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Vaata ka lk 3

Saue Sõna

Linnaelu
Linnavolikogu 10. istung

Linnavalitsuse 16. istung

17. juunil toimus Saue Linnavolikogu
VI koosseisu 10. istung ning arutlusel
olid järgmised küsimused:

Saue Linnavalitsuse 16. istung toimus
16. juunil 2010. aastal, päevakorras oli:

1. Loa andmine riigihanke „Saue linna tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus“
(viitenumber 117917) hankelepingu sõlmimiseks.
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 46, millega otsustati anda
linnavalitsusele luba sõlmida heakorrahanke võitjaga
leping. Leping sõlmitakse kolmeks aastaks.
2. Saue linna 2009. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. 12 poolthäälega, volikogu liige Andres Pajula jäi
erapooletuks, võeti vastu määrus nr 12. Kinnitatud Saue
Linna 2009. aasta majandusaasta aruandega on võimalik
tutvuda Saue linna kodulehel http://uus.saue.ee/public/
files/aastaaruanne_2009_kinnit_17.06.2010.pdf
3. Saue linna eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele
toetuse maksmise kord (I lugemine). Ühehäälselt otsustati
määruse eelnõu suunata edasiseks aruteluks spordikomisjonile.
4. Saue Linnavolikogu 13. septembri 2007 määruse nr 29
„Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise kord
Saue linnas“ muutmine. Poolthäälteenamusega, otsustati
vastuvõtta määrus nr 13, millega täpsustatakse Saue
Linnavolikogu 13.09.2007 määruse nr 29 § 6 lg 4, viies
see kooskõlla 1. septembril jõustuva Saue Linnavolikogu
20.05.2010 määrusega nr 10.
5. Välislähetused. 11 poolthäälega, volikogu liikmed Tõnu
Urva ja Valdis Toomast taandasid ennast, võeti vastu otsus
nr 47, millega otsustati lähetada Kozeletsi linnaga koostöö
ja ühisprojektide elluviimise eesmärgil linna ametliku
delegatsiooni koosseisus 12. augustist kuni 19. augustini
2010. aastal Ukrainasse volikogu liikmed Valdis Toomast,
Madis Milling, Tõnu Urva ja linnapea Orm Valtson.
6. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ tagasikutsumine. Saue Linnavalitsus otsustas tagasi võtta Saue Linnavolikogu määruse
eelnõu „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ ning
asuda analüüsima hetkel kehtivat Saue Linnavolikogu 10.
juunil 1999 vastu võetud määrust nr 56.
7. Info Linnapea Orm Valtson informeeris linnavolikogu
seoses Saue linna üldplaneeringu avaliku aruteluga, mis
toimub 5. juulil Saue Gümnaasiumis ning Vana-Keila mnt
4 detailplaneeringust, mis on läbinud maavanema järelevalve ja on valmis sügisel volikogu poolt vastu võtmiseks ja
avalikustamisele suunamiseks. Abilinnapea Rafael Amos
tegi ülevaate koolilõpetamise ning Võidupüha ja Jaanipäevaga seotud sündmustest.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

1. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse./
2. Kasesalu tn 4 laohoone laienduse projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 174/.
3. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Muskaadi tn 7
/korraldus nr 175/.
4. Tule tn 14 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 176/.
5. Keila–Tallinna 83,7–87,2 km 10 kV kaabelliinile kasutusloa
andmine /korraldus nr 177/.
6. Kakao tn 10 üksikelamule kasutusloa andmisest keeldumine /korraldus nr 178/.
7. Kadakamarja tn 30 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 179/.
8. Nurgakivi tn 10 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 180/.
9. Laua tn 3 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 181/.
10. Üliõpilaste välisõppe stipendiumide määramine
/korraldus nr 182/.

Soojade ilmade saabumisega näeme tänavapildis taas peale
autojuhtide veel erinevaid liiklejaid — jalgrattureid, mopeedija mootorrattajuhte, rulluisutajaid ja rulatajaid. Seoses liikluse
intensiivistumisega ja rohkete õnnetusjuhtumitega toon järgnevalt välja mõned põhitõed, millest kinni pidades on ohutum
ja turvalisem liigelda.
Liikluseeskirja järgi on liikleja isik, kes osaleb liikluses kas
jalakäija, sõitja või juhina, seega ei tohi ära unustada, et ka
jalakäijal on kohustus jälgida Liikluseeskirja. Täiskasvanud
võiksid üle vaadata Liikluseeskirja peatükid 1 ja 3, kus on kirjas üldsätted ning jalakäija ja sõitja kohustused, samuti peatüki, mis räägib liiklusest õuealal. Ise reeglitest kinni pidades
anname head eeskuju kõigile teistele, eelkõige lastele.
Lastel on alanud suvevaheaeg, mis tähendab, et peame
neile liikluses suuremat tähelepanu pöörama. Selleks on hea
Liikluseeskirjast üle vaadata lapse ohutust tagavad lisanõuded. Erilist tähelepanu tuleb pöörata liiklemisele jalgratta või
mopeediga — Liikluseeskiri peatükk nr 25.
Tooksin eraldi välja, et 10–15-aastasel jalgratturil ja
14–15-aastasel mopeedijuhil peab mujal kui õuealal olema
kaasas ohutu sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus. Saue
linnas saab nn jalgratta-juhiluba taotleda Plekkliisu OÜ-lt. Kõik
mudilased, kes on alla 10-aastased, võivad rattaga sõita ainult õuealal ja kõnniteel. Sõites ratta või rulluiskudega, tuleb
kasutada kiivrit, laste ohutuse huvides ka põlve- ja küünarnukikaitsmeid.
Ohutut liiklemist soovides,

Kersti Raiküla
noorsoopolitseinik
Lääne-Harju politseijaoskond

Saue linnal oli seisuga
31.12.2009 varade maht 171
miljonit krooni ja kohustuste maht 26 miljonit krooni.
2009. aastal oli Saue linnal
tegevustulusid 99 miljoni
krooni ulatuses ja kulusid
tehti 95 miljoni krooni ulatuses. Aasta lõppes 3,5 miljonilise positiivse tegevustulemiga. Finantstulud ületasid
finantskulusid 79 tuhande
krooni võrra, st rahaliste vahendite deponeerimisega tee-

niti linnale rohkem raha, kui
kulus intresside tasumiseks.
Majanduslikult väga keerulisel aastal täideti linna tulude
eelarve 91%-selt ja kulude
eelarve täideti 74% ulatuses.
Saue linna eelarvest tasustatavate töötajate keskmine arv
vähenes 2009. aastal 0,8 töötaja võrra, sh linnavalitsuses 1,3
töötaja võrra. Linnaelanike
arv kasvas aastaga 80 võrra,
samas vähenes maksumaksjate arv 167 võrra (vt tabel 1).

Peamised investeeringud
olid järgmised:
• Avatud
Noortekeskuse
ehituse alustamine;
• Esimese kooliastme õpilastele algklassimaja ehitamise jaoks vajamineva
maa väljaostu viimane
osamakse;
• Rekonstrueeriti Tule tänava äärne kergliiklustee;
• Valmis Nurmesalu tänava
rekonstrueerimisprojekt
ja Tule põik ehitusprojekt

(läbimurre Nurmesalu–Tule koos Saue Gümnaasiumi lähiümbruse liiklus- ja
parkimisküsimuste lahendamisega).
Reservfondist tehti eraldusi
790 tuhande krooni ulatuses,
sellest 75% suunati hariduse,
majanduse ja sotsiaalse kaitse valdkonda. Reservfondist
kaeti peamiselt majandamiskulusid (77%) ja kulusid sotsiaaltoetustele (20%). 

2009. a

2008. a

2007. a

2006. a

2005. a

170 782,6

158 419,7

145 119,8

132 856,0

124 554,7

25 611,5

19 179,2

15 394,8

20 150,2

24 909,2

145 164,8

139 240,5

129 725,0

112 705,8

99 645,5

Bilansi näitajad (tuh kr)
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad (tuh kr)
Tegevustulud

98 854,4

110 191,4

94 482,8

76 970,2

68 788,4

Tegevuskulud

95 343,6

104 361,3

79 339,0

66 856,6

59 282,7

Tegevustulem

3 510,8

5 830,1

15 143,8

9 447,2

8 835,2

79,1

72,7

-433,6

-666,4

-670,5

216,1

216,9

208,7

197,9

189,8

8

8

8

8

8

Finantstulud ja -kulud
Muud näitajad
Töötajate keskmine arv
Hallatavate asutuste arv
Õpilaste keskmine arv gümnaasiumis

833

876

906

919

930

Laste keskmine arv lasteaias

339

341

334

315

290

Õpilaste keskmine arv muusikakoolis

86

82

81

78

75

Linnaelanike arv

6 068

5 998

5 918

5 754

5 620

Maksumaksjate arv

2 902

3 069

3 095

2 898

2 737

3,6

1,4

4,2

2,8

1,7

Maksevõime näitajad
Likviidsuskordaja

2,8

0,8

3,1

1,8

0,8

Laenukohustuste osakaal varadest

Maksevalmiduskordaja

14,4%

5,5%

8,7%

12,5%

16,7%

Laenukohustuste osakaal tuludest,
millest on maha arvatud sihtfinantseerimine

32%

8,2%

14,1%

22,5%

33,2%

Tagasimakstud laenukohustuste suhe
tuludesse, millest on maha arvatud
sihtfinantseerimine

4,5%

3,7%

4,5%

5,5%

6,3%

Eelarve ja selle täitmise näitajad (tuh kr)
Eelarve tulude maht
Eelarve kulude maht

Järgmine number ilmub
27. augustil 2010

Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Tabel 1. Saue linna 5 aasta peamised näitajad

Eelarve tulude täitmine
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

11. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 183/.
12. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 184/.
13. Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord /otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 2/.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 185/.
15. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 186/.
16. Hooldaja määramine ja Saue Linnavalitsuse 02.06.2010
korralduse nr 169 muutmine /korraldus nr 187/.
17. Eelisjärjekorras lasteaiakoha eraldamisest äraütlemine
/korraldus nr 188/.
18. Gümnaasiumi lõpetajate autasustamine
/korraldus nr 189/.
19. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 190/.
20. Ilutulestiku korraldamise luba /korraldus nr 191/.
21. Info
21.1 Sõlmitud lepingud.
21.2 „Noored võimul“ tehtud ettepanekute arutamine.
Kiideti noorte ettepanekud heaks ning võeti teadmiseks.

Saue linna 2009. a majandusaasta aruanne

Varad aasta lõpus

Turvaliselt liikluses
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109 035,6

108 712,5

80 797,4

70 841,1

66 820,9

99 376,8

110 137,4

92 758,3

76 096,4

67 839,7

129 946,7

125 471,5

87 937,2

72 280,1

75 385,6

Eelarve kulude täitmine

95 591,8

114 617,2

79 240,5

66 339,1

70 939,1

Finantseerimistehingute maht

20 911,1

16 759,0

7 139,8

1 439,0

8 564,7

Finantseerimistehingute täitmine

20 911,1

16 759,0

7 141,2

1 461,0

8 587,3
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23. juuni päeva esimene pool
on alati pühalik ja tseremoniaalne, õhtul seevastu jätkub kõigil
lõkke juures lusti küllaga.
Saue linnas koguneti kella
viieteistkümneks kirikuaeda
mälestuskivi juurde. Pärjad kivi
jalamile asetati linnavolikogu ja
linnavalitsuse, Kaitseliidu Saue
kompanii ja Isamaa ja Respublika Liidu sauelastest liikmete
poolt. Väljas toimus ka jumalateenistus, kus alguspalvega
esines Vahur Utno ning võidupüha jutlusega Janek Puusepp.
Teenistuse lõpetas Tõnis Mäe
laulu „Looja, hoia Maarjamaad“ ühislaulmine.
Õhtu küpsedes koguneti uue
ilme saanud Jaanituleplatsile.
Täpselt kell kakskümmend ja
kolmkümmend minutit heisati
hümni saatel sini-must-valge

riigilipp ja kõlakoja veerde
sõitsid kaitseliitlased, et anda
linnapea Orm Valtsonile üle
Eesti Vabariigi presidendi
Toomas Hendrik Ilvese poolt
Viljandis süüdatud Võidutuli.
Sellest süüdati ka Saue linna
jaanikulõke, mis seekord oli
eriti suurejooneline.
Lastel oli mõnus võimalus
hullata vastvalminud liivasel
jalgpalliväljakul ning vintsked
mehed asusid köit tõmbama.
Finaalis võitsid kaitseliitlased
kaalujälgijaid.
Muusikalise poole eest hoolitses seekord ansambel Regatt
ja kehakinnitust pakkusid teineteise võidu Saku Õlletehas
ning A. Le Coq.
Oli kaunis päev, soe õhtu
ning rahval mõnus peotuju.
Suur tänu ilmataadile! 

Neljas Beebiball!
18. juunil toimus Saue lasteaias Midrimaa 2010. aasta neljas
beebiball. Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 9 beebit —
8 poissi ja 1 tüdruk. Palju õnne uutele ilmakodanikele ja nende
vanematele!

Pildil (vasakult): Ken Martti Sarap, Henry Hell, Cristofer Päll, Jako-Priit Liive, Kendra Pingas, Lennart Muru,
Jonas Ots, Uku Niin, Sören Vaher.

Saue Sõna
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Teade
Saue Lasteaias Midrimaa töötab suverühm alates 28. juunist kuni 13. augustini 2010. Suverühm on rühmaruumis
A2 — Pöialpoisid. Rühm on avatud 7.30–18.00.
Lõunasöök maksab 15 krooni. Suverühmas käiva lapse
vanemale esitatakse arve tagantjärele. Arvel on toiduraha
lapse suverühmas käidud päevade eest ja lisandub osalustasu 348 krooni.
Alus: Saue LV määrus nr 66, 18.06.2009
Hommikusöök ja oode palume lapsele päevaks kaasa
panna.
Palume lapsed kohale tuua hommikul hiljemalt kell 9.00,
see on vajalik lõunasöögi tellimiseks.
MEELEOLUKAT, PÄIKESELIST JA KOSUTAVAT SUVE!

Koolitoetus esimesse klassi
astujatele
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele nr
44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ ja Saue linna
eelarvele, makstakse Saue Linnavalitsuse poolt 2010. aastal
esimesse klassi astuvate õpilastele koolitoetust 1000 krooni. Alates 2010. aastast ei maksta traditsioonilist koolitoetust
teistele üldhariduskoolide õppuritele.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle elukoht on registreeritud Saue linnas. Lisaks on nõutav mõlema lapsevanema
registreeritud elukoht Saue linna elanike registris.
Juhul, kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna
elanike registris, makstakse koolitoetust 50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud
vanemate kohta). Toetuse taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub 2010. aastal esimesse klassi, esitada
linnavalitsusele hiljemalt 30. septembriks 2010 kirjalik avaldus. Koolitoetus makstakse välja avalduses esitatud arveldusarvele ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november 2010.
Koolitoetuse taotluse blanketid on kättesaadavad Saue
Gümnaasiumi kantseleis, Saue Linnavalitsuses ja Saue linna
koduleheküljel www.saue.ee/sotsiaalhoolekanne–avalduste
blanketid–koolitoetuse taotluse blankett/.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht; info tel 679 0174

Koolieelse eralasteasutuse
ja lapsehoiu toetamise korra
muutused
Alates 1. septembrist 2010 hakkab kehtima uus Saue Linnavolikogu määrus nr 10 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiu toetamise kord”, mille alusel makstakse linnavalitsuse
igakuine toetus summas kuni 3375 krooni otse lapsehoiuteenuse osutajale. Linnavalitsuse, lapsevanema ja teenuse
osutaja vahel sõlmitakse hiljemalt 1.09.2010 uued 3-poolsed
lepingud. Uued lepingud on linnavalitsuse poolt välja töötamisel ja saadetakse postiga kõikidele lapsevanematele koju
augustikuu jooksul.
Uus toetamise kord sätestab, et alates 1.09.2010 toetatakse nii koolieelse eralasteasustuses kui ka lapsehoiuteenusel oleva lapse peret järgmistel tingimustel:
1. Laps kasutab lapsehoiuteenust või eralasteasutust vähemalt 3 päeva nädalas;
2. Lapsevanema omaosalus lapsehoiuteenuse osutajale
või eralasteasutusele on vähemalt 348 krooni kuus,
omaosaluse hulka ei arvestata lapse toiduraha
3. Toetust ei maksta välja juulikuus, kuid poolte kirjalikul
kokkuleppel võib toetuse mittemaksmise üle kanda
mõnele teisele kalendrikuule. Poolte kokkuleppe aluseks on lapsevanema kirjalik soov.
Aruandlust igakuise lapsevanema osalussumma ja lapsehoiuteenusel viibitud päevade kohta hakkab linnavalitsusele esitama lapsehoiuteenuse osutaja.
17. juunil 2010 a. kinnitas Saue Linnavolikogu praegu kehtiva „Lapsehoiuteenuse toetamise ja toetuse maksmise kord”
määruse muutmise, millega sätestatakse, et ka praegu kehtivas korras on võimalik poolte kirjalikul kokkuleppel toetuse
mittemaksmise lükata edasi mõnele teisele kalendrikuule
kuni 2010. aasta lõpuni. Muudatus annab võimaluse toetuse mittemaksmise üle kanda mõnele teisele kalendrikuule
s.o august, september, oktoober, november või detsember
2010. Lähtuvalt määruse muudatusest saatis linnavalitsus
22.06.2010 postiga kõigile lapsehoiuteenuse osutamise lepingu sõlminud lapsevanematele lepingu lisad. Lapsehoiuteenuse kasutajatelt ootab linnavalitsus lepingu lisasid allkirjastatult hiljemalt 20. juuliks.
Kõik küsimused lapsehoiuteenuse toetuse maksmise
kohta on teretulnud telefonidel 679 0174, 679 0196 või meiliaadressil anneli@saue.ee.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht; info tel 679 0174
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Saue Gümnaasiumi värsked vilistlased
jäävad kooli taga igatsema
Saue Gümnaasiumi lõpetas sel aastal kuldmedaliga kaheksa ning hõbemedaliga kaks noort. Kõik
meenutavad kooliaega soojade sõnadega ning kiidavad kooli kõrget taset ja sõbralikku õhkkonda.
Gerli Ramler
12. A klassi kuldmedaliga lõpetanud Sandra-Laura Luhtein on
alati uskunud, et Saue kool on
väga hea kool, kust saab piisava
hariduse. „Olen uhke oma hariduse üle,” ütleb ta ning lisab, et
läbi ja lõhki humanitaarinimesena soovib ta minna õppima
midagi sellega seotut. „Ma pole
veel 100% otsustanud, mis ala
ja mis kool, aga kaalukausil on
Tallinn või Inglismaa.”
Karmen Veerme sõnul on
Saue Gümnaasiumi õppetase
nii kõrge, et heade hinnetega
lõpetanud saavad vabalt valida,
millisesse Eesti või välismaa
ülikooli minna. „Kõigile kooliskäijatele tahaksin öelda, et õppetööd tuleb kõvasti teha ning
õpetajatele südamele panna, et
liialt palju õppimist pole ka tegelikult hea,” arvab ta ja lisab,
et vähemalt temal on väga kurb
oma koolist lahkuda. Karmen
on veel valiku ees, kas minna
õppima meditsiini või astuda kehakultuuriteaduskonda.
Triin Samuel oli kuni viimaste tulemuste teadasaamiseni kindel, et ta astub TTÜ
informaatikateaduskonda, aga
kuna hinded tulid oodatust paremad, vaatab ta igaks juhuks
üle ka õppimisvõimalused
välismaal. „Saue Gümnaasium on superkool,” kiidab ta.
„Meie klass oli nii sõbralik ja
kuigi tulin siia alles 9-ndast
klassist, oli kohanemine kiire
ja valutu. Lemmikõpetajatena
kiidaksin Ann Lemnitsa ja Tiia
Niggulist, kes on kõige paremad õpetajad üldse!”
Tiia Annus 12. B klassist
püüab teoks teha oma ammust plaani — minna õppima
juurat. Tema meelest tuleneb
Saue Gümnaasiumi headus
küll kõrgest õppetasemest,
aga väga-väga suur osa on inimestel ja keskkonnal. Õigusteaduskonda läheb õppima ka
Kristina Promet.
Mihkel Arrak, kes on jõudnud käia kolmes gümnaasiumis, kiidab samuti parimaks
Sauet. „Täiesti teine tase oli
siin nii õppetöö, klass kui ka
klassijuhataja,” ütleb ta. „Mina
lähen edasi õppima Tartu Ülikooli arstiteaduskonda — see
on olnud mul üks vana unistus, mis vahepeal taandus ja
paar aastat tagasi jälle ajus
kinnistuma hakkas.”
Kertu Kuldmaa sõnul on
temal veel vara öelda, mida
ta edasi tahab teda, samas kui
Olga Dalton matemaatikafännina läheb TTÜ-sse programmeerimist õppima.
jätkub lk 5

4

Saue Sõna

Haridus
Kadi Tammik seob oma
edasised plaanid minna TTÜga ja tahab õppida midagi
keemiaga seonduvat. „Mina
hakkan ka oma kooli taga
igatsema — siin oli nii eriline
ja kokkuhoidev kollektiiv, innustav õhkkond ja meeldivad
õppimistingimused. Soovitan
kõigile!” kiidab Kadi.

Saue Gümnaasiumi
lõpetasid medaliga:

12. A klass
Kuldmedal: Sandra-Laura
Luhtein, Karmen Veerme
Hõbemedal: Kristiina Sekljutskaja, Triin Samuel

Kuldmedalistid Karmen Veerme
ja Sandra Laura Luhtein.

12. B klass:
Kuldmedal: Olga Dalton,
Kristina Promet, Kertu Kuldmaa, Kadi Tammik, Tiia Annus, Mihkel Arrak.
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Saue Gümnaasiumi lõpetajad 2010

12. A klass

1. Sandra-Laura Luhtein
2. Karmen Veerme
3. Triin Samuel
4. Kristiina Sekljutskaja
5. Aleksei Biller
6. Anni Blumkvist
7. Taavi Ilu
8. Silvia Kinger
9. Oskar Koit
10. Martin Kuuben
11. Kristjan Laht
12. Jüri Lattik
13. Mari Lattik
14. Magnus Lauringson
15. Kristel Läänesaar
16. Erlich Lõwi
17. Hanno Malein
18. Reigo Mägi
19. Rauno Neuhaus
20. Marlys Pajula
21. Vello Piiskop
22. Aleksandra Podburtnaja
23. Gerda Sirkel
24. Elisabeth Stein
25. Kaspar Süvirand
26. Ain Tamm
27. Edit Teltvei
28. Mari Tensing
29. Maarja-Liisa Vaher
30. Kätlin Vau

12. B klass

1. Tiia Annus
2. Mihkel Arrak
3. Olga Dalton
4. Kertu Kuldmaa
5. Kristina Promet
6. Kadi Tammik
7. Hannes Allikvee
8. Krislyn Almers
9. Helen Hunt
10. Kadi Jürgens
11. Mari Kareda
12. Peeter Kareda
13. Hendri Korju
14. Siim Kägu
15. Angelika Kärber
16. Kassandra Kütt
17. Grete Laane
18. Pille-Triinu Mardim
19. Erkki Muuga
20. Märt Mägi
21. Riho Nagel
22. Tanel Oberg
23. Maikel-Enok Oll
24. Tiina Onemar
25. Andres Pihlak
26. Liis Piirsoo
27. Ardo Pikkar
28. Erik Pirn
29. Birk Põldme
30. Rauno Rohtmets
31. Riina Rääbis
32. Fred Tohver
33. Ragnar Uustal
34. Siim-Tõnis Vainrauh
35. Margot Šamatauskas

Slovakkia koorid tulevad külla Saue Poistekoorile

17.–20. augustil on taas Eestit ja Sauet külastamas Slovakkia kooriassotsiatsiooni OZVENA
koorikollektiivid.
Elviira Alamaa
Sõprussidemed tekkisid aastal
2001, kui Saue Poistekooril
toimus esimene välisreis Rahvusvahelisele laste- ja noortekooride festivalile Slovakkias
linnas nimega Vranov nad
Toplou. Samal aastal külastasid ka slovakid esimest korda
vastuvisiidina Sauet. 2007.
aastal käis Saue Poistekoor
taas festivalil, XX Rahvusvahelisel koorifestivalil, mis
oli vahepeal kasvanud veel
suuremaks ja arvukamaks,
osavõtvaid kollektiivide oli
oluliselt rohkem.
OZVENA kollektiividest
külastab Sauet sel korral
noortekoor,
tütarlastekoor
ning noormeestekoor. Noortekoor on loodud aastal 1980.
Koor on esinenud ning osalenud mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel ja festivalidel
palju nii Slovakkias kui ka eri
riikides üle kogu Euroopa, samuti Kanadas. Koori juhatab
kooriassotsiatsiooni OZVE-

NA president proua Vilma
Krauspeova. Teiseks noortekoori dirigendiks aastast 2007
Radovan Zajíc.
Tütarlastekoor on loodud
aastal 1987. Ka nende dirigendiks alates septembrist
2009 Radovan Zajíc. 2005.
aastal saavutas see koor kuldmedali Slovakkias toimunud
lastekooride konkursil Prievidzas.
Noormeestekoor on kooriassotsiatsiooni OZVENA
noorim liige, see on loodud
aastal 2008. Kooris laulavad
noormehed vanuses 14–20
aastat. Vaatamata oma noorele eale koorina, on nad jõudnud juba osaleda kahel rahvusvahelisel festivalil: 2009.
aastall Soomes ja Itaalias.
Koori juhatab proua Vilma
Krauspeová ja klaveril saadab
kollektiive Viktória Gabron.
Kõiki koore saab kuulda
kontserdil, mis toimub 19.
augustil kell 18.00 Tallinna
Matkamaja saalis. Kontsert
on tasuta. 
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Saue Linna Invaühingu teguderohke suvi
Vabariiklik Puuetega Inimeste Kultuurifestival on kahtlemata üks tähtsamaid sündmusi
invaühingute elus.
Tänu Saue Linna Invaühingu juhi Elena Kalbuse laialdastele
kontaktidele, tema püüdlikkusele ja innukusele oleme juba
neli korda osalenud sellel üritusel.
Elena poolt loodud stsenaariumi järgi koosnes meie etteaste kolmest eraldi tantsust. Alustasime rongisõiduga festivalilinna, kus vedurit kehastas Elena ise, vagunid moodustusid
keppidega ühendatud osalejatest. Endastmõistetavalt ei puudunud konduktor ja „jänesed“. Nüüd tuli aga laulu „Viljandi
paadimees“ saatel üle järve saada. Toolidest said paadid
paadimeestega, kus arglikud tütarlapsed paati astusid ja ega
kirglik suudluski tulemata jäänud! Hall paadimees jäi aga igatsema kunagist sinisilmset neidu. Viimane tants oli pühendatud lapse sünnipäevale, kus sünnipäevalaps saab nii lilled kui
ka palju kinke.
Viis kuud olid täis tihedat tegevust. Pikalt olime harjutanud,
trenni teinud, selleks esinemiseks põhjalikult valmistunud.
Kõike seda olime teinud koos Keila puuetega inimestega,
moodustades nii ühtse Saue-Keila invataidluskollektiivi. Bussisõit Viljandisse osutus huvitavaks ja lõbusaks reisiks. Kohale jõudes ei võinud küll kellegi näost
välja lugeda tüdimust ja väsimust. Esmane soov oli lava näha, sest tavaline esinemise koht, Viljandi
Kultuurimaja oli remondis ja meie käsutuses oli Viljandi Maagümnaasium. Hirm, et lava on väga
väike, osutus tõeks. Kiiruga tehtud lavaproovi järel algaski festival tavapäraste tervituste ja edusoovidega. Esimene etteaste oli usaldatud kodulinna invateatreile „Karlanda“. Estraadikava „Kõik
täiendõppele Viljandisse“ sai sooja vastuvõtu osaliseks, nagu võiski arvata. Allakirjutanule isiklikult
tundus see küll liiga pikana (45 min) ja väsitavana. Kõige enam kollektiive esindaski Viljandimaad,
peale eespool nimetatu veel kaks rühma tantsudega.
Teisel päeval pälvis tormilise aplausi Viljandimaa Pimedate Ühingu laulusolist Allan Laur. Narva
kasakad oma „Kasakate lauludega“ teenisid kuulajate heakskiidu. Siiski tundus, et kõik siin ei
olnud päris uus ja huvitav, midagi oli laenatud eelmisest aastast. Kõige populaarsemateks esinejateks, kellele festivali lõppedes anti võimalus korduvesinemiseks, oli Saarema Puuetega Inimeste
koja ansambel „Viu“ oma laulukavaga „Minna läks linna“. See oli ülimalt tõepärane, saare elu-olu
kajastav ja nende murret tutvustav etteaste. Nii mõnelgi kuulajal võttis lausa pisara silma ... Festivali lõppedes ootasime kannatamatult žürii hinnangut, sest saime aru, et väikese lava tõttu ei
andnud rongisõidu esitus oodatud efekti. Siiski ei tulnud Saue-Keila rühmal tühjade kätega tagasi
tulla, suurlinnade esinejate kõrval tunnustati ja premeeriti meidki. Puudusena juhiti tähelepanu
sellele, et erinevate tantsude vahele tekkisid pikalevenivad pausid. Edaspidi soovitati need täita
laulu või muusikaga.
Viljandi festivali esinejate seast valiti välja Saue-Keila kollektiiv, keda sooviti näha esinemas
Kose-Uuemõisa Ox Forelli puhkekeskuses. Vähe on kohti, kus mõeldakse puuetega inimeste vaba
aja veetmisele ja sportimisele. Nimetatud puhkekeskuses ehitati ratastoolis inimestele spetsiaalne
kaldtee vee äärde — kala püüdma pääsemiseks. Seda ainulaadset sündmust austas oma kohalviibimisega presidendiproua Evelin Ilves. Meie grupi kohale jõudes oli kõik selleks suursündmuseks valmis ja kannatlik rahvahulk ootas avatseremooniat. Kahe ministri poolt saadetuna saabuski
proua Evelin Ilves. Pärast Harju maavanema ja Kose vallavanema avakõnet sai sõna sotsiaalminister Hanno Pevkur, kes rõhutas, et vabariigi valitsus pole unustanud puuetega inimesi ja ikka ja jälle
otsitakse uusi võimalusi, kuidas paremini aidata neil eluga toime tulla. Peomeeleolu lõi kohaliku
Kose Gümnaasiumi poisteansambli temperamentne esinemine. Silma rõõmustas nendele valitud
ühtne esinemisriietus. Veel enne meie etteastet sai võimaluse oma lauluoskust näidata ratastoolis
naissolist. Pärast kannatlikku ootamist ja närveerimist jõudiski kätte meie kord. Esineda saime
nüüd vabas looduses ja meie päralt oli palju avaram esinemisplats kui kitsukesel Viljandi laval. Ega
asjata üks pealtvaatajatest öelnud, et siin Kose-Uuemõisas esinesite isegi paremini kui Viljandis.
See õnnestus tänu Elenale, kes võttis arvesse Viljandi žürii poolt tehtud märkusi ja viis antud soo-

Saue Male-Kabeklubi tegevusest
2010. a I poolaastal
1. Käesoleva aasta 8.veebruaril lõpetati eelmise aasta detsembrikuul alustatud Saue Linna
2009. a meistrivõistlused tavamales (ajakontrolliga kummalegi mängijale 1 tund). Võistlused
olid pingelised ja tasavägised. Ülekaaluka võidu saavutas Jüri Nõmmsalu, kes alistas kõik
vastased, saades tulemuseks 6 punkti kuuest mängust. Teise koha pälvis Karel Uurits 4,5
punktiga, kolmandat ja neljandat kohta jagasid Leo Tohver ja Raivo Viidu, kusjuures mõlemad
said võrdselt 3,5 punkti, kuid koefitsientide alusel kuulus 3. koht Raivo Viidule.
2. 22. ja 29. märtsil k.a toimusid Saue Linna 2010. a meistrivõistlused kiirmales (ajakontrolliga
15 minutit kummalegi mängijale). Esikohale tuli Uldis Feldmanis 5,5 punktiga 7 partiist, teise
koha kindlustas endale Raivo Viidu 5 punktiga ja kolmandale kohale platseerus Martin Velling
4,5 punktiga.
3. 5. ja 12. aprillil k.a toimusid Saue Linna 2010. a meistrivõistlused kiirkabes, 2-ringilisena
(ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale). Võidutses tubli tulemusega Urmas Väärtnõu,
kes sai 8,5 punkti 9 mängust, viigistades vaid ühe partii, võitis ülejäänud kõik 8 partiid. Teist
ja kolmandat kohta jagasid Helmut Karin ja Raivo Viidu, kes said võrdselt 4,5 punkti, kusjuures nende vahel toimunud järelmatš jäi samuti viiki, seejärel läbi viidud loosimisel naeratas
õnn Helmut Karinile, kes sai seega 3. koha karika endale.
4. 19. ja 26. aprillil k.a korraldati Saue Linna 2010. a meistrivõistlused välkmales, 4-ringilisena
(ajakontrolliga 5 minutit kummalegi mängijale). Esimesele kohale tuli Karel Uurits, kes kogus
19 punkti 22 mängust. Teise koha saavutas Raivo Viidu tulemusega 17,5 punkti ja kolmanda
koha Leo Tohver 9,5 punktiga.
5. 10. ja 17. mail k.a toimusid Saue Linna 2010. a meistrivõistlused välkkabes, 4-ringilisena (ajakontroll 5 minutit kummalegi mängijale), arvesse võeti 3 parema ringi tulemused. Väga hästi
mängis Urmas Väärtnõu, kes tuli esikohale, saades tulemuseks 13,5 punkti 15 mängust,
seejuures kaotamata ühtegi partiid, viigistades vaid 3 partiid, võitis ülejäänud kõik 12 partiid.
Teine koht läks Raivo Viidule 10,5 punktiga ja kolmandaks jäi Raul Leeduks 9 punktiga.
6. 31. mail k.a toimusid Saue Linna 2010. a meistrivõistlused males-kabes (ajakontrolliga 5
minutit kummalegi mängijale, nii males kui ka kabes), Võistleja mõlemas mängus saavutatud
punktid summeeriti. Seekordse omapärase huvitava kahevõistluse võitjaks tuli Raivo Viidu,
kes sai 12,5 punkti 15 partiist, teise koha pälvis Raul Leeduks tulemusega 10,5 punkti ja
kolmanda koha Valjo Rattasep 9 punktiga.
7. Saue huvikeskuse juures tegutseva koolinoorte maleringis viidi k.a ajavahemikul 28. aprillist
kuni 12. maini läbi kevadine maleturniir. Eespool nimetatud turniiril tuli edasijõudnute grupis
esikohale Markus Grossthal 5 punktiga 6 partiist, teise koha saavutas Geelia Landes 4,5
punktiga ja kolmanda koha sai Reinar Lokk 3,5 punktiga. Turniiril algajate grupis võitis esikoha Edgar Koroljov, teise koha sai Siim Pender ja kolmandale kohale tuli Harlis Viikmäe.

vitused ellu. Tantsude vahelised tühimikud täitis Andres Tarja lauludega „Ma tahaksin kodus olla“
ja „Mulgimaa“. Seejärel sai sõna proua Evelin Ilves, kes rõhutas, et vabariigile on tähtsad kõik ta
kodanikud ja igati teretulnud on Ox Forelli algatus mõelda puuetega inimeste vaba aja veetmise
parematele võimalustele. Kätte jõudis tähtis moment — presidendiproua, sotsiaalminister ja Harju
maavanem lõikasid läbi lindi, mis avas kaldtee ratastooliga inimesele pääsuks kalapüügi platvormile. Ei läinudki palju aega, ehk veerand tundi, kui Vladimir pealtvaatajate rõõmuhõigete saatel kala
veest välja tõmbas.
Juba neljandat aastat järjest korraldab Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit ülevabariigilisi
suvepäevi Käsmus. Tänu Elena aktiivsele tegutsemisele pole me veel kordagi neist eemale jäänud.
Kolmepäevane laager algas osavõtjate rongkäiguga. Pärast kohalike omavalitsuste juhtide sõnavõtte tõmmati masti roheline laagrilipp. Nüüd anti iga kollektiivi juhile organisatsiooni nimesilt, mis
tuli kinnitada vabariigi kaardile, tähistamaks oma asukohta. Laagri tegevuskava oli tihe ja tegevust
palju. Kõik kolm päeva olid täis põnevaid üritusi, kui vaid ise osa võtta tahtsid. Vene Draamateater
laenas oma teatrikostüümid, millega sai oma väljavalitud näitlejaks kehastuda. Noh, nüüd oli fotograafidel tööd — leedid ja krahvid ootasid jäädvustamist. Igaüks võis istuda invaliikluses kasutatava
rolleri rooli ja teha proovisõitu. Kui algul olid kolme rolleri taga järjekorrad, siis juba mõne tunni pärast olid kõik soovijad sõita saanud. Europoliitik Indrek Tarand andis ülevaate euro tulekust … kas
see on õnn või õnnetus meie rahakotile. Kunstnik Valli Lember-Bogatkina ja Liia Lumilaid õpetasid
ja juhendasid kõiki maalihuvilisi ja selgitasid kivimaalitehnikat.
Teatavasti on sport puuetega inimestele eriti tähtis, sest tihti ei jätku neil füüsilist aktiivsust,
sellepärast algaski teise päeva hommik virgutusvõimlemisega. Kahjuks peab tõdema, et üle 200
laagris osaleja hulgas oli ühisvõimlejaid vähevõitu. Loomulikult ei puudunud sportlikud tegevused.
Kes kabet mängida ei osanud või ei soovinud, võis oma oskusi proovile panna kummisääriku rõngasselennutamisega. Noorte tütarlaste hooleks oli usaldatud loterii läbiviimine, mis oli väga populaarne, sest iga pilet võitis. Suure vaimustusega võeti vastu Eduard Tomani esinemine, rahvas
nõudis lisapala esitamistki. Meelelahutusliku osa eest hoolitses pillimees Heino Koosa Aserist. Kel
tahtmist jagus, võis ka saunamõnusid nautida — oli saun nii meestele kui ka naistele ja segasaun.
Kolmandal päeval jagati tänu- ja aukirju. Meie invaühingust teenis selle loomulikult Liia Lumilaid.
Laagri korraldajad kuulasid veel ära osavõtjate arvamused ja soovid edaspidiseks. Langetati laagrilipp, pakuti sooja suppi ja kojusõit võis alata. Suur tänu aktiivsele ja teotahtelisele invaühingu juhile
Elena Kalbusele ja Käsmu laagrijuhile Lea Türksonile! Kuid siililegi on selge, et ilma linnavalitsuse
toeta ei oleks eelpool nimetatud üritused toimuda saanud — suur tänu Saue Linnavalitsusele!
Armand Nagel

Lisaks eespool nimetatule, k.a I poolaastal võtsid Saue
Male-Kabeklubi mängijad aktiivselt osa alljärgnevatel
klubivälistest üritustest:
1. 31. jaanuaril k.a Raplas toimunud P. Kerese mälestusturniiril (22 osavõtjaid) mängiti Šveitsi süsteemis 7 vooru
(ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale). Sellel
võistlusel esinesid tublilt meie klubi kaks võistlejat: nimelt Raivo Viidu, kes sai 4 punkti 7 mängust ja tuli selle
tulemusega 6. kohale, ja Karel Uurits, saades 3,5 punktiga 11. koha.
2. Ajavahemikul 26.–27. veebruaril k.a toimusid Paides Eesti linnade talimängude raames võistkondlikud male- kui
ka kabefinaalvõistlused, millest võtsid osa meie male- ja
kabevõistkonnad. Võistkondade mängijate tase oli võrdlemisi kõrge, osales neil võistlustel males ja kabes 10
võistkonda. Mängud toimusid ringsüsteemis, kus igal
võistkonnal tuli kõikide võistkondadega mängida (ajakontrolliks 15 minutit kummalegi mängijale). Pingeliste
võistluste lõppedes jäid meie mõlemad, nii male- ja kabevõistkonnad suurvõistluste väheste
kogemuste ja tagasihoidlike esinemiste tõttu nimetatud võistlustel 8. kohale. Meie 5-liikmelises malevõistkonnas mängisid: K. Uurits, R. Viidu, K. Sildnik, M. Sildnik ja G. Landes. Edukamateks võistlejateks olid Raivo Viidu ja koolitüdruk Geelia Landes. Meie kabevõistkonnas
võistlesid U. Väärtnõu, H. Karin, Õ. Väärtnõu, M. Grossthal ja T. Pääsuke. Siin olid paremateks
mängijateks Urmas Väärtnõu ja Õie Väärtnõu.
3. 18. aprillil k.a toimusid Rakveres esmakordselt Eesti 2010. a meistrivõistlused males-kabes,
(ajakontrolliga males 5 minutit ja kabes 3 minutit kummale mängijale), mängiti Šveitsi süsteemis 11 vooru, nii males kui ka ka kabes. Võistlusest võttis osa 30 mängijat. Iga võistleja
osas mõlemas mängus saavutatud punktid liideti kokku. Meie klubi võistlejad Raivo Viidu ja
Valjo Rattasep said vastavalt 11,5 punkti ja 10,5 punkti , tulles nende tulemustega 14. ja 19.
kohale.
4. 24. aprillil k.a leidis aset Tallinnas Lembit Olli mälestusturniir kiirmales (ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale), osales 48 mängijat, mängiti Šveitsi süsteemis 7 vooru. Meie klubi
võistlejad Jüri Nõmmsalu ja Karel Uurits said mainitud võistlusel kumbki 3,5 punkti, jäädes
koefitsientide alusel vastavalt 26. ja 28. kohale.
5. 12. juunil k.a korraldati Paldiskis 10 osavõtjaga kiirmaleturniir (ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale), kus meie maleklubi maletaja Raivo Viidu esines edukalt, saades esikoha
hea tulemusega 7.5 punkti 9 mängust, seejuures kaotamata ühtegi partiid, võitis 6 partiid,
viigistas 3 partiid. Teine meie klubi mängija Karel Uurits jäi 4 punktiga jagama viiendat-kuuendat kohta, koefitsientide alusel kuulus talle viies koht.
Valjo Rattasep
Saue Male-Kabeklubi Juhatuse esimees
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Huvitegevus
Juuli algusest lähevad EE domeenid
vabaks, kuid tasuliseks
Alates 5. juulist algab Eestis tippdomeeni reform, mis toob kaasa
mitu väga olulist muutust .ee domeenidega toimetamisel, mille
ignoreerimine võib ettevõtjatele väga valusalt kätte maksta.
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Väikelinnade suvemängud
Rakveres
26.–27. juunil peeti Rakveres maha järjekordsed Väikelinnade suvemängude võistlused, mis olid järjekorras juba 41. mängud.
Saue linna olid sel aastal esindamas Plekk-Liisu Rattaklubi ratturid järgmises koosseisus: Aimar Pedari — kes saavutas oma
vanuseklassis III koha, Arbo Aasoja — VI, Marko Pruus — VIII,
Cristian Anton — III, Iti-Lee Neuhaus — III, Rauno Neuhaus —
VII, Karli Kannel — V, Alari Kannel — I, ja Brita Liivamaa — IV.
Kokkuvõttes saavutas Saue linn jalgrattakrossis auväärt III
koha 178 punktiga. I koha saavutas Elva 194 punktiga ning II
koha Rakvere 194 punktiga.

Plekk-Liisu Rattaklubi ootab jalgrattatrenni
kõiki lapsi vanuses kuni 15 eluaastat!
Trennid toimuvad kolm korda nädalas.

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 10.07 Saue Päevakeskuse kollektiivid
osalevad Jõelähtme memme-taadi päevadel.
Reisid:
• 13.07–14.07 Reisihuvilised korraldavad järgmise reisi:
Karula Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa. Reisi maksumus 850.- krooni. Üksikud vabad kohad!
• 17.08–18.08 Reisihuvilised korraldavad koos Kuusalu
valla reisihuvilistega reisi Saaremaale. Reisi hind 1000.kr, reisjuht Jaan Masing. Maksta saab kuni 01.08.2010.
• 25.08.10. Saue Linna Invaühing korraldab reisi Piirissaarele. Reisi maksumus 525.- kr. Registreeru kohe! Maksta
saab kuni 01.08.2010 päevakeskuses.

Teade
Rauno Kais

Zone Media turundusspetsialist
Enne uue reformi kallale minemist tasub üle korrata domeeni mõiste, kuna hiljutisest
internetiteenuste
ettevõtte
Zone.ee ja turu-uuringufirma Faktum&Ariko poolt läbi
viidud uuringu kohaselt üle
poolte vastanud ettevõtjatest ei
teadnud, mida sõna „domeen“
üldse tähendab. Ehk siis, domeen on lihtsustatult öeldes
isiku, ettevõtte, riigiasutuse
või omavalitsuse jne internetiaadress (näiteks www.saue.
ee), kuid üldlevinud nimena
kasutatakse pigem „kodulehe
aadressi“, millest johtuvalt on
ka domeen suhteliselt võõras
sõna.
Samast uuringust selgus ka
kurb tõsiasi, et pooled uuringus osalenutest ei olnud kuulnud uuest reformist midagi,
mis ajendas ka antud artiklit
kirjutama, et reform võimalikult valutult kõigile kulgeks.

Domeene saab
ainult akrediteeritud
registripidajalt

Kui siiani haldas ee. domeene register EENet, kellelt
said soovijad otse domeene
taotleda, siis nüüd ja edaspidi
tegeleb sellega Eesti Interneti Sihtasutus (EIS), kuid selle
erinevusega, et domeene ei saa
nendelt otse taotleda, vaid läbi
karmi akdrediteerimisprotsessi ja EIS-iga lepingu sõlminud
registripidajate (näit Zone.ee).

Akrediteeritud registripidaja
tunneb ära „Eesti Interneti SA
volitatud registripidaja“ logo
järgi, mis on kuvatud vastava
registripidaja koduleheküljel.

EE domeen kõigile!

Reformi positiivsemate uuendustena peab ära tooma selle,
et alates 5. juulist saavad kõik
soovijad .ee domeene registreerida nii palju, kui süda lustib. Siiani on kehtinud reegel,
et igale juriidilisele isikule
kuulub üks domeen, kus mitme kaubamärgi esindajatele
tehti ka erandeid ja lubati mitut domeeni. Ka eraisikud, kes
siiani võisid ainult .ee domeenist unistada, saavad uue korra
järgi domeene registreerida ja
samuti mitu hing ihaldab. Lisaks on ee. domeenid saadaval
ka välismaistele isikutele.

Vabadus maksab

Kuivõrd vabadust kiputakse
alatihti kuritarvitatama, siis
EIS kehtestas ee. domeenile
aastatasu, mis peaks sihtasutuse põhjenduse kohaselt vähendama domeenispekulantide
huvi .ee domeene hulgi osta, et
siis neid pärast kordades kallima raha eest edasi müüa.
EIS määras .ee domeeni
tasuks registripidajatele 342
krooni, kuid kuna uue reformi
kohaselt peavad registripidajad
omakorda sooritama mitmeid
kulutusi, mis kaasnevad ühe
domeeni
registreerimisega,

siis kujuneb .ee domeeni lõpphind tarbijale veidi kõrgem,
kui eelpool mainitud summa.
Tegemist on registreerimisega, mida peab iga-aastaselt
sama summa eest uuendama.
EIS on andnud küll mõista, et
ehk tulevikus on see rahanumber väiksem, sest reformi käivituskulusid enam ei ole, kuid
eks seda näita juba aeg...

Mis juhtub 5. juulil
minu olemasoleva
domeeniga?

Praeguste ee. domeenide kasutajad võivad reformi esimesi
päevi rahuliku südamega võtta, sest nendele domeenidele
kehtib 6-kuuline üleminekuperiood, mis tähendab seda,
et selle ajal jooksul tuleb inimesel endale meelepärane registripidaja leida ja selle juures
olemasolev domeen ümber registreerida. Ja mis kõige tähtsam — selle perioodi jooksul
ei saa mitte keegi peale praeguse domeenikasutaja seda
domeeni endale registreerida.
Reformi kohaselt tuleb ka
olemasolevate domeenide kasutajatel sama aastamaksu tasuma hakata.

Korralik bürokraatia

Kahjuks ei piisa aga domeeni
saamiseks ainult raha maksmisest, nagu üldlevinud rahvusvaheliste domeenide (.eu,
.com jne.) puhul, vaid sellele
eelneb korralik isikutuvastamise protsess, kus domeeni
taotleja peab end tõendama, et

ta ikka mainitud isik on. Selle peavad läbima nii uute kui
ka olemasolevate domeenide
registreerijad. Firmade puhul
on asi keerulisem, sest seal
saab domeeni tellida seadusest
tulenev isik (juhatuse liige)
või tema poolt volitatud isik.
Õnneks on Eestis hästi arenenud erinevad isikutuvastamise
IT-lahendused ning protsessid
saab kas ID-kaardi, MobiiliID või pangamakse abil hõlpsasti lahendatud. Need, kellel
nimetatud võimalused puuduvad, peavad aga oma sammud
registripidaja poole seadma.

Valik on sinu

Alates EIS-i hinna avalikustamisest on internetis levinud
palju nurinat, et miks .ee domeen üldse maksma peaks ja
küsitav summa on väga kõrge. Ühelt poolt võib nendega
kaasa noogutada, aga kui pilti
laiemalt vaadata, siis on see
normaalne asjade kulg. Nimelt
on Eesti üks viimaseid Euroopa riike, kus domeenid olid
siiani tasuta ja karmilt reglementeeritud. Ühtlasi on ka
enamik riigitähisega domeene
rahvusvaheliselt tuntud domeenidest (.eu, .com, .net jne)
märgatavalt kallimad.
Palju on ka kommenteeritud, et kuivõrd .ee domeen
läheb üpris kalliks, siis nende
asemele võetakse hoopis .eu
või mõni teine rahvusvaheline domeen. Seda ei saa aga
nii mustvalgelt jällegi võtta,
sest domeeninime vahetusega

Harjumaa Liinide AS-i
kinnituse kohaselt tuleb
juba lähipäevil 190. liinile
(Saue–Tallinn–Saue) uus
Scania buss, mis on valmistatud 2001. aastal. Bussis
on 56 istekohta ning konditsioneer. Madalapõhjaline sõiduk on eriti mugav vanuritele, samuti lapsevankritega
reisijatele. Teine samasugune buss peaks hakkama Tallinna
vahet sõitma augustikuus.

kaasnevad firmade puhul alatihti üpriski märkimisväärsed
turunduskulud, sest domeeninimi tuleb muuta nii trükistel, transpordivahenditel kui
ka kõikjal mujal, kus see publitseeritud.
Kui tegemist on väikefirmadega, kellel palju turundusmaterjale ei ole, siis nende jaoks
on rahvusvaheline domeen
tõesti kaalutav alternatiiv.

st, et näiteks raunokais.ee saab
registreerida ainult Rauno
Kais. Samas on osal eestlastest aga mitmeid nimekaime,
ja selle domeeni puhul kehtib
sama põhimõte — kes ees, see
mees!
Seega ootab Eesti internetimaastikku ees huvitav aeg
täis olulisi muudatusi ning on
palju olulisi põhjuseid, miks
nendega kursis tasub olla.

Kes ees, see mees!

EE tippdomeenireformi
peamised uuendused:

Uue reformi kohaselt kehtib reegel: kes ees, see mees.
Firmanimesid ja kaubamärke
hakkab küll kaitsma loodav domeenide vahekohus, kuid selle
rattad keerlevad nagu teistel
kohtutel aegamööda ning raha
eest. Vältimaks probleeme,
kus mõni „domeeniärikas“ või
pahatahtlik konkurent on domeeni endale registreerinud,
oleks seega mõistlik oma uued
domeenid juba kohe juuli alguses ära registreerida.
Eraisikute domeene kaitsevad piirangud, kus nimelist
domeeni saab registreerida
ainult konkreetse nimega isik,

• Üks
ettevõte/ organisatsioon ja eraisikud saavad
registreerida mitu domeeni.
• Domeene saavad registreerida välismaised registreerijad.
• Domeeni
registreerimine muutub tähtajaliseks
(1 aasta) ja tasuliseks, seda
ka praegustele domeenide
valdajatele.
• Otse registris (EENet) domeene enam registreerida
ei saa, registreeringuid hakkavad vahendama registripidajad (Zone.ee). 

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Loomaarst vastab

HILJA REIGO 92
ELLEN RAIDNA 91
RAIMOND TABUR 91
HELMI MIILER 89
HELME KERMES 87
AUGUST TAGGER 87
HELJO EHANURM 86
HELMI LAAN 86
RUTH TEPANDI 86
ARNOLD-HEINRICH
PREGEL 85
ÕILME TALMA 85
JÜRI TIKK 85
AINO PALM 82
ÜLO NURMSALU 81
MIRALDA RÜTEL 81
ELDA MÄRTMAA 80
HUGO PIKPOOM 80
KATARINA PÕLLU 80
KAIE KÕRGE 75
VELLO KUKK 75
ENNO LILIENTHAL 75
IVAN BELKIN 70
MARE KASK 70
REIN KASSMANN 70
VELLO KAUNISMÄE 70
JÜRI PUHANG 70

Nii värvika seltskonnaga reis on loomulikult põnev ettevõtmine ja väärtus omaette! Kõigepealt julgen soovitada siiski
väiksemad loomad koju jätta ning varustada nad piisava hulga joogivee ja toiduga Teie äraolekuks. Veel parem, kui keegi
kilpkonna, papagoi ja hiirtega tuttav inimene tuleks nendega
Teie reisi ajal suhtlema ning vahetaks ka vee ning paneks
toitu juurde.
Koera võiks julgesti reisile kaasa võtta, kui teie sõpradel
midagi selle vastu pole. See tuleks sõpradelt kindlasti üle
küsida, kas koera võib kaasa võtta ja seda järgnevatel põhjustel:
• Koer võib võõras keskkonnas teiste külaliste suhtes ettearvamatult käituda — proovida mängida inimestega,
kes seda ei soovi või ehmatada väikesi lapsi, kel loomaga
suhtlemise kogemus puudub.
• Tekitada sõbra kassipojale või lihtsalt arglikule kassile
(kui ta on teie teadmata vahepeal kassi võtnud) sügava
psühhotrauma, kui kass näeb, et tema õuele saabunud
talle vaenuliku elukat kõik inimesed silitavad ja keegi
teda ära ei ajagi!
Kui aga kõik ülalpool kirjeldatud olukorrad on läbi mõeldud,
siis ei muud midagi, kui kogu seltskond autosse ja — teele!
Koerale võiks olla eraldatud osa pakiruumist või terve pakiruum, mis on võrgust vaheseinaga salongist eraldatud. Väiksema koera jaoks võib kasutada ka transpordipuuri. Kuivõrd
sõit teise Eesti otsa kestab mitu head tundi, siis siinkohal
veel paar soovitust:
• Osta kogu külakostiks vajaminev söök ja jook ära eelmisel päeval — kui koer on juba autos, siis pole supermarketisse minekuks enam õige aeg, sest see käik võtab aega.
• Võtke koera jaoks kaasa pisut tavapärast toitu ja kindlasti
värsket joogivett.
• Varuge aega, et vajadusel pissipeatus teha ja samal ajal
ka koerale juua pakkuda.
• Peatuseks sõitke kõrvalteele või metsavahelisele teele,
see välistab võimaluse, et koer ootamatult sõiduteele
tormab.
• Ja otse loomulikult võiks olla koer vaktsineeritud ning ka
kiibitud!

PALJU-PALJU
ÕNNE!

Saue
Raamatukogu

Ilusat suve ja turvalist reisimist soovides,
Teie
PLEKK-LIISU RATTAKLUBI ETILEB:

Raimond Strastin
loomaarst

JÕUSAAL
Jõusaal on juulikuus avatud
tööpäevadel 12.00–20.00.

Ujula on suletud
remondiks ja basseinivee vahetuseks
kuni 11.07.2010.
Alates 12.07 kuni 31.07
on ujula avatud tööpäevadel 12.00–20.00.
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Juuli
sünnipäevad

Sõbrad kutsusid meid nädalavahetusel Lõuna-Eestisse, kuid meil on kodus koer, kilpkonn, papagoi ja
liivahiired — ka nemad tahaksid meie sõpradega tuttavaks saada. Kas saan nii pikale autosõidule koos
lemmikloomadega minna?

Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel. 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

2. juuli 2010

Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.

1. juunist kuni 31. augustini
on Saue Linna Raamatukogu
avatud esmaspäeval,
teisipäeval,
neljapäeval 10–18,
kolmapäeval 10–19,
reedel 10–17.
Laupäeval, pühapäeval suletud.

Pakun tööd
RATTAHUNDU 2010 II ETAPP MAASTIKU- JA KRUUSAKROSS
TOIMUB SAUE LINNAS 11.07.2010 ALGUSEGA KELL 12.00
VÕISTLUSKESKUS ASUB SAUE MÕISAPARGIS NING
VÕISTLUSRADAGI KULGEB LÄBI IMEILUSA JA IIDSE SAUE
MÕISAPARGI. RADADE PIKKUSED VASTAVALT
VANUSEGRUPPIDELE! OSALEDA SAAVAD KÕIK HUVILISED,
KELLEL VANUST KUNI 13 ELUAASTAT STARDINUMBRI SAAD
LUNASTADA ENDALE 25.– EEST.
VÕISTLUSTELE SAAB ENNAST REGISTREERIDA AADRESSIL
RATTAHUNDU@PLEKKLIISU.EE VÕI KOHAPEAL ÜKS TUND
ENNE STARTI. INFOT VÕISTLUSE KOHTA: WWW.EJL.EE
WWW.SPORTINFO.EE VÕI TELEFONIDEL 511 9209 JA 5190
6524.
TULE ISE JA VÕTA SÕBER KA KAASA!

PLEKK-LIISU OÜ

B-KATEGOORIA KURSUSED
SAUEL
HIND VAID 5600.-

B-kategooria õhtused kursused Sauel
07.07.2010 kell 18.00
14.07.2010 kell 18.00
B-kategooria hommikused kursused
07.07.2010 kell 10.00
14.07.2010 kell 10.00

Plekk-Liisu Oü korraldab ka
mopeedijuhi kursuseid,
hind 900.-

Info ja registreerimine:
Sooja tn 1, II korrus, Saue linn
Indrek Gsm: 511 9209
Anne-Ly Gsm: 5190 6524
www.plekkliisu.ee
indrek@plekkliisu.ee; anne-ly@plekkliisu.ee

 Saue Koolihaldusasutus pakub tööd
hooldustöötajale ja valvurile.
Info: 659 6519, 659 5611
 Ele IluStuudio Sauel pakub tööd
küünetehnikule. Vajalik küünetehniku
erialatunnistuse olemasolu. Lisainfo
telefonil 5348 9016 ja e-postil: ele@
elestuudio.ee
 Põnni Mängumaa Päevahoid otsib
toredat, aktiivset, kohusetundlikku, lapsi ja puhtust armastavat kõrghariduse
või litsentsiga kasvatajat/ lapsehoidjat. CV saata: info@ponnimangumaa.
ee või tuua Põnni Mängumaale, Pärnasalu 31, Saue. Lisainfo 5656 3888.
 Roadservice OÜ otsib oma meeskonda joonestajat, kelle tööülesanneteks
on liiklusskeemide koostamine, liiklusmärkide kujundamine ja liiklusmärkide
kleepimine. Sobiv kandidaat oskab
kasutada AutoCAD ja CorelDRAW
programme, on tehnilise taibuga, täpne
ja kohusetundlik, oskab hästi eesti
keelt ning on valmis töötama ka õhtuti
ja nädalavahetustel. Kandideerimiseks palume saata oma CV aadressil
roadservice@roadservice.ee. Lisainfo
telefonil 5348 8175.

Mälestame ja leiname

Helve ja Arvo Panka
Avaldame sügavat
kaastunnet poja perele
Kaasteelised Siberi-päevilt:
Õie, Helgi, Madis,
Heljo ja Heino

Mälestame

Helve ja Arvo Panka
Kinnisvara
 Üürile anda 2-toaline heas korras,
möbleeritud korter (Kütise tn).
Info tel 517 6060
 Müüa 4-toaline ridaelamuboks
Saue keskuses. Hind 1,69 milj.
Tel 5552 4041
 Soovin müüa ridaelamu Kadaka
rajoonis (üldpind 128 m2, ehitatud
2007. a, 2. korrusel 3 magamistuba,
1. korrusel köök-elutuba, kamin, saun.
Gaasiküte, korrastatud tagahoov,
madalad kommunaalmaksed). Õhtuti
alates kl 18.00. Telefon 5664 3073
 Müüa 1-toaline korter; omanikult. Aadress Tule 3. Info telefonil
5624 4244.

ning avaldame kaastunnet
pojale perega
Majanaabrid k/ü „Kuuma 7“

Mälestame naabrimeest

Ants Rätsepa
ja avaldame sügavat
kaastunnet perekonnale
Naabrid perekond Kroll,
perekond Oll,
perekond Tomberg,
perekond Aasjõe
ja perekond Aibast

