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Kati Ristoja
avalike suhete
ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist

Linnaelu

Saue linna 2010. a
eelarve täitmine
Saue Linnavolikogu kinnitas
2010. a eelarve 18. veebruaril
2010. a. Tulude eelarve täideti
89-protsendiliselt, kulude eelarve 73-protsendiliselt. Saue linna
suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu laekumine järgis kuude
lõikes 2007. aasta trendi, jäädes
aastas tervikuna 3 protsendi võrra madalamaks kolme aasta tagusest laekumisest. Loe lk 4

Konkursile „Aasta Tegu“ esitati seekord kuus kandidaati. Teiste
hulgas ka Sauele Töö pst ja Rauna tn ristmiku kõrval olevale
haljasalale rajatud mänguväljak, mille autoriks on Saue linna
Linnaelu
elanik Tiit Mägi.
Uus Tallinna–Saue
bussiliinliin nr 191

AS Hansabuss alustab alates
01.02.2011 opereerimist bussiliinil nr 191 Tallinn–Saue. Väljumisi
hakkab olema tööpäeviti ühel
suunal 16, edasi-tagasi kokku 32.
Esimene väljumine nii Sauelt kui
ka Balti jaamast toimub kell 6:30
ja viimane 21:30, buss sõidab iga
tunni järel. Loe lk 2

2010. aasta oli lasterohke: aasta jooksul
registreeriti 102 sündi.
Sündis 67 poissi ja 35
tüdrukut.
Võrreldes eelmise aastaga sündis 6 ilmakodanikku rohkem. Ajalooliseks
teeb aasta seegi, et esmakordselt nägid Saue linnas
ilmavalgust kolmikud.
Populaarsemad poisslapse nimed olid Karl, Robert ja Oliver. Tüdrukutele
pandi rohkem eksootilisi
nimesid — Elisabeth, Lisandra ja Anette.
2010. aastal läks manalateele 32 inimest,
2009. aastal oli surmajuhtumeid 46.
110 inimest valis oma
uueks elupaigaks Saue
linna. Saue linna elanike arv oli 31. detsembri
2010. aasta seisuga 6021
inimest, neist mehi 2847
ja naisi 3174. Võrreldes
aasta algusega kahanes
linlaste arv 55 isiku võrra.
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Saue linna aasta teoks valiti
laste mänguväljaku rajamine
Töö pst 2 kinnistu kõrvale
2010. aastal
sündis Saue
linnas esmakordselt üle
saja lapse

14. jaanuar 2011

Noored

Valgehobusemäel
kajasid Saue noorte
kilked
27. detsembril toimus noortekeskuse eestvedamisel mõnus
jõulusõit Jänedale Valgehobusemäele, kuhu olid oodatud kõik
Noorteka noored sõbrad. Meiega
tulid kaasa ka Austraaliast pärit
Kaitlyn ja Cameron, kelle jaoks oli
tegemist ilmselt tõelise elamusega — nende igapäevaellu selline
lumekogus just ei kuulu. Loe lk 5

Noored

Jõulud Saue
Gümnaasiumi
algklassides
Kati Ristoja

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna
peaspetsialist
Laste mänguväljak rajati
täiesti priitahtlikult ning idee
autori rahastusel, kes tõdeb,
et tegi seda kõigi piirkonna
laste huvides. Tegu on seda
tunnustatavam, et selles eramute piirkonnas ei olegi lastel
täiesti oma, avalikku mänguväljakut. Erakordne on seegi,
et tunnustust leidnud tegu tehti
majanduslikult keerulisel ajal,
mil enamikul inimestest on
oma kohustustegagi keeruline
toime tulla.

Lisaks peaauhinnale, milleks on tammekujuline keraamiline seinaplaat ning
hinnaline kingitus, otsustas
linnavalitsus konkursi raames
tunnustada ka teise ja kolmanda koha saavutanuid hinnaliste
esemetega. Teist ja kolmandat
kohta jäid omavahel jagama
esmakordne kolmikute sünd
Saue linnas ja Evelin PovelPuusepa, Helle Koppeli ning
Saue Kodu-uurimise Seltsingu
tegevus. Seega pälvivad linna-

valitsuse auhinna ja kingitused
Saue linna noored lapsevanemaid Maarja ja Alari Orion,
kelle perre sündisid tänavu oktoobrikuus kolmikud — kaks
poissi ja tüdruk, ning Evelin
Povel-Puusepp, Helle Koppel
ja Saue Kodu-uurimise Seltsing tubli töö eest Saue ajaloo
ja sugupuude uurimisel, näituste korraldamisel, ajalooliste
materjalide kogumisel, säilitamisel ja esitlemisel.
Lisaks eespool mainitutele
olid konkursi nominentideks
veel Lehtmetsa tänava lumelinn, mille autoriks on Tauno
Palo, kes ehitas oma kodumaja

ette kõigest kolme ööpäevaga
tõelise eskimote küla; mälumängu võistkond Tammetark,
kes saavutas kohalike omavalitsuste mälumängu suursarjas
„Eesti Maakilb“ ülekaaluka
võidu; festival Visioon — rahvusvaheline muusikasündmus
Saue linnas ja Tallinnas. Võitjaid ning nominente premeeritakse 23. veebruaril toimuval
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikul kontsertaktusel.
Linnavalitsus kinnitas konkursi tulemused 29. detsembril
toimunud erakorralisel linnavalitsuse istungil. 

Jõulud on kahtlemata eriline püha
ja eriline oli ka algklasside jõulunädal. Esmaspäev algas jõulupidudega, kus erilist elevust tekitas
jõulunäidend „Tühjade susside
saladus”, sest näitlejatena astusid üles õpetajad. Loe lk 5

Kultuur

Eakate
aastalõpupidu tegi
südame soojaks
Kenasti kaunistatud saalis ootasid saabujaid pikad laudade read.
Ehkki peolisi oli üle 160, jätkus
kohti lahedalt kõigile. Aastalõpp
on kohane aeg meeles pidada
tublisid tegijaid. Loe lk 6

Saue Sõna

Linnaelu
Saue Sõna
sai uue näo
Alanud aasta on toonud
meile nii suuremaid kui
ka väiksemaid uuendusi.
Ka Saue Sõna, üks Eesti
omavalitsuste
staažikamaid infolehti, on pidevas
arengus — väliselt ja sisuliseltki. Tänane leht peaks
tegijate arvates kujunema
teatud verstapostiks ajalehe muutumisel veelgi
sisukamaks ja visuaalselt
nauditavamaks.
Uuenduskuur paistab
silma kohe avalehel, kus
on kasutatud enam nüüdisaegseid lehe maketeerimise põhimõtteid. Lisaks
hakkavad sellel küljel ilmuma peale juhtloo ka Saue
linna või Harjumaad käsitlevad uudised.
Parema ülevaate saamiseks tõstsime — ikka
lugejatele mõeldes — ümber teise ja kolmanda lehekülje. Enam väärtustasime
kolmandat külge, kus leiab
kajastamist linnavalitsuse
ja volikogu ametlik teave.
Teisele leheküljele („Linnaelu“) tõime sisse lugejatele uue küsimiste-kostmiste rubriigi „Sauelane
arvab“, mis kajastab Saue
elanike arvamusi päevakajalistel teemadel.
Ühe suurema uudisena hakkame kord kuus
tutvustama Saue linna
erinevaid ettevõtteid. Tahame rääkida nii firmade
igapäevategevustest kui
ka arenguplaanidest. Ja
loomulikult inimestest, kes
linnas töökohti loovad ning
uutesse ideedesse investeerivad.
Saue Sõna ilmub nagu
siiani kaks korda kuus (v.a
juuli ja august, mil ilmub
üks lehenumber) ning iga
kuu viimases numbris
avaldame ka järgmise kuu
ürituste kalendri.
Loodame, et uuenenud Saue Sõna pakub teile veelgi enam kasulikku
lugemist teid huvitavatel
teemadel.

Kati Ristoja
avalike suhete
ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
Järgmine number ilmub
28. jaanuaril 2011
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Sauelane arvab
Kuidas tuli teie jaoks euro?
Kuidas uue rahaga hakkama saate?
Andra Salutee
Saue Lasteaia Midrimaa juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
„Euro tuli väga rahulikult ja valutult. Eelistan kaardimakseid ja sularaha oman vähe, mis on endalegi
üllatuseks ja rahakott on väga tühi. Jätkan kaardimaksetega niikaua, kui täpselt aru saan, mis
ümberringi toimub. Eurokalkulaatorit ei kasuta ja
peast ka ei arvuta, lihtsalt ostan neid asju, mida
olen alati ostnud. Euro tulek ei too endaga esialgu
mingeid muudatusi lapsevanematele lasteaiaga
arveldamisel, aga eks ole näha, mis toidukaupade
hinnad teevad. Juhul, kui hinnatõus jätkub, tuleb
teha ka vastavad korrektiivid.“
Rein Eenraid
Saumer OÜ keevitaja
„Euro tulek tekitas palju segadust,
aga saan hakkama. Ostude sooritamisel eelistan kaardimakseid, ent
kasutan ka paberraha. Euromüntide hoidmiseks
kasutan spetsiaalset plastmassist eurotaskut.“
Ülle Kasela
kaupluse Karni juhataja

muudeti ka kassapidamise süsteem. Eesti krooni
arvutame kalkulaatoriga ja eurokalkulaatorit ei
kasuta. Seoses euro tulekuga on käive peaaegu
poole väiksem kui eelmisel aastal samal ajal. Inimesed ei anna enam raha nii kergelt ära ja euro
tulek hakkas mõjutama käivet juba pärast jõule.
Praegu makstakse rohkem sularahas ja eelistatakse Eesti krooni. Endale meeldib euro tunduvalt
rohkem kui eesti kroon. Toidukaupade pakkumised
tarnijatelt on kõik 40–50% odavamad.“
Armand Nagel
pensionär
„Minu jaoks ei olnud mingisuguseid ootamatusi, sest sain juba varakult eurokalkulaatori ja umbes
kaks kuud enne euro tulekut arvutasin välja, kui palju on eurodes 10 krooni, 20 krooni
jne, et oleks mingisugunegi ülevaade. Esimese ostu
tegin Maximas, aga et paberraha oli vahetusrahana väga vähe, siis anti peotäis münte. Pärast seda
otsustasin, et enam paberrahaga makseid ei tee ja
lähen üle kaardimaksetele. Aga kaardimaksetega
tuleb ka ettevaatlik olla, sest alati ei pruugi tehnilistel põhjustel kaardiga maksmine õnnestuda.“

„Euro tulekuks valmistusime ka 1.
ja 2. jaanuaril, muutsime hindasid,

Hansabuss hakkab
veebruarist
teenindama Tallinna–Saue liini nr 191
AS Hansabuss alustab alates
01.02.2011 opereerimist bussiliinil nr
191 Tallinn–Saue. Väljumisi hakkab olema tööpäeviti ühel suunal 16, st edasitagasi kokku 32.
Esimene väljumine nii Sauelt kui ka Balti jaamast toimub kell 6:30 ja viimane 21:30, buss
sõidab iga tunni järel. Laupäeviti on väljumisi
poole vähem, Saue poolt on esimene väljumine kell kaheksa ja Tallinnast kell üheksa.
Viimane väljumine toimub Sauelt kell 20:15
ja Tallinnast 21:30. Siinjuures on arvestatud
asjaoluga, et Saue elanikul oleks võimalik veel
hilisemal ajal koju tagasi sõita. Sõiduplaani
kohta täpsemat infot leiate Saue Linnavalitsuse ja Hansabussi kodulehelt.
Piletihinnad jäävad suurusjärgult samaks,
mis on ka täna kehtivad, küll aga teeb EUROdesse ümardamine väiksed korrektiivid. Saue
elanikele, kes siiani said sõita tasuta, jäävad
kehtima samad õigused, aga selleks tuleb
Saue linnavalitsuselt saada magnetkaart,

mida bussijuht sõitude fikseerimise eesmärgil läbi kassaaparaadi tõmbab. Nimetatud
süsteem on vajalik eelkõige Saue Linna poolt
makstava sõidusoodustuste kompensatsiooni
suuruse määramiseks, samuti analüüsiks ning
aruandluseks tasuta sõidusoodustusi saavate
inimeste liikumiste arvu kohta. Hansabuss
soovib paari esimese kuu jooksul käivitada
elektrooniliste kuupiletite müügi ning välja töötada ettevõtetele paketid oma töötajate transportimiseks nimetatud liinil.
Hansabussi soov on tuua liinile uut kvaliteeti nii teeninduses kui ka busside näol. Näiteks
üheks lisateenuseks on reisijatele bussis tasuta toimiv WIFI ühendus. Kuivõrd reis kestab ca
1 tunni, siis tänapäeval on piisavalt reisijaid,
kellel on võimalus kasutada oma sülearvutit
või nutitelefoni kogu reisi vältel.
Hetkel käib töö bussipeatustesse info paigaldamisega ja bussijuhtide värbamisega, mis
peaks lõppema hiljemalt jaanuari lõpuks.
Hansabuss on 15-aastase kogemusega
bussiettevõte, mis osutab teenust selliste kaubamärkide alt nagu Mulgi Reisid, Tallinn City
Tour, Tallinna ja Riia vaheline Hansabuss Business Line, Hansarent ja Hansabuss Latvia.
Hansabuss Grupp opereerib täna 280 bussiga
üle Eesti.
Lugupidamisega,
Andres Puskar
AS Hansabuss

Ronge võeti
vähemaks

Kriisikomisjonis arutati
lumetõrje probleeme

Tulenevalt 23. detsembril
Aegviidus toimunud õnnetusest, milles Elektriraudtee kaotas ühe rongikoosseisu, ning rasketest
lumeoludest rööbasteedel,
jätab Elektriraudtee alates
3. jaanuarist 2011. a kuni
käesoleva liiklusperioodi lõpuni (28.05.2011) käigust
ära järgmised elektrirongid:
540 Pääsküla (16:25) –
Tallinn
607 Tallinn (18:35) – Keila
608 Keila (19:11) – Tallinn
609 Tallinn (19:53) – Keila
610 Keila (20:51) – Tallinn
557 Tallinn (21:30) – Pääsküla

6. jaanuaril toimus Saue linna kriisikomisjoni koosolek,
mida juhtis komisjoni esimees, linnapea Harry Pajundi.
Koos Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Perearstikeskuse esindajatega arutati lumetõrje olukorda Saue linnas.
Heakorratöid on kohustatud teostama Tänavapuhastuse
AS, kes läbiviidud riigihanke konkursil tegi vähempakkumise.
Kahjuks ei suuda tööde teostaja täita lepingust tulenevaid
kohustusi ning vaatamata korduvatele kirjalikele ja suulistele
pretensioonidele jätab töö suuresti soovida.
Liiklusolud Saue linnas on muutunud ohtlikuks just kõrgete lumevallide, koristamata kõnniteede ja ülekäiguradadele
ning libedate ristmike tõttu.
Oluliselt on raskendatud ka päästetehnika juurdepääs mitmele tänavale.
Saue Linnavalitsus ja Saue linna kriisikomisjon teevad
enda poolt kõik, et tõhustada meie kodulinna puhastamist
lumest ja tagada linnaelanike liiklusturvalisus.
Kati Ristoja

Planeeringute teated
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a määrusega nr 18 kehtestati Saue linna üldplaneering.
Üldplaneering hõlmab kogu Saue linna 4,4 km2 suurust territooriumi ning selle koostamisel arvestati ka linna lähialade
planeeringutega. Samuti on arvestatud Tallinna Ringtee T11
ja Tallinna–Pärnu–Ikla maantee rekonstrueerimise kavadega.
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel võeti aluseks
keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused.
Üldplaneering annab Saue linna edasise ruumilise arengu
põhisuunad.
Üldplaneeringus määratakse Saue linna maakasutuse
juhtotstarbed ja kõige üldisemad hoonestustingimused, arvestades linna sotsiaal-majandusliku arenguplaaniga ning
sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuri arengu vajadustega.
Ühtlasi määratakse ära ka väljaarendatava linna keskuse
paiknemise, rohealade säilitamise ja kasutamise põhimõtted,
samuti elamualade ning äri- ja tööstusalade arengusuunad.

Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneering on kehtestatud:
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010. a otsusega nr 64
kehtestati Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiala detailplaneering.
Detailplaneering hõlmab Saue linna keskosas, Saue
Gümnaasiumi krundi ümbruses paiknevat 5,23 ha suurust
ala, seniste sihtotstarvetega sihtotstarbeta ja kaitsealune
maa. Planeeringu eesmärgiks oli lahendada kooliümbruse
maa-ala arenguprobleemid. Detailplaneeringu koostamisel
lähtuti keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustest.
Detailplaneeringuga jagati planeeritav maa-ala kaheks hoonestusõigusega ühiskondlike ehitiste maaüksuseks planeeritava algkooli ehitamiseks, üheks üksikelamu krundiks ja
transpordimaaks, mis on mõeldud Nurmesalu tänava ja Tule
põik tänava ühendamiseks ning selle äärde koolile vajaliku
autoparkla rajamiseks. Planeeringuga haaratud kaitsealuse
Saue tammiku piirid ja kasutusrežiim jäävad endiseks.

Saue linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule põik 1 ja
3 detailplaneeringu avalikustamine:
Saue linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule põik 1 ja 3 kinnistute detailplaneering on läbinud vajalikud menetlusetapid
ning Saue Linnavalitsuse 29.12.2010 korraldusega nr 373
võeti vastu ja esitati avalikustamiseks.
Detailplaneering hõlmab Saue linnas Tule tänava ja Kadaka elamupiirkonna vahelist maa-ala Tule põik tänavast kuni
AS-i Paulig Baltic kinnistuni, suurusega 2,69 ha. Planeeritav
ala koosneb praegu kaheksast maaüksusest, millest seitse
on riigikaitsemaa ja üks reformimata riigimaa sihtotstarbega.
Detailplaneeringu eesmärgiks on: korrastada maaüksuste
piirid, luua viis eraldi maaüksust, muutes nende sihtotstarbed riigikaitse maadest äri ja tootmismaadeks ning reformimata riigimaa transpordimaaks. Planeeritavale alale on
ette nähtud kaks uut juurdesõitu ning olemasolev juurdesõit
suletakse. Detailplaneering annab võimaluse olemasolevat
hoonestust laiendada Tule tn 24, 24B ja 24C maaüksustel.
Tule põik tn 1 hoone (endine ARK-i hoone ) võib ehitada ühe
korruse võrra kõrgemaks. Detailplaneeringuga lahendatakse
maaüksuste tehnovarustus.
Saue linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule põik 1 ja 3
kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel
Linnavalitsuse ( Tule tn 7, Saue linn) teise korruse fuajees
linnavalitsuse tööaegadel 21. jaanuarist kuni 4. veebruarini
2011.
Informatsiooni detailplaneeringu kohta saab detailplaneeringu koostajalt, OÜ Stuudio Beeta arhitektilt Urmas Elmikult
tel 677 6633, e-post arh@stuudiobeeta.ee.
Märkused ja ettepanekud detailplaneeringu kohta palume
saata kirjalikult Saue linnaarhitektile postiga aadressil Tule tn
7, Saue linn 76505 või e-postiga kalle.koppel@saue.ee.
Detailplaneeringu väljapaneku avalik arutelu toimub
7. veebruaril 2011. a algusega kell 18.00 Tule tn 7 kolmanda korruse saalis. 

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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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 16. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu
16. istung toimus 16. detsembril
2010. a. Päevakorras oli:
1. Saue linna üldplaneeringu kehtestamine
/12 poolthäälega (kohal 13 volikogu
liiget, 1 liige viibis istungi ajal saalist
väljas) võeti vastu määrus
nr 18/.

3. Saue linna 2011. aasta eelarve II lugemine
/14 poolthäälega (1 erapooletu) otsustati suunata
eelnõu volikogu III lugemisele/.
4. Saue linna teenetemärgiga autasustamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 65/.
5. Klassitäituvuse ja pikapäevarühma ülemise piirnormi
kehtestamine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 66/.
6. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate
ülesannete delegeerimine /10 poolthäälega
(5 vastuhäält) võeti vastu otsus nr 67/.
7. Saue lasteaia Midrimaa põhimäärus
/12 poolthäälega (2 vastuhäält ja 1 erapooletu)
otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning
määrata arutelu juhtivaks komisjoniks hariduskomisjon/.
8. Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
9. Fraktsiooni Kindlad tegijad — uus tulevik poolt esitatud
Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Bussiliinile nr 190
vedaja valimiseks avaliku konkursi korraldamine kommertsliinina” /fraktsiooni esimees võttis eelnõu tagasi/.
10. Info
10.1 Saue Linnavolikogu liikmetele arvutite soetamisest
10.2 Saue linna põhimäärusest
/Informatsioonid võeti teadmiseks/
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Pertel
Saue Linnavolikogu assistent

Saue Linnavolikogu
otsus
Saue, 16. detsember 2010, nr 66

Klassitäituvuse ka pikapäevarühma ülemise
piirnormi kehtestamine
Vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse „§ 26 lg 3,
§ 38 lg 3 ning Saue Gümnaasiumi direktori ettepaneku ja
Saue Gümnaasiumi hoolekogu nõusoleku ja linnavalitsuse
ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu
o t s u s t a b:

Määruse kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse“ § 22 lõike 1 punkti
5 „Spordiseaduse“ § 3 punkti
2 ja „Noorsootööseaduse“ § 6
lõike 1 punkti 2 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev kord sätestab
Saue linna (edaspidi linna) eelarvelistest vahenditest (edaspidi eelarvest) linna avalikes
huvides tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele (edaspidi
mittetulundusühendused) toetuste taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuste eraldamise, järelevalve teostamise ning
aruandluse korra.
(2) Toetuse andmise eesmärk on linna avalikes huvides
tegutsevate ja linna elanikele
suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamine ning
erinevate vajadustega elanike
gruppidele vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine.
(3) Toetuse taotlemisel on
eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab linna arengukava eesmärkide saavutamist.
(4) Käesolev kord ei kehti
Saue Linnavalitsusega (edaspidi linnavalitsusega) mitmeks
aastaks sõlmitud koostöölepingu alusel toetatavate tegevuste
kohta.

§ 2. Toetuse taotlemine
(1) Taotleja esitab toetuse saamiseks linnavalitsusele
vormikohase taotluse paberkandjal või elektrooniliselt
järgmisteks tähtaegadeks: 20.
jaanuar, 20. mai, 20. oktoober.
(2) Taotlus sisaldab tegevuse kirjeldust, eesmärke, osalejate arvu, eelarvet ja kaas- või
omafinantseeringut, mis ei saa
olla väiksem kui 15% taotluse
eelarvest.
(3) Käesoleva korra alusel
ei toetata:
1) ehitus-, remondi- ja renoveerimistöid;
2) majutus- ja toitlustuskulusid;
3) personalikulusid.
(4) Taotluse vormi kinnitab
linnavalitsus.
§ 3. Taotluse menetlemine
(1) Menetlusse võetakse
tähtaegselt ja vormikohaselt
esitatud taotlused.
(2) Vastav ametnik kontrollib taotluse nõuetekohasust,
selles esitatud andmete õigsust
ning kavandatava tegevuse
vastavust käesoleva korra §1
lg 2 nõuetele.
(3) Kui taotlus ei vasta
nõuetele, antakse taotlejale 10
päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda
määratud tähtajaks puudusi,
lõpetatakse taotluse menetlemine.
(4) Nõuetekohase taotluse vaatab läbi linnavalitsuse
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poolt moodustatud komisjon,
kuhu kuuluvad ka spordi- ja
kultuurivaldkonna komisjonide esimehed.
(5) Komisjon esitab toetuse
määramiseks oma seisukoha
linnavalitsusele.
(6) Toetust ei eraldata taotlejale, kes pole esitanud aruannet saadud toetuse kasutamise
kohta või kellel on võlgnevusi
linna ees.

§ 6. Aruanne
(1) Aruande vormi kinnitab
linnavalitsus.
(2) Toetuse saaja esitab aruande toetuse kasutamise kohta
toetuse kasutamise lepingus
näidatud tähtajaks.
(3) Toetuse saaja kasutab
oma ürituste ja tegevuse reklaamimisel linna kui rahastaja
poolt välja töötatud sümboolikat.

§ 4. Toetuse eraldamine
(1) Toetuse taotlemise võimalusest teavitab linnavalitsus
Saue linna kohalikus lehes
ning oma kodulehel vähemalt
kuu aega enne toetuse taotlemise tähtaja algust.
(2) Toetusteks määratud
vahendite summa määrab
Saue Linnavolikogu (edaspidi
linnavolikogu) linna eelarve
vastuvõtmisega ja toetus eraldatakse linnavalitsuse korraldusega.
(3) Toetuse eraldamisest
või toetuse eraldamise keeldumisest teavitab linnavalitsus
taotlejat kirjalikult 10 päeva
jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

§ 7. Toetuse kasutamise
lepingu lõpetamine
(1) Leping lõpetatakse ja
linnavalitsuse nõude alusel
kannab toetuse saaja toetuse
tagasi, kui:
1) toetust ei kasutatud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel esitati valeandmeid;
3) on rikutud lepingus sätestatud muid nõudeid.

§ 5. Lepingu sõlmimine
(1) Taotlejaga, kelle taotlus rahuldatakse, sõlmib linnavalitsus toetuse kasutamise
lepingu.
(2) Lepingu vormi kinnitab
linnavalitsus.

§ 8. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks
Saue Linnavolikogu 27.01.
2000. a määrus nr 11 „Saue
linna eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele
toetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse
kord”.
(2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.
Valdis Toomast
Volikogu esimees

Linnavalitsuse 32. istung

Linnavalitsuse 1. istung

Saue Linnavalitsuse 32. istung toimus 29.
detsembril 2010. aastal, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 2011. aasta 1. istung
toimus 5. jaanuaril, päevakorras oli:

1. Saue linna Tule tn 24, 24B ja 24C ning Tule
põik 1 ja 3 kinnistute detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine /korraldus nr
373/.

1. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue
Linnavolikogu 21. oktoobri 2010 määruse
nr 17 „Volikogu määrustes krooni arvestamine
euroks, piirmäärade muutmine linnavara eeskirjas“ lisade
nr 1 ja 2 asendamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
2. Toiduraha, huvitegevuse ja majutuskulude kompenseerimine vähekindlustatud peredele /korraldus nr 1/.
3. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 2/.
4. Hooldusteenuse toetuse maksmisest äraütlemine
/korraldus nr 3/.
5. Saue Linnavalitsuse ettepanekud 2011. a eelarveprojekti
muutmiseks /Esitati Saue Linnavalitsuse ettepanekud
2011 a eelarveprojekti muutmiseks/.
6. Sularahakassa, materiaalse põhivara ja bilansivälise
väikevara aastainventuuride lõppaktide kinnitamine
/korraldus nr 4/.
7. Munitsipaal- ja erakooli tegevuskulu katmises osalemine
2011. a /korraldus nr 5/.
8. Info
8.1 Matusetoetused detsembris.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon andis
ülevaate detsembris väljamakstud matusetoetustest.
8.2 Lumekoristusprobleemidest Saue linnas.
Linnamajanduse valdkonna juht Kalev Israel tutvustas
hetkeolukorda Saue linnas.
8.3 ISO 9001 koolitusest.
Linnapea Harry Pajundi teavitas, et 28.01 kl 10.00 toimub
Saue Linnavalitsuse III korruse saalis ISO 9001 süsteemi
lühitutvustus.

2. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 374/.
3. Saue linna 2010. a eelarve alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine /korraldus nr 375/.
4. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 376/.
5. Konkursi „Aasta tegu” võitjate kinnitamine
/korraldus nr 377/.
6. Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse
taotluse ja aruande vormide kinnitamine /korraldus nr
378/.
7. Info
7.1. Saue Noortekeskuse projekteerimis-ehitustööde lõpliku üleandmise tähtaja pikendamine
7.2. Sõlmitud lepingud

1. Kinnitada Saue Gümnaasiumi põhikooliosa klassitäituvuse ülemiseks piirnormiks 26 õpilast.
2. Kinnitada Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma ülemiseks
piirnormiks 35 õpilast.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Saue linna eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetamise kord
Saue, 16. detsember 2010,
nr 19

2. Saue linna Vana-Keila mnt 4 ja selle lähiümbruse
detailplaneeringu kehtestamine
/14 poolthäälega (kohal 15 volikogu liiget, 1 liige viibis
istungi saalist väljas) võeti vastu otsus nr 64/.
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7.3 Koolitustest linnavalitsuse ametnikele
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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Linnaelu
Saue linna 2010. a eelarve täitmine
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Saue Linnavolikogu kinnitas
2010. a eelarve 18. veebruaril
2010. a. Eelarveaasta kestel
lülitati eelarvesse 0,8 miljonit
krooni sihtvahendeid. Eelarve
tulude kogumaht koos sihtotstarbeliselt linnale eraldatud
vahenditega oli 108,5 miljonit krooni, kulude kogumaht
oli 125,6 miljonit krooni ja
finantseerimistehingute kogumaht 17,1 miljonit krooni.
Tulude eelarve täideti
89protsendiliselt (vt tabel 1),
tulusid laekus kokku 96,1
miljonit krooni. Tulude täitmise mahust moodustasid
suurima osa maksutulud 63
miljonit krooni, sellele järgnesid toetused 22,3 miljonit
krooni (sh toetused põhivara
soetamiseks 5,2 milj kr) ja
omatulud 10,2 miljonit krooni. Väiksema osa kogutulude
mahust moodustasid muud
tulud 0,6 miljonit krooni, sh
varade müük 0,2 miljonit
krooni.
Toetustena
eelarvesse
prognoositud summade madal täitumine on põhjustatud
EL-i vahendite finantseerimisgraafikust ja linnale laekumata, 2010. a nelja viimase
kuu ehitustööde finantseering,
mis laekub 2011. aastal.

Saue linna suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu
laekumine järgis kuude lõikes
2007. aasta trendi, jäädes aastas tervikuna 3 protsendi (1,9
milj kr) võrra madalamaks
kolme aasta tagusest laekumisest. Kokkuvõttes jäi 2010.
aastal tulumaksu laekumine
9 protsendi (6 milj kr) võrra
madalamaks 2009. a laekumisest ja 19 protsendi (14 milj
kr) võrra madalamaks 2008. a
laekumisest (vt joonis 1).
Kulude eelarve täideti
73-protsendiliselt (vt tabel 2)
summas 92,6 miljonit krooni.
Riigikaitse kuludeks planeeritud eelarve täideti 100%,
sotsiaalse kaitse eelarve 92%,
hariduse eelarve 90% ja üldvalitsemise eelarve 83%. Madalaimad eelarve täitmised
(56% majanduses ja 52% vaba
aja ja kultuuri valdkonnas) on
seotud investeeringutega —
majanduses ÜVK rahastusotsusega ja kultuuri valdkonnas
Avatud Noortekeskuse ehitustööde graafikuga.
Eelarve kogukulud jagunesid nii: 49 protsenti haridus
(45,3 milj kr), 19 protsenti
kultuur ja vaba aeg (17,2 milj
kr), 12 protsenti majandus ja
keskkonnakaitse (11,4 milj
krooni), 12 protsenti üldvalitsemine koos intressikuludega
(10,7 milj kr) ja 8 protsenti
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Saue Noortekeskus
ja Euroopa Sotsiaalfond
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastuse abil alustasid
2010. aasta oktoobris Saue Noortekeskuses tegevust
kunstiring „Arteesia“ ning erinevaid elukutseid ja töökeskkondi tutvustav programm.

Tabel 1. Tulude eelarve täitmine 2010. a

Tabel 2. Kulueelarve täitmine
sotsiaalne kaitse (7,7 milj kr),
avaliku korra tagamine 147
200 krooni, riigikaitse toetamine 90 000 krooni ja tervishoid 58 700 krooni.
Majandusliku sisu järgi
täideti eraldiste ja sotsiaaltoetuste eelarvet 94 protsenti
(9,1 milj kr), tegevuskulude
eelarvet 89 protsenti (73,1
milj kr), sh personalikulude

eelarvet 94 protsenti (47,4
milj kr) ja majandamiskulude eelarvet 81 protsenti (25,7
milj kr). Investeeringute eelarvet täideti 30 protsenti (9,7
milj kr). Muude kulude eelarvet (sh intressikulud) täideti
42 protsenti (0,7 milj kr). Finantskohustuste eelarvet (laenude tagasimaksed) täideti 96
protsenti (3,6 milj kr). 

Joonis 1.
Tulumaksu
laekumised
2007–2010

Lisaks saab noortealgatuste fondist NAF taotleda rahalist toetust, et aidata ellu viia noorte ideid ja põnevaid projekte.
Tööelu programmi koordinaator on noortejuht Üllar Põld.
Igal kuul laieneb noorte silmaring ühe uue eriala võrra ning
käiakse uues töökeskkonnas. Kolme kuu jooksul kokku on
32 Saue noort saanud tutvuda päästja-tuletõrjuja erialaga ja
töötingimustega Nõmme Päästekomandos, külastanud filmistuudiot „Vesilind“ ja harjutanud alpinismi algvõtteid rasketes
ilmastikutingimustes.
Põnev tegevus toimub ka kunstiprogrammis „Arteesia“
Monika Liivi ja Maret Pingini juhendamisel. Ringi on registreerunud 22 last vanuses 7–12 a. Esmaspäeviti tegeldakse käsitöö ja kujutava kunstiga ning reedeti keraamikaga. Tegevused
savi- ja käsitöötoas on omavahel temaatiliselt seotud — järgitakse rahvakalendrit ja teisi tähtpäevi. Lisaks kohapealsele
tegevusele on külastatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Nuku- ja Noorsooteatri Nukumuuseumi ning toimetatud nende töötubades.
Ootame endiselt ka noorte häid mõtteid. Too oma ideed
noortekeskusesse ja me aitame teil need NAF-i abiga teoks
teha! Lisainfo: Kristi Kruus 679 0195, 5391 1611.
Kogu projekti pildimaterjali leiate Saue Noortekeskuse
Facebook’i fännilehelt.
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse noortejuht

Joonis 2.
Valdkondade
kulude
osakaalud
eelarve
kogukuludest
2010. a
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Rõõmsad jõulud
Saue Gümnaasiumi algklassides
Jõulud on kahtlemata eriline püha ja eriline oli ka algklasside
jõulunädal 20.–23. detsembrini.
Saue Gümnaasiumi
algklassiõpetajad
Esmaspäev algas jõulupidudega, kus erilist elevust tekitas
jõulunäidend „Tühjade susside saladus”, sest näitlejatena
astusid üles õpetajad ise. Oi
kui põnev oli avastada, et kassikostüümis on õpetaja Triin
ja vargapoisist hiirena sibab
ringi õpetaja Anu! Õpetajate
jõulunäidend on meil koolis
kenaks jõulutavaks saanud ja
sel aastal astusid õpetajad lavale juba kuuendat korda.
Pärast näidendit saabus
loomulikult Jõuluvana, kes
kingikotid laulude ja tantsude eest klassidele laiali jagas
ning kelle seltsis oli pärast
veel tore ringmängegi mängida.
Kolmapäeval, 22. detsembril ootas 1.–4. klasside

õpilasi koolis Päkapikumaa.
Hommik algas aulas ühise
tervituse ja hommikuvõimlemisega, mida juhtisid päkapikud-õpetajad Siret ja Krista.
Seejärel osales iga klass kolme erineva päkapiku-õpetaja
töötoas, kus tegeleti kõige
muuga kui pingis istumise ja
õppimisega ... Või nii see vähemalt paistis. Eks tegelikult
väljus iga laps Päkapikumaalt
tibakese targemana, taskus
tunnistus tõestamaks, et ta päkapikkude tähtsast koolist osa
on võtnud.
Neljapäeval toimusid pidulikud jõuluaktused, lapsed
said kätte tunnistused ja saabuski ilus ning lumine jõuluvaheaeg. Loodame, et kõikidel lastel oli lahke Jõuluvana,
kes kingituste kõrval tõi ka
tervist ja vastupidamist uueks
pikaks kooliveerandiks. 

„Tühjade susside saladus”

„Päkapikumaa” hommikuvõimlemine.

„Päkapikumaa”

Valgehobusemäel kajasid Saue noorte kilked

„Tühjade susside saladus”

27. detsembril toimus noortekeskuse eestvedamisel mõnus jõulusõit Jänedale Valgehobusemäele,
kuhu olid oodatud kõik Noorteka noored sõbrad.
Kristi Kruus
Noortekas

Seltskond sai kokku päris paras — umbes viisteist noort,
lumelauad ja kelgud kaasas,
kes võtsid koolivaheaja alguses ennast kokku ja tulid
meiega ühiselt jõululiugu
laskma. Meiega tulid kaasa
ka Austraaliast pärit Kaitlyn
ja Cameron, kelle jaoks oli
tegemist ilmselt tõelise elamusega — nende igapäevaellu selline lumekogus just ei
kuulu.
Mägi oli mõnus! Selleks
päevaks oli üks tormipreili
just taganeda jõudnud ja teine polnud veel tulemist alustanud, seega ilm soosis meid
täiega.
Need, kes polnud isiklikku
sõiduvahendit kaasa võtnud,

said baasist laenuks lumetuubi — ja oh neid kilkeid, mis
sealt tuubirajalt alla kihutades
üles sillale pealtvaatajatele
kostusid! Keegi kaotas kinda,
keegi mütsi, aga polnud hullu, järgmised kihutajad püüdsid need kenasti kinni.
Kui kolm tundi lumiseid
naudinguid
tormikiirusel
möödunud, kohtasime sealsamas lähedal Musta Täku
Tallis päkapikku, kes oli meile hilinenud kingipakid kaasa
võtnud. Salmid olid äsjasest
kasutamisest kõigil värskelt
meeles ja pakkide lunastamine läks lihtsalt. Koduteel
valitses bussis rammestunud
vaikus ...
Järgmiste jõulude ajal juba
uued seiklused! Seniks aga
head saabunud aastat kõikidele Saue noortele! 

Kultuur
Eakate
aastalõpupidu
tegi südame
soojaks
Oli 28. detsembri südapäev, kui
Saue eakam rahvas üksmeelselt
koolimaja poole rühkis.
Silvia Annus
Kenasti kaunistatud saalis
ootasid saabujaid pikad laudade read. Ehkki peolisi oli
üle 160, jätkus kohti lahedalt kõigile. Päevakeskuse
juhataja Liivi Lents avas
koosviibimise ja andis tervituseks sõna Saue linnapeale
Harry Pajundile.
Kontserdiosas esinenud
Saue Muusikakooli õpilased Ulvi Kanteri juhatusel
said suure aplausi osaliseks.
Kõigile meeldis ka akordionipoiss Erik Kink.
Noorte esinemine pidigi
kõigile meeldima — oli ju
saal vanaemasid-vanaisasid
täis.
Väga meeldejääv oli ka
akordioniõpetaja Jaak Lutsoja ja Norras elava Kersti
Ala Murri koosesinemine.
Veel pakkusid külakosti Pelgulinna Rahvamaja Bel Canto lauljad, kelle repertuaaris
oli nii operetti kui ka muud
kergemat klassikat.
Seni oli publik istunud
kannatlikult kenade linadega kaetud, kuid tühjade laudade taga. Aga nii kui kõlas
kontserdi viimane pala, hakkasid lauad justkui võluväel
kattuma. Toidupoolise eest
hoolitsesid Tallinna Teeninduskooli nobedad noored inimesed, kelle hulgas
olid ka Päevakeskuse tublid

praktikandid Eva-Kaisa ja
Marii. Ja juba võisidki kõik
peolised nautida praadi, juua
jõulujooki ja süüa imemaitsvat kooki.
Aastalõpp on kohane
aeg meeles pidada tublisid
tegijaid. Päevakeskuse juhataja Liivi Lents andis üle
meened paljudele oma töös
silma paistnud inimestele.
Nii pälvisidki esiletõstmist
tublid vabatahtlikena töötavad keeleõpetajad Margit
Mihkelson ja Endel Piirsoo.
Samuti töötas seni vabatahtlikuna Kaire Sildnik, kelle juhendamisel valmistati
kõik kingitused (sallid, lipsud). Tunnustust vääris ka
Elena Kalbus, kes juhendas
tasuta erivajadustega inimeste võimlemisrühma, tegi
igakülgset koostööd ja oli ka
ringijuht.
Kiitust väärisid ringide juhid — Harald Matvei,
Viive Ehrberg, Helmi Aulik,
Eve Ello ja Aime Kaasik.
Liivi Lents avaldas veel
tänu linnavalitsusest Heli
Joonele, kes on alati nõu ja
jõuga aidanud. Ei unustatud
ka linnapead, kellele anti üle
käsitsi valmistatud lips.
See soe ja südamlik pidu
oli meeldiv kingitus Saue
eakatele. Selle eest suursuur tänu pr Liivi Lentsile ja
pr Tiina Univerile. 

Saue Naisselts
ja Saue Lions-klubi
toetasid Saue linna
esimesi kolmikuid
Tõnu Kumari

LC Saue pressisekretär
28. detsembril 2010 andsid
Saue Lions-klubi (LC Saue)
esindajad Maarja ja Alar
Orionile üle Saue Naisseltsi ja LC Saue ühise rahalise toetuse kolmikute sünni
puhul. Noorperre sündisid
24. oktoobril 2010 tilluke-

sed Astra, Hindrik ja Erich
(fotol). Saue Naisselts ja LC
Saue õnnitlevad mitmikute
vanemaid ja soovivad lastele jõudsat kosumist ning
kasvamist! 

Saue Sõna
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Teated
Saue Päevakeskuse
ürituste kava
Huviringid õpilastele jaanuaris 2011
Saue Huvikeskuse huvikooli huviringid on Haridusministeeriumi koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta algab
6. septembril ja lõpeb 31. mail. Koolivaheajad on vastavuses üldhariduskooli vaheaegadega. Huviringis õppimiseks
on vaja sõlmida leping lapsevanema ja Saue Huvikeskuse
vahel. Ringid on tasulised.
• Showgrupp Vikerkaar–Saue, juhendaja Elo-Marika
Kongo. Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 16.00–20.00 Saue Gümnaasiumi saalis
Saue Huvikeskuse KUNSTISTUUDIO
• Keraamika, õpetaja Reet Vester, neljapäeviti Saue Gümnaasiumi ruumis 407 kell 15.00 I grupp ja kell 16.30 II
grupp. Voolitakse savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistatakse kruuse, vaase, taldrikuid jm. Põletatakse ja glasuuritakse, õpitakse erinevaid keraamika töövõtteid.
• Meisterdamine erinevatest materjalidest, õpetaja Made
Kaares, teisipäeviti kell 12.00–15.00 Saue Gümnaasiumi keldrikorrusel Saue Huvikeskuse keraamika töötoas.
Õpitakse erinevaid tarbekunsti tehnikaid ja töövõtteid.
Meisterdatakse erinevatest materjalidest: savi, kips, puit,
papp, paber, vill jm looduslikud materjalid.
• Meisterdamine — puutöö poistele (alates III klassist),
õpetaja Valmar Kaur, kolmapäeviti kell 15.10–16.40
poiste käsitööklassis, ruum 120.
• Robootika (IV–V kl), õpetaja Valmar Kaur, neljapäeviti
kell 15.10–17.25 Saue Gümnaasiumi arvutiklassis.
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon, õpetaja Virve
Laan, teisipäeviti kell 15.00–17.00 ruumis nr 117. Õpime
joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli
ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme, plakateid ja
katsetame mitmesuguseid trükitehnikaid — linoollõiget,
papitrükki, monotüüpiat.
Saue Huvikeskuse spordiringid
• Male, treener Valjo Rattasep, kolmapäeviti kell 15.00–
18.00 ruumis 314
• Tennis, treener Ülo Vatsk. Treeningute ajakava saab
treenerilt.
• Üldkehaline ettevalmistus, treener Terje Toomingas,
teisipäeviti 15.00–16.00
Vabadele õppekohtadele registreerimine ja lepingute
sõlmimine lapsevanemaga toimub Saue Huvikeskuses
E 11.00–18.00 ja T–N 15.00–18.00

Huviringid täiskasvanutele jaanuaris 2011
• Maalimise kursus täiskasvanutele
Kahekuuline akrüülmaali kursus toimub alates
2. veebruarist kuni 30. märtsini 2011 kolmapäeviti kell
18.30–21.00 Saue Gümnaasiumi I korrusel ruumis 117.
Õpime akrüülmaali tehnikat, kompositsiooni, värviõpetust
ja värvide segamist. Maalime natüürmorti, maastikku, linnavaadet, portreed ja koopiaid tuntud kunstnike töödest.
Osaleda võivad algajad ja edasijõudnud. Kursuse maht
on 24 tundi. Tasu ühes kuus 22.- eurot. Maalimisvahendid on kohapeal olemas. Juhendaja Virve Laan.
• Klaasikunsti kursus täiskasvanutele
Tunnid toimuvad teisipäeviti kell 18.00 ruumis 407 Saue
Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on õppida tiffanitehnikat, klassikalise vitraaži valmistamist ja klaasimaali.
Kutsume uusi osalejaid! Oodatud on ka gümnaasiumiõpilased. Kuutasu 16.- eurot. Juhendaja Ilona Rõžakova.
• Kõhutants
Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 18.00–19.00 Saue
Lasteaia võimlemissaalis. Kuutasu 19.- eurot. Juhendaja
Mai Suvi.
Registreerimine huviringidesse vabadele kohtadele Saue
Huvikeskuses tel 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee

Saue Huvikeskuse üritused
• 17. jaanuaril kell 19.00 kuuskede pidulik põletamine
Jaanituleplatsil
• 21. jaanuaril kell 19.00 Lauluklubi talve- ja meeleolulaulude õhtu Saue koolimajas. Juhendaja Katrin Järvlepp.
Olete oodatud!

• 14.01 kell 14.00 Saue Päevakeskuse
naisansambel „Rukkilill” esineb Pääsküla Päevakeskuses.
• 27.01 kell 11.00 Saue Linnapea Harry Pajundi kohtub
päevakeskuse külastajatega.
• 25.02 kell 15.00 Saue Päevakeskuse kollektiivid esinevad
Sõmeru Päevakeskuses. Buss väljub Saue Kaubakeskuse
eest kell 13.00.
• Kell 19.00 Rakvere Teatri etendus „Eksperiment õhupumbaga”. Hind täpsustamisel.
• Tähelepanu, tantsu- ja keelehuvilised!
Tantsurühm „Vokiratas” ootab uusi rõõmsameelseid ja
kergejalgseid tantsijaid!
• Saksa keele klubi ootab uusi huvilisi!
• Tähelepanu! Reisihuvilised korraldavad Jaan Masingu
eestvedamisel 27.06–30.06.2011 reisi Soome Saimaale
1. päev: Laev (Viking) väljub Tallinnast kell 8.00. Sõidame
Itäväylä mööda Porvoosse, külastame linnakodaniku maja
ja vana raekoda (kokku 4 €), jalutame Porvoo vanalinnas,
tutvume peakiriku ja kaubandusega, käime turismiinfos.
Kell 14.00 sõidame Askolasse, kus on lõunapiknik, ja
edasi Loviisasse ning Kotkasse (45 km), kus külastame
Vellamo meremuuseumi (8 €), käime Haukkamäe vaatetornis (1,5 €), vaatame Sapokka veeparki ja Katariina rada,
majutume Kotka serval Santalahti 5-tärni puhkekülas (www.
santalahti.fi). 2. päev: Hommikusaun, söök kohvikus või
ise. Külastame Kotka Maretariumit (rühmapilet 9 €). Edasi
sõidame Soome suurima jõe, Kymijoe äärde Langinkoskile,
kus vaatame kärestikku ja tsaar Aleksander III kalastusmaja
(rühmapilet 4 €). Kell 13 teeme peatuse Haminas (26 km),
kus on huvitava arhitektuuriga linnasüda ja saab lõunatada.
Seejärel Lõuna-Karjala pealinn Lappeenranta (90 km), kus
jalutame Saimaa rannal, kindluses ja kesklinnas (liivaskulptuurid), tutvume Saimaa kanali ja võimsa Mälkiä lüüsiga;
jätkame sõitu Imatrasse (35 km), kus kell 18.00 avatakse
tammiluugid ja näeme Soome võimsaimat kärestikku. Majutume Imatra puhkekeskuse kämpingus (3–5 in majad, www.
imatrankylpyla.fi). 3. päev: Sõidame piki Venemaa piiri põhja, Parikkala kaudu Punkaharjule (140 km), kus külastame
Põhjamaade suurimat, osalt kalju sisse raiutud kunstikeskust Retretti (rühmapilet 13 €). Edasi Kerimäele, kus vaatame maailma suurimat puukirikut ja kellatorni (pilet 2 €).
Sööme või peame lõunapikniku kaunil Puruvesi järve rannal.
Edasi liigume Savonlinna, tutvuma uhke Olavinlinna kindlusega (pilet 5 €), vaatame üle muuseumilaevad ja järvepargi
ning kl 17 teeme lõbusõidu Pihlajavesil ehtsa aurulaevaga
„Punkaharju” (pilet 14 €, kestus 1.30). www.vipcruise.info/
maisemaristeily.htm. Õhtul jalutame veidi kesklinnas ja
majutume Vuohimäe kämpingu majakestes (www.fontana.
fi/camping) 4. päev: Pärast hommikusauna, suplust ja einet
sõidame Sulkava suunas, kus ronime Linnanmäe kaljudele.
Jätkame mööda väikest teed (sõidame ka autopraamiga),
millel näeme 5000 a vanuseid Syrjasalmi kaljujooniseid
ning siis ületame Puumala silla (40 km). Jätkame Anttola
kaudu Mikkelisse, kus vaatame Soome suurimat puust
kirikumõisa Kenkävero (nüüd käsitöö- ja rahvakunstikeskus)
ja selle parki, kaljusse raiutud endist sideväeosa, Naisvuori
mäeparki ja torni (2 €). Alustame koduteed Heinola ja Lahti
kaudu. Kell 20.00 jõuame Helsingisse, Katajanokale, kust
21.30 väljub meie laev, mis jõuab Tallinna südaööl. Lisatasu
eest sissepääsupiletid ja söögid (sööme valdavalt oma toitu). Registreerimine ja täpsem info päevakeskuses. Esialgne
hind 141.- €.

Kuuskede pidulik ärasaatmine
17. jaanuaril 2011 kell 19.00
Teeme Jaanituleplatsile
kuuskedest lõkke
Pakutakse kuuma jooki ja piparkooke
Kui Sinu jõulukuusk ei ole veel
Jaanituleplatsil, siis tule koos kuusega
kohale!
Korraldajad: Saue Huvikeskus ja Noortekeskus

14. jaanuar 2011
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PALJU-PALJU ÕNNE!
TÄHELEPANU!

Alates 2011. aasta 1. jaanuarist õnnitletakse
Saue Linnavalitsuse poolt ajalehes „Saue Sõna“
80-aastaseid ja vanemaid Saue linna elanikke.

SAUE PEREKOOL
korraldab koostöös
Sünni ja Imetamise Eesti tugiühinguga
SAUE PÄEVAKESKUSES (otsapoolne uks)
loengu teemal:

Reedel, 21. jaanuaril kell 10

IMIKU JA VÄIKELAPSE
KÜLMETUSHAIGUSED
Miks laps haigestub? Kuidas koduste
ja looduslike vahenditega lapse tervist
taastada ja haigestumist ennetada.
Toidu mõju lapse tervisele.
Räägib imetamise nõustaja Jana Kima
Oodatud on nii lapseootel emad, imikute
ja väikelaste emad-isad, vanaemad ja vanaisad —
kõik, keda päevateema köidab.
Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema.
Kui tuled titaga, võta kaasa aluslina või tekike.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 679 0196
Anneli Ritsing, lastekaitse ja noorsootöö spetsialist

VANA BASKINI TEATER
25. veebruaril kell 19.00 Saue koolimajas

Vassili Sigarev

„Valedetektor“
Komöödia kahes vaatuses
Lavastaja ja tõlkija: Jaak Allik
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja: Olev Ehala
Mängivad: Merle Jääger, Andres Lepik, Egon Nuter

• 25. veebruaril kell 19.00 Saue koolimajas Vana Baskini
Teater — komöödia „Valedetektor“

Korrusmajade juurest viiakse kuused ära
17. jaanuaril 2011 kell 9-12
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Piletid hinnaga 10.- eurot ja 7.99 eurot
müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
E–N 15.00–18.00

Saue Sõna

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

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 15.00–19.00, L 10.00–13.00
www.sauekliinik.ee

Loomaarst vastab:
Koerte kastreerimise plussid ja miinused
Emasloomade ja isasloomade kastreerimine on loomaarsti
töös täiesti tavaline protseduur, kuid omaniku jaoks sellise
otsuse langetamine on küllaltki tähtis samm. Eriti raske on
seda teha tõukoerte puhul, seepärast tuleks seda kindlasti
eelnevalt arutada oma loomaarstiga.
Palju kastreerimisi teostatakse ka terviseprobleemide pärast. Näiteks emakapõletik, mida võib ravida sümptomaatiliselt, kuid mis ei anna peaaegu kunagi sajaprotsendilist tulemust, sest kipub pärast järgmist jooksuaega/ inda korduma
ning sellisel juhul mittearetuskoerad kastreeritakse alati.
Et vältida hilisemat ebatiinuse tekkimist, ei soovitata
kastreerida jooksuajal, vaid oodatakse, kuni sellest on möödunud vähemalt kaks kuud. Poegimisjärgselt tuleb samuti
oodata vähemalt kaks kuud, enne kui kastreerida.
Kastreerimist teostatakse alati üldanesteesia all, seoses
sellega kaasneb lõikusega alati ka narkoosirisk. Loomaarstid püüavad seda riski hoida minimaalsel tasemel, kuid see
on alati olemas ja sellega tuleks arvestada. Operatsiooni käigus eemaldatakse emasloomal munasarjad ja emakas.

Koos euro saabumisega
on alanud
AS Protten F.S.C.
Keila esinduskaupluses

ALLAHINDLUS!
Tule ja tutvu pakkumistega!

Kastreerimise plussid:

* Ei sünni soovimatuid järglasi.
* Innanõret enam ei teki, ei määrdu vaipkatted ja teised
pinnad.
* Ei teki emakapõletikke.
* Väheneb halvaloomuliste kasvajate tekke oht.
* Koerad muutuvad rahulikumaks ja vähem hulkuvaks,
tigedad loomad aga võivad muutuda sõbralikumaks.
Üldiselt on loomaarsti soovitus selline: kui te ei soovi oma
koerale järglasi ja jooksuajaga seonduv on teile tülikas —
kastreerige.
Õigeid valikuid ja rahulikke jõule soovides,
Teie,
Raimond Strastin
loomaarst
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Kersti juures Sauel,
Kuusemetsa 36
Juuste lõikus 60.soeng 60.juuste värvimine 130.triibutamine 130.keemiline lokk 130.Helista, lepime aja kokku!
Tel 670 9024, mob 557 5979

Otsin tööd

OLETE OODATUD!
Paldiski mnt 19, Keila
Tel 674 7575
E–R 9.00–19.00
L 10.00–16.00
P — SULETUD

VESIAEROOBIKA
Treeningud jaanuarikuus: 4.–27.01.2011
T ja N algusega 19.45
Kuupilet 8 x 4.5 = 36.- eurot; üksikpilet 5.75 eurot.
3 tundi tervisele igal nädalal!

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!

AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust sportimiseks!
Kohtumiseni — Saue, Nurmesalu 9
Tel 659 6669; http://koolihaldus.saue.ee//

Kastreerimise miinused:

* Loom võib rasvuda, sest ainevahetus aeglustub ja füüsiline koormus on liiga väike. Rasvumise vältimiseks tuleks
hoolikalt valida koera toitu ja selle koostist, soovitav on valida spetsiaalselt steriliseeritud koertele mõeldud toit.
* Võib sageneda haigestumine mõnedesse kuseteede
haigusesse, nt kusepidamatus (eriti suurtel tõugudel).
* Võib esineda karvade väljalangemist, karvkatte värvi ja
tekstuuri muutust (väga harva).
* Käitumise ja temperamendi muutus (seotud enamikus
kaalutõusuga, tegelikult iseloomu ei muuda).
* Võib langeda dresseeritavus (kaalu ja sellega kaasneva
laiskuse tõttu).
* Mittekorrektse lõikuse korral võib jääda munasarja
kude täielikult eemaldamata või satuvad selle tükid kõhuõõnde, mis võivad põhjustada uuesti inda.
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 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib tööd.
Tel 5552 0121
 Olen 19-aastane hakkaja noormees,
kes elab Sauel ning otsib tööd.
Tel 5324 5735, Rainer
 Teostame majade katustelt lume
lükkamist ja räästaist purikate
eemaldamist. Omame turva- ja
ronimisvarustust ja kogemusi ohtlikel
ronimistöödel. Tel 5616 9864
 25-aastane naine otsib tööd Sauel
või Keilas. Elan Saue lähedal. Eelnev
kogemus klienditeenindaja/ müüja/
kassapidajana ja tehases elektroonika
koostajana. Kõik pakkumised oodatud
e-mailile: mirjam.lipstok@gmail.com
 Otsin põhitöö kõrvalt Sauel lisatööd,
peamiselt õhtusel ajal. Pakkumisi saab
teha anzelika.metsaaar@gmail.com või
helistada 5358 4091
 Teostan kodude koristust.
Mob: 5809 8230

Pakun tööd
 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
 Otsin 1,5-aastasele poisile hoidjat,
kes aeg-ajalt saaks last hoida. Telefon:
5669 3781
 Otsime toredat hoidjatädi märtsis
1,5-aastaseks saavale pisipiigale.
Asume Saue linnas. Harjutamise aeg
alates veebruarist 2-3 korda nädalas,
täistööaeg alates märtsi keskpaigast.
Tasu vastavalt kokkuleppele. Rohkem
infot telefonil 514 8014.
 OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib positiivse suhtumisega laotöötajat
(naine, 25–40), kelle tööülesanneteks
on kauba komplekteerimine ja paigutamine. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee

Kinnisvara

Veel on võimalik üürida treeninguaegu

SAUE GÜMNAASIUMI VÕIMLASSE
Hinnad on väga soodsad!
Tel 659 6519; Diana@saue.ee; Diana Kooskora

Karateklubi Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid vanuses 7–14 a
algajate karate trenni
Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti kl 19.00–20.00.
Info: René Toome, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com

 Üürile anda maja Sauel,
otse omanikult. Tel 527 3094

Teenused
 Viime TASUTA ära teie vanaraua
(pliidid, pesumasinad, radiaatorid,
vannid jne). Samas on võimalik
kohapeal teostada demonteerimistöid.
Tel 5593 9504
 Katustelt, hoovidest lume koristamine — head hinnad! HELISTADA:
5557 0302, 5840 9059;
mail: lumeinfo@hot.ee
 Kvaliteetsed liuguksed ja garderoobid tootja hinnaga. Projektist paigalduseni. Tel 504 9719
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.
liuguksed.garderoobid@gmail.com

Müüa
 Müüa turbabriketti (Tootsi) ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport
Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 Müüa Sauel 3 poolega puidust riidekapp, mis on moodne ja üsna uus, ning
voodi — 120 cm lai, koos madratsiga.
Telefon 5558 1121
 Müüa naturaalset õunamahla 3 l
purkides c 40 krooni; katuseplekki
(hall) 4.18 m2 (1 tk); M-412 summuti
(esimene osa). Telefon: 659 6227

Südamlik kaastunne
Ants Bersinile kalli

EMA

Saue linna Invaühing tänab Tammevana pubi
ja suure südamega päkapikke Mariannet ning Märti
igati kordaläinud jõulupeo korraldamise eest!

surma puhul
Hansa Leather OÜ kollektiiv

Saue Päevakeskus
mälestab unustamatut

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

Lumekoristustööd
katustelt ja hoovidest,
jääpurikate
eemaldamine.
Hind kokkuleppel.
Telefon 5666 6604

Alates uuest aastast
oleme avatud
E–R 15.00–19.00,
L 10.00–13.00.
Saue Loomakliinik,
tel 600 3382,
info@sauekliinik.ee,
E–R 13–19, L 10–14,
Sooja 1, 76505, Saue

Saue Puit
(Kesa 20, Saue linn) müüb

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

Kontakt: 505 0194

Tiiu Pukk’i

Südamlik kaastunne
Endlale ja Tiiule ema

Henriette Kivilo
surma puhul
Endised töökaaslased
Harju EPT RTB-st

