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Saue linn on omavalitsuste
suutlikkuse pingereas 5. kohal
Regionaalminister esitles 22. septembril 2009 omavalitsuste
võimekust puudutavat uuringut, millest selgub, et kõige suutlikumad omavalitsused asuvad Tallinna lähiümbruses.
Foto: Raivo Tiikmaa
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Õhtujooksu kiiremad:
Jaanus Gross
ja Kirti Rebane
Laupäeval, 5. septembril 2009 toimus Saue Õhtujooks, mis tõi Saue tänavatele liikumisrõõmu nautima
ligi 200 inimest.
Iga osavõtja sai meene linnavalitsuselt eduka osalemise eest
sarja „Sauelane liikuma“ avaüritusel.
Saue Õhtujooksu 3,5 kilomeetri pikkusel distantsil oli väga
tasavägine võitlus kahe parema mehe vahel. Kiireim oli sel
aastal Jaanus Gross spordiklubist Sagittarius, ajaga 11.45,1,
ta edestas teisele kohale tulnud Saue Tammede esindajat
Erkki Aadlit kuue sekundiga. Kolmanda koha saavutas Lauri
Malsroos tulemusega 12.30,3.
Naistest oli parim Kirti Rebane (OK Saue Tammed) tulemusega 13.27,5. Teiseks tuli Marina Järve ning kolmanda koha
saavutas Terje Odamus.
Esmakordselt toimusid ürituse raames ka staadionil jooksud lastele. Esimest kolme tüdrukut ning poissi autasustati
medaliga. Lastejooksudest osavõtt oli üllatavalt suur, aplausi
väärisid ligi 100 spordisõpra.
Jooksuvõistlusest kogu perega oli tulnud osavõtma üle 20
pere. Aktiivsemad, kes olid end võistlusele eelregistreerinud,
autasustati Saue Õhtujooksu karikaga.
Suur tänu härra linnapea Orm Valtsonile, kes ei pidanud
paljuks meiega sportlik laupäevaõhtu veeta. Tänusõnad KT
Timing, LC Saue, OÜ Roadservice, Goodmark, G4S ja Saue
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajatele, kes spordivahendeid võimaldasid. Samuti tänan kõiki abilisi, kes ürituse
edukale toimumisele kaasa aitasid: Sirje Luberg, Virve Laan,
Lehte Kilp, Signe Viidu, Jaan Toomingas, Ly-Miett Lõoke, Iti
Lee Neuhaus, Kristiina Sekljutskaja.
Sarja “Sauelane liikuma” järgmine etapp toimub 11. oktoobril algusega kell 14.00. Spordialaks on sel korral orienteerumine, start antakse Saue jaanituleplatsil. Tule kindlasti,
rada on jõukohane igale osavõtjale!
Võistlusprotokol on avaldatud Saue Huvikeskuse kodulehel huvikeskus.saue.ee
Suur tänu kõigile osavõtjatele! Võitis sport ja sõprus!

Vaieldamatult kõige suurem
omavalitsuste mootor on
Tallinna linn, mis suudab
positiivselt mõjutada sisuliselt kõikide ümberkaudsete
omavalitsuste elukeskkonda. Eesti kõige võimekamaks vallaks võib uuringu
kohaselt pidada Viimsi valda, sellele järgnevad Saku
vald, Tallinna linn, Rae vald
ja Saue linn. Uuringu tegijad võrdlesid omavalitsuste
suutlikkust 28 kriteeriumi
alusel. Kui 2007. aastal oli

Saue linn 7. siis 2008. aastal
juba 3. Uuritud perioodi vältel saavutas Saue linn 80,5
punktiga 5. koha.
Kohaliku omavalitsuse
võimekus Eesti linnades ja
valdades väljendub samaaegselt nii kohalikku omavalitsemist
kujundavates
eeldustes (nn haldussuutlikkus) kui ka selle valitsemise üldisemates tulemustes
kohaliku omavalitsuse territooriumil.
Kohaliku omavalitsuse

võimekuse mõõtmisel eristatakse kuut komponenti:
• Linna või valda moodustav rahvastik ja maa
• Kohaliku majanduse tugevus ja mitmekesisus
• Linna või valla elanikkonna heaolu
• Kohaliku omavalitsuse finantsolukord
• Kohaliku omavalitsuse
organisatsiooni tugevus
• Kohaliku omavalitsuse
avalike teenuste maht ja
mitmekesisus.

Esikümme:
VIIMSI VALD 83,6
SAKU VALD 82,9
TALLINN LINN 82,4
RAE VALD 82,0
SAUE LINN 80,5
HARKU VALD 79,3
TARTU LINN 79,1
JÕELÄHTME VALD 78,1
RAPLA VALD 76,5
PÄRNU LINN 76,1

Terje Toomingas, Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Linnavalitsus Linna uudised
Linnavalitsuse 22. istung
Saue Linnavalitsuse 22. ISTUNG toimus 16. septembril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1.
Tõkke tn 56 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 275/.
2.
Kivikangru tn 7 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
3.
Tule tn 6 korter 8 rekonstrueerimiseks ehitusloa väljastamine /korraldus 276/.
4.
Viigimarja tn 3 elamule kasutusloa andmine
/korraldus 277/.
5.
Viigimarja tn 5 elamule kasutusloa andmine
/korraldus 278/.
6.
Viigimarja tn 7 elamule kasutusloa andmine
/korraldus 279/.
7.
Viigimarja tn 9 elamule kasutusloa andmine
/korraldus 280/.
8.
Viigimarja tn 11 elamule kasutusloa andmine
/korraldus 281/.
9.
Riigihanke „Saue Noortekeskuse ehitamine”
(viitenumber 113894) pakkujate kvalifitseerimine,
vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine
/korraldus 282/.
10. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Jäätmekava vastuvõtmine” /eelnõu suunati volikogusse/.
11. Saue Linnavolikogu otsus eelnõu Projekti „Saue linna
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni laiendamine” omafinantseeringu tagamine ja volituste andmine
/eelnõu suunati volikogusse/.
12. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Haldusleping
ühiskanalisatsiooni teenuse tagamiseks”
/eelnõu suunati II lugemisele/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Lapsehoiuteenuse toetamise kord Saue linnas”
/eelnõu suunati volikogusse/.
14. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
„Arengukava tegevuskava muutmine” II lugemine
/eelnõu suunati volikogusse/.
15. Saue linna 2010. a eelarve projekti arutamine
/info võeti teadmiseks ja lähemal ajal tuleb kokku
eelarve menetlemise töögrupp/.
16. Saue lasteaia Midrimaa 2009–2011 arengukava
kinnitamine /määrus nr 12/.
17. Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine
/korraldus nr 283/.
18. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus 284/.
19. Saue lasteaia Midrimaa ringide osalustasu
kehtestamine /korraldus nr 285/.
20. Saue Linnavalitsuse 08.06.2001 a määruse nr 5
“Konkursi „Saue linna aasta õpetaja” statuut“
muutmine /määrus nr 13/.
21. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta /korraldus nr 286/.
22. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(aadressil Töö pst 43, Saue linn) /korraldus nr 287/.
23. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(aadressil Taimla tn 5, Saue linn) /korraldus nr 288/.
24. Hooldaja määramine /korraldus nr 289/.
25. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 290/.
26. Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 291/.
27. Alaealisele uue perekonnanime andmisest keeldumine
/korraldus nr 292/.
28. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 293/.
29. Laste toiduraha ja huvitegevuse rahaline kompenseerimine /korraldus nr 294/.
30. Teenistusliku järelevalvemenetluse lõpetamine
/korraldus 295/.
31. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus 296/.
32. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 297/.
33. Info
* Perioodil 27.08.2009 kuni 10.09.2009 sõlmitud
lepingud
* Jaoskonnakomisjoni koosseisust
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Teade
Kuni 1. detsembrini 2009 jätkab Saue linna haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu AS Veolia
Keskkonnateenused (endise nimega AS Cleanaway).
Segaolmejäätmete väljavedu toimub kuni 1. detsembrini
k.a seni kehtinud tingimustel. Jäätmevaldajatel, kel toimub
jäätmete väljavedu erandkorras 1 kord kvartalis, palume
väljaveo graafiku saamiseks võtta ühendust Veolia Keskkonnateenused AS-iga telefonil 1919.
Alates 1. detsembrist 2009 hakkab korraldatud jäätmevedu teostama Ragn-Sells AS.
Ülemineku korralduslikust poolest teatame täiendavalt
Saue Sõna vahendusel. 

Detailplaneeringu teade
Saue Linnavalitsus ja FE arhitektid OÜ
teatavad Harjumaa Saue linna Kütise tn 8
kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH)
aruande avalikust väljapanekust ja arutelust järgmist:
Saue Linnavolikogu oma 19.06.2008
otsusega nr 149 kinnitas detailplaneeringu uue lähteülesande DPL-04-08.
Saue Linnavalitsus algatas oma 02.07.2008. a korraldusega nr 265 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise.
Detailplaneeringu lähteülesande DPL-04-08 eesmärgid
on: muuta Kütise tn 8 maaüksuse sihtotstarvet, jagada kinnistu eraldi maaüksusteks, määrata maaüksuste ehitusõigus
ja piirangud ning lahendada tehnovarustus, muuta kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
KSH eesmärk on esitada detailplaneeringu koostamise
käigus keskkonnaalaseid ettepanekuid ja meetmeid, mis
leevendaksid ja ennetaksid detailplaneeringust tulenevaid
võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid. Kavandatuga piiriülest keskkonnamõju ei kaasne.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Saue Linnavolikogu (aadress Tule tn 7, 76505 Saue, Harjumaa).
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja KSH algataja
on Saue Linnavalitsus (aadress Tule tn 7, 76505 Saue, Harjumaa), tel 679 0170, faks 679 0193, e-mail: saue@saue.ee,
info@saue.ee. Kontaktisik Kalle Koppel, tel 679 0191, e-mail:
kalle@saue.ee.
Detailplaneeringu koostaja on FE OÜ (aadress P. Süda 1,
10118 Tallinn), kontaktisik: Heli Ernesaks, tel 522 8229, email: heli@ttv.ee.
Arendaja on Koger Kinnisvara OÜ (aadress Tartu mnt 84A,
10115 Tallinn), kontaktisik: Kaido Põld, tel 5117383, e-mail:
kaidop@koger.ee.
KSH läbiviija on OÜ Corson (aadress Akadeemia tee 21D201, 12618 Tallinn), kontaktisik Toomas Liiv, tel 565 3373,
toomas@corson.ee.
KSH järelevalvaja: Keskkonnaamet Harju–Järva–Rapla regioon (aadress: Narva mnt 7A, 15172 Tallinn) Tel: 627 2193,
info@keskkonnaamet.ee.
Kütise tn 8 kinnistu detailplaneeringu KSH aruande materjalidega on võimalik tutvuda Saue linnakantseleis (Tule tn
7 Saue linnas) 28.09.2009 kuni 19.10.2009. a linnavalitsuse
tööaegadel (esmaspäevadel kl 8.00–18.00, teisipäevadest
neljapäevadeni 8.00–17.00, lõunavaheajad kl 12.00–12.45,
ja reedeti kl 8.00–14.00) ning Saue Linnavalitsuse koduleheküljel www.saue.ee.
Detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 19.
oktoobril 2009 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuse saalis Tule tn 7.
Saue Linnavalitsusele saab detailplaneeringu KSH aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 28.09.2009 kuni 19.10.2009.

Päästeteenistuse
sügisesed meeldetuletused
Viimane aeg on pühkida korstnad puhtaks!
Kütteperiood on algamas ja seega viimane aeg endalt küsida,
kas korstnad on pühitud ja kütteseadmed korras.
Kõige olulisem on kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle
vaadata – et kusagilt suitsu sisse ei ajaks ja et lõõrides, pliidis, soemüüris, ahjus ega korstnas poleks pragusid. Korsten
ei tohi olla pigitunud ja tahmaluugid peavad olema kindlalt
kinni. Kui ahju või kaminat köetakse aasta läbi, tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda aastas, hooajalisel
kütmisel üks kord enne kütteperioodi algust. Gaasikütteseadmeid tuleb kontrollida kord aastas.
Pühkimata korstnalõõrides süttinud tahm ajab korstna
kuumaks, leegid tungivad pragudest välja ja tulekahju süttimise oht on suur. Et ei juhtuks õnnetust, puhasta ja hoolda
kütteseadmeid regulaarselt!
Korrasta maavaldused!
Sel kevadel ja suvel on Tallinnas ja Harjumaal olnud 700 suuremat ja väiksemat kulupõlengut, mis on pisut rohkem kui eelmisel aastal. Et järgmisel aastal kulupõlengute arv väheneks,
kutsub päästeteenistus maaomanikke rohumaid korrastama
juba sügisel, kui vikat ja trimmer suve jooksul kasvanud rohust veel jagu saavad ja kevadtööd kandadele ei astu.
Sügisel korrastatud maalapp tagab, et kulupõlengu hirmus
ei pea kartma juhuslikult visatud suitsukoni ega ka näiteks
suure tuulega kokku puutuvate elektriliinide tekitatud sädemeid. Samuti tasub ka naabrimehele oma valduste korrashoidmist südamele panna, sest tule levik piire ei tunne.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti meteoroloogia
ja hüdroloogia instituut.
Nõuandeid tuleohutusest ja muustki leiate päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.ee. Korstnapühkijate kohta saate
infot küsida päästeala infotelefonilt 1524.
Põhja-Eesti Päästekeskus
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Olerexi ristmik
saab valgusfoori

Olerexi ristmiku ehitustööd on täies hoos. Valgusfooride, lisaridade, uute kõnniteede ja tänavavalgustusega ristmik peaks
valmima oktoobrikuu lõpuks. Seniks soovime liiklejatele kannatust ja rahulikku liiklemist! 

Noortekeskuse ehitaja
on selgunud

16. septembril kiitis Saue Linnavalitsus heaks korralduse,
millega kinnitati Saue Noortekeskuse ehitushanke võitjaks
Facio Ehituse AS.
Ettevõtte poolt esitatud pakkumise kohaselt läheks
noortekeskuse hoone ehitus maksma 10,8 miljonit krooni.
Juhul, kui hankelepingu sõlmimine Saue Linnavalitsuse
ja ettevõtte vahel kulgeb probleemideta, algab noortekeskuse hoone 12 kuud kestev ehitus tänavu oktoobris.
27. augusti 2009. aasta istungil kiitis Saue Linnavolikogu heaks noortekeskuse ehitamiseks laenu võtmise. Riigihanke „Investeerimislaenu teenus Avatud Noortekeskuse
ehitamiseks“ võitis Swedbank AS. 

Harjumaa ja Tallinna ühispilet
liini 190 ei puuduta!
Harjumaa Ühistranspordikeskuse teatel luuakse alates 1.
oktoobrist lisaks olemasolevale maakonnaliinide üksikpiletile ja ainult maakonna avalikel liinidel kehtivatele sõidukaartidele ühiskaardid Harjumaa ja Tallinna elanikele, milliseid kasutades tekib sõiduõigus kogu Harjumaa avaliku
teeninduse (vastavalt kaardile märgitud tsoonile) ja Tallinna linna ühtse piletisüsteemi ühissõidukitega, kaasa arvatud ekspressbussid. Kaartide kehtivusajaks on 1 kuu: 1.
kuupäevast viimase kuupäevani. Kaartide müüki korraldab
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus.
Ühine pilet hakkab kehtima ainult maakonna avalikel
bussiliinidel ja Tallinna ühistranspordis. Kommertsbussiliinidel, sh. ka liinidel 190, 190A ja 190B ei hakka nimetatud
toode kehtima.

Kuukaartide võrdlus
30 päeva kaart hetkel
Saue liin 190		
HYTK I-II tsoon		
Tallinna linn		
			
HYTK I-II tsoon+Tallinn
Saue+Tallinn (275+320)

320.- krooni
440.- krooni
275.- krooni ID-kaardiga
415.- krooni paberkandjal
590.- krooni
595.- krooni

30 päeva sooduskaart
Saue 190 liin		
Tallinn			

220.- krooni
100.- krooni
Margo Tomingas
AS ATKO Grupp

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

Järgmine number ilmub
9. oktoober 2009
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Intervjuu Saue linnapea Orm Valtsoniga
Haldi Ellam

saada koht eralastehoius,
mille kuutasust linn hüvitab
50–70%. Rõõmu valmistab
see, et lapsehoiuteenuse pakkumiseks ulatasid meile oma
abikäe noored ja ettevõtlikud
Saue inimesed.
Kuigi Saue linna koduleht www.saue.ee on läbinud
põhjaliku uuenduskuuri ja
kõigil hallatavatel asutustel
on loodud omaette kodulehed, ei ole linnakodanikele
e-teenuste osutamine eriti
edasi arenenud.
Kindlasti vajavad paremaks muutmist ka linna
heakord ja linnakujundus.
Siinkohal on häbiplekkideks
Saue jaamahoone ja Kuuseheki tänaval asuv vana barakkmaja.

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Teie ametiaeg Saue linnapeana on lõppemas.
Kuidas hindate ise seda
aega?
Tere, tere! Tõesti nii see on.
Üks aasta ja 8 kuud on möödunud märkamatult ja täna
on põhjust vaadata natuke
tagasi ja hinnata tehtut.
Andes 2007. aasta lõpus
Eesti Reformierakonna ja
IRL-i koalitsioonile nõusoleku asuda Saue linnapea ametisse, kaalusin seda pikalt.
Väga tõsiste ja konkreetsete
ülesannetega koalitsioonilepingu täitmiseks alles jäänud
aeg oli väga napp. Samas oli
linnajuhtimine mulle tuttav
valdkond ja linnavalitsuse
ametnike võimekus mulle
teada. See andis julguse linnapea ameti vastuvõtmiseks.
Esimesest
tööpäevast
alates oli selge, et sisseelamiseks aega ei ole antud ja
tuleb ajaga võidu joosta.
Vestlesin kõigi linnavalitsuse
ametnikega ja seadsin neile
konkreetsed eesmärgid, et
plaanitu ellu viia.
Täna võin linnarahvale ja
volinikele ausalt silma vaadata ning tõdeda, et sain(me)
hakkama. Reformierakonna ja

IRL-i valimislubadused ning
koalitsioonileping on täidetud
90%-liselt. (Vaata ka koalitsioonilepingu täitmist lk 4).
Mida peate kõige suuremaks kordaminekuks?
Tippjuhina hindaksin suurimaks kordaminekuks meeskonna tööd ja tööõhkkonna
loomist linnavalitsuses. Minult oodati konkreetseid tulemusi linna arengukava ja
koalitsioonilepingu täitmisel
ning selle nimel pidid kõik
pingutama.
Kirjas oli ka objekte, millel puudus eelarves rahaline
kate. Minu ülesanneteks oli
see raha eelarvesse hankida
ja plaanitu ellu viia.
Täna võin öelda, et valdavas osas sai see ka täidetud.
EL-i fondidest olen saanud
kinnituse 25 miljonile kroonile, mis läheb Saue Avatud
Noortekeskuse ja Saue–
Laagri kergliiklustee ehituseks. Lahendatud on ka linna
kaasrahastamise küsimused.
Sõlmisin hiljuti aktsiaseltsiga Swedbank laenulepingu
15 miljonile kroonile. Laen
on võetud aastani 2016 ja
katab linna kaasrahastamise

vajadused neis projektides.
Samuti võimaldas see osta
vajaliku maa kooli juurdeehituseks. Peatselt esitame
Keskkonnainvesteeringute
keskusele taotluse Saue ÜVK
(Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni) rekonstrueerimiseks
ja ehituseks EL-i abirahade
saamiseks.
Lühidalt, olen ette valmistanud järgmisele linnapeale
suurepärase platvormi ja kindlustanud vajalike objektide
ehituseks ka raha. Protsessid

on käima lükatud ja tagasikäiku neile anda enam ei saa.
Mis ebaõnnestus või millega rahul ei saa olla?
Hea küsimus. Rahulolu korral tuleks amet maha panna,
sest siis oleks kõik ju tehtud.
Paraku see nii ei ole ja teha
on veel palju.
Kindlasti ei ole ma rahul
sellega, et kõigil eelkooliealistel lastel ei ole võimalust
kasutada linna lapsehoiuteenust. Ühiskond on selles osas

Suvi tõi Sauele kaks paari kaksikuid!

11. septembril toimus Saue lasteaias Midrimaa tänavuse aasta
neljas beebiball, mis sel korral toimus kahes osas.

muutunud ja täna eelistavad
noored pered koduse lapsehoiu asemel lasteaedasid. See
probleem vajab kiiret lahendamist. Lootsime riigi algatatud lastehoiu programmist
raha saada uute kohtade loomiseks. Paraku masu tingimustes see programm peatati
ja pidime plaane muutma.
Tänaseks on peetud läbirääkimisi kolme võimaliku
lapsehoiuteenuse pakkujaga
ja on lootust, et aasta lõpuks
on kuni 50 lapsel võimalik

Mida sooviksite uuele linnapeale?
Mind on õpetatud, et ära soovi teistele seda, mida sa endale ei soovi. Seega, tuleks
soovida seda, mida ma ka
endale sooviksin — kindlasti
oskust märgata ühiskonnas
aset leidvaid muutusi, eristada olulist ebaolulisest ja
üldistusvõimet. Mõelda globaalselt, aga tegutseda lokaalselt. Olla alati näoga rahva
poole. Oskust kuulata ja arvestada ka partneriga. 

Iive jätkab positiivset trendi

Sündimus Saue linnas on juba mitmendat aastat püsivalt
tõusnud. Kui 2007. aastal sündis 89 last, 2008. aastal 81
last siis 2009. aastal on 16. septembri seisuga juba sündinud
69 last. Samal ajal on surnud 38-40 Saue linna registreeritud
inimest aastas, tänavu 17. septembri seisuga 36 sauelast. 

Vasakult paremale: MARKO JAANUS, JOANNA BUSCH, HELENA KEEROV, NELE JOHANNA PIKK, OTT ROSENTAL.

Vasakult paremale: MATTIAS LEPP, DEREK KURESAAR, JOHANNA STERNFELD,
LAURETTE SOOÄÄR, MARGARITA KARNIOL.

Vasakult paremale: RICHARD RITSING, HELE IVANSON, GETLIN KRABI, RAINER MELSAS, EMMA KALLASMAA, MARII HELENE JUNKUR, kaksikud SÄDE ja HELE AAV.

Vasakult paremale: LARS-LUCAS LIIU, RAIDO KALLAS, kaksikud KAIMO ja KAILI HEIL,
HEILI REINSALU, KERTU JÜRGENSTEIN, MARTEN MALTSAAR.
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Valitsuskoalitsiooni programmi täitmine 2007–2009
Orm Valtson

Saue linnapea
Eesti Reformierakonna Saue
Linnavolikogu
fraktsiooni
ning Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit Saue Linnavolikogu fraktsiooni valitsuskoalitsiooni programm aastateks
2007–2009 sõlmiti Sauel 16.
septembril 2007.
Käesolev
valitsusprogramm viidi ellu partnerite
koostöötahte ja konsensuse
alusel aastatel 2008 ja 2009,
arvestades Eesti ja rahvusvahelise majanduse hetkeseisu
ning võimalusi. 2008. aastal
tabas maailma ja Eestit majanduskriis, mis süvenes 2009.
Vaatamata nn vääramatule
jõule on ette valmistatud algkooli projekt ja soetatud ehituseks vajalik maa. Euroopa
Liidu tõukefondidest eraldati
Saue linnale 15 miljonit krooni noortekeskuse ehituseks ja
ehitus algab novembris 2009.
Projekti omafinantseering on
tagatud. Valmis ÜVK arengukava ja taotlus Euroopa Liidu
tõukefondidele vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituseks.
Taotlus esitamisel. Ehituse
algus kavandatud 2010./11.
aastale. Koostöös Maanteeametiga valmis Tallinna ringtee ja Vana-Keila mnt ristmiku projekt valgusfooride
paigaldamiseks. Tööde lõpp
kavandatud oktoobris 2009.
Euroopa Liidu tõukefondidest
eraldati rahalised vahendid
Saue–Padula–Laagri kergliiklustee projekteerimiseks
ja ehituseks. Ehituse lõpp kavandatud aastaks 2012. Koostöös Segu tn ettevõtjatega valmis Segu tänav. Lõpetati Tule
tn rekonstrueerimise I etapp.
Saue linnale on hetkeseisuga
broneeritud kokku 25 miljonit krooni Euroopa Liidu
tõukefondide raha ning taotlus on esitamisel 80 miljonile
kroonile. Nimetatud summad
tuleb võtta kasutusse aastatel
2009–2013. 

Haridus- ja perepoliitika
Ehitame algkool–huvikooli eesmärgiga avada uus hoone 2009./2010. õppeaastaks

Maa ja projekt

Alustame läbirääkimisi investoritega eralasteaia ehitamiseks eesmärgiga avada lasteaed 2009. aastal

Vesteldud

Jätkame lasteaia rühmaruumide ja gümnaasiumi klassiruumide plaanipärast remonti ja õpikeskkonna nüüdisajastamist

Täidetud

Jätkame e-kooli projekti

Täidetud

Premeerime Saue gümnaasiumi medaliga lõpetajaid

Täidetud

Tõstame koolitoetuse 500 kroonini

Täidetud

Suurendame ranitsatoetust 1000 kroonini

Täidetud

Tõstame sünnitoetuse 7000 kroonini

Täidetud

Koostöös kodanikeühendustega aitame korraldada peredele suunatud üritusi

Täidetud

Majandus- ning maksu- ja eelarvepoliitika
Tagame eelarve tasakaalu

Täidetud

Kasutame maksutulusid linna arengu seisukohalt vajalikeks investeeringuteks

Täidetud

Uusi makse ei kehtesta

Täidetud

Maamaksu tõstmist ei kavanda, säilitades ka senised soodustused

Täidetud

Kaasame investeeringuteks erakapitalivahendeid

Täidetud

Personali- ja palgapoliitika
Tagame linnaeelarvelistele teenistujatele ja töötajatele konkurentsivõimelise palga vältimaks kvalifitseeritud töötajate lahkumist

Täidetud

Töötame välja linna ühtsed palgapoliitika alused

Täidetud

Sotsiaal- ja tervishoiupoliitika
Tõstame pensionäride „Jõuluraha“ 500 kroonini 2008. aasta jõuludeks

Täidetud

Jätkame tasuta bussitranspordi võimaldamist Saue pensionäridele, koolilastele ja represseeritutele

Täidetud

Leiame võimaluse hooldajatoetuse tõstmiseks

Täidetud

Laiendame koduteenuste kättesaadavust

Täidetud

Seame sisse kuni 3000-kroonise matusetoetuse oma lähedase kaotanud, Saue linna registrisse kantud inimestele

Täidetud

Keskkonnapoliitika
Koostöös AS-iga Tallinna Vesi otsime võimalusi vee- ja kanalisatsiooniprobleemide kaasaegseks lahendamiseks

Täidetud

Ehitame välja jäätmete vastuvõtu koha

Täitmata

Lähtume linnaehituslike otsuste langetamisel rohelise elukeskkonna säilitamise vajadusest

Täidetud

Korrastame linna välisilmet ja jätkame linna planeeritud haljastamist

Täidetud

Jätkame konkursi „Kaunis kodu“ traditsioone

Täidetud

Jätkame linna liikluskorralduse kaasajastamist

Täidetud

Suuname raskeveokite transpordi kesklinnast välja

Täidetud

Kultuuri- ja spordipoliitika
Loome Saue kultuuri- ja spordielu edendamiseks linnasisese „Kultuurkapitali“ ja „Spordikapitali“, millest toetatakse lisaks seltsingutele
Loobuti
ja ühingutele ka üksiktaotlejaid
Asutame preemia „Saue aasta tegu/tegija“

Täidetud

Otsime võimalusi vaba aja keskuse rajamiseks

Täidetud

Tähistame Saue linna 15. sünnipäeva kogupere üritustega

Täidetud

Anname Saue Perepäevadele uue sisu ja vormi

Arutatud

Noorsoopoliitika
Loome täiendavaid võimalusi noortele vaba aja sisukamaks veetmiseks

Täidetud

Noortele „Töövarjupäeva“ korraldamine
Alustame Avatud Noortekeskuse ruumide ehitamisega

Täidetud

Linnaehituspoliitika
Võtame vastu Saue linna uue üldplaneeringu

Kooskõlastamisel

Algatame Saue linnakeskuse planeeringu, lähtudes linnaelanike vajadusest ja linna arengu üldstrateegiast eesmärgiga ehitada välja
Täidetud
linna uus administratiivhoone
Ehitame lõpuni Saue jaanituleplatsi rajatised

Täidetud osaliselt

Jätkame Sarapiku terviseraja väljaehitamist

Täidetud

Ehitame juurde mänguväljakuid ning rajame sobilikesse kohtadesse rulluisu- ja jalgrattarajad

Täidetud

Turvalisus

Valitsuskoalitsioon
seadis endale ülesandeks
arendada Saue linna
kõiki eluvaldkondi
tasakaalustatult. Selle
eesmärgi saavutamiseks
viidi ellu järgmist
poliitikat 

Jätkame koostööd politsei, turvafirmade ja Kaitseliiduga säilitamaks Saue linna kõrget turvalisust

Täidetud

Sõlmime pikaajalise koostöölepingu Kaitseliiduga

Täidetud

Välispoliitika
Välissuhtlusesse kaasame Saue linna huvigruppide esindajad

Täidetud

Kodanikuühiskond
Jätkame koostööd Saue linnas tegutsevate kodanikeühendustega

Täidetud

Pikendame Saue linna ja Saue Ettevõtete Liidu vahelist koostöölepingut
Suurendame eelarvest eraldatavate ühisprojektide raha

Täidetud

Infopoliitika
Jätkame Saue Sõna väljaandmist ja tänapäevastamist

Täidetud

Uuendame Saue linna Interneti kodulehekülge ja lisame uudisteportaali

Täidetud

Linna igale hallatavale asutusele oma kodulehekülg

Täidetud

Töötame välja ja käivitame e-teenused

Osaliselt

Linnavalitsus ja volikogu
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Volikogu arutab lapsehoiuteenuse toetuse maksmist
Saue Linnavalitsus kiitis 16. septembri 2009 istungil heaks volikogu määruse eelnõu, mille
eesmärgiks on toetada laste päevahoiuteenuse osutamist Saue linna peredele, kus kasvavad
1,5- kuni 7-aastased lapsed.
Kui 2008. aasta 1. jaanuarist
makstakse
lapsevanemale
2800-kroonist lapse päevahoiuteenuse toetust kuus, siis
uue korra kohaselt hakataks
linna eelarvest toetust maksma otse lapsehoiuteenuse
pakkujale.
Praeguse korra järgi maksavad vanemad lapsehoiuteenuse eest teenuse osutajale
igakuiselt täissumma ning
saavad linnavalitsuselt pärast
kuludokumendi
esitamist
2800 krooni tagasi. Uue korra kehtestumisel peaks lapsevanemate elu lihtsamaks
minema, kuna korraga tuleb
lapsehoiuteenuse eest maksta
vähem raha.
Eelnõu näeb ette toetuse maksmist füüsilisest isikust ettevõtjale, kes omab
lapsehoidja kutsetunnistust,
äri- või mittetulundusühingule või sihtasutusele, kelle tegevusalasse on kantud
koolieelse lapsehoiuteenuse
osutamine.
Toetuse saamise õigus on
taotlejal, kelle lapsehoiuteenusel oleva lapse ja tema
ühe vanema (või vanemaga

võrdsustatud isiku) elukoht
on rahvastikuregistri alusel
Saue linn.
Vastavalt eelnõule algaks
lapsehoiuteenuse
toetuse
maksmine
lapsevanemale
vanemahüvitise maksmise
lõppemise kuupäevale järgnevast kuupäevast ja lõppeks
lapse lahkumisel lapsehoiuteenuselt.
Toetuse maksmine lapsehoiuteenuse pakkujale toimuks linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel vastavalt
sellele, kui palju Saue linna
lapsi antud teenust kasutab.
Septembris 2009 maksis
Saue Linnavalitsus lapsehoiuteenuse toetust 12 lapse
vanemale.
Määrus oli volikogus arutamisel 24. septembril 2009.
Saue Sõna trükki mineku
ajaks ei olnud tulemus veel
teada, mistõttu saab volikogu otsustest lähemalt lugeda
9. oktoobri Saue Sõnast või
Saue linna koduleheküljelt
www.saue.ee.
Lugeja küsimus sõimerühmade kohta:

Saue Sõna toimetusele kirjutas murelik lapsevanem, kes
sai suvel teada, et tema laps
ei saagi Saue lasteaia sõimerühma kohta, sest sõimerühm kaotatakse ära. Nüüd
käib laps Sauel asuvas Põnni
Mängumaa laste päevahoius,
mis läheb perele kuus maksma 6700 krooni (5900 krooni
+ söögiraha). Saue linn maksab perele lapsehoiuteenuse
toetust 2800 krooni kuus.
Lapsevanema kanda jääb aga
3900 krooni kuus.
Peredele, kelle laps käib
eralasteaias, maksab linn toetust 4210 krooni kuus. Lapsevanem soovib teada, millal
hakkab linn kõiki peresid,
kes pole munitsipaallasteaias
kohta saanud, võrdselt toetama, tegemata vahet eralasteaia ja laste päevahoiuteenust
pakkuva äriühingu vahel, sest
mõlemas toimub üks ja sama
töö ning kasvatajad tegelevad
lastega hommikust õhtuni.
Kalev Lillo, Saue lasteaia
Midrimaa hoolekogu esimees ja Saue Linnavolikogu liige

Lastevanematel, kelle laps
on sirgunud lasteaiaealiseks
on kõigepealt üks suur mure:
kas nad leiavad lapsele koha
lasteaias, et ise tööle minna?
Õnnelikud on need pered,
kelle laps saab koha munitsipaallasteaias. See on vaieldamatult parim lahendus: tagatud on alushariduse kvaliteet
ja teenuse hind on soodsaim.
Sauel on lastevanemate poolt
kaetav koolituskulu praegu
348 krooni kuus, millele lisandub toiduraha. Ülejäänud
osas kannab kulud kohalik
omavalitsus.
Paraku ei mahu umbes 130
last linna omanduses olevasse lasteaeda. Lahenduseks
on lasteaiakoha leidmine
mõnes teises omavalitsuses.
Kui lapsevanem saab koha
näiteks Tallinna munitsipaallasteaeda, siis maksab Saue
linn osutatud teenuse eest ja
vanemate kanda jääb koolituskulu pluss toiduraha, nagu
Sauelgi.
Kui aga vanemad peavad
kohtade puudusel panema
lapse eralasteaeda, siis tekib
siit kohe järgmine suur küsi-

mus: miks peab eralasteaias
käiva lapse vanem maksma
enam kui 10 korda rohkem
kui omavalitsuse lasteaias
käiva lapse vanem?
See on õigustatud küsimus. Kõigile lastele ja nende vanematele peab olema
tagatud võrdne kohtlemine.
Linnavalitsus on probleemi
endale teadvustanud ja juba
järgmisesse volikogusse on
esitanud määruse „Lapsehoiuteenuse toetamise kord
Saue linnas“ eelnõu, mis
peaks soodustama Saue linna
lastega perede toimetulekut
nii, et lapsehoiuteenuse toetust makstakse otse teenuse
osutajale, et pered peaksid
igakuiselt teenuse eest vähem raha maksma.
Pärast selle määruse vastuvõtmist peab volikogu üle
vaatama ka võimalused, kui
suures osas saab sõltumata
omandivormist lastehoiu teenust toetada. Loogiline oleks,
et vanemad saavad sama teenuse sama raha eest.
Info
Vastavalt Saue Linnavoli-

kogu määrusele “Koolieelse
eralasteasutuse
toetamise
kord” on koolieelse eralasteaia toetuse suuruseks Saue
linna munitsipaallasteaia arvestuslik kohamaks, mis on
2009. aastal 4210 krooni.
Tegemist on omavalitsuse
toetusega haridusasutusele,
millel on kehtiv koolitusluba
ja kus antakse lastele ka alusharidust. Alusharidust hakatakse lasteaias andma alates
3. eluaastast.
Lapsehoiuteenuse puhul
on tegemist sotsiaalteenusega, mille raames alusharidust
ei anta. Selle teenuse osutamist toetab linn 2009. aastal
2800 krooniga kuus.
Lisaks maksab linn peredele, kelle laps ei käi ei
päevahoius ega lasteaias,
2000-kroonist koduse mudilase toetust.
Koduse mudilase toetuse
ja lapsehoiuteenuse toetuse
suurused on määratud Saue
linna eelarvega ning vaadatakse igal aastal koos uue eelarve menetlemisega üle. 

Linnavalitsus saatis ÜVK volikogule otsustamiseks
Saue Linnavalitsus kiitis 16. septembri 2009. aasta istungil heaks Saue Linnavolikogu otsuse
eelnõu, mis seisneb projekti „Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine” jaoks linnapoolse omafinantseeringu tagamises.
Teisisõnu jõudsid lõpule linnavalitsuses 1,5 aastat kestnud
ettevalmistustööd Saue linna
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni laiendamise projekti raames
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist raha küsimiseks ning
nüüd peab volikogu oma jahsõna ütlema.
„Nimetatud otsus on Saue
linna arengu seisukohalt ülioluline ja ma loodan, et volikogus toetavad seda kõik poliitilised jõud,“ ütles linnapea
Orm Valtson.
Saue Linnavalitsuse ja AS
Tallinna Vesi vahel sõlmitud
teenuse osutamise lepingu alusel on välja töötatud taotluse
projekt
Ühtekuuluvusfondi
meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine” raames tagastamatu rahalise abi
saamiseks. Volikogu heakskiidu saamisel ongi järgmiseks
etapiks SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele taotluse
esitamine.

Projekti abikõlbulike kulude suurus on 83,5 miljonit
krooni. Eelnõu heakskiitmisel
kinnitataks sellest Saue linna omafinantseeringuks 17,7
miljonit krooni, mis kaetaks
Saue linna 2010.–2012. aasta
eelarvetest. Ülejäänud kulud
kataksid Euroopa Liit.
Volikogu heakskiidu korral
volitataks Saue Linnavalitsust
sõlmima vee-ettevõtjaga ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse osutamisega seotud küsimusi reguleerivaid lepinguid.
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond rahastab miljonite eurode väärtuses suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri
projekte. Neist veemajanduse
infrastruktuuriprojektide eesmärgiks on ühendada inimeste kodud veevõrguga, tagada
neile kvaliteetne joogivesi;
renoveerides kanalisatsioonitorustikke ning puhastusseadmeid, tagada piisav heitvee
puhastamine.

Saue Linnavolikogu arutas
küsimust 24. septembri õhtusel istungil, mil Saue Sõna oli
juba trükitud. Volikogu istungil otsustatust saab lugeda 9.
oktoobri Saue Sõnast.
Seletuskiri
Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine“
projekti taotluse tagastamatu
abi saamiseks ühtekuuluvusfondist eesmärgiks on projekti
tulemusena luua 2013. aastaks
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid koos liitumisvõimalustega Saue linna territooriumil asuvatele hoonestatud
kinnistutele, kus selline võimalus seni on puudunud. Projekti
tulemusena ehitatakse 18,1 km
veetorustikku koos liitumisvõimalusega 433 kinnistule ja
2 reoveepumplat ning 15,0 km
reoveekanalisatsioonitorustikku koos liitumisvõimalusega
450 kinnistule. Seeläbi saavutatakse Saue linna 100%-line

kaetus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, mille tulemusena:
- paraneb elanikkonna elukvaliteet
- väheneb reoveest tingitud
keskkonnareostuse oht
- paraneb tuletõrjeveevarustuse kvaliteet
- täidetakse Saue linna ÜVK
arengukava lühiajalise investeeringute eesmärk
- täidetakse Eesti ja EL-i
nõuded
Täna puudub Saue linnas ligikaudu 20% elanikkonnast
ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbimise võimalus. Vett tarbitakse lokaalsetest puur- või salvkaevudest,
reovee kogumiseks kasutatakse kogumiskaeve, millest äravedu (purgimisteenust) korraldavad erakapitalil põhinevad
ettevõtted.
Linna 514 kinnistut (nendest olemasoleva vana hoonestusega 450) asub ühisvee-

värgiga katmata alal, millel
puudub veetorustiku tänavatoru. Ühiskanalisatsiooniga katmata alal on 463 kinnistut. Arvestades leibkonna suuruseks
2,7 inimest, siis ühisveevärgi
teenus puudub 1169 inimesel,
kanalisatsiooniteenust ei saa
kasutada 1215 inimest.
Käesoleva projekti vajalikkus tuleneb eelkõige EL-i veevaldkonna direktiividest. Neist
olulisemad on asulareovee direktiiv 91/271/EMÜ ja joogivee direktiiv 98/83/EMÜ.
Samuti tagatakse käesoleva projekti tulemusena
nõuetekohane joogivesi tarbijatele (Sotsiaalministri määrus 31.07.2001.a „Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollnõuded
ning analüüsimeetodid”) ning
täidetakse Vabariigi Valitsuse
31.07.2001. a määrusega nr
269 kehtestatud nõuded loodusesse juhitavale heitveele.
Vastavalt meetme „Veemajanduse infrastruktuuri aren-

damine“ tingimustele on kõik
projekti teostamiseks vajalikud kulud summas 83 545 258
krooni, koos käibemaksuga,
abikõlbulikud ja nende katmine jaguneb järgnevalt:
- Ühtekuuluvusfondi tagastamatu rahaline abi on 65
869 382 krooni, koos käibemaksuga, moodustades
79% abikõlblikest kuludest;
- Saue linna kui taotleja omafinantseering on 17 675 876
krooni, koos käibemaksuga, moodustades 21% abikõlblikest kuludest.
Käesoleval linnavolikogu
otsusel on alljärgnev lisa:
Lisa nr. 1 — Tallinna Vesi AS’i
10.09.2009 nr. 6/0936857 kiri
projekti „Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine“ omafinantseeringu
tagamise kohta. 
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KOV-i volikogu valimised 2009:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
nr 101 RAINER STERNFELD
nr 102 URMAS VIILMA
nr 103 VALDIS TOOMAST
nr 104 JÜRI TÜMANOK
nr 105 MONIKA LIIV
nr 106 HENRI HEINSALU
nr 107 KRISTIINA KOTTER
nr 108 KALEV ISRAEL
nr 109 RAIDO PIKKAR
nr 110 SIGNE LAAR
nr 111 SILVER ARRAK
nr 112 ARGO KIRIKAL
nr 113 ELINA SIIMON
nr 114 REIGO VATSK
nr 115 ARVO REBANE
nr 116 MATI RIIMAA
nr 117 HINNO VOSPERT
nr 118 PILLE RUUGE
nr 119 ERVIN LILLEPEA
nr 120 MARKO PRUUS

Kindlad tegijad-uus tulevik

nr 121 JAAN KALBUS
nr 122 HENN PÕLLUAAS
nr 123 MATTI NAPPUS
nr 124 HENN VAHER
nr 125 MAIE SÄRAK
nr 126 ARNO VESTER
nr 127 ERO LIIVIK
nr 128 ANTS TORIM
nr 129 MEELIS RÕIGAS
nr 130 TÕNU URVA
nr 131 ELVIIRA ALAMAA
nr 132 MEELIS TELLISKIVI
nr 133 THOMAS OBERG
nr 134 TÕNU KUMARI
nr 135 OLAV ROASTO
nr 136 KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE
nr 137 JAAK TOMINGAS
nr 138 ÜLO VATSK
nr 139 HELLE RÄTSEP
nr 140 GUNNAR LAMBING
nr 141 LEMBIT VARES
nr 142 EVELIN POVEL-PUUSEPP
nr 143 SIIRI KÄPA
nr 144 JELENA LAANJÄRV
nr 145 OLMER UIBO
nr 146 ANDRES PAJULA

Eesti Reformierakond

nr 147 ORM VALTSON
nr 148 MADIS MILLING
nr 149 RAFAEL AMOS
nr 150 RAIVO OJAPÕLD
nr 151 ANNE TEETAMM
nr 152 HARRY PAJUNDI
nr 153 MALLE LIIV
nr 154 ERKI KULD
nr 155 SVEN SOMMER
nr 156 VELLO TOOMIK
nr 157 KELLI KÕLUVERE
nr 158 ARGO LADVA
nr 159 RIINA TARIEN
nr 160 IVAR FELDMANN
nr 161 HELEN PEENSALU
nr 162 RISTO SULU
nr 163 HELJA JÕGISMAN
nr 164 KALEV LILLO

Saue Linnarahva Heaolu Eest
nr 165 MARGUS KING
nr 166 TAUNO PALO
nr 167 EGO KASEORG
nr 168 KARIINA LILLEPEA
nr 169 TOIVO KLIIMANN
nr 170 HELI KIIL
nr 171 KATRIN TEDER
nr 172 ANNELI ARGUS
nr 173 JANAR MENDIK
nr 174 INNAR ARGUS

Eesti Keskerakond

nr 175 JAAN MOKS
nr 176 PRIIDU KALBRE
nr 177 LIISI POOMANN
nr 178 IGOR STULOV
nr 179 HELMUT KARIN
nr 180 PRIIT TÄHTSALU
nr 181 MAIE UHTLIK
nr 182 JURI PAVLOV
nr 183 VIKTOR TALSI
nr 184 SIIM SALME
nr 185 EVE ARRO
nr 186 AADO LIBLIKMANN
nr 187 HEIKI LUMILAID
nr 188 VELLO KROHN
nr 189 GRETA SILBERG-KÄÄRIK
nr 190 KOSTEL GERNDORF
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Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit

Valimisliit
„Kindlad tegijad — uus tulevik“

Valimisloosung
Meie oma linn! Keegi ei muretse Saue linna käekäigu pärast
rohkem kui meie ise — linnakodanikud. Linna võtmeküsimusi aitavad lahendada kodanikeühendused ning spetsialistid.
Kaasata tuleb erinevaid ea- ja huvigruppe, sest otsustest sõltub kõigi elu ja tulevik meie oma linnas — Sauel.
Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel
1.
Lõpetatud on ettevalmistustööd algklasside maja ja
noortekeskuse hoonete ehitamisega alustamiseks;
2.
Heaks on kiidetud Saue linna vee ja kanalisatsiooni arengukava, millega astuti konkreetne samm vastava
valdkonna probleemide lahendamiseks;
3.
Kuuseheki ja Koondise tänavate ühendamisega
parandati lasteaia ümbruse liiklusskeemi, rajati Sarapiku
terviserada ning alustati kergliiklusteede võrgustiku rajamisega.
Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
1.
Lahendada tuleb algklasside ja muusikakooli ruumiprobleem;
2.
Igale lapsele tuleb tagada lasteaiakoht;
3.
Saue peab muutuma „magalast“ aktiivset töö-, eluja huvialavõimalusi pakkuvaks tõmbekeskuseks.
Milliseid konkreetseid lahendusi te neile probleemidele
ette näeksite?
1.
Algklasside maja ehitamiseks näeme kahte võimalikku teed. Esmalt: Vabariigi Valitsuselt nõusoleku saamist
laenu võtmiseks. Teiseks: leida ehituse alustamiseks vahendeid eelarve kokkuhoiu kaudu, eriti projektide arvelt,
mille eelarvemahud on majanduslangusest tingituna kahanenud.
2.
Lasteaiakohtadega kindlustamiseks kõigile Saue
lastele, tuleb otsida eraettevõtjatest partnereid eralasteaia või lastehoiuteenuse ostmiseks. Välistada ei saa uue
munitsipaallasteaia ehitamisega alustamist.
3.
„Magala“ muutmiseks aktiivseks elukeskkonnaks
tuleb keskenduda ettevõtlus-, kultuuri- ja spordivaldkonna arendamisele koostöös valdkonna spetsialistidega (nt
ümarlauad). Selle juurde kuulub Sauele „oma näo“ andmine (nt Saue Sõle muutmine ühtse kavaga laulu- ja tantsupeoks ja Saue nimetamine Eesti spordipealinnaks!).
Nimetage konkreetsed valdkonnad ja objektid, millesse
peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima
1.
Hariduses tuleb investeerida algklassidemaja ehitusse ning gümnaasiumi säilimisse ja arengusse. Vahendeid vajab lasteaiakohtade probleemi lahendamine.
2.
Linnaruum ja keskkonnaküsimused vajavad tähelepanu ja läbimõeldud lahendusi (haljastusprogramm; vee-,
kanalisatsiooni- ning jäätmeprobleemid; tänavate korrashoid).
3.
Kultuuri- ja spordivaldkonnas tuleb keskenduda
noortekeskuse ehitamisse; alustada spordi- ja kultuurikeskuste planeerimisega; jätkata Sarapikuraja arendamise ning tammiku õpperadade loomisega.
4.
Sotsiaalvaldkonnas vajavad tähelepanu kõik eagrupid (päevakeskuse töö mitmekesistamine; toetustesüsteemide säilitamine; mänguväljakute rajamine).
Olles majandussurutise ajal sundusliku valiku ees, kas kärpida sotsiaaltoetuseid, hariduskulusid, investeeringuid või
muid kulusid, mida eelistaksite?
Seisame tasakaalustatud arengu eest. Igas valdkonnas on
kohti, kust võib kärpida ning kohti, mille arvelt seda ei tee.
Majandussurutise tingimustes tuleb märgata neid, kes abi
vajavad (lapsed, pered, eakad, erivajadustega inimesed).
Panustada tuleb püsiväärtusi edendavatesse kodanikualgatusse. Eelarve tuleb hoida tasakaalus, samas tagada arengu
säilimiseks hädavajalikud investeeringud.
Keda sooviksite näha Saue linnapeana?
Meie kandidaat on Rainer Sternfeld.
Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist?
Ühinemine ei ole eesmärk, vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. On tõdetud, et Saue linnal jääb juba täna oma edasiseks arenguks vajalikku maad puudu. Kas selle probleemi
lahendaks ühinemine, pole sugugi kindel. IRL-i fraktsioon tegi
aasta tagasi ettepaneku rahvaküsitluse korraldamiseks. Tänase majanduslanguse tingimustes on küsituse korraldamine
ennatlik. Eriti olukorras, kus riik haldusreformiga ei tegele.
Ilma küsitluseta otsust langetada ei saa. Meie eesmärgiks on
Saue linna arenemine atraktiivseks tõmbekeskuseks — ilusa
ja aktiivse elukeskkonnaga väikelinnaks, millelt ei võta linna
staatust ükski reform.

Kindlad tegijad – uus tulevik. Valimisliit „Kindlad tegijad – uus tulevik“. Mida meie nimi sümboliseerib?
Nimekiri koosneb tegusatest, asjatundlikest ja tuntud
inimestest. Lähtume linnaelanike heaolu suurendamise põhimõttest. Meie eesmärgiks on viia ellu säästlik,
kuid samas innovatiivseid lahendusi pakkuv poliitika.
Meie otsuseid ei mõjuta parteikontorite tahe. Valimisliit tähendab heade tegijate liitu heade ideedega.
Valimisloosung
Saue vajab positiivseid muutusi! Parema ja ausama Saue nimel! Mõistuse ja vastutustundega!
Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel
1.
Lasteaia juurdeehitus.
2.
Majaomanikud on renoveerinud majad ja teinud
korda aiad, korteriühistud korrastanud majade fassaadid ja
katused.
3.
Sauele on kerkinud uusi ettevõtteid ja sellega seoses on ettevõtjad loonud uusi töökohti.
4.
Saue on muutunud lasterikkamaks.
Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
1.
Suured valitsemiskulud ja ebaratsionaalne linna rahade ja tööjõu kasutamine tulude tugeva languse tingimustes.
Linnavalitsus on pööranud selja linnaelanikele ja eksisteerib
justkui iseenda jaoks.
2.
Haridus- ja kultuuriasutuste ruumikitsikus.
3.
Vesi ja kanalisatsioon.
4.
Tööpuudus linnas on kasvanud viimasel aastal rohkem kui 10 korda.
Milliseid konkreetseid lahendusi te neile probleemidele
ette näeksite?
1.
Valitsemiskulude vähendamine – see on ressurss,
mida täna ei ole kasutatud.
2.
Algklasside koolimaja ehitamine ja Sauel olevate ja
selleks sobivate vabade rendipindade kasutamine.
3.
Koostöö AS-iga Tallinna Vesi ja EL-i struktuurifondide
ärakasutamine.
4.
Koostöös Saue ettevõtjatega soodsama ettevõtluskeskkonna loomine ja linna abi vajaliku informatsiooni edastamisel.
Nimetage konkreetsed valdkonnad ja objektid, millesse
peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima
1.
Arengukava näeb ette nii objektid kui ka tähtajad, nt
kooli juurdeehitus ja teised linnaasutused, kuid oleme veendunud, et lisaks linna arengukavas mainitule tuleb investeerida lasteaia ja sõimekohtade arengusse. Samuti tuleb panustada vaba aja veetmise võimalustesse.
2.
Eakate pansion-päevakeskusesse koostöös naabervaldadega.
3.
Vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks.
Olles majandussurutise ajal sundusliku valiku ees, kas kärpida sotsiaaltoetuseid, hariduskulusid, investeeringuid või
muid kulusid, mida eelistaksite?
Linna on võimalik majandada ausalt ja mõistlikult, kuid seda
ei tohi teha kellegi arvelt. Elanike toimetulek ja linna normaalne funktsioneerimine on meile olulised. Kärpida tuleb valitsemiskulusid.
Keda sooviksite näha Saue linnapeana?
Kindlasti kedagi meie valimisliidust — meil on väärikad, ausad
ja kompetentsed inimesed. Kuid oluline sõna jääb siin valijale — kelle nad volikokku valivad, millist juhtimist nad eelistavad. Tutvuge meie kandidaatide ja seisukohtadega lähemalt:
http://kindladtegijad.blogspot.com/
Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist?
Pooldame senisest tihedamat koostööd naabervaldadega
ühist huvi pakkuvate probleemide lahendamisel, mis tähendaks kõigile osapooltele olulist kokkuhoidu. Kohalike omavalitsuste ühinemine on täna riiklikul tasandil otsustamisel.

Saue Sõna

Valimised

25. september 2009

küsimused erakondadele ja valimisliitudele
Eesti Reformierakond
Valimisloosung
Me armastame Saue linna!
Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel
1.
Sportimisvõimaluste lisandumine — Sarapiku terviserada ja kooli staadion
2.
Liikluskorraldus — Tule tn renoveerimine ja Olerexi
ristmiku valgustus ja valgusfoor
3.
Kaubandus ja toitlustus — 3 kaubakeskust, lihakarn,
söögikohad Peetri Pizza, Wunderbar, Lounge Loft
Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
1.
Vesi ja kanalisatsioon
2.
Gümnaasiumi juurdeehitus — algklassidele oma
maja
3.
Lasteaiakohtade puudus
Milliseid konkreetseid lahendusi te neile probleemidele
ette näeksite?
1.
Euroopa Liidu tõukefondi vahendite kaasamine
2.
Detailplaneeringu kehtestamine, projekteerimine ja
maja ehitamine
3.
Erainvestorite kaasamine ja eralastehoiu toetamine
Nimetage konkreetsed valdkonnad ja objektid, millesse
peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima
Vee- ja kanalisatsioonitrassid vanades eramupiirkondades
ning Kiviloos, kool, lasteaed, noortekeskus, kõnni- ja rattateed, raudteejaam, teed ja tänavad, lauluväljak.
Olles majandussurutise ajal sundusliku valiku ees, kas kärpida sotsiaaltoetuseid, hariduskulusid, investeeringuid või
muid kulusid, mida eelistaksite?
Kulude vähendamine ei saa olla omaette eesmärk vaid peab
lähtuma konkreetsetest vajadustest. Igas valdkonnas on
kindlasti kulusid mis vajavad uuesti hindamist. Ühiskond on
pidevas arengus ja aastaid tagasi langetatud otsused ei pruugi täna olla enam kõige aktuaalsemad. Oleme optimeerinud
haldus ja valitsemiskulusid, samas säilitanud õpetajate ja
lasteaiakasvatajate palgad. Lisaks kulude vähendamisele on
oluline tegeleda ka tulude suurendamisega. Viimase aastaga
oleme suutnud eelarvesse hankida investeeringuteks lisaraha 40 miljonit krooni ja ettevalmistanud 100 miljonilise investeeringute paketi.
Keda sooviksite näha Saue linnapeana?
Kuna Saue on meie kodulinn, siis sooviksime linnapeana näha
inimest kes on siin pikka aega elanud, kes teab Sauet ja keda
teatakse Sauel. Inimest kellel on omavalitsuses ja riigiaparaadis töötamise kogemus, kes mõtleb globaalselt ja tegutseb
tulemuslikult ja vastutustundlikult ka lokaalselt. Inimest kes
loob tegusa ja saavutustele orienteeritud meeskonna ja kes
armastab tõeliselt Sauet. Reformierakonna kandidaat linnapea ametisse on Orm Valtson.
Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist?
Ei poolda, sest enamus elanikest ei poolda linna ja valla ühinemist. Ühinemine toob kaasa rahaliste vahendite hajumise
suurvalla erinevate tõmbekeskuste vahel, mille tulemusena
sattuvad ohtu Saue linna kavandatud investeeringud. Pooldame vastastikku kasulikku koostööd.
Külastage ka meie blogi “Ma armastan Saue linna” aadressil
www.saueferorm.blogspot.com

Kohalikud valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad iga nelja
aasta tagant. Saue linnas korraldab 2009. aastal hääletamist 9-liikmeline jaoskonnakomisjon. Komisjon asub eelhääletamisel Saue Linnavalitsuse II korrusel (info telefonil 679
0181, 522 1430) ja valimispäeval Saue Gümnaasiumis (info
telefonil 522 1430).
Elektrooniline hääletamine Vabariigi valimiskomisjoni veebileheküljel www.valimised.ee algab 8. oktoobril kell 9.00 ja
kestab ööpäevaringselt kuni 14. oktoobrini kell 20.00.
Eelhääletamine toimub 12.–14.oktoobril Saue Linnavalitsuse II korrusel (Tule 7) kl 12.00–20.00. Samas kohas
saavad hääletada ka inimesed, kes hääletavad väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimispäeval, 18. oktoobril saab hääletada Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9) kl 9.00–20.00.
Valija, kes terviseseisundi tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, esitab Saue Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotluses
tuleb märkida kodus hääletamise taotlemise põhjus. Taotlust
saab esitada kuni valimispäeva, 18. oktoobrini kella 16.00-ni.
Kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval.
NB! Hääletada saab kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel (ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass,
meremehe teenistusraamat, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus).
Tuuli Urgard, jaoskonnakomisjoni esimees

Valimisliit
„Saue Linnarahva Heaolu Eest“
Valimisloosung
*Ei!!! — onupojapoliitikale — isiklikule omakasule — sobingutele
*Ja!!! — linnavalitsemise aususele — avatusele, seda linnarahva heaolu eest ja kohaliku elu-olu edendamise nimel
Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel
1.
Ühistransport ja selle kättesaadavus.
2.
Toidukaubandus ja selle osutatav teenus, kättesaadavus ning konkurents.
3.
Heal järjel ettevõtlus ja äritegevus.
Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
1.
Siiski vajab lahendamist lasteaiakohtade olemasolu
ja rühmade suuruse optimeerimine, et kõik lapsed saaksid võimalikult rohkem kasvatajate tähelepanu.
2.
Lahendamist vajab kohalike elanike vaba aja sisustamine noortele, pensionäridele jne.
3.
Lahendamist vajab liiga kõrgete küttehindade teenus.
Milliseid konkreetseid lahendusi te neile probleemidele
ette näeksite?
1.
Leida võimalused ja vahendid uue lasteaia ehitamiseks ning seda siis võimalusel Saue valla või teiste naabervaldadega koostöös. Saue linnas käivitada projekt,
mille raames selgitada välja ja pakkuda tegevust lastehoidjatele, kes hoiavad lapsi kodudes.
2.
Kasutada ära olemasolevad võimalused elanike
vaba aja sisustamisel. Leida võimalus ehitada teeninduskompleks, mis hõlmab endas ärikeskust, vaba aja keskust, noortekeskust, kultuurikeskust jne, ning teha seda
otstarbekuse mõttes koos naabervaldade kaasamisega.
3.
Küttehindade alandamiseks näeme ette ülelinnalise projekti korteriühistutele, mille käigus renoveeritakse
ja soojustatakse linna kaasabil kortermajad. Selle projekti
rahastamiseks kaasame riigitoetusi ja eurotoetusi. Sarnase projekti raames on võimalik taotleda ka eramajade
renoveerimist.
Nimetage konkreetsed valdkonnad ja objektid, millesse
peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima
Koheselt tuleb leida võimalused investeerida kohaliku elu-olu
parendamisele, millega kaasneks kohalike elanike heaolu,
nagu maksukoormuse vähenemine, kaasata kohalikud ettevõtted ja inimesed eurorahastamise tegevusse, millega avatakse võimalus uutele töökohtadele; lastele/õpilasele, noortele peredele, pensionäridele, töötutele suunatud tegevused.
Olles majandussurutise ajal sundusliku valiku ees, kas kärpida sotsiaaltoetuseid, hariduskulusid, investeeringuid või
muid kulusid, mida eelistaksite?
Kärpimine on raske otsus. Kuid, kui tuleb kärpida, siis esmalt vaataks kriitilise pilguga üle vallavalitsuse ülalpidamise
ja vallavalitsuse juhtametnike kulud. Eeldame siiski, et linna
rahalisi vahendeid on võimalik säästlikumalt kasutada ning
põhieesmärgiks ei ole kärpimine ise, vaid on vaja algatada tegevused, mis tooksid linnale rahalisi vahendeid riigieelarvest
ja eurotoetuste näol juurde ning sellega tekivad ka töökohad.
Keda sooviksite näha Saue linnapeana?
Saue linnapeana soovime näha inimest, kes on valmis linna
juhtima uutest kohaliku omavalitsuse valitsemispõhimõtetest
lähtuvalt.
Põhimõtted:
1) linapea ja linnaametnikud on isikud rahva teenistuses,
mitte rahva juhid,
2) linnavalitsus on omavalitsuse täidesaatev võim, mis
allub volikogule kui seadusandlikule võimule ja volikogu
teostab järelevalvet linnavalitsuse üle,
3) volikogu ja linnavalitsus teevad üksnes professionaalset koostööd, mitte ei tee omavahelisi sobinguid ja endale
vastastiku kasulike otsuseid.
Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist?
Tänase regionaalkultuuri põhimõtted ei ole sobilikud valdade
ja linnade ühinemisele, sest ühinedes koondatakse elu-olu
keskustesse ning ääremaa ja seal elavad inimesed jäävad
veelgi vähema tähelepanuga. Nii jäävad ääremaa inimesed
juba täna teisejärguliseks, sest päästeameti, politsei, kiirabi
kättesaadavus on seal oluliselt aeganõudvam kui keskustes
elavatel inimestel. Maksumaksjatena oleme aga kõik võrdsed
ja erisusi siin ette ei nähta. Saue linna ja valla osas pooldame
täna siiski aktiivse koostöövormi loomist.

Eesti Keskerakond
Valimisloosung
Kodune linn — kõigile!
Nimetage kolm viimase viie aasta tähtsamat saavutust
Saue linna paremaks muutmisel
1.
Konkurentsi tekkimine Saue kaubanduses — Maxima ja Säästumarketi kaupluste avamine Sauel.
2.
Uue noortekeskuse hoone ehituse alustamine
Sauel. See oli Keskerakonna programmis ka eelmistel valimistel.
3.
Masu tõttu ei õnnestunud täis ehitada Keskuse parki. Loodame, et seda ei tehta praeguse projekti kohaselt
mitte kunagi.
Nimetage kolm peamist probleemi, mis vajaksid teie arvates lahendamist.
1.
Linna juhtimine. Linnavalitsuse ülipaisutatud koosseisud ja maksumaksjaid solvavad palgad.
2.
Inimeste toimetulek majanduskriisi tingimustes.
Kahjuks võib Sauel olla varsti 300 töötut, kuid linnavalitsusel puudub abipakett ja kava nende inimeste rakendamiseks
3.
Linna üldplaneeringu koostamise venimine, mistõttu linna arendamine lähtub üksikotsustest.
Milliseid konkreetseid lahendusi te neile probleemidele
ette näeksite?
1.
Keskerakonna programm sisaldab konkreetsed
ettepanekuid Linnavalitsuse tegevuse ümberkorraldamiseks, mis võimaldab tõsta juhtimise efektiivsust ja hoida
kokku vähemalt 3 mln krooni aastas.
2.
Säilitame senise toetuste süsteemi, võimalusel tõstes toetused Tallinna linna toetuste tasemele. Töötame
välja abipaketi vähekindlustatud peredele ning rakendame vaba tööjõudu heakorratöödel, sh Saue tammiku
arendamisel.
3.
Koostame uue üldplaneeringu, mis näeb ette linna
kompleksse väljaarendamise, sh Saue linna Keskuse kujundamise. Soliidse linna esindusrestoran ja autoremonditöökoda ei peaks kõrvuti asuma! Koostame ja viime ellu
Saue linna heakorra projekti.
Nimetage konkreetsed valdkonnad ja objektid, millesse
peaks linn lähema 5 aasta jooksul investeerima
1.
Vee- ja kanalisatsiooniprobleemide lahendamine.
Võimul olles alustasime sellega 2006. aastal, kuid järgnevad linnavalitsused ei ole sellega praktiliselt tegelenud.
2.
Lasteaiakohtade loomine
3.
Tammiku edasine väljaarendamine ja kergliiklusteede ehitamine
4.
Linna Keskuse planeerimine
Olles majandussurutise ajal sundusliku valiku ees, kas kärpida sotsiaaltoetuseid, hariduskulusid, investeeringuid või
muid kulusid, mida eelistaksite?
Eeskätt tuleb tagada inimeste toimetulek ja kvaliteetne haridus. Kärpida tuleb Linnavalitsuse kulutusi, sh lõpetada mõttetud välissõidud.
Keda sooviksite näha Saue linnapeana?
Meie linnapea kandidaat on Priidu Kalbre.
Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist?
Lähiaastatel ei ole selleks sisulist põhjust. Ühinemine ei hoia
kokku kulutusi ja toob rohkem probleeme kui lahendusi. Pooldame lepingute alusel tihedalt koostööd, sh teedeehituses ja
transpordi korraldamisel.
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Saue Sõna

Vaba aeg
Uue lions’aasta algus —
Igale lapsele kodu

25. september 2009

Midrimaa meistrivõistlused
Saue lasteaias Midrimaa toimusid meistrivõistlused
kergejõustikus.

3. septembril kogunesid Saue lions’klubi liikmed oma traditsioonilisse kokkusaamiskohta Saue Mõisa alustamaks järjekordset tegevusaastat, mille seekordseks peasuunaks on tagada
igale lapsele kodu.
9. septembril võistlesid kõige vanemad lapsed kolmel alal:
85 m jooks, kaugushüpe ja liivakoti kaugvise. Spordipäevast
võttis osa ligi 70 last, kes kogunesid rongkäiguga avamisele. Üheskoos tehti soojendus ning sooritati kolm spordiala.
Kuueaastased mudilased olid väga tublid ja väärivad aplausi!
Spordipäeva lõpetamisel sai iga laps diplomi oma tulemuste
ja saavutatud kohaga ning kommi.
Alade kolme paremat tüdrukut ja poissi autasustati meistrivõistluste medaliga. Kaugushüppe esikolmik, tüdrukud:
1. Melani Telliskivi (2,41 m), 2. Greete-Liis Teder (2,34 m),
3. Liisi-Lotte Saar (2,19 m); poisid: 1. Silver Kotka (2,47 m),
2. Raul Babajev (2,25 m), 3. Markus Rätsep (2,25 m). 85 m
jooksu esikolmik, tüdrukud: 1. Kaisa Kerlin Petuhov (18,60),
2. Grete Liis Teder (18,73), 3. Melani Telliskivi (18,95);
poisid: 1. Kristofer Kotter (16,76), 2. Rainis Rüütli (17,91),
3. Raul Babajev (18,10). Liivakoti kaugusviske esikolmik,
tüdrukud: 1. Karoliina Jürgens (12,3 m), 2. Melani Telliskivi
(12 m), 3. Roosi Mari Piiriste (10,5 m); poisid: 1. Rocco Enni
(19,3 m), 2. Rainis Rüütli (18 m), 3. Raul Babajev (16,3 m).
Suur tänu Sipsiku, Muumipere, Lotte ja Lepatriinu rühmaõpetajatele, kes võistluse edukale toimumisele kaasa aitasid.
Loodame, et selline võistlus saab meie lasteaia traditsiooniks
ning toimub ka ka järgnevatel aastatel.

Harry Pajundi

LC Saue sügise plaanidest andis ülevaate
Selle tegevusaasta president
Urmas Paisnik esitas arutamiseks ning kinnituse saamiseks juhatuse poolt välja pakutud aasta tegevuskava ning
aasta eelarve. Tõsine arutelu
tekkis Lions Klubide Eesti
piirkonna poolt soovitatud
heategevuslike
projektide
ning meie oma linnas abi vajavate inimeste abistamiseks
minevate vahendite jaotamise teemal. Sellel tegevusaastal on Eesti lions’liikumise
suunaks võetud „Igale lapsele kodu“, mille sihtgrupiks on just koduta ning kodusoojuseta jäänud lapsed.
Domineerima jäi seisukoht,
et esmajärjekorras peab panustama oma kodulinna abi
vajavate elanike elu-olu parandamisse.
Saue linna üritustel kaasa
löömisega sai algust tehtud
juba septembrikuisel spordiürituste sarja Sauelane

liikuma esimesel üritusel,
Saue Õhtujooksul, kus Saue
lions’id olid abiks selle läbi
viimisel. Velide Meelise ja
Tõnu eestvedamisel püstitati
lions’telk, kus oli võimalik
saada kosutavat teed ning
lasti meeleolukat muusikat.
Veli Orm lähetas starterilipukesega jooksjaid teele ning
lõpetamisel andis üle auhinnad kiiremaile. Selle eest, et
jooksjad õiget rada pidi finišisse jõuaks, hoolitses veli
Jaan. Oma jooksutreenitust
söandasid rajale testima minna velid Toivo, Urmas, Aidu
ja leedi Karme.
Oktoobrikuus
teeme
selgeks selle aasta parima bowling’umängija oma
klubis, novembris toimuva
Charter Night’iga tähistame
oma klubi 12. sünnipäeva,
detsembrisse on planeeritud
koos Saue Naisteseltsiga Jõululaadale õla alla panek. 

Võimlemisõpetajad
Terje Toomingas
Ly-Miett Lõoke

Mida sa eile õppisid?
LC Saue president Urmas Paisnik

Kodu-uurijate õppereis Tartusse

Saue Kodu-Uurimise Seltsing on koostöös haridusseltsiga Vitalis
alustanud Saue linna ja mõisa maa-alal olnud talude ja nende omanike väljaselgitamist.
Ly Vikerpuur

Haridusselts Vitalis, Saue Kodu-Uurimise Seltsing
Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel on meil võimalik
lähemalt tutvuda mitmes arhiivis olevate materjalidega ja
vastavalt vajadusele tarvilikku
tellida.
Sellel eesmärgil sõitis 10.
septembril kuus seltsingu liiget Tartusse, et Ajalooarhiivist
valida välja vajalik materjal,
mille abil saab välja selgitada
talude asutamise aastaid, oma-

nikke ja nende vahetumist aegade jooksul.
Enne Ajalooarhiivi minekut oli meil võimalus taastutvuda Tartu linnaga ning meeldiva muinsuskaitsja Ille Palmi
kaasabil ka Raadi kalmistuga.
See on vanim linnakalmistu
Eestis (umbes 70 a Tallinna
Metsakalmistust vanem). Saime suurepärase ülevaate seal
asuvatest
kultuuritegelaste

haudadest ja Raadi kalmistu
koosseisus olevatest erinevatest surnuaedadest. Kalmistu vanim osa on Vana-Jaani
surnuaed, kuhu olid maetud
põhiliselt sakslased. See osa
kalmistust ei pääsenud rüüstamisest, mis algas 1941. aastal
ja lõppes alles siis, kui kõik
hauaplatside metallaiad, ristid
ja hauakivid olid ära veetud
ning enam midagi võtta ei olnud. See osa surnuaiast on jäetud nii, nagu ta jäi pärast rüüstamisi oma viltuste ristialuste

ja kääbastega, meenutuseks
minevikust.
Ajalooarhiivis tutvustati
meile arhiivi ennast, selle ajalugu, seal paiknevaid arhivaale
ja töökorda. Pärast seda saime
enda valdusesse varem tellitud
ürikud, et nendega tutvuda ja
tellida nendest meile vajalikke
lehekülgi.
Tartu sõiduga olime Sauelt
ära 13 tundi, aga saime teadmisi, millest jagub pikaks
ajaks. Jäime oma õppereisiga
väga rahule. 

Kammerkoor Voces Musicales esineb Sauel
Kammerkoor Voces Musiciales loodi 1999. aastal pealmiselt Eesti Muusikaakadeemia üliõpilastest. Koori saatis juba alates esimestest hooaegadest publiku heakskiit, mille kinnitusena saadi kõrgeid kohti mitmelgi kodumaisel konkursil. Aprillis 2001 võideti esimese
suurema tunnustusena rahvusvahelisel koorikonkursil “Tallinn 2001” esimene koht kammerkooride kategoorias. Edu Tallinna koorikonkursil jätkus aastal 2005, kui võideti lisaks kahele teisele kohale väiksemates kategooriates konkursi Grand Prix. Koor on olnud
oodatud külaliseks festivalidel Prantsusmaal, Iisraelis ja Soomes ning olnud kaastegev paljude suurvormide ettekandmisel. Voces
Musicales on osalenud mitmete eesti heliloojate (Toivo Tulev, Timo Steiner, Ülo Krigul, Helena Tulve jt) uudisteoste esiettekannetel nii
EMTA sügisfestivalil kui ka “Eesti Muusika Päevadel”. Koor on teinud koostööd selliste dirigentidega nagu Neeme Järvi, Olari Elts, Arvo
Volmer, Andres Mustonen, Jüri Alperten ja orkestritega — ERSO, Tallinna Kammerorkester, Corelli Barokkorkester, NYYD Ensemble,
Hortus Musicus, Tallinna Noorteorkester, Pärnu Linnaorkester. 2009. aasta sügisel tähistatakse juubelikontserdiga 10. tegevusaastat,
plaanis on välja anda ka koori esimene heliplaat. Kammerkoor Voces Musicales esineb Sauel 29. septembril. 

Kuidas — ei midagi? Mäletad, naabrinaine rääkis sulle,
kuidas uut moodi õunamoosi keeta, laps õpetas täitsa
mitu uut ingliskeelset sõna... Tähendab õppisid küll!
Tõsi on, et järjepidev õppimine leiab üha rohkem kõlapinda.
Nii toimub sellelgi aastal 2.–9. oktoobrini XII täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mil inimeste õpijulgust taas tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel, sedapuhku 2. oktoobril
Põltsamaal, astuvad lavalaudadele Eesti aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikum organisatsioon ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esile tõstmist leiab ka miski, mida meetriga mõõta ja kullakottides kaaluda ei saa — elukestev õpe ja
õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loovuse ja innovatsiooni aasta
sobilik oma ellu muutuste ja uuenduste toomiseks? Laenates
Viljandimaa aasta õppija kandidaadi Raul Järve sõnu: „Minu
arvates täiskasvanuõppega on sama lugu, mis paljuräägitud
innovatsiooniga. Tihti mõeldakse, et see peab olema midagi
suurt, keerulist ja teaduslikku. Võib, aga ei pea. Eelkõige on
tähtis, et oskust ja teadmisi kasutatakse ja need aitavad meil
midagi kiiremini, paremini ja odavamalt teha või saavutada.”
Loo algusse naastes on selge, et sa oled õppimisega alustanud. Järgmine samm on teha seda teadlikult. Enesearendamise teel ei pea saavutusi tingimata harjumuspäraste edu
parameetritega mõõtma. Kui vaatamata lisaõppimisele pole
kohe tulnud palgakõrgendust või kõrgemat ametikohta, ei
tohiks käega lüüa. Tegelik kordaminek on see, et julged otsustada ja muuta oma elu, küllap tuleb siis kõik muu nagunii.
Investeering iseendasse on jääv.
Õppimine avab ukse võimalustele. Alusta juba täna ja usu,
homme vaatad maailma uute silmadega!
KUULA: Vikerraadios igal reedel „Huvitaja” saates kell 10–
11 juttu täiskasvanuharidusest. Järelkuulatav: www.err.ee
VAATA: ETV ekraanil igal laupäeval kell 18 saade „Tagatargemad”, www.err.ee
LOE: Ajakirja „Õpitrepp” teine number ilmub 15. septembril. Küsi kohalikust raamatukogust ja omavalitsusest või loe:
www.andras.ee
INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee
rubriigist „Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse
osakonnas on võimalik osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) on samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel.
Info: www.vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt. 
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Saue Sõna

Vaba aeg
11. septembril tähistas Saue
Päevakeskus koosviibimisega
Saue Keskuse pargis 15. sünnipäeva.
kohaselt on valdav osa keskuse külastajatest rahul. Ürituste vähesuse üle ei kurdetud,
pigem leiti, et neid on liiga
palju ja igale poole ei jõua.
Paljud pidasid vajalikuks rõhutada sõbralikku õhkkonda
ja vastutulelikke ning alati
abivalmis töötajaid.
Küsitlusest selgus, et keskuse külastajad osalevad ka
meelsasti kohtumistel teiste
valdade inimestega ning eriti
suur huvi on kohtumiste vastu
teiste rahvuste esindajatega,
mille üheks näiteks võib tuua
kontaktid Eesti Armeenia kultuuriseltsiga.

„Saue Päevakeskus ei ole
pidanud vaatamata „masule”
millestki loobuma, töö jätkub,
üritused toimuvad — seda
eelkõige tänu linnavalitsuse
oskuslikule majandamisele,
mis võimaldab ellujäämist ja
veel suhteliselt hästi elamist.
Ei ole palju selliseid omavalitsusi, kus on nii palju erinevaid huvigruppe arvestavaid

allasutusi,“ ütles Lents.
Saue Päevakeskus avati 15
aastat tagasi, 12. septembril
1994. aastal, mil Saue linnapeaks oli Orm Valtson. Päevakeskuse esimeseks juhatajannaks oli Tiiu Kuuskme,
kellele järgnes Ulvi Seerma.
Liivi Lents on päevakeskuse
eesotsas olnud 2008. aasta
novembrist saadik. 

Sügis algas seiklusega!

Buss väljus peaaegu täpselt
kell 8:00, nimekirja järgi
kontrolliti, kas kõik on ikka
kohal. Noortekeskuse eest ära
sõites võis kaugelt näha lapsevanemaid, kes oma võsukestele lehvitasid... Meie lõbus
sõit Pärnusse kestis poolteist
tundi, seejärel jõudsime Valgeranna Seiklusparki.
Bussist välja astudes oli
kõigil silmis rõõm — saab
ju ometi kõrgele puude otsa!
Valgerannas on viis erineva
raskusastmega rada, kõige
viimane ja ka kõige kõrgem
rada paikneb 10 meetri kõrgusel maapinnast ja jookseb
rannaäärega
paralleelselt.
Peamaja juurde jõudes võtsid meid soojalt vastu sealsed instruktorid, kes jagasid
meid kahte gruppi. Esimese
rühma moodustasid pisemad,
kes jäid oma kasvult alla
140 cm — nemad võisid läbida vaid kolm esimest rada.
Teine rühm, suuremad, võisid
läbida terve raja. Kes muidugi soovis ja julges, ega keegi
sundima ei hakanud.
Enne kui saime astuda esimesele rajale, räägiti meile,
milleks on meile ümber tõmmatud traksid, nende küljes
kaks nööri, paljud karabiinid
ja rullik. Tähtis jutt kuulatud,
võisime alustada. Esimene
rada oli kõigi jaoks kerge, aga
edasi läks juba kõrgemale ja

raskemaks. Kolmandal rajal
pidi nii mõnigi juba alla tulema, tagasi maa peale, sest
kõrgusekartus oli liiga suur.
Viienda raja lõpus oli tohutu
suur laskumine, millest kõik
rõõmu tundsid ja osa seda
isegi neli korda proovis. Tore
oli, et suuremad aitasid ja julgustasid kogu aeg väiksemaid
ja nii mõnigi pisike sai sellest

julgust ja vaprust juurde ning
ületas ennast. Näiteks väike
10-aastane Karmen tegi enamikule suurtest silmad ette ja
käis läbi kogu keerulise raja
algusest lõpuni.
Pärast tohutut seiklust puude latvades suundusime Pärnu
kesklinna poole, et kõhud täis
süüa. Jõudsime suurde kaubanduskeskusesse, kus meile

• 27.09.09. kell 15.00 kohtumine Armeenia Kultuuriseltsiga. Eesti ja armeenia rahvustoidud; rong väljub Sauelt
13.58, Lilleküla jaamas teeme ümberistumise bussile
nr 17.
• 24.09.09 teatrihuvilised korraldavad Eesti Draamateatri
etenduse „Leekrüübe” külastuse. Teatripileti hind pensionärile 180.-. Osavõtust palume teatada ja piletid välja osta
hiljemalt 09.10.09.
• 01.10.09 kell 11.00 Saue Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Matti Nappus teeb kokkuvõtteid
tehtud tööst.
• 29.10.09 teatrihuvilised korraldavad Tartu Vanemuise
Teatri muusikaetenduse „Kaunimad hetked sinu elus” külastuse. Buss väljub Saue Kaubakeskuse eest kell 13.00,
etendus algab kell 19.00 vahepealse aja saab sisustada
omal valikul Tartu linnas. Teatripileti hind pensionärile
164.- krooni (I, II ja IV rida). Ürituse maksumus koos
sõiduga Tartu ja tagasi on 50 osavõtja puhul orienteeruvalt
350.- krooni. Osavõtust palume teatada ja osalustasu palume maksta hiljemalt 24.09.09, hilisema äraütlemise puhul
kallineb reisi maksumus teistele osalejatele.
• Reisihuvilised korraldavad 06.06–11.06.2010 bussireisi
endisele Ida-Preisimaale (praegune Poola). Täpsem info
ja registreerumine päevakeskuses. Ootame Teie soove ja
ettepanekuid järgmise suve Eesti reiside osas.
• Massöör Kaire Sildnik osutab igal neljapäeval massaažiteenust registreerimise alusel. Registreerimine telefonil
5559 5228.
Tähelepanu!
• Saue Päevakeskus otsib inglise ja soome keele ringide
juhendajat.
• Saue Päevakeskuse ruume on võimalik üürida eakate tähtpäevade tähistamiseks ja eakatele teenuste osutamiseks.

Saue Kilb stardib!

12. septembril äratas äratuskell meid kell 6.00. Lapsed kogunesid Saue Noortekeskuse juurde, et võtta ette üks tore sõit
Pärnu suunas.
Karin Krutob
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Saue Päevakeskuse
ürituste kava

Saue Päevakeskus — 15!

„Ükski asutus ei saa olemas
olla ilma inimesteta, kes sellest asutuses lugu peavad,
üritustel osalevad ja oma olemasolu ja rõõmsa meelega
teevad ühest asutusest päevakeskuse,“ toonitas Päevakeskuse juhatajanna Liivi Lents
avakõnes ja tänas päevakeskuse kollektiivi nimel keskuse
endisi ja praeguseid töötajaid
ning ringijuhte, Saue linnavalitsust ning koostööpartnereid
Saue vallast, Saku vallast,
Keila linnast ja Tallinnast.
Proua Lents andis ülevaate
Päevakeskuse klientide seas
läbi viidud küsitlusest, mille

25. september 2009

anti 45 minutit aega. Noored
suundusid muidugi suurte
sammudega Hesburgeri poole, vanemad aga nautisid Hiina kiirtoitu või võtsid kohvikus midagi hamba alla. Kõigil
kõhud täis, suundusime edasi
Pärnu Terviseparadiisi poole.
Kohale jõudes oli kõigil
hea meel, et saab lõpuks ka
vette lõbutsema minna. Ujulas sulistamiseks oli meil
aega täpselt 3 tundi. Basseini
äärde jõudes suundusid vanemad osalejad kohe sooja
mullivanni ja nooremad ning
uljamad jooksid torudesse,
kõrgele platvormile, kust sai
hüpata nelja meetri sügavusse
basseini või siis ujula keskel
paiknevasse
“mägijõkke”.
Kiirematel õnnestus torudest
ja “mägijõest” alla lasta umbes 25 korda. Ka saunas, mille eesruumis oli 10-kraadise
veega bassein, sai paar korda
käidud.
Kella kuueks pidime kõik
ennast basseinist välja ajama — see meil ka õnnestus,
kellel vabatahtlikult, kellel
sunniviisiliselt. Suurema nälja kustutamiseks osteti veel
viimase raha eest jäätist ja
kommi. Kodutee oli pikk, aga
lõbus! Saue Noortekeskuse ette tagasi jõudes ootasid
meid juba rõõmsad vanemad,
kes leidsid bussist... oma väga
väsinud lapsed.
Aitäh kõigile, kes selle
päeva toredaks tegid! 

Head mälumänguhuvilised! Sügis on taas saabunud ning
Saue Mälumänguklubi alustab Saue Kilva uut hooaega.
Loodame, et Saue Sõna vahendusel õnnestub meil teile
mälupähkleid pakkuda kuni küpse kevadeni. Julget kaasalöömist ja mõnusat mälu mälumist!
Vastuseid ootame lehe ilmumisele järgneva nädala kolmapäeva õhtuni, kas postitatuna Saue Mälumänguklubile
või elektronkirjana aadressil: leht@saue.ee.

I VOORU KÜSIMUSED:

1. XX sajandi 90. aastail muutus Hispaania sõjalaevastikku
värbamise kord. Muutusid ka vormi kandmise tingimused.
Nüüd võivad mõned meremehed kanda elastse värvliga
pükse, neile antakse number või paar suuremad vormirõivad ning neil on lubatud isegi lahtiste hõlmadega käimine.
Millistel juhtudel selline vabadus lubatud on?
2. Mida tegi esmakordselt maailmas 1842. a USA arst CRAWFORD LONG?
3. 1934. a keelati Austrias ametlikult heita nalja kantsler ENGELBERT DOLLFUSSI ühe iseärasuse üle. Millise?
4. Teadupärast avastas röntgenkiired saksa füüsik WILHELM
RÖNTGEN. Aga mis objekt oli esimesel röntgenülesvõttel?
5. Miilits pidas 1969. a ANDO KESKKÜLA, ANDRES TOLTSI ja
VILEN KÜNNAPU happeningi „Paberid tuules“ huligaansuseks ning pistis noormehed Patarei vanglasse. Nad vabastati
alles pärast Künnapu tädi sekkumist. Kes oli Künnapu tädi?
6. Millise Eesti linna linnapeaks valiti 1902. a esimest korda
ajaloos eestlane?
7. Mis aastal sai Saue Keskkoolist ametlikult Saue Gümnaasium?
8. 25. augustil 1935. a kirjutas Päevaleht: “Haapsalu–Tallinna
liinil pannakse käiku uus rong, millel pole aga Sauel peatust
ette nähtud. See tekitab rahulolematust. Inimesed ei jõua õigeks ajaks Tallinna tööle.“ Mis oli selle uue rongi nimi?
9. Ainus eestlane 1952. a Oslo taliolümpial esindas Saksamaad 50 km suusatamises. Hiljem tegeles ta suusatarvete
tootmisega ning teda peetakse ka sünteetiliste suusamäärete leiutajaks. Kes?
10. Ta oli omaaegne Eesti jalgpalli rahvuskoondise väravavaht.
Hiljem kauaaegne Saksa FV võrkpallikoondise treener. Müncheni OM-il 1972 tegutses võrkpallikohtunikuna. Kes? 

EELK Keila Miikaeli koguduse

SÜGIS-TALVINE LEERIKOOL

algab 3. oktoobril kell 11.00 koguduse majas
(Paldiski mnt 2)
• Leerikooli võib tulla vanuses 15 a kuni ...........
• Leerikool annab võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks ja aitab tutvuda kristliku usu põhialustega
• Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel, ristivanemaks saamisel ja abielu laulatamisel
• Leerikursus lõpeb detsembris 2009
Info: 5193 1501 (õp Marek Roots); 604 4808 (kantselei); keila@
eelk.ee

Saue Sõna

Teated

25. september 2009

Sarja „Sauelane liikuma” II etapp

Sügispidu

„Orienteerumine”

Vokiratas 10

23. oktoobril algusega kell 19.00
Saue koolimajas

Koostöös OK-ga Saue Tammed toimub
11. oktoobril 2009. a algusega kell 14.00
Saue Jaanituleplatsil valikorienteerumine.
Rada on JÕUKOHANE KÕIGILE spordihuvilistele.
Lastele on avatud nöörirada.
Võta kaasa oma osavõtukaart. Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.

Tule kindlasti!
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Saue üheskoos li
Tule

Sarjast osavõtt on tasuta!
Ürituse korraldab

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855
terje@saue.ee

Esinevad:
Tantsurühm VOKIRATAS
SAUE KÄGARA
rahvamuusikaansambel ja tantsurühm
Lauluansambel RUKKILILL
Sissepääs vaba

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Päevakeskus

Saue XII
Meistrivõistlused
Jalgpallis
Saue Gümnaasiumi staadionil
26. sept algusega kell 10.00
Mõnusaks olemiseks mängitakse muusikat ja
pakutakse süüa-juua.

Esmakordselt hakatakse Saue meistritele
välja andma rändkarikat!
Tule ela Saue vutisõpradele kaasa!!!
Ürituse korraldab: Saue Jalgpalliklubi

Info: http://www.sauejk.ee
Kontakt: reigo.vatsk@sauejk.ee tel: 524 1528
valdis.toomast@sauejk.ee tel: 505 0194
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Saue Sõna

Teated
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Oktoobrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis

Huvikeskuse kava
• TULE SALSAT TANTSIMA!
Algab registreerumine SALSA ja teiste ladina-ameerika
seltskonnatantsude kursusele. Kursus algab 5. okt ja
hakkab toimuma esmaspäeviti Saue Gümnaasiumis. kl
19.00–20.00 soolotrenn (energiline trenn salsa, bachata ja chacha sammudest ja kombinatsioonidest; loob
hea enesetunde, hoiab vormis, arendab koordinatsiooni
ja rütmitunnet). kl 20.00–21.00 paaristantsud SALSA,
MERENGUE, BACHATA, CHACHA (Sobib vanuses 20–50
a. Tulla võib ka ilma partnerita.) Huvi korral avame
eraldi koolinoorte (14–18 a) paaristantsugrupi (esmaspäeviti 18.00–19.00). Registreeru: pjsalsa@gmail.com
või 5661 4471
• KLAASIMAALI KURSUS TÄISKASVANUTELE
Laupäeval, 3. ja pühapäeval, 4. oktoobril toimub kahepäevane klaasimaali kursus täiskasvanutele. Õppida
saab valevitraaži ehk klaasile värvitud vitraaži valmistamist klaasi külmvärvide ja tinateibiga. Kursuse lõplik
hind osalejale oleneb valmistatava töö suurusest ja
materjali kulust. Hind osavõtja kohta keskmiselt 370.krooni. Iga osaleja saab valmistada endale sobiva kodukaunistuse. Kursus algab 3.10.09 kell 11.00–15.00
ja jätkub 4.10.09 11.00–15.00 Saue Gümnaasiumi
ruumis 407. Kursuse maht on 8 tundi.
Juhendaja Eva-Lotta Eisenberg. Kursus on jõukohane ka
gümnaasiumiõpilastele.
• TIFFANITEHNIKAS EHETE VALMISTAMINE
Tiffanitehnikas klaasehete valmistamise töötuba toimub
täiskasvanud õppija nädala raames 7. oktoobril kl
18.00–21.00 Saue Gümnaasiumi ruumis 407. Juhendaja Ilona Rõženkova.
KURSUS ON KÕIGILE OSALEJATELE TASUTA.
• PORTREE JOONISTAMISE KURSUS TÄISKASVANUTELE
Neljapäeval, 1. oktoobril kell 18.30 algab kahekuuline
portree joonistamise kursus täiskasvanutele. Kursuse
maht on 24 tundi. Selle aja jooksul tutvume kontuurjoonistuse ja hele-tumeduspindadega joonistamisega.
Õpime proportsioone, teeme visandeid, joonistame
koopia mõne kuulsa kunstniku tööst, skitseerime kursusekaaslasi ja joonistame portreed modelli järgi. Joonistusvahendid ja paberid on kohapeal olemas. Kätt ja
silma treenima on oodatud kõik joonistamisehuvilised!
Kursus toimub 1. oktoobrist kuni 20. novembrini Saue
Gümnaasiumi ruumis 117. 1. oktoobril tund on igale
osavõtjale täiskasvanud õppija nädala raames tasuta.
Kuutasu oktoobris 250.- krooni ja novembris 300.- krooni. Juhendaja Virve Laan. Kõikidele kursustele vajalik
eelregistreerimine tel 659 5009 ja Saue Huvikeskuses
ruumis 124 (asub Saue Gümnaasiumi I korrusel) ning
e-posti aadressil sauehuvikeskus@hot.ee

25. september 2009

1.–9. klass
10.–12. klass
MAAILMA RIIKIDE (VÄLJA ARVATUD EUROOPA RIIGID) AURAHADE JA
TEENETEMÄRKIDE NÄITUS

RAFAEL AMOSE ERAKOGUST SAUE RAAMATUKOGUS
AVATUD 18. SEPTEMBRIST KUNI 18. OKTOOBRINI

102 krooni
306 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele pangas
Swedbank, a/a nr 221018424457 hiljemalt 29. septembriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
01.10. kl 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 vajaliku 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

FOTOVÕISTLUS
SAUE
SAUE
SUURED SÜNDMUSED

PALJU ÕNNE!

Võistlusele ootame fotosid
Saue linnas 2009. a toimuvatest
kultuuri-, spordi- ja muudest
huvitavatest sündmustest

SUURED

Septembri sünnipäevad

SÜNDMUSED

Hindamine toimub kolmes kategoorias:

lapsed,ootame
noored ja
täiskasvanud.
Võistlusele
fotosid
Saue linnas
2009.
a toimuvatest
Digifotod
suuruses
vähemalt 1 MB
(pikemkultuuri-,
külg vähemalt
2000 pikslit)
spordisaata meiliaadressil
anneli@saue.ee
ja muudest
huvitavatest
sündmustest.

või edastada salvestatuna infokandjale
Saue
Linnavalitsusse kab 107, Anneli Ritsingule
Hinine ja täiskasvanud.
või Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.
Digifotod suuruses 2000 pikslit)

Igalt osavõtjalt
kuni 6 fotot!
saata infokandjale
Saue5.
või oktoober 2009. a.
Viimane tähtaeg on
Saue Noortekeskusesse Monika Liivile.
Fotokonkursile
laekunud töid premeerib
asjatundlik žürii,Igalt!
täiskasvanute, noorte
ja laste on
kategoorias.
Viimane tähtaeg
5. oktoober 2009. a.

Huvitavamad fotod trükitakse
linnažürii,
2010. aasta kalendris!
FotokonkursileSaue
b asjatundlik
täiskasvanute,
ja Linnavalitsus,
laste kategoorias.
Korraldajad:noorte
Saue

Huvitavamad
fotod Linna
trükitakse
Saue linna 2010.
aasta kalendris!
Saue
Lastekaitse
Ühing

Korraldajad:
Saue 529
Linnavalitsus,
SaueAnneli;
Linna Lastekaitse
Info võistluse
kohta:
2820
504Ühing
3382 Monika
Info võistluse kohta: tel 529 2820 Anneli; 504 3382 Monika

IRENE LUUD 91
EMMELINE RANNIK 96
AILI KUNINGAS 96
LEIDA REMMIK 96
HALJA ROODLA 89
MEERI APS 85
SILVIA-URSULA NÕMMSALU
85
JAAN RAND 85
RENADE VAGANOVA 85
RENATE VAINO 84
HELMI AULIK 84
LIIDIA-RENATE LANGE 83
HANS PÄRT 83
LEONTI VLASENKO 83
LUULE ARRAK 81

ARMAND NAGEL 81
KALJU HEINVEE 80
LEA MAURER 80
EUGEN PROMET 80
HEINRICH SALUMETS 80
JELIZAVETA KOMKOVA 75
ERIKA KUNINGAS 75
AINO LAUK 75
LUULE PAJU 75
JUTA KASELA 70
ILLAR ROHTJÄRV 70
ENE SALURI 70
EVERT TAMM 70
NEEME TOOM 70
LAINE PAHK 70

SAUE PEREKOOL
Korraldab koostöös Sünni ja Imetamise Eesti tugiühinguga
2. oktoobril algusega kell 10.15
Saue Lasteaia Midrimaa salongis loengu teemal:
KORRALDAB KOOSTÖÖS

Imiku areng, söömine ja uni 2–5 kuu vanuses

SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA
2. oktoobril algusega kell 10.15

Hammaste lõikumine, tissistreigid, seedehäired, kasvuraskused.
Söömisrütmi ja unerütmi muutumine
LOENGU TEEMAL:
Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima

SAUE LASTEAIA MIDRIMAA SALONGIS

Imiku areng, söömine ja uni 2–5 kuu vanuses.
Hammaste lõikumine, tissistreigid, seedehäired, kasvuraskused.
Söömisrütmi ja unerütmi muutumine

Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad ja isad,
vanaemad
ja vanaisad — kõik, keda päevateema köidab.
Juttu veab imetamise
nõustaja Jana Kima

Oodatud on nii lapseootel emad, imikute ja väikelaste emad ja isad,
vanaemad ja vanaisad – kõik, keda päevateema köidab.

Üritus on osalejatele tasuta.

Üritus on osalejatele tasuta.

Lähem info tel 679 0176, Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
Lähem info tel 679 0176, Anneli Ritsing
lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Alusta vaktsineerimist ja ole kaitstud nüüd ja alati!
Vaktsineeri end Laagri Perearstikeskuses, Veskitammi 4
Perearstikeskus avatud:
E, K, R: 13.00–16.00
T: 9.00–11.00
N: 9.00–11.00 ja 14.00–17.30
654 0230

Puukentsefaliiti saab ennetada

Naeratage rohkem!
7 põhjust naeratamiseks:
~ Naeratus ei maksa midagi, kuid loob palju.
~ Naeratus rikastab inimesi, kes selle osaliseks saavad,
ilma et naerataja vaesemaks jääks.
~ Naeratus tekib hetkega, kuid mälestus sellest võib kesta aastaid.
~ Naeratus toob koju õnnetunnet, soodustab head tahet
ja on sõpruse kinnitus.
~ Naeratus on puhkus väsinule, päevavalgus tõrjutule,
päike kurvale ja looduse parim vastumürk muredele.
~ Et naeratust ei saa osta, laenata ega varastada, pole tal
ka mingit algväärtust enne, kui ta on kellelegi kingitud.
~ Keegi ei vaja naeratust rohkem kui need, kes ise enam
naeratada ei suuda.

Alates oktoobrikuust oleme
avatud õhtuti kauem:
E 9.00–19.00
T 12.00–19.00
K 9.00–17.00
R 9.00–16.00
L 9.00–14.00
HAMBAD ON OLULISED!

Mõisa Hambaravi OÜ, www.moisahambaravi.ee, Saue, Pärnasalu 31, 1. korrus

Tarbijainfo

Saue Sõna

25. september 2009
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

E-hääletus 8–14.10. Eelhääletamine 12–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

Valgustatud rattatee Sauelt Laagrisse
Täna tiirutame ratastega Saue vahel.
Maanteele ma lastega minna ei julge.
Tahame perega sõita ohutult vaheldusrikkamat ja pikemat distantsi.
Ühendame Saue Harjumaa rattateede võrgustikuga.

164 Kalev Lillo
linnavolikogu liige

Kirjuta aadressile kalev@reform.ee ja anna teada, mida saan volikogus Sinu heaks veel ära teha!

Info

Puude hooldus ja raie
probleemsetes kohtades
nagu kalmistutel,
parkides,
hoonete läheduses jm.

Huvikeskuse
ringide aegadega
saab tutvuda
Saue Huvikeskuses
või kodulehel
huvikeskus.saue.ee

Tel 712 0538,
douglas.fir@mail.ee

Veoteenus
MB kaubikuga,

pikkus 4.20 m,
kõrgus 1.90 m,
kandejõud 1300 kg.
Samas koristame
vanarauda TASUTA
5346 8430, Geotrans OÜ

Otsin tööd
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448
 Tubli noor neiu pakub koduabiliselapsehoidja teenust. Olemas eelnev töökogemus ja soovitajad. Tasu kokkulepel.
Merlin, tel 5646 1119.
 Otsin tööd transpordi, autoremondi või
elektroonika valdkonnas. Hiljuti lõpetasin
õpingud Telekommunikatsiooni erialal.
Olemas ka töökogemus. Oman B-kat
juhiluba ning autot. Olen noor, töökas ning
kohusetundlik. Pakkuda võib ka poole
kohaga töökohta. Tel 5645 0523, e-mail:
ess10@hot.ee

Müük
 Müüa kanaliga garaažiboks sauel
raudtee ääres Kuuseheki tn, 5660 7251
 Müüa garaažiboks Sauel, Koondise
tänaval. Telefon: 652 9750; 5399 6754

Superhinnad
klaasplastist

 Müüa puhastverd emane saksalambakoera kutsikas väga heade tööomadustega vanematelt. Sündinud 26.08.
Loovutamine oktoober 2009.
Telefon: 5393 5797

KOGUMISMAHUTITELE
ja SEPTIKUTELE!

 Müüa Alliku külas astelpaju marju 50
kr/kg. Tellimine tel 5648 4951

Mahutid:
5 m3 — 9000.-,
10 m3 — 15400.-,
Septik 3 m3 —
11 000.(lisandub k/m)
Tel +372 622 8088,
www.eccua.ee

Sõidu- ja pakiautode
käsipesula ja teenindus
Teenindus:
Õlivahetus
Veermikutööd
Rehvitööd
Summutitööd
Sildade reguleerimine
Automaatkastide remont
Mootorite remont
Klaasitööd
Kliimaseadmete täitmine
Kere- ja värvitööd
Generaatorite
ja starteriteremont

pesula:
Välipesu
Sisepuhastus
Mootoripesu
Vahatamine
Poleerimine
Müügieelne ettevalmistus
Keemiline puhastus
Vaipade, diivanite jne puhastus
nii meil kui ka teie kodus

ANTUD REKLAAMI ETTENÄITAJALE
VÄLIPESU –50%!
Lisaks:

Rehvide hooajaline hoiustamine
Kliendi ooteruum (kuum kohv, televiisor, wifi)

Helia service OÜ, Pärnasalu põik 9, Saue
Oleme avatud: E–R 9.00–18.00
Tel 670 9038, gunnar@heliaservice.ee

HANSADOOR OÜ on garaažiuksi ja
aiaväravaid tootev ja paigaldav firma.

Pakume tööd
alljärgnevatele ametikohtadele:
projektijuht
(kogemustega sellel alal)

paigaldaja

Kinnisvara
 Soovin osta Saue linnas vähemalt
70 m2 suuruse, kinnise köögiga, 4-toalise korteri kivimajas (mitte paneelmajas).
Tel 5360 2609

Teade
 Sauel KAOTATUD punane auto TURVATOOL MaxiCosi. Murelik väikemees ootab
ausa leidja kõnet tel 5661 2600!

Teenus
 LIUGUKSED, GARDEROOBID,
KÖÖGID. HINNAD SOODSAD. GARANTII.
Tel 502 9075

Ele IluStuudios nüüd ka

JUUKSUR

Teid teenindavad juuksurid Pille, Anne, Lee-Helen ja Eve
NB! Pensionäridele soodushinnad, jälgi ka kuupakkumisi!
Tel 711 1634, www.elestuudio.ee, Pärnasalu 11

(soovitav huvi väravamootorite vastu)

lukksepp-keevitaja
laopidaja
abitööline hooajaliseks tööks
Väljaõpe kohapeal,
eelduseks on soov õppida
ja areneda, B-kat load.

Info tel 659 6912, 508 8016,
Tule 17, Saue; margarita@hansadoor.ee

Vaimu- ja kehastuudio

SAKURA

Pakume MASSAAŽi (üld-, laavakivi, tselluliidivastane
massaaž; aroomiteraapia) UUS! Fitnessmassaaž
Detox jalavann; Kaaniravi
Hinnad soodsad. Täpsem info: www.sakurastudio.ee
Aadress: Sooja t 1 (2. korrus), Saue, tel: 5454 4559

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

