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Õnnitleme kõiki sauelasi
Eesti Vabariigi 92. aastapäeva puhul!

Süda, kuis sa ruttu tõused
kuumalt rinnus tuksuma,
kui su nime suhu võtan,
püha Eesti isamaa!
Head olen näind ja paha,
mõnda jõudsin kaota,
mõnda elus jätta maha —
sind ei iial unusta!

Sinu rinnal olen hingand,
kui ma vaevalt astusin,
sinu õhku olen joonud,
kui ma rõõmust hõiskasin,
minu pisaraid sa näinud,
minu muret kuulnud sa, —
Eestimaa, mu tööd, mu laulu,
sul neid tulin rääkima.

Oh ei jõua iial öelda
ma, kuis täidad südame!
sinu põue tahan heita
ma kord viimse unele.
Ema kombel kinni kata
lapse tuksvat rinda sa:
eesti muld ja eesti süda —
kes neid jõuaks lahuta.
Lydia Koidula
				

Linnavalitsus ja Linnavolikogu
Linnavolikogu 6. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 6.
istung toimus 18. veebruaril 2010. a,
päevakorras oli:
1. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele /Ühehäälselt võeti
vastu otsus nr 32/.
2. Pärnasalu tänav T3 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine /Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 33./
3. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja
volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord /8 poolthäälega (5 vastu,1 erapooletu) otsustati
suunata eelnõu II lugemisele/.
3.1 Alternatiiveelnõu „Volikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu eest tasu maksmise alused“ /5 poolthäälega
(9 vastu) otsustati mitte toetada alternatiiveelnõud/.
VAHEAEG
4. Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise
kord (II lugemine) /Otsustati viia läbi nimeline hääletamine. 9 poolthäälega (6 vastu) võeti vastu määrus nr 3/.
Poolt: Urmas Viilma, Rainer Sternfeld, Signe Laar, Erki
Kuld, Harry Pajundi, Kalev Lillo, Raivo Ojapõld, Madis
Milling, Valdis Toomast. Vastu: Andres Pajula, Ero Liivik,
Jaan Moks, Tõnu Urva, Matti Nappus, Henn Põlluaas.
5. Saue linna 2010. aasta eelarve /8 poolthäälega
(5 vastu,1 erapooletu) võeti vastu määrus nr 4/.
6. Riigihanke väljakuulutamine /otsustati lõpetada esimene
lugemine ja suunata eelnõu eelarve- ja majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ning planeerimis- ja ehituskomisjoni/.
7. Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni põhimääruse
kinnitamine /Ühehäälselt võeti vastu määrus nr 5/.
8. Info
8.1 Saue Linnavolikogu määruse „Lapsehoiuteenuse
toetamise kord Saue linnas“ tagasikutsumine.
8.2 Tammetõru 39 detailplaneeringu menetlemine.
/Informatsioonid võeti teadmiseks/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 6. istung
Saue Linnavalitsuse 6. istung toimus
18. veebruaril 2010. a, päevakorras
oli:
1. Saue linna liikluspindade katastriüksuste lähiaadresside muutmine
/korraldus nr 50/.
2. Koondise tn 15 rekonstrueerimistöödele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 51/.
3. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu
määruste muutmine“ /eelnõu suunati teisele lugemisele/.
4. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 52/.
5. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 53/.
6. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 54/.
7. Saue Linnavalitsuse 04.04.2005. a korralduse nr 102
kehtetuks tunnistamine /korraldus nr 55/.
8. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 56/.
9. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 57/.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaale“ /OTSUSTATI kiita heaks
isikliku kasutusõiguse seadmine Eesti Energia Jaotusvõrk
OÜ kasuks Saue linna omandis olevale Koondise tn 20
kinnistule esitatud kujul ja saata otsuse eelnõu kehtestamiseks volikogule.
11. Vaideotsus /korraldus nr 58/.
12. Info perioodil 28.01.2010 kuni 11.02.2010 sõlmitud
lepingute kohta.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Saue Linnavolikogu kinnitas
Saue linna 2010. aasta eelarve
2010. aasta eelarve koostamine ei olnud linnavalitsusele
ja koalitsioonile kergete killast. Pinget tõstsid ühelt poolt
vähenenud tulud ja teiselt poolt jätkuvalt kõrged ootused
heade aegade jätkumisele.
Orm Valtson

Saue linnapea
Linnavalitsuse ja koalitsiooni ülesanne oli leida tasakaal
võimaluste ja vajaduste vahel.
Linnaeelarve läbis volikogus
2 lugemist, mis võimaldas volinikel ja linnavalitsusel teha
omapoolseid parandusettepanekuid eelarve projekti. Seda
võimalust ka kasutati.
Viimaste kuude majandustulemused näitavad riigis
majanduse stabiliseerumist,
paraku ei mõju see veel kohalike omavalitsuste eelarvetele. Kohalike omavalitsuste
eelarved on otseselt seotud
tööturu olukorraga ja siin ei
ole arengud mitte positiivsed.
Tööturg on jätkuvalt madalseisus, palgad on langenud
ja kasvu ei ole näha. Maksumaksjatena maksame täna linnale 16 miljonit krooni maksu
vähem kui eelnevatel aastatel.
Sellest tõsiasjast ei saa mööda
vaadata ja teha nägu, et saame
kulutada sarnaselt majanduskasvu aastatele. Linna 2010.
aasta eelarve tuludesse oleme

planeerinud tulumaksu 62
miljonit krooni ja selle kasvu
lähematel aastatel me ei prognoosi. Samas peab linn tagama
seadustega pandud kohustuste
täitmise ja teenused. Linnavalitsus hindas uutes oludes linna finantsvõimekust pikemas
perspektiivis ja tegi volikogule ettepaneku eelarve projekti
sisse viia korrektiivid, et tagada koalitsioonilepingus kokkulepitud kohustuste täitmine
ja jätkusuutlikus. Kaaluti ka
tulude suurendamise võimalusi — loe: uute maksude kehtestamist või maamaksu tõstmist —, kuid sellest loobuti.
Seega jäi üle ainult vähendada
püsikulusid leidmaks lisaraha
investeeringutele. Linnavalitsus on seisukohal, et investeeringud peavad jätkuma, sest
eelnevate aastate suur töö investeerimisprojektide ettevalmistamisel ja EL-i toetusrahade taotlemisel oleks muidu
mahavisatud raha. Noortekeskuse ja kergliiklustee projektidele on juba tagatud EL-i
vahendid ja omafinantseering
ning oleme seotud ka lepin-

gutega. Veevärgi projekt on
jätkuvalt töös ja ootab KIK-i
otsust rahastamiseks. Ettevalmistused algkoolihoone ehituseks (maa, detailplaneering,
eskiisprojekt) on jõudmas
ehitusprojektini.
Statistika
kinnitab, et Sauel peaks 2012.
aastal 1. klassi minema rekordarv lapsi, st uue koolihoone
vajadus on möödapääsmatu.
Need on reaalsed projektid,
mis on suunatud linnaelanikele
ja parandavad avalike teenuste
kättesaadavust. Selliselt lähteplatvormilt asuti analüüsima
kuluvaldkondi ja otsima täiendavaid võimalusi eelarve tulude/kulude ümbertõstmiseks.
Esimesena kärbiti valitsemiskulusid, vähendades ametnike
reaalpalkasid –20%. Kärpimisest ei pääsenud mitte ükski
valdkond, igat kärbet kaaluti
pikalt ja põhjalikult, hinnates
mõju kogu valdkonna arengule. Valitsuskoalitsioon hindas
ka sotsiaalvaldkonna toetuste
otstarbekust ja mõju. Väga
mitmed toetused olid kehtestatud 2000. aastal, see tähendab
ajal, kui mitmed täna maksta-

vad riiklikud toetused puudusid. Näitena võib siin nimetada sünnitoetust, emapalka või
tasuta töövihikuid õpilastele.
Täna makstakse need summad
riigieelarvest ja on langenud
ära vajadus teha selliseid kulutusi kohalikust eelarvest.
Vabanenud vahendid suunati
haridusvaldkonna investeeringutesse, et tagada meie lastele
võimalus 2012. aastal minna
1. klassi juba uues majas. Lähikuudel menetleb volikogu
ka toetuste maksmise kordasid, et muuta raha kasutamine
tõhusamaks ja sihipärasemaks.
Koalitsioon koos opositsiooniga toetasid täiendavate vahendite eraldamist kohalikeks
sotsiaaltoetusteks, et tagada
ajutiselt raskustesse sattunud
inimeste toimetulek. Päeva lõpuks võib tõdeda, et muudatused, mis kahe lugemise vahel
tehti, on suunatud tulevikku
ja arvestavad linna võimalusi
järgnevatel aastatel ning peavad tagama koalitsioonilepingus võetud lubaduste täitmise
ning jätkusuutlikkuse. 

Via Baltica planeeringu KSH avalikustamine
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica)
trassi asukoha täpsustamise teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi
avalik väljapanek ja avalik arutelu Harju ja Rapla maakondades km 12,0–92,0.
13.05.2009 algatati Harju maakonnas Harju maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering “Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km
12,0–44,0” ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.
07.05.2009 algatati Rapla maakonnas Raplamaa maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering “Põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi täpsustamine km
44,0–92,0” ning selle keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Konsultandiks teemaplaneeringute koostamisel ja keskkonnamõjude strateegilisel hindamisel on Hendrikson & Ko OÜ ja
Reaalprojekt OÜ. Teemaplaneeringute rahastajaks on Maanteeamet.
Teemaplaneeringute eesmärgiks on riigi põhimaantee nr 4
(E67) Tallinn–Pärnu–Ikla olemasoleva trassi vastavusse viimine
I klassi maanteele esitatavatele nõuetele Harju maakonnas km
12,0–44,0 sh Kernu ümbersõidu trassi valik ja Rapla maakonnas km 44,0–92,0. Planeeringute käigus täpsustatakse need
olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik
olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist alternatiivses asukohas. Harju maakonna teemaplaneeringu käigus valitakse sobiv
trassi asukoht Kernu ümbersõidu jaoks. Teemaplaneeringutega
luuakse lähtealused teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamiseks.
Planeeringute lähteseisukohtade tutvustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikud
arutelud toimuvad 9. märtsil 2010. a kell 15.00 Kernu valla
rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald) ja samal
päeval kell 18.00 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa
alev, Märjamaa vald). Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamisel on kavas anda ülevaade ka planeeringute protsessist ning
teostatavatest uuringutest.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga ja teemaplaneeringu
lähteseisukohtadega on ajavahemikul 23.
veebruar – 8. märts võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn),
Kernu Vallavalitsuses (Haiba külas), Rapla
Maavalitsuses (Tallinna mnt 14, Rapla)
ja Märjamaa Vallavalitsuses (Tehnika 11,
Märjamaa alev), projekti jaoks koostatud
infoportaalis http://viabaltica.hendrikson.
ee/ ja samuti Hendrikson & Ko veebilehel www.hendrikson.ee
alajaotuses „Avalikud dokumendid“. Programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 8. märtsini
aadressile: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn ja
e-posti aadressile: info@mv.harju.ee Harju maakonna teemaplaneeringu osas; ning aadressile: Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt
14, 79513 Rapla ja e-posti aadressile: maavalitsus@raplamv.ee
Rapla maakonna teemaplaneeringu osas.
Riigipiiri-ülest mõju teemaplaneeringu elluviimine senistel
andmetel kaasa ei too.
Oodatakse aktiivset osavõttu avalikest aruteludest.
Kontaktandmed:
Teemaplaneeringute algatajad, koostamise korraldajad ja kehtestajad:
Harju maakonna osas: Harju Maavalitsus, aadress: Roosikrantsi 12, Tallinn 15077, kontaktisik: Heino Alaniit, e-post: heino.alaniit@mv.harju.ee, tel: 611 8772;
Rapla maakonna osas: Rapla Maavalitsus, aadress: Tallinna
mnt 14, Rapla 79513, kontaktisik: Tavo Kikas, e-post: tavo@raplamv.ee, tel: 484 1104
Teemaplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostaja:
OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, Tartu 51004, hendrikson@hendrikson.ee, 740 9800
OÜ Reaalprojekt, Pärnu mnt 463, Tallinn 10916, reaalprojekt@reaalprojekt.ee, 608 1100
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Saue linna 2010. aasta eelarve
Saue Linnavolikogu
18. veebruari 2010
määrus nr 4
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ §22 lõike 1 punktide 1 ja 8, §22 lõike 2 ja 3, §38
lõike 1 alusel ja kooskõlas
“Valla- ja linnaeelarve seaduse“ §2 lõikega 1, §8 lõikega 1,
§12 lõikega 1 ja §16 lõikega
3, Saue linna põhimääruse
§59.
§ 1. Kinnitada Saue linna
2010. aasta eelarve tulud,
finantseerimistehingud ja
kulud (Eesti kroonides).
Vaata tabel 1.
§ 2. Kinnitada Saue linna
investeeringute kava
Määrusega
kehtestatakse
Saue linna investeeringute
kava vastavalt lisale 1.
§ 3. Kassatagavara
Määrata kassatagavara suuruseks 2 168 153 krooni.
§ 4. Soetuste summad ja kohustuste võtmise piirang
1. Majandamiskulude eelarve
arvelt võib teha soetusi summas kuni 30 000 krooni (ilma
käibemaksuta) soetuse kohta;
2. Investeeringute eelarve investeerimisprojektide ja
-objektide 2010. a summad
sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat
osa;
3. Vastavalt Valla- ja linnaeelarve seaduse muudatusele
01.märtsist 2009. a ei või linna valitseva mõju all olevad
üksused võtta kapitalirendi- ja
faktooringkohustusi, teenuse
kontsessiooni kokkuleppest
tekkivaid kohustusi, pikaajalisi kohustusi tarnijate ees ja
muid pikaajalisi kohustusi,
mis nõuavad tulevikus raha
väljamaksmist.
§ 5. Volituste andmine linnavalitsusele
1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt
laekunud riigieelarve eraldised, lepingute alusel linnale
eraldatud vahendid ja saadud
annetused võib linnavalitsus
lisada eelarve tuludesse ja vastavatesse kuludesse pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist
või annetuste saamist, informeerides sellest volikogu.
2. Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt
klassifikaatorile.
3. 2010. aasta eelarves kavandatud omatulude enamlaekumisel saab enamlaekunud
omatulusid kasutada üksnes
linnaeelarve muutmise kaudu
Saue Linnavolikogus.
4. Lubada linnavalitsusel
teha muudatusi ametiasutus-

Tabel nr 1
TULUD 2010. a
MAKSUD
63 250 000
Füüsilise isiku tulumaks
62 000 000
Maamaks
1 250 000
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID
11 356 080
Riigilõiv
100 000
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
7 964 370
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
1 167 060
Laekumised spordiasutuste majandustegevusest
751 000
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
27 600
Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud
479 200
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
100 000
Üüri- ja renditulud varadelt
766 850
TOETUSED
32 114 465
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks valitsussektorist
615 170
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks
15 686 400
Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (§ 11)
15 812 895
MUUD TULUD
905 000
Varade müük
185 000
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
500 000
Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt
70 000
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus
150 000
EELARVE TULUD KOKKU
107 625 545
FINANTSEERIMISTEHINGUD 2010. a
Laenude tagasimaksed muudele residentidele
Kulude katteks suunatud jääk
FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

-3 780 000
20 872 823
17 092 823

KULUD 2010. a
HARIDUSKULUD KOKKU, sh
Investeeringud
Saue Lasteaed “Midrimaa”
sh personalikulud
Haridusteenuste ostmine teistelt KOV-ilt
Saue Gümnaasium
sh personalikulud
Saue Koolihaldusasutus
sh personalikulud
Õpilaste tasuta sõit
Vahetus(üli)õpilaste stipendium
SOTSIAALSE KAITSE KULUD KOKKU, sh
Sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused
Toetus Saue Invaühingule
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Saue Päevakeskus
sh personalikulud
Beebiballi korralduskulud
sh personalikulud

49 545 720
2 678 800
17 138 660
12 235 700
2 820 000
18 636 850
15 164 747
7 985 160
3 526 500
223 000
63 250
8 016 568
5 106 298
68 800
50 000
269 000
1 021 740
628 300
105 000
3 600

Ravikindlustusega hõlmamata isikute ja töötute kaitse
sh personalikulud
Sotsiaalse kaitse haldus
sh personalikulud
TERVISHOID
MAJANDUSE ja KESKKONNAKAITSE KULUD KOKKU, sh
Investeeringud, sh
Veevarustuses
Tänavate korrashoid
Liikluskorraldus
Transpordikorraldus
Planeerimine
Jäätme- ja heitveekäitlus
sh personalikulud
Keskkonnakaitse
sh personalikulud
Tänavavalgustus
Elamu- ja kommunaalmajandus
sh personalikulud
Veevarustus
sh personalikulud
Hulkuvate loomade püüdmiskulud
Valdkonna haldamine
sh personalikulud
AVALIK KORD
MUU RIIGIKAITSE
sh Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompanii
VABA AJA, KULTUURI, RELIGIOONI KULUD KOKKU, sh
Investeeringud
Puhkepargid, mänguväljakud
Saue Muusikakool
sh personalikulud
Saue Noortekeskus
sh personalikulud
Saue Linnaraamatukogu
sh personalikulud
Saue Huvikeskus
sh personalikulud
Kohaliku tähtsusega kultuuriüritused, seltsitegevus
sh personalikulud
Toetus Saue Kirikule
ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSTE KULUD KOKKU, sh
Saue Linnavolikogu
sh personalikulud
Saue Linnavalitsus
sh personalikulud
Reservfond
Valitsussektori võla teenindamine
Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris
EELARVE KULUD KOKKU

Lisa nr 1
SAUE LINNA 2010. a INVESTEERINGUTE KAVA
Nimetus

Sisu

Summa
(krooni)

Allikas

Haridus

Gümnaasiumi juurdeehitus

2 678 800

linnaeelarve, riigieelarve

Majandus,
keskkonnakaitse, elamuja kommunaalmajandus

Teede ehitus, ÜVK

6 385 500

EL, riigieelarve,
linnaeelarve,

Tänavavalgustus

210 000

linnaeelarve

Kultuur, vaba aeg

Sarapiku terviseja puhkekompleksi
edasiarendamine

500 000

linnaeelarve

Avatud Noortekeskuse
ehitamine

22 420 000 EL, võõrvahendid,
ületulevad aastast 2009

Klaasisulatusahi
Huvikeskusele

55 000

te struktuuris ja teenistujate
koosseisus volikogu poolt
kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.
5. Lubada linnavalitsusel
osaleda eelarveaastat ületavates europrojektides, mille
omaosaluse summa ei ületa
100 000 krooni aastas.
§ 6. Assigneeringute sulgemine, eelarveaastal laeku-

mata jäänud tulude arvestamine ja 2009. aasta lõpul
kulusid ületava tulude summa kasutamine
1. Mitte sulgeda alljärgnevaid
2009. a eelarveaasta lõpuks
kasutamata jäänud assigneeringuid:
1.1 Avatud Noortekeskuse
ehitamine 22 420 000 krooni;
1.2 Puuetega laste lapsehoiuteenus 27 678 krooni;

sihtvahendid

1.3 Puuetega laste hooldajatoetus 15 710 krooni;
1.4
Toimetulekutoetus
15 605 krooni;
1.5 Veevarustuse (ÜVK)
abitaotluse projekti koostamine 115 200 krooni;
1.6 Saue Noortekeskuse projekt „Kodanikukool“
21 500 krooni;
1.7 Üldplaneering, Vana-Keila mnt 4 detailplanee-

ringu-, Saue–Laagri kergliiklustee projekteerimine ja
jäätmeplatsi detailplaneering
403 600 krooni
2. 2009. a eelarve tuludesse
planeeritud EL-toetust Avatud Noortekeskus ehitamiseks
summas 15 000 000 krooni lugeda 2010. a eelarve tuludeks;
3. Sulgeda 2009. aasta lõpuks käesolevas paragrahvis
nimetamata muud kasutamata
jäänud assigneeringud ja arvata need linna eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.
4. Eelarveaasta lõpul kulusid ületava tulude summa
arvata eelarve rahaliste vahendite jäägi hulka.
§ 7. Määruse rakendamine
1. Kinnitada 2010. a toetuste
suurused alljärgnevalt:
1.1 sünnitoetus
7000
krooni, alates 01.04.2010. a
2000 krooni;
1.2 koduse mudilase toetus 2000 krooni kuus, alates

38 200
8 200
1 357 530
1 171 530
82 000
20 049 000
6 595 500
3 500 000
210 000
240 000
2 475 000
669 600
3 806 500
60 000
665 000
15 000
1 270 000
973 100
40 400
415 200
300 000
30 000
2 699 100
2 367 100
240 000
90 000
90 000
33 065 510
22 975 000
60 000
3 854 500
3 437 500
1 774 000
1 207 900
1 068 600
808 200
1 829 410
1 307 640
1 444 000
90 000
60 000
13 629 570
1 390 000
1 140 645
9 485 600
6 730 500
1 265 000
1 200 000
288 970
124 718 368

01.04.2010. a 1000 krooni
kuus;
1.3 lastehoiuteenuse toetus 2800 krooni kuus, alates
01.04.2010. a 3375 krooni
kuus;
1.4 1. klassi õpilase ühekordne koolitoetus 1000
krooni;
1.5 hooldajatoetus raske
puudega isiku hooldajale 400
krooni kuus;
1.6 hooldajatoetus sügava
puudega isiku hooldajale 600
krooni kuus;
1.7 matusetoetus 3000
krooni.
2. Saue Linnavalitsusel
esitada toetuste maksmisega
seotud määruste muutmise
eelnõud volikogu märtsikuu
istungile.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.
Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2010. a.
Valdis Toomast
Volikogu esimees
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Teenetemärgi saanud Helmi Aulik käed rüpes ei istu
Käsitöömeister Helmi Aulik pälvis tänavu rahvuskultuuri viljelemise ja oma oskuste eduka edasiandmise eest Saue linna teenetemärgi, mis oli tema sõnul väga suur ja ootamatu au. Energiline
Helmi kurdab vaid ajapuuduse üle, et jõuaks ära teha kõik, mis hing ihkab.
Gerli Ramler
„Ma ei ole kunagi oma tööd
selle mõttega teinud, et kiitust
ära teenida,“ sõnab Helmi Aulik tagasihoidlikult. „Eks see
tiitel ikka mu käsitööarmastuse eest mõeldud on.“
Ja käsitöö on Helmi südames ja kätes lapsest saadik —
juba kolmandas klassis kudus
ta ise endale pikad sukad, õppis kraasima ja ketrama. „Meil
oli suur pere, ema üksinda ei
jõudnud,“ meenutab Saaremaal Valjala vallas sündinud
ja kasvanud Helmi, kes töötas pärast kooli Kuressaares
lasteaiakasvatajana ning tegeles rahvatantsuga. „Mandrile
meelitas mind sõbranna, kel
olid Järvakandis sugulased
ning ta otsis endale kauplusesse ja mulle meiereisse töö. Juhtus aga nii, et ise ta mandrile ei
jõudnudki, kuid mina olin 12
aastat meiereides alates piima
vastuvõtjast kuni või- ja kohupiimategija ametini välja.“
Vahepeal jõudis Helmi
abielluda ning lapse saada ja
liiklusõnnetuses
hukkunud
abikaasagi matta. Kui laps sai
6-7-aastaseks, kutsus vennas
Helmi Sauele lasteaiakasvata-

jaks. „Juhtus aga nii, et kohale
jõudes oli lasteaial vaja hoopis
kokka. Mina vastu: „Mis kokk
mina ka olen?“ ja siis öeldi,
et mis kokk siin ikka olema
peab — lasteaed tilluke, teete
süüa nagu oma perele.“
Mõned kuud kokana töötanud Helmi Aulik sai aga siiski
varsti kasvatajaks ning kuna
ta oskab lisaks ilusale käsitööle ka akordionit ja klaverit
mängida, hakkas ta ka muusikakasvatajaks. Üksi last üles

kasvatada oli raske ning nii
võttis naine vastu ka katlakütjaameti, mida hommikul enne
lasteaiatöö algust teha sai.
Päevad olid pikad, ent elus karastanud inimene sai hakkama
kõigega, meisterdades lisaks
põhitöödele ka koos lapsevanematega lasteaiale mööblit ja
valmistades mänguasju.
Aga Helmi Aulik ei ole väikesemastaabilisem oma tegemistes ka pensionil olles, üle
80-aastasena: Saue Päevakes-

kuses kootakse kõik koos põrandavaipu ja kangast, tehakse
käsitööd ning esitletakse oma
toodangut näitustel. „Mul on
olnud kolm isikunäitust, kus
on esitletud näputööd kaltsuvaipadest, kuivatatud lilledest
kompsitsioonidest ning käsitsi
punutud korvidest tikandite ja
raamatuköideteni välja. Olen
elus teinud üle 100 raamatuköite ning nüüd paluti mind
seda Rahvaülikooli ka teistele õpetama. Märtsi alguses

avataksegi näiteks Tallinnas
Kristiines Saue Päevakeskuse
käsitööringi vaibanäitus.“
„Kõige meelsamini tegelen ma tikkimisega ja kõige
südamelähedasemad on mulle
Muhu mustrid,“ räägib Helmi.
„Olen väga palju Muhu susse
teinud, aga kahjuks ei ole palju
aega tikkimisega tegelda. Teeme titetekke linnavalitsusele
ning ka suuremaid ja väikesemaid lapitekke.“
Kui Helmi oleks noor, ta-

haks ta õppida puutööd — alates kasetohust nõude tegemisest kuni suuremate asjadeni
välja. Aga aega pole tikanditegagi tegelemiseks...
Helmi Auliku lapselaps on
saanud samuti vanaemalt veidi
käsitööarmastust kaasa. „Aga
mitte nii tohutul määral,“ naerab naine. „Tütar ütles, et kui
tema ka tikiks, siis ei mahuks
me enam elama — sest minu
suuri tikitud asju on kõik kohad täis.“ 

Maie Matsiselts: teenetemärgi saamine tõi pisara silma
Saue Linnavolikogu otsustas avaldada tunnustust Maie Matsiseltsile pikaajalise laitmatu teenistuse eest Saue linna omavalitsusteenistuse arendamisel, autasustades teda Saue linna teenetemärgiga. Maie Matsiseltsi sõnul oli selline tunnustus tohutu
üllatus ja tõi pisara silma, sest 20 aasta jooksul pole tema tööd
nõnda tunnustatud.
Gerli Ramler
„Meenub 2. veebruar 1990,
kui ma ei pidanud minema
perroonile rongi ja edasi Tondile trammi ootama, et sõita
tööle tolleaegsesse Harju Rajooni Täitevkomiteesse – vaid
seadsin hoopis esmakordselt
sammud kõrvalmaja trepikotta, kus asus Saue Alevivalitsus
ja mind ootas aurava kohviga
alevivanem Orm Valtson,“
meenutab naine, kes alustas siis tööd alevisekretärina.
„Meid oligi alevivalitsuses
tööl ainult neli — lisaks mulle
ja alevivanemale ka kassapidaja ning koristaja.“
Ja nii hakati alevist linna
tegema. Orm Valtson kirjutas

arengukava, Maie Matsiselts
põhimääruse ning koos käidi
seda Ülemnõukogu Presiidiumis kaitsmas. Ja alates 1993.
aasta augustist töötabki Maie
Saue Linnavalitsuses vastutava sekretäri, arhivaarina.
„Mulle meeldib mu töö
väga, olen enam-vähem samalaadset tööd teinud terve elu —
veebruaris täitus 42 aastat avaliku teenistuse staaži. Meeldib
paberites tuhnida, saabuvat
posti registreerida, jälgida kirjadele õigeaegset vastamist,
kogu see asjaajamise korraldamine... ja mõnuga teen volikogu protokolle,“ räägib ta. „Olen
terve elu korraldanud valimisi
rajooni tasandil ja Sauel olles
olen olnud kõik aastad vali-

miskomisjoni esimees, kuni
2009. aastani, mil andsin ohjad
üle noorematele.“
Maie unistas tegelikult õpetajaametist ja pärast keskkooli
lõpetamist töötas ta peaaegu
aasta asendusõpetajana ühes
väikses maakoolis. Kuid unistuse katkestas abiellumine.
„Sünnilinnas Võrus elades
olin ma palju aktiivsem, küll
sai tegeldud oktoobrilastega
ja hiljem ametiühingutööga,
mulle meeldis korralda mitmesuguseid üritusi ja kokkutulekuid,“ jutustab Maie.
„Tulles elama Sauele, paelus
mind hoopis teine elu, sest
abielludes sain lisaks mehele ka tema kolm imetoredat
emata jäänud last — nemad

kasvatasime koos abikaasaga
üles, nüüd olen kaheksakordne vanaema!“
Maie on Sauel elanud 27
aastat. Kui lapsed suureks said,
lahkusid nad kodust ja nii jäädi
abikaasaga kahekesi viietoalisesse ridaelamuboksi. Hiljem
ostsid nad endale väikese maja
Sauele, kus nüüdseks on elatud
juba üle 10 aasta. Maie suurimaks hobiks on tema aed ja ka
nüüd ootab ta lausa pikisilmi
kevadet. Lisaks on naine suur
tugitoolisportlane, tema meelisspordialad on suusatamine
ja kergejõustik. „Ma võin kõik
teised asjad edasi lükata, kui
on vaja vaadata mingit suusatamise maailmakarika etappi,“
naerab ta. 
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Oleme uhked oma sportlaste üle
Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
2009. aasta oli Saue sportlastele igati särav ja edukas. Koju
toodi medaleid maakonna,
vabariigi ja Euroopa võistlustelt, nii individuaalselt kui ka
võistkondlikult. Kolmapäeval, 17. veebruaril tunnustati 86 Saue paremat sportlast
taasavatud restoranis Lounge
Loft. Linnapea Orm Valtson
pidas oma kõnes meeles kõiki Saue sportlasi ja tänas neid
väga heade sportlike tulemuste

eest. Tublide saavutuste ja linna esindamise eest spordis sai
iga üritusel osaleja Saue linna
Tunnustus-kirja ning kingituseks värvirõõmsa saunalina.
Saue Mälumänguklubi korraldas üritusel sporditeemalise
viktoriini, mille võitis Saue
Vibuklubi Sagittarius.
Suur tänu meeldiva koostöö eest restoranile Lounge
Loft! Õhtu oli meeleolukaks ja
unustamatu. 

Saue 2010. aasta
lahtised MV ujumises
Juhend

Sauelasele meeldib suusatada
Laupäeval, 6. veebruaril toimus sarja „Sauelane liikuma”
suusatamise etapp ja Saue
meistrivõistlused suusatamises. Kohale oli tulnud palju
huvilisi, kelle jaoks 2,6 km oli
jõukohane distants. Lastel kuni
10 eluaastat tuli läbida 1,3kmne ring suusatades. Etapist
võtsid osa nii lapsed, noored,
täiskasvanud kui ka veteranid.
Saue Suusaklubi võimaldas ka
suusalaenutust, mida inimesed
aktiivselt kasutasid. Loositi
välja auhinnad.
Saue
meistrivõistlustel
võisteldi kokku kümnes erinevas vanusegrupis, vastavalt
vanusele 0,5 km, 1,3 km, 2,6
km ja 5,2 km distantsil vabastiilis. Nii mõnigi suusataja
parandas oma aega varasemaga võrreldes. Meistrit au-

tasustati karikaga, teist ning
kolmandat kohta medaliga.
Suur tänu kõigile osavõtjatele!
Kiidusõnad neile, kes ürituse
edukale läbiviimisele kaasa
aitasid: Marko Pruus, Elen
Rääst, Jaan Toomingas, Sirje
Luberg, Ester Legonkov, Valdo Pilve, Indrek Palu, Rauno
Neuhaus, Iti-Lee Neuhaus,
Cristjan Anton.
Saue meistrid suusatamises
2010: Karel Eerme P8; Liisi
Tammar T8; Rasmus Kuningas P10; Birgit Pihlak T10;
Markus Jugala P12; Greete
Saar T12; Ragnar Teas P14;
Hanna-Stina Meriste T14;
Cristian Anton P16; Marliis
Odamus T16; Mikk Kalamees P18; Iti-Lee Neuhaus
T18; Carmen Kressa N; Siim
Vinter M; Terje Odamus

SAUE MV SUUSATAMISES 2010 PROTOKOLL
0,5 km
Nimi
Vanuseklass Aeg
1.
Birgit Pihlak
T10
2.37
2.
Rasmus Kuningas
P10
2.46
3.
Grete Kont-Konson
T10
3.11
4.
Sten- Marten Toom
P10
3.17
5.
Anett Nuudi
T10
3.28
6.
Markus Siidirätsep
P10
3.41
7.
Amanda Teetamm
T10
3.53
8.
Liisi Tammar
T8
3.57
9.
Leana Jete Korb
T8
4.26
10. Kert Rea
P10
4.45
11. Melani Telliskivi
T8
4.54
12. Mailis Rästas
T10
5.12
13. Karel Eerme
P8
5.22
14. Kenneth Roomets
P8
7.05
15. Mathias Pruus
P8
10.15
1,3 km
Nimi
Vanuseklass Aeg
1.
Markus Jugala
P12
5.09
2.
Rainar Teas
P12
5.15
3.
Greete Saar
T12
6.16
4.
Kaur Kiisler
P12
6.18
5.
Robert Ladva
P12
6.26
6.
Laura-Liis Hanikat
T12
7.10
7.
Merily Palmissaar
T12
7.33
8.
Annabel Teetamm
T12
8.14
9.
Marko Maivel
P12
8.27
10. Viljard Uronski
P12
9.58
11. Evard Joakit
P12
12.26
2,6 km
Nimi
Vanuseklass Aeg
1.
Mikk Kalamees
P18
7.52
2.
Tõnu Odamus
M60
8.01
3.
Cristian Anton
P16
8.19
4.
Marliis Odamus
T16
8.28

Koht vanuseklassis
I
I
II
II
III
III
IV
I
II
IV
III
V
I
II
III
Koht vanuseklassis
I
II
I
III
IV
II
III
IV
V
VI
VII
Koht vanuseklassis
I
I
I
I

EESMÄRK
1. Pakkuda võistlemise võimalusi kõikidele ujumishuvilistele.
2. Selgitada Saue 2010. a meistrid ujumises laste, noorte,
täiskasvanute ja veteranide seas.
AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 5. märtsil (lapsed, noored) ja 6. märtsil 2010. a (juuniorid, täiskasvanud, veteranid) Saue linna
25 m ujulas.
Võistluste ajakava:
5. märts — LAPSED JA NOORED
Võistlejate registreerimine: 13.00–13.45
Soojendusujumine: 13.30–14.00
Võistluste algus: 14.00

N35; Tiit Tõnismäe M40;
Reet Kuningas N45; Leo
Sepp M50; Virve Tukman
N55; Tõnu Odamus M60.
Palju õnne kõigile võitjatele!
5.
Terje Odamus
6.
Allan Männi
7.
Leo Sepp
8.
Kert Paidre
9.
Vello Kroon
10. Ülo Vainura
11. Ragnar Teas
12. Rasmus Tammemets
13. Carmen Kressa
14. Elen Rääst
15. Virve Tukman
16. Ülvi Miilmets
17. Reet Kuningas
18. Christina Kressa
19. Iti-Lee Neuhaus
20. Janari Savi
21. Hanna-Stina Meriste
22. Pille Sabolotni
23. Anna-Liisa Tõnismäe
24. Mario Odaltsov
25. Marje Sepp
26. Eva Sermann
27. Rasmus Seil
28. Ants Vikerpuur
29. Helena Ruud
30. Liisa-Lotta Aug
31. Endla Kaunismäe
5,2 km
Nimi
1.
Siim Vinter
2.
Rauno Neuhaus
3.
Marko Pruus
4.
Tiit Tõnismäe
5.
Ivo Särak
6.
Andres Peets
7.
Heros Kressa
8.
Rein Kiisler

Võistluspaigast
leidsin
laste kollased suusad, helista
5343 5855 — ja omanik saab
suusad kätte! 

N35
M60
M50
P18
M60
M60
P14
P14
N
N
N55
N55
N45
N45
T18
P14
T14
N35
T14
P16
N55
N
P14
M60
T14
T14
N55

8.34
8.45
8.55
9.01
9.07
9.24
10.24
10.35
10.40
10.42
10.28
11.02
11.26
11.37
11.43
12.31
12.34
12.40
12.41
13.08
14.32
14.49
15.20
17.05
17.30
19.06
19.27

I
II
I
II
III
IV
I
II
I
II
I
II
I
II
I
III
I
II
II
II
III
III
IV
V
III
IV
IV

Vanuseklass
M
M
M
M40
M
M
M40
M40

Aeg
15.33
15.53
16.30
17.02
18.37
19.01
21.09
21.43

Koht vanuseklassis
I
II
III
I
IV
V
II
III

Registreerimine
Parema korralduse huvides on vajalik eelregistreerimine. Nimeline eelregistreerimine toimub kuni 4. märtsini, palume teil
kanda oma nimi ujulas olevasse stardiprotokolli. Erandkorras
saab registreerida ka 5. märtsil kl 13.00 kuni 13.45.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed:
poisid/tüdrukud		
sünd 2000 ja hiljem
(kavas 25 m vabaujumine)
poisid/tüdrukud		
sünd 1998–1999
poisid/tüdrukud		
sünd 1996–1997
(kavas 50 m vabaujumine)
Noored:
poisid/tüdrukud		
sünd 1993–1995
(kavas 50 m vabaujumine)
6. märts — JUUNIORID, TÄISKASVANUD, VETERANID
Võistlejate registreerimine: 09.00–09.45
Soojendusujumine: 09.30–10.00
Võistluste algus: 10.00
Registreerimine
Nimeline registreerimine toimub võistluspäeval, 6. märtsil
Saue linna ujulas kl 09.00 kuni 09.45. Võistlustel osalemine
on tasuta.
Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Juuniorid:
noormehed/neiud		
sünd 1990–1992
(kavas on 100 m vabaltujumine)
Täiskasvanud:
mehed/naised I grupp
sünd 1978–1989
mehed/naised II grupp
sünd 1968–1977
mehed/naised III grupp
sünd 1958–1967
(kavas 100 m vabaltujumine)
Veteranid:
mehed/naised I grupp
sünd 1948–1957
mehed/naised II grupp
sünd 1947 ja varem
(kavas 50 m vabaltujumine)
Paremusjärjestus selgitatakse vastava vanuseklassi distantsi määrustepäraseks läbimiseks kulutatud aegade järgi. Finaalujumisi ei korraldata. Autasustamine toimub pärast ujumise
lõppu. Saue lahtiste meistrivõistluste programmi raames autasustatakse vanuseklasside esimese koha võitjat karikaga ja
teise ning kolmanda koha võitjat medaliga.
Head libisemist veeradadel!
Lisainfo ürituse kohta:
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht, tel 5343 5855
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Vaba aeg
Täna liugu laseme, hõissa, meil on vastlad!
Teisipäeval, 16. veebruaril oli vastlapäev. Saue Gümnaasium
korraldas esmakordselt ülekoolilise vastlapäeva.
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Meeldejääv esinemine
kunstimuuseumis

Valdo Pilve

Saue Gümnaasiumi õpetaja
Vastlaüritustele kaasati kogu
koolipere. Algklassid suundusid Sarapiku terviserajale.
Kohapeal toimusid meeleolukad suusavõistlused, mõnusad liulaskmised ja teatevõistlused, kuhu olid kaasatud ka
klassijuhatajad. Kõik osalejad
said süüa vastlakukleid ja
juua sooja teed.
5A klass pidas vastlapäeva
Vanamõisa talispordiradadel,
kus õpilased said nii uisutada kui ka suusatada. Selgitati
välja kõige pikema vastlaliu
sooritaja. Päev kulmineerus klassijuhataja koduõuel
vastlatraditsioone järgides —
vastlakuklite ja sooja teega.
Seitsmendad klassid käisid
vastlapäeva tähistamas Roosta seikluspargis. Kohapeal
jagati õpilased teatevõistluse
tulemuse põhjal kahte gruppi.
Esimese rühma õpilased läksid läbima seiklusrada, teine
rühm lasi vastlaliugu. Koos
tehti lumest taies ja kõigil oli
võimalus sõita saaniga puh-

keküla territooriumil. Hiljem
rühmad vahetusid. Seikluspargis roniti erinevate raskusastmetega takistusradadel
6–10 meetri kõrgusel männilatvade vahel. Pärast instrueerimist valisid õpilased enda
jaoks sobiliku raja. Huvitavat
ja ka väsitava seikluse järel
pakuti kõigile hernesuppi,
kuuma teed ja maitsvaid vastlakukleid.
8B ja 8C klass veetsid
spordipäeva talviselt kaunis
Nelijärve
puhkekeskuses,

kaasas uisud, suusad, kelgud
ja lumelauad. Iga kaasa võetud sõiduvahend leidis rakendust ja õpilastel jätkus ka pärast hernesupi ja vastlakukli
söömist jaksu mäele tagasi
minna.
PREMIA jäähall oli kaheks tunniks Saue Gümnaasiumi õpilaste päralt. Paljudele õpilastele olid need ka
esimesed uisukaared jääl.
Pärast tunniajalist uisutamist
võis julgelt öelda — harjutamine teeb meistriks!

Noortekoor ja tantsijad
esinesid Klaipedas
Saue Gümnaasiumi noortekoor ja kuuendate
klasside rahvatantsijad viibisid 11.–13. veebruaril külas Klaipeda Eduard Balsysi nimelises
Kunstigümnaasiumis. Meid oli kutsutud esinema Leedu Vabariigi 92. aastapäeva tähistamise
aktusele.
Grete Põldma

Noortekoori dirigent
Küllakutsujaks oli Saue
Gümnaasiumi
pikaajaline
sõber ja leedu rahvamuusika
viljeleja Asta Strumiliene,
kes esines ka oma õpilaskollektiiviga „Gervele“ („Kured“) 2009. aasta Saue Sõlel.
Klaipeda Eduard Balsysi
nimelises
Kunstigümnaasiumis õpib üle 500 õpilase.
Selles koolis on süvendatult
võimalik õppida muusikat
(klaverit, viiulit, muusikateadust jne) ja kunsti (maali, keraamikat, skulptuuri,
arhitektuuri jne). Koolis
töötab 141 õpetajat. Seda
just rohkete individuaaltundide tõttu. Koolimajas ringi
kõndides võis kõikjal näha
seintele riputatud kunstitöid
ja klassidest kostus pilliharjutushelisid.

Aktus algas Leedu Vabariigi hümniga. Pärast lühikest
ajalooülevaadet ja aukirjade
jagamist oligi esinemisjärjekord jõudnud meie kui külaliste kätte. Meie direktori,
Jaan Palumetsa kirjutatud
tervituskõne kandis vene keeles ette õpetaja Sirje Ojavee.
Väga menukaks kujunes kõne
lõpuosa, sest see sai esitatud
leedu keeles. Järgmisena astusid lavale rahvatantsijad.
Hoogsad tantsud võeti kaasaelamise ja ovatsioonidega
vastu. Eriti meeldis võõrustajatele poiste „Härjatants“,
mis sai kõige pikema aplausi
osaliseks. Noortekoor laulis eesti autorite loomingut.
Kuigi saal oli laulmise jaoks
äärmiselt raske akustikaga
ja ka koori paiknemine laval
oli ebatraditsiooniline, sai
noortekoor neis tingimustes end korralikult proovile

panna ja tuli olukorraga hästi
toime. Esinemine võeti soojalt vastu. Peale ametlikku
osa kuulus meie programmi
veel tutvumine Klaipeda vanalinnaga ja kellamuuseumi
külastus. Õhtul kujunes väga
meeleolukaks
tantsupidu,
kus tantsiti just rahvalikke
tantse. Lõõtspilli saatel said
naha märjaks kõik tantsupõrandal olijad.
Nagu on Eesti lumme mattunud, on ka Leedus viimase
30 aasta lumerohkeim talv.
Õnneks oli meie sõit Klaipedasse ja tagasi heades teeoludes ja toreda bussijuhiga.
Sellised sõpruskohtumised on vajalikud ja olulised
noorte inimeste maailmapildi avardamiseks ja tutvumisvõimaluseks teiste maade
kultuuri- ja koolieluga. Aitäh
võõrustajaile! 

Mäesuusa ja lumelaua
huvilistel oli võimalus veeta terve päev imekaunitel
Kuutsemäe nõlvadel. Seal
oleks justkui maandunud
Saue Gümnaasiumi õpilastest
koosnev dessant — kõikjal
Kuutsemäe nõlvadel domineerisid Saue kooli õpilased.
Oli igati meeldejääv vastlapäev! Kuuldavasti jäid kõik
osalejad koolirütmile vaheldust pakkuva vastlapäevaga
väga rahule. Terves kehas —
terve vaim! 

Artistile on iga esinemine tähtis, kuid mõni on siiski teistest
natuke erilisem. 22. jaanuaril tantsisid showgrupi „Vikerkaar“ tantsutüdrukud imekaunis Kadrioru Kunstimuuseumi
peasaalis, mis on nii Eesti kui ka Peetri-aegse Venemaa ja
kogu Põhja-Euroopa barokkarhitektuuri üks kaunimaid näiteid. Meie esitatud tants sobis stiililt väga hästi sealsesse
keskkonda ja ka kaunid kostüümid panid fotoaparaatide välgud veelgi tihedamalt sähvima. Tegemist oli Talviste Linnade
Linnapeade Assotsiatsiooni konverentsi piduliku lõpupeoga,
seega oli tavapärase eesti publiku hulgas seekord ka välismaalasi ning tagasiside oli vägagi positiivne.
Meie esinemisele olid kirsiks tordil neli galantset barokiajastu peente kostüümidega noormeest, kelle ülesanne oli
lintidega meile esinemisruum kindlustada. Lisaks eredale
elamusele, soojale vastuvõtule ja ilusatele sõnadele, saime
ka need erilised hetked mälestuseks filmilindile jäädvustada
ja, teadagi, esinemisrõõm on nii toreda kollektiivi puhul alati
garanteeritud.
Paula Põld
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Mitmesugust
Harjumaa eakad saavad hädaabinupud
Põhja-Eesti Päästekeskus ja MTÜ Eesti Naabrivalve on käivitanud projekti, mille käigus paigaldatakse kümnele Harjumaa
eakale aastaks mobiilsidel tuginev valvesüsteem.

Projekt „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses” seisneb Saue, Kiili ja Kernu valla kaugemates
külades üksi elavatele eakatele
mobiilsidel tugineva valvesüsteemi — suitsuanduri ja hädaabinupu — paigaldamises.
Tulekahjust või hädaabinupu
häirest annab vabatahtlikule,
kelleks võib olla lähim naaber
või aktiivne külakogukonna
liige, teada mobiilile saabuv
sõnum. Õnnetuse teatele peab
vabatahtlik reageerima vähemalt kümne minutiga, et selgeks teha häire põhjus ning
vajadusel anda ja/või kutsuda
abi. Reageerijad läbivad pädeva abi andmiseks ka vastavad
koolitused (tuleohutus, esmaabi, eakatega suhtlemine).
18. veebruariks on paigaldatud neli valvesüsteemi. Projekti juhi Mare Kärneri sõnul
on esimene tagasiside olnud
positiivne: “Esimene valve-

süsteem on Saue vallas käigus
olnud juba neli nädalat. Vanem
mees, kelle koju süsteem on
paigaldatud, on öelnud, et pole
juba pikka aega nii rahulikult
maganud kui nüüd, teades, et
vajadusel reageerib tema hädaabi teatele kaks vabatahtlikku.” Samas pole osalejate
leidmine läinud nii ladusalt,
kui oodata võinuks. „Esialgu ehmatab projekti uudsus,
seejärel kardetakse näiteks, et
tegemist on pealtkuulamisaparaadiga,“ kirjeldab komistuskive MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.
Siiski on tegevused nüüdseks
käimas ja võib keskenduma
hakata analüüsile, mis valmib
projekti lõpuks ning hindab
süsteemide toimivust ning üleeestilist rakendatavust.
Päästeteenistuse seisukohalt on projekti eesmärk kiirendada õnnetuste avastamist
ja vähendada õnnetusteatele

SAUE KILB XI VOOR
XI VOORU KÜSIMUSED:
1. Millise legendaarse tegelase prototüübiks oli Brabanti hertsog
Jan I (1267–94)? Sellenimelist toodet on valmistatud ka Eestis, praegusel ajal tuleb leppida aga importkaubaga.
2. Läinud aasta sügisel toimus Barcelonas Docupolise filmifestival. Milline Eesti linateos pälvis debüütfilmide võistluse žürii
eriauhinna?
3. Burtoni poiss, Bilsoni poiss, Trogmontoni tüdrukud, Goodwini
lapsed, Salemi tüdrukud — need on vaid mõned näited paljudest süüalustest. Milles neid süüdistati?
4. Millise maailmakuulsa romaani pealkiri oli esialgses variandis
“Lõpp hea, kõik hea”?
5. Aeglase liikumise mõisteks on “teosamm”. Mitu kilomeetrit tunnis on üks “teosamm”?
6. Juba ühes Shakespeare’i näidendis oli viide “Boheemia rannale”. 1970. aastail tehti Tšehhoslovakkias uuringuid uuristamaks 410 kilomeetri pikkune tunnel mereni ja kaevematerjalist
oleks rajatud saar ning sadam. Millise mereni pidi tunnel välja
jõudma?
7. Marjavilla talu peremees Wasso Silla võitles vapralt Vabadussõjas ja sai selle eest maad Saue mõisa südamest, nüüdse Saue
linna keskuses. 1930. aastail kirjutas ta raamatu “Eestlaste
tõeline muinaslugu”. Millise pseudonüümi all ta selle raamatu
kirjastas?
8. 2003. a toimunud VI üleriigilisel õpetajate teatrifestivalil “Sillad”
sai Saue Gümnaasiumi õpetajate näitetrupp kaks eriauhinda.
Millised?
9. Millistel olümpiamängudel joosti meeste 100 meetri finaal esmakordselt ilma valgete meesteta?
10. Kes olümpiavõitjatest kirjutas mälestusraamatu “Elas kord
tüdruk...”, millest tehti Hollywoodis film ja ühes peaosas esines
laulja Michael Jackson?

reageerimise aega. Häirekeskusele laekub suures mahus
kõnesid, mille tõsiduse hindamine ja olukorra määratlemine keeruline ja aeganõudev.
Lisaks on aeganõudev professionaalse abi kohale jõudmine
maapiirkondades — päästemeeskonna või kiirabibrigaadi saabumiseks võib kuluda
mitukümmend minutit. Halvimatel juhtudel pole aga abivajajal näiteks terviseprobleemi
või puude tõttu võimalik telefonini jõuda, et abi kutsuda.
Vabatahtliku kiire sekkumine
või abi võib aga olla elulise
tähtsusega.
Eesti Naabrivalve ühing,
mis loodi 2000. aastal kodanikualgatuse korras ja mille
eesmärgiks on elanike aktiivse
tegutsemise kaudu tõsta turvalisust oma kodudes ja lähemas
ümbruskonnas, on omalt poolt
projekti lisanud kogukonna
kaasamise ja ühendamise eesmärgi. Nii ongi mõeldud üksi
elavale vanurile abistajaks
just lähedal elav inimene või
inimesed, kes kasvõi kartulipõllul olles jõuaks häire korral
õigeaegselt uurida, mis juhtunud. Ideaalis võiks selline süsteem külakogukonnas toimida
ka ilma taoliste projektide või
nupusüsteemita — üksi metsanurgas elav memm-taat võib
abi või hoolitsust vajada ka
muul ajal kui õnnetuse puhul.

Niisiis ühendab antud projekt kiirema reageerimise vajaduse ning aktiivsete inimeste
huvi hoida oma naabruskond
turvalisena, seda kõike eriti
piirkondades, millest professionaalne abi on kaugel. MTÜ
Eesti Naabrivalve ja PõhjaEesti päästekeskus loodavad
väga inimeste koostöövalmidusele, sest ainult nii saab
teoks edukas projekt, mis võib
olla aluseks terve Eesti turvalisemaks muutmisele lähitulevikus.
Projekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ toetab Euroopa Sotsiaalfond prioriteetse
suuna “Suurem haldusvõimekus“ raames 405 000 krooniga, millest 10% omafinantseeringut katab Põhja-Eesti
päästekeskus. Lisaks päästekeskusele osalevad projektis
Päästeamet, Siseministeerium,
Harju Maavalitsus, Saue, Kiili
ja Kernu vald.
Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo
pressiesindaja
Tel: 603 1793; 5335 9153
helen.kuuseoja@rescue.ee
Lisainfo:
Mare Kärner
MTÜ Eesti Naabrivalve
projektijuht
Tel: 5665 6667
mare@naabrivalve.ee

X VOORU KÜSIMUSED:
1. Tihtipeale võib alkeemiat käsitlevatel gravüüridel näha kolme
põimunud madu. See on kolmainsuse — aine, liikumine ja
jõud — või siis püha kolmainsuse sümbol. Aga see tähendab ka
kolme keemilise elemendi või ühendi kolmainsust. Milliste?
2. 12. jaanuaril 2010. a kuulutati New-Yorgis välja kirjastuse “World Coin News” poolt korraldatud “Aasta mündi” konkurssi võitja.
Milline münt tuli võitjaks?
3. 27. aprillil 1965. a patenteeris R. C. Duncan millegi. Mille?
4. 1637. a kirjutati esimene teadaolev eestikeelne luuletus, mis
autori sõnade järgi oli eestikeelne laul aleksandriinis, loodud
Opotzi poeetikareeglite järgi. Kes oli autor?
5. Mis tootele annab maailma tooteliider Pelican Products nn
igavese garantii: “Pelicani tingimusteta eluaegne garantii. Teie
teete katki, meie anname uue. Igavesti. See garantii ei kehti, kui
toote on rikkunud hai hammustus, karu rünnak või alla 5-aastane laps”. Mis toode?
6. Kust leidis Ed. Albee oma kuulsale näidendile “Kes kardab Virginia Woolfi” pealkirja?
7. Saue mõisapargis on kaks skulptuuri. Millised?
8. Mis aastal sai Saue Gümnaasium oma mütsid?
9. Hiina Rahvavabariigi esimene olümpiavõitja on Xu Haifeng. Millal ja mis alal ta võitis?
10. Rooma OM-iga 1960. aastal oli seotud ka kuulus filmidiiva Gina
Lollobrigida. Kuidas?

X vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Väävel, elavhõbe, sool
Läti 20-latine kuldmünt
Ühekordsed “Pampersid”
Reiner Brockmann
Taskulamp
Avaliku käimla seinalt
Herakles, Leda luigega
2004. a.
1984. a Los Angeleses vabapüstoli laskmises 10.Tema hobusel Roma võistles kanadalane Brian Herbintson ratsutamise
kolmevõistluses, kuid kahjuks lõppes võistlus neile diskvalifitseerimisega.

26. veebruar 2010
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Meeldiv taaskohtumine
12. veebruar on minule mitut moodi tähenduslik: aastal 1982 oli see viimane tööpäev Harju EPT LEMK-is,
aastal 2010 kohtusin taas töökaaslastega EPT päevilt — 28-aastase vaheaja järel!

Kokkutulek toimus Saue Gümnaasiumis. Kolmekümnesest
noorest mehest on selle ajaga saanud pensionieelik, noorest
isast saanud kolmekordne vanaisa. Tööle tulin Harju EPT-sse
aga veelgi varem: pärast TPI ehitusteaduskonna lõpetamist
sai 1975. aasta suvel mu esimeseks töökohaks Harju EPT
LEMK, kus ülemaks oli Enn Grossthal, otseseks ülemuseks
montaažijaoskonna juhataja Riho Kilp. See oli aeg, mil teedel
vurasid Žigulid, Moskvitšid ja Zapikad, tööautodeks olid Willised, GAS-id, MAZ-id, ülemused sõitsid aga Volgadega. Töödejuhatajate laudadel olid kalkulaatorid, millega sai elementaarseid arvestustehteid teha, vanem kolleeg Väino Kaasik ei
usaldanud seda vidinat sugugi ja seepärast väntas-klõbistas
ta töökaske teha ikka vana hea Feliks’iga. Esimeste arvutiteni oli veel aega ligi 10 aastat, mobiiltelefonideni aga veelgi
enam...
Kogu EPT süsteem oli välja kujundatud põllumajanduse ja
maaelu arenduseks. EPT süsteem oli võimas: Saue kõige suuremal asutusel oli palju allüksusi — RTB, STV, LEMK, LSMK,
tehas, kaubabaas, automajand, remonditöökoda, katlamaja...
ja ehk veel midagi. Kogu see süsteem lagunes koos Eesti riigi iseseisvumisega, asemele jäid muutunud funktsioonidega
väikeettevõtted.
Kohtumisel endiste töökaaslastega oli tihtigi raskusi kolleegi äratundmisega, kuid kui jutlema asusime, tundsin ära
tuttava hääle ja kõnemaneeri.
Kahju, et sellel kokkusaamisel aeg kulus nii kiiresti, et kõigi
tuttavatega ei jõudnudki juttu teha.
Nüüd juba ootan põnevusega tulevikus uusi kohtumisi!
Aavo Kergand
Harju EPT LEMK-i töödejuhataja aastatel 1975–1982

Invatranspordist Saue linnas
Rääkides invatranspordist ja selle seadusandlikkusest, tuleb
lähtuda kehtivast sotsiaalhoolekande seaduse § 26, lg 4, mis
räägib puuetega isikute sotsiaalhoolekandest. Sotsiaalhoolekande seaduse § 26 lg 4 kohaselt korraldab valla- või linnavalitsus puudega isikutele võrdsete võimaluste tagamiseks ja
nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks
eluks invatransporti.
Saue linnas osutab raske ja sügava puudega liikumis- ja
nägemis- ning vaimupuudega isikutele invatransporditeenust A. Tammekas OÜ-le kuuluv tumepunane väikebuss, mis
mahutab korraga kaks ratastooli ja neli reisijat. Buss väljub
tööpäeviti Saue linnast kindlatel kellaaegadel ja sõidab kokku
lepitud marsruudil. Ratastoolibuss väljub tööpäevadel hommikuti kell 8.15 Sauelt Tallinnasse ja kell 15 toob reisijad Tallinnast tagasi Sauele. Praegu kasutab regulaarselt invatransporditeenust üks ratastooli- ja kaks vaimupuudega noort, kes
õpivad Tallinnas.
Teadmiseks puuetega inimestele!
Invatranspordi kasutamise õigus on Saue linna raske ja sügava liikumis-, nägemis- või vaimupuudega isikutel, nõutav on
saatja.
Juhul, kui Te vajate invatransporti ja Teile sobib eespool toodud invatranspordi sõidugraafik, siis palume võtta
eelnevalt ühendust Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajatega — tel 679 0174, 679 0176 —, et leppida kokku kuupäev
ja sihtkoht, kuhu on vaja puudega isik toimetada. Transport
on sõitjatele tasuta. Pakutavat teenust ei osutata juulis ja
augustis.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Harry Krieger
Südamlikud õnnesoovid
sünnipäeva puhul!
Sinu, 11A Yesterday

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
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Otsin tööd
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte http://www.hot.ee/
tanel12345/ Tel: 5668 1555

Müük
 Müüa kartulit Nicola ja Princess
3.-/kg, alates 25 kg toome tasuta koju!
Tellimine: 525 5527
 Müüa kuivi küttepuid. Hind 500 kr/rm
+ vedu. 528 0616
 Müüa lõhutud küttepuid: lepp 420.-,
kask 550.- ruum. Transport alates 10
ruumist tasuta, (laotud koormasse).
Tel: 5354 4240

Ost
 Ostan teie kasutult seisva kaubiku,
kastika, piruka-tüüpi kaubiku või sõiduauto järelhaagise, mis võib vajada vähest
remonti. Tel: 5809 3776

Kinnisvara
 Müüa renoveeritud 1,5-kordne
(alt tühi) garaažiboks (20 m²) Sauel.
Telefon: 5660 7251
 Müüa 1-toaline korter (3. korrus, paneelmaja) Saue linnas. Äsja renoveeritud,
suur köök, rõdu kogu korteri ulatuses.
Otse omanikult. Telefon: 5679 1349

Teenus
 Pehme mööbli remont ja restaureerimine Sauel. Katteriide vahetus. Telefonid:
5662 6066 või 659 5369
 Pakun abi kinnisvara müümisel,
üürimisel ja vahetamisel! Konsultatsioon
tasuta. Raid ja ko. Aide Rääbis, telefon
521 0116, aide@raid.ee

Töökuulutuste
avaldamine
Saue Sõnas

tasuta

VESIAEROOBIKA
Õigusabiteenused
väikeettevõtetele ja eraisikutele
Esimene pooltund tasuta.
Asume Sauel Sooja tn 1.
Võta ühendust tel: 509 0194 või e-post: leridas@hot.ee

PLEKK-LIISU OÜ
Info ja registreerimine
Sooja tn. 1, II korrus, Saue linn
gsm. 511 9209
gsm. 5190 6524
www.plekkliisu.ee
indrek@plekkliisu.ee
anne-ly@plekkliisu.ee

LÕPPASTMEKOOLITUS
HIND VAID
1400.-

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 225 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

B-KATEGOORIAKURSUSED
HIND VAID 5900.B-kategooria õhtused kursused
02.03.2010 kell 18.00
09.03.2010 kell 18.00
16.03.2010 kell 18.00
B-kategooria hommikused kursused
03.03.2010 kell 10.00
10.03.2010 kell 10.00

Treeningud veebruarikuus T ja N
algusega 19.45
Kuupilet 8 x 70 = 560 kr., üksikpilet 90 kr.
3 tundi tervisele igal nädalal!

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!

Lõppastmekoolitus

Teooria 26.02.2010 kell 18.30
või 28.02.2010 kell 10.00
Sõit 28.02.2010 peale teooriatundi
Teooria 12.03.2010 kell 18.30
või 13.03.2010 kell 10.00
Sõit 13.03.2010 peale teooriatundi

Alates 1. veebruarist
võimalus kasutada ka jõusaali!
www.meistrimees.ee
aitab teid
ehitustöödes,
torutöödes,
elektritöödes

Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

E–R 8.00–21.00
L 10.00–16.00
P 10.00–19.00
Rannahooaeg ei ole kaugel!

Päevakeskuse
ürituste kava
• 05.03 kell 14.00 esineb Saue Päevakeskuse duett — Marve ja Andres —
Pääsküla Päevakeskuses.
• 09.03 kell 10.00 Päevakeskuse ja Saue Linna Invaühingu
ühine naistepäevahommik.
• 24.03 Ukraina Kreeka-Katoliku Kolmekäelise Jumalaema
Kiriku külastus Tallinnas, Laboratooriumi tänavas. Sõidame
10.50 Kaubakeskuse juurest väljuva nr 190 bussiga.
Osavõtjatel palume registreeruda hiljemalt 15.03!
Soovijad võivad tellida lõunasöögiks ukraina rahvustoite,
hind 150-200 krooni.
• Päevakeskuses võetakse märtsis vastu linaseemneõli
tellimusi. Ühe pudeli hind on 40.- krooni ja õli tellitakse
otse tootjalt Moostest.
• Veebruarist alustas tööd kunstiring huvilistele, juhendaja Eve Selisaar: teisipäeviti kell 12.00–13.45 psüühiliste
erivajadustega inimestele, kell 14.00–16.00 kõikidele
huvilistele. Täpsem info ja tutvustus päevakeskuses. Tulge
tutvuma tehtud töödega ja ringitöö plaanidega!
• Seenior-tantsuansambel „Senjoriitad” ja rahvatantsuansambel „Vokiratas” liikmed otsivad tantsupartnereid!
Täpsem info päevakeskuses.
• Teatrihuvilised korraldavad aprillis väljasõidu Uuemõisa,
vaatama A. Christie näidendit „Kutse mõrvale”. Teatripilet
ja bussisõit maksab 230.- krooni. Registreerimine lõpeb
03.03.2010.
• 08.05.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi Põhja-Järvamaa mõisad ja huviväärsused.
• 13.07.–14.07.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi Karula
Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa.
• 06.06–11.06.2010 Reisihuvilised korraldavad reisijuht
Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele Ida-Preisimaale (praegune Poola).
Esialgne hind 4000.- krooni, esimene ettemakse 2000.teha Swedbank’i Tiina Masingu arvele nr 221017570069.
Veel on vabu kohti!
Täpsem info reisidest 15.01. ja 29.01. Saue Sõnas ja
Päevakeskuses.
• Seltsing Tammetõru korraldab 18.–22.07.2010 reisi
Gotlandile:
1. päev laevasõit Tallinn–Stockholm, väljasõit Sauelt kell
16.00.
2. päev Stockholmi vanalinn–Visby, Visby Almedaleni park,
rannatänav, Neitsi Maarja kirik, roosid, tõrvatud majad ja
botaanikaaed.
3. päev Gotland, Dalhemi kirik, käiamuuseum, Öja kirik,
Põhja-Gotlandi loodus, Färö saar, Lummelunda maa-alused
koopad.
4. päev Stockholm, Uppsala Toomkirik, vanalinn, ülikool ja
botaanikaaed.
5. päev kell 10.00 tagasi Tallinna sadamas.
Hind 5150.- krooni, ettemaks 1000.- krooni päevakeskusesse või a/a 221024153864 Maie Uhtlik, Swedbank
• Päevakeskuse ruumides saab pärast talvepuhkust jälle
neljapäeviti massaaži. Massöör Kaire Sildnik.

Huvikeskuse
ürituste kava
• Kunstistuudio täiskasvanute keraamikaringi näitus
22. veebruarist kuni 1. märtsini Saue Linna Raamatukogus
• Vana Baskini Teatri etendus „Kihluspidu“
12. märtsil kell 19.00 Saue koolimajas
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Mare Raidma
Osades: Kärt Reemann, Maria Klenskaja, Kadri Adamson,
Terje Pennie, Nero Urke või Meelis Sarv, Tõnu Kilgas, Madis
Milling või Aarne Valmis
Autor: Alan Ayckbourn/tlk Jüri Karindi
Piletid hinnaga 125/ 150 krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum124) T, K, N 15.00–18.00
• Saue Laululaps 2010
Saue laste lauluvõistluse eelvoor toimub 9. aprillil ja lõppkontsert 10. aprillil. Osaleda võivad kõik Saue linna lapsed.
Vanuserühmad: 3–4; 5–7; 8–9; 10–12; 13–15;
16–18-aastased.
Vanust arvestatakse seisuga 31. detsember 2010. a. Ette
peab valmistama ühe laulu. Kõigile eelvoorus osalejatele
on maiustus ja tänukiri. Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii.
Lõppkontserdil esinevad iga vanuserühma 3 paremat
poissi ja tüdrukut, lauljaid saadab Hain Hõlpuse bänd. Iga
lõppkontserdil esineja saab kingituse. Harjumaa lauluvõistlusel 17. ja 18. aprillil Viimsi Huvikeskuses esindavad Saue
linna žürii poolt valitud iga vanuserühma 2 paremat lauljat.
Osavõtjate registreerimine hiljemalt 5. aprilliks Saue
Huvikeskuses, e-post: huvikeskus@saue.ee , tel 659 5009,
523 4339. Lauluvõistlust “Saue Laululaps 2010” toetavad Saue Lions-klubi LC SAUE ja Saue Naisselts.

