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Kaunistagem Eesti kojad kolme koduvärviga,
mille alla Eesti pojad ühiselt võiks koonduda.
Ühine neil olgu püüe ühes vennaarmuga,
kostku võimsalt meie hüüe:
„Eesti, Eesti, ela sa!”
Sinine on sinu taevas, kallis Eesti, kodumaa,
oled kord sa ohus, vaevas, sinna üles vaata sa!
Must on sinu mullapinda, mida higis haritud.
Must on kuub, mis Eesti rinda
vanast’ juba varjanud.
Sinine ja must ja valge kaunistagu Eestimaad!
Vili võrsugu siin selge, paisugu tal täieks pead.
Vaprast meelest, venna armust Eesti kojad kõlagu!
Kostku taeva poole põrmust:
„Eesti, Eesti ela sa!”

Head kaaslinlased,
Õnnitleme teid Iseseisvuspäeva ja Eesti Vabariigi 94. aastapäeva puhul!
Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus

Saue Sõna

Linnaelu
Linnapea veerg
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine: ka Kiviloo piirkonnas algavad tööd.
Teist kuud kajab tööpäevadel linnatänavatel hüdrovasarate toksiv hääl. Vastavalt ehitustööde teostamise graafikule
alustas konsortsium AS Terrat – AS Viimsi Keevitus plaanitud
ehitustöödega nn 2. piirkonnas 16. jaanuaril. Tänaseks on
tublisti edasi jõutud ning ligi 20% torustikest maha pandud.
Esialgsest graafikust ollakse juba nädala-kahe jagu ees.
Küll aga ei tähenda see veel, et kinnistute omanikud,
kelle kinnistute kõrval torustik maas, saaksid hakata kohe
oma kinnistusiseseid torustikke rajama. Esmalt peab ehitaja trassid dokumenteerima ning katsetama, misjärel AS
Tallinna Vesi kui tulevane kommunikatsioonide operaator
väljastab liitumise projekteerimiseks tehnilised tingimused.
Viimaste alusel saab krundi omanik tellida projekti ning alles pärast kinnitatud projekti võib lasta välja ehitada majja
viivad vee- ja kanalisatsioonitorustikud.
Piirkonnas, mis jääb Rauna tänavast Keila maantee suunas, on käsil projekteerimistööd ning kinnistute omanikega
liitumispunktide asukohtade kooskõlastamine. Reaalsete
kaevetööde ja torustike panekuni jõutakse ilmselt märtsi
lõpus, aprilli alguses. Selles piirkonnas on ehitaja, konsortsium AS Lemminkäinen Eesti – Lemminkäinen Infra OY, lubanud tööle panna kuni viis brigaadi.
1. märtsiks on projektijuhtimise teenust osutav firma OÜ
Keskkonnaprojekt kokku kutsunud Kiviloo piirkonna ehitustööde avakoosoleku, kus lepitakse AS-iga Esmar Ehitus
kokku edasine tegevuskava tööde teostamiseks. Kiviloo
piirkonna tööde lõpetamise ja tänavate korrastamise tärmin
jääb aga 2013. aasta kevadesse.
Meie tegevuse eesmärgiks on parem elukeskkond Saue linnas.
Harry Pajundi
linnapea

KredEx toetab
KredEx toetab ehitusprojektide koostamist
90% ulatuses.
KredEx on eraldanud
alates 2010. aasta septembrist Sauel rekonstrueerimistoetuse Kütise
5, Kütise 7 ja Kütise 15
korterelamute rekonstrueerimiseks. Alates eelmisest nädalast kuni märtsi lõpuni pakub KredEx korterelamutele võimalust taotleda toetust ehitusprojekti koostamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks, mis katab 90% kuludest.
„Meil on hea meel, et juba kolm korterelamut Sauel on
rekonstrueerimistoetuse abil renoveerimise ette võtnud. Uus
toetus on suunatud kõigile korterelamutele, mis planeerivad
ette võtta rekonstrueerimist. Valmiv ehitusprojekt võimaldab taotleda rekonstrueerimistoetust ning saavutada energiasäästu 50%,“ ütles KredExi eluaseme ja energiatõhususe
divisjoni juht Mirja Adler.
KredExist saab taotleda rekonstrueerimistoetust 15%,
25% ja 35% ulatuses. Toetus on mõeldud eelkõige KredExi
soodusintressiga pikaajalise korterelamute renoveerimislaenu juurde, et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib kombineerida ka omavahenditega.
Ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelevalve teostamise toetust saab taotleda kuni 31. märtsini 2012. Korterelamul on kohustus alustada rekonstrueerimistöödega kuue
kuu jooksul pärast ehitusprojekti valmimist.
Toetuste täpsemad tingimused on saadaval KredExi kodulehel http://www.kredex.ee.
Korterelamute toetamiseks kasutatakse vahendeid, mis
saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgile. Toetustaotlusi saab esitada alates 30. septembrist 2010 kuni vahendite ammendumiseni või 30. novembrini
2012. a.
KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma
kodu.
Lisainfo:
Tarmo Seliste
KredExi kommunikatsioonispetsialist
667 4116

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

Järgmine number ilmub
9. märtsil 2012
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Ametlik teade
detailplaneeringu
algatamisest

Teadaanne

Saue Linnavalitsuse korraldusega 14.02.2012 nr 58
algatati Saue linnas Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule
põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneering.

Tulenevalt projekti „Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine” raames korraldatud projekteerimis-ehitustööde riigihanke kallinemisest, esitas Saue Linnavalitsus
eelmise aasta 10. novembril SA-le Keskkonnainvesteeringute
Keskus taotluse rahastamisotsuse muutmiseks ja täiendavate rahaliste vahendite eraldamiseks projektile.
Käesoleva aasta 17. jaanuaril rahuldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Saue Linnavalitsuse taotluse rahastamisotsuse muutmiseks. Muudetud rahastusotsuse järgi
on projekti kogumaksumus käibemaksuta ligikaudu 5,1 miljonit eurot ning Ühtekuuluvusfondi osa on sellest ligikaudu
4,1 miljonit eurot.
14. veebruaril 2012 allkirjastati AS-iga Esmar Ehitus
töövõtuleping tööde teostamiseks Kiviloo piirkonnas maksumusega 1 422 239,70 EUR (km-ta).
Tänaseks on sõlmitud töövõtulepingud projekteerimisehitustööde teostamiseks projekti kõigi kolme osa jaoks.
Projekti tulemusena ehitatakse 18,1 km veetorustikku koos
liitumisvõimalusega 433 kinnistule ja 15,0 km reoveekanalisatsiooni torustikku koos liitumisvõimalusega 450 kinnistule, samuti uued reoveepumplad. Seeläbi saavutatakse
Saue linna ligi 100%-ne kaetus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Projektijuhtimise teenust osutab OÜ Keskkonnaprojekt
ning FIDIC inseneri ja omanikujärelevalvet teostavad ühispakkujad AS Infragate Eesti ning P. P. Ehitusjärelevalve.
Tööde lõpetamine Kiviloo linnaosas jääb 2013. aasta
kevadesse.
Lisainfo:
Engli Treimann
OÜ Keskkonnaprojekt
Keskkonnaspetsialist
Telefon: +372 651 0222
E-post: engli@keskkonnaprojekt.ee

Detailplaneering haarab Saue linna keskosa idaservas Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistuid
sihtotstarvetega üldkasutatav maa, elamumaa ja tootmismaa, pindala kokku 20 462 m2. Detailplaneeringu eesmärk
on moodustada osaliselt uued kinnistud, määrata maa sihtotstarbed, ehitusõigused ja piirangud. Lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ja heakorrastus. Planeeritav ala piirneb
lääne- ja lõunakaarest valdavalt ühepere- ja ridaelamukruntidega, ida- ja põhjakaarest äri/ tootmishoonetega ja nende
kruntidega.
Planeeritavale alale kavandatakse rajada lasteaed,
üks kuni 5-korruseline äri/ büroo/ korterelamu, kaks kuni
10-korruselist punkt-korterelamut ja 5 ühepereelamut.
Detailplaneering ei muuda kehtivat Saue linna üldplaneeringut.

Teade
Saue Linnavalitsus teatab Kadakamarja tn 25 ja 40,
Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmisest.
Nimetatud detailplaneering algatati Saue Linnavalitsuse 14.
veebruari 2012 korraldusega nr 57.
Detailplaneeringu eesmärk on moodustada uued kinnistud, määrata maa sihtotstarbed, ehitusõigused ja piirangud
ning lahendada teed, tehnovõrgud, haljastus ning heakorrastus. Detailplaneeringuga laiendatakse olemasolevat elupiirkonda ning likvideeritakse elamute vahele jääv tootmismaa.
Käesolev detailplaneering täpsustab Saue Linnavolikogu
15.03.2007 otsusega nr 92 kehtestatud Vana-Keila mnt
4A kinnistu detailplaneeringut, mille kohta koostati keskkonnamõju strateegiline hindamine AS Tarmac poolt 2006.
aastal ja kiideti heaks Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt
04.01.2007. Vaadeldavat piirkonda käsitleti põhjalikult ka
Saue linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes.
Mõlema hindamise puhul selgus, et korruselamute planeerimine ei too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit. Detailplaneering ei muuda kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus ja planeeringu kehtestab Saue Linnavolikogu.
Lähtudes eelnenust, otsustas Saue Linnavalitsus 14.
veebruari 2012 korraldusega nr 58 jätta Kadakamarja tn 25
ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Saue Linnavalitsuse korraldustega saab tutvuda tööajal
Saue Linnavalitsuse kantseleis (Tule tn 7, Saue linn) ja linna
kodulehel www.saue.ee.

Linna konstaabel
Kristiina Oissar
hindab põnevat tööd
Alates mullu detsembrist töötab Saue linnas uus konstaabel, Lääne-Harju politseijaoskonna Saue konstaablijaoskonna piirkonnapolitseinik Kristiina Oissar.
Kristiina unistas põnevast elukutsest juba lapsepõlves ning
ja nii ta otsustaski pärast Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lõpetamist minna Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse kooli konstaabli eriala õppima.
„Teoreetilise õppega vahelduv praktika kestis kaks aastast. Lõpetasin kooli 2010. aasta suvel ning olen nüüd politseis töötanud veidi alla kahe aasta,“ räägib noor konstaabel
ja lisab, et selle lühikese aja jooksul, mil ta on olnud Saue
linna piirkonnapolitseinik, on tal jäänud linnast ja Saue elanikest hea mulje.
Kristiinale meeldib oma töös vaheldus, see, et iga päev
on erinev ning töö pakub uusi väljakutseid. Vaba aega veedab ta sportides — käib jooksmas, treenib jõusaalis ning
osaleb rühmatreeningustes.
Konstaabel Kristiina Oissari vastuvõtuaeg
on esmaspäeviti kell 15–17, Tule põik 2
Kontakt: 612 4577, kristiina.oissar@politsei.ee

Allkirjastati Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
laiendamise projekti viimase osa projekteerimis-ehitustööde leping.

Geodeetilised tööd Saue
linnas
Hakatakse teostama geodeetilisi töid Saue linnas Tallinna
Vee riigihanke raames alljärgnevatel tänavatel:
Rauna tn
Rauna põik
Tammetõru tn
Sarapiku tn
Kiviloo tn
Maastiku tn
Taimla tn
Kakao tn
Kohvi tn
Geodeetilisi töid teostatakse eespool loetletud piirkonnas ajavahemikus 13.02.2012–11.03.2012 a.
Loodame kinnistuomanike mõistvale suhtumisele ja
koostöö laabumisele.
Lisainfo: www.mau.ee
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 29. istung

Saue Linnavolikogu
määrus

Saue Linnavolikogu VI koosseisu 29 istung toimus
16. veebruaril 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Lehtla tn kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 116/.
2. Sõidusoodustuste kehtestamine, II lugemine /otsustati teha eelnõusse
redaktsioonilisi parandusi ning jätkata eelnõu arutelu volikogu päevakorra lõpus/.
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine riikliku toimetulekutoetuse määramiseks /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 41/.
4. Eluruumi sotsiaaleluruumiks tunnistamine /ühehäälselt võeti vastu otsus
nr 117/.
5. Munitsipaalomandis olevate eluruumide üürimäära kehtestamine /
ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata
edasise arutelu juhtivaks komisjoniks eelarve- ja majanduskomisjon koos
sotsiaalkomisjoniga/.
6. Saue linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord /ühehäälselt
otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise
arutelu juhtivaks komisjoniks eelarve- ja majanduskomisjon koos sotsiaalkomisjoniga/.
7. Saue Linnavolikogu 21. jaanuari 2010. a määruste nr 1 ja nr 2 muutmine
/ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu II lugemisele ning määrata edasise arutelu juhtivaks komisjoniks eelarve- ja majanduskomisjon/.
8. Sõidusoodustuste kehtestamine II lugemine
/14 poolthäälega (2 vastu) võeti vastu määrus nr 42/.
9. Info
9.1 Linnapea lähetus /13 poolthäälega (3 erapooletut) võeti vastu otsus
nr 118/.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.

Siiri Raagmets
volikogu assistent

Linnavalitsuse 6. istung
Saue Linnavalitsuse 6. istung toimus
14. veebruaril 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute
detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine /korraldus nr
57/.
2. Saue linna Kadakamarja tn 25 ja 40, Tule põik 5 ja Kesa tn 20 kinnistute
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine /korraldus nr 58/.
3. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 59/.
4. Info Saue Linnavalitsuse eestkostjaks määramise kohta /Saue Linnavalitsus võtab teatavaks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi poolt esitatud
informatsiooni Saue Linnavalitsuse eestkostjaks määramise kohta/.
5. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 60/.
6. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 61/.
7. Sotsiaalteenusele suunamine /korraldus nr 62/.
8. Hooldaja määramine /korraldus nr 63/.
9. Hooldaja määramine /korraldus nr 64/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 65/.
11. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 66/.
12. Pärnasalu tn 38 elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 67/.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Tule tn 40 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
14. Saue Linnavolikogu eelnõu „Saue Linnavarahalduse põhimäärus“ /
otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
15. 2012. aasta hankeplaani kinnitamine /korraldus nr 68/.
16. Saue Linnavolikogu otsuse „Tule tänav T4 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ eelnõu /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
17. Info sõlmitud lepingute kohta
Elis Haav andis ülevaate sõlmitud lepingutest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel
ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Saue Linnavolikogu määrus
Saue, 16. veebruar 2012, nr 41
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade
kehtestamine riikliku toimetulekutoetuse
määramiseks
Määrus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lg 1 punkti 37 ning „Sotsiaalhoolekande seaduse” § 222 lg 5,
6 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise
eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
§ 2. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
(1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised
jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses:
1) tegelik korteriüür või hooldustasu, kuid mitte üle 4 (neli) eurot
eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;

Saue, 16. veebruar 2012, nr 42
Sõidusoodustuste kehtestamine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 5, „Ühistranspordiseaduse” § 5 lg 10, § 27,
Saue Linnavolikogu 15.12.2011 määruse nr 37 „Saue linna
2012 aasta eelarve“ § 2 lg 3, 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Sõidusoodustusi kohaldatakse Saue–Tallinna marsruudil sõitvatel kommertsbussiliinidel ja elektriraudteel sõitjatele.
(2) Sõidusoodustusteks loetakse õigust sõita osalise tasu
eest (edaspidi „soodussõit”) või tasuta (edaspidi „tasuta
sõit“).
(3) Sõidusoodustustele omavad õigust alljärgnevad sihtgrupid:
1) põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased, kelle enda ja ühe vanema (hooldaja või eestkostja) registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
linn;
2) kõrgkooli üliõpilased vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa
arvatud), kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Saue linn;
3) kolme ja enama alaealise lapsega vanemad, kelle enda
ja laste registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
4) pensionärid ja töövõimetuspensionärid, kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linn;
5) keskmise ja raske puudega 16-aastased ja vanemad
isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue
linn;
6) represseeritud ja represseeritutega võrdsustatud isikud,
kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel
Saue linn.
(4) Võtta teadmiseks, et ühistranspordiseaduse alusel võivad tasuta sõita riigisisesel liinil (kaasa arvatud kommertsliin)
raudtee-, maantee- ja veeliikluses:
1) eelkooliealised lapsed — sõiduõigust tõendavat dokumenti ei nõuta;
2) puudega lapsed — tasuta sõidu õigust tõendab Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument
koos isikut tõendava dokumendiga või õpilaspiletiga;
3) sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud ning
sügava või raske nägemispuudega isiku saatja — tasuta sõidu
õigust tõendab Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet
tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
4) nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.
(5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 1–3 nimetatud
isikutele käesoleva määruse alusel sõidusoodustusi ei kohaldata.
(6) Sõidusoodustuste eest tasub Saue Linnavalitsus vastavalt kommertsbussiliine ja elektriraudteed teenindavate ettevõtete poolt esitatud arvetele.
(7) Sõidusoodustusi võimaldatakse eelarves ettenähtud
summa piires ning vajadusel on volikogul õigus sõidusoodustuste kasutamise korda muuta (õigust piirata).
§ 2. Soodussõidu õigus ja seda tõendavad dokumendid
(1) Soodussõidu õigust marsruudil Saue–Tallinn–Saue kommertsbussiliinidel omavad alljärgnevad sihtgrupid:
1) põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste (v.a
keskhariduse baasil kutse omandajad) õpilased;
2) keskmise ja raske puudega 16-aastased ja vanemad isikud;
3) töövõimetus- ja vanaduspensionärid;
4) represseeritud või represseeritutega võrdsustatud isikud;
5) kõrgkooli üliõpilased vanuses kuni 26 eluaastat (kaasa
arvatud);
6) kolme ja enama alaealise lapsega perede vanemad.
(2) Soodussõidu õigust tõendab Saue Linnavalitsuse poolt
isikule väljastatud nimeline elektrooniline sõidukaart (edaspidi
„kiipkaart”),
(3) Soodussõidu õigus tekib sõitja poolt bussi sisenemisel ja
kiipkaardi esitamisel ning sõidu fikseerimisel bussi paigutatud
kiipkaardilugejas.

2) tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia
maksumus;
3) tsentraalse soojaveevarustusega eluruumides tarbitud soojusenergia maksumus kuni 1,5 m3 vee soojendamiseks ühe elaniku kohta kuus;
4) tsentraalse kütteta eluruumides, olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit või elektrienergia), kuni 3 (kolm) eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus ajavahemikul
1. septembrist kuni 31. maini;
5) tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni 3 m3
ühe elaniku kohta kuus;
6) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
7) tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel statsionaarse elektripliidi puhul 100 kWh ühe elaniku kohta
kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh kuus;
8) tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel gaasi või tahkel kütusel pliidi puhul 80 kWh ühe elaniku kohta
kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh kuus;
9) tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel elektriboileri puhul 100 kWh ühe elaniku kohta kuus, iga
järgmise elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh kuus;
10) tegelik maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kuni kol-
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§ 3. Soodussõidu eest tasumine
(1) Soodussõidu üksikpileti eest tasutakse bussiettevõttele
Saue Linnavolikogu poolt kinnitatud summa ulatuses iga üksikpileti kohta.
(2) Soodussõidu õigusega isik tasub ülejäänud bussipileti
maksumuse eest bussi sisenemisel.
(3) Põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastele kehtib suvisel koolivaheajal 1. juunist kuni 31. augustini
soodussõidu õigus võrdselt üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate soodustusega.
§ 4. Soodussõidu taotlemine
(1) Soodussõidu taotlemiseks esitab taotleja Saue Linnavalitsusele kirjaliku avalduse.
(2) Saue Linnavalitsus kontrollib õigust soodussõidule ning
väljastab ühe kuu jooksul avalduse esitamisest nimelise kiipkaardi.
(3) Kiipkaart antakse esmakordselt taotlejale tasuta.
§ 5. Tasuta sõidu õigus Saue–Tallinna kommertsbussiliinidel
ja elektriraudteel ning seda tõendavad dokumendid
(1) Tasuta sõidu õigus on väljaspool Saue linna asuvate põhikoolide ja gümnaasiumite statsionaarse õppe või kutseõppeasutuste (v.a keskhariduse baasil kutse omandajad) õpilastel
õppeperioodil 01. septembrist kuni 31. maini, Saue–Tallinn–
Saue kommertsbussiliinidel ja Saue linna läbival elektriraudteel, kui õppeasutus asub raudteeliini lähialal.
(2) Tasuta sõiduõigus kehtib ainult ühel kommertsbussiliinidest või elektriraudteel taotleja valikul. Valiku tegemisel lähtutakse kooli asukohast.
(3) Tasuta sõidu õigust tõendab Saue Linnavalitsuse poolt
isikule väljastatud nimeline perioodikaart (edaspidi „tasuta sõidukaart“).
(4) Tasuta sõidukaart kommertsbussiliinidele väljastatakse
juhul, kui Saue Linnavalitsuse poolt hüvitatav juuniorkaardi soodustus ei kata kommertsbussiliinidel kehtivaid piletihindasid.
(5) Tasuta sõidu õigus kehtib tasuta sõidukaardi ning isikut
tõendava dokumendi alusel.
§ 6. Tasuta sõidu õiguse taotlemine
(1) Tasuta sõidu õigust Saue–Tallinn–Saue kommertsbussiliinidele või elektriraudteele saab taotleda Saue Linnavalitsusest kirjaliku avalduse alusel.
(2) Saue Linnavalitsus kontrollib õigust tasuta sõidule ning
väljastab ühe kuu jooksul avalduse esitamisest nimelise tasuta
sõidukaardi õppeperioodiks 01. septembrist kuni 31. detsembrini ja/ või 1. jaanuarist kuni 31. maini.
§ 7. Asenduskiipkaardi või korduva tasuta sõidukaardi taotlemine
(1) Asenduskiipkaart või korduv tasuta sõidukaart väljastatakse taotlejale kirjaliku avalduse alusel.
(2) Asenduskiipkaart või korduv tasuta sõidukaart väljastatakse Saue Linnavalitsuse poolt taotlejale ühe kuu jooksul.
(3) Asenduskiipkaardi või korduva tasuta sõidukaardi taotlemine on tasuline ning selle maksumuse kinnitab linnavalitsus.
§ 8. Sõidusoodustuste kehtivus
(1) Väljastatud kiipkaart või tasuta sõidukaart kehtib koos
sõitja isikut tõendava dokumendiga.
(2) Tasuta sõidukaart kehtib kaardil märgitud õppeperioodil.
(3) Kiipkaardi kehtivus lõpeb alljärgnevatel põhjustel:
1) kiipkaardi omaniku või õpilase mõlema vanema elukoha
vahetusel väljapoole Saue linna (Rahvastikuregistri andmetel);
2) kiipkaardi omaniku õpingute lõpetamisel või katkemisel
(Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel);
3) kiipkaardi omaniku puude raskusastme tähtaja lõppemisel (Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel);
4) kiipkaardi omaniku töövõimetuse tähtaja lõppemisel
(Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel);
5) kiipkaardi omaniku surma korral;
6) kiipkaardi kaotuse või varguse korral.
§ 9. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 17.02.2011
määrus nr 25 „Marsruudil Saue–Tallinn kommertsliinidel sõidusoodustuste kehtestamine”.
(2) Määrusega seotud sõidusoodustuste asendus- ja korduvate kaartide hinnad ning sõidusoodustuste taotluste vormid
kinnitab Saue Linnavalitsus.
(3) Määrus jõustub 01.03.2012.

Valdis Toomast
Volikogu esimees

mekordne elamualune pind;
11) hoonekindlustuse kulud kuni 1 (üks) euro eluruumi ruutmeetri
kohta kuus;
12) tegelik olmejäätmete veotasu.
(2) Alalise eluruumi alaliste kulude arvestamise aluseks on elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt
põhjendatud norm. Kui pere eluruum on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.
(3) Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.
(4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust
ei arvata riikliku toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele
toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
§ 3. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 26.07.2007 määrus
nr 28 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse arvestamisel Saue linnas”.
(2) Määrus jõustub 1. märtsil 2012.

Valdis Toomast
Volikogu esimees
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Sõbrapäevapeol kiirgas head energiat

Paar-kolm nädalat tagasi tulid Saue noored mõttele veeta sõbrapäev ühiselt koos ning korraldada
selle puhul ka üks mõnus pidu. Noortekeskuse töötajatel oli rõõm olla noortele nõu ja jõuga abiks.
Tiina-Riin Uulma

Saue Noortekeskus
Asi hakkas kiirelt edenema
ning peagi said valmis promoplakatid, leiti nimekas
diskor, tehti ise suur kirjakast
armsate sõnumite jaoks ning
hakati vaikselt 14. veebruari
õhtut ootama.
Kauaoodatud disko ametlik algusaeg oli planeeritud
kella poole kuue peale õhtul.
Tehnika jms toodi kohale juba
lõuna paiku. Siis läks lahti
tõeline saali dekoreerimine
ja kujundamine. Üks peo põhikorraldajaid, Eliisabet, kes
on ühtlasi ka keskuse igapäevane külastaja, hoidis ohje
väga kenasti enda käes. Appi
tulid ka mõned 14–16-aastased noormehed, kes olid hea
meelega abiks raskemate esemete nihutamisel-tassimisel
ning enne pidu käepaelte jagamisel. Käepaelte omanike
vahel loositi õhtu lõpus välja
ka suur hulk auhindu.
Juba tund aega enne peo
algust oli kõigil meel ärev
ning äkitselt oli tuju hea

ka neil, kes päeva alguses
võib-olla et veidi mossitasid.
Käis hoogne kaartide meisterdamine ning kallistustekingituste jagamine. Noortekeskuse vabatahtlik Karl:
„Minu meelest on sõbrapäev
suurepärane võimalus kallistada neid, keda äkki muidu
ei julgekski.” Kui kell lõi
pool kuus, astus meie maja
uksest sisse aga üks ürituse
põhimagneteid, Eesti üks
kuulsamaid DJ-sid — Erkki
Sarapuu. Rahvast kogunes
ukse taha nagu murdu ja kõigil tatsus jalg juba ukse taga
kaasa. Viimaks avanesid aga
saali uksed ning pidu võis
täies hoos alata. See, mis
peosaalis aset leidis, oli sõna
otseses mõttes erakordne —
värvikirev valgustus, rohkelt
diskotossu, noorte lemmikmuusika, tuntud DJ ning
kaks poodiumit, mis olid just
nimelt mõeldud tantsimiseks. Viimased osutusid niivõrd populaarseks, et meie
töötajadki lõid seal viimaks
hoogsalt tantsu. Peo jaoks
arvestatud aeg, neli tundi,

Foto: Silver Arrak

oli igati õigustatud, sest väsimusmärke küll eriti üles
ei näidatud. Kui, siis ainult
väga väikeste piduliste seas.
Keset pidu leidis aset ka mitu
nn dance battle’it, kus tehti
tänavatantsu, iluvõimlemist
ning katsetati ka peotantsu
pöördeid-tõsteid-viskeid,
millest sain isegi osa ja pean

ütlema, et oli väga tore! See
Saue noorte kiirgav sõbralikkus ja hea energia mõjusid nii
hästi, et hoolimata 11 tunnist,
mis noortekeskuses veetsin, tundsin hiljem kodus, et
energiat on veel ülegi.
Kokkuvõttes võib öelda,
et noored said peo korraldamisega suurepäraselt hakka-

ma ja ise asjaliku kogemuse
võrra rikkamaks. Vastutus oli
muidugi suur, kuid nagu öeldakse — See, mida sa teed,
võib olla küll raske, kuid igati end vääriv! Tahan tänada
kõiki toredaid inimesi, kes
osalesid peo läbi viimisel:
idee autor Eliisabet Valmas,
üritust tehnikaga toetav Leho

Valmas (funTIME Showservice), usinad abilised Anette
Sooväli, Angela Siimon ja
Karmen Kotter, noortekeskuse töökas kollektiiv, DJ Erkki
Sarapuu (Power Hit Radio),
turvafirma G4S ja muidugi
meie endi noored, kelleta poleks see pidu üldse aset leidnudki! 

Kustov–Unt said esikoha

SAUE LAULULAPS 2012
LÕPPKONTSERT
10. märtsil kell 12.00
Saue Kontserdisaalis
Esinevad parimad poisid ja tüdrukud
järgmistest vanuserühmadest:
3-4a, 5-7a, 8-10a, 11-13a, 14-15a, 16-18a.
Lauljaid saadab
Hain Hõlpuse bänd
Sissepääs vaba
Toetavad:

Korraldab:

12. veebruaril Kohilas toimunud D-klassi karikavõistlusel saavutasid Junior1 vanuseklassis ladina-ameerika tantsudes esikoha Saue Gümnaasiumi 5.C klassi õpilane Norman Kustov ning tema
Kiili koolis õppiv partner Britta Unt. Norman ja Britta tantsivad koos juba 4,5 aastat ja seda tantsuklubis Danceland, mis asub Sakus. Treeneriteks Kristiina Tennokese (peatreener ning ladina
treener) ja Mairold Millert (abitreener, standarditreener).

Saue Sõna

Haridus
Midrimaa kollektiiv
toetab õpetajate streiki

PÖÖRDUMINE

7.–9. märtsil toimub Eestis üleriigiline õpetajate streik, mille
raames taotlevad õpetajad 20%-list palgatõusu. Eesmärgiks on
seatud õpetajate töötasu alammäära tõus 2014. aastaks vabariigi
keskmise töötasu tasemele. Üleriigilise streigiga on ühinemas ka
koolieelsed lasteasutused.

Saue Lasteaia Midrimaa
kollektiiv
Haridusasutus on koht, mille arvelt annab halval ajal
kokku hoida, kuid parematel
aegadel on seda kerge unustada. Samas räägitakse hariduse tähtsustamisest kõva
häälega enne valimisi, kui on
vaja hääli koguda.
Nii lasteaeda kui ka kooli
tuleb tavaliselt tööle kutsumusega inimene, kellele see
töö meeldib. Pedagoogile
kehtivad kõrged nõudmised
alates kõrgharidusest kuni

vajalike isiksuseomadusteni, siia tuleb juurde lisada
ka pidev enesetäiendamine,
suurenevad töökohustused
ja paberitöö. Märkimata ei
saa jätta vastutust laste elu
ja tervise eest ning hariduse
andmist lastele, kes on meie
riigi tulevik.
Praeguses olukorras ei
saa kõrgharidusega lasteaiaõpetajad isegi Eesti keskmist
palka.
13. veebruaril käisid Saue
Lasteaia Midrimaa pedagoogide esindajad kohtumas linnapeaga, et arutada streigiga

seonduvat ning võimalusest
seda toetada.
Linnavalitsusest kinnitati,
et Saue linnas on lasteaiaõpetajate palgad võrdsustatud nii
kooliõpetajate kui ka muusikakooli õpetajate palkadega.
Saue õpetajad on teiste omavalitsuste õpetajatega võrreldes paremas seisus.
Seega ei streigi Saue lasteaia õpetajad mitte oma
tööandja, Saue linnavalitsuse
vastu, vaid toetavad üleriigilist haridustöötajate streiki.
Üleriigilise streigi puhul
taotlevad
lasteaiaõpetajad

23. veebruar 2012

üleriigiliselt palkade võrdsustamist põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajate palkade
alammääradega. Soovitakse
võrdsustada ka koolieelsete
lasteasutuste õpetajate puhkus teiste õpetajate puhkusega (56 kalendripäeva).
Põhieesmärk on pöörata
tähelepanu sellele, et Eesti
riigis ei väärtustata piisavalt
haridustöötajaid. Kui väärtustatakse haridust, siis väärtustatakse ka õpetajaid!
Palume mõistvat suhtumist ja toetust Saue linna lastevanematelt! 

Noored tulid mälumängus auhinnakohale
Saue Gümnaasiumi võistkond sai Harjumaa koolinoorte mälumängus „Mõttemeister“ III koha!

Saue Gümnaasium kutsub üles kooli vilistlasi ja lapsevanemaid 7. märtsil 2012. a koolitöö ja koolipäeva ladusamaks
sujumiseks tundide läbiviijateks (õpetajateks). Ootame teie
aktiivset osalemist sellel päeval koolielus, toetudes oma kooli- ja tööelu kogemustele.
Palume osalus eelnevalt registreerida 5. märtsiks kooli kantselei telefonil 670 9234.
Lugupidamisega,

Jaan Palumets
Saue Gümnaasiumi
direktor

Toiduraha
Märtsikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass		
10.–12. klass		

6,29 €
19,55 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 28. veebruariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 01.03.
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Kui õpilane on haige või puudub, palume teatada (puudumise algus ja lõpp) tel 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee
Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha summa
arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa
ise maha arvestada ning lisada maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €. 1.–9.
klassini kompenseerib riik 0,78 €, lapsevanem maksab
0,37 € juurde. 10.–12. klassi õpilase eest maksab lapsevanem 1,15 €. Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja
poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Taimaale õppima?
Miks mitte!
Tai rahvusvaheline erakool pakub stipendiume kooliõpilastele 2012./2013. õppeaastaks.

Mõttemeistri tublimad 2012.

Grete Põldma

„Mõttemeistri“ korraldaja ja projektijuht
Saue Gümnaasiumi huvijuht
16. veebruaril said juba seitsmendat aastat Saue Gümnaasiumis kokku Harjumaa
keskkoolide/ gümnaasiumide 10.–12. klasside mälumängu õpilasvõistkonnad,
et üksteiselt mõõtu võtta. Sel
aastal osales üle Harjumaa
kokku 10 gümnaasiumi —
Jüri Gümnaasium, Kiili
Gümnaasium, Kose Gümnaasium, Kuusalu Keskkool, Loksa Gümnaasium,
Paldiski
Gümnaasium,
Saku Gümnaasium, Saue
Gümnaasium,
Tabasalu

Ühisgümnaasium ja Viimsi
Kool. Nagu ka eelneval viiel
aastal, viisid mälumängu läbi
ja koostasid selle aasta „Mõttemeistri“ küsimused Eesti
mälumängu korüfeed — Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla.
Mälumängus oli kokku 3
vooru, igas 20 küsimust. Kui
tavaliselt on I voor kulgenud
suhteliselt võrdselt, siis tänavu jäi esikolmik muutumatuks mängu lõpuni.
I kohale tuli 107 punktiga
120-st Loksa Gümnaasium,
II koha saavutas 99 punktiga

Viimsi Kool, III auhinnalise koha saavutas 87 punktiga Saue Gümnaasium. Saue
Gümnaasiumi
võistkonda
kuulusid Mirjam Arrak
(12.A klass), Kert Paidre
(11.A kl), Hans-Toomas
Saarest (12.A kl) ja Simo
Andre Kadastu (12.B kl).
Palju õnne!
Esikolmiku võistkonnad
said lisaks diplomile auhinnalaualt valida meelepärase
raamatu. Kõik osavõtnud
koolid said osalemise eest tänukirja ja mõttetegevuse turgutuseks suure šokolaadi.
Harjumaa keskkoolide-/
gümnaasiumidevahelist mälumängu
„Mõttemeister“

finantseeris Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Aitäh kõigile osavõtnud
koolide võistkondadele!
III vooru küsimus: Selle taime seemned on kõige vanem teadaolev kirjasõnas
mainitud maitseaine, mis on
leidnud äramärkimist juba
5000 aastat tagasi Assüürias. Seemneid kasutatakse
laialdaselt Aasias, eriti on
nad hinnas India köögis. Ühe
õige hamburgerikukli peale
on alati riputatud selle taime
seemneid. Mis taime seemnetest on jutt?
P.S. Õige vastus: seesam 

The Regent’s School-Thailand’i asutaja ja juhatuse esimees,
Eesti aukonsul dr Virachai Techavijit pakub Eesti õpilastele
Global Connect Scholarship nimelisi stipendiume õppimiseks Tai rahvusvahelises erakoolis The Regent’s SchoolThailand.
Stipendium katab kuni 90% (20 000 USD) õpingute maksumusest. Koolis on võimalik õppida sõltuvalt vanusest kas
IGCSE + International Baccalaureate’i (2 + 2 aastat) või International Baccalaureate’i (2 aastat) õppekavade järgi.
Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega 8.–10. klasside õpilasi. Kuivõrd õppetöö toimub inglise keeles, peab ka inglise
keele oskus olema heal tasemel. Kasuks tuleb tegelemine
erinevate hobidega, nt muusika, sport või näitlemine.
2012./2013. õ-a taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill
2012 ning selleks tuleb täita on-line taotlusvorm kooli kodulehel: www.regents.ac.th/scholarship või www.regents.
ac.th/GC.apply.
Taotluse esitanud õpilastega toimuvad vestlusvoorud ja
testid aprillis-mais Tallinnas ning tulemused selguvad k.a
juuniks.
Stipendiumikonkursi tingimused on kättesaadavad
Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee
>Õppijale>Välismaale õppima>Kooliõpilasena välismaale;
otselink: http://www.hm.ee/index.php?045004).
Kooli kohta leiab informatsiooni ka kooli koduleheküljelt
(www.regents.ac.th).
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Sauelased, suusatama!
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Liuväli on avatud!

24. veebruaril terviseradadel ümber maakera.
Eesti Terviserajad kutsuvad 24. veebruaril osalema kõikidel
Eesti Terviseradadel samaaegselt toimuval sportlikul rekordiüritusel „Eesti Terviseradadel ümber maailma”. Ühise rekordürituse eesmärgiks on tutvustada inimestele nende kodukandi looduslike terviseradade võimlusi ning kutsuda kõiki
tervislikult aega veetma ja tervisekilomeetreid koguma.
Selleaastasele üritusele kaasame kohalikke ja kogu rahva jaoks tuntud kuulsusi ning korraldame üle Eesti matka,
mille lähe antakse kõigile üheaegselt. Matka algusajaks on
kell 12, nimekiri matka läbiviivatest terviseradadest ilmub
20. veebruariks Eesti Terviserajad kodulehel. Loomulikult
saab endiselt terve päeva jooksul registreerida enda läbitud
kilomeetrid meie kodulehel ning samuti terviseradadel kohapeal.
Omapoolse panuse andmiseks rekordi püstitamisse
tuleb osalejatel sisestada läbitud kilomeetrid tervisepäevikusse aadressil www.terviserajad.ee. Suuremates keskustes saab läbitud kilomeetrid kirja panna ka kohapeal.
Kogutud tervisekilomeetrid summeeritakse ning tulemuse
teeb SA Eesti Terviserajad teatavaks vabariigi aastapäeva
õhtul.

Saue Gümnaasiumi juures asuvale korvpalliväljakule on rajatud liuväljak, kus huvilised saavad külmade ilmade jätkudes uisutada kas või ööpäevaringselt.
Kasutamine kõigile tasuta.
Tulge uisutama!

Sünnipäevad veebruaris
LEIDA KAASIK			
HILJA MALLENE		
VEERA MÕTUSTE		
ERNA NÕMM			
ARTUR SILD			

95
94
91
86
85

MAVRUZA VIST		
EEVI DEKLAU			
VAIKE SIPP			
ELEONORA ÜTT		
ANNA UUSMEES		
VAIKE OLESK			
ELMAR-LEOPOLD TABRI

84
83
83
82
82
82
81

KARL-ROBERT UHTLIK		
IRENE TIIDO			
MAHTA JÜRISOO		
UNO RANNASALU		

81
80
80
80

Palju-palju õnne!
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Kui targad me oleme?
Kui käimasolev rahvaloendus tahab saada vastust sellele, kui palju meid on, siis
augustis alanud uuring TEAN ja OSKAN püüab teada saada, kui targad me oleme.
Ehk teisisõnu — kui me pole suured arvult, siis kas oleme seda vaimult? Uuring selgitab, kui
head on meie oskused, kas meie oskused vastavad ühiskonna vajadustele: kas tuleme toime
ülemaailmses konkurentsis, kus lihtsamad töökohad liiguvad sinna, kus palgad madalamad?
Kas meie oskusi väärtustatakse: kas palk ja tööle saamise võimalused sõltuvad enam oskustest,
omandatud haridusest või millestki muust? Millised on parimad viisid hoida ja tõsta oskusi ka
vanemas eas? Jne jne. Küsimusi on palju, samuti vastajaid — kutse uuringus osalemiseks saab
kokku 13 000 inimest, sh Saue linnas 59 inimest. Nii suure valimiga uuringut pole Eestis varem
tehtud. Ka küsitlejaid on tööl üle saja, Saue küsitlejad on Katrin Virula, Sirje Liiv, Piret Kruuser,
Helgi Virki, Silja Peerand ja Eduard Oganjan.
Augustis alanud andmekogumise kogemus näitab, et uuringus osalejad peavad igapäevaeluga seonduvate ülesannete lahendamist põnevaks, ning nendest, kes vastamist on alustanud,
jätavad pooleli vaid väga üksikud. Samas on vastamisprotsent Sauel vaid 7%. Keeruline on inimesi üles leida, kuivõrd paljud ei ela rahvastikuregistris toodud aadressil, kortermajade uksed on
lukus ja raske on tabada aega, mil inimene on kodus. Seega on meil kõigile, kes on saanud kutse
uuringus osalemiseks, palve oma küsitlejale kirjas toodud telefoninumbril helistada.
Teine keeruline koht küsitlejate töös on selgitada inimestele, miks just nemad peavad vastama. Ikka näib meile, et mis siis ikka juhtub, kui 1 inimene jätab vastama. Nii see ongi. Kui
vastamata jätaks vaid 1 inimene, siis poleks see probleem, kui aga erinevatel põhjustel jätab
vastamata iga kolmas või koguni iga teine inimene, siis on saadud vastused ülaltoodud küsimustele ilmselgelt kallutatud. Praeguseks oleme vastuse saanud vähem kui igalt teiselt, kes kutse
on saanud ja murekohaks on ka see, et Eesti vastused võidakse sellise vastamisprotsendiga
rahvusvahelisest võrdlusest üldse kõrvale jätta.
Iga valimisse sattunud inimene esindab ca 70 endasarnast inimest ning kui tema ei osale, siis
jäävad ka nende arvamused arvestamata. Ühtegi valimisse sattunud inimest asendada ei saa.
Siit suur palve: teie arvamus ja kogemus maksab, palun leidke veidi aega ja osalege uuringus.
Meie omalt poolt anname teile vastutasuks kingituse: võimaluse valida endale ajakirjatellimus
2–18 kuuks. Samuti saame kinnitada, et uuringu tulemusi arvestatakse tulevikus haridusteemaliste otsuste tegemisel, mis on olulised nii teile kui ka teie lastele. Ja muidugi, teie osalus on tähtis
selgitamaks, kui targad me oleme nii võrreldes oma naabritega Venemaal, Soomes ja Rootsis,
aga ka inimestega Jaapanis, Austraalias ja Ameerikas. Uuring toimub majandusliku koostöö ja
arengu organisatsiooni OECD eestvõtmisel, Eestis viivad uuringut läbi Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Statistikaametiga, seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Muudame koos meie
kõigi elu targemaks!
Vaata ka www.hm.ee/piaac ja otsi Youtube’ist TEAN ja OSKAN.
Aune Valk
Haridus- ja teadusministeerium

Hooli oma kodukandist
Harju Maavalitsus ja G4S kutsuvad üles märkama ja teavitama ohtudest oma kodukandis.

Saue Päevakeskuse ürituste kava
• Avatud Helve Reet Ree moodide näitus
• 28.02.12. kell 11.00 korraldavad kinohuvilised väärikate kinohommikute
raames kinos Artis filmi „Koduabiline” vaatamise, pilet Swedbank’i seeniorkaardiga maksab 1.90 eurot
• 28.02.12. kell 19.00 korraldavad muusikahuvilised Vene romansside ja rahvalaulude
külastuse „Estonia” kontserdisaalis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta saab kuni 17.02.12.
• 03.03.12. kell 16.00 korraldavad muusikahuvilised Hortus Musicus’e kontserdi „Viirukilõhnaline orient” külastuse Väravatornis, pilet maksab 7,5 eurot, maksta saab kuni 20.02.12.
• 05.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti Draamateatris Pärnu Teatri Endla
külalisetenduse „Mees, kes teadis ussisõnu” külastuse, pilet 12 eurot, maksta saab kuni
20.02.12.
• 07.03.12. kell 10.15 turumüük päevakeskuses: riided noortele ja vanadele
• 19.03.12. kell 19.00 korraldavad teatrihuvilised Eesti Draamateatris Viljandi „Ugala” etenduse „Amadeus” külastuse, pilet 11.20 eurot, maksta saab kuni 01.03.12.
• 27.03.12. seeniorite erikruiis Stockholmi, hind koos õhtusöögiga Rootsi lauas 49 eurot,
täpsem info päevakeskuses

Reishuvilised korraldavad 2012. a järgmised reisid:
•
•
•
•
•
•

20.04.12. Tartu linna uued üllatused (hind 32.20 eurot)
17.05.12. Juminda poolsaar ja Majakivi matkarada
11.–15.06.12. Leedu–Valgevene
26.06.12 Üllatuslik päev Pärnumaa äärealadel (hind 22.85)
14.–15.08.12. Setomaa
06.09.12. vanausulised Peipsi ääres

• 23.03.12. kell 15.00 seltsingu Tammetõru koosviibimine
• 06.03.12. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek

Rakvere Teatri etendus

Armastus tööpostil
Eldar Rjazanov/ Emil Braginski lüüriline komöödia

21. märtsil 2012 kell 19.00 Saue Kontserdisaalis
Lavastaja: Peeter Tammearu. Tõlkijad: Peeter Tammearu ja Arvi Siig. Kunstnik: Jaak Vaus.
Muusikaline kujundaja Bonzo. Osades: Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni Kask,
Kertu Moppel ja Marin Mägi.
Piletid hinnaga 9,5/ 8 eurot müügil
Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9, ruum 124, E–N 15.00–18.00

Uuringud kinnitavad, et Eesti elanike turvatunne on aasta-aastalt kasvanud. Kahjuks ei ole turvatunne ja turvalisus sünonüümid. Turvatunne ei tähenda veel tegelikku turvalisust. Turvatunne on habras purunema, kui selgub, et see rajanes vaid teadmatusel varitsevate ohtude ees.
Alles siis, kui oleme teadvustanud ohud ja võtnud kasutusele meetmed nende kõrvaldamiseks, saame end turvalisemalt tunda. Olulisim roll ühiskonna turvalisuse tagamisel on riigil.
Kuid on ka palju teisi tasandeid — omavalitsused, kolmas sektor, üksikisikud. Harjumaal on
näiteks rida kohalikke omavalitsusi — Keila, Maardu ja Saue linn, Kiili, Saku, Saue ja Viimsi
vald — tellinud kogukonna turvalisuse tõstmiseks patrullteenust G4S-ilt. Paljudes Harjumaa
omavalitsustes tegutsevad kodanikualgatusel loodud päästeseltsid — Jõelähtme valla vabatahtlike päästekomando pealik Rait Killandi pälvis mullu lausa aasta vabatahtliku pritsimehe
tiitli.
Turvalisuse tagamine on meie kõigi ühine asi. See algab meie suhtumisest ja käitumisest.
Seepärast küsigem endalt: mida mina saan ära teha enda ja kogukonna turvalisuse tõstmiseks? Retsept on väga lihtne: hooli, märka ja anna teada! Hooli endast, oma lähedastest, oma
kodukandist. Pane tähele, kus võivad sind, sinu lähedasi, sinu kogukonna liikmeid varitseda
ohud. Ja anna neist ohtudest teada.
Läinud aastal hukkus lahtisesse kanalisatsioonikaevu kukkumise tõttu viis inimest. Mitu
sarnast ohvrit õnnestus päästa. On äärmiselt väheusutav, et keegi ohtlikest kaevudest ei
teadnud. Seega saanuks neid õnnetusi õigeaegse teavitamise ja reageerimisega vältida, sest
turvalisuse loomise eelduseks on ka tuvastatud ohu kõrvaldamine. Sama kehtib Keilas vana
vabrikuhoone varingus hukkunud mehe kohta. Sama kehtib Tallinna lasteaias ohtlikul ronimisredelil hukkunud lapse kohta. Seda loetelu saab jätkata veel hulga liiklus-, vee- ja muude
õnnetuste ohvritega.
Mullu toime pandud vargustest ligi ¾ sooritati Harjumaal. Meenutagem jultunud varguste seeriat Iru külas, kus nädala jooksul murti sisse kuude kodusse. Süüteo toimepanemisel
saadud vara omandamise, hoidmise ja turustamise kuritegudest üle poole registreeriti Harjumaal. Küsigem endalt: kas paneme tähele kahtlaseid võõraid oma asulas ja teavitame sellest
kohalikku konstaablit ja valla partnerist turvafirmat? Kas anname politseile teada, kui meile
pakutakse althõlma varguskahtlusega kaupa müüa? Kas …? Kas …? Kõik need kas-id mahuvad ühte küsimusse: kas me julgeme hoolida?
Harju Maavalitsus ja G4S kutsuvad Harjumaa elanikke üles oma kodukoha turvalisusele
tähelepanu pöörama. Märka ohtu ja anna sellest teada Facebook’i lehel „Julged hoolida?“.
Anna teada ka turvalisusmuredele leitud lahendustest, millest teistel õppida tasuks. Anname
üksteisele nõu ja arutame sotsiaalmeedias koos, kuidas oma kodukanti turvalisemaks muuta.
Kõik teie mured jõuavad maavalitsusse ja teeme omalt poolt kõik vajaliku, et teie poolt avaldatud probleemid lahenduse leiaksid. Loome koos turvalisema Harjumaa!
Ülle Rajasalu
Harju maavanem
Andrus Ossip
G4S Eesti juhatuse esimees

Lumetõrjetöödest Saue linnas
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas teostab OÜ Saumer. Kui tekib probleeme
teede ja tänavate lume- ja libedusetõrjega palume helistada nende kontakttelefonil 505 9509
või edastada info e-postil: saumer@hot.ee.
Ilusat talveaega soovides,
Saue Linnavalitsus
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Karateklubi
Kimura Shukokai
ootab poisse ja tüdrukuid
vanuses 7–14 a
karate trenni
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.
Info: René Toome, 5. dan, 5565 9155,
e-post: renetoome001@gmail.com
Õnnitleme
kallist klassivenda

Harry
Kriegerit

juubeli puhul!
11A Yesterday

Raamatud,
mida teil vaja pole,
viime tasuta „jalust“ ära.
Sobivad kõik raamatud,
igas seisukorras
ja igas keeles.
Tee riiulitele ruumi!
Tel 5346 8430

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

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas veebruarikuus, 2.–29.02
T, N algusega 19.00
Üksikpilet 5.75 €;
kuupilet 36 €;
10 korra pilet 45 €

Müün
 Ettevõte Sauel (Saue Puit OÜ)
müüb puitbriketti 145–160 €/tonn.
Transpordivõimalus. Helistada palun
tööpäeviti tel 506 5937
 Müüa turbabriketti, ümarat ja kandilist puitbriketti ning kivisütt. Transport Sauel tasuta. Tel 5359 3615
 Müüme puitbriketti (10 kg/kotis),
kivisütt (25 kg/kotis), küttepuid, tulehakatust. Transport Harjumaal tasuta.
5565 9090 www.evester.ee
Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454
 4-liikmeline korralik perekond soovib üürida Sauel 2–4 kuuks 3-toalise
korteri, maja või majaosa alates
01.05.2012. Tel 521 8470
Teenused
 Raamatupidamisteenus osaühingutele, aktsiaseltsidele, korteriühistutele. Majandusaasta aruande koostamine. Tel 5646 1100; fitek@hot.ee
Otsin tööd
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Kõik pottsepatööd, töödel garantii;
MTÜ Eesti Pottsepad liige. Tel 5665
1812, ivarkabi@yahoo.com
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd,
klassikalised kaminad ja looduskivi
paigaldus. Töödest pildid. Materjal,
transport meie poolt. Tel 5803 3448
 29-aastane naisterahvas otsib
tööd Sauel, Laagris või Keilas. Olen
avatud kõikidele pakkumistele:
5394 8261
Pakun tööd
 Prindikoda OÜ pakub tööd
kleebisreklaamide valmistajale.
Töökoha asukoht: Saue linn. Tööaeg:
8.30–17.00 (v.a laupäev, pühapäev).
Töö kirjeldus: kleebisreklaamide tootmine, ettevalmistus, paigaldamine.
Nõudmised kandidaadile: arvutioskus,
kasuks tuleb programmide CorelDraw,
Photoshop tundmine, B-kategooria
juhiluba, positiivne ellusuhtumine, hea
analüüsivõime. CV saata aadressil
info@prindikoda.ee
 Võtame konkursi korras tööle
lehtmetalli valtsija/ pingioperaatori. Forman OÜ, Pärnu mnt 602,
tel 504 2299, 654 2233
 Farmest aia- ja põllutehnika keskus
(www.farmest.ee) võtab Saue keskusesse tööle klienditeenindaja-tehniku, kelle peamisteks tööülesanneteks
on keskuse rasketehnika müük ja
tehniline nõustamine, muu keskuse
kauba müük. Sobiv kandidaat on
töökas ja tehnilise taibuga. Olulised
isikuomadused on ausus, korrektsus,
kohusetundlikkus ja hea suhtlemisoskus. Kasuks tuleb tehnikaalane
kõrgharidus. Pakume huvitavat tööd
kiiresti arenevas ettevõttes. Töötasu
koosneb põhipalgast ja tulemustasust. Tööle asumise aeg — niipea kui
võimalik. Täistööaeg. Kontaktisik:
keskuse arendusjuht, tel 5699 6430.
CV-d saata aadressile kadri@farmest.
ee kuni 29.02.2012.

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382;
www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele
visiit ainult 5.- € (tavahind 12.- €)

Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev! 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//

Saue Päevakeskuse
noorteansambel avaldab
kaastunnet Marve Rekandile
ema
surma puhul

Armas Marve,
oleme mõtetes Sinuga,
kui jätad hüvasti oma armsa
emaga
Töökaaslasest
Keila Taastusravikeskusest
Mälestame
toredat naabrimeest
EVALD ROSSI
ja avaldame kaastunnet
omastele
Perekonnad Jakobson,
Lavonen, Orav, Lilleorg,
Juhanson, Kumari

Südamlik kaastunne
Marve Rekandile
ema
surma puhul
Saue Päevakeskus
ja ansambel Rukkilill
Südamlik kaastunne
abikaasale ja lastele
Elving Kaljo
surma puhul
Perekond Kuningas, Haljaste,
Kuus, Eenraid ja Sternfeld

Langetame sügavas leinas pea
hea sõbra ja mõttekaaslase
TIIT SELBERGi
ootamatu surma puhul
Eesti Reformierakonna
Saue piirkondliku
organisatsiooni liikmed

