega — 14. novembril sõidab
Saue gümnaasiumi õpilasdelegatsioon esinema Läti Vabariigi 90. aastapäeva üritusele. 

EDU: Vibulaskja Jaanus Gross lasi Saue maailmakaardile
Saue vibuklubi Sagittarius liige Jaanus Gross võitis Hollandis 5. oktoobril peetud
„City Runarchery“ nimelise vibulaske-jooksu võistluse.
See oli Jaanusel esimene
kord proovida üsnagi vähetuntud, kuid põnevat ala, kus
laskesuusatamisest tuttavaid
reegleid järgides joostakse
4–5 korda kuni ühekilomeetrist ringi, selle vahel tuleb
lasketiirus lasta vastavalt 3–4
korda kolmelasuline seeria.
Eksimuste korral on karistuseks vaja läbida 150-meetrine ring.
Kui esmalt tundus, et sellel
võistlusel on kindlasti jooksjataustaga sportlasel eelis, siis
võistluse järgselt võib öelda, et
laskmise osakaal on piisavalt
suur ja oma võimalused on ka
ainult vibulaskmise taustaga

sportlastel. Jaanusel õnnestus
poolfinaalis tabada 9 lasust 8
ning finaalis 9 lasust 7. Ajaliselt
oli poolfinaalis Jaanus kiirem,
läbides distantsi ajaga 16:47.
Edu järgmise sportlase ees oli
ligi kolm minutit! Finaalis oli
aeg küll seoses ühe lisatrahviringiga veidi üle 17 minuti, aga
edumaad jälitajate ees jäi siiski
tublisti üle kahe minuti.
„Võistlustel osales ka paar
jooksjat, kes olid n-ö vaid nädal aega vibulaskmist harjutanud. Ühel neist õnnestus isegi
pronksmedal saada, sest viimases tiirus sai see sportlane
kaks noolt pihta. Aga on ikka
suur vahe, kas pead jooksma

neli või 5,5 kilomeetrit,” räägib Jaanus. „Minul õnnestus
laskmine rahuldavalt sooritada ning kõiki jõuvarusid
maksimaalselt rajal rakendada
ei tulnud. Mõlemas jooksus
õnnestus viimane tiir puhtalt
läbida ning kuna sealt väljudes
polnud veel järgmisel kohal
jooksja tiiru saabunud, siis sai
lõpp rahulikumalt läbitud.”

Uuel aastal
uued võistlused

Järgmisel aastal korraldatakse
sama võistlus palju mastaapsemalt Lichtenvoorde linna
keskväljakul ning kohale kutsutakse osalejad ka Venemaalt

ja Saksamaalt. Jaanus püüab
korralikult jooksutreeninguid
teha, sest soovib mõõtu võtta
vibulaskmise ja suusatamise
taustaga sportlastega, kelle
tase on väga hea ka vibulaskmisjooksus. „Seega oli sellel
aastal osalemine väga hea otsus, seda just alaga tutvumist
silmas pidades, aga treeningute planeerimise seisukohalt on
nüüd pilt palju selgem. Tuleb
sooritada ka pikemate jooksulõikude treeninguid ning
oluliselt tõsta laskmiskiirust.
Lisaks võib võistlustel ilusa
ilmaga lasta nõrgema vibuga,
kuid tuulise ilma korral, nagu
oli just sellel aastal, on tugeva

väljatõmbejõuga vibu kasutamine kindla peale minek,”
nendib ta.
Võistluste järgselt kohtus
Jaanus ka Hollandi vibuliidu esindajatega, kes kutsusid
teda osalema teistelgi samalaadsetel võistlustel. Juba
järgmise aasta mais korraldatakse järgmine võistlus,
mis peaks kujunema samuti
rahvusvaheliseks jõukatsumiseks. Jaanus otsustas seada
oma plaanid nii, et mais ja oktoobris teeb võistlused kaasa
ning suvel keskendub ainult
vibulaskmisele.

www.sagittarius.ee
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Kool ja noored

Suitsetamine ja alkohol
pole vaba aja veetmiseks
Käes on sügis ning ilusad ilmad ja soojad-valged õhtud
on minevik. Alanud on kool ja ka maal olnud lapsed
on ammu linnas tagasi.
Saue linna noortel on kombeks vabal ajal koguneda
n-ö tõmbekeskuste ehk siis
kaupluste juurde, kus on valgustatud platsid. Üldjuhul on
kogunemiste puhul tegemist
eeskätt noorte omavahelise
suhtlemisvajaduse rahuldamisega ning vaba aja veetmise ühe võimalusega. Vaatamata sellele, et Saue linnas
on vaba aja veetmiseks nii
spordikompleks kui ka noortekeskus, ei soovi osa alaealisi neid võimalusi kasutada.
Ikka leidub neid, kelle jaoks
vaba aja veetmine tähendab
alkoholi ja tubakatoodete
tarbimist. Siin aga saame me
kõik oma sekkumisega noori
korrale kutsuda!
Kindlasti ei tohi alkoholi
ja tubakatooteid tarbivatest

alaealistest lihtsalt mööda
kõndida, pigistades silmad
kinni ja mõeldes, et mis see
minu asi on, minu last ju
pundis pole. Kui ei ole julgust noori ise korrale kutsuda (ka teiste rikkumiste
korral), tuleks helistada politseisse telefoninumbril 110
ja öelda, milles rikkumine
seisneb ning kus see täpselt
aset leiab. Soovi korral võite
jääda ka anonüümseks. Eelkõige on tegemist siiski sotsiaalse probleemiga.

Vanemad peavad
jälgima oma käitumist
laste ees

Teaduslikult on tõestatud, et
kõik saab alguse kodust. Vanemad peaksid pidevalt jälgima, millist eeskuju nad laste-

le annavad. Eriti peaks seda
endalt küsima emad-isad, kes
kodus laste nähes tubakatooteid ja alkoholi tarbivad. Sageli süüdistatakse ühiskonda,
aga kodudes toimuv jäetakse
tähelepanuta. Lastega on vaja
suhelda ja neid tähele panna — nii hoiame kindlasti
ära mõne lolluse, mille nad
paneksid toime igavusest või
tähelepanu puudusest.
Olulisemad alaealiste poolt
toime pandud väärteod alates
1. juunist 2008:
•
tubakatoodete omamise ja tarbimise eest võeti
vastutusele 15 alaealist ning
alkoholi tarbimise ja omamise
eest 20 alaealist;
•
peale alaealiste poolt
toimepandud väärtegude avastati Sauel 215 liiklusalast rik-

kumist, joobes või avalikus
kohas alkoholi tarvitavaid
täiskasvanuid tabati 71, lõhkumisi pandi toime 11 ja vargusi
13 korral. Elanike rahu rikuti
11 korral.
Oleme rakendanud korduvate väärteo toimepanijate
suhtes karmimat praktikat,
mis seisneb nende toimetamises kohtusse ning karistuseks
aresti taotlemist. Sellise karistuspoliitikaga oleme suutnud
korduvrikkujad
isoleerida
seadusekuulekatest kodanikest ning selle tulemuseks on
turvalisem Saue.

Vladimir Teder

Saue konstaablijaoskonna juht
Lääne-Harju
politseiosakond

Sportlik sügis Saue Lasteaias Midrimaa

Koolitoetust saab
hiljemalt novembri lõpuks
Iga-aastane Saue linna poolt makstav õpilaste koolitoetus
kantakse avalduse esitanud lapsevanema pangaarvele
hiljemalt 30. novembriks. Sel aastal on koolitoetuse suuruseks 1. klassi astujatele 1000 krooni, 2.–12. klassi õpilastele 500 krooni.
Toetuste maksmise aluseks loetakse ka eelnevatel aastatel esitatud avaldused tingimusel, et laps ikka veel koolis
käib ja pere elukoht (laps ja kooselavad lapsevanemad) on
registreerinud Saue linnas. Kui üks vanematest ei ole Saue
linna elanik, makstakse koolitoetust 50% ulatuses.
Info: 679 0174, 679 0196 või heli@saue.ee, anneli@saue.ee

Novembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass		
10.–12. klass		

120 krooni
360 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank (Hansapank) a/a nr 221018424457 hiljemalt 1. novembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
03.11. kella 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti
registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun 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

Loengusari
„Kodu toetab koolilast“
24.oktoobrist–12.detsembrini 2008. a toimub Keila
Kultuurikeskuses lastevanematele ja haridushuvilistele suuantud loengusari „Kodu toetab koolilast“.
Käesolev loengusari käsitleb vanemate algatusest sündivate heade harjumuste ja koolilapse arengule soodsate
muutuste loomist kodus, peres, vabal ajal. Mitmed teemad
on esile kerkinud lastevanemate vajadusest käsitleda sügavamalt 2008.a kevadel Haridus- ja Kultuuriseltsi Läte
poolt korraldatud loengusarjas „Laps ja kasvukeskkond“
puudutatud kooliküpsuse, laste tervise ja toitumise valdkonda, kus pere kanda on tähelepanuväärne roll.
Loenguosale järgneb kunstilis-praktiline töötuba, kus
läbi isetegemise kogetakse teadlikult värvi, heli, liikumise
ja rütmi rolli koolilapse kasvuruumi loomisel.

Kava

Sügis algas Saue lasteaia mudilastele sportlikult. Võimlemisõpetajate juhendamisel
võisteldi kahe nädala jooksul
kümnel erineval spordialal.
Lastele tuttavad alad — täpsus- ja kaugvise, hoota- ja
hooga kaugushüpe, kiir-, vastupidavus- ning teatejooks.
Toimusid ka võistlusmängud. Üheks uueks alaks oli
sel sügisel jalgratta vigursõit,
kus võeti aega distantsi läbimiseks, millest lapsed väga
põnevil olid. Veel toimusid
matkad ja orienteerumine,

kus lapsed kaardi järgi kontrollpunkte otsisid. Kõik mudilased said spordialadega
edukalt hakkama ja väärivad
aplausi! Spordinädala lõpetamisel sai iga osaleja kommi
ja diplomi oma tulemustega,
ala kolmele paremale pandi
kaela ŝokolaadist medal. Suur
tänu ka rühmaõpetajatele, kes
spordinädala edukale toimumisele kaasa aitasid.

Ly-Miett Lõoke
Terje Toomingas

Võimlemisõpetajad

24. oktoober, kell 18–20, loeng „Teraviljad ja
temperamendid“, lektor dr Anne Silbaum; kell 20–21,
kunstilis-praktiline töötuba: „Teraviljatoidud“, juhendab
Marina Koho
7. november, kell 18–20, loeng „Muinasjutt lapse
arengus”, lektor Maia-Reta Trampärk; kell 20–21,
kunstilis-praktiline tegevus: „Maalimine“, juhendab
Maia-Reta Trampärk
21. november, kell 18–20, loeng „Pildimaailm
meis ja meie ümber ehk tarbijast loojaks“, lektor
Külli Volmer; kell 20–21, kunstilis-praktiline töötuba:
„Kujutlusjõudude toetamine eurütmias“, juhendab
Ingrid Liivand
5. detsember, kell 18–20, loeng “Kodu toetab
koolilast”, lektor Sulev Ojap; kell 20–21, kunstilis-praktiline töötuba „Vormijoonistus“, juhendab Ulvi Vahtre
12. detsember, kell 18–20, loeng „Koolilapse
rütmid“, lektor Merike Kuivits; kell 20–21, kunstilispraktiline töötuba: „Rütmiga ja rütmita“, juhendab
Merike Kuivits
Osalemise tasu 35 krooni. Loengusarja „Kodu toetab koolilast“ toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Eelregistreerimine ja lisainfo: Haridus- ja Kultuuriselts Läte,
tel. 5193 6673, www.erakoollate.ee 
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Tähtis teada!
Ära riski oma eluga!

6

Mängisin oma toas. Äkki hakkas teises toas suitsuandur kõvasti huilgama. Tegin ukse lahti. Tuba oli suitsu täis. Ehmusin väga. Hakkasin karjuma ja kutsusin köögist emme. Toa
seinakontakt põles raginal. Emme lülitas elektrikapist voolu välja ning kutsus naabri appi.
Kontaktis põlesid vanad elektrijuhtmed. Ümber kontakti põles tapeet. Plastmass oli sulanud.
Kartsin, et diivan ja kardinad lähevad ka põlema. Õnneks jõuti tuli enne ära kustutada.
See lõik ei ole võetud juturaamatust, nii võib juhtuda
igaühega. Õnnetuse eest
pole kaitstud keegi, ka kõige
ettevaatlikumad meist. Igaaastase kütteperioodi algul
aga peaks tuleohutuse peale
eriti tõsiselt mõtlema.
1. juulist 2009 muutub
suitsuandur igas Eesti kodus
kohustuslikuks. „Kuid miks
selle ümber nii suur kära,“
võib nii mõnigi meist küsida. Et seda selgitada, tuleks
kõigepealt lahti kirjutada,
mis juhtub hoone sisetulekahju puhul.
Tulekahju eluhoones saab
alguse üldjuhul väikestest
tulekolletest (küünal, katkine elektripistik vms) ning
areneb umbes 5 minutiga
täispõlengu faasi. Näiteks
küünlaleegi ulatusse sattu-

nud kardinad võivad üleni
leekides olla juba kahe minutiga. Sisetulekahjul tekib
hapnikuvaeses keskkonnas
põlemise tõttu tavalisest rohkem mürkgaase — tuntuim
neist on vingugaas (CO).
Kõrge temperatuuri ja
mürgiste gaaside tingimustes võib inimene hukkuda juba 5 minuti jooksul.
Põlevasse ruumi jäänutel
on pääsemislootust ainult
tulekahju
algstaadiumis.
Suurimasse ohtu satuvad
inimesed, kes õnnetuse hetkel magavad, sest meie organism ei anna meile märku
õhus levivast vingust. Hoiatav, põletust ja valu tekitav
kuumus jõuab aga kohale
alati pärast suitsu!
Suitsuandur on abimees,
mis valju ja iseloomuli-

ku heliga juba tulekahju
algstaadiumis (u 40 sekundi
jooksul) ohust märku annab. Sel juhul jõuab inimene veel ohutult evakueeruda
või paremal juhul ohuallika
ise käepäraste vahenditega kustutada. Kurb tõsiasi
on, et eriti maapiirkonnas
ei pruugi päästjad piisavalt
kiiresti kohale jõuda. Just
seetõttu tuleb oma elu ja
vara pärast eelkõige ise muret tunda ning miks mitte
ka naabri majal silma peal
hoida.
Päästeteenistus kutsub
kõiki üles mõtlema oma
turvalisuse peale. Lihtsaim
ja odavaim investeering elu
ja vara päästmiseks on suitsuandur, mis muutub Eesti kodudes kohustuslikuks
alates 1. juulist 2009. 

Ravikindlustuskaitse tööandja poolt kindlustatud isikuna
Eda Annuk

EHK Harju osakonna vanemjurist
Eesti Haigekassa kindlustuskaitse tekkimiseks ei piisa
üksnes maksukohustuste
täitmisest, nagu sageli ekslikult arvatakse. Kindlustuskaitse tekkimiseks tuleb
haigekassa
piirkondlikule
osakonnale esitada vajalikud
dokumendid.
Kõik töötajad, kellega
tööandja on sõlminud üle
ühekuulise tähtajaga või tähtajatu töö- või ametilepingu,
või üle kolme kuu tähtajaga
või tähtajatu võlaõigusliku
lepingu, tuleb haigekassas
arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul pärast töötaja
tööle või teenistusse asumist
või lepingu sõlmimist. Kui
tööandja esitab ravikindlustuse andmekogusse kande tegemiseks vajalikud
dokumendid haigekassasse
isiku kehtiva kindlustuse
ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.
Kui vajalikud dokumendid jõuavad kindlustamata
inimese kohta haigekassasse
seitsme kalendripäeva jooksul alates isiku tööle asumise päevast, tekib isikul
kindlustuskaitse tööle või
teenistusse asumisest arvestatava 14-päevase ooteaja
möödumisel. Kui tööandja
esitab vajalikud dokumendid
hiljem, tekib kindlustuskaitse ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest,
kuid mitte varem kui tööle
või teenistusse asumisest arvestatava 14-päevase ooteaja

möödumisel. Ravikindlustuse andmekogu kanne tehakse
viie kalendripäeva jooksul
pärast kande tegemise aluseks olevate nõuetekohaselt
vormistatud
dokumentide
jõudmist haigekassasse.
Kui tööandja on hilinenud
töötaja arvele võtmisega, st
töötaja on haigekassas arvele võetud hiljem kui seitsme
päeva jooksul, algab töötaja
ravikindlustus ajutise töövõimetuse hüvitise saamiseks
sellest kuupäevast, millal
tööandja esitas vajalikud
dokumendid isiku arvele
võtmiseks. Siin peab silmas
pidama seda, et haigekassal
ei ole võimalik tekitada ega
taastada ravikindlustuskaitset tagasiulatuvalt. Kui juhtub, et tööandja ei ole töötajat haigekassas arvele võtnud
ja töötaja jääb haigeks ning
ajutise töövõimetuse perioodil puudub töötajal ravikindlustus töövõimetushüvitise
saamiseks, siis haigekassa
keeldub hüvitise maksmisest.
Isik ei saa ajutise töövõimetuse hüvitist, sest tööandja ei
ole teda haigekassas arvele
võtnud. Selle eest vastutab
vastavalt ravikindlustusseadusele tööandja.

Mis saab töövõi teenistussuhte
lõppemisel?

Töö- või teenistussuhte lõppemisega lõpeb ka sotsiaalmaksu maksmise kohustus
lahkunud töötaja eest. Tööandja peab teatama töösuhte

lõppemisest haigekassale 10
kalendripäeva jooksul alates töölepingu lõppemisest.
Kindlustatud isikutel kehtib
kindlustuskaitse veel kaks
kuud ehk nn garantiiaeg
pärast töö- või teenistussuhte
lõppemist. Garantiiajal alanud töövõimetuslehe alusel ei
ole isikul õigus saada ajutise
töövõimetuse hüvitist.
Kindlustuskaitse lõppemise kohta ei ole vaja teadet
esitada juhul, kui isik asus
tööle tähtajalise lepingu alusel ja tööandja esitas vastavad
andmed (lepingu lõppemise
kuupäeva) juba isikut kindlustatuna arvele võttes, kindlustatute nimekirjas. Kui tähtajaline tööleping pikeneb või
muutub tähtajatuks, tuleb sellest informeerida haigekassat.

Töö- või teenistussuhte peatumine

Kui tähtajatu töölepingu alusel sõlmitud töösuhe tööandja
juures peatub ja tööandja ei
maksa antud perioodi eest sotsiaalmaksu (nt töötaja võtab
palgata puhkust, astub ajateenistusse, läheb lapsehoolduspuhkusele jne), tuleb tööandjal
sellest haigekassale teatada 10
kalendripäeva jooksul. Kindlustuskaitse peatub kahe kuu
möödumisel töö- või teenistussuhte peatumisest, kui tööandja ei maksa peatumise aja
eest sotsiaalmaksu. Pärast peatumise lõppu tuleb sellest informeerida haigekassat jällegi
seitsme kalendripäeva jooksul
alates isiku tööle või teenistusse asumist. Pärast peatumise
lõppemist jätkub kindlustuskaitse ilma ooteajata.

Võlaõigusliku
lepingu alusel
töötavad isikud

Kui inimesega, kes ei ole
füüsilisest isikust ettevõtja,
on sõlmitud üle kolmekuulise tähtajaga või tähtajatu võlaõiguslik leping (nt
maaklerleping, töövõtuleping,
agendileping) ja selle lepingu
alusel makstakse talle töö- või
teenistustasusid iga kuu vähemalt 2700 krooni, peab sotsiaalmaksu maksja tema kohta
samuti esitama haigekassale
vajalikud dokumendid.
Vajalikud
dokumendid
tuleb haigekassale esitada
seitsme kalendripäeva jooksul pärast lepingu jõustumist.
Kindlustuskaitse algab pärast
kolmekuulise ooteaja möödumist. Ooteaega hakatakse
arvestama dokumentide esitamisest haigekassale. Kui isikul
on dokumentide esitamise ajal
kehtiv kindlustuskaitse, siis
jätkub kindlustus ooteajata.

Juriidilise
isiku juhtimis- ja
kontrollorgani liikmed

Juriidilise isiku juhtimis- ja
kontrollorgani liikmed, kellele
juriidiline isik on kohustatud
iga kuu maksma tasu vähemalt
2700 krooni ja maksma sellelt
tasult iga kuu sotsiaalmaksu,
tuleb haigekassas arvele võtta
seitsme kalendripäeva jooksul
pärast teenistuslepingu jõustumist. Kindlustuskaitse tekib
ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest arvestatava kolmekuulise ooteaja
möödumisel. Kui dokumendid
esitatakse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kind-

lustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta.

Kindlustuskaitse
puudumine
tööandja süül

Kui tööandja on jätnud eespool nimetatud isikutele kindlustuskaitse tekitamata ja isikul oleks olnud õigus saada
ravikindlustushüvitist, peab
kindlustuskaitset
taotlevale
isikule hüvitama ravikindlustushüvitiste saamata jäämisest
tekkinud kahju tööandja.
Kui tööandja ei ole teatanud eelpool nimetatud isikute
kindlustuskaitse lõppemisest
ja endine töötaja, juhtorgani
liige või tööd teinud/teenust
osutanud isik saab ravikindlustushüvitisi, on haigekassal
õigus teha ettekirjutus koos
hoiatusega ning nõuda kohustuste rikkujalt sisse ravikindlustushüvitised, mida haigekassa on isiku või isikute eest
tasunud, kelle kindlustuskaitse
jäi õigel ajal lõpetamata.

Andmete
esitamise viisid

Kindlustuskaitse tekkimiseks,
lõpetamiseks ja peatamiseks
vajalikke dokumente võib
haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada:
elektroonilise andmevahetussüsteemi kaudu, mis võimaldab töötajaid ravikindlustatuna arvele ja arvelt maha
võtta ning saada jooksvalt infot
oma töötajate ravikindlustuse
kohta. Elektroonilise andmevahetusega liitumiseks peab
tööandja sõlmima elektroonilise andmevahetuse lepingu.
Andmete elektroonilise edasta-

mise lepingu sõlmimise kohta
lähemalt vt www.haigekassa.
ee/tooandjale/. Haigekassa ravikindlustuse haldamise teenus
on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIE-dele
kättesaadav aadressil www.eesti.ee/est/ rubriigis X-tee teenused ettevõtjatele;
• e-posti teel, saates digitaalselt allkirjastatud dokumendid haigekassa piirkondlikku osakonda;
• posti teel, saates dokumendid haigekassa piirkondlikku osakonda;
• isiklikult haigekassa piirkondlikku osakonda tuues.
Vajalikud dokumendiblanketid leiab haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee. Olenemata sellest, millises haigekassa piirkonnas on isikud
kindlustatud, võib tööandja
esitada dokumendid talle sobivasse haigekassa piirkondlikku osakonda. Kui kindlustatud isik soovib vahetada
kindlustuspiirkonda, tuleb tal
kirjutada avaldus, mille võib
haigekassale esitada tööandja
või kindlustatu ise.
Kõik kindlustatud isikud,
kes on internetipanga kliendid või kellel on ID-kaart,
saavad internetipanga e-teenustest või kodanikuportaalist (www.eesti.ee/est) kontrollida oma ravikindlustuse
kehtivust, perearsti nime ja
töövõimetushüvitiste laekumist ning esitada avalduse
täiendava ravimihüvitise või
Euroopa ravikindlustuskaardi saamiseks.
Täiendavatele küsimustele
vastab haigekassa infotelefon
numbriga 16 363. 

Kultuur ja meelelahutus
KIRJANDUSÕHTU
Saue Gümnaasiumi saalis 14. novembril kell 19

“MISSUGUNE OLI A. H. TAMMSAARE
INIMESENA JA KIRJANIKUNA”
Faktoloogiat ja katkendeid esitab HANS KALDOJA
Muusikalised vahepalad viiulil
SISSEPÄÄS VABA
Korraldab: Saue Huvikeskus
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kontsert-mõtisklus

Kõnelevad:
Saue Kristliku Vabakoguduse pastor Vahur Utno
EELK vikaar Urmas Viilma
Süüdatakse hingedepäeva küünlad.

Päevakeskuse üritused
oktoobris ja novembris
24.10

28.10
29.10
31.10
04.11

Teadeanne
Saue Male-Kabeklubi korraldab Saue linna 2008. a. meistrivõistlused vene kabes ajakontrolliga 45 minutit mõlemale mängijale. Võistluse esimene ja teine voor viiakse läbi
27. oktoobril k.a. algusega kell 18.00 Saue Päevakeskuses, ülejäänud voorud toimuvad esmaspäeviti algusega
kell 18.00. Võistluse kolme parimat autasustatakse diplomitega ja medalitega.

05.11
06.11
07.11

Ootame Saue linna kabehuviliste aktiivset osavõttu!
Valjo Rattasep
Saue Male- kabeklubi Juhatuse esimees

Retseptisoovitus
Pool värsket kapsast, 3–4
viilu leiba või saia, 2–3 tükki
kanafileed mõnes marinaadis,
riivitud parmesani juustu või
mõnda muud kõva laabijuustu
Kaste: majoneesi, hapukoort,
soola, pipart,1 tl Worchesteri
kastet

Tükeldage kapsas meelepärasteks tükkideks. Valmistage
kaste, segades omavahel majoneesi, hapukoort, soola, pipart
ja Worchesteri kastet. Lõigake
leib või sai kuubikuteks ning
praadige pannil kuldpruuniks.
Pange eemale. Praadige marineeritud kanafileed terve tükina

Pidu tõi koolimajja hulgaliselt sauelasi. Abilinnapea Rafael
Amos tervitas peolisi, soovides seoses 10. oktoobril alanud
Täiskasvanud Õppija Nädalaga kõigile pealehakkamist
tantsutreeningutel ja laulu- ning pilliharjutustel, mis kõik
nõuab igaühelt õpihimu ja järjepidevust.
Järgnev pooltund kuulus Nõmme Kultuurikeskuse käsikellade ansamblile Campanelli, keda juhendas Inna Lai.
Ansambli esinemine andis kuulajatele väga meeldiva muusikalise elamuse.
Peol esinesid Saue Kägara rahvamuusikaansambel ja
Päevakeskuse lauluansambel Rukkilill ning seenioritantsurühm, kes marssis saali ja tantsis Straussi hoogsa marsi
saatel. Meeldivaid tantsulisi vahepalu pakkus seenioridest
võistlustantsupaar Ulvi Luht ja Ilmar Meos.
Meeleolukalt juhtis pidu seenioritantsurühma juhendaja
Aime Kaasik, kel jätkus häid sõnu tantsijatele, lauljatele ja
kõigile peolistele. Õhtu lõppes ühislauluga.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

HINGEDEPÄEVA

Oktoobri sünnipäevad:

Kodune Caesari salat

Huvikeskus pidas
särtsakat sügispidu

2. novembril kell 15.00 Saue kirikus

õnnitlEME!

JULIE KIRVES			
MARIA BAŠKOVA		
HELMUT LEPPIK		
AINO MARU			
LEA ANDRESEN			
UNO JÕEMAA			
LINDA VARIK			
MADIS KUTSER			
PILVI TOMBERG			
UDO TOMBERG			
HELVE PANK			
MIHAIL JURJEV			
ARVO KARI			
EVGENI KAPLUN		
AINO INGEROINEN 		

24. oktoober 2008

pehmeks, seejärel laske pisut
haududa ning lõigake kuubikuteks. Lisage kana kapsale,
kallake peale kaste ning saiakuubikud ning puistake peale
riivitud juustu. Serveerige!

Singi-kapsa salat

1 väiksem Hiina kapsas, 100
gr purustatud soolapähkleid,
1 väike purk ananassi, 200 gr
sinki, 1 õun
Kaste: majoneesi, hapukoort,
soola, suhkrut

Saatke oma lemmikretsept
koos pildiga aadressile:
leht@saue.ee

11.11
12.11
13.11
14.11

18.11

11.00 MAKO pesutoodete müük
15.00 Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu
tegevjuht Auli Lõoke räägib seadusemuudatustest puuetega inimestele
(teisipäev) toimub kasutatud riiete jagamine
kell 9–16.30!
14.00 Astrid Laamaneni loeng-seminar „Meie
füüsiline ja vaimne tervis ning elust tänapäeva
ühiskonnas”
11.00 Tervise ABI, Diana Leguš „Kuuldeaparaadid ja kuulmine”
16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine
10.00 Tallinna seenioride tervisepäev. Osa
võivad võtta kõik spordihuvilised seeniorid, palume registreeruda päevakeskuses! Väikebuss
väljub päevakeskuse juurest kell 10, ürituse
algus Forelli tänav 12 kell 11
11.00 Ps erivajadusega inimeste loomaaiakülastus!
14.00 Ülo Pender näitab videot Ida-Virumaa
ekskursioonist
12.00 Isadepäeva meisterdamistund (ps eriv
inimestele)
12.00 Kiropraktiku Rainer Kägo loeng-seminar „Griaatriline kiropraktika”
16.00 Koguneb vabastava hingamise grupp.
Palume registreeruda eelnevalt!
11.00 Ps erivajadusega inimeste Mardipäevapidu
14.00 Ps erivajadusega inimestega tervisekeskusesse
15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
12.00 Väljasõit loodusesse (ps eriv inimesed)
17.00 Küüditatute vestlusring
11.00 Saue Linna Invaühingu infotund
15.00 Agnes Pilv vastab teie juriidilistele küsimustele, palume võimalusel eelnevalt edastada küsimused päevakeskusesse. Teemad:
pärandus, pärimine, kinkimine, laenulepingud,
volitused...
11.00 Novembrikuu 3 x sünnipäevapidu, ps
erivajadustega inimestele
19.00 Estonia ooperiteatri ühiskülastus:
„Minu veetlev leedi”

27. novembriks on broneeritud piletid Vanemuise teatri
etendusele Kõik aias!!! Ameerika näitekirjanduse vapikirjaniku Edward Albee 1967. aastal kirjutatud näidend püsib
tänini menukana maailma näitelavadel. Millist hinda oleksite teie nõus maksma hea elu eest? Lugu koduperenaiste
üllatavatest lahendustest maksmaks üle jõu käivaid arveid
noobli elu eest heas elurajoonis. Pilet 105.-, transpordikulu 100.-, kokku 205.- krooni. Piletite broneerimine 4.
novembrini, tasumine 5. novembrini.

Sarapiku jooks-kõnd
meelitab ligi aina
uusi spordisõpru
Pühapäeval, 12. oktoobril 2008 säranud päike meelitas
Sarapiku jooks-kõnnile kohale üle 100 uue ja vana spordisõbra. Rajal tuli läbida kaks 1,3 km pikkust ringi, millega
kõik osavõtjad edukalt hakkama said. Suur-suur tänu Saue
LC-le, kes on sarja „Sauelane liikuma“ suur abiline!
Ootame meelsasti ka uusi osalejaid! Osavõtt sarja etappidest on tasuta. Sarja jooks-kõnd kolmas, isadepäeva
erietapp toimub juba 9. novembril kell 12 Saue Gümnaasiumi staadionil, kus tuleb läbida ca 1 km distants joostes
või käies.
Täname osalemast! Üheskoos liikuda on tore, võidab
sport ja sõprus!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordimetoodik

Saue Päevakeskuses alustab

uus grupp tervisevõimlejaid
Eve Ello juhendamisel
Esimene võimlemine
toimub 11. novembril kell 13.00!
Palume eelnevalt registreerida gruppi,
sest kohti võimlemisgrupis ainult 12.
Registreerimiseks helistage
Päevakeskuse telefonil 659 5070
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“Saue Kontsertsügis 2008”
Reedel, 28. novembril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas

Anna Liisa Pillak (sopran) ja Jaanika Sirp (klaver)
Pilet 25.-/50.Korraldaja Eesti Interpreetide Liit

Teisipäeval, 9. detsembril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas

James Werts (laul, basskitarr)
ja saksofonide kvartett SaksEst
(Virgo Veldi, Sulev Sommer, Ivo Lille, Lauri Sepp)

SUUR HOOAJAKAUPADE
LÕPUMÜÜK
JALGRATTAD KUNI -35%
RULLUISUD, RIIDED JA JALANÕUD
KUNI-30%
PÄIKSEPRILLID JULBO KUNI -25%
TULE JA KÜSI HINDA!
PAKKUMINE KEHTIB
KUNI KAUPA JÄTKUB!
PLEKK-LIISU RATTAPOOD
RIDVA 15, SAUE LINN
TEL.670 0116
MOB. 5333 2922
WWW.PLEKKLIISU.EE

JÄRGMINE ÕHTUNE
B-KATEKOORIA KURSUS
SAUEL PLEKK-LIISU
ÕPPEKLASSIS
ALGAB 11.11.2008
KELL 18.00
INFO JA REGISTREERIMINE
TEL.670 0116
MOB. 5190 6524
VÕI KOHAPEAL
RIDVA 15, SAUE LINN
WWW.PLEKKLIISU.EE

Leitud

 19 oktoobril
Sauelt leitud
väike isane
koer. Info:
tel. 5341 3838

Kinnisvara

 MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SAUEL 53,5 m2, Kütise 3 Renoveeritud. Vannitoa- ja köögimööbel
(tehnikaga)sees. Esikusse jääb
lükandustega kapp. Korteris on
vahetatud kogu elektrisüsteem,
põrandad, paigaldatud ripplaed
ja uus torustik. Asukoht hea ja
korteriühistu hästi toimiv. Olemas:
kelder, rõdu, telefon, internet, dušš,
turvauks, trepikoda lukus, vann,
keskküte, kaabeltelevisioon, köögis
ja vannitoas on põrandaküte. Otseviide: www.city24.ee/ID:488984
Hind: 1 250 000 kr Info: Evely170@
hot.ee Tel. 503 6262
 MÜÜA 3 TOALINE RENOVEERITUD KORTER SAUEL KÜTISE TN.

Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas
(apteegi ruumis)

Müüa

üldklassikaline,
antitselluliit,
mee,
laavakivi

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku

MASSAAž
UUS! Hirudoteraapia e. kaaniravi

Tranpordivõimalus

Tööaeg kokkuleppel
(ka laup., pühap).
Pensionäridele soodustused.

Tel: 509 6546

Tel. 5454 4559

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

soodustus - 10%

SAUE REHVIKESKUS

HIND 950 000.TULE JA VAATA! MÜÜGIGA KIIRE!
Tel. 527 3094 MARGIT

Otsin tööd

 Väikese lapsega kodus olev naine
otsib õhtust tööd Sauel. Pakkumised palun saata e-maili teel aadressile: elf123@hot.ee või helistada
telefonile 504 6096. Taimi.

TULE POIK 1A, SAUE

Pakume
alustavateleja väikeettevõtetele
raamatupidamisteenust.
sagesse14@gmail.com

HANSADOOR.EE
90
Ehitus/remont

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad, garantii. Tel. 502 9075

Võtan rendile

 Välja üürida 3-toaline möbleeritud korter Sauel (1/3).
Info tel. 5194 8282.

Sauel avatav kohvik-bistro
otsib oma meeskonda
rõõmsameelset ja hakkajat

kokka, saaliteenindajat ja nõudepesijat
Eelnev kokatöö kogemus on soovitav.
Kandideerimiseks saatke CV
hiljemalt novEMBRI lõpuks e-posti aadressile
rainis.maasing@mail.ee
tel. 5663 8888
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