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Meeleolukat aastavahetust Teile,
head sauelased!

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
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Ilmi Kolla

Kuuseoksad paindund maani
lumekoorma all.
Külatee peal läevad saanid
kellahelinal.
Liugleb alla lumehelbeid
õrnu, kujukaid.
Ees on rodu päevi helgeid,
tuisus tujukaid.
Valla valged lumepilved,
kattund rada, jälg.
Loodus armund põhjatalve,
lumes põlluselg.
Kõik on valendav ja hele,
helgib jõgi, luht.
Sõber, suuskadele tule,
ühine me siht.
Üle pimestavalt valge
niidu, seljaku.
Läbi talveõhtu karge,
härmas väljaku.
Viib meid matkateele rada,
punab põsk ja suu.
Helgib riideil helbeid sada,
käes on kaunid kuud!

Kaunist jõuluaega ja tegusat uut aastat soovivad kõigile sauelastele
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus

Tagasivaade aastasse 2010

Saue Sõna

17. detsember 2010

Tagasipilk lahkuvale aastale
Jälle on üks aastaring täis saanud. Jälle on aeg heita pilk möödanikule ja seada atra uuele vaole.
Milline oli 2010. aasta Saue linnarahvale ja linnale ning milliseks võib kujuneda tulevane,
2011. aasta? Saue Sõna esitas volikogu poliitikutele, linnavalitsuse ametnikele ja hallatavate
asutuste juhtidele kolm küsimust.
1. Mis jääb meelde mööduvast, 2010. aastast? (oma valdkonnas)
2. Kas tehtu kõrval jäi ka mõni asi hinge kripeldama?
3. Milline on Teie jõulusoov?
Linnapea Harry Pajundi
1. Ilmselt ei ole kellelegi
uudiseks, et 2010.
aasta plaanidele ja
tegemistele jättis
oma jälje majanduses
valitsenud langus. Vaatamata sellele, oleme
oma säästueelarvega
suutnud plaanitud
tegevused ellu viia.
Pärast pikaajalist tööd
on valminud Saue linna
uus üldplaneering.
Tänu eralasteaedades lastehoiu toetuse
sisseviimisega on Sauel
praktiliselt lahendatud
lastehoiu küsimus.
Huviga ootame uue Noortekeskuse valmimist, et saaksime pakkuda Saue noortele uusi ja põnevaid vaba aja
veetmise võimalusi. Oluliselt peaks paranema seega ka
teiste huviringide võimalused.
2. Kindlasti jäi. Enim pani südame kripeldama, kui 2010.
aasta eelarvet koostasime ning olime sunnitud tegema
muude kokkuhoiumeetmete hulgas kärpeid ka juba
traditsiooniliseks saanud toetuspakettides.
3. Loodan, et jõulude ajal valitseb kõikides Saue linna
peredes jõulurahu. Lapsed saaksid nautida vaheaega ja
tõelist talveilma. Vanematel oleks uue aastal kindel ja
tasuv töökoht. Ning vanavanematel oleks aega ja võimalusi tegelda lastelaste ning iseendaga.
Ettevõtjatele soovin uute turgude leidmist ning seeläbi
lisatöökohtade loomist.

Volikogu esimees
Valdis Toomast
1. Olulisemad märksõnad mööduval aastal
volikogus langetatud
otsustest on kindlasti
Saue linna üldplaneeringu kehtestamine ja
Saue Gümnaasiumi
laiendamiseks vajaliku
detailplaneeringu kehtestamine, tänu millele
saame alustada ühe,
koalitsioonilepinguga
kokku lepitud eesmärgi
täitmise — Saue Gümnaasiumi juurdeehituse
projekteerimisega.
Volikogu töö korraldamise seisukohast on
kindlasti oluline mainida ka volikogu assistendi tööleasumist, mis on aidanud
tõhustada nii volikogu istungite kui ka komisjonide
koosolekute operatiivset korraldamist ning nende ühtset
protokollimist.
2. Kripeldama jäi ehk see, et seoses piiratud eelarveliste
võimalustega lükkus edasi volikogu infosüsteemide arendamine, kuid juba uuel aastal on see uuesti
päevakorras ning töö selles suunas jätkub. Seoses
hiljutise väga kurva sündmusega Saue linna juhtimises,
otsustasime ära jätta traditsioonilise volikogu esimehe
ja linnapea vastuvõtu, kus me tavaliselt oleme saanud
tänada Saue aktiivseid ja silmapaistvaid linnakodanikke.
Sellegipoolest avaldan tänu kõigile, kes on panustanud
Saue linna arengusse.
3. Arvestades tänavust, taas kord lumerohket talve, on
minu jõulusoov, head linnakodanikud, et meil säiliks rahulik meel ja üksteisemõistmine. Rahulikke jõule kõigile!

Abilinnapea Rafael Amos
1. Tänu Saue usinatele
noorvanematele on linnas kenasti käivitunud
väikelaste päevahoiu
süsteem. Ka volikogu
poolt kinnitatud uus
lastehoiu toetuste
maksmise kord on
probleemi lahendamisele oluliselt kaasa
aidanud. Rakendatud
on lasteaia järjekorra
elektrooniline arvepidamine ning sotsiaaltoetuste vajajad on saanud
võimetekohast abi. Tööpuudus, mis viimastel
aastatel kummitamas,
hakkas tasahilju, kuid siiski vähenema. Rõõmu teevad
invaühingu toimetamised ja tegusate mittetulundusühingute tegutsemine linna kultuuri- ja spordielu hüvanguks.
2. Avatud Noortekeskuse ehituse venimine. Valmimise
tähtaega on mitu korda edasi lükatud, kummatigi on
täiesti selge, et sel aastal maja üle ei anta. Rahapuudusel on jäänud tegemata mõned hariduse ja sotsiaalala
investeeringud, mis linna arengukavas kirjas olid.
3. Kannatlikkust, usaldust ja lootust. Kõik ei ole nii masendav, kui ajuti paistab. Armastage oma ligimesi ning
naeratage rohkem! Kui päikest ei ole taevas, võiks ta
olla Teie südames.

Isamaa ja Res Publica liidu
fraktsiooni esimees
Rainer Sternfeld
1. 2010. a oli märkimisväärne mitmegi suure
verstapostini jõudmise
näol — ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni (ÜVK)
jaoks EL-i toetuse saamine; uus noortekeskus sai nurgakivi ning
on peatselt valmimas;
Saue linna uue üldplaneeringu valmimine ja
kinnitamine volikogus
ning organiseeritud
koostöö algus korteriühistute vahel. Kuid
lisaks nendele suurtele
asjadele tuleb meelde
ka see, et tänaseks on 2010. a jooksul sündinud Saue
linna 94 last ning lastehoiu probleemi lahendamine on
andnud 50–70 lapsele hoiukoha.
2. Hinge jääb vaevama linnapea Orm Valtsoni surm — et
ta pidi meie seast nii vara lahkuma. Linn kaotas tema
lahkumisega kogenud juhi, aga eelkõige see inimlikult
suur kaotus.
3. Saue linnale soovin, et 2011. aastal oleks maksulaekumine eelarvest suurem — see kindlustaks kooli juurdeehituse. Igale inimesele aga soovin eelkõige tugevat
tervist ja rahu hinge.

Linnasekretär
Jekaterina Tikerpuu
Pearaamatupidaja
Ingrid Niid
1. 2010. aastal toimus
arvestuses II põlvkonna
tiigrihüpe — linna raamatupidamises mindi
üle arvete elektroonsele haldussüsteemile.
Saue linna rakendustega käisid tutvumas
mitme omavalitsuse
kolleegid. Juba on ka
järgijaid ja uuest aastast lisandub sarnaste
lahenduste kasutajaid
veelgi. Meeldejäävaim oli Maksuameti
kokkuvõtte Saue linna
elektroonsest arveldussüsteemist: „Teeb kadedaks!“
2. Nii suurte ümberkorralduste käigus jäi kindlasti vähe
aega suhtlemiseks, selgitamisteks, esitlemisteks.
3. Jõuda ajamaatriksis II kvadranti, st tegeleda oluliste,
kuid mittepakiliste asjadega.

1. 2010. aasta jääb
meelde muudatustega
personalitöös. Saue
Linnavalitsuse teenistusest lahkusid meil
pikka aega töötanud
inimesed ning tööle
tulid noored. Meelde
jäävad sekeldused
seaduse muudatustest
tingitud registritoimingutega. Ja muidugi
jääb meelde kurbus
ja ehmatus, mis tabas
linnavalitsuse ametnikke seoses linnapea
Orm Valtsoni ootamatu
surmaga.
2. Kuigi 2010. aasta oli kokkuhoiu ja kärbete aasta, siis sai
kantseleis täidetud üks 2009. a täitamata soovidest ja
linnavalitsuses hakkas uuesti tööle infolaud. Kripeldama jäid dokumendihalduse edasiarendamisega seotud
küsimused.
3. Soovin, et oskaksime rõõmustada ka pisiasjade üle.
Et euro tulek uuel aastal ei halvendaks meie inimeste
elu-olu. Et masu lõpeks. Soovida oleks ju paljugi, aga
lihtne jõulusoov oleks, et jõulud tooks kõigile hinge rahu
ja küünlasära annaks soojust südamesse ning sära
silmadesse!
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Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon

Saue Gümnaasiumi
direktor Jaan Palumets

Saue Lasteaia „Midrimaa“
juhataja Anne Teetamm

1. Meenuvad enneolematult soe suvi, uute
oluliste seaduste,
perekonnaseaduse ja
põhikooli ja gümnaasiumi seaduse jõustumine,
samuti Saue linna
registreeritud töötute
arvu vähenemine alates märtsikuust.
2. Kahjuks ei õnnestunud
anda sotsiaaleluruumi
neile, kes seda siiani
ootavad. Loodan, et
järgmisel aastal läheb
paremini.
3. Soovin, et kõikide toredate linnaelanike jõulusoovid, mis tulevad südamest ja
on mittemateriaalsed, täituvad.

1. Mööduv aasta oli
väga töine. Meelde jäi
kindlasti sisehindamisel koolile antud kõrge
hinnang. Hulk toredaid ettevõtmisi koos
kolleegidega, kooli 25.
sünnipäev ja aktiivne
ning teotahteline õpilaskond.
2. Kindlasti tuleb jätkata
eelmistel aastatel
alustatut. Kool peab ju
ka järgmistel aastatel
muutuma, uute ainekavade ning uue Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse kaudu, koostöös kõigi osaliste vahel. Kindlasti
vajab lahendamist ka kooli juurdeehituse probleem, mis
tagaks nüüdisaegse õpikeskkonna kõigile õpilastele.
3. On hea, kui Sul on tee sihtmärk silme ees, kuid lõpuks
on ikkagi oluline teekond ja reisikaaslased. Soovin
kõigile mõistvaid kaasteelisi, õnne, tugevat tervist ja
salajaste soovide täitumist uuel aastal!

1. Lasteaiale on 2010.
aasta olnud raske,
kuid jääb meelde
mitmegi kordaminekuga. Läbisime edukalt
riikliku järelevalve ning
esitasime Haridus- ja
Teadusministeeriumile
sisehindamise aruande,
mille põhjal anti õigus
esitada uuesti aruanne
3 aasta asemel alles 6
aasta pärast. Alates 10.
juunist 2010 kuulub
Saue Lasteaed Midrimaa Tervist edendavate
lasteaedade hulka.
Heategevuslikult kevadpeolt saime kookide annetustest
raha 14 594 krooni. Alates käesoleva aasta septembrist
on saanud lasteaiakoha kõik lapsed, kes on vanemad
kui 3 aastat.
2. Uus aasta ei tõota samuti kerge tulla, kuid rasketel aegadel tuleb olla leidlik ja oma teod rohkem läbi kaaluda.
Loodan inimeste mõistmisele ja osavõtlikkusele.
3. Tänan meeldiva koostöö ja usalduse eest lastevanemaid, kelle rahulolu on meile tasu tehtud töö eest.
Soovin, et kollektiiv oleks teotahteline, koostöövalmis ja
sama tubli ka uuel aastal!
Volikogu liikmena soovin uuel aastal meeldivaid kohtumisi inimestega, kelle heaks saan midagi korda saata ja
olulist teha.
Jõulusooviks on, et kõikidel jätkuks aega ning südamesoojust oma perele, lähedastele ja kõikidele headele
inimestele. Soovin, et uus aasta tuleks parem, edukam
ja rõõmurohkem kui mööduv!

Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik
1. 2010. aasta oli Saue
Muusikakooli väga
tegus ja huvitav. Nimetasime selle aasta
akordionimuusika
aastaks. Lähtuvalt
sellest korraldasime
maakonna akordionimuusika konkursi.
Rahvusvaheline Noorte
Jazz-improvisatsiooni
festival Visioon kandis
alapealkirja „Akordion
Jazz’is“. Kuulsime palju
põnevat akordionimuusikat Eesti, Ungari ja
Soome muusikutelt.
Saue Muusikakoolis
asus akordionit õppima rida noori akordioniste.
Saue Muusikakooli noored muusikud olid edukad
maakonna konkurssidel. Pianistid saavutasid auhinnalisi
kohti vabariiklikul R. Tobiase nim konkursil Hiiumaal.
Saue Poistekoori poisid olid edukad konkursil Kaposvaris (Ungari), kus saavutasid publiku Grand Prix ja II koha.
Samuti olid tublid kõik vokaalansamblid, kes saavutasid
konkursil Orus auhinnalisi kohti.
Toimus väga suur hulk meeleolukaid õpilaskontserte
Sauel, Harjumaal ja mujal Eestis.
Saue Muusikakooli lõpetas VIII lend.
Suurepärane on muusikakooli kollektiiv, kelle töö Saue
linna muusikaharidusse on hindamatu.
2. Olulised asjad ja eesmärgid on muusikakoolil saavutatud. Kool areneb ja liigub edasi. Toimuvad erinevad
projektid „Saue Kontserdisügis“ ja Festival Visioon. Kooli
saavutused on head ja aktiivsus kõrge, seega nurisemiseks pole põhjust.
3. Milline on jõulusoov? Soovin, et kiirel jõuluajal oleks
aega oma lähedaste, armsate inimeste jaoks. Rõõmu,
rahu ja palju armastust igasse südamesse!

Saue Huvikeskuse
juhataja Sirje Luberg
1. Meelde jäävad õnnestumised spordi vallas:
• liivaväljaku avamine
Jaanituleplatsil, mis
laiendab sportimisvõimalusi Sauel;
• rekordarv osavõtjaid
Õhtujooksul.
Huvitegevuses väärib
esiletoomist täiskasvanute keraamikaringi
tööde osalemine
näitusel „Harjumaa
kaunimad käsitööd“,
samuti sügisel alustanud robootikaringi III
koht konkursil „Robotex
2010“.
Aasta meeldejäävad kultuuriüritused:
• laulu- ja tantsupidu „Saue Sõlg“, kus koos Saue lauljate ja tantsijatega osalesid ka külalised Kohilast ning
Ukrainast;
• Huvikeskuse korraldatud kultuurireis Gotlandile.
2. Endiselt kimbutab ruumipuudus laste ja noorte sporditegevuseks, samuti ei õnnestunud saada projektidega
raha Huvikeskusele klaasiahju soetamiseks.
3. Soovin kõigile sauelastele rõõmsaid Jõule koos pere ja
lähedastega!

Saue Raamatukogu juhataja Marika Salu
1. Mööduv aasta oli lugemisaasta. Mõte oli tuua inimesi rohkem
raamatute juurde ja tuletada meelde, kui suurt naudingut võib
lugemine pakkuda. Pealegi on lugemine üks vähestest tasuta
ajaveetmisviisidest — raamatukogude kasutamise eest ei küsita
endiselt tasu. Iga uut raamatut lahti tehes aga avaneb meile uus
maailm.
2. Üleskutse lugejatele — võlgadeta uude aastasse! Palun tagastage
laenutähtaja ületanud raamatud juba detsembris.
3. Ilusat ja valget jõuluaega ning küllaga edu, õnnestumisi ja huvitavat lugemist uuel aastal kõigile.

Saue Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents
1. Aasta 2010 jääb Saue
Päevakeskuses meelde
kui üksmeelse kollektiivi kujunemise aasta.
Lisaks sellele on ka
päevakeskuse kliendid
aktiivsed ja heatahtlikud. Saue eakate
aktiivsus üritustel osalemisel ja eriti reisidel
on tähelepanuväärne.
Selle aasta viimane reis
Riiga ja Siguldasse sai
teoks täis bussiga, torm
Monika ja lõppematu
hea tuju saatel. Tänu
klientide südamlikule
ja soojale suhtumisele
toimubki päevakeskuses vilgas elu ja majas valitseb
rahulik ja üksteist toetav õhkkond.
2. Hetkel kripeldab väike rõõmus ootusärevus eeloleva
eakate aastalõpupeo osas.
3. Et Saue linna eakad ja erivajadustega inimesed oleksid
ikka sama heatahtlikud, elust huvitatud ja rõõmsameelsed, nagu nad on olnud siiani.

Saue Noortekeskuse
juhataja Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse
jaoks oli 2010. aasta
väga eriline — just meie
jaoks mõeldud uus maja
saabki valmis! See on hea
märk Saue noortele ning
kõigile sauelastele: Olge
oma unistustes julged,
unistage ja mõelge kõrgele
ja kaugele! See annab
võimaluse teostuda ka neil
soovidel, mis tunduvad
teostamatud.
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 15. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 15. istung
toimus 30. novembril 2010. a, päevakorras
oli:
1. Saue linnapea valimine
/häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 alusel
osutus 11 poolthäälega (1 vastuhääl ja 1 sedel tunnistati
kehtetuks) valituks linnapeaks Harry Pajundi ning võeti
vastu otsus nr 60/.
2. Saue Linnavalitsuse koosseisu kinnitamine
/9 poolthäälega (4 erapooletut) võeti vastu otsus nr 61/.
3. Linnapeale töötasu ja lisatasude määramine
/8 poolthäälega (4 erapooletut, volikogu liige
Harry Pajundi taandas ennast) võeti vastu otsus nr 62/.
4. Esindaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu
ja Eesti Linnade Liitu
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 63/.
5. Info /Informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Linnavalitsuse 30. istung
Saue Linnavalitsuse 30. istung (erakorraline) toimus 08. detsembril 2010. aastal,
päevakorras oli:
1. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
linna 2011. a eelarve“ (Volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni ettepanekute läbiarutamine Saue
linna 2011. aasta eelarve osas) /Linnavalitsuse liikmed
nõustusid komisjonide ettepanekutega ning viidi sisse
komisjonide poolt tehtud parandused. Otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
2. Saue linna 2010. a eelarve alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine /korraldus nr 349/.
3. Saue Linnavalitsuse 20.10.2010 korralduse nr 299 „Kriisikomisjoni moodustamine“ muutmine /korraldus nr 350/.
4. Esindaja määramine Harjumaa Ühistranspordikeskuse
töös osalemiseks /korraldus nr 351/.
5. Saue Linnavalitsuse 14.01.2010 korralduse nr 4
„Põhimääruse muutmiseks ajutise komisjoni
moodustamine“ muutmine /korraldus nr 352/.
6. Saue Linnavolikogu otsuse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Info
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Lumetorm halvas
liiklemise Saue linnas
Eelmisel neljapäeval alanud lumesadu ja tuisk paisus
sama päeva õhtuks väga tugevaks lumetormiks, mis
halvas liikluse praktiliselt kogu Eestis ja muidugi ka
Saue linnas.
Teed ja tänavad olid hullus seisus ning sellises eriolukorras nappis vajalikele lumetõrjetöödele lumesahku ja koristusmasinaid.
Keeruliste teeolude tõttu oli linnas liiklemine peaaegu võimatu.
Tekkinud olukorra normaliseerimiseks tellis Saue Linnavalitsus
juurde lisatööjõudu ja tehnikat. Paraku on veel teelõike, kus
teede ja tänavate seisund ei vasta kehtestatud nõuetele ja lumetõrjetööd käivad.
Samas peame nentima, et vaatamata lumetormist kujunenud eriolukorrale, ei ole Saue Linnavalitsus rahul Tänavapuhastuse AS-i teostatud lume- ja libedusetõrje töödega. Tänavapuhastuse AS-ile esitati teeseisundi nõuete eiramise eest kirjalik
pretensioon koos tähtaegadega puuduste likvideerimiseks.
Saue linnavalitsus vabandab tekkinud ebameeldivuste pärast kõigi sauelaste ees. Ühtlasi täname kõiki tublisid linnakodanikke, kes ei pidanud paljuks olukorra normaliseerimiseks
oma jõudu panustada, olgu siis labidat või muud tehnikat kasutades. Kõige suurem tänu! 

Teade
Lume- ja libedusetõrjet Saue linna haldusterritooriumil
teostab Tänavapuhastuse AS.
Kui on mure teede ja tänavate lume- ja libedustõrjega,
palume helistada Tänavapuhastuse AS-i ööpäevaringsel
dispetšeri telefonil 506 6459 või edastada info e-postil:
info@tap.ee 
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Saue Linnavolikogu
töine aasta

Sotsiaalteenused
Saue Päevakeskuses

Saue Linnavolikogu VI koosseis alustas tööd 12. novembril 2009. aastal. Kokku on peetud 16 istungit;
arutlusel olnud 105 päevakorrapunkti tulemusena on
vastu võetud 87 õigusakti, nendest 20 määrust ning
67 otsust.

Alates 01.01.2011 kehtivad Saue Päevakeskuses erinevad tasuta ja tasulised teenused. Teenuste hinnakirja ja
osutamist reguleerib Saue Linnavalitsuse 01.12.2010
määrus nr 4 „Saue Päevakeskuse teenuste osutamise
tingimused ja hinnad”

Tähtsamad volikogu poolt langetatud otsused on kindlasti
olnud 2010. aasta eelarve vastvõtmine, Saue linna üldplaneeringu kehtestamine, Saue linna teede ja tänavate aastaringse hoolduse riigihankega seotud otsuste langetamine.
Vastu sai võetud uus koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord ning Saue linna eelarvest noortespordi toetamise kord. Samuti kinnitati mittetulundusliku
tegevuse toetamise põhimõtted.
Linnavolikogu istungite vahelisel ajal töötavad üksikprobleemide või kindlate valdkondadega süvendatult selleks
moodustatud üheksa alalist komisjoni, kes on kokku koos
käinud 32 korral, millest kümnel korral on toimunud mitme
komisjoni ühiskoosolekud. Arutelude peamised teemad on
samuti olnud seotud juba ülalpool mainitud, linnale oluliste
otsuste vastuvõtmisega, kuid vähemolulised ei ole ka teised
linnaelu edendamisega seotud küsimused. Alljärgnevalt lühiülevaade komisjonides käsitletust.
Aasta alguses saadeti kõikidele komisjonidele analüüsimiseks ja ettepanekute tegemiseks käesoleva aasta eelarve
projekt. Selle arutelu juhtivaks komisjoniks määrati eelarveja majanduskomisjon. Eelarve projekt läbis linnavolikogus
kolm lugemist. Tehtud muutmisettepanekute põhjalikuks
analüüsiks käis eelarve- ja majanduskomisjon koos eelarve
lugemiste vahelisel ajal kahel korral. Saue linna 2011. aasta
eelarve anti komisjonile üle oktoobris. Detsembris sai eelarve- ja majanduskomisjon kokku, et menetleda ning anda arvamus komisjonile esitatud muudatusettepanekute kohta.
Enim koosolekuid on pidanud Saue Linnavolikogu revisjonikomisjon, kes on koos käinud koguni viiel korral. Välja on
töötatud uus revisjonikomisjoni põhimäärus ning täidetud
on komisjoni 2010. aasta tööplaaniga määratud revisjonid.
Lisaks on analüüsitud Saue linna 2010. aasta eelarvet ning
antud arvamus Saue linna 2009. aasta majandusaasta aruandele.
Planeerimis- ja ehituskomisjonil ning arengukomisjonil on
toimunud kaks ühiskoosolekut, mille käigus käsitleti Saue
linna üldplaneeringuga seotud küsimusi ning koos keskkonnakomisjoniga „Saue linna teede ja tänavate aastaringse
hoolduse“ riigihanget. Uudse lähenemisena viis planeerimisja ehituskomisjon läbi e-arutelu, kus komisjoni liikmetel oli
võimalus osaleda e-posti vahendusel.
Keskkonnakomisjon on korraldanud neli koosolekut, millest üks juba ülalpool mainitud ühiskoosolek koos planeerimis- ja ehituskomisjoni ning arengukomisjoniga. Samuti on
keskkonnakomisjon analüüsinud nii Saue linna 2010. aasta kui ka 2011. aasta eelarvet ning arutanud läbi hulk teisi
keskkonnaküsimusi. Mainimata ei saa jätta arutelusid, kus
koos politsei ja turvafirma G4S esindajatega on käsitletud
Saue linna turvalisusega seotud küsimusi.
Spordikomisjonil on toimunud viis koosolekut, peamised
arutlusteemad on olnud seotud spordi edendamisega Saue
linnas. Olulisim on kindlasti Saue linna eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse maksmise põhimõtete kinnitamine ning uute spordirajatiste planeerimine ja olemasolevate korrashoiu küsimused. Spordikomisjoni koosolekuid
võib iseloomustada kui pikki, põhjaliku aruteluga koosolekuid. Mõtteid sel teemal paistab jätkuvat.
Kultuurikomisjoni arutelude peamiseks teemaks on olnud
Saue linna eelarvest toetuste maksmise põhimõtete kehtestamine mittetulundusühingutele, kes Saue linnas kultuuri- ja
spordiedendamisega tegelevad. Vajadus teha muudatusi tuleneb eelkõige asjaolust, et praegu kehtiv määrus on vastu
võetud 2000. aastal ja aeg on näidanud, et hulgaliselt toetuse jagamisega seotud põhimõtteid tuleks tänaseks ümber
vaadata.
Hariduskomisjon ja sotsiaalkomisjon on pidanud mitu
koosolekut, kus lisaks eelarvega seotud küsimustele on
arutatud palju teisi, nii haridus- kui ka sotsiaalvaldkonda
puudutavaid küsimusi. Olulisim on kindlasti kahe komisjoni
ühiskoosolek, kus arutelu tulemusena leidis toetust kevadel
volikogus vastu võetud „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“.
Uuel aastal koguneb volikogu oma korralisele istungile 20.
jaanuaril, siis on esmatähtis vastu võtta Saue linna 2011.
aasta eelarve. Järgmise tööaasta esimese poole märksõnad on Saue linna uue põhimääruse ja uue ehitusmääruse
kehtestamine. Mainimist vääriv on ka järgmisesse aastasse
planeeritud Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimise ning rajamise riigihanke väljakuulutamine. Ja
nii nagu igal aastal, tuleb menetlusse 2012. aasta eelarve
ning palju teisi linnaelu puudutavaid küsimusi.
Kõikide Saue Linnavolikogu istungite ja komisjonide
koosolekute protokollid ning vastu võetud määrused ja otsused on avalikustatud ning nendega on võimalik tutvuda
Saue linna veebilehel ja linnakantseleis.

Tasuta teenused Saue Päevakeskuses on:
(1) Koduabi teenused — üksinda elavatele eakatele või
kooselevatele eakatele, kui mõlemad vajavad kõrvalabi igapäevase eluga toimetulekul ning kellel puuduvad Perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule hooldust tagama.
Koduteenuseid osutatakse isiku kodus. Koduteenused on: 1)
eluruumide koristamine, sh põrandate pühkimine ja pesemine,
prügiämbri tühjendamine, vaipade puhastamine tolmuimejaga, tolmu võtmine mööblilt ja esemetelt; 2) toiduainete, sooja
toidu ja majapidamistarvetega varustamine, sh tellimuste vastuvõtmine, toiduainete ja esmaste majapidamistarvete ostmine
ning kojutoomine, toiduainete tuppatoomine, abistamine toidu
valmistamisel, toidunõude pesemine jne; 3) riiete ja jalanõude
hooldus, sh pesu pesemise korraldamine, riiete ja jalanõude
parandamise korraldamine, riiete pisiparandused; 4) kütmine,
sh küttematerjali tellimise ja kojutoomise korraldamine, küttematerjali saagimise, lõhkumise ja ladumise korraldamine,
küttematerjali tuppatoomine, tuha väljaviimine; 5) terviseabi
tagamine, sh arsti kojukutsumine, abistamine raviasutuse
külastamisel, ravimite kojutoomine, retseptide uuendamine,
abivahendite soovitamine ja muretsemine; 6) ühekordsed asjaajamised, sh abistamine remont- ja teenustööde tellimisel,
olmetehnika remondi korraldamine, akende pesemise korraldamine, abi maksete tasumisel, toetuste taotlemine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine, abi raamatukogu- ja postiteenuste
kasutamisel, religioossete toimingute korraldamine, transpordi
korraldamine, muu sotsiaalselt ning elukorralduslikult vajalik
tegevus.
(2) Isikuabi teenused — üksinda elavatele eakatele või kooselevatele eakatele, kui mõlemad vajavad kõrvalabi igapäevase
eluga toimetulekul ning kellel puuduvad Perekonnaseaduse
mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule hooldust tagama. Isikuabi teenuseid osutatakse isiku kodus. Isikuabi teenused on: 1)
suhtlemine ja nõustamine; 2) abistamine hügieenitoimingutes;
3) abistamine riietumisel; 4) abistamine liikumisel.
(3) Tasuta duši kasutamine Saue linna elanike registris elukoha registreerinud üle 70-aastastele isikutele ning raske ja
sügava puudega isikutele. Teenust osutatakse Saue Päevakeskuses.
(4) Tasuta sotsiaaltransport Saue linna piires isiku kodust
kauplusesse, apteeki, arsti juurde jne ning tagasi isiku koju isikutele, kelle registreeritud elukoht on Saue linn. Teenuse osutamine toimub Saue Päevakeskuse ja transporditeenust osutava
ettevõttega sõlmitud lepingu alusel.
Tasuta sotsiaalteenustele suunamine ja vormistamine toimub vastavalt Saue Linnavolikogu 19.04.2007 määruses nr
26 „Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra kehtestamine
Saue linnas” sätestatud korrale. Sotsiaalteenuste taotlemiseks
tuleb pöörduda avaldusega sotsiaaltöötaja või päevakeskuse
juhataja poole. Teenuse osutamise kohta sõlmitakse Saue
Linnavalitsuse, Saue Päevakeskuse ja abivajava isikuga kolmepoolne sotsiaalteenuste osutamise leping.
Tasulised teenused Saue Päevakeskuses on järgmised:
(1) Koduabiteenus ja isikuabi teenus eakatele, kellel on
olemas Perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega
isikud ja nad on suutelised eakale hooldust tagama. Teenuse
osutamine toimub vabade ressursside olemasolul.
(2) Invaabivahendite laenutamine. Teenuse osutamine
toimub invavahendite olemasolul ning teenuse taotleja ning
Saue Päevakeskuse vahel sõlmitud lepingu alusel. NB! Kõikide
puuetega inimestega, kellele on välja laenutatud Saue Linnavalitsusele kuuluv abivahend, võetakse ühendust ning lepitakse
kokku edaspidine abivahendi kasutamine. Juhul, kui Te ei vaja
enam abivahendit, palun see tagastada Saue Linnavalitsusse
sotsiaalabi spetsialistile Meeli Kallas’ele, tel 679 0176, meeli.
kallas@saue.ee
(3) Duši kasutamine kuni 70-aastastele isikutele.
(4) Valmistoit Saue linna vähekindlustatud isikutele.
(5) Pesu pesemine.
(6) Saue Päevakeskuse ruumide rent.
Tasuliste teenuste hinnad alates 01.01.2011 on järgmised:
1. koduabiteenus ja isikuabi teenus, 1 tund 2 EUR/ 31,30 EEK;
2. invaabivahendite laenutamine, 1 päev 0,2 EUR/ 3,13 EEK;
3. duši kasutamine kuni 70-aastastele isikutele, 1 kord 0,65
EUR/ 10,17 EEK; 4. valmistoit Saue linna vähekindlustatud isikutele, 1 portsjon 0,70 EUR/ 10,95 EEK; 5. pesu pesemine, 1
masinatäis 2,55 EUR/ 39,90 EEK; 6. pesu pesemine, ½ masinatäit 1,6 EUR/ 25,03 EEK; 7. ruumide rent, 1 tund 3,20 EUR/
50,07 EEK
Tasuliste teenuste eest tasumine
Tasuliste teenuste eest saab maksta sularahas Saue Päevakeskuses. Sularaha vastuvõtmisel väljastab Saue Päevakeskus
nõuetekohase tšeki.
Tasuliste teenuste eest ülekandega tasumiseks esitab Saue
Päevakeskuse juhataja linnavalitsuse raamatupidamisele kirjaliku esildise. Raamatupidamine vormistab esildise alusel teenuse ostjale müügiarve.
Heli Joon, Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Valdis Toomast
Linnavolikogu esimees
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Kultuur
Saue Kontserdisügise lõpetas kaunis
rännak muusikalistesse mõtisklustesse
Saue Gümnaasiumi aulas lõppes 7. detsembril professionaalmuusika kontsertide sari
„Saue Kontserdisügis 2010“,
kus toimus kokku neli professionaalmuusika kontserti:
• Jaak Lutsoja (akordion) —
Geraldine
Casanova
(laul) — Tanel Liiberg
(kontserbass) kavaga „Pris,
Mon Amour“, avakontsert.
• Hando Nahkuri klaveriõhtu
• Andreas Lend (tšello) —
Maarit Saarmäe (klaver)
kammermuusika kontsert.
• Jaak Sooäär (kitarr) —
Tuule Kann (kandled),
lõppkontsert.
Lõppkontserdil kõlas Eesti
tuntud muusikute Jaak Sooääre ja Tuule Kanni looming
nende ühisplaadilt „Õhtu ilu“.
Ansambli muusikat iseloomustavad enamasti rahulikud, vahel minimalistlikud
kooskõlad, kus domineerivad
rahva- ja jazzmuusika värvingud. Kandle ja kitarri vaheline sujuv muusikaline dialoog
on võrdne — kumbki pool
ei ole teisest üle. Repertuaar
koosneb enamasti omaloo-

gis erinevatel kanneldel ja
parmupillil ning oma suurepärast lauluoskust kasutades
esitas vana-vanaisade laule.
Kontsert oli soe ja armas sissejuhatus algavale jõuluajale.
Vaatamata kiirele jõulusabinale ja tuisusele ilmale, oli
tore koos muusikutega teha
üks mõtterännak ja lõpuks üllatuseks avastada end hoopis
teises paigas ...
2009. aastal esines duo
Tuule Kann ja Jaak Sooäär
kontserdiga
Saue
linna
sõpruslinnas Quincy-sousSénart´is, Prantsusmaal.
Täname kõiki toetajaid ja
abilisi: Kultuurikapitali Helikunsti Sihtkapital, Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp,
Eesti Interpreetide Liit, Saue
Muusikakool, Saue Koolihaldusasutus, Saue linn.
Täname kõiki kuulajaid!
mingust, samuti on kavas mõned rahvamuusikatöötlused,
mis peegeldavad loodust ning
sellega harmoonias olemist.
Kontsert oli justkui rännak
„Teisele poole järve“. Just sellist nime kandis üks esitatud

teostest. Silmapiiri kauguses
kõlasid meie unistused, täitunud või täitmata soovid, mõtteid elust, rõõmust ja rahust.
Kandle ja kitarri maagiline
kooskõla haaras kaasa igat
kuulajat. Tuule Kann män-

Ilusat jõuluaega ja kontserdielamusi soovides,
Kristiina Liivik
„Saue Kontserdisügise“
projektijuht
www.sauemk.edu.ee

Saku ja Saue vahele ehitati muusikaline sõprussild
Reedel, 10. detsembril 2010 toimus Saue Gümnaasiumi aulas
Saku ja Saue muusikakoolide sõpruskontsert.

Saku-Saue muusikakoolid esinesid koos Sauel.

Saue Muusikakooli pere
Saue ja Saku Muusikakoolid
leppisid 2009. aastal kokku,
et üks kord aastas kohtutakse ja esinetakse teineteisele.
Suhtlemise käigus tutvutakse
kooli elu-oluga ja süüakse
kringlit.

Selle aastal oli Saue Muusikakool vastuvõtja rollis. Mõlemad koolid valmistasid ette
soliste ja ansambleid. Saku
Muusikakooli imestuseks polegi Saue sõpradel oma maja,
aga on suur klaver, suur saal
ja stuudio. 2009. aastal Sakus
külas olles rääkisid Saue lap-

sed, et neil on tore väike saal,
oma muusikakool ja vaiksed
ruumid. Nii et igal pool oma
rõõmud!
Saku Muusikakooli pere
kinkis omalt poolt tordi, mida
kõik koos pärast kontserdi
maitsesid. Saue Muusikakool
pani omalt poolt välja soolase

kringli, et ikka jaksu mängida
oleks. Valitses mõnus ja sõbralik meeleolu. Lund sadas ja
torm möllas aga see ei seganud mängijaid. Kõik olid väga
tublid ja positiivsed. Täname
kõiki esinejaid ja õpetajaid!
Tere tulemast meile taas
külla! 

17. detsember 2010

Sillamäe Muusikakool
käis meilt nõu küsimas

10. detsembril 2010 toimus Saue ja Sillamäe Muusikakoolide kohtumine. Sillamäe Muusikakooli külaskäigu
eesmärgiks oli Saue Muusikakooli pop-jazz osakonna õppekavade ja tegevusega tutvumine. Sillamäe Muusikakool
plaanib tulevikus ka Sillamäel džässmuusika osakonna
avada. Ettevalmistused juba käivad. Kohtumise eestvedajaks oli kontrabassist, džässmuusik, pedagoog ja festivali
Nõmme Jazz korraldaja Toivo Unt (pildil vasakul). Toivo
Unt on ka Sillamäe festivali Jazz Time patroon. Sillamäe
delegatsiooni eesotsas olid Sillamäe Muusikakooli direktor Galina Kuznetsova (pildil keskel) ja õppealajuhataja
Svetlana Rosseva (vasakult teine). Saue Muusikakooli
poolt võtsid külalisi vastu Saue Muusikakooli pop-jazz
osakonna juhataja Mairo Marjamaa (pildil paremal), direktor Kristiina Liivik ja õppealajuhataja Terje Mäss.
Delegatsioon tutvus Saue Muusikakooli Džässistuudio
ruumidega.
Saue Muusikakool
www.sauemk.edu.ee

Saue noored lauljad
Harjumaal edukad!
Reedel, 19. novembril toimus Oru Külakeskuses
Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkurss.
Traditsiooniliselt oli Saue linna esindamas mitu ansamblit.
1.–3. klassi vanuseastmes osales kümne ansambli konkurentsis Saue Poistekoori ansambel, kes võitis nooremas vanuseastmes I koha; juhendaja Elviira Alamaa. Ansamblis laulavad: Oliver Strastin, Rasmus Strastin, Kaur
Erik Pääsuke, Sett Puusepp (3.A kl), Alexis Alliksaar,
Märt Tender, Markus Lehtsalu, Rasmus Kuningas (3.C
kl). Žürii kiitis noorema vanuseastme taset väga heaks.
4.–5. klassi vanuseastmes osales Saue Muusikakooli
tüdrukute ansambel; juhendaja Ulvi Kanter. Tüdrukute
esinemine pärjati III kohaga. Ansamblis laulavad: Gethe
Maria Eljas, Maria Kristiina Eerme, Lisa Kõllamõts (3.A
kl), Raili Sõrmus, Laura Tammiste, Gertrud Soone (3.B
kl), Karen Tammsaar (3.C kl), Annabel Kaljusaar (4.A
kl), Brita-Liis Oruste (4.B kl), Greta Reino (4.C kl), flöödil
Grete Saar (6.B kl).
Gümnaasiumiastmes osales kaks Saue ansamblit.
Oma debüüdi tegi Saue Noorte Meeste Koori ansambel,
juhendaja Elviira Alamaa. Nende esitus tunnustati III
koha vääriliseks ja märgiti ära nende head huumorisoont.
Ansamblis laulavad: Karl Hõbessalu (7.C kl), Jasper Alamaa, Joosep Talumaa (8.A kl), Karl Kristjan Kuimet, Ago
Henry Altjõe, Jonas Jaansoo (9.A kl), Mihkel Alamaa,
Mart Jõesaar (10.A kl) ja Oliver Povel-Puusepp.
Gümnaasiumiastmes (10.–12. kl) võitis I koha Saue
Gümnaasiumi 9.–10. klassi tütarlasteansambel SaSir,
juhendaja Grete Põldma, klaveril saatis Gerli Kirikal. Ansamblis laulavad: Kaia-Triin Pääsuke (9.A kl), Mari-Liis
Viisimaa, Aniken Siimon (9.C kl), Grete Marie Sepp, Birgit Suuder (10.A kl), Kärt Johanna Ojamäe (GAG 10. kl).
Juba 4. detsembril on kõik neli ansamblit taas võistlustules Tallinna Reaalkoolis, kus toimub Tallinna ja Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkurss „Volüüm 11“.
Hoidke meile pöialt!
Grete Põldma

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

Järgmine number ilmub
14. jaanuaril 2011
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Mitmesugust
Saue jalgpallipoistel läbi aegade
edukaim aasta!
Saue Jalgpalliklubi
koostöö Harju
Jalgpallikooliga

2009. aasta alguses alustas Saue JK koostööd Harju Jalgpallikooliga. Esmalt
alustati tööd kõige väiksemate, 2003. ja 2004. a sündinud poistega Saue lasteaias
Midrimaa, tänaseks on lasteaias jalgpallitrennis käivaid
lapsi ligikaudu 65. Koostöö
eesmärgiks on ennekõike
klubi haarde laiendamine üle
Harjumaa, lisaks kvaliteetsem treeningute läbiviimine,
võistlustel edukalt esinemine
ning rahvusvahelisel tasemel
läbilöömine. Saue poisid esinevad võistlustel Harju Jalgpallikooli nime all ja kui vaja
Sauet esindada, saab kaasata
ka väljapoolt, näiteks valla
lapsi, et tugevam meeskond
välja panna.
Harju Jalgpallikool, koos
oma juhtidega, on välja kasvanud Saue JK endistest ja
praegustest noortest jalgpalluritest, kes saanud jalgpallipisiku Saue klubis treenides ja mängides alates klubi
loomisest 1998. aastal. Need
noored mehed on valinud
oma elukutseks professionaalse treeneri kutse ning võtavad oma tööd väga tõsiselt.
Harju Jalgpallikooli treenerid
omavad Eesti Jalgpalliliidu ametlikku litsentsi ning
on käinud paljudel maailma
tippklubide koolitustel (RCD
Espanyol, FC Histon, Amsterdadmi Ajax, Horst Wein
HIFK, Espoo Honka, Tottenham Hotspur jne). Järgnevaks
planeeritud koolitus leiab aset
veel selle aasta lõpul Barcelonas, Hispaanias.
Tänu uutele teadmistele ning rahvusvahelistele
kontaktidele on väikelaste
treeningud Sauel Euroopa
tasemel, millega ei saa uhkustada ükski teine klubi Eestis.

Edukas lastevõistkond — 2003. aasta poisid: (tagumine rida, vasakult) treener Lauri
Esko, Rainis Rüütli, Erik Reinumägi, Rauno Notton, Enrico Tulp, Markus Rätsep,
Kenneth Roomets, Martin Aava, treener Lauri Nuuma; (esimene rida, vasakult) Raul
Babajev, Johan Tirmaste, Aaron Jaani, Henri Korts, Oscar Parbo, Andreas Alliksaar,
Marten Jaani.
Kasutusele on võetud innovatiivne metoodika, mida Eestis
varem praktiseeritud ei ole.
Tänu uudsele lähenemisele
on laste huvi mängu ja treenimise vastu suur ning motivatsioon kõrge.

Edukas algus ja
esimesed viljad

2009. aasta sügisel Saue lasteaias avatud, 2003. a sündinud
poiste treeningrühmast on tänaseks päevaks arenenud üks
tugevamaid meeskondi omavanuste hulgas Eestis.
Pärast kolmekuulisi treeninguid alustati juba võistlustel käimisega, kus ka kohe oldi
edukad, võites sõprusmängudes näiteks Levadia, Flora, Keila ja Saku järelkasvu.
Alates 2010. aasta algusest
on osaletud väga edukalt paljudel turniiridel, siin on tulemused:

Sõpruskohtumine jäähokis
4. novembril toimus Jeti jäähallis sõpruskohtumine Tallinna Klubide Koondise ja Saku I Jäähokiklubi vahel,
Saku meeskonnas mängivad ka Saue mehed Andrus
Pihlak ja Peter Hiir.
Enne mängu oli Saku HK-s ärevus suur, sest tegu on erinevates
liigades mängivate meeskondadega — kui Saku I Jäähokiklubi
on esiliiga võistkond, siis Tallinna Klubide Koondis on meistriliiga võistkond.
Tallinna Klubide Koondist oli lisaks täiendatud mitme kogenud mängijaga, nagu mitmekordne Eesti meister Maksim
Ivanov, Rootsis mängiv Kirill Kolpakov ja mitmekordses Eesti
meistriklubis Välgu HK-s (Tartu hokiklubi) mängivad Igor Savov
ja Andrei Tihhomirov. Saku I Jäähokiklubi ridades paistsid eriti silma Peeter Kula ja Kristjan Valk, kes on ka endised Saue
hokiklubi mängijad. Esiletõstmist väärib ka Saku HK väravavaht
Marek Leet, tänu kelle kindlale tõrjetööle jäi mängu lõppseisuks
ainult 4:2 (Tallinna KK kasuks).
Mäng oli väga hoogne ja kiire ning mängu esimene pool oli
väga tasavägine vaatamata sellele, et Tallinna KK-s mängivad
enamikus 18–20-aastased noored, aga Saku HK koosneb enamikus vanematest mängijatest, kes on juba pooleldi veteranid.

Viimsi CUP — I koht; Keila Cup — V koht; Saue Spring
Cup — V koht; Loo Cup — I
koht; EMT KPF Cup — III
koht; Otepää Cup — koht;
Kapa Karikas — I koht; Tartu
Cup 2010 — IV koht; Sparta Cup — II koht; Santos
Cup — II koht; Winter Futsal
Cup — II koht; Tallinna MV I
etapp — II koht; Winter Futsal Cup 2010 — II koht; Sparta Cup 2010 — II koht.

Tulevik

2011. aasta jaanuaris reisivad Harju Jalgpallikooli
Saue 2003. a poisid Soome,
Espoosse, kus mängitakse
Soome tugevamate eakaaslastega. Klubi eesmärgiks on
esineda paremate gruppidega
rahvusvahelisel tasemel, jätkuvalt käia turniiridel ning
süstida jalgpallipisikut võimalikult paljudele noortele

jalgpallihuvilistele. Järgmisena alustavad oma võistlusteed
2004.–2005. a sündinud poisid, kes hakkasid intensiivsemate treeningutega pihta juba
kevadel, nn „sportgrupp“.
Sellelt grupilt ootame vähemalt sama ilusaid esitusi!
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Päevakeskus
tutvub ajakirjanikega
Saue Päevakeskuses on sellel aastal põhjalikult uuritud neid vahendeid, mis on meedia käsutuses selleks,
et meie suhteid ja arvamusi kujundada. Lõppeval aastal on päevakeskuses lugejatega kohtumas käinud
Kadi Ibrus „Päevalehest” ja Paavo Kangur ajakirjast
„Kroonika”.

Kadi Ibrus esindas akadeemilisemat laadi. Jutuks oli arstiabi ja sotsiaalvaldkond. Päevakeskuse rahvas jäi siiski oma
arvamuse juurde, et nemad eelistavad ajalehtedest „Õhtulehte”. „Õhtulehe” ajakirjanikku sel aastal küll ei kutsutud,
see-eest aga vastas meie kutsele ajakirja „Kroonika” ajakirjanik Paavo Kangur. Paavo Kangur oli kaasa võtnud hulgaliselt uuemaid ja vanemaid „Kroonikaid”, sekka ka „Oma
maitset”. „Kroonikat” saab nüüd iga huviline päevakeskuses
lugeda.
Päevakeskuse lugemishuvilised said teada, kuidas saada „Kroonika” kaanetüdrukuks ja kuidas toimib sobivate
„isiksuste” väljavalimise mehhanism. Veidi kiuslikumatele
küsimustele, miks ikka kõiki tuntud tegijaid ei kajastata, me
päris vastust ei saanudki.
Paavo Kanguril oli kaasas ka vastilmunud raamat Urmas
Alenderist, mida iga huviline sai lehitseda.
Kui hästi läheb, siis võib järgmiste „Kroonikate” esiküljel
näha ka Saue prominentseid prouasid. Aga kardetavasti nii
hästi ei lähe … ja „Saue Sõnal” tuleb ikka endal kajastada
Saue prouade ja härrade elu-olu, töid ja tegemisi, saavutusi
ja untsuminekuid. 

Rahvusvaheline koosöö

Harju Jalgpallikooli esimeseks ametlikuks sõprusklubiks on HIFK Soomest.
Klubidevaheline koostööleping käsitleb rahvusvaheliste
jalgpallilaagrite korraldamist
Eestis, seminaride ja sõprusmängude organiseerimist nii
Eestis kui ka Soomes jpm.
Harju Jalgpallikooli lastele, lastevanematele ning kogu
klubile pakub rahvusvaheline
koostöö huvitavat ja kasulikku väljundit ning avardab
osaliste silmaringi jalgpallimaailmast. 

Mängu
esimese
värava löömise au
kuulus küll Saku
HK-le, aga erineva
taseme ja vanuse
tõttu — aga ka selle
tõttu, et paljud Saku
HK
tippmängijad
olid sel hooajal esimestkorda jääl, mis
mängu teisel poolel tõsiselt tunda
andis — jäi mängu
lõppseisuks 4:2.
Tegu oli ilusa hokimänguga ja mõlemalt poolt näidati väga
head taset. Nüüd ootab Saku HK revanšivõimalust. Lepiti kokku,
et järgmisel kuul teeme ühe sõprusmängu veel.
Ootame kindlasti Sauelt hokihuvilisi oma poistele kaasa elama. Täpsemat infot mängu toimumise aja kohta saate Saku HK
netilehelt www.sakuhk.ee.
Lisainformatsioon:
Peter Hiir
Saku Jäähokiklubi juhatuse liige
Tel: 5300 3552

Norra Lions-klubide
abisaadetis jõudis Sauele

4. oktoobril 2010 jõudis Norra 104 Lions-piirkonna poolt kogutud abisaadetis Eestisse — Paidesse, kust see liigub edasi
erinevatesse Eestimaa paikadesse edasitoimetamiseks abivajajatele. Ka sellel aastal sisaldas saadetis põhiliselt lastele
mõeldud riideid, mänguasju jm. Asjad on kõik varem kasutusel olnud ning mõeldud puudustkannatavatele lastele.
LC Saue liikmed andsid Norrast tulnud abisaadetise 2. detsembril 2010 üle Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajatele, kes
organiseerivad selle laialijagamise abivajajatele Saue Päevakeskuses.
Tõnu Kumari
LC Saue pressisekretär

6

Saue Sõna
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Toiduraha
Jaanuarikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis:

Detailplaneeringu
avalikustamine

1.–9. klass —
96 kr/ 6.14 €
10.–12. klass —
288 kr/ 18.41 €
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ
arvele: Swedbank, a/a
nr 221018424457 hiljemalt 7. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimed ja klass.
Sularahas arveldamist
ei toimu!!! Palume kindlasti registreerida sööjaks
ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta. Antud aegadel saab sööklas pikendada toidukaarte.
Õpilase puudumisest
teavitada toitlustusfirmat,
söökla telefon 659 6068.
Toiduraha tasumiseks
on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu
sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks palun
pöörduda söökla juhataja
poole, ulle.jahesalu@real.
edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 699 2039, söökla
juhataja Ülle Jahesalu.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Saue Linnavalitsuse 28.01.2009 korraldusega nr 19
algatatud Saue linna Kadakamarja tn 9 kinnistu detailplaneering haarab Kadaka elamupiirkonna keskosas Kadakamarja ja Muskaadi tänavate ristmiku
lähedal asuvat väikeelamumaad suurusega 1515 m2.
Detailplaneering algatati seoses maaomanike sooviga püstitada krundile kahe korteriga üksikelamu ning korrigeerida
ehitusalust pinda. Detailplaneeringuga määratakse nimetatud elamukrundile uus ehitusõigus ja piirangud ning lahendatakse tehnovõrgud, haljastus, heakorrastus ja juurdesõidud.
Detailplaneering ei muuda Saue linna kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning Saue Linnavalitsuse 01.12.2010 korraldusega
nr 338 vastu võetud ja esitatud avalikustamisele.
Saue linna Kadakamarja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tn 7 teise korruse
fuajees Saue Linnavalitsuse tööaegadel 3. jaanuarist kuni
17. jaanuarini 2011.
Informatsiooni detailplaneeringu kohta saab detailplaneeringu koostajalt AS Nord Projekt, arh Meeli Truu, info tel
640 3950, info@nordprojekt.ee.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta saab
esitada Saue Linnavalitsusele kirjalikult aadressil Tule tn 7,
Saue linn 76505 või e-postiga saue@saue.ee hiljemalt
17. jaanuarini 2011.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 17. jaanuaril 2011
algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis.

Jäätmeveo
teenustasude
muutmine
Alates 01.02. 2011. a muutuvad jäätmeveo teenustasude hinnad. Hinnatõus on tingitud prügilate ladestamistasude, saastetasude ja kütusehinna tõusust.

Joonistuste ja keraamika
näitus
Saue Huvikeskuse
Kunstistuudio
on
tegutsenud alates
2008. aastast tänaseni. Selle aja
jooksul oleme pakkunud kunstiõpet
nii õpilastele kui ka
täiskasvanutele. Enamik kursustest on lõppenud kursuslaste
tööde ühisnäitusega Saue Gümnaasiumi ruumides või Saue
Linna Raamatukogus.
6. detsembril avasime pidulikult meie 10. näituse. Näituse
avamisele olid palutud kõik asjaosalised ja ka Saue Linnavalitsuse esindajad. Linnapea Harry Pajundi avaldas tunnustust inimestele, kes on tegelenud oma harrastusega sellise
pühendumuse ja põhjalikkusega. Selle töö tulemus on nüüd
vaatamiseks välja pandud. Sel korral saab näha täiskasvanute joonistuskursusel osalenute töid ja harrastuskeraamikute
valmistatud esemeid.
Joonistuste ja keraamika näitus Saue Linna Raamatukogus jääb avatuks kuni 22. detsembrini 2010.
Virve Laan

Detsember Keila
Miikaeli koguduses
• 19. detsember kell 11.00 — Advendiaja 4. pühapäev
PEREJUMALATEENISTUS. Laulab koguduse lastekoor
„Miikael“ ja Pärnu segakoor „Endla“
• 24. detsember — Jõuluõhtu jumalateenistused:
kell 16.00 — laulab koguduse seenioride segakoor
kell 18.00 — laulab koguduse segakoor „Miikael“
• 25. detsember kell 11.00 — I jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
• 26. detsember kell 11.00 — II jõulupüha jumalateenistus
armulauaga
• 31. detsember kell 18.00 — Vana-aasta jumalateenistus
armulauaga
„Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!“
/Mt 3:2/

SAUE UJULA
AVATUD:
E–R 6.30–22.00; L 9.00–17.00; P 9.00–20.00

SAUE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Saue, 01. detsember 2010, nr 340
Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasude
muutmine

Saue ujula juures töötab iga päev

Lähtuvalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6
lõikest 1, „Jäätmeseaduse” § 66 lõikest 5, Saue Linnavolikogu 26.03.2009 määruse nr 62 „Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine ja korraldatud
jäätmeveo eri- ja ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine” § 2, Saue Linnavolikogu 20.02.2008 määruse nr
41 „Jäätmeveo teenustasu määramise korra kehtestamine”
§ 2 ja korraldatud jäätmeveo konkursil ainuõiguse saanud
Ragn-Sells AS 16.11.2010 taotlusest nr 4.2.1/508, annab
Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:

JÕUSAAL

1. Lubada Ragn-Sells AS-il kehtestada alates 01.02.2011
jäätmeveo teenustasud segaolmejäätmetele alljärgnevalt:

Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee/

Hinnad väga soodsad.
Täpsem info http://koolihaldus.saue.ee/
või tel 659 6669

Wildlife lemmikloomatoit
nüüd ka Sauel!
Taani kvaliteet (Premium klass)
ja taskukohane hind — koeratoit 5 kg kõigest 125.Tee oma lemmikule maitsev jõulukink!

SAUE LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit
ainult 75.- (tavahind 175.-)
Sooja 1, Saue, tel. 600 3382
E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

Konteineri
tüüp

Ühe korra tühjendushind
Uus hind
eur km-ta

Uus hind Uus hind
eur km-ga kr km-ta

Uus hind
kr km-ga

Jäätmekott
kuni 20 l
ja 4 kg

0.73

0.88

11.45

13.74

Jäätmekott
150 l
ja 10 kg

1.17

1.40

18.32

21.98

80 l

1.60

1.92

25.04

30.05

140 l

1.98

2.38

30.99

37.19

240 l

2.22

2.67

34.81

41.77

370 l

2.71

3.25

42.37

50.84

600 l

3.51

4.21

54.96

65.95

800 l

3.90

4.68

61.07

73.28

2500 l

9.76

11.71

152.68

183.22

4500 l

17.56

21.08

274.82

329.78

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Harry Pajundi
Linnapea

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Reklaamid ja tarbijainfo

Üllatusterohke
meelelahutusprogramm
Ansambel „Meister ja Margarita“
Meeleolukas tantsumuusika 1950-ndatest 90-ndateni

Õhtujuht: Peep Raun

MIDA PIKEMAKS AJAKS RENDID
SEDA SOODSAM ON HIND!!

MURDMAASUUSKADE MÜÜK
JA HOOLDUS
MURDMAASUUSKADE HOOLDUS ALATES 50.MÄESUUSKADE HOOLDUS ALATES 75.LUMELAUA HOOLDUS ALATES 100.-

INFO RENDI, HOOLDUSE JA
MÜÜGI KOHTA
TEL. 51906524
TEL.5119209
SOOJA 1, SISEHOOVIS
RATTAPOOD@PLEKKLIISU.EE

Piletid hinnaga 100 krooni müügil Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124) E–N 15.00–18.00

Juuste lõikus 60.-,
soeng 60.-, juuste
värvimine 130.-,
triibutamine 130.-,
keemiline lokk 130.-

B-KAT. KURSUSED SAUEL SOOJA TN 1
06.01.2011 KELL 18.00 NELJAPÄEV
12.01.2011 KELL 10.00 KOLMAPÄEV
13.01.2011 KELL 18.00 NELJAPÄEV
KURUSUSE JA

Helista, lepime aja kokku!
Tel 670 9024, mob 557 5979

LÕPPASTMEKOOLITUS SAUEL

LISASÕIDUTUNDIDE

18.12.2010 KELL 10.00 LAUPÄEV
27.12.2010 KELL 18.30 ESMASPÄEV
MAKSUAMET 21%
03.01.2011 KELL 18.30 ESMASPÄEV
08.01.2011 KELL 10.00 LAUPÄEV
10.01.2011 KELL 18.30 ESMASPÄEV
B-KAT. KURSUSED TALLINNAS NARVA MNT 7
EEST TAGASTAB

21.12.2010 KELL 10.00
11.01.2011 KELL 18.00

TEISIPÄEV
TEISIPÄEV

KURSUSE EEST SAAB MAKSTA
KOLMES OSAS. KURSUS SISALDAB
TEOORIAT, 40 SÕIDUKORDA JA

Soovin leida
8. klassi õpilasele
inglise keele
järeleaitamise
õpetajat
Tel 502 6271

...SEST KEEGI EI OLE SÜNDINUD AUTOJUHIKS...

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

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn)

müüb puitbriketti
hinnaga alates
2300.- kr tonn.
Saadaval 35-kilosed
ja 500-kilosed kotid.
Transport Saue piires
TASUTA.

Otsin tööd

Müüa

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

 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615.

 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Väljaõppinud puudelangetaja teostab ohtlike puude ja okste raiet. Tööd
teen tõstuki ja köistehnikaga. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5616 9864
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
5324 5735 Rainer

Üürile anda
1-toal korter
Koondise tn
pikemaks ajaks
Korter osal möbleeritud.
Tel 509 1859

E-KOOLI

INFO JA REGISTREERIMINE:
SOOJA TN. 1 , SAUE LINN TEL. 51906524
NARVA MNT .7 , TALLINN TEL. 5059957
WWW.PLEKKLIISU.EE
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LUMELAUA - JA MÄESUUSA
KOMPLEKT 180.– PÄEV
SUUSABOKSID 95.– PÄVE
KIIVER 75.– PÄVE
PRILLID 75.– PÄVE

Avatud baar

Kersti juures Sauel,
Kuusemetsa 36

17. detsember 2010

LUMELAUDADE JA
MÄESUUSKADE RENT
JA HOOLDUS!

30. detsembril kell 19.00
Saue koolimajas

AASTALÕPUPIDU

Saue Sõna

SELTSING
„ALLA BREVE”
TÄNAB SAUE LINNAVALITSUST
TOETUSE EEST
PROJEKTI
„KOLLEEGIKONTSERT”
KONTSERDILE
SAUE
KRISTLIKUS VABAKIRIKUS
4. NOVEMBRIL 2010.

 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate
eemaldamist. Omame turva- ja
ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel
ronimistöödel. Tel 5616 9864

 Müüme puitgraanulit (8 mm),
puitbriketti, küttepuid. Transport.
Lisainfo tel +372 5664 2025,
www.pelletsgrillhouse.ee

Südamlik kaastunne Ellele
venna

Endel Ehrbergi
surma puhul
Saue Päevakeskus
ja päevakeskuse käsitööring

Pakun tööd
 Hommikul tänavalt ja eramu
hoovist lume koristamine. Sobib
pensionärile. Kokkuleppel ka muid
majapidamise töid. Helistada
tel 5341 6636.
 Ettevõte Sauel vajab (kiiresti!)
kogemustega õmblejat. Töökoormus:
1–2 tööpäeva nädalas. Töö sisu:
parandustööde tegemine. Töövahendid
meie poolt. Töötasu kokkuleppel. Info
tel 5623 7070 Karmen
 Masinaehitusettevõte OÜ Sami-Lift
võtab tööle MASINATE VÄRVIJA ja
KOOSTAJA. Töö sisu: 1. Ettevõttes
toodetavate masinate ja seadmete detailide värvimine kõrgsurve püstolvärviseadmetega. 2. Seadmete koostamine.
Nõudmised kandidaadile: 1. Varasem
töökogemus masinate ja seadmete
värvimisel ning koostamisel. 2. Tehniline taiplikkus, jooniste lugemise oskus.
3. Korrektsus, täpsus, kohusetunne. 4.
Eesti keele oskus. Töötasu kokkuleppel. CV saata: sami@sami.ee või Tule
20, Saue 76505. Tel: 670 9040,
www.sami.ee
 Otsin lastele soome keele õpetajat,
Sauel. Tunnid vähemalt 2 korda nädalas. Asjaga on kiire! Kontakt: Rutta mob
+372 5662 7218 (ainult nädalavahetusel), Edward mob +372 5691 0006

Kinnisvara
 Müüa Sauel Koondise tn 2-toaline
korter, 52,1 m2, III korrus. Hind
550 000.- Telefon: 5558 1121
 Müüa 4-toaline korter või vahetada
korter Keilas 2-toalise vastu, kolmekordses majas ja kolmandal korrusel,
rõduga, mis on 9 m2.
Telefon 686 1346.

Avaldame kaastunnet Viivele ja
lastele perekondadega armsa
abikaasa, isa ja vanaisa

ENDEL EHRBERG’i
surma puhul
Endised töökaaslased
Harju EPT RTB-st

Südamlik kaastunne Viivele

abikaasa
surma puhul
Saue Päevakeskus,
päevakeskuse käsitööring
ja ansambel „Rukkilill”

Ma näen, kui lasen isa käest
lahti kord,
et teha ise sammud siin maailmas ...
Õpetaja Kirsti Kadakale
avaldavad kaastunnet

ISA
kaotuse puhul
Saue Gümnaasiumi 6.A klassi
õpilased ja lapsevanemad

