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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Valminud on
laste ja perede
arengukava
2012–2020
Sotsiaalministeerium koostöös heade
partneritega on valmis
saanud kogu riigi laste
heaolu puudutava ja
pikaajalise tegevuskava
nimetusega „Laste ja
perede arengukava aastateks 2012–2020”,
mille peaeesmärk on
laste ja perede heaolu
suurendamine ning
elukvaliteedi tõstmine,
soodustades seeläbi
laste sünde.
Arengukava tutvustamiseks
toimuvad infoseminarid Rakveres, Haapsalus, Tartus, Võrus,
Paides ja Tallinnas. Arengukava
sisu, seatud eesmärke ning kavandatavaid tegevusi on oodatud kuulama kõik huvilised.
Riiklik lastekaitse sisaldab
endas laste tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse
ja hoolekande korraldamist.
Riik peab tagama vajaliku
seadusloome ja järelevalve,
arendama lastekaitse eriala,
töötama välja strateegiad ja
tegevuskavad ning osalema
rahvusvahelises koostöös. Riik
peab tagama ka vanemliku
hoolitsuseta laste ülalpidamise ning korraldama rahvusvahelist lapsendamist.
Maavalitsuste ülesandeks
on lapsendamise korraldamine, järelevalve teostamine sotsiaalteenuste kvaliteedi osas
ning kohalike omavalitsuste
nõustamine lastekaitsega seotud küsimustes.
Lastekaitse põhirõhk on
kohalikul omavalitsusel, kes
korraldab laste kaitset ja abi
osutamist kohaliku omavalitsuse territooriumil ning peab
tagama lastele ja peredele vajalike teenuste kättesaadavuse. Kohalikes omavalitsustes
on lastekaitse korraldamiseks
tööle võtnud lastekaitsetöötajad või andnud vastavad ülesanded sotsiaaltöötajale. 2007.
aastal töötas kohalikes omavalitsustes 155 lastekaitsetöötajat.
Oluline roll lastekaitses
on ka valitsusvälistel organisatsioonidel, kellega nii riik kui
ka kohalikud omavalitsused
teevad koostööd lapse õiguste tagamisel ning lastele ja
peredele teenuste osutamisel.
Suuremad lapse õiguste valdkonnas tegutsevad organisatsioonid Eestis on Lastekaitse
Liit, Eesti Lastefond, UNICEF
Eesti Rahvuskomitee.
Tallinnas toimub infoseminar 16. detsembril. Täpsem
info www.sm.ee või ragnar.kekkonen@sm.ee
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Kohaliku arengu võti
on noorte kätes

Noorte kaasamine kohalike omavalitsuste otsustusprotsessidesse
võib omavalitsuse arengule anda uue hingamise, tõdesid ühiselt
Praxise korraldatud arutelul omavalitsuste esindajad ja noorsootöö spetsialistid.

Linnaelu

Rahvaloendus
läheneb
Aasta viimasel päeval algab rahva
ja eluruumide loendus, mis annab
vastuse küsimusele, kui palju meid
siin Eestis ikkagi on. E-loendus kestab 31. detsembrist 31. jaanuarini,
rahvaloendajad külastavad kodusid
16. veebruarist 31. märtsini.
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Linnavolikogu
Linnavolikogu
kinnitas vee-ettevõtja

Kadaka elurajooni vee tarnimise ja reovee ärajuhtimise reeglid
muutusid: Saue Linnavolikogu tegi
22.10.2011 otsuse, millega määrati Saue linnas Kadaka elurajoonis
vee-ettevõtjaks OÜ Harju Infra.
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Kultuur

Raamatukogus
on põnev!
Noorsootöös nähakse sageli
noortele arenguvõimaluste loomist täiskasvanute poolt, kuid
tõhusaimad noorsootöö korraldamise lahendused sünnivad
siiski noorte endi initsiatiivil.
Riigikogulane ja endine Rõuge vallavanem Kalvi
Kõva rõhutas oma ettekandes,
et kohalikud omavalitsused
peavad enam usaldama noori
ja julgustama neid ise looma
meelepäraseid lahendusi. Sageli ei ole selleks vaja suuri
rahasummasid, vaid usku ja
mõningast juhendamist. Noorte energia ja optimism aitavad
ellu viia ideid, mis esmapilgul
tunduvad täiesti ebarealistlikud. „Rõuge näitel innustaksin
kõiki omavalitsusi märkama
noorte lennukaid mõtteid ja
andma võimaluse neid realiseerida.“
„Noorsootöö on haridussüsteemi lahutamatu osa,“
märkis Kõva ning tõi välja,
et paljukardetud külakoolide
sulgemine nende piirkonnas
aitas luua valda jätkusuutliku
põhikooli ning seda täiendava
kodulähedaste noortekeskuste
võrgustiku. „Leian, et huvitegevuse viimine kooli ruumidest välja võib aidata leida
arendavaid võimalusi ka neile
noortele, kes koolikeskkonnas
nii hästi toime ei tule.“

Kõva on veendunud, et iga
noor, kes on tegelenud kas
vabatahtliku tööga, osalenud
mõnel muul viisil noorsootöös
või aidanud kodukandis uusi
ideid ellu viia, kogub seeläbi
olulist sotsiaalset kapitali ja
kogemusi kogu eluks.
Saue abilinnapea Rafael
Amos pidas samuti väga oluliseks noorte kaasamist ja
koostööd: „Sauel toimib väga
edukalt noorsootöö ümarlaud,
kus saame ühiselt läbi arutada
uued ideed ja arenduskohad,
vahetada kogemusi ja infot.
Ühiste arutelude tulemusena
leiame kõige mõistlikumad
lahendused,“ sõnas Amos.
Ühtlasi tunnistab ta, et noorte
usaldamine võib olla riskantne, kuid usalduseta ei ole võimalik noori kodukoha arendamisse kaasata. „Tähtis on anda
noortele teadmine, et nende
otsused loevad ning nad vastutavad tehtud otsuste eest, et
nende kodukoha areng on ka
nende endi kujundada.“
„Kohaliku omavalitsuse
korraldamise seaduse kohaselt
on noorsootöö korraldamine
kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Sellega tuleb tegeleda
nii valdadel, kus on vaid sadakond noort kui ka omavalitsustes, kus noorte arv küünib üle
kümne tuhande,“ sõnas Praxi-

se hindamisekspert, Noorteseire projektijuht Katrin Pihor.
Praixse
mõttehommikul
„Noorsootöö — kas omavalitsuste kohustus või võimalus?“ arutleti selle üle, kuidas
oleks otstarbekas korraldada
noorsootööd nii, et see aitaks
paremini kaasa noortes peituva ressursi esiletoomisele.
Otsiti vastuseid küsimustele,

millised on olulisemad eeltingimused noorsootöö toimimiseks ja kuidas saab omavalitsus neid tingimusi luua, kuidas
saada üle rahaliste vahendite
nappusest, kuidas korraldada
erinevate osaliste (õpetajad,
noorsootöötajad ja sotsiaalametnikud) koostöö selliselt,
et noorte huvid oleks parimal
viisil kaitstud. 

Oktoobrikuistel raamatukogupäevadel toimus nii mõndagi huvitavat — näiteks kohtumised lastekirjanik Heiki Vilepi ja Leelo Tungaliga.
21. oktoobril oli raamatukogus eriline üritus — „Tuntud inimene raamatukogus”, kus seekord tegid
raamatukogutööd Saue linnapea
Harry Pajundi ja aselinnapea Rafael
Amos.
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Noored

Loodus-loomelaager
Pivarootsis
Koolivaheajal osales 11 Saue noort
loodus-loomelaagris, mis toimus
Lastekaitse Liidu Pivarootsi Õppe- ja
Puhkelaagris. Laagri kavas oli loodusretk, mälumängud, kus küsiti ka
loodusrajal õpitu kohta, jalgsimatk,
käsitöötunnid — viltimine, meisterdamine looduslikest vahenditest, joonistamine, lisaks fotojaht, laulminetantsimine, tortide meisterdamise
võistlus jne, jne …
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Mälumäng
KOMMENTAAR:
„See on väga tähenduslik, et noorsootöö teemadel ei arutleta tavapärases konverentsisaalis, vaid tullakse kohtadele,
kus tegelikku tööd tehakse. Pean seda Saue linnale ja meie
noortekeskusele väga suureks auks, et nii oluliseks kokkusaamiseks just meie noortekeskus valiti ja saime meie linnas
noorsootöövallas tehtavat tutvustada just neile, kellest sõltub
noortega tehtav töö üle Eesti erinevais paigus.“
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja

Superfinaalis
kohtuvad
Tammetark,
Ettur ja Sammas
Võistkondliku mälumängu Saue
Tammekilb 2011 III, otsustav eelvoor toimus 19. oktoobril Saue
Gümnaasiumis. Et esimesed kolm
kohta hõivasid Tammetark, Ettur ja
Sammas, siis nemad kohtuvadki
Saue Tammetark 2011 Superfinaalis 27. novembril. Kõik on oodatud
kaasa elama!
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Linnaelu

Rahvaloendus toob
teadmise Eesti tegeliku
rahvaarvu kohta

Sotsiaaltoetused Saue linnas
Saue linna eelarvest makstakse sotsiaaltoetusi Saue Linnavolikogu 25.08.2011 määruse nr 30” „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Saue linnas” alusel. Määrus
kehtib alates 1. septembrist 2011. Sotsiaaltoetused jagunevad järgnevalt:

Aasta viimasel päeval algab rahva ja eluruumide loendus (REL 2011), mis annab vastuse ühele tähtsaimale
küsimusele — kui palju meid siin Eestis ikkagi on. Tallinna ja Harjumaa ringkonnajuht Mare Kotka räägib,
mis meid ees ootab.

Isiku või perekonna sissetulekust
mittesõltuvad sotsiaaltoetused
Lapse sünnitoetus (127,82 eurot)

Lapse sünnitoetus on toetus lapsevanemale lapse sünni puhul.
Lapse sünnitoetuse taotlemiseks esitab taotleja Saue Linnavalitsusele avalduse koos lapse sünnitõendi koopiaga. Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad
vanemad on rahvastikuregistri andmetel sünni registreerimisel
Saue linna elanikud ning vähemalt üks lapse vanematest on
rahvastikuregistri andmetel elanud Saue linnas vähemalt kuus
kuud enne lapse sündi. Lapse elukohaks peab sünni registreerimisel olema Saue linn. Sünnitoetus makstakse avalduse esitajale ühe kuu jooksul pärast avalduse esitamist. Toetus makstakse avalduses määratletud pangaarvele. Peredele, kelle ühe
vanema elukoht ei ole sünni registreerimisel rahvastikuregistri
andmetel Saue linn ja/ või peredele, kelle kumbki lapse vanematest ei ole elanud rahvastikuregistri andmetel Saue linnas
vähemalt kuus kuud enne lapse sündi, makstakse sünnitoetust 50% lapse sünnikuupäeval kehtinud määrast. Lapse elukohaks peab sünni registreerimisel olema Saue linn.

Koduse mudilase toetus (63,91 eurot)

Koduse mudilase toetust on õigus taotleda vanemal pärast
vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise
maksmise lõppemist. Koduse mudilase toetus määratakse
vanemale tingimusel, kui mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Saue linna elanikud ning vähemalt üks
lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Saue
linnas vähemalt kuus kuud enne toetuse taotlemist. Laps peab
rahvastikuregistri andmetel olema Saue linna elanik. Koduse
mudilase toetuse taotlemiseks esitab taotleja linnavalitsusele
avalduse koos lapse sünnitunnistuse või sünnitõendi koopiaga
ja noorema kui kaheaastase lapse puhul pensioniameti tõendi,
mis kinnitab vanemahüvitise maksmise lõppemise kuupäeva.
Koduse mudilase toetust makstakse alates taotluse esitamisele järgnevast kuust üks kord kuus. Toetus makstakse avalduses määratletud vanema pangaarvele hiljemalt kuu viimaseks
kuupäevaks. Koduse mudilase toetuse maksmine lõpetatakse
samal kalendrikuul, millal laps on kinnitatud lasteaia nimekirja,
paigutatud lapsehoiuteenusele vähemalt 3 päevaks nädalas
või alustanud õpinguid koolis. Lapse lasteaia nimekirja kinnitamisest või lapsehoiuteenusele paigutamisest või koolikohustuslikust east varasemal ajal kooli minekust on lapsevanem kohustatud linnavalitsust teavitama vähemalt kaks nädalat ette.
Peredele, kelle ühe vanema elukoht ei ole rahvastikuregistri
andmetel Saue linn ja/ või kelle kumbki lapse vanematest ei
ole elanud rahvastikuregistri andmetel Saue linnas vähemalt
kuus kuud enne linnavalitsusele taotluse esitamist, makstakse
koduse mudilase toetust 50% ulatuses. Juhul, kui koduse mudilase toetus on lapsevanemale välja makstud, ei toeta Saue
Linnavalitsus sama kalendrikuu eest lapse lapsehoiuteenusel
või eralasteasutuses viibimist. Koduse mudilase toetuse saamise õigus on lapse puhul, kes viibib lapsehoiuteenusel või
eralasteasutuses kuni 2 päeva nädalas.

Koolitoetus 1. klassi õpilasele (63,91 eurot)

Koolitoetus on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse
toetamiseks. Koolitoetus määratakse vanemale tingimusel, kui
mõlemad lapse vanemad on rahvastikuregistri andmetel Saue
linna elanikud ning laps on 1. septembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue linna elanik. Koolitoetuse taotlemiseks
esitab taotleja avalduse hiljemalt 30. septembriks. Koolitoetus
makstakse avalduses määratletud vanema pangaarvele hiljemalt novembrikuu lõpuks. Peredele, kelle ühe vanema elukoht
ei ole rahvastikuregistri andmetel Saue linn, makstakse koolitoetust 50% ulatuses.

Matusetoetus (191,73 eurot)

Saue Linnavalitsus maksab Saue linna elaniku (rahvastikuregistri andmetel) surma korral tema matuse korraldajale matusetoetust. Matusetoetuse saamiseks peab taotleja esitama
linnavalitsusele vormikohase avalduse ja koopia surmatõendist. Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kuue kuu jooksul
pärast surmakande koostamist pereregistris. Matusetoetus
makstakse taotleja poolt avalduses esitatud pangakontole.
Pangakonto puudumisel makstakse matusetoetus taotlejale
välja sularahas linnavalitsuse kassast.

Isiku või perekonna sissetulekust
sõltuvad sotsiaaltoetused

Toetust makstakse isikule, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn. Sissetulekust sõltuvat toetust
makstakse isikule, kelle perekonna netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud

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

Järgmine number ilmub
18. novembril 2011
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Kas inimesed rahvaloendusest teadlikud
ja selleks valmis?
Mind on õnnistatud hästi põneva ringkonnaga, kuhu jääb
osa Tallinna, aga ka näiteks Saku, Kiisa, Saue, Vasalemma,
Rummu, Paldiski ja Pakri saared. Loendust võetakse loomuliku nähtusena, inimesed on kursis ja väga positiivselt
häälestatud. Kõik teavad, et see tuleb ja et see on tähtis.
Eelmisest rahvaloendusest möödunud 11 aasta jooksul on
Eestis toimunud palju suuri muutusi. Nende mõõtmiseks
ongi rahvaloendust tarvis. Näiteks saame teada, kui palju
tegelikult elab Eestis inimesi.
eluruumi alaliste kulude mahaarvamist ühes kuus on väiksem
kui kahekordne toimetulekupiir pereliikme kohta. Eluruumi
alaliste kulude hulka loetakse tegelik korteriüür või hooldustasu; kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia
või kütuse maksumus; tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste
maksumus; tarbitud elektrienergia maksumus; tarbitud majapidamisgaasi maksumus; maamaksukulud, mille arvestamise
aluseks on kolmekordne elamualune pind; hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile; tegelik
olmejäätmete veotasu. Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemisel põhjendab taotleja toetuse saamise avalduses toetuse
saamise vajadust ning esitab lisaks avaldusele:
1) tõendid toetuse taotlemisele eelnenud kuu kõigi pereliikmete netosissetulekute kohta;
2) toetuse taotlemisele eelneva kuu eluruumi kasutamise
kulutusi tõendavad dokumendid.

Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused jagunevad:

1) Perioodiline sotsiaaltoetus on üks kord kuus makstav
toetus osaliselt või täies ulatuses laste koolilõuna, lasteaiatoidu ja -osalustasu, kooli- ja invatranspordi, laste huvitegevuse,
pikapäevarühma, õpilaskodu, ühiselamu, Saue Päevakeskuse
poolt pakutava odava lõuna või muude vajalike kulude kompenseerimiseks.
2) Hoolekandeasutuse toetus on kindlaks tähtajaks määratud toetus isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks. Hoolekandeasutuse toetus määratakse eaka või
puudega isiku hoolekandeasutusse paigutamisel juhul, kui eakal või puudega inimesel puuduvad perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole suutelised isikule vanuse, tervisliku seisundi
või muul olulisel põhjusel hooldust tagama ega hoolduskulude
eest tasuma. Hoolekandeasutuse toetuse maksmise otsustab
linnavalitsus korraldusega. Toetuse maksmise tingimuste kohta sõlmitakse leping.
3) Tervisetoetus määratakse taotlejale tervise taastamisega seotud kulude (sh arsti poolt määratud ravimite, arstivisiidi,
haigla- , taastus- ja hooldusravi, prillide, abivahendite, sotsiaalja rehabilitatsiooniteenuste või muude tervise taastamiseks
oluliste kulude) osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Tervisetoetuse taotlemiseks esitatakse avaldus koos sissetulekuid ja
eluasemekulusid tõendavate dokumentidega linnavalitsusele.
Avaldusele lisada tervise taastamisega seotud kulutuse tegemist tõendavad dokumendid (maksekorraldus, kviitung, ostutšekk jm). Tervisetoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul
pärast sündmust, millega seoses toetust taotletakse.
4) Muu sotsiaaltoetus määratakse toimetulekuks vajalike
muude oluliste sündmuste või ettenägemata eluks hädavajalike kulutuste (riided, transport, küte vm) osaliseks või täielikuks katmiseks. Muu toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus
koos sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega linnavalitsusele. Avaldusele lisada kulutuse tegemist
tõendavad dokumendid (maksekorraldus, kviitung, ostutšekk
jm). Muud toetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast
sündmust, millega seoses toetust taotletakse.
5) Õnnetusjuhtumi toetus määratakse ettenägematute asjaolude (sh isiku pankrot, lapsevanema kinnipidamisasutusse
sattumine, loodusõnnetus, õnnetusjuhtum, tulekahju või muu
ettenägematu sündmus) tõttu raskesse majanduslikku või
eluohtlikkusse olukorda sattunud isikule või perekonnale. Õnnetusjuhtumi toetuse taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele
põhjendatud avaldus. Toetuse maksmise ja toetuse summa
suuruse kinnitab Saue Linnavalitsus
6) Täiendav sotsiaaltoetus, mida võib riikliku toimetulekutoetuse või kohalike sotsiaaltoetuste rahaliste vahendite
piisavuse korral linnaeelarves käesolevas korras nimetatud
tingimustel ja korras määrata ja maksta Saue linna registris
olevatele isikutele.
Kui toetuse taotleja on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid, on linnavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda. Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda toetuste taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente. Toetuse taotlemise blankette
saab linnavalitsusest ja Saue linna kodulehelt: www.saue.ee
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174, 679 0176

Kuidas toimub ettevalmistus rahvaloenduseks?
Meie kõigi eesmärk on, et rahva ja eluruumide loendus kulgeks hästi sujuvalt ja et loendajad saaksid oma tööd teha
võimalikult tõhusalt. Näiteks vaja on kätte saada kortermajades suletud koridoriuste taga asuvaid inimesi. Et loendajad sinna pääseksid, on vaja korteriühistute kontakte. Siis
on veel aiaga piiratud suvilate piirkonnad, kus päris palju
suvilaid on ümber ehitatud aastaringseks elamiseks. Peame
välja selgitama, kuidas ka sinna õigel ajal sisse pääseda.
Eelkõige palume abi omavalitsustelt, sest nemad teavad kõige paremini kohalikke inimesi ja olusid.
Enne aasta lõppu üritan veel ka raamatukogutöötajatega
e-loendusest rohkem rääkida, et nad oskaks aidata, kui inimesed tulevad raamatukogusse e-ankeeti täitma.
Mis aasta lõpus ikkagi juhtuma hakkab?
Esimese kuu aja jooksul on kõigil võimalus loendusel osaleda Interneti teel. Seda ma olen üritanud ringi käies selgitada
ka, et võimalikult paljud e-loendusel juba ära osaleks. Aega
on e-loendusel osalemiseks ka tervelt kuu, nii et iga soovija
peaks jõudma. Kui endal arvutit ja Interneti-ühendust pole,
siis saab kasutada ka avalikke internetipunkte, näiteks raamatukogudes.
Oluline on teada, et loendajad hakkavad ringi liikuma
16. veebruarist. See tähendab, et kui praegu keegi koputab
ukse taga ja ütleb, et ta on rahvaloendaja, ei maksa seda
inimest sisse lasta.
Kuidas õige loendaja ära tunda?
Rahvaloendaja tunneb ära selle järgi, et tal on Statistikaameti välja antud pildiga töötõend, sinine kohver ja rahvaloenduse sall. Kui kedagi kodus pole, jätab rahvaloendaja
postkasti teatise, kus on kirjas tema nimi ja kontaktid, et
temaga saaks ühendust võtta sobiva küsitlusaja kokkuleppimiseks. Kes soovib, võib ka Statistikaametist järgi küsida,
kas see inimene ikka on rahvaloendaja.
Rahvaloendajateks oleme otsinud usaldusväärsed inimesed. Kui loendaja lõpetab küsitlemise ja lahkub korterist, siis
ta unustab selle, mis selja taga oli — nii kui uks on sulgunud, on ununenud ka see, mis sees oli. Rahvaloendajatele
on tehtud taustakontroll, näiteks ei saa loendaja olla varem
kriminaalkorras karistatud.
Kas inimesed peaks loenduseks kuidagi valmistuma ka?
Mõned asjad tasuks tõesti eelnevalt välja uurida, et vastamine läheks võimalikult kiirelt ja sujuvalt. Esivanemate
sünnikohad on kindlasti need, mida ei pruugita alati teada.
Siis isikukoodid, mis mõnel endalgi ei seisa hästi meeles ja
töökoha täpne nimetus. Ka mina oma abikaasa töökohta
ei tea täpselt sõnastada, aga seda on hea teada, kui asud
loendusankeeti täitma ja teisi leibkonnaliikmeid pole kodus.
Välja tasub uurida ka see, kas mõni lähisugulastest on viimase 11 aasta jooksul kolinud välismaale. Nii saame selge
ülevaate, kui palju meid tegelikult Eestis ikkagi elab.
Millega julgustate inimesi
esmakordselt e-loendusel osalema?
Peaasi, et inimene ikka rahvaloendusel loendatud saaks.
Kas ta tahab täita ankeeti Internetis või ootab rahvaloendajat, on juba maitseasi. Interneti teel täites pole piirangut täitmisajale — e-loendus on avatud ööpäevaringselt, küsitlejad
käivad aga vaid kella 9st–21ni. Rahvaloendaja on kindlasti
tore külaline, aga kui loendaja külaskäik peaks tekitama
ebamugavust, tasub kindlasti juba jaanuaris e-ankeet ära
täita. E-loenduse ankeeti on hästi lihtne ise täita ja see läheb väga kiiresti.
Rahva ja eluruumide loendus 2011
• E-loendus kestab 31. detsembrist 31. jaanuarini.
• Rahvaloendajad külastavad kodusid 16. veebruarist 31.
märtsini.
• Loenduse küsimustik koosneb kolmest osast — leibkonna-, isiku- ja eluruumiankeet. Interneti teel saab loendusel osaleda statistikaameti kodulehe kaudu. Siseneda
saab ID-kaardi või internetipanga paroolidega.
Karin Volmer, Statistikaamet
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 25. istung
Saue Linnavolikogu VI koosseisu 25. istung
toimus 20. oktoobril 2011. a, päevakorras oli:
1. Telje tänava kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmine /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 98/.
2. Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa
määr ja tasumine /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu
volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks sotsiaalkomisjon/.
3. Ruumide tasuta kasutusse andmine /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata
edasise arutelu juhtivaks komisjoniks kultuurikomisjon/.
4. Saue linna teenetemärgiga autasustamine /ühehäälselt
võeti vastu otsus nr 99/.
5. Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 100/.
6. Saue Linnavolikogu 19.02.2009 otsuse nr 177 „Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kinnitamine“
p 2 muutmine /II lugemine/; /9 poolthäälega (2 vastu ja
4 erapooletut) võeti vastu otsus nr 101/.
7. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamine /8 poolthäälega (4 vastu ja 3 erapooletut)
võeti vastu otsus nr 102/.
8. Saue linna 2011. aasta eelarve muutmine /II lugemine/;
/9 poolthäälega (2 vastu ja 3 erapooletut) võeti vastu
määrus nr 32/.
9. Arengukava tegevuskava muutmine /II Iugemine/;
/7 poolthäälega (3 vastu ja 3 erapooletut) võeti vastu
määrus nr 33/.
10. Saue linna 2012. aasta eelarve /I lugemine/; /ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning
määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks eelarveja majanduskomisjon/.
11. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgaastmestiku ja
hallatavate asutuste töötasuastmestiku muutmine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 34/.
12. Volikogu komisjonide moodustamine /ühehäälselt
otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning
saata edasiseks aruteluks komisjonidesse/.
13. Välislähetus /ühehäälselt võeti vastu otsus nr 103/.
14. Info
14.1 Saue Linnavalitsuse III kvartali aruanne (informatsioon võeti teadmiseks)
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Siiri Raagmets, volikogu assistent

Teade
Saue EPT ASi ala keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei algatatud
Saue EPT ASi tootmisterritooriumi detailplaneering algatati
ja lähteülesanne kinnitati Saue Linnavolikogu 22. septembri
2011 otsusega nr 92. Lähteülesandes nähti ette kaaluda detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.
Detailplaneering haarab Saue EPT ASi omandis olevaid
tootmismaa, ärimaa, riigikaitsemaa ja transpordimaa sihtotstarbega Tule 20B, 22, 22C, 22D, Tule põik 4 ja Tule tänav 20T
kinnistuid.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine üheks
krundiks territooriumi loogilisema kasutamise eesmärgil, uue
hoonestusõiguse määramine ning kinnistusisese tehnovarustuse , liikluskorralduse ja heakorra korrigeerimine.
Detailplaneering muudab Saue linna üldplaneeringut Tule
põik 4 kinnistu osas, mis kuulus enne Siseministeeriumi valitsusalasse ja oli riigikaitsemaa sihtotstarbega. Tule tänav 20T
transpordimaa sihtotstarve kaob maaüksuste liitmise tulemusel. Moodustatakse üks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega
maaüksus.
Planeeritaval alal toimuv tegevus ei ole keskkonda oluliselt mõjutava iseloomuga, sest äri- ja tootmistegevus toimub
kinnistes hoonetes ning sellega ei kaasne arvestatavat müra,
lõhna- ega muud õhusaastet. Planeeringuga kavandatakse
piki ala edelaserva täiendav lao-tootmishoone, mille tulemusel
likvideeritakse tänane väline metalli laoplats. Vastavalt linna
üldplaneeringule nähakse Saue Gümnaasiumi poolsesse külge kõrghaljastuseriba, mis sulgeb vaate tootmisterritooriumile
ning muudab linnapilti olulisemalt keskkonnasõbralikumaks.
Vaadeldava tootmisterritooriumi keskkonnamõjulisi aspekte on eelnevalt põhjalikult käsitletud Saue linna üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.
Lähtudes eelnenust, otsustas Saue Linnavalitsus 19. oktoobri 2011 korraldusega nr 293 jätta Saue EPT tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus ning algataja ja kehtestaja Saue Linnavolikogu. Planeeringu koostaja on OÜ Stuudio Beeta. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
mittealgatamise otsustega saab tutvuda tööaegadel Saue Linnavalitsuse kantseleis ning linna kodulehel www.saue.ee
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Kadaka elurajooni vee
tarnimise ja reovee ärajuhtimise reeglid muutusid

Saue Linnavolikogu
otsus
Saue, 20. oktoober 2011, nr 102
Vee-ettevõtja kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamine
„Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 7 lg 21 kohaselt,
kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on eraõigusliku juriidilise
isiku omandis, esitab ettepaneku vee-ettevõtja määramiseks
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik ning vee-ettevõtja
kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu, seaduse § 7 lg 3
kohaselt kehtestab volikogu oma otsusega ka vee-ettevõtja
tegevuspiirkonna.
Tallinna Vesi AS esitas oma 29.08.2011 kirjaga nr
6/1146968 taotluse välja arvata tema tegevuspiirkonnast nn
Kadaka piirkond, kuna tallinna Vesi ei ole nimetatud piirkonnas asuvate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside omanik.
Harju Infra OÜ esitas 05.09.2011 taotluse kinnitada veeettevõtjaks kadaka piirkonnas Harju Infra OÜ ning määrata
tema tegevuspiirkonnaks nn Kadaka piirkond.
Eelnevast lähtudes ning esitatud dokumentide alusel
Saue Linnavolikogu otsustab:
1. Kinnitada Harju Infra OÜ taotlus ja määrata vee-ettevõtjaks Saue linnas Kadaka piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik Harju Infra OÜ (reg nr 10257326).
2. Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks Saue linna Kadaka piirkond vastavalt lisatud plaanile.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemisest.
Valdis Toomast
Volikogu esimees

Tänukirjaga
autasustamine
Saue, 19. oktoober 2011, nr 289
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30
lg 1 p 2, Saue linna põhimääruse § 14 p 1 ja p 5 ning seose
seltsingu tegevuse 20. aasta juubeliga annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tunnustust ning autasustada Saue linna tänukirjaga:
1.1 seltsingut „Tammetõru“ tulemusliku tegevuse eest
eakate vaba aja sisustamisel, kodanikuühiskonna väärtuste
elluviimisel ja seoses seltsingu 20. tegevusjuubeliga.
1.2 Maie Uhtlik’ku seltsingu „Tammetõru“ pikaajalise väsimatu juhtimise ning olulise panuse eest eakate tegevuse
korraldamisel.
1.3 Elena Kalbust teenete eest priitahtlikus tegevuses ja
seoses 60. sünnipäevaga.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
Harry Pajundi
Linnapea
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Saue Linnavolikogu tegi 22.10.2011 otsuse, millega
määrati Saue linnas Kadaka elurajoonis vee-ettevõtjaks OÜ Harju Infra.
Vee-ettevõtjaks määramise põhjuseks on asjaolu, et torustikud
nimetatud piirkonnas kuuluvad OÜ-le Harju Infra, kes on ka vett
tarninud ja reovett kanaliseerinud. Seega võib tekkida küsimus,
milline erinevus on vee-ettevõtja tegevusel võrreldes tavalise torustiku omaniku tegevusega. Järgnevalt on toodud loetelu suurematest erinevustest.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni erinevus tavapärasest vee
ja kanalisatsiooni tarbimisest on vee-ettevõtja ja kliendi seaduse tasandil reguleeritud suhe. Esiteks peab vee-ettevõtja
võimaldama vee tarbimist ja reovee ärajuhtimist kõigil isikutel,
kes sellist teenust soovivad. Seega peab klient ise pöörduma
vee-ettevõtja poole taotlusega sõlmida vastav leping. Kui teenuse osutamiseks vajalik torustik on olemas, siis liitumislepingu
sõlmimine ei ole vajalik, küll on aga vajalik teenuse osutamise
leping. Kui liitumist torustikega ei ole toimunud, siis sõlmitakse
liitumisleping, kusjuures liitumistasu peab vastama põhjendatud kuludele, s.o nendele kuludele, mis on vajalikud kinnistu
veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks vee-ettevõtja torustikega.
On oluline, et kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise korral ei võeta liitumistasu, kui sellise ümberehitamisega
ei põhjustata lisakulusid vee-ettevõtjale.
Teisena tuleb nentida, et liitumispunkt on seadusest tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa ja seega tuleb
liitumispunktid ehitada välja vee-ettevõtjal. Üldjuhul asub liitumispunkt avalikult kasutataval maal (nt teemaal) kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui liitumispunkti ei ole võimalik
määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu
omaniku või valdaja kokkuleppel.
Kolmandaks peab olema vee-ettevõtja ja kliendi vahel sõlmitud nn tarbimisleping. Lepingus peab olema fikseeritud võetava vee mõõtmise ja ärajuhitava reovee arvestamise kord, sh
vastava mõõtja asukoht, tarbitud teenusest teavitamise viis ja
sagedus, samuti ärajuhitava reovee reostusnäitajate piirväärtused või viited piirväärtustele, reoainesisalduse kontrollimise kord või viide sellele, vee andmise ja reovee vastuvõtmise
katkestamise ja taastamise kord või viide sellele, torustiku
kahjustuse või avarii korral vee andmise ja reovee ärajuhtimise
piiramise, peatamise ja taastamise kord või viide sellele, liitumispunktis minimaalse lubatud veerõhu piirväärtus ja maksimaalne lubatud paisutustaseme piirväärtus või viited nendele
ning kindlasti veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumise kord, sh vee-ettevõtja poolt arve esitamise tähtaeg ning
kliendi poolt arve tasumise tähtaeg, viivistega seonduv regulatsioon, samuti leppetrahvid, kui need on ette nähtud. Kui maa
on kaasomandis, sõlmitakse ühisveevärgivee võtmiseks või
reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks üks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga
vastavalt asjaõigusseaduse §-le 72. Lepingu üheks pooleks on
vastav vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu. (ÜVKKS § 8 lg 5)
Neljandaks on oluline, et veemõõtjad paigaldab seaduses
sätestatust tulenevalt vee-ettevõtja, kui klient ja vee-ettevõtja ei
lepi kokku teisiti. Veearvesti asukoht peab võimaldama kergelt
fikseerida näite ja ka vajadusel vee-ettevõtjal kontrollida esitatud näitude õigsust.
Kokkuvõtvalt tuleb märkida, et vee-ettevõtja ja kliendi hea
lepingusuhte eelduseks on see, kui mõlemad pooled teavad
oma õigusi ja kohustusi ning aitavad aktiivselt kaasa teisele
poolele ka nende täitmisel. Jõudu ja jaksu!
Tuulikki Laesson
OÜ Laesson & Partnerid

Saue Linnavalitsus
teatab
Saue linna Pärnasalu tn 22A maaüksuse
detailplaneeringu avalikustamine
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Sauel Tule tn 7
teise korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 14. novembrist kuni 28. novembrini. Detailplaneeringu avalikustamise
avalik arutelu toimub 5. detsembril algusega kell 18 teise
korruse fuajees.
Saue Linnavalitsuse korraldusega 2. märtsist 2011 nr 54
algatatud detailplaneering hõlmab Saue linnas Pärnasalu tn,
Ale tn, Nurmesalu tn ja Kasesalu tn vahelisel alal paiknevat
hoonestamata maaüksust, suurusega 5117 m2, sihtotstarbega elamumaa.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse jagamine
kaheks üksikelamu krundiks ja üheks transpordimaa krundiks. Detailplaneeringuga määratakse kruntide ehitusõigus
ja piirangud ning teede ja tehnovõrkude lahendus.
Pärnasalu tn 22A detailplaneering ei muuda kehtivat Saue
linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused ning
on vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse korraldusega 19. oktoobrist 2011 nr 292.

Detailplaneering
Algatati Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute
detailplaneering
Saue Linnavolikogu 20.10.2011 otsusega nr 100 algatati
Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute detailplaneering.
Detailplaneering haarab Saue linna idapiiril asuvat Kungla
tn 2 kinnistut suurusega 59 637 m², sihtotstarbega tootmismaa ja ärimaa, ning Jälgimäe tee T1 kinnistut, sihtotstarbega
transpordimaa, suurusega 6382 m², mis paiknevad Saue linna idapiiri ning Väljaotsa ja Kungla tänava vahelisel alal.
Detailplaneeringuga muudetakse nende kinnistute vahelisi piire ning jagatakse Kungla tn 2 maaüksus kaheks tootmismaa, üheks ärimaa ja üheks liiklusmaa kinnistuks. Liiklusmaa kinnistuga luuakse koridor Paju tänava ja Jälgimäe tee
perspektiivseks ühendamiseks. Määratakse kinnistute uued
ehitusõigused ja piirangud. Lahendatakse teed, tehnovõrgud,
haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering muudab kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
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Raamatukogus toimub nii mõndagi põnevat!
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Oktoobris toimunud raamatukogupäevadel toimus nii mõndagi huvitavat — näiteks kohtumised
lastekirjanik Heiki Vilepi ja Leelo Tungaliga. Kohtumise lõppedes kinkis Saue Gümnaasiumi
õpilane Karel Eerme lastekirjanik Leelo Tungalile omakirjutatud raamatu.
Marika Salu

Saue linna raamatukogu juhataja
Reedel, 21. oktoobril oli raamatukogus eriline päev: toimus üritus „Tuntud inimene
raamatukogus”, kus raamatukogutööd on palutud tegema
mõni tuntud inimene. Meie
raamatukogus laenutasid raamatuid Saue linnapea Harry
Pajundi ja aselinnapea Rafael
Amos. Lugejatel oli suurepärane võimalus uurida nende
lugemissoovitusi ja -elamusi
ning vahetada huvitavaid lugemiskogemusi. Lugejatega
jätkus juttu kauemaks.
„Eks tundmatus kohas
vette hüppamine on alati olnud riskantne, kuid põnev.
Raamatute laenutus, kui seljatagust kindlustamas raamatukogu juhataja ise, just
ülemäärast adrenaliini verre
ei paisanud, aga oli huvitav
ikkagi,“ räägib Rafael Amos.
„Arvutiprogramm on koostatud sedavõrd lollikindel, et
isegi abilinnapea laenutustööga toime tuleb. Soovitusi oli
seinast seina. Kellele meeldis
teatmekirjandus, sellele soo-

vitasin Tiit Kuninga „Võta
näpust“, kes tahtis tänapäevast eesti põnevikku, siis oli
Hargla mees omal kohal. Sai
ka üks trahv määratud ning
pikendusi vormistatud. Rahvast oli parasjagu, kuigi nagu
selgus, tipptunniga võrreldes
olla päris kuurort olnud. Kui
järgmisel aastal kutsutakse, tulen kindlasti uuesti leti
taha.“
Raamatukogupäevade ajal
külastasid meie raamatukogu
vanemate rühmade lapsed
Saue lasteaiast Midrimaa.
Vaadati näitust kaisukarudest.
Raamatukoguhoidja
Helgi Saar rääkis lastele karudest ja luges ette vahvaid
lugusid. Pärast lugude kuulamist said lapsed vaadata veel
mitmesuguseid huvitavaid
raamatuid ja rääkida oma
kaisuloomadest, mis olid
koos lastega raamatukogu
uudistama tulnud.
Rõõmsate kohtumisteni
raamatukogus! 

Linnapea ja abilinnapea tööhoos.

Kaisukarupäev raamatukogus.

Lasteaialapsed juttu kuulamas.

Karel Eerme ja Leelo Tungal.

Helve Reet Ree
moekunsti ja pastellide näitus

Saue Huvikeskuse
aktiivne oktoober

25. oktoobril avati Päevakeskuses Helve Reet Ree näitus, millest kujunes südamlik sündmus koos filosoofia, luule, kunsti ja
muusikaga.
Kohal oli värvikas kunstnik
ise ja teda tervitasid „Rukkilille” lauljad Harald Matvei
eestvedamisel.
„Olen eluaeg moekunstnik olnud, mitteõppinud,
võeti kohe tööle, kui oma
joonistustega läksin. Nüüd
vanas eas teen näitusi,” kirjutab Helve Reet Ree enda
kohta. Kui ta 18-aastasena
Riieturi (hiljem Lembitu)
uksest sisse astus, võeti ta
kohe ametisse, sest selline
joonistamisoskus oli haruldane. Nüüd on auväärses eas
proua Eesti Kunstnike Liidu
liige, hoiab ennast kursis
teaduse ja poliitikaga, pillub tsitaate aegade tagustelt
ja kaasaegsetelt filosoofidelt
ning ütleb ka ise sõna sekka
seal, kus vajalikuks peab.
Avatud näitus on Helve
Reet Ree kümnes ehk juubelinäitus: pastellid, loodus
ja mood. Mood teatavasti on
alati moes ja alati on moes ka
Helve Reet Ree poolt kavan-

Ree luges näituse avamisel
ette kõige paremini tema
vaimu ja meelelaadi iseloomustava luuletuse — „Merele”.

datud rõivad. Päevakeskuses
on huvilistele vaatamiseks
kaust moejoonistega, kust
iga moehuviline võib leida
midagi endale meelepärast
ja seejuures täiesti aegumatut. Seintel on kunstnikule
omased värvirõõmsad ja
romantilised pastellid, palju
merd ja ilusat loodust.

Helve Reet Ree puhul on
tegemist inimesega, kes on
sündides kaasa saanud erakordse joonistamisoskuse ja
luuleande. Luuletuste kohta
ütleb ta ise, et need tulevad
tema juurde kui ilmutused ja
ta ei saa öelda, et on autor,
pigem on ta ilmutusi vastuvõttev antenn. Helve Reet

Sa elad ja hingad
pritsmeid pillud
vahuseid laineid
rannale tood.
Nii olen õnnelik su
juures, meri.
Sind vaadata tohin …
Tuul hellalt paitab
mu pisarais laugeid.
Tuge ja turvalisust
pakub su kohin,
Su soolane hingus,
kajakatiib
mõtted mujale viib.
Sinu kui altari juurde
ma tulen
Su juurde ma alati
igatsenud olen.
Tulge Saue Päevakeskusse
merd imetlema ja aastavahetuse kleidimoodideks inspiratsiooni saama! 

Täiskasvanud Õppija Nädala raames valmisid oktoobris Saue Huvikeskuses
tekstiilikunstnik Evelin Voksepa juhendamisel organsa ja atlaspaela prossid
ning toimus käsitööõpetaja Tiina Sillari juhendamisel omanäolise pakendi
töötuba.
***
Koolivaheajal, 27. oktoobril said keskuse Kunstistuudio õpilased osaleda kahes töötoas. Kunstiõpetaja Anneli Luppi
juhendamisel modelleeriti skulptuuri töötoas toredaid savist
Halloween’i kõrvitsaid. Töövõtteks oli õõnesvorm, millele iga
laps oma fantaasiat kasutades andis oma iseloomu ja tegi
talle vahva näo pähe. Tulemuseks tõeline Halloween’i kõrvitsapeade armee! Viltimise töötoas valmisid Evelin Voksepa
juhendamisel rõõmsavärvilised käevõrud.

Saue Sõna

Linnaelu
Sügisene loodus-loomelaager Pivarootsis
Saue Noortekeskus osaleb juba teist hooaega järjest ESF vahendite abil programmi Noorsootöö kvaliteedi arendamine
raames esitatud pakkumuses Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale
pakutava noorsootöö teenuse osutamine noortekeskuste kaudu.

Kristi Kruus
Toetust jagab Eesti Noorsootöö Keskus ja vahendab MTÜ
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus.
Eelmisel hooajal pakkusime kompleksteenust: noortekeskuses toimetas kunstiring
Arteesia, noortele tutvustati
erinevaid ameteid ja korraldati
tööelu üritusi ning toetasime
noorte omaalgatusi 1900 euroga.
Sel sügisel, koolivaheajal,
24.–30. oktoobrini korraldasime 7–12-aastastele lastele loodus-loomelaagri Lastekaitse
Liidu Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagris, mille rahastus tuli
samast programmist. Laagris
osales 11 noort Sauelt ja neli
noort Laulasmaa noortekeskusest — kahe noortekeskuse
omavaheline koostöö oli laagri
korraldamise üks eeltingimusi.
Kahe omavalitsuse noored sobisid omavahel suurepäraselt
ja kõikide sõprade nimekirjad
said täiendust.
Laagri kavas oli loodusretk
koos juhendaja Marje Loide-

Kuidas teevad tähtsaid valikuid tänapäeva noored, kel
ees põhikooli või gümnaasiumi lõpetamine?
Kas minna õppima
kutsekooli või kõrgkooli, kas pakkuda
end tööturul, luua
pere või hakata
vabatahtlikuks välismaal? Erinevate
võimaluste
kaalumine ja nende
seast parima valiku
tegemine on keeruline protsess, olenemata vanusest.
Selliseid tähtsaid valikuid tuleb teha teadlikult ja kaalutletult.
Tähtis on see, et noor inimene ei jääks oma tulevikku puudutavaid otsuseid tehes üksi. Loomulikult annavad tuge eelkõige
perekond ja kool.
Viimastel aastatel on noorte tarbeks just selliste tähtsate
valikute tegemise toetamiseks loodud karjäärikeskused, mis te-

Palju õnne, Tammetõru!
Päikesepaistelisel viimasel viinakuu reedel kiirustasid
peoriietes rõõmsatujulised eakad Tammevana pubisse, et tähistada seltsingu Tammetõru 20. aastapäeva.
Sünnipäevapeo avas ja külalisi tervitas seltsingu juht
Maie Uhtlik.

Tammetõrul on 32 liiget ja koos käiakse kord kuus ning sageli kutsutakse külla ka tuntud inimesi. Külas on käinud Madis
Milling, Ain Seppik, Juhan Hindov, Boris Lehtlaan jt. Ülipopulaarseks on meie ühingu muutnud väljasõidud nii Eestimaal
kui ka reisid mitmetesse välisriikidesse. On käidud Soomes,
Ahvenamaal ja samuti Saaremaal, Põltsamaal, Paunveres.
Kõik seitse asutajaliiget said kingituseks rahapõrsa ja
lilleõie. Traditsiooniks on kujunenud sünnipäevalaste õnnitlemine. Seekord peeti lillede ja südamlike õnnesoovidega
meeles 75-aastaseks saanud Milvi Relvistet.
Saue linnapea Harry Pajundi tõdes, et Sauel loodud rohkearvulised seltsingud, ühingud ja ringid on püsima jäänud
ning edasi arenenud just tänu nende eesotsas olevatele tegusatele ja hakkajatele inimestele. Linnapealt said tänukirja
nii Tammetõru kui ka selle väsimatu eestvedaja Maie Uhtlik.
Päevakeskuse juhataja Liivi Lents õnnitles seltsingut juubeli
puhul ja avaldas lootust, et tihe koostöö jätkub ka edaspidi.
Õhtu muutis pidulikuks Avo-trio esinemine. Üllatuskülaliste Marve ja Madise esituses kõlasid aastatetagused populaarsed laulud. Peoõhtu möödus laulude saatel, tantsides ja
juttu puhudes märkamatult.
Teadmiseks pensionäridele — seltsing Tammetõru ootab
oma ridadesse uusi liikmeid ja on avatud kõigile soovijatele!

ga. Lapsed õppisid tundma
erinevaid puid, põõsaid ja ka
kõike mürgist, mis looduses
meid ähvardab. Igal õhtul
toimus mälumäng, kus küsiti ka loodusrajal õpitu kohta;
tegime 8-kilomeetrise jalgsimatka Kasemetsa tallu, kus
perenaine näitas meile lahkelt
vanade esemete muuseumi ja
läbipaistvat sauna tiigi kaldal;
viltisime, põletasime puidu
sisse pilte, meisterdasime looduslikest vahenditest märke ja
magneteid, joonistasime söega
loodust, fotojahtisime loodust
ja üksteist, laulsime karaoket
ja tantsisime tantsumattidel,
tegime tortide meisterdamise
võistluse, ronisime ronimisseinal, mängisime iga päev
pioneeride palli ja ristisime
rebaseid.
Laagritegevusi juhendasid
Monika Liiv ja Kristi Kruus
noortekeskusest, ronimisseinal julgestas Silver Arrak, toidukunsti ja puidutööga toimetas noortekeskuse vabatahtlik
Karl Kuusiku. Laulasmaa
noortekeskuse poolt koordineeris projekti Mart Arrak. 

Saue Noortekeskuses
ootab teid karjäärinõustaja

4. november 2011

Armand Nagel

Elena Kalbus —
Saue linna uhkus
21. oktoobril toimus Saue Kontserdisaalis Elena Kalbuse juubeli pidulik tähistame.

gutsevad ühise, Rajaleidja märgi all. Nende seas ka Keila Avatud
Noortekeskuse juures tegutsev karjäärikeskus, mis ootab külla
kõiki Lääne-Harjumaa 7–26-aastaseid noori. Karjäärinõustaja
juures saab teha teste, mis aitavad noorel inimesel end tundma
õppida, saab täita töölehti ja vestelda oma tuleviku üle. Koos
arutletakse erinevate hariduse ja töö võimaluste üle, koostatakse tulevikuplaane ja leitakse vastuseid erinevatele probleemidele. Lubame, et kõik koos nõustajaga arutatud mõtted ja plaanid
jäävad vaid kliendi ja nõustaja teada!
Saue noortele on hea uudis see, et Keila Karjäärikeskuse nõustaja hakkab alates novembrist noori toetama ka Saue
Noortekeskuses. Järgmine võimalus karjäärinõustajaga kohtumiseks on Saue Noortekeskuses 9. novembril. Selleks palume
registreeruda aadressil kairit@keilanoortekeskus.ee või telefonil
509 8194.
Keila Avatud Noortekeskus osaleb partnerina ESFi ja HTMi
poolt rahastatavas programmis „Karjääriteenustesüsteemi
arendamine”, mille tegevust koordineerib Sihtasutus Innove.
Kairit Krumm
Karjäärinõustaja
Keila Avatud Noortekeskus
www.keilanoortekeskus.ee
kairit@keilanoortekeskus.ee
tel 677 3950/ 509 8194

Kui lauljad ja tantsijad lõputu kolonnina sisenema hakkasid,
oli kõigile selge, kui oluline on meie jaoks Elena ja tema tegevus. See oli võimas ja liigutav vaatepilt kõikidele kohaletulnutele!
Seda, et Elena Kalbust jagub igale poole, teame me kõik.
Näeme teda iga päev juhendamas tervisevõimlejaid, seadmas tantsusid, ette valmistamas taidluskavasid, juhatamas
invaühingut, loomas uusi ühendusi. Lisaks näeme teda pidevalt kuhugi tõttamas, sest lisaks Sauele jagub Elenat veel
Tallinna, Keila, ingerlastele, erivajadustega inimestele jne.
Ilmselt jõuab Elena rohkem, kui meist paljud suudavad ette
kujutada.
Elena õnnitlejaid muudkui tuli ja tuli: esimeste õnnitlejate
seas olid Saue Linnavalitsuse esindajad, kes andsid üle ka
Harju maavanema õnnitlused, edasi tulid erinevad kollektiivid, linnad, ühingud ja ühendused.
Terve Eesti võib olla uhke selle üle, et leidub selliseid valguse kiirgajaid nagu Elena Kalbus ja eriline au ja õnn on Saue
linnal! Olgu siinkohal ära toodud üks Leili Andre luuletus, mis
oleks just nagu Elenast kirjutatud:
Sünd
Kolm korda
ilma sünnib
inimene
Kord siis,
kui silma langeb
päiksekiir.
Teist korda siis,
kui valgus
südamesse tungib.
Ja kolmas kord,
kui süda ise
valgust kiirgab.
Soovime Elenale, et seda kiirgust veel kauaks jaguks!
Täname Sind, Elena!
Liivi Lents
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Kultuur

Saue poiss Prants Pals võistleb maailma
kiiremate Supermoto sõitjatega
Mõned aastad tagasi saavutas sauelane Prants Pals esikoha 65cc
klassis Mulgikrossil. Täna võib tema nime leida maailma kiiremate supermoto sõitjate hulgast.

Sauelane arvab
Saue Linnavalitsus palus sauelastelt ideid, kuidas talletada meie lammutatud, Saue ajaloolise jaamahoone
mälestust
Sauekas Helen
„Minu ettepanek on rajada asemele ootepaviljon (kolmest küljest
seinaga), mis pakuks kaitset tuule ja tuisu eest. Sellel võiks olla ka
kell. Uus perroon on küll moodne ja nüüdisaegne, kuid tugeva tuulega/ tuisuga tuulevarju ja -kaitset ei paku. Uus asi võiks omada
seega praktilist väärtust.“
Alar Koha
„Loomulikult uus jaamahoone! Palkehitisena ei ole ta kallis.
Peaasi, et inimestel oleks koht, kus olla tuule-, vihma-, külma- ja
tuisuvarjus. Muidugi tekib oht, et jaamahoone muutub noorte pättide ajaveetmiskohaks. Pakun sellist ideed, et kokkuleppel G4S-iga
hakkaks G4S patrullauto igal õhtul ust lukustama ja igal hommikul
ust avama ning paneks ööseks signalisatsiooni alla. Talvel lülitaks
hommikul soojapuhuri sisse ja ööseks välja. G4S patrullib nagunii
ööpäev läbi Saue linnas, ilma et neil midagi suuremat teha oleks.
Nii saaks hoida jaamahoonet lagastamise eest.
Kui Saue Linnavalitsus soovib mälestada eelmist jaamahoonet,
siis saab ju panna palkmaja seinale mälestustahvli, et selle koha peal
asus eelmine Saue jaamahoone neil aastatel, mis ta seal seisis.“

Prants Pals

Kertu Treubladt
Noor sportlane vahetas motokrossi supermoto vastu, sest
viimane tundus poisile huvitavam — kiirused on suuremad
ja rajad põnevamad.
Prantsi pikaajalised treeningud tasusid end ära, sest sel sügisel esindas poiss Hispaanias
Rahvuste Supermotole Eestit.

Prants Pals rahvuste supermoto Alcaniz 2011.
Koos temaga võistlesid ka
Andre Kiil ning Eesti värske
meister Taavi Nassar, kes olid
varem Rahvuste Supermotol
osalenud.
Eestlased saavutasid esimesel päeval kvalifikatsioonis
kokku 14. koha. Taavi Nassari ja Prants Palsi tubli sõit
kindlustas koha pühapäevasel
võistlusel. Kahjuks aga Taavi

Nassar kukkus soojendusringil ega jõudnud starti. Teises
sõidus oli samuti mitu kukkumist ning ebaõnn tabas ka
Andre Kiili. Saavutati kokku
16. koht. Noorima võistleja
Prantsi tulemused olid väga
head — esimeses sõidus 19. ja
teises 23. koht. Sõit õnnestus
läbida ühegi kukkumiseta ning
alt ei vedanud ka mootorratas

TM450cc.
Eesti Supermoto võistlustel
kuuleme tavaliselt vendadest
Palsidest — vanem vend Patrick täitis seekord mehaaniku
rolli. Prants tänab kõiki, kes
võistlustules kaasa elasid ning
eriti toetajaid — Citroén, Aivar & Merike OÜ, Alexela,
Monster Energy, Aivo Eigo
ning Brentex Haagised. 

Saue Tammekilb 2011 Superfinaalis
kohtuvad Tammetark, Ettur ja Sammas
Võistkondliku mälumängu Saue Tammekilb 2011 III, otsustav eelvoor toimus 19. oktoobril Saue Gümnaasiumis.
Võistlema asus 7 võistkonda. Kevadel alustanutest puudus vaid õpilaste võistkond, kuid see on ka arusaadav, sest vahepeal lõpetasid osad neist kooli ning küllap jätkub neil kuhjaga muidki tegemisi. Usume, et järgmisel hooajal alustavad uued noored jälle ning
võistlevad lõpuni, sest koolinoorte meistrivõistlused näitasid õpilaste suurt huvi mälumängu vastu.
Viimane eelvoor pidi selgitama kolm paremat võistkonda, kes esimesel advendil toimuvas Superfinaalis selgitavad Saue parima
mälumänguvõistkonna. Enne viimast vooru oli paremusjärjestus järgmine: 1. Tammetark 117; 2. Ettur 98; 3. Sammas 93; 4. SG4
85; 5. Tammetõru 81; 6. Tere 80; 7. Noortekeskus 60; 8. RK (õpilased) 49 punkti.
Tammetark oli praktiliselt edasipääsu kindlustanud. Etturil ja Sambal oli ka päris soliidne edu järgmiste ees, kuid kolmandale
kohale võisid teoreetiliselt pretendeerida koguni kolm järgnevat võistkonda. Seetõttu esinesid võistkonnad ka peaaegu parimates
kooseisudes.
Seekord olid peakohtunik Tenno Sivadi esitatud küsimused vist veidi lihtsamad kui tavaliselt, sest punktisaak osutus rekordiliseks peaaegu kõigil võistkondadel. Võitis Tammetark 78 punktiga 86 võimalikust. Sammas pidi edestama Etturit vähemalt 6 punktiga, et tõusta üldkokkuvõttes teiseks. Vahepeal oligi neil selline edu saavutatud, kuid lõpus jäi nende eduks siiski vaid 2 punkti,
vastavalt 66 ja 64 „silma“. Järgnesid SG4 58, Tere 57, Tammetõru 40 ja Noortekeskus 37 punktiga.
Kolme eelvooru lõppjärjestus kujunes järgmiseks, ning lisaks toome ära ka kõigi hooaja jooksul esinenud tublide mälumängurite
nimed:
1. Tammetark 195 (Rafael Amos, Vello Toomik, Sven Sommer, Villu Liiv)
2. Ettur 162 (Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Urmas Väärtnõu, Toomas Kilgas)
3. Sammas 159 (Kaido Lasn, Indrek Tibar, Katri Lasn, Kadri Steinbach, Jaanus Kukk)
4. SG4 143 (Ulvi Urgard, Endla Lindmäe, Malle Liiv, Priidu Valma)
5. Tere 137 (Kadi Särgava, Ülle Särgava, Marit Väin, Liisi Ruul, Priit Tähtsalu)
6. Tammetõru 121 (Katre Ilves, Erkki Ilves, Paavo Paas, Siim Aas, Madis Milling, Urmas Oljum)
7. Noortekeskus 97 (Monika Liiv, Kirke Kasari, Kristi Kruus, Made Kaares, Üllar Põld, Tanel Oberg)
8. RK (õpilased) 49 (Kert Paidre, Hans-Toomas Saareste, Karl Simmer, Mikk Kalamees, Mihkel Tomson, Sander Siniorg).
Esimesed kolm võistkonda kohtuvad Superfinaalis 27. novembril kell 12 Saue Noortekeskuses. Üritus on mõeldud kõigile, sest
peale võistkondadevahelise heitluse on mõeldud ka pealtvaatajatele, kellele esitab peamiselt muusika- ja filmiküsimusi populaarne
näitleja, naljamees, laulumees, sõjamees ja lisaks ka mälumängus end koduselt tundev Madis Milling. Väikeseid auhindu jagub
kõigile ning lisaks ka natuke suupistet ja keelekastet, sest tegemist on ju esimese advendiga ning pärast ürituse lõppu on tore koos
linna jõulupuule advendiküünalt süütama minna.
Saue Mälumänguklubi juhatus

Sauelased näitasid kiirmales head taset
Oktoobri keskel Tallinna malemajas toimunud Harjumaa tänavustel meistrivõistlustel kiirmales täiskasvanutele ja
noortele jäid sauelased küll esikolmikust välja, aga tõid koju mitu esikümne-kohta.
Malet mängiti šveitsi süsteemis 7 vooru, ajakontrolliga 15 minutit kummalegi mängijale.
Täiskasvanute turniiril osales 19 maletajat (16 meest ja 3 naist). Meeste hulgas võitis meistritiitli Ain-Valdo Müütnik Viimsi vallast
ja naistest oli parim Heike Sander, samuti Viimsi vallast. Saue linna maleklubi maletajad esinesid hästi: Karel Uurits sai 4., Martin
Velling 8. ja Jüri Nõmmsalu 11. koha.
Noorte turniiril osales 24 mängijat, neist 21 poissi ja 3 tüdrukut. Arvestust peeti kolmes vanuseklassis: kuni 10-aastased, 11–14aastased ja 15–18-aastased. Saue Gümnaasiumi juures tegutseva Saue huvikeskuse maleringi võistlejad vanuses kuni 14 aastat
olid igati tublid: Vallo Arukaevu sai 4. koha, Markus Grossthal 5. ja Mihkel-Eduard Luude 9. koha.
Kuni 10-aastaste poiste esimene oli Markus Kuusing Viimsi vallast, tüdrukute hulgas sai esikoha Iti Miina Ulmas Saku Vallast.
Kuni 14-aastaste poiste hulgas pälvis esikoha Alex Hendrik Noormets Viimsi vallast, tüdrukutest võitis Kariina Grauberg Rae vallast.
Kuni 18-aastaste seas läks esikoht Karl Mahlale Saku vallast.
Valjo Rattasep, Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees

Matti Nappus
„Olen paar korda Tallinna rohelistega ja Saue Linnavolikogu
liikmena külastanud tasase maastikuga Taanimaad. Seal pakkusid mulle erilist huvi just väga vanad tootmis- ja eluhooned, mida
nii väga lihtsalt ei tohigi maha lõhkuda. Saue linna hea sõber on
Ledøje-Smørum Kommune borgmester Jens Jørgen Nygaard, kes
elab traditsiooniliselt üle 100-aastases elamus. Soovitasin minagi
volikogu liikmena juba aastaid tagasi Saue jaamahoone korrastada ja säilitada. Mis teha, kui demokraatias jääb enamus oma
otsusele kindlaks!? Minule ja kindlasti paljudele Saue linna ja
valla elanikele on jäänud viimane võimalus, et mitte olla vihmaja lumetuisus — saada kuidagimoodi räästa alla. Tahaksin teha
linnavalitsuse poolt palutud ettepanekule omapoolse soovituse:
ehitada bussi-, rongi- ja kergliiklustee äärde võimalikult huligaanikindlad ootepaviljonid. Kuivõrd linnavalitsusel on käsil huvitav
mõte — rajada Saue linnale omased ühtsed arhitektuurilised tunnusväravad —, siis võiksid need olla ühtlasi bussi- ja kergliikluse
tarvis ootepaviljonideks.
Vanasti tundis tavainimene Saue ära just jaamahoone järgi.
Sellist jaamahoonet pole Eestis teist ollagi. Saue jaamahoonel oli
omapärase kaldega katus. Kas panite tähele huvitavat katusesarikate arhitektuurilist lahendust? Eespool mainitud ootepaviljonid
peaksid meenutama Sauele juba omast arhitektuurilist lahendust.“

E.T.A. Tantsukool paneb
Saue noored tantsima!
Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool alustas sel sügisel
juba 13. hooaega. Uue aastaga püüab E.T.A. anda lastele ja noortele rohkem võimalusi tantsimiseks, alustades tundidega ka Viimsis ja Sauel.
Saue Noortekeskuses õpetab sellest sügisest E.T.A. Tantsukooli kasvandik Monika Tomingas, kes annab huvilistele
tantsulise treeningu tunde. Monika õpib Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas viimasel kursusel ning on tegelenud
võistlus-, show- ja jazztantsuga, praktiseerinud ka house’i, hiphoppi ja breiki, millele on lisandunud ülikoolist omandatud,
tantsu teoreetiline ja pedagoogiline pool.
E.T.A. Tantsukooli Saue filiaali esimese aasta õppekava
alusel saavad noored tantsulise baasteadmise tantsulise
treeningu tundidest. Õpitakse tantsutehnikat, arendatakse
koordinatsiooni ja üldist füüsilist vormi harjutuste ja tantsuliste kombinatsioonide kaudu. Samuti on tähelepanu all jõu- ja
venitusharjutused, harjutused diagonaalidel ja tutvutakse ka
klassikalise tantsu alustõdedega.
Siiski pole tantsimine ainult sammude ja tantsude õppimine. Tantsulised kombinatsioonid on üks väike osa tantsuõpetuse vahenditest, mille kaudu parandada tantsuoskusi ja
teadlikkust füüsilisest liikumisest.
Tantsukooli õpilaste tantsija-unistused saavad kindlasti
teoks esinemistel paljudel kontsertidel, etendustel, telesaadetes ja festivalidel. Suurema esinemispraktika saamiseks
korraldatakse ka ise omaloomingukonkursse, laagreid, kevadisi tantsukontserte ning -etendusi, millega mööda Eestimaad
reisida. Muidugi ei saa unustada ka festivali Koolitants, mis
on kujunenud üheks tantsukalendri tähtsündmuseks noorte
tantsijate hulgas.
Lisainfo kooli koduleheküljelt: http://kool.tantsuagentuur.ee
E.T.A. Tantsukooli tunnid Saue Noortekeskuses toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 16 — 7–10aastased
kell 17 — 11–13aastased
Õpetaja: Monika Tomingas
Oodatud on kõik 7–13aastased noored!
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Teated
Harjumaa otsib
aasta tegijad!
Ka sel aastal valivad Harjumaa arendusorganisatsioonid välja maakonna tegusaimaid inimesi ja organisatsioone, keda aasta lõpul 2011. aasta tegemiste
eest tunnustada.
Kandidaate oodatakse järgmistes kategooriates: Aasta Ettevõtja, Aasta Kodanikeühendus, Aasta Toetaja, Aasta Tegu,
Aasta Sädeinimene. Tunnustuse andmise eelduseks on kõigi kategooriate puhul, et on antud oluline panus maakonna
arendamisse ning on toimunud sujuv koostöö kogukonnaga. Kandidaatide nimesid ning põhjendusi sobivuseks oodatakse 15. novembriks — kodulehe www.heak.ee kaudu,
e-postile mariliis@heak.ee või aadressil Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus, Sirge tn 2, Tallinn 10618.

TEATER VARIUS

“HIS MASTER’S VOICE”
10. detsembril kell 18.00
Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9
Lavastus valmis Eesti Rahvusraamatukogu 90. juubeliks
ja toetub ajaloolistele faktidele. 2008. aastal andis Taani
Kuningriik Eesti Rahvusraamatukogule üle ligi 200 matriitsi
eesti muusikaga, mille salvestas 1939. aastal suurkontsern
THE GRAMOPHONE COMPANY, mille harukontor „His Master’s
Voice” asus Kopenhaagenis. Aastakümneid ei teatud
salvestistest midagi ning arvati, et need on sõjakeerises
kadunud. Alles 2003. aastal selgus, et suurem osa
salvestistest on säilinud. Lavastus toetub sellele ajaloolisele
faktile ning tutvustab ESTONIA teatri lauljate elu ja loomingu
kaudu omaaegset teatri- ning muusikaelu.
Keskseteks tegelasteks on ARTUR RINNE (Peeter Kaljumäe),
BENNO HANSEN (Priit Volmer Rahvusooperist ESTONIA),
AGU LÜÜDIK (Rene Soom Rahvusooperist ESTONIA), MILLI
REBANE (Diana Dikson Soom Rahvusooperist ESTONIA),
teistes osades Raivo Mets ja Indrek Sarapuu.
Autor ja lavastaja Heidi Sarapuu
Muusikajuht Hain Hõlpus
Kunstnik Killu Mägi
Liikumine Märt Agu
Etendus on kahes vaatuses ja kestab 2 tundi 15 min
Piletid hinnaga 8/ 10 eurot müügil
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9:
E–N 15.00–18.00 ja tund enne algust kohapeal

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 04.11.11 kell 16.00 Bereginja koosviibimine
• 07.11.11 kell 10.00–15.00 riiete, pesu ja jalatsite müük
päevakeskuse ruumides
• 07.11.11 korraldavad naljasõbrad oktoobripühad nõukogulikus laadis KGB kohvikus
• 15.11.11 kell 11.00 korraldavad kultuurihuvilised
„Väärikate kinohommiku” raames kino Artis ühiskülastuse ja filmi „Lourdes” vaatamise. Seeniori kinopilet 3.20
€ ja Swedbanki seeniorkaardiga 1.90 €. Maksta saab
päevakeskuses kuni 07.11.11. Filmi kirjeldus: Christine
põeb multiskleroosi ning ei suuda kaelast allpool oma
keha liigutada. Et ratastooli kiuste seltsielust osa võtta,
on ta nüüd saabunud koos bussitäie vanurite ja puuetega inimestega palverändurite sihtkohta Lourdes’i. Kerge
kadedusega vaatab ta oma põetajat Mariet, kel kõik
ihuliikmed terved ning kes paistab erinevalt temast oma
elu nautivat. Peagi jääb mõlemale silma noor Malta ordu
ohvitser Kuno. Jessica Hausneri imede ja usu vahekordi
käsitlevat filmi läbib tänuväärne huumor, mis ei lase
vaatajal langeda liiga sügavale kaastunde sohu.
• 15.11.11 korraldab Saue Linna Invaühing reisi sarvilise
tarva linna
• 18.11.11 korraldavad kultuurihuvilised Rae reisidega
reisi Suure-Lähtru mõisa kuulama vene romansse ja
mustalasromansse. Osalustasu 15 €, maksta saab kuni
31.10.11
• 19.11.11 osaleb päevakeskus Sõmerus erivajadustega
inimeste perepäeval
• 28.11.11 korraldavad teatrihuvilised Theatrumi „Misantroobi” ühiskülastuse Kadrioru lossis. Maksta saab
päevakeskuses kuni 10.11.11
• 13.12.11 korraldavad reisihuvilised reisi jõulueelsesse
Stockholmi
• 19.12.11 kell 17.00 Saue linna eakate (70 ja enam
eluaastat) jõulukontsert Saue Gümnaasiumis. Registreerime 01.11–01.12.11 Saue Päevakeskuses
• 22.12.11 päevakeskuse erivajadustega inimesed esinevad Haabersti Sotsiaalmajas
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HEAK teated
Harjumaa Kodanikeühenduste Konverents
„Organisatsiooni kuvand, kultuur ja käitumine — kellele ja milleks?“ toimub 17. novembril
kell 10.30–16.30 Clarion Hotel Euroopas (Paadi tn 5, Tallinn).
Päeva juhib ning jutulõnga aitab veeretada
Urmas Vaino. Päevakava ja registreerimise info:
http://www.heak.ee/index.php?id=258
Konverentsile panevad õla alla suures osas
nii Kodanikuühiskonna Sihtkapital kui ka Harju
Maavalitsus. Osalustasu 10 eurot.
***
Heateo Sihtasutus kutsub osalema sotsiaalse ettevõtluse koolitusel „Testi oma äriideed“
16. novembril 2011 kell 9.15–17.30. Koolitus
on mõeldud eelkõige neile, kellel on juba olemas sotsiaalse ettevõtluse äriidee või kes on
juba kokku puutunud ühiskonna probleemide
lahendamisega erinevate tegevuste kaudu.
Loe lähemalt: http://maailmamuutjad.
wordpress.com/koolitus
***
MTÜ Kiili Naisselts kutsub huvilisi osalema
tasuta loengutel tervisliku toitumise ja toitumisprogrammi kohta.
6. novembril kell 11–16 Kiili Gümnaasiumi
auditooriumis. Lektor Dr Mai Maser.
23. novembril kell 18.30–20.30 Kiili Gümnaasiumi arvutiklassis. Programmi viib läbi Tervise Arengu Instituudi toitumise ekspert Tagli
Pitsi.
Info: http://kiilinaised.blogspot.com

Tallinna Kalevi staadioni
kunstmuruväljakul
6. novembril kell 16
Saue FC Laagri
vs
Tallinna FC Olympic
Tulge kaasa elama meie hooaja
viimasele olulisele jalgpallivõistlusele!

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
novembris-detsembris:
• 11. november kell 19.00 Lauluklubi. Juhendaja Katrin
Järvlepp Saue koolimajas
• 13. november kell 12.00 Sauelane liikuma! Isadepäeva-eri
kooli staadionil
• 19. november showgrupi Vikerkaar kontsert Salme
Kultuurikeskuses
• 27. november kell 16.00 Küünalde süütamine Saue linna
jõulupuul Keskuse pargis
• 3. detsembril kell 9.00–15.00 Jõululaat Saue
Gümnaasiumis ja maja esisel platsil
• 3. detsembri Sauelane liikuma! ujumise etapp
• 5.–11. detsembril täiskasvanute kunstitööde näitus Saue
Raamatukogus
• 10. detsember kell 18.00 Teatri Varius etendus
„His Master’s Voice“ Saue Kontserdisaalis
• 29. detsember kell 19.00 Aastalõpupidu Saue
Kontserdisaalis

Saue Muusikakool
2011/2012 sügissemester
04.11 kell 16.15 Saue Kontserdisaal: Holger Marjamaa
klaveriõhtu
05.11 Saue mõis: Esinemine Lions-klubile
10.11 Saue Gümnaasium: Isadepäeva kontsert, Saue
Poistekoori esinemine
18.11 Oru: Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite konkurss
12.11 kell 11 Tabasalu Muusikakool: Eesti palade konkurss pianistidele
15.11 kell 18.30 Saue Kontserdisaal: Saue Kontserdisügis
„Elektroonika muusikas“. Esinevad: Kristiina Kriit (viiul) ja
Malle Maltis (elektroonika)
27.11 kell 16 Keskuse park: Saue linna jõulukuuse advendiküünla süütamine
30.11 kell 12 Saue lasteaed: Kontsert
03.12 Tallinn: Vokaalansamblite konkurss „Volüüm”
04.12 kell 12 Saue Kontserdisaal: PK ettevalmistuskooride
jõulukontsert
06.12 kell 11: ÕPPENÕUKOGU
06.12 kell 19 Saue Kontserdisaal: Kontserdisügise lõppkontsert Oleg Pissarenko trio (O. Pissarenko, J. Lutsoja, T.
Remmel) ja Guido Kangur „Mälestuste jõgi“
08.12 kell 18 Saku mõis (proov 17.15–17.45): Ühiskontsert
Saku Muusikakooliga
10.12 kell 14 Kadrioru loss: JÕULUKONTSERT
11.12 Keila Uusapostlik Kirik: Saue Poistekoori jõulukontsert
11.12 kell 12 Saue Kontserdisaal: Koduste laste jõulupidu/Saue poistekoori valikkoosseis
13.12 kell 18 Saue Kontserdisaal: AASTALÕPU KONTSERT
“Hitid muusikas”
23.12.2011–08.01.2012: Koolivaheaeg
30.12 Estonia Kontserdisaal: Esinemine Harjumaa Ballil;
poistekoor, orkester
27.01.2012 Saue Kontserdisaal: Saue MK 15. aastapäeva
pidulik kontsert-aktus

November Keila Miikaeli koguduses
• 6. november kell 11.00 — 21. pühapäev pärast nelipüha. Sõna- ja palveteenistus (armulauda pole!) Teenib diakon Peeter Krall
• 13. november kell 11.00 — Kirikuaasta eelviimane pühapäev. Jumalateenistus armulauaga. Teenib õp Jaan Jaani. Pärast jumalateenistust KOHVILAUD.
• 20. novembril kell 11.00 — SURNUTE MÄLESTUSPÜHA. Jumalateenistus
armulauaga. Laulab koguduse seenioride segakoor. Teenib õp Thomas-Andreas Põder. Võimalik mälestada lahkunud lähedasi!
• 27. novembril kell 11.00 — Advendiaja 1. pühapäev. Leeriõpilaste ristimispüha jumalateenistus. Teenib õp Marek Roots.

Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a karate trenni

Novembris PIIBLI- JA PALVETUNDE ei toimu!
Laste pühapäevakool pühapäeviti kell 11.00 kogudusemajas (Paldiski mnt 2)

Trennid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue Gümnaasiumi rõdul
kl 18.00–19.00.
Samuti oodatakse edasijõudnute ja
täiskasvanute trennidesse mehi ja naisi,
teisipäeviti ja neljapäeviti
kl 19.00–20.00.

„Issand on hea, varjupaik hädaajal, ja Ta tunneb neid,
kes tema juures pelgupaika otsivad“ /Na 1:7/

Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com
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Jõululaat
3. detsembril kell 9.00–15.00
Saue Gümnaasiumis ja kooliesisel platsil
Müügil käsitöökaubad, eestimaine
omatoodang, talukaup ja tööstuskaup
Info ja registreerimine: 5805 0167, laadakorraldus@gmail.com

Saue Naisseltsi ja LC Saue heategevusloterii
Saue Linna Raamatukogu müüb
kasutatud raamatuid soodsate hindadega
Päkapiku töötuba kell 12.00–13.00
Korraldab Saue Huvikeskus

Müün
 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT, PELLETID www.polarheat.ee Tel 5649 9499
 Müüa turbabriketti (Tootsi)
ja puitbriketti (ümar, kandiline). Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615
 Müüa lõhutud küttepuud:
segapuu 35 €/ rm (okaspuu
ja haab), kask 40 €/ rm. Puud
on saetud ja lõhutud, 40 cm,
45 cm, 50 cm pikkused halud.
Transport alates 10 ruumist
tasuta. Laotud koormasse.
Tel 506 2645
 Saue Puit müüb puitbriketti hinnaga alates 145 eurot/
tonn. Saadaval 35-kilosed
(5,75 eurot) ja 700-kilosed
kotid (100 eurot). Transport Saue piires TASUTA.
Tel 506 5937
 Müüa värsket õunamahla
3-l ja 2-l purkides. 1 euro liiter

SAKURASTUUDIO
•
•
•
•
•

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Saue
Pärnasalu 31
Hitehi maja I korrus
670 9015
www.moisahambaravi.ee

pakub massaaže:
klassikaline massaaž
laavakivi massaaž
meemassaaž
spordimassaaž
Tai massaaž

Igale 60-minutilise massaaži tellijale
kingituseks DETOX jalatalla-plaaster
väärtusega 12.50 eurot!
Helista ja küsi 5454 4559!
Lisainfo: www.sakurastudio.ee
Asume Sauel, Sooja tänav 1
(2. korrusel)

+ purgi maksumus. Lisaks
müüa töökorras „Družba“ ja 1
plaat katuseplekki 4,18 m2.
Tel 659 6227
Pakun
 VIIME TASUTA ära teie
VANARAUA (pliidid, pesumasinad, radiaatorid, vannid, torud
jne). Demonteerime. Hoolsad
töömehed. Kuulutus ei aegu!
Tel 5593 9504
 Rendiks garaaži Sauel,
hind kokkuleppel. Tel 5595
9548
Kinnisvara
 Anda üürile Sauel maja II
korrus. Eraldi sissekäik, ahjuküte. Omaniku tel 557 5979
 Müüa 3-toaline (64 m2)
korter Kütise tänavas, otse
omanikult. Tel 5680 1869
Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduski-

Avatud lillekauplus Sauel, Ladva 1A
(Maxima kaubakeskuses)
Valmistame lillekimpe, seadeid,
looduslikust materjalist kimpe, kinkekorve,
pruudikimpe, matusepärgi ja -kimpe.
Kullerteenus, kingituste pakkimine.

Püsivalt soodsad hinnad!
Oleme avatud: esmasp–reede 8.00–20.00
laup 9.00–20.00
pühap 10.00–15.00
telefon 650 1027,
e-post: www.helaios@gmail.com
Palume külastada!

LASTELE HAMBARAVI TASUTA!
KAARDIMAKSE!

vide paigaldus. Töödest pildid.
Transport, materjal meie
poolt kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
Pakun tööd
 OÜ PARKIMISJOON pakub
tööd TEEKATTE MARKEERIJALE. Kandidaadilt eeldame:
head töösse suhtumist,
valmisolekut füüsiliseks
tööks, B-kategooria juhilubade olemasolu, valmisolekut
töölähetusteks ja paindlikuks
töögraafikus. Omalt poolt pakume: huvitavat ja vaheldusrikast tööd, kvalifikatsioonile
vastavat konkurentsivõimelist
töötasu. Väljaõpe toimub
jooksvalt töökohal.
Tel: +372 511 0404
info@parkimisjoon.ee

Avaldame sügavat kaastunnet
kallile Liinale ja tema perele

EMA

kaotuse puhul
Sinu klass koos õpetajaga
Meie hulgast on igaviku teele
lahkunud alati heatujuline kolleeg
Harju Maavalitsusest

ANNE VÄIN

Ühineme leinas
omaste ja sõpradega
Saue Linnavalitsus

NOVEMBRIST UUED VASTUVÕTUAJAD:
E 9.00–19.00
T 14.00–19.00
K 9.00–17.00
N 9.00–17.00
R 9.00–16.00

ja avaldab kaastunnet
abikaasale ning lastele peredega

OLEME AVATUD KA IGA KUU
KOLMANDAL LAUPÄEVAL 9.00–14.00

Ootamatult kustus elu, puhkama
jäid ema käed.

HAMBAD ON OLULISED!
Ootame Teid!

Korteriühistu Kuuma 7
mälestab majanaabrit

ANNE VÄINa

Südamlik kaastunne
Laurile ja Liinale
Saue Gümnaasiumi XV lend
koos klassijuhatajatega

