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Saue Linnavolikogu valimise tulemused
Avaldame 18. oktoobril 2009. aastal toimunud
kohalike omavalitsuste volikogude valimise
tulemused Saue linnas.
Saue linna nimekirjas oli valijaid 4671. Neist käis valimas
3290, mis teeb valimisaktiivsuseks 70,43 protsenti. 5-protsendiliseks valimiskünniseks
oli 163.85 häält.
Saue Linnavolikokku osutusid valituks Eesti Reformierakonnast Orm Valtson,
Madis Milling, Vello Toomik,
Rafael Amos, Anne Teetamm
ja Erki Kuld. Erakonnast Isa-

maa ja Res Publica Liit osutusid valituks Rainer Sternfeld,
Urmas Viilma, Valdis Toomast, Kalev Israel ja Monika
Liiv. Valimisliidust Kindlad
tegijad — uus tulevik osutusid valituks Tõnu Urva, Andres Pajula, Matti Nappus, Ero
Liivik ja Henn Põlluaas. Eesti
Keskerakonnast pääses volikokku Jaan Moks. Valimisliidust Saue Linnarahva Heaolu

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
Nimekiri
H
1 Eesti Reformierakond
1078

%
32,89

2 Erakond Isamaa ja Res Publica Liit

973

3 Kindlad tegijad-uus tulevik

829

4 Eesti Keskerakond
5 Saue Linnarahva Heaolu Eest
KOKKU

Eest keegi volikokku valituks
ei osutunud.
Eesti Reformierakond tegi
erakonnale Isamaa ja Res Publica Liit ettepaneku koalitsiooniläbirääkimiste alustamiseks.
Saue linna valimiskomisjon
teeb otsuse Saue Linnavolikogu kokkukutsumise kohta 23.
oktoobril.
Häälte jaotust isikute vahel
vt tabelist lk 2. 
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavalitsuse 24. istung
Saue Linnavalitsuse 24. ISTUNG toimus 7. oktoobril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Laanesoo tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 305/.
2. Saue linna katastriüksuste lähiaadresside muutmine
/korraldus nr 306/.
3. Saue linnas Tähise tn 9 ostueesõigusega erastatud
elamumaa maa eest tasutud müügihinna tagastamine
/korraldus nr 307/.
4. Kivikangru 7 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 308/.
5. Puidu tn 16 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 309/.
6. Tammetõru tn 43 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /eelnõu suunati teisele
lugemisele/.
7. Elamurajoon Kadakamarja liitumisele madalpingel ehitusloa väljastamisest keeldumine /korraldus nr 310/.
8. Ühingule toetuse eraldamine /korraldus nr 311/.
9. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 312/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 313/.
11. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(aadressil Viigimarja 5–1, Saue) /korraldus nr 314/.
12. Arvamus jäätmeloa muutmise taotluse kohta
/korraldus nr 315/.
13. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 316/.
14. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 317/.
15. Osalustasu suuruse kinnitamine /korraldus nr 318/.
16. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 319/.
17. Hooldusteenuse osutamine eakale, Saue Linnavalitsuse 10.06.2003 korralduse nr 165 kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 320/.
18. Info
Matustetoetuste maksmisest septembris 2009.
Perioodil 11. september kuni 01. oktoober 2009 sõlmitud lepingud.

Linnavalitsuse 25. istung
Saue Linnavalitsuse 25. ISTUNG toimus 21. oktoobril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Sarapiku tänav T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 321/.
2. Väljaotsa tee 1 sidevõrgule kasutusloa andmine
/korraldus nr 322/.
3. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Ladva tn 3
/korraldus nr 323/.
4. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 324/.
5. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 325/.
6. Koolitoetuse maksmine /korraldus nr 326/.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 327/.
8. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 328/.
9. Laste toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 329/.
10. Raha eraldamine Saue linna eeskostel olevale alaealisele /korraldus nr 330/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 331/.
12. Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 332/.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Halduslepingu
sõlmimine ühiskanalisatsiooni teenuse tagamiseks“
/otsustati suunata eelnõu pärast Saue Vallavolikogu
poolt heakskiitmist kehtestamiseks volikogusse/.
14. Info
14.1 Info sõlmitud lepingute kohta perioodil
01.10.2009–15.10.2009.
14.2 III kvartalis registreeritud ettevõtted majandustegevuse registris.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Taotlus ühisveevärgi
rahastamiseks EL-i
struktuurifondidest
Saue Linnavalitsus esitas sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse projekti „Saue linna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine” rahastamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ projekti taotluse tagastamatu abi saamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist eesmärgiks on projekti tulemusena luua
2013. aastaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemid
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 kaks reoveepumplat ning 15,0 km reoveekanalisatsiooni torustikku
koos liitumisvõimalusega 450 kinnistule. Seega saavutatakse Saue linna 100-protsendiline kaetus ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga.
Ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse tarbimise
võimalus puudub Saue linnas praegu ligikaudu 20 protsendil elanikkonnast.
Projekti kogumaksumuseks on 83,5 miljonit krooni, sellest Saue linna omafinantseering on 17,7 miljonit krooni.
„Loodame, et Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saabub ruttu positiivne vastus ja ehitustöödega saab 2010.
aastal alustada,“ ütles Saue linnapea Orm Valtson.
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond rahastab miljonite eurode väärtuses suuri transpordi- ja keskkonnainfrastruktuuri
projekte, sealhulgas veemajanduse infrastruktuuriprojekte,
mille eesmärgiks on ühendada inimeste kodud veevõrguga,
tagada neile kvaliteetne joogivesi ning nõuetele vastav heitvee puhastamine.
Haldi Ellam
Avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht

Lõpptaotlus Saue Noortekeskuse ehitamiseks
Saue Linnavalitsus esitas Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusele Innove taotluse Saue Linna Avatud
Noortekeskuse ehitamise rahastamiseks Euroopa
Liidu Regionaalarengufondist.
Eeltaotluse 15 miljoni kroonise toetuse saamiseks esitas
Saue Linn 2008. aasta alguses. Sama aasta 19. juunil saadi Innovelt kinnitus Saue Avatud Noortekeskuse projekti
“Perioodil 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel
avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste
ning huvikoolide nüüdisajastamise investeeringute kavasse
kaasamise kohta.
Kahekorruseline hoone pindalaga üle 1000 ruutmeetri
kerkib Saue Mõisa läheduses asuvale 8900 ruutmeetri suurususele krundile.
„Hoone tuleb heledailmeline ja rõõmus ning on tulevikus loodetavasti piirkonna noorsootöö tõmbekeskus,“ leiab
Saue Noortekeskuse juhatajanna Erna Gerndorf. „Noortekeskuse rajamine loob lastele ja noortele võimaluse huvihariduse, teabe ja erinevate koolituste kättesaamiseks tänapäevastes tingimustes, mis omakorda loob aluse noorte
kaasamiseks aktiivsesse ellu ja laiendab nende valikuvõimalusi.“
Avatud noortekeskuse hoonesse on kavandatud spordisaal, video- ja filmimontaažiruum, kunsti- ja käsitööklassid,
matkaruum, arvutiruum, lauamängude ruum, köögi- ja puhkenurk, internetikohvik, juhendajate kabinet, nõustamis- ja
psühholoogi ruum ning suur saal ürituste korraldamiseks.
Mõeldud on ka noortele emadele — nende jaoks saab olema emade-laste tuba. Uus hoone arvestab ka ratastooliga
liikuvate inimeste vajadusi ning on varustatud invalifti ja
kaldteega.
Noortekeskuse õuealale on lisaks jalgrattaradadele ning
mängu- ning seiklusväljakutele kavandatud ka lava-terrass
väliürituste korraldamiseks.
Praeguseks on tehtud suurem osa hoone ettevalmistustöödest: rajatud on liitumiskohad ühisveevärgi, kanalisatsiooni ning elektriga liitumiseks. Rajamisel on ühendused
soojavarustustrassidega.
Noortekeskuse ehitus kestab ligikaudu aasta ja sisustamine veel mõned kuud, mille tulemusena valmib Harjumaa
kõige modernsem noortele suunatud vaba aja keskus.
Haldi Ellam
Avalike suhete
ja kommunikatsioonivaldkonna juht
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Häälte jaotus kandidaatide vahel
Nimekiri/Kandidaat
VA
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
RAINER STERNFELD
URMAS VIILMA
486,5000
VALDIS TOOMAST
324,3333
KALEV ISRAEL
243,2500
MONIKA LIIV
194,6000
SIGNE LAAR
162,1667
KRISTIINA KOTTER
139,0000
ARGO KIRIKAL
121,6250
MARKO PRUUS
108,1111
MATI RIIMAA
97,3000
JÜRI TÜMANOK
88,4545
RAIDO PIKKAR
81,0833
REIGO VATSK
74,8462
HENRI HEINSALU
69,5000
SILVER ARRAK
64,8667
ERVIN LILLEPEA
60,8125
ELINA SIIMON
57,2353
PILLE RUUGE
54,0556
HINNO VOSPERT
51,2105
ARVO REBANE
48,6500
KOKKU
Kindlad tegijad-uus tulevik
TÕNU URVA
829,0000
ANDRES PAJULA
414,5000
MATTI NAPPUS
276,3333
ERO LIIVIK
207,2500
HENN PÕLLUAAS
165,8000
TÕNU KUMARI
138,1667
MAIE SÄRAK
118,4286
JAAN KALBUS
103,6250
ARNO VESTER
92,1111
MEELIS TELLISKIVI
82,9000
MEELIS RÕIGAS
75,3636
KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE
69,0833
SIIRI KÄPA
63,7692
EVELIN POVEL-PUUSEPP
59,2143
ELVIIRA ALAMAA
55,2667
JELENA LAANJÄRV
51,8125
HELLE RÄTSEP
48,7647
JAAK TOMINGAS
46,0556
THOMAS OBERG
43,6316
ANTS TORIM
41,4500
HENN VAHER
39,4762
LEMBIT VARES
37,6818
ÜLO VATSK
36,0435
OLMER UIBO
34,5417
GUNNAR LAMBING
33,1600
OLAV ROASTO
31,8846
KOKKU
Eesti Reformierakond
ORM VALTSON
MADIS MILLING
VELLO TOOMIK
359,3333
RAFAEL AMOS
269,5000
ANNE TEETAMM
215,6000
ERKI KULD
179,6667
RAIVO OJAPÕLD
154,0000
HARRY PAJUNDI
134,7500
KALEV LILLO
119,7778
ARGO LADVA
107,8000
MALLE LIIV
98,0000
SVEN SOMMER
89,8333
RIINA TARIEN
82,9231
KELLI KÕLUVERE
77,0000
HELEN PEENSALU
71,8667
IVAR FELDMANN
67,3750
HELJA JÕGISMAN
63,4118
RISTO SULU
59,8889
KOKKU
Saue Linnarahva Heaolu Eest
EGO KASEORG
MARGUS KING
TOIVO KLIIMANN
KARIINA LILLEPEA
ANNELI ARGUS
HELI KIIL
TAUNO PALO
KATRIN TEDER
JANAR MENDIK
INNAR ARGUS
KOKKU
Eesti Keskerakond
JAAN MOKS
331,0000
PRIIDU KALBRE
165,5000
VELLO KROHN
110,3333
IGOR STULOV
82,7500
JURI PAVLOV
66,2000
VIKTOR TALSI
55,1667
KOSTEL GERNDORF
47,2857
LIISI POOMANN
41,3750
HEIKI LUMILAID
36,7778
GRETA SILBERG-KÄÄRIK
33,1000
MAIE UHTLIK
30,0909
SIIM SALME
27,5833
PRIIT TÄHTSALU
25,4615
AADO LIBLIKMANN
23,6429
EVE ARRO
22,0667
HELMUT KARIN
20,6875
KOKKU
Ringkond KOKKU
Mandaate = 17
Lihtkvoot = 192,76
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Tunnustus

Sauelased õpivad usinalt
7. oktoobril toimus Tallinna
Raekojas Täiskasvanud Õppija Nädala pidulik tähistamine ning Harjumaa ja Tallinna paremate täiskasvanud
õppijate, koolitajate, koolitussõbralikumate organisatsioonide ja omavalitsuste
tunnustamine.
Saue linn sai tunnustuse
„Koolitussõbralikum omavalitsus”, mis märgib ära
panust, mida linnavalitsus,
hallatavad asutused ja mittetulundusühingud on viimastel aastatel teinud oma
töötajate koolitamisel ja linnaelanikele koolitusvõimaluste pakkumisel.
Linnavalitsusel ja hallatavatel asutustel on oma personali konkreetsed koolitusplaanid ja linnavalitsus korraldab
õppepäevi, kus osalevad hallatavate asutuste juhid ja
töötajad. On toimunud ühiskoolituspäevad töölepinguseadusest, samuti aja planeerimise ja personalitöö kohta.
Linnavalitsuse eestvedamisel
toimus 2009. a jaanuarist
kuni juunini koolitusprojekt
„Saue linna haldusvõimekus
paremaks”, milles osales 40
inimest Saue Linnavalitsusest
ja kõigist linnavalitsuse hallatavatest asutustest. Kaheksal
koolituspäeval käsitleti erinevaid teemasid, mis on vajalikud ametnike ja juhtide igapäevatöös — enesetõhusus,
innovaatilisus ja kohanemisvõime, personalijuhtimine,
projektikirjutamine, avalik
esinemine, õigusaktide koostamine, avalik eetika, andmekaitse.

Saue Gümnaasiumist osalesid 2008. aastal kõik töötavad õpetajad vähemalt ühel
koolitusel. Läbitud individuaalkoolituste kohta esitasid
töötajad 2008. aastal koolitustõendeid rohkem kui 1000
tunni ulatuses.
Koolis kohapeal korraldati
õpetajatele esmaabi- ja tuleohutuskoolitus, narkopolitsei
loeng, kooli hoolekogu koolitus ja viidi läbi loenguid lapsevanematele.
Saue Muusikakooli õpetajad on aktiivselt osa võtnud
nii oma koolis korraldatud kui
ka väljaspool Sauet toimunud
erialalistest täiendkoolitustest. Hariva eesmärgiga korraldab Saue Muusikakool igal
aastal Rahvusvahelist Noorte
Jazzimprovisatsiooni festivali
„Visioon”. Muusikakooli orkestri- ja koorijuhid osalevad
enesetäienduse eesmärgil regulaarselt kontsertidel väljaspool Eestit.
Saue Muusikakool on läbi
viinud mitugi konkurssi, nende korraldamise üks eesmärke on anda õpetajatele korraldamiskogemusi:
Saue Huvikeskuses on
täiskasvanutele 2008. ja 2009.
aastal toimunud hulgaliselt
kursuseid: klaasvitraaži kursus, keraamikakursus, maalikursus algajatele, inglise keel,
seltskonnatants, kõhutants,
line-tants, latino-tants. TÕNi raames toimusid loengud
ravimtaimede kasutamisest
ning arvuti kasutamise lühikursus.
Saue Päevakeskuse töötajad on saanud erinevat eri-

alast koolitust ja päevakeskus
korraldab eakatele ja teistele
huvilistele loenguid ning infopäevi tervise, turvalisuse,
aianduse jne teemadel. Kokku
tegutseb keskuses 9 huviringi: seeniortants, tantsurühm,
saksa keel, inglise keel, kaks
tervisevõimlemisrühma, naisvõimlemine, käsitöö, naisansambel.
Saue Noortekeskuse töötajad on osalenud arvukates
koolitustes, kus on silmas
peetud igapäevatööd noortega, nõustamist, laagrite korraldamist ning rahvusvahelist
noorsootööd.
Midrimaal kui Eesti suurimal lasteaial on olnud võimalus viia läbi kohapealseid
erialaseid koolitusi suurematele gruppidele, nii pedagoogidele, õpetajate abidele kui ka kogu personalile.
Lasteaed on alati toetanud
töötajaid, kes osalevad tasemekoolituses ja samas ollakse huvitatud praktikantide
juhendamisest.
Saue Koolihaldusasutuse
töö eesmärk on hoida korras
kogu koolikompleks ja toetada majas tegutsevate asutuste
tööd. Kahel viimasel aastal on
koolitust saanud kohapeal kahel korral 15 hooldustöötajat.
Suvel on koolihaldusasutuse
töötajad olnud õpetaja rollis,
õpetades Saue töömalevas
töötavatele lastele õigeid töövõtteid ja juhendades neid
töötegemise juures.
Saue Linna Raamatukogu
töötajad osalevad pidevalt
erialastel täiendkoolitustel ja
juhataja läbib tasemekoolitust

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Raamatukogu teeb pidevalt hariva sisuga raamatunäitusi ja koostöös Saue Linna
Kodu-Uurimise Seltsinguga
on viimasel kahel aastal korraldatud järgmisi teemanäitusi: Minu pere sugupuu, Õie
Väärtnõu pitskraed, Kord
lapsepõlves (vana aja mänguasjad).
Saue linna on mittetulundusühenduste toetamise
kaudu mitmekesistatud linna kultuuri- ja hariduselu.
Projektide toetamise puhul
peetakse oluliseks, et need
oleksid suunatud linnaelanikele ja soodustaksid ühingute
arengut.
Sellist eesmärki on kandnud Saue Haridusseltsi VITALIS projektid „Hõimurahvad — meie juured” ja
käimasolev projekt sugupuude uurimisest, Saue Linna
Lastekaitse Ühingu eestvedamisel läbi viidav Gordoni
perekooli koolitus linna lastevanematele, Saue Naisseltsi
korraldatud koolitusprojekt
„Koduvideo kodulinnast”.
2008. ja 2009. a on toetatud Saue linna eelarvest linnas
tegutsevate erinevate spordiklubide tegevust ja treenerite
osalemist koolitustel.
Alates 2005. a toetab Saue
linn õpilasi ja üliõpilasi, kes
lähevad välisõppesse. Toetuse maksimaalne summa on
15 000 krooni ja kahel viimasel aastal on toetust saanud 9
noort, neist 8 üliõpilast ja üks
gümnaasiumiõpilane. 

2009. a tõotab tulla beebirohke
9. oktoobril toimus Saue lasteaias Midrimaa selle aasta viies
Beebiball, kus Saue linnapea andis pidulikult üle sünnitunnistused 12 uuele väikesele linnakodanikule. Tänavu, 21. oktoobri
seisuga on Saue linnas sündinud 83 last.
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Saue linn — Harjumaa
koolitussõbralikum
omavalitsus!
Täiskasvanud Õppija tänuüritusel 7. oktoobril Tallinna
Raekojas kuulutati Saue linn Harjumaa koolitussõbralikumaks omavalitsuseks.

Pildil on Harju maavalitsuse maaosakonna juhataja
maavanema ülesannetes Jaan Mark Saue linnapea
Orm Valtsonile tänukirja üle andmas.

Saue linna jõulutoetus
pensionäridele ja puuetega
inimestele 2009
Saue Linnavalitsus ootab kõikidelt pensionäridelt ja
puuetega inimestelt, KES EI OLE VEEL KIRJALIKKU
AVALDUST JÕULUTOETUSE SAAMISEKS ESITANUD,
esitada need hiljemalt 30. novembriks linnavalitsusse. Kui Teil on avaldus esitatud eelnevatel aastatel
(2006–2008) ja pangakonto number ega muud isikuandmed (nimi, aadress, arveldusarve) ei ole vahepeal
muutunud, ei ole uue avalduse kirjutamine vajalik.
2009 aastal on linnaeelarvest makstava jõulutoetuse
suuruseks kinnitatud 500 krooni.
Selgitus uutele jõulutoetuse taotlejatele
Pensionäride ja puuetega inimeste (ka puuetega laste vanemad) iga-aastane jõulutoetus makstakse välja pangaülekandena. Raha ülekandmiseks ootame igalt 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 vt 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 väljamaksmistel.
Jõulutoetus makstakse välja ajavahemikul 01. detsembrist
kuni 21. detsembrini. Toetus kantakse Teie poolt avalduses
esitatud arveldusarvele.
NB! Jõulutoetuse saavad kõik pensionärid, töövõimetuspensionärid, puuetega inimesed ja puuetega laste vanemad, kes on linnavalitsusele esitanud vastava taotluse.
Info: Heli Joon, tel 679 0174; Meeli Kallas, tel 679 0176

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

Istuvad oma emmede süles (vasakult paremale):
CHRISTOPHER REMY JUURIKAS, JELIZAVETA
SUKHOMLYNOVA, ALINA KIIRANEN, GRETE JOHANNA
KORB, NIKLAS LOND, MERILY TREIMANN.

Istuvad oma emmede süles (vasakult paremale):
MIIA VANAHANS, DIANA KORTS, SUSANNA SIRP,
HANNA LIIV, HUGO SAUKAS, STELLA TEELE KITSING.

126 krooni
378 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a nr 221018424457 hiljemalt 31. oktoobriks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 02.11
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
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1. detsembrist 2009 muutub Saue linnas korraldatud jäätmevedu
Vastavalt 2004. aasta 1. mail
jõustunud Jäätmeseaduse §
66-le on omavalitsustel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete
kogumine ja vedu selleks ette
nähtud jäätmekäitluskohta.
Saue linna elanikud on juba
tuttavad korraldatud jäätmeveo põhimõtetega, sest esmakordselt rakendus korraldatud
jäätmevedu Saue linnas juba
kolm aastat tagasi, kui jäätmete veo ainuõigus omistati konkursi korras Cleanaway AS-ile.
Omavalitsustel on kohustus
ainuõiguse perioodi lõppedes
korraldada uus konkurss soodsaimat hinda pakkuva jäätmevedaja leidmiseks.
Seekordsel konkursil osalenud ettevõtetest tegi parima
pakkumise Ragn-Sells AS,
kellele omistati jäätmeveo
ainuõigus alates 01.12.09
järgnevaks viieks aastaks.
Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel
jäätmekäitlusettevõtetel õigus
Saue linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid
koguda ja vedada.
Milliseid muudatusi toob
kaasa vedaja vahetus?
Jäätmevedajate
vahetusega
leiavad aset mitmed olulised
muudatused klientide igapäevaelus.
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on see,
et alates 01.12.09 muutuvad
Saue linnas kehtetuks Veolia
Keskkonnateenused AS-iga
(endine Cleanaway AS) sõlmitud korraldatud jäätmeveo
lepingud. Lepingute lõpetamisega seonduvalt juhime tähelepanu, et juhul, kui kliendil
on sõlmitud otsekorraldusleping või püsikorraldus jäätmeveoarvete tasumiseks Veolia
Keskkonnateenused AS-ile,
siis on tarvilik teostada pangas
vajalikud muudatused RagnSells AS kasuks.
Teiseks võivad mõnevõrra muutuda senised väljakujunenud ja harjumuspärased
veopäevad. Klientidele edastatakse koos lepinguga konteineri tühjendamise graafik,
mille alusel toimub konteinerite väljavedu. Eramajaomanikel palume kindlasti oma jäätmekonteiner tühjenduspäeva
varahommikul hiljemalt kell
7.00 aia taha tõsta.
Oluline muutus puudutab
ka jäätmeveo sagedust ja liigiti kogutavaid jäätmeid: Nimelt
on alates 01.10.2009 muutunud liigiti kogutavate jäätmete
kogumise kord alljärgnevalt:
• Vähemalt 5 korteriga elamutel tuleb eraldi koguda paberit ja pappi ning tühjendada
konteinerit nii, et ei toimuks
mahuti ületäitumist;
• Kompostitavaid köögi- ja
sööklajäätmeid tuleb eraldi
koguda vähemalt 10 kor-

teriga majas ja tühjendada
jäätmemahutit minimaalselt üks kord nädalas;
• Ettevõtetel tuleb koguda
eraldi ka vanapaberit ja
pappi ning biolagunevaid
jäätmeid, kui neid tekib
eraldivõetuna üle 25 kg nädalas.
Meeldivam muudatus on see,
et konteinerite tühjendushinnad on mõnevõrra soodsamad,
mis saavutatakse eelkõige
jäätmeveo ringide optimeerimise tulemusel.
Ragn-Sells AS ostab Veolia Keskkonnateenused AS-ilt
Saue linnas rendil olevad konteinerid, mistõttu klientidel ei
tarvitse muretseda konteinerite vahetuse pärast vaid nad
saavad jätkata nende samade
mahutite rentimist Ragn-Sells
AS-ilt.
Lepingute sõlmimine
Kõik jäätmevaldajad on liidetud jäätmeveoga automaatselt — kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata
jätmine ei vabasta kedagi
kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt kehtestatud
tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle anda. RagnSells AS alustab jäätmete vedu
kõikidelt
jäätmevaldajatelt
omavalitsuse poolt vedajale
üle antud jäätmevaldajate registri alusel, olenemata sellest,
kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte.
Kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada
ühist jäätmekogumismahutit,
esitades vastavasisulise avalduse Saue Linnavalitsusele.
Juhul, kui jäätmevaldaja ei
ela või ei tegutse korraldatud
jäätmeveo piirkonnas asuval
kinnistul ja seetõttu ei teki ka
sellel kinnistul jäätmeid, saab
jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise otsust üksnes
kohalikult omavalitsuselt,
saates sinna vastavasisulise
avalduse, mis peab sisaldama
muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse
kohta.
Palun võtke Saue Linnavalitsusega ühendust, kui:
• antud aadressil puudub eluvõi äritegevus ja Te soovite
saada vabastust korraldatud
jäätmeveost;
• soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;
Teenuse osutamise täpsustamiseks ja parema teenuse
osutamiseks saadab Ragn-Sells kõikidele Saue linna jäätmeregistris olevatele klientidele
postiga eeltäidetud lepingud,
mis sisaldavad hetkel teada
olevaid andmeid (kinnistu
omanik, objekti- ja postiaadress jm).
Eeltäidetud lepingus palu-

me pöörata tähelepanu lepingu punktis 2 toodud andmete
õigsusele, milles on sätestatud
jäätmeveo aadress, konteinerite arv, suurus, veo sagedus ja
konteineri omand.
Kui kõik andmed Teile
saadetud lepingus on õiged
ja sobivad, siis palume lisada
lepingusse veel Teie kontaktandmed ja isikukood, samuti
ka e-posti aadress (kui on)
ning üks lepingu eksemplar
meile allkirjastatult tagastada aadressile Suur-Sõjamäe
50A, Tallinn 11415.
NB! Palume täita leping
edaspidiste vigade vältimiseks
loetavalt, trükitähtedega.
Palun võtke Ragn-Sells
AS-iga kindlasti täiendavalt
ühendust, kui:
• Teil puudub praegu konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta;
• Teie jäätmemahuti erineb
lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest;
• Te soovite konteinerit lasta
tühjendada sagedamini, kui
lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;
• Teil on vana tüüpi, metallist, ratasteta 750-liitrine
konteiner.
Kus ja millal saab Saue
linnas sõlmida korraldatud
jäätmeveo lepinguid?
Lepinguid on võimalik sõlmida Interneti (www.ragnsells.
ee) ja posti teel, samuti RagnSells AS-i kontoris Suur-Sõjamäe 50A, Tallinn. Samadelt
kontaktidelt on võimalik tellida
ka teisi jäätmekäitlust puudutavaid teenuseid, nagu ehitus- ja
lammutusjäätmete vedu, ohtlike jäätmete käitlus jne.
Selleks, et Saue linna
elanikele korraldatud jäätmeveole üleminekut võimalikult mugavaks teha, on
lepinguid võimalik sõlmida
ja infot saada täiendavalt ka
Saue Linnavalitsuse II korruse fuajees alljärgnevatel
aegadel: 17, 18, 24 ja 25. november kell 11.00–17.00.
Mida palume täiendavalt
silmas pidada?
Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sells AS
jäätmeseadusest, Saue linna
jäätmehoolduseeskirjast, Saue
linna korraldatud jäätmeveo
konkursi pakkumise kutsedokumentidest ja Ragn-Sells
AS-i
jäätmekäitlusteenuse
osutamise tüüptingimustest.
Olulisemad punktid, mida
jäätmevaldajal palume silmas
pidama, on järgmised:
• Olmejäätmete mahutisse
ei tohi panna vanapaberit,
pakendeid, ohtlikke jäätmeid, aia- ja pargijäätmeid,
üle 40 °C kuuma tuhka,
vedelaid jäätmeid, käimla-

Jäätmeveo hinnad, mis kehtivad korraldatud jäätmeveo raames alates 1. detsembrist 2009
(hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Regulaarne
Konteineri
Konteineri
Jäätmeliik
Mahuti tüüp
graafikujärgne
laenutus
müük
tühjendus
(kr/kuu)*
(kr/tk)
Jäätmekott < 20 l
12,02
–
–
Jäätmekott
19,25
–
–
40–140 l
80 l
26,30
30,50
724,60
140 l
32,56
35,60
724,60
240 l
36,56
45,75
918,30
Segaolmejäätmed
370 l
44,51
55,95
1440,00
600 l
57,74
76,25
2862,60
800 l
64,15
86,45
3193,20
2500 l
160,39
213,55
10080,00
4500 l
288,71
274,60
12960,00
140 l
60,00
35,60
724,60
Biolagunevad jäätmed
240 l
80,00
45,75
918,30
240 l
45,00
45,75
918,30
Paber ja kartong
600 l
55,00
76,25
2862,60
2500 l
100,00
213,55
10080,00
Suurjäätmed
1 m3
144,35
–
–
LISATASUD (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Rakendatakse klientidele, kes ei täida oma lepingulisi kohustusi.
Tühisõit objektile, kord
võrdne mahuti tühjendushinnaga
Tühisõit objektile (paber- ja kartong, pakendijäätmed), kord
60.00
Kordusarve, tk
36.00
Võlateate saatmine, tk
60.00
Tasumata arve tõttu peatatud jäätmeveo taasalustamine
120.00
pärast võlgnevuse likvideerimist (alates 01.05.2009)
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste,
vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete ärave457.65
du, m³ ***
LISATEENUSED (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Konteineri paigaldamine kuni 01.01.2010, kord
Konteineri äratoomine ainuõiguse lõppedes, kord
Konteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu****
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11–25
m veoki võimalikust peatumiskohast)
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (26–50
m veoki võimalikust peatumiskohast)
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtme, kaardi või puldiga jms,
luku kohta, kuu
ASSA tabalukk kodeeritud Ragn-Sells’i võtmega, tk*
Konteineri pesu, kuni 1.1-tüüpi konteinerid**
Konteineri pesu, 1,5–4,5-tüüpi konteinerid**
Veograafiku väljastamine posti teel, kord
Rohelise koti saatmine posti teel, tk
Lukuaasade paigaldamine plastkonteinerile, konteiner
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteiner
Vana mittestandardse konteineri äravedu (750 l, ratasteta, metall), konteiner
Sõidurehvide käitlemine, tk
Veoautorehvide käitlemine, tk
Jäätmeõiendi väljastamine, tk
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus, 80–140-liitrised, kord
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus, 240-liitrised, kord
Konteineriväliste, kilekotti pakitud jäätmete (kuni 100-liitised kotid, v.a puulehed, pügatud muru jms) ja konteinerite mahtu ületavate jäätmete äravedu , m3 ***

TASUTA
TASUTA
420.00
60.00
180.00
180.00
696.60
203.40
406.80
15.25
15.25
152.55
480.00
600.00
35.85
183.05
300.00
30.50
35.60
457.65

* Ragn-Sells’i kodeeritud võtmega luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu
** Lisandub konteineri äratoomise tasu
*** Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Konteineri sulgemist takistavad jäätmed loetakse
konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.
**** Konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse
ja pesu eest vastavalt hinnakirjale.

jäätmeid, kogumiskaevude
setteid, nakkusttekitavaid
ja bioloogilisi jäätmeid,
erikäitlust vajavaid jäätmeid, jäätmeid, mis võivad
kahjustada jäätmekogujaid,
prügila töötajaid või jäätmeveovahendeid, ehitus- ja
lammutusjäätmeid.
• Jäätmemahuti tehnilise korrasoleku, mahuti desinfitseerimise, õige kasutamise
ja mahuti ümbruse korrashoiu tagab mahuti kasutaja.
• Kuni 800-liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäät-

meveokiga samal tasandil
paiknevale kõva kattega
(betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei
ole jäätmeveoki lähimast
võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal
kui 10 m.
• Eramaja omanikel palume
tuua konteiner tühjenduspäevaks värava taha tee
äärde või tellida vastav lisateenus Ragn-Sells’ilt;
• Suuremad kui 800-liitrised
konteinerid
paigutatakse jäätmeveokiga samal
tasandil paiknevale kõva

kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki
vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
• Jäätmed tuleb enne paigutamist jäätmemahutisse
pakkida
plastkottidesse
suletult, et need ei levitaks
haisu, ei põhjustaks ohtu
tervisele ega määriks kogumisvahendeid; kogumisvahendi kaaned peavad olema
suletud.
• Jäätmete kogumiseks on
sobivaimad konteinerid mahuga alates 140 liitrist kuni

Mitmesugust
Korraldatud jäätmeveoga
liitumine ja mitteliitumine
Mitteliitumiseks esitab jäätmevaldaja kirjaliku taotluse, milles märgitakse: taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed ning
olmejäätmete asukoha kinnistu aadress; põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja enda mitteliitunuks lugemist; tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete valdaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud; kuidas kavatseb olmejäätmete
valdaja ise oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda; taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab
linnavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul taotluse registreerimise päevast arvates. Mõjuval põhjusel (lisateabe kogumise
vajadus, küsimuse keerukus jms) võib linnavalitsus või tema
volitatud isik avalduse menetlemise tähtaega pikendada kuni
kahe kuuni.
Üldjuhul on mitteliitumise põhjendatud asjaolud järgmised:
• jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse alaliselt või ajutiselt
kinnistul;
• kinnistul asuv elamu või äriruum on ehitusjärgus;
• jäätmevaldaja kinnisasjal puuduvad ehitised või elu- või
äritegevus või muu tegevus, mille käigus võib tekkida
jäätmeid;
• olmejäätmete valdaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks jäätmemahuteid, mis on vähelevinud ning mida
piirkonnas ainuõiguse võitnud vedaja ei ole suuteline
teenindama;
• muud põhjused, mis õigustavad jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist selliselt, et on tagatud jäätmete keskkonnaohutu käitlemine;
Üldjuhul ei ole mitteliitunuks tunnistamise aluseks asjaolu,
et jäätmevaldaja veab jäätmeid ise prügilasse, kuna Tallinna Prügila kauguse tõttu Saue linnast kaasneb väikeste jäätmekoguste prügilasse vedamisel oluline keskkonnamõju.
Jäätmeseaduse § 69 lõige 1 sätestab korraldatud jäätmeveoga liitumise: jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud
jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo piirkonnas. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest või jäätmeseaduse § 66 lõikes
4 nimetatud määruse jõustumisest. Liitumisajaks loetakse
antud loa või määruse jõustumise ajast hilisemat aega.
Jäätmeseaduse § 69 lõige 2 määratleb jäätmevaldaja,
kellele laieneb korraldatud jäätmeveoga liitumise säte: jäätmevaldaja käesoleva peatüki tähenduses on ka korteriühistu,
selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum.
Jäätmeseaduse § 69 lõiked 4 ja 5 sätestavad korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise. Nimetatud paragrahvi
lõigetest lähtuvalt on Saue linnas kehtestatud Saue Linnavalitsuse 26. märtsi 2009. a määrusega nr 63 „Korraldatud
jäätmeveo korraldamine Saue linnas” korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise tingimused. Erandkorras võib linnavalitsus
jäätmevaldaja lugeda kuni kolmeks aastaks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel,
kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise.
Inger Urva, Keskkonna ja halduse peaspetsialist

4500 liitrini. Eramajade
tarbeks on sobivaimad 80
kuni 240 liitrit mahutavad
plastikust konteinerid. 750
liitrit mahutavad metallist
kuubikukujulised konteinerid, millel puuduvad rattad
ning mis ei vasta tänapäevastele tehnilistele nõuetele
(n-ö veneaegsed konteinerid), jäätmete kogumiseks
ei sobi, sest nüüdisaegsete
jäätmeveokitega ei saa
neid tühjendada. Juhul, kui
kliendil on ebastandardne
konteiner, mida jäätmevedaja ei saa tühjendada, siis
vahetatakse see standardse
konteineri vastu.
• Sobivaid
konteinereid
saab rentida või osta Ragn
Sells´ilt (vt hinnakiri). Soovi korral on võimalik samatüübilisi prügikaste osta
ka poest. Plastkonteineri
ostmisel kauplusest soovitame valida tuntud tootjate
toodangut (näiteks SULO
või OTTO konteinerid), et
vältida nende murenemist
miinuskraadide korral.
• Mahutite või värava lu-

kustamise korral peab
klient
(jäätmevaldaja)
kindlustama nende avamise tühjenduspäevaks või
tellima vastava lisateenuse
Ragn-Sells`ilt. Juhul, kui
jäätmevaldaja ei võimalda
vedajale juurdepääsu jäätmemahutile, on vedajal õigus rakendada teenustasu
tühisõidu eest.
Mis maksab jäätmevedu?
Jäätmeveo hinnakirja vaata tabelist lk 4.
Pakutavate lisateenustega
ja teenuse osutamise tüüptingimustega saab tutvuda RagnSells ASi kodulehel.
NB! Konteinerite esialgne paigaldamine 01.12–
31.12.2009 on tasuta.
Meeldivat koostööd soovides,
Ragn–Sells AS
Meie kontaktandmed:
info@ragnsells.ee;
www.ragnsells.ee;
Klienditeenindus: tel 15155;
postiaadress: Suur-Sõjamäe 50A,
Tallinn 11415
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Kultuurilinn Saue?
Henn Põlluaas

Saue linnavolikogu arengu-planeerimis
ja kultuuri-spordikomisjoni liige
Kirjutasin sellel teemal täpselt
neli aastat tagasi Saue Sõnas,
kuid kahjuks oleme kultuurilinna tiitlist täna täpselt sama kaugel kui siis. Peale raamatukogu
ei ole Sauel endiselt ühtegi
avalikku kultuuriasutust. Puuduvad muuseum, kunstigalerii,
kontserdi- ja teatrisaal, kino ja
palju muud, mis ühel väikelinnal olemas võiks olla. Puudub
isegi linnakeskus, kus eespool
nimetatud asetseda võiksid.
Nii kasutamegi suures osas
naaberlinnades
pakutavat.
Kuigi paljud maailmamainega
muusikud on Sauelgi esinenud
ja teatrietendusigi toimub, puuduvad aktiivse tegevuse jaoks
võimalused.
Gümnaasiumi
saal on sedavõrd hõivatud, et
vaba aega leida on praktiliselt
võimatu, muusikakooli ehituse, kuhu oli planeeritud kontserdisaal, pani Reformi–IRL’i
võimuliit seisma. Kõlakoda
on enamiku aastast kasutusest
väljas. Kujutav kunst ei leia
Sauele üldse teed.
Sauel on vaja oma nägu,
millega eristuda. Muusikafestival Visioon on suurepäraseks
näiteks, mida nappide vahenditega on võimalik teha. Et seda
ja muid üritusi veelgi suurejoonelisemalt korraldada saaks,
ei ole utoopia. Näiteks Keila
Kultuurikeskus on suutnud
vägagi võimsaid projekte läbi

viia. Meenutagem Põhjamaade
sümfooniaorkestri, segakoori
Latvia konserte, kinoekraanid,
erirongid... Ütlete, et Sauel ei
ole selleks kohta? Just nimelt!
Sauel on vaja kultuurikeskust. Lihtsaim lahendus oleks
tühjalt seisva Mööbliaida ärakasutamine. Vähese vaevaga
saaks sellest tänapäevase kontserdi-, teatri- ja näitusepaiga,
kuhu sobituks ka erinevad huvialategevused. Multifunktsionaalse kultuurikeskuse ehitus
peaks olema kindel eesmärk
ja paratamatus, mille elluviimiseks tuleb kaasata raha EL-i
struktuurifondidest.
Sauel võiks olla ka muuseum. Koht kuhu külalisi viia,
kus tutvustada Saue linna ja
ajalugu. Kõige sobilikum selleks on raudteejaam, mis peale mõisa on Saue ajalooliselt
tähelepanuväärseim hoone.
Eeskujuks võiks olla Nõmme
muuseum, mis lisaks ajaloo
tutvustamisele täidab näituste,
seminaride, kammerkontsertide ja muude ürituste läbiviimise ülesannet. Raudteejaama saab vajadusel laiendada
pööningu väljaehitamise ja ka
hoonega hästi sobiva, stiilse ja
modernse juurdeehituse näol.
Eesti Raudtee on valmis hoonet linnale andma.
Samm kultuurilinna poole
võiks olla ka suviste kunstinä-

dalate korraldamine. Kutsudes
siia skulptoreid nii Eestist kui
mujalt, saaksime rahva silme
all valmivad tööd seada linna
kaunistama. Üritusega võiks
siduda erinevaid vabaõhukontserte ja etendusi, näitusi ning
muid üritusi andmaks sellele
lisaulatust. Miks mitte korraldada Saue suveteatri festival?
Linnakultuuri juurde kuulub ka miljöö ja linnakujundus. Alustada tuleks väikestest
asjadest, mis kaunistavad linnaruumi: lillekastidest, istepinkidest, suuna- ja infoviitade
süsteemist, prügikastidest jne.
Igaüks, kes on vähegi ringi rännanud, teab, kuivõrd olulist osa
omab linnamiljöö kauniks ja
koduseks muutmisel haljastus
ja värvirõõmsad lilled. Mõndagi on tehtud, linnapargiga on
alustatud, kuid sellest on vähe.
Peame mõtlema pikas perspektiivis — mis pakub inimestele huvi, mis teeb linnast ligitõmbava. Hädavajalik on linna
keskuse väljakujundamine.
„Tänu” kunagistele erastamistele on meil kesklinna asemel

Ettepanekuid konkursile „Aasta
tegu“ saab teha 1. novembrini

laod ja angaarid. Keskus vajab erinevaid ärisid, hubaseid
kohvikuid, vaba aja veetmise
kohti, hotelli jne. Huvitavat ja
ilusat arhitektuuri, mida meil
pole. Et turistil ja möödasõitjal
oleks põhjust Sauele sisse põigata. Et sauelastel endil oleks
mõnus ja kodune. Kas linn
peaks laod ja nende aluse maa
tagasi ostma?
Kultuurne keskkond harib
ja kasvatab, tekitab harjumuse
tarbida kultuuri ja ka vajaduse
seda luua. Lisades võimalusi
enda arendamiseks, kasvatame põlvkonda, kes teab mida
hinnata ja millest hoiduda.
Sellesse investeeritud raha ei
ole raisatud raha.
Sauel elab palju toredaid,
võimekaid ja intelligentseid
inimesi, kellel on kindlasti huvitavaid visioone Saue arendamiseks ja kes heal meelel
rakendaks oma ideid. Loodetavasti vähemalt osa neist
teostuvad ning ma ei pea enam
järgmise nelja aasta möödudes
kirjutama „kultuurilinn Saue“
küsimärgiga. 

Projektikonkurss “Õnnetuste ennetamine 2010”

Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu“,
mille eesmärgiks on väärtustada linnale ja linlastele olulise
tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul
linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud; tunnustada
ettevõtmise eestvedajaid ning ergutada linnaelule kasulikele
tegudele teisi tegijaid.
Konkursile võivad ettepanekuid esitada kõik Saue linna elanikud ja juriidilised isikud. Kirjalikus ettepanekus palume põhjendada, mille poolest
just see tegu, ettevõtmine või sündmus on olnud eriline, ning märkida
ära ka sündmusega seotud isikud või ettevõtted, kes tunnustamist vääriksid.
Ettepanekud palume esitada hiljemalt 1. novembriks 2009 Saue Linnavalitsuse kantseleisse (Tule 7, 76505 Saue).
Konkursil „Aasta tegu“ osalevad ettevõtmised, mis on toimunud esitamisega samal kalendriaastal.
Esitatud ettepanekute alusel koostab Linnavalitsus nimekirja, mis
avaldatakse küsitlusena Saue Sõnas, Saue linna kodulehel ning sedelitel.
Igaüks saab hääletada nimekirja kantud variandi poolt, tehes kastikesse märkme hääletaja arvates enim väärt teo ja tegija kohta. Iga hääletaja saab hääletada ainult üht tegu ja/või tegijat.
Hääletaja lõikab sedeli välja ning toob või saadab selle täidetult Saue
Linnavalitsusse, Tule 7. Sedeleid on täitmiseks ka raamatukogus ja linnavalitsuses. Hääletada saab ka Saue linna kodulehe vahendusel.
Konkursile esitatuid hindab komisjon, kelle koosseis kinnitatakse
linnavalitsuse istungil.
Komisjoni hindab esitatud ettepanekute põhjendusi ning hääletamisel saadud hääli ja esitab 3 enam hääli saanud ettepanekud motiveeritult linnavalitsusele kinnitamiseks.
Võitjate nimed avalikustatakse volikogu esimehe ja linnapea aastalõpu vastuvõtul, kus neid tunnustatakse aukirja ja esemeliste auhindade
või rahalise preemiaga. Konkursi võitnud tegu ja tegijad avalikustatakse
ka Saue Sõnas ja linna kodulehel.
2008. aastal kuulutati Saue linna „Aasta teoks“ Saue Noortekeskuse
öömatk „Matkates vabariigi aastapäevale“. 

Projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010”
eesmärk on kaasata kodanikeühendusi leidmaks
ideid, kuidas kõige tulemuslikumalt ja optimaalsemate ressurssidega läbi viia päästeala ennetustöö tegevusi.
Kandideerima on oodatud projektid, mille
eesmärk on:
• kogukonna tuleohutusalane koolitamine ja
kaasamine piirkonna tuleohutuse tagamisse;
• kogukonna veeohutusalane koolitamine ja
kaasamine piirkonna veeohutuse tagamisse;
• tuletõrjespordi tutvustamine ja uute harrastajate kaasamine;
• ohutuskultuuri ja -ajaloo tutvustamine ning
elanike kaasamine ohutuskultuuri.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus
ühes eksemplaris esitada paberil või elektrooniliselt hiljemalt 14. detsembril 2009 kella 17-ks
Päästeametisse (Raua 2, Tallinn 10124) või eposti aadressil rescue@rescue.ee
Konkursile eelnevad teabepäevad Raplas, Tallinnas, Rakveres ja Jõhvis. Tallinna ja Harjumaa
teabepäev toimub 30. oktoobril kell 10.00 Mustamäe Päästekomandos (Linnu tee 75A, Tallinn).
Eelregistreerimine infopäevaks toimub kuni 27.
oktoobrini telefonil 5335 8212 (Anu Altmets) või
e-posti aadressil anu.altmets@rescue.ee
Teabepäeva ajakava on üleval Põhja-Eesti
Päästekeskuse kodulehel www.pepk.ee. 
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Kool ja pere
Saue noored külastasid
Ukraina sõpruskoole
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Tagasi kooli:
linnapea käis tundi andmas

Mõned nädalad tagasi saabusid Saue Gümnaasiumi 9.–12. klassi õpilased õppereisilt Ukrainast, kus käidi külas sõpruskoolidel, tutvuti sealse haridussüsteemi ning eluga. Kõik osalenud
jäid reisiga ülimalt rahule ning oleksid oma sõnu valmis kohe
uuesti Ukrainasse sõitma.

Saue Linnapea Orm Valtson andis 7. oktoobril 2009
Saue Gümnaasiumi abiturientidele kaks ühiskonnaõpetuse tundi.

Peamiseks teemaks oli kohaliku omavalitsuse tasandi olemus, toimimine ning juhtimine. Linnapea rääkis noortele
omavalitsuste tulubaasist, eelarve väljatöötamisest, investeeringute tegemisest, volikogu valimistest ning valimistele
järgnevatest protseduuridest.
Noored küsisid linnapealt, millal saab koolimaja juurdeehituse ning mida opositsioon volikogus teeb. 

Mõtleme pereväärtustele!
Misjonipäevad „Head lapsed, need kasvavad…“ kutsuvad Lääne-Harjumaa elanikke kaasa mõtlema pereväärtuste teemal. Misjonipäevad toimuvad 25.–31.
oktoobrini.

Gerli Ramler
Koostöölepe Saue Gümnaasiumi ja Ukraina Kozeletsi
Gümnaasiumi vahel sõlmiti
2007. aasta mais ning sama
aasta oktoobris kirjutati alla ka
lepe Kiievi 32. Gümnaasiumiga. 2008. aastal käisid Eestis
Kozeletsi linna ja kooli esindajad, kellele tutvustati kohalikku haridussüsteemi ja tehti
ekskursioone kultuuri- ning
haridusasutustesse. Tänavu
aprillis olid Sauel külas seitse
õpilast ning kaks õpetajat Ukrainast, kellele tutvustati lisaks
Saue koolile ka Jüri Gümnaasiumi. Huvitav reis Eestisse
leidis muide kajastust ka Ukraina meedias.
„30. septembrist kuni 5. oktoobrini leidis aset meie kooli
vastukülastus
Ukrainasse,“
rääkis Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets, kes ise
samuti reisil osales. „Kokku
sõitis meilt kuus õpilast ning
neli õpetajat, kellest kaks õpilast ja üks õpetaja olid Kiievis
ning teised Kozeletsis.“
Õpetajatest tegid reisi kaasa veel ka Valdo Pilve, Kristi
Kadakas ja Jelena Laanjärv.
Direktori lisas, et nädal
möödus väga kiiresti ja töiselt.
„Koos õpetaja Valdo Pilvega
osalesime mitmetel kohtumistel, suurel õpetajatepäeva
konverentsil ning Desna ja
Osterka Gümnaasiumis, kus
andsime kaks kolmetunnist
loengut ning vastasime arvukatele küsimustele Eesti hariduse ja riigi kohta.“
Läheks kohe tagasi!
Õpilased ja õpetajad osalesid
koolitundides, käisid linnaekskursioonidel, said ülevaa-

te Ukraina haridussüsteemist
ning praktiseerida vene ja inglise keelt. Majutus oli kodudes
ja nii saidki sõita Ukrainasse
need lapsed, kelle pered kevadel Ukraina sõpru majutanud
olid. Õpetaja Jelena Laanjärve
sõnul olid põnevaimad külastatud paigad Kiievi Kuldsed
väravad, Kozeletsis kirikud,
Jaroslav Targa sarkofaag ning
üks kümnest Ukrainas säilinud
Lenini ausambast. Huvitavad
olid ka teatriskäigud, kuigi
tegemist oli ukrainakeelsete
tükkidega.
Kiievi kooli külastanud
Sandra ja Inge-Helena kiitsid ukrainlaste Eesti-lembust.
„Vaatasime kõik koos Eestit
tutvustavat filmi ning nad oli
nii positiivsed ja tahtsid kõik
kangesti meile külla tulla,“
rääkis Sandra. „Väga meeldisid ka teatriskäigud, ekskursioonid ning tsirkus, mis oli
hoopis teistsugune, kui siin
harjunud oleme.“
Inge-Helena lisas, et imestama pani ka ukraina noorte
huvi eesti keele vastu. „Küsiti palju ja neile jäid sõnad ka
meelde. Kiiev oli väga tore
linn, inimesed on nii sõbralikud. Süüa sai selgelt liiga palju! Lihtsalt koguaeg muretseti,
kas meil on ikka kõht täis ja
mida süüa tahame,“ jutustas
ta. „Väga meeldis mulle metrooga sõita, mis sõitis tõsiselt
kiirelt, umbes 140 km/h.“
Põhilisteks söökides, mida
peredes pakuti, olid pliinid,
pelmeenid ja borš.
Kozeletsi külastanud Annaliisi sõnul käis põhiline
jutuajamine pere ning vastuvõtjatega vene ja inglise keele
segus. „Meie koolide erinevusena välispildis võiks välja

tuua esiteks koolide väljanägemise — kui Saue kool on
väga uus ja korras, siis sealne
kool oli küll puhas ja remonditud, ent siiski vanema aja ehitus. Omamoodi lugu oli meie
jaoks tualettidega, väga harjumatu on käia WC-s, kus pole
uksi ees — ning seda peetakse
normaalseks.“
Õpetaja Laanjärv lisas naerdes: „Jah, seal on millegipärast
tualetiskäimine seltskondlik
tegevus ning nii käisin ma
meie tüdrukutel ukse ees vahti
pidamas ning teisi ära ajamas,
et eestlased on praegu siin.“
Annaliisi sõnul ei kujutanud ta ette, et hinnatase võib
olla nii madal ning vahetas
kaasa isegi liiga palju raha.
Küll aga pole hinnatase igal
pool madal, vaid on ka kalleid kauplusi ja turge. Palgad
on samas Ukrainas suhteliselt
väikesed, õpetajad saavad
Eesti rahas kätte 2000–3000
krooni kuus. Palumets märkis,
et praegusel raskel ajal ei jaksa
riik haridustöötajate palkugi
korralikult välja maksta. Igal
aastal maksavad lapsevanemad umbes 30 grivnat koolile
õppematerjalide tarvis. Samas
ei ole koolid väga mahajäänud Eesti koolidest — näiteks
Kiievi 32. koolis olid olemas
puutetahvlid ning arvutiklassid. Peeter aga möönis, et kuigi
elatustase on seal madalam, ei
lubanud külalislahkus külalistel peaaegu midagi ise osta —
muudkui taheti välja teha ning
kõike ise osta.
Pille-Triinu
hämmastas
Ukraina liikluskultuur. „Kuigi
teed on kehvemas seisus kui
meil, pani imestama nende
liiklus. Turvavöid ei kasutata
ning mõnes autos neid koguni

polnudki. Tuled ei põle, suunatulesid ei kasutata...“
Erkki rääkis, kuidas Ukraina koolides on palju karmim
kord kui Eestis. „Kohe on
ikka näha, et õpetaja on klassis kõige tähtsam. Koduseid
koolitöid me neid lapsi küll
sel nädalal ei näinud, aga küllap olime ise selle taga, sest
tegelikult tundus õppemaht
olevat suur — pikad-pikad
luuletused ning jutustamised,“
kõneles ta. „Naljakas on ka, et
nemad käivad lõpuklassis (11.
klass) 15–16-aastasena ehk lõpetavad kooli nooremana kui
meie.“
Tegelikult ongi nii Kiievi
32. kui ka Kozeletsi Gümnaasium kõrge tasemega koolid.
Näiteks Kiievi koolis õpivad
lapsed juba esimesest klassist
peale inglise keelt ning juurde saab õppida veel saksa,
hispaania ja prantsuse keelt.
Kozeletsi kooli lõpetanutest
läheb edasi õppima aga umbes
60 protsenti, mis on väga hea
tulemus.
Saue Gümnaasiumi järgmised plaanid on minna külla
Soome Alppila põhikoolile,
mis saab 50-aastaseks ning
jõulukuul sõita külla Klaipeda
Kunstide Gümnaasiumile, mis
saab 18. detsembril 90-aastaseks ja ootab esinema ka Saue
lapsi. „Aga kindlasti suhtleme
ka edasi Ukraina koolidega,
sest see on lastele väga hariv
ning suurepärane võimalus
näidata neile teistsugust maailma,“ sõnas Palumets. „Juba
märtsis-aprillis tulevad Ukrainast mõned õpetajad ja annavad siin meie lastele vene
ja inglise keele tunde. Ja juba
sügisel teeme lastega uue reisi
Ukrainasse.“ 

Laste kasvatamise ja pereeluga seotud küsimustele keskenduv nädal algab 25. oktoobril kl 17 Keila Miikaeli kirikus, kus
tuleb esitusele gospelkantaat „Teelised“ Misjonikoori, solistide ning tantsutrupi Impulse esituses. Lugu räägib inimesest
kui teelisest eluradadel, tema ootustest ja lootustest.
26.–30. oktoobrini toimuvad Keilas, Paldiskis, Sauel, Harju-Ristil ja Rannamõisas perekohvikud, kus sama kandi inimestel on võimalik kokku saada, jagada oma rõõme-muresid
ning kohtuda külalistega. Lapsed on kutsutud mängima, laulma ja meisterdama ning saama tuttavaks Joosepi-nimelise
mehega Piiblist.

Reedel, 30. oktoobril
Saue Kristlikus Vabakirikus kell 19 PEREKOHVIK

Vaimulikel teemadel mõtisklevad EELK kantsler Urmas
Viilma ja Saue Vabakoguduse pastor Vahur Utno
Nädal kulmineerub 31. oktoobril kl 11–15 toimuva pereväärtuste konverentsiga Keila Kultuurikeskuses, kus kasvatusteemal kõnelevad Hannes Hermaküla, Urmas Viilma jt.
Lapsed saavad samas aega veeta Lastepäeval. Lõunastada
saab supiköögis. Päeva lõpetab kontsert-jumalateenistus
Keila Miikaeli kirikus: laulab Lääne-Harju praostkonna ühendkoor ning õhtul toimub alternatiivne noorteüritus „Julgen tulla“ MTÜ „Esik“ eestvedamisel.
Kõik üritused on vaba sissepääsuga, oodatud on kõik huvilised.
Misjonipäevad korraldab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik,
konverentsi toetab Keila Linnavalitsus. 

HOLi uuele majale
pandi pidulikult nurgakivi
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tellimusel rajatakse
Tallinnas Paldiski mnt 125 büroohoone, millele pandi
16. oktoobril 2009 pidulikult nurgakivi. Nurgakivi panekul osales ka Saue linnapea Orm Valtson.
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) tellimusel valmib 850
ruutmeetri suurune büroohoone, mille ehitus läheb maksma
10 miljonit krooni ning mis saab valmis 2010. aasta märtsi
lõpuks, vahendab hol.ee.
Plaanide kohaselt hakkab hoone esimesel korrusel paiknema Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning teisel korrusel jagub ruumi kolmele liidule. Harjumaa Omavalitsuste Liit
alustas ühe katuse alla kolimiseks läbirääkimisi Eesti Linnade Liiduga ning Eesti Maaomavalitsuste Liiduga.
„Tänane nurgakivi panek ei tähenda, et HOL oleks sisenemas kinnisvaraärisse. See on kaua kavandatud projekt HOLi
püsikulude optimeerimiseks. Meie põhitöö on Harjumaa
omavalitsusüksuste ühiste asjade korraldamine harjumaalaste huvides, keda on kokku üle kolmandiku eestimaalastest. Kui meie head kolleegid Eesti Linnade Liidust ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidust samuti kutse vastu võtavad, kujuneks HOLi majast omavalitsusalane kompetentsikeskus
Eestis,” ütles HOLi esimees Urmas Arumäe.
Harjumaa Omavalitsuste Liit on asutatud 1992. Käesoleval
ajal on HOLil 24 liiget, teiste seas ka Tallinna linn. Liidu eesmärgiks on esindada maakonda ning kaitsta oma liikmete ja
maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühishuve. Liidu tegevusvaldkond haarab kogu kohaliku omavalitsuse korraldust. 
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Mitmesugust
Eakad kohtusid peaministriga
Ligi 30 Saue Päevakeskuse eakat kohtus 6. oktoobril
Eesti peaminister Andrus Ansipiga.

Peaminister tutvustas pooleteise tunni jooksul külalistele
Tallinna vanalinnas Toompeal asuvat valitsuse hoonet —
Stenbocki maja, peaministri töid ja tegemisi ning rääkis ka
riigi üleüldisest olukorrast Eestis.
Kohtumine kujunes meeleolukaks
ning avaldas paljudele sauelastele
muljet.
Saue Päevakeskus kinkis peaministrile
meeneks
käsitsi valmistatud
padja. 

SAUE PEREKOOL korraldab koostöös Sünni ja Imetamise
Eesti tugiühinguga 30. oktoobril algusega kell 10.15
Saue Lasteaia Midrimaa salongis loengu teemal:

Imiku toit esimesel eluaastal
Lisatoit rinnalapsele — millal alustada,
mida, kuidas ja kui palju pakkuda?
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.
Lähem info tel 679 0176, Anneli Ritsing,
lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

Saue Kilb III voor
Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:

1. Soovima, tahtma
2. Kilingi-Nõmme linn, Koonga vald, Võnnu vald, Viiratsi vald,
Lasva vald, Vinni vald
3. Vaino Väljas
4. Oxfordis
5. Maailma esimene auto nn MOTORWAGEN
6. Sündis: Calvin Coolidge, surid: John Adams, Thomas Jefferson
7. Saue Alevi Volikogu
8. Monika Liiv, Orm Valtson, Rafael Amos, Erkki Kuld, Matti
Nappus, Ants Torim
9. Voldemar Noormägi
10. Eesti Laskurite Liit kuulus küll UIT-i (Rahvusvaheline Laskeliit), kuid ei kuulunud Eesti Spordi Keskliitu, kes koostas
olümpiakoondise.

III VOORU KÜSIMUSED:

1. Jaapanlaste arvates on sellega kõige parem tegeleda ratsutamise ajal, voodis lesides või tualetis prill-laual istudes.
Millega siis?
2. 85 aastat tagasi, 20.septembril 1924. aastal kell 11.15 väljus Tallinna Balti jaamast mootorvagunist ja kolmest järelvagunist koostatud elektrirong oma avasõidule. Baltimaade
esimese elektriraudtee esimese pileti sai … Kes?
3. Mis lind on Paapua Uus-Guinea vapilind?
4. Selle aasta oktoobri alguses üritas Al-Qaidasse kuulunud
Abdullah Hassan al Asik mõrvata Saudi Araabia printsi
Mohhamed bin Nayefi. Kuhu peitis terrorist lõhkeseadme,
mille ta mobiilitelefoni abil ka õhkis?
5. 1875. aastal esietendus Pariisis Opera Comique’is üks hiljem maailma menukaimaks saanud ooper. Ooper vilistati
esietendusel välja, kriitikud tegid selle maatasa ning niigi
tõbine helilooja suri kolme kuu pärast infarkti. Nimetage
helilooja ja ooper.
6. Kes on see muusikateadlane, kellest sai 1995. aastal Eesti
esimene muusikateaduse ajaloo doktor?
7. Jaan Kross kirjeldab oma raamatus „Kallid kaasteelised“,
kuidas nad Teise Maailmasõja ajal lühikest aega Sauel sõjapaos olid. Kelle majas nad elasid?
8. Harju EPT uus peahoone (praegu politsei käsutuses) valmis
1979. aastal. Selle ehitise suures saalis hakkasid toimuma
ka klubiõhtud. Mis oli toona selle klubi nimi?
9. Läbi aegade on kolm eestlast tulnud nii olümpiavõitjaks,
maailmameistriks kui ka püstitanud maailmarekordi. Kes?
10. Millises kuulsas spordikompleksis asub Graveyard of Champions ehk Meistrite Surnuaed? 

Päevakeskuse ürituste kava

• 23.10 kl 19.00 Saue koolimajas Sügispidu Vokiratas 10
• 26.10 kl 14.00 Saue Päevakeskuse aktiiv külastab Kristiine Sotsiaalkeskust
• 28.10 kl 10.30 Ülo Pender näitab filme suvesündmustest
• 29.10 Teatrihuvilised korraldavad Tartu Vanemuise Teatri
muusikaetenduse „Kaunimad hetked sinu elus” külastuse;
buss väljub Saue Kaubakeskuse eest kell 13.15
• 04.11 kl 13.00 Kohtumine Ravi Ramloviga teemal
„TARO — inimhinge peegel”
• Teadja-ennustaja Ravi Ramlov on oma idamaisest filosoofiast ja nimest hoolimata puhastverd eesti mees, kes ei
usu ettemääratud saatusesse ega sedagi, et eestlased on
nõiarahvas.
• 06.11 kl 19.00 Eesti Draamateatri uuslavastus „Hiilgav”
• 20.11 Teatrihuvilised korraldavad Ugala teatri etenduse
„Arturi laulud ja aastad” ühiskülastuse.
• 25.11 kl 13.00 Jaan Maasing räägib 2010. aasta suveplaanidest ja Maroko muljetest.
• 15.12 Sõit Pärnusse Eliisabeti kirikusse kontserdile Valge
gospel; kavas jõululaulud ja muud kaunid laulud koori ja
solistide esituses. Pilet pensionärile 175 krooni, teistele
200 krooni. Palume registreeruda hiljemalt 30. oktoobriks.
• Reisihuvilised korraldavad 06.06.–11.06.2010 bussireisi
endisele Ida-Preisimaale (praegune Poola). Registreerimine
päevakeskuses.
• 30.10 kl 16.00 Seltsing Tammetõru koosviibimine
• 03.11 kl 11.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• Alates 20.10 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.00 ja kell
20.00 KUNDALINI JOOGA. Kundalini jooga on tasuline.
• Neljapäeviti toimub jätkuvalt bussiring! Info päevakeskusest.

Mälumängu uudised
Pärast suvepuhkust jätkusid Saue linna mälumängu
esivõistlused. III eelvoor toimus 30. septembril Saue
Gümnaasiumis.
Selles voorus osales 9 võistkonda, kellest 8 on osalenud kõigis voorudes ja lisandunud oli noortevõistkond „Humanitaar“.
Võistluse juht Tenno Sivadi oli üllatuslikult küsimuste formaati
muutnud ning esimeste valikküsimuste iga õige vastuse eest
anti favoriidile „Tammetark“ 0,5 punkti vähem kui teistele.
See tekitas tõesti pinevust ning „tammetargad“ pidid kõvasti
vaeva nägema, et vahe tasa teha ja lõpuks ikkagi võita.
III vooru lõppseis: 1. Tammetark (Ralf Amos; Vello Toomik,
Sven Sommer, Villu Liiv) 71 p; 2. Sammas (Kaido Lasn, Marge
Lasn, Jaanus Kukk) 63,5 p; 3. Ettur (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu, Valjo Rattasep) 57 p; 4. SG4 56 p; 5.
Tammetõru 55 p; 6. Noorte-keskus 41 p; 7. Noored 40 p; 8.
Tere 37 p; 9. Humanitaar 34,5 p.
Jäänud on pidada veel üks eelvoor ning seejärel ootab ees
Superfinaal, mis sellel aastal korraldatakse 3 parema võistkonna vahel. Klubi juhatus arvestas sellise otsuse langetamisel eriti tasavägist tabeliseisu ning vajadust tõsta Superfinaali
pürgijate motivatsiooni.
Eelvoorude lõpliku järjestuse selgitamisel arvestatakse endiselt iga võistkonna kolme parema vooru punktide summat.
Järjestus pärast 3 vooru (sulgudes kahe parema vooru
summa): 1. Tammetark 195 (135); 2. Sammas 164,5 (116,5);
3. Ettur 157 (110); 4. Tammetõru 155 (108); 5. SG4 154
(106); 6. Noortekeskus 131 (91); 7. Tere 126 (89); 8. Noored
94 (73). Võistkonnad Humanitaar ja Agarad on kogunud ühe
vooruga vastavalt 34,5 ja 32 punkti.
Viimane, IV eelvoor toimub kolmapäeval, 28. oktoobril kell
19.00 Saue Gümnaasiumis.

23. oktoober 2009

Kuidas dresseerida meest
ehk ahvist inimeSeks

Jan Uuspõld on juba mitu aastat
mänginud ülimenukat komöödiat
„Ürgmees“. Nüüd on Komöödiateater lõpuks lavale toonud naise vastulöögi sellele loole Merle Palmiste
esituses, kellele on vähemalt sama
vaimuka teksti kirjutanud „Vanade
ja kobedate“, „Õpetajate toa“ ning
„Eestlase ja venelase“ autor Peep
Pedmanson. Lavastas aga ei keegi
muu kui Andrus Vaarik. Eesti rahvas saab kuulda kogu tõde sellest, mis siis ikkagi ahvist inimese tegi — kas töö või hoopis miski muu, millele viitab juba
pealkiri. Äratundmisrõõmu leiavad kindlasti nii paadunud teatraalid kui ka need, kes haruharva publiku hulka satuvad. Laval
on ju ikkagi Eesti seksikaimaks valitud ja mitmetest seriaalidest tuntud Merle Palmiste. Pettuda igatahes ei tule, vaimustuda võib aga küll — niivõrd elulised ja mõistetavad on näited
meie igapäevaelust, mis ette kantakse. Palmiste mängib siin
üksinda nii naisi kui ka mehi, aga ikka koomilises võtmes, nii
et naerulihastele on korralik koormus garanteeritud. Näitlejal
on see juba viies kord Komöödiateatri sildi all esineda, varem
on ta seda teinud muusikalis „Chicago“ (2004) ning komöödiates „Sanatoorium“ (2005), „Elu parim puhkus“ (2007) ja
„Spioon Venemaalt“ (2009). Pileteid hinnaga 110/150 krooni müüakse Saue Huvikeskuses T-N kl 15.00-18.00.
Etendus toimub 20. novembril kl 19.00 Saue koolimajas.
Hannes Villemson

Huvikeskuse kava
• 8.11 kell 12.00 Sauelane liikuma!
Isadepäeva Eri — staadioniljooks.
• 13.11 kell 19.00 Lauluklubi. Juhendaja Katrin Järvlepp
• 20.11 kell 19.00 Komöödiateatri etendus. Peaosas
Merle Palmiste. Piletid hinnaga 110/150 krooni müügil
Huvikeskuses.
• Pühapäeviti kell 17.00 Line-tants algajatele.
Juhendaja Kaie Seger
• Esmaspäeviti, kolmapäeviti kell 18.30 Keraamika
töötuba täiskasvanutele.
• Neljapäeviti kell 18.30 Jätkub portree joonistamise
kursus täiskasvanutele. Oktoobri viimane tund toimub
erandkorras esmaspäeval.
• 4. novembril algavad tiffani-tehnika ja klaasimaali
kursused, hind 250 kr kuus.
Palume huvilistel registreerida telefonil 659 5009
või e-maili teel sauehuvikeskus@hot.ee

Tantsurühm Vokiratas
saab 10-aastaseks
23. oktoobril toimub Saue koolimas Saue Sügispidu, millega tähistatakse rahvatantsuansambli Vokiratas juubelit. Lisaks löövad peol kaasa rahvamuusikaansambel ja
tantsurühm Saue Kägara ning lauluansambel Rukkilill.

Villu Liiv, Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

„Sauelane liikuma” II
etapp — Orienteerumine
Pühapäeval, 11. oktoobril 2009 toimus sarja „Sauelane liikuma” teine etapp. Sel korral oli spordialaks
orienteerumine. Ilus kuldne sügisilm meelitas kohale
sadakond spordihuvilist.
Koostöös OK-ga Saue Tammed said huvilised läbida rada valik-orienteerudes, maha oli pandud kolmteist kontrollpunkti
rajameistri Johannes Tasa poolt. Lastele ja noortele oli avatud
1,2 km nöörirada. Kõik huvilised mahtusid kontrollaega ning
kahe tunni jooksul sai 76 osavõtjat fikseeritud lõpuprotokolli.
Protokolliga saab tutvuda spordiuudiste all. Iga osavõtja osales loosiauhindade jagamisel ning pärast raja läbimist pakkusid LC Saue liikmed kooki. Suur tänu kõigile osavõtjatele!
Suur tänu OK-le Saue Tammed, kes üritust läbi viisid: Kaimo Käärmann-Liive, Johannes Tasa, Hille Tasa, Ülo Vainura,
Viivi-Anne Soots, Erkki Aadli, Merle Peterson, Krista Terno,
Marlen Vaiksalu. Tänud ka LC Saue’le kes ürituse edukale toimumisele kaasa aitas.
Kohtumiseni sarja „Sauelane liikuma” III etapil Saue Gümnaasiumi staadionil 8.11.2009. a algusega kell 12.00! Lisainfo ürituse kohta huvikeskus.saue.ee
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht, Terje Toomingas

Vokiratta eestvedaja Elena Kalbuse sõnul on reedene esinemine rühmale kümne aasta jooksul kokku 165. ülesastumine. „Oleme tõesti nende aastate jooksul palju esinenud nii üle
Eesti kui ka käinud Lätis Saue sõpruslinnas Vangažis. Kõige
esimene lavale astumine oli Linnahalli folklooriüritusel.“
Vokiratas tekkis tänu Maie Uhtliku ideele panna kokku
memmede tantsurühm. „Ütlesin talle, et kui kuus memme
kokku saad, siis võiksime tõesti proovi teha. Ja esimeses
proovis oligi juba kaheksa naist kohal,“ meenutas Kalbus. Tänaseks kuulub koosseisu 16 tantsijat.
Ta lisab, et Vokiratta liikmed pole mitte ainult tulised tantsijad, vaid ka imeilusa käsitöö meistrid. Nii on väga palju rühma
rahvariietest teinud naised ise — näiteks tikkinud pluuse ja
vöösid.
Tantsurühm käib harjutamas Saue Päevakeskuses kord
nädalas, õpitakse autoritantse ning folkloorseid ja vanu seltskonnatantse. Mitmed Vokiratta repertuaaris olevad tantsud
on loonud Kalbus.
Tulge tähistage Vokiratta 10. sünnipäeva Saue Sügispeol 23. oktoobril kell 19.00 Saue koolimajas!
Gerli Ramler
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Tarbijainfo

Saue Sõna
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

Head sauelased!
Täname Teid osutatud usalduse eest!
Lubame juhinduda tegevuskavast,
mis valimistel leidis Teie suure toetuse.
Saue on meie südames!
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Saue linna nimekirja kandidaadid

Vaimu- ja kehastuudio

Lugupeetud valijad!

Austatud sõbrad!

Tänan teid kõiki usalduse ja minu valimise eest Saue
linnavolikokku.
Teie poolt antud häälte arv näitas, et olen oma tööga hakkama saanud.
Oma valimisreklaamides kuulutasid paljud kandidaadid välja, kui targad ja võimekad nad on ning kus ja
mida kõike õppinud, kuid enamik neist polnud ilmselt
endale selgeks teinud, mida tähendab tegelikult olla
linnavolinik, millised on tema kohustused, õigused ja
ka võimalused.
Mulle tundus selline „kangelasliku” elulooga väljatulemine üsna sovetlik — piirdusin seepärast vaid
lausega, mis peaks iseloomustama iga linnavoliniku
ja ametniku tööd — alati teie teenistuses. Nii püüan
ka jätkata!
Teie, nr 156, Vello Toomik

Tänan usalduse eest! Tean, et Teile on kallis oma valimishääl. Saue linnas oli häid kandideerijaid palju, kuid
siiski usaldasite mind.
Lugupidamisega,
Matti Nappus

Eelnevate perioodide
korrastamine.

Naerupalli päevahoid: E–R 8.00–18.00
Tel: 504 9366; www.naerupall.com

Info: lea.telerea@mail.ee,
tel 5669 2596

TASUTA

23. oktoobril algusega kell 19.00
Saue koolimajas

Sinu kodus on
kindlasti häid asju, mille
jaoks Sul ruumi ei ole või mida Sa enam ei vaja
Osta, müüa ja vahetada saab:
rõivad, lasteriided, jalanõusid,
aksessuaare, hobivahendeid (suusad, rulluisud jms.),
raamatuid, nõusid, mööblit, koduelektroonikat,
käsitöövahendeid, mänguasju, plaate -

ühesõnaga kõike huvitavat,
mis teie kodudes leidub ja
mida ei kasutata enam

Müügilauad seltsimaja poolt
Eelregistreerimine koha broneerimiseks
kuni 3. november: katrin@kodukyla.ee
info www.vanamoisa.ee

VESIAEROOBIKA

Esinevad:

Sissepääs vaba

Korraldavad Saue Huvikeskus ja Päevakeskus

SAUE UJULA

HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

 36-aastane nooruslik, optimistlik,
rõõmsameelne naine otsib tööd. Parimad
pakkumised oleks: büroojuht, sekretärasjaajaja, sekretär-raamatupidaja,
pearaamatupidaja abi. Viimased 11
aastat töötasin pearaamatupidaja abina,
tööprogrammiks oli Navision. Tunnen
hästi arvutit, võimalus kasutada kodus
arvutit ja Internetti. Elukohaks on Saue
linn, võimalus viibida töölähetustel. Autojuhilube ega autot ei oma. Olen avatud
uutele ja huvitavatele tööpakkumistele.
Tel 5625 3094, ANU, e-posti aadress:
anu.kiin1@gmail.com
 Olen 47-aastane optimistlik Saue
elanik. Otsin tööd Sauel või selle lähiümbruses. Eelnevalt olen töötanud palgaarvestajana, laoassistendina, asendanud
lapsepuhkusel olevat sekretäri põhitöö
kõrvalt, teinud raamatupidamisele vajalikke töid (raamatupidamiskursus läbitud).
Lisaks eelpoolmainitud töökogemusele
saaksin hakkama ka puhastusteenindajana (olen töötanud 2,5 aastat põhitöö
kõrvalt koristajana). Olen avatud uutele
pakkumistele ja julgen lubada, et saan
hakkama ka paljude lihttöödega. Telefon:
524 8284; mailiaadress: kyllio@gmail.
com
 LIUGUKSED ja GARDEROOBID,
KÖÖGID. HINNAD SOODSAD. GARANTII.
Tel 502 9075

Müük

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

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:

Otsin tööd

Teenus

Meie koduleht www.saue.ee

Treeningud novembrikuus
E ja K algusega kl 19.30
Kuupilet 9 x 70 = 630.-;
üksikpilet 90.- krooni.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Tantsurühm VOKIRATAS
SAUE KÄGARA
rahvamuusikaansambel ja tantsurühm
Lauluansambel RUKKILILL

Veoteenus
MB kaubikuga,

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

tänab oma valijaid
usalduse ja toetuse eest,
mis annab meile kindluse
püstitatud eesmärkide elluviimisel.

Vokiratas 10

algdokumendist
bilansini

Tulge vaatama ja mängima, lihtsalt rääkima ning küsimusi esitama!
Kohapeal saab lapsi registreerida ja päevahoiuga lepingut sõlmida!

UUS TULEVIK

Sügispidu

Raamatupidamisteenus

lahtiste uste päev

KINDLAD TEGIJAD –

Austusega,

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

Naerupalli päevahoius on 31. oktoobril 2009 12.00–15.00

VALIMISLIIT

Jaan Kalbus, Henn Põlluaas, Matti Nappus, Henn Vaher,
Maie Särak, Arno Vester, Ero Liivik, Ants Torim, Meelis Rõigas,
Tõnu Urva, Elviira Alamaa, Meelis Telliskivi, Thomas Oberg,
Tõnu Kumari, Olav Roasto, Kaimo Käärmann-Liive, Jaak Tomingas,
Ülo Vatsk, Helle Rätsep, Gunnar Lambing, Lembit Vares,
Evelin Povel-Puusepp, Siiri Käpa, Jelena Laanjärv,
Olmer Uibo, Andres Pajula

SAKURA

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

 Müüa kartul Laura 125 krooni kott
(30 kg). Tel 529 1793
 Kennelis Edenbridge
müüakse toredaid ning
väga hea sugupuuga
INGLISE SETTERI
kutsikaid (isased). Need
koerad sobivad ideaalselt
aktiivsele inimesele ning on lastega alati
sõbralikud. Uuele omanikule garanteerime
igakülgse abi kasvatamisel, aretamisel
ning koera koolitamisel! Lisainfo: tel 551
9396, e-post: rosaliisa@gmail.com, www.
edenbridge.pri.ee
 Müüa emased Saksa lambakoera
kutsikad, sünd: 26.08.09, puhtatõulised,
vaktsineeritud, väga heade valve- ja
tööomadustega vanematelt. Hind: 4000
krooni.Tel 5393 5797

Kinnisvara

 Üürile anda 2-toaline korter Sauel
Kütise tänavas, II korrus. Tel 5197 6482

Mälestame kallist lahkunud
abikaasat, isa ja vanaisa
MAIT AARNE’t

6. aprill 1928–15. oktoober 2009

Leinavad abikaasa,
tütar ja poeg peredega
Avaldame sügavat kaastunnet
Laine Tammverele

abikaasa

surma puhul
Heljo, Heino, Õie, Helgi ja Madis
Südamlik kaastunne
Sergeile kalli ema

Valentina Sapožnikova

kaotuse puhul
Mainsten OÜ kollektiiv

