Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

nr

Saue linnavalitsuse ametnike, gümnaasiumi- ja lasteaiaõpetajate korraldatav keskkonnakasvatuslik aktsioon „Saue puhtaks” on tänaseks saanud traditsiooniks. Järgmine koristuspäev toimub 4. mail 2012 algusega kell 10.30 gümnaasiumi ja lasteaia hoovis.
„Aastatepikkune kogemus
on näidanud, et lastest töögruppe moodustada ei valmista mingit raskust! Pigem
avaldatakse selleks ise soovi,
sest laste sõnul on aktsioonis
osalemise eesmärgiks soov
ümbrus ja loodus puhtaks
teha,“ sõnab Saue linnavalitsuse keskkonna ja halduse
peaspetsialist Inger Urva.
Saue Gümnaasiumi loodusainete õpetaja Ulvi Urgard
lisab, et keskkonna säästmine peakski algama lihtsatest
asjadest, praktiliste tegevustega — näiteks heakorrapäevaga, mis tänaseks on saanud
juba traditsiooniks. „4. mail
kogunevad meie õpilased ja
õpetajad koolimaja ette, et
minna Saue — koduse linna — koristustöödele!“
Linnavalitsuse ametnike
poolt varutakse vajalikud
töövahendid ja kaardistatakse puhastamist vajavad
alad — korrastatakse nii
Saue linna metsaparke, haljasalasid, jaanituleplatsi kui
ka lasteaia hoovi ja ümbrust.
Koolilapsed korrastavad tavaliselt linnavalitsuse poolt
soovitatud objekte ja lasteaialapsed koristavad lasteaia
hoovi ning selle ümbrust.
Koristustöödel korjatakse
põhiliselt talvisel ajal kogu-

nenud prahti. Seekord saavad
prügist puhtaks Saue tammik
ja Sarapiku terviserada, suuremate teede äärsed alad,
raudtee ümbrus ning haljasalad ja metsaalused. Mida
siis Saue inimesed teede äärde loobivad? Ulvi Urgardi
sõnul põhiliselt plastpudeleid
ja kommipabereid, samuti
riideid, rauakola, kilekotte, aga ka rahakotte (!) koos
dokumentidega. „Kiitus osavõtjatele ning korraldajatele
juba ette,“ lisab ta.
“Meie eesmärgiks on
keskkonnateadlikkuse tõstmine praktilise tegevuse
kaudu. Linnavalitsuse ja haridusasutuste ametnike toel
on võimalik juba varasest
lapseeast õpetada lastele
keskkonda säästvat käitumist, suunata nende tegevust
ja suhtumist loodushoidu,”
ütleb Inger Urva. „Keskkonnaaktsioonide mõte seisnebki
selles, et oma tegevuse kaudu
väärtustada keskkonnaruumi
hoidmist.“
Saue linnavalitsuse ja kooli vaheline koostöö on kestnud aastaid. Eelmisel aastal
liitus koristustalgutega ka
lasteaed. „Saue puhtaks” aktsiooniga annavad sauelased
oma panuse Eestimaa puhtamaks muutmisele ja toetavad
kohaliku kogukonnaga üritust „Teeme Ära 2012”. 
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Aktsioon „Saue puhtaks”
toimub taas 4. mail

Gerli Ramler
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Linnaelu

Mida on vaja linna
arenguks?
„Kunagi kutsus üks valitseja väepealiku enda juurde ja küsis, mis on
need kolm asja, mida sul läheb vaja,
et võita sõda. Väepealik vastas:
raha, raha ja raha,“ kirjutab Saue
värske linnapea Henn Põlluaas.

Loe lk 2

Linnaelu

Kas ja kellega
ühineda?
Saue Vallavolikogu võttis 29. märtsi
istungil vastu haldusterritoriaalse
korralduse muutmise otsuse ja esitas ühinemisläbirääkimiste ettepaneku kolmele naaberomavalitsusele – Saue linnale ning Saku ja Harku
vallale. Ettepanekule vastamiseks
on aega kaks kuud.
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Linnaelu

Saue linna
arengukava aastani
2023

Saue Gümnaasiumi 9. klassi õpilaste mõtteid koristustalgutest:

Miks peaks osalema koristuspäeval?
* Oleme juba nii suured, et peaksime ka ise oma Eestimaad hoidma ja metsa rehvidest ning vanarauast
puhtaks tegema.
* Tegelikult ei peakski, sest loodus võiks kogu aeg puhas olla ja inimene viskaks prügi selleks ette
nähtud kohta!
* Eesti Vabariigi kodanikuna on meie kohus oma riiki korras hoida.
* Tahame teha head Eesti loodusele ja iseendale. Oleme ju noored ja koos jaksame rohkem!
* Kõige rohkem reostavadki noored, visates metsa ja põõsaste alla pudeleid, kommipabereid ja krõpsupakke, aga nad ei tea, kui raske on selle prahi koristamine ...
* Osaleme, et koostöös meelt lahutada ja et ringi sõites ilus oleks.
* Ilus on elada puhtas looduses, mitte prügiga looduses.
* Tahame õppida loodust hindama ja seda enda järel puhtana hoidma.
* Soovime, et ka külalised ja turistid mõistaksid, kui ilus loodus meil on.

8. mail korraldab Saue Linnavalitsus avaliku arutelu teemal „Saue
arengukava aastani 2023”. Avalik
arutelu toimub Saue Kontserdisaalis. Oodatud on kõik sauelased, kel
on soovi kodulinna arengu teemadel kaasa mõtelda-rääkida.
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Haridus

Gümnaasiumi
noortekoori edukas
esinemine
Märtsi lõpus toimus Raplas VIII vabariiklik koolinoorte segakooride
konkurss. Ka Saue Gümnaasiumi
noortekoor võttis konkursist osa,
saavutades oma kategoorias II
koha. Koori dirigent Grete Põldma
sai dirigendi eripreemia.
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Pere ja kodu
Kodutoetus
lasterikastele
peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et
alustab alates 16. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise
tähtaeg on 20. mai 2012. Toetuse
eesmärgiks on vähendada sotsiaalset tõrjutust ning aidata luua lasterikastele peredele nüüdisaegsed
elamistingimused.
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Saue Sõna

Linnaelu
Riik on tugev vaid siis, kui
on tugevad linnad ja vallad

Euroopa Parlamendi
saadik külastas Sauet

Kunagi kutsus üks valitseja väepealiku enda juurde
ja küsis, mis on need kolm asja, mida sul läheb vaja,
et võita sõda. Väepealik vastas: raha, raha ja raha. Ka
linna tasakaalustatud arengut, kuigi sellele lisandub
hulk teisigi tegureid, ei ole piisava raha olemasoluta
võimalik tagada.
Paraku ei ole aga Saue linna kasutada olevad ressursid praegu samasugused kui varem. Majanduskriisi tagajärjel on
Saue linn oma tulude poolest tagasi 2006.–2007. aastas,
kulud on aga oluliselt suuremad. Võrreldes 2010. aastaga
suurenesid 2011. aastal tulud küll veidike, kuid peamiselt
üldise hinnatõusu ja uue noortekeskuse püsikulude lisandumise tõttu kasvasid kulud märksa enam. Tänavu näeme
samasugust tendentsi.
Riik on viimaste aastate jooksul vähendanud omavalitsuste tulubaasi kokku ca miljardi euro võrra (võrdluseks: Eesti
riigieelarve on umbes kuus miljardit eurot). Seega on kärbete suurusjärk märkimisväärne. Katteta on jäänud kulutused
põhivara taastamiseks, teehoiuks jne. Toetused haridusvaldkonna investeeringuteks on langenud 2009. aasta algusega
võrreldes viis korda. Kuigi riigi tulubaas on jõudnud kriisieelsele tasemele, ei ole omavalitsustele määratud osa taastatud.
Põhjus võib peituda Eesti poolt võetud kohustustes osaleda
miljardite eurodega Kreeka abi- ja Euroopa stabiilsusfondide
tagamises ja sissemaksetes, kuigi meie endi elatustase on
vaid osake nende riikide omast, kelle võlgu me kinni maksma
oleme pandud.
Linnaelanikele on rõõmus sõnum elamualuse maa (kuni
1500 m2) maksust vabastamise kohta 2013. aastast. See
rõõmustab ka meid, kuid maamaks on ainus maks, mis laekub täies mahus linnaeelarvesse. Omavalitsustele puudujääva osa katmise viisis ei ole riik veel selget otsust teinud.
Võiks eeldada, et kui tulubaas on vähenenud, on ka kohustusi ja ülesandeid vähem, kuid ei — neid on hoopis lisandunud. Omavalitsuse poolt osutatavaid või korraldatavaid
teenuseid — teede hooldus, lasteaed, kool, tervishoid, kultuur, sport, sotsiaalabi, transport, heakord, turvalisus — pole
võimalik osutamata jätta. See on meie kohustus ja ülesanne.
Sestap on äärmiselt oluline seada tegutsemisel prioriteedid,
hoida kokku, leida vajalike investeeringute tegemiseks lisaraha projektide kirjutamise teel jms. Olgu siinkohal ühe kokkuhoiunäitena mainitud, et Saue linnapeale makstav summa
on täna peaaegu poole väiksem, kui see oli veel paar aastat
tagasi.
Märtsi lõpus toimus Eesti linnade ja valdade üldkogu, kus
võeti vastu deklaratsioon, milles rõhutati, et senine omavalitsuste alarahastamise praktika ei või edasi kesta. Deklaratsioonis öeldi: „Usume jätkuvalt, et Eesti parlamendierakondadel on mõistmist ja ühist tahet ületada poliitilisi barjääre,
riigimehelikult läbi arutada alternatiivid, tehes sisulist koostööd omavalitsustega, kokku leppida Eesti tänasele olukorrale vastavas mõistlikus halduskorralduses ja regionaalarengu
küsimustes.“ Tõdeti, et Eesti riik on tugev vaid siis, kui on tugevad kohalikud omavalitsused — linnad ja vallad, ning esitati
riigikogule ja valitsusele ettepanekud kohalike omavalitsuste
rahastamise põhimõtete kiireks ja kardinaalseks muutmiseks. Loodame, et ettepanekud võetakse arvesse. Seni anname
aga oma parima Saue linna ja linnarahva
hüvanguks.
Henn Põlluaas
Saue linnapea

Heitsime poliitilised ahelad
Kui kohtun Saue linna elanikega, küsivad nad, miks Saue linnas vahetus linnapea koos reformierakonna võimuga? Mõni
tagasihoidlik linlane küsib isegi sosinal, nii et minule tundub,
nagu kardetaks, et ehk keegi kuuleb pealt.
Tahan teile kirjutada avameelselt, iseenda seisukohalt.
Meie valimisliidust „Kindlad tegijad — uus tulevik“ on volikogus
viis liiget: kaks endist Saue linnapead, tuntud poliitik-publitsist,
ärksa mõtlemisega noor poliitik ja mina, seitse korda linna volikokku valitu (parteitud). Lisaks ühtivad meie arusaamadega
Saue linnavalitsemisest endise linnapea Jaan Moksi põhimõtted. Saad, hea lehelugeja, aru — sellistes meestes pole mõtet
kahelda, nemad on kõik isiksused omaette.
Kui meid 2008. aasta oktoobris volikokku valiti (üks kolmandik volikogu liikmetest), võtsime eesmärgiks, et meie
nõudmised peavad saama arvestatud, mingil juhul ei saa me
lasta end neli aastat volikogus ignoreerida.
Esiteks tegime ettepaneku, et volikogus mingit võimukoalitsiooni ei moodustataks. Fraktsioon „Kindlad tegijad — uus tulevik“ tegi ettepaneku valida mind sotsiaalkomisjoni esimeheks,
koalitsioon hääletas ettepaneku 11 vastuhäälega maha.
Kahe aasta jooksul hääletati meie tehtud ettepanekud alati
reformifraktsiooni eestvedamisel raudselt maha. Meie valimisliitu häiris eriti see, et osa sotsiaaltoetustest, mida reformierakond isegi oma valimislubadustes tahtis säilitada, kaotati
kohe esimese aasta jooksul.
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Saue vald
tegi naabritele
ühinemisläbirääkimiste
ettepaneku
Saue Vallavolikogu võttis 29. märtsi istungil vastu
haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsuse ja
esitas ühinemisläbirääkimiste ettepaneku kolmele
naaberomavalitsusele — Saue linnale ning Saku ja
Harku vallale.

9. aprillil külastas Saue linna asutusi ja ettevõtteid
Euroopa Parlamendi saadik Eestist, proua Kristiina
Ojuland.
Külastuse kava koostamisel oli parlamendisaadiku sooviks
saada Saue linnast terviklik kuvand, mis hõlmaks haridust,
noorsugu ja ka ettevõtlust.
Visiit sai alguse Saue Gümnaasiumist, külalise võttis vastu
kooli direktor Jaan Palumets. Algatuseks andis Kristiina Ojuland 12.A ja 12.B klassi õpilastele ühiskonnaõpetuse tunnid,
milles ta käsitles järgmisi teemasid: Euroopa Liit, Euroopa
Parlament, meie saadikute roll parlamendis ning tema enda
osa Parlamendi Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu
fraktsiooni juhatuse liikmena, kuulumistest välis- ja töökomisjonidesse. Kooli külastusele koos majaga tutvumise ja
lõunasöögiga kooli sööklas — õpilastega sama menüü! — kulus ligi kolm tundi.
Järgnes maitseainetetehase Santa Maria ehk linnarahvale enam tuntud Pauligi külastus. Kokkusaamisele olid kutsutud ka Saue teiste ettevõtete esindajad. Pauligi nõukogu
liige Tiit Nuudi andis ülevaate ettevõtte tänasest seisust ja
lähiaja suundumustest. Esitlusele järgnenud vestluse käigus
arutati ka Venemaa turul valitsevaid äririske ning võimalikke
teid nende vältimiseks. Külalisele tehti ekskursioon tehase
tootmispoolel.
Laste lõunatunni lõpuks jõuti Saue lasteaeda Midrimaa.
Juhataja Anne Teetamm ja teised lasteaia töötajad rääkisid
põgusalt lasteaeda ilmestavatest numbritest ning lasteaias
toimuvast õppetööst ja huviringidest. Vaatamata ei jäänud
ka rühmaruumid vanemas ja uuemas korpuses ning lasteaia
köök.
Tootmisettevõtetes AS Finest Steel ja AS Toode tutvustasid firmajuhid parlamendisaadikule vastavalt uuenduslikke
laserseadmeid ning katuseplekkide ja vihmaveerennide
tootmisliine. Kui Finest Steeli nõukogu esimees Ivar Peedu
rõhutas toodete valmistamise kvaliteeti — et lõppkoostaja
võiks saavutada turul parema läbilöögivõimele —, siis Toote
omanikud Aivo Rosenberg ja Mati Kitt rõhutasid turundusvõrgu arendamise tähtsust. AS-iga Toode tutvumise ajaks liitus
Kristiina Ojulandiga ka Riigikogu saadik Saue linnast Kalev
Lillo.
Tööpäeva lõpuks jõuti uude Saue Avatud Noortekeskusesse, kus parlamendisaadikut oli vastu võtmas vastne linnapea
Henn Põlluaas ja eelmise kuu algul ametisse asunud Noortekeskuse juhataja Ena Soodla. Noortekeskus jättis Kristiina
Ojulandile väga hea mulje ning ta avaldas lootust, et Saue
noored leiavad endale oma uues majas meelepärast tegevust.
Parlamendisaadikut saatis ja kokkuvõtte tegi
Harry Pajundi

Bussiühendus Saue ja Tallinna vahel oli nagu kiuste ATKO
monopoolsel teenindamisel. Paljud linnaelanikud soovisid, et
buss sõidaks Saue linnas kahesuunaliselt (lugupeetud Helme
Kermes kogus isegi 325 allkirja kahesuunalise liikluse taastamiseks), kuid see ei mõjutanud võimumehi absoluutselt. Alles
möödunud aasta lõpupoole, kui meie suhted IRL-iga läksid teravaks, muudeti bussiliin nr 191 kahesuunaliseks, see toimus
jaanuaris. Nüüd käisin abilinnapea Mati Uuesooga Tõkke tänava otsas bussiliini ümberpööramise ehituskohta vaatamas.
Abilinnapea lubas nii ruttu kui võimalik ümberpööramiskoha
valmis ehitada.
Kui tahad, lugupeetud linnakodanik, teada täpselt, kuidas
Saue linnavolikogus töö käib, siis vaata Internetis linnavolikogu materjale.
Reformierakonna meeskonnas on, muide, täitsa mõnusad
daamid-härrad. Väga vaimukad väljasõitudel, pidulauas, tänaval kohates — vahel on nalja kõrvuni. Aga kui jutt läheb Saue
linna sisepoliitikale, on sõnelus kohe lahti. Näiteks kui vestlus
suundub bussiliinidele või linnaelanikele osutatavale sots-abile, siis öeldakse kohe, et Saue linna elanikud on ära hellitatud.
Mina arvan teisiti — linnavolikogu liikme ülesanne on piltlikult
öeldes linnaelanikku nii palju hellitada kui vähegi võimalik.
Kindlasti eksin minagi, aga püüan ennast parandada, muuta, kui te minule asjalikke märkusi teete.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees
Tallinna Autobussikoondises töötav pensionär
Matti Nappus

„Saue vald on elujõuline ja jätkusuutlik kohaliku omavalitsuse üksus, kuid sellegipoolest vajab analüüsimist valla areng,
lähtudes võimaliku haldusreformi perspektiivist, seda eeskätt investeerimisvõimekuse tõstmise kontekstis,“ selgitas
Saue Vallavolikogu esimees Rein Riga.
Otsus annab võimaluse alustada läbirääkimisi partneromavalitsustega, et selgitada välja koostööpunktid ja ühisosa — positiivse tulemuse korral võiks toimuda ühinemine.
Partneromavalitsuste valiku alus on Vabariigi Valitsuse korraldusega määratud ühinemispiirkond.

Rahvaküsitlusele eelnevad põhjalikud uuringud

Saue Vallavolikogu otsust tuleb vaadelda eelkõige kui ettepanekut laiapõhjalise diskussiooni algatamiseks, millele
järgneb vajalike uuringute teostamine, nagu rahvastiku- ja
finantsanalüüs, ning teemavaldkondade läbitöötamine.
Kui kõik ühinemise mõjud ja tingimused on selged ning
elanikel on võimalik nende alusel otsuseid langetada, korraldatakse rahvaküsitlus.

Kes ühinemisläbirääkimistega nõustub, selgub
juunis

Lähtuvalt seadusest on kõikidel ühinemisettepaneku saajatel, sealhulgas ka Saue linnal, aega Saue vallale vastamiseks kaks kuud ning juuni keskpaigaks on selge, milline
omavalitsus kolmest ühinemisläbirääkimistega nõustub ja
milline mitte.
Kui Saue linn ning Saue, Saku ja Harku vald ühineks,
moodustuks suuruselt kuues omavalitsus Eestis Tallinna,
Tartu, Narva, Pärnu ja Kohtla-Järve järel. Ühendomavalitsuse elanike arv oleks 37 659.

Saue linna koalitsiooni seisukoht

Saue linn suhtub Saue valla ettepanekusse täie tõsidusega
ja kujundab seisukoha lähiajal. Täna ei oska öelda, kas ühinemine oleks hea või halb otsus.
Volikogul ja linnavalitsusel tuleb täpselt selgeks teha nii
see, millist kasu tooks linnale ühinemine, kui ka see, mida
me kaotada võiksime. Aga selleks on vaja teha uuringuid ja
küsitlus.
Kui praegu Saue Linnavolikogu pooldaks Saue Vallavolikogu ettepanekut, siis algakski uuringute etapp, mida kaasrahastab Eesti riik. Uuringu tulemuseks võib olla teadmine,
et ühineda ei ole mõistlik, või siis teadmine, et ühineda on
mõistlik ühel, teisel või kolmandal moel, kuid elanikelt arvamust küsimata ühinemisotsust ei tehta.
Jüri Tümanok, IRL-i Saue osakonna esimees
Ero Liivik, valimisliidu „Kindlad tegijad — uus tulevik“
fraktsiooni esimees

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

Järgmine number ilmub
4. mail 2012
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Aktsioon „Saue puhtaks”
on taas teoksil

Aastatepikkune kogemus on näidanud, et lastest töögruppide moodustamine ei valmista mingit raskust, pigem avaldatakse selleks soovigi. Lapsed on öelnud, et nende eesmärgiks aktsioonis osalemisel on korrastada ümbrust ja hoida
loodus puhtana.
Linnavalitsuse ametnike poolt varutakse vajalikud töövahendid ja kaardistatakse puhastamist vajavad alad.
4. mail 2012 kell 10.30 kogunevad koolinoored kooli
ette ja lasteaia mudilased oma lasteaia hoovile, et anda
omapoolne panus linna heakorra parandamiseks.
Keskkonnaaktsioonide mõte seisnebki selles, et oma tegevuse kaudu väärtustada keskkonnaruumi hoidmist.
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Linnavalitsuse
liikmete tööjaotusest

Linnavolikogu
erakorraline istung

4. aprillil toimunud korralisel linnavalitsuse istungil kehtestati
linnavalitsuse liikmete tööjaotus.

Saue Linnavolikogu VI koosseisu erakorraline istung
toimus 03. aprillil 2012. aastal, päevakorras oli:

Linnapea Henn Põlluaas juhib linnavalitsuse tööd ja esindab linna. Linnapea tegevusvaldkondadeks on arengu kavandamine, linna eelarve ja rahandus, sisekontrolli korraldamine, linna esindamine kohaliku omavalitsuse liitudes,
linna esindamine sise- ja välismaal, suhte- ja teabekorraldus, koostöö korraldamine volikogu fraktsioonidega.

1. Umbusalduse avaldamine Saue Linnavolikogu aseesimehele /11 poolthäälega (4 vastuhäält, 1 volikogu liige ei
hääletanud) võeti vastu otsus nr 130/.
2. Saue Linnavolikogu aseesimehe valimine /häältelugemiskomisjoni protokolli nr 2 alusel võeti 10 poolthäälega
(5 vastuhäält) vastu otsus nr 131/.
3. Saue Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine /11 poolthäälega (1 vastuhäält ja 3 erapooletut, 2
volikogu liiget ei hääletanud) võeti vastu otsus nr 132/.
4. Palgaliste linnavalitsuse liikmete ametisse nimetamine
ja töötasu määramine /11 poolthäälega (3 vastuhäält ja
3 erapooletut) võeti vastu otsus nr 133/.
5. Linnavalitsuse liikme töö hüvitamine /11 poolthäälega
(3 vastuhäält ja 3 erapooletut) võeti vastu otsus nr 134/.
6. Volikogu komisjonide esimeeste valimine /häältelugemiskomisjoni protokolli nr 3 alusel võeti vastu otsus nr
135/.
7. Saue Linnavolikogu 17.12.2009 otsuse nr 25 „Esindajate määramine Saue linna haridusasutuste hoolekogudesse“ muutmine /16 poolthäälega (1 volikogu liige ei
hääletanud) võeti vastu otsus nr 136/.
8. Info

Abilinnapea Jüri Tümanoka valdkonnad on haridus, kultuur,
sport, noosrootöö, sotsiaaltöö, kodanike ühendused ja nendega koostöö, välissuhted, turism, ühistranspordi sotsiaalne külg, ülelinnalised üritused, ümarlauad, ettevõtlus.

Sauelastel on saanud heaks traditsiooniks osaleda linnavalitsuse ametnike, gümnaasiumi- ja lasteaiaõpetajate poolt korraldatavas keskkonnakasvatuslikus aktsioonis „Saue puhtaks”.

Saue Sõna

Abilinnapea Kalev Israeli valdkonnad on linnavara haldamine, kommunaalmajandus, heakord ja haljastus, keskkonnakaitse, jäätmemajandus, teede ja tänavate korrashoid,
liikluskorraldus, ühistranspordi tehniline korraldus, korrakaitse, kriisireguleerimine.
Abilinnapea Mati Uuesoo valdkonnad on planeeringud,
ehitustegevus, ehitusjärelevalve, maakorraldus, taristu ja
selle arendusprojektid.
Linnavalitsuse liige Meelis Rõigas osaleb linna puudutavate küsimuste lahendamisel ja hankekomisjoni töös.
Linnapea ja abilinnapead võtavad kodanikke vastu esmaspäeviti kl 15.00 kuni 18.00. Vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 679 0180.

Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud veebilehel
ja linnakantseleis.

Saue linna
arengukava aastani
2023 avalik arutelu

Linnavalitsuse 13. istung

Siiri Raagmets
Linnavolikogu assistent

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Tänavune ühine talgupäev peetakse maikuu esimesel laupäeval, 5. mail. Nagu juba traditsiooniks kujunenud, saab
iga kogukond, ettevõtlik inimene või organisatsioon ise otsustada, mis vajab ühist ärategemist. Talgutele kirjapanek
Teeme Ära talgupäeva kodulehel on juba avatud.
Sellises formaadis toimub talgupäev juba kolmandat korda. 2010. aasta kevadisel talgupäeval korraldati üle Eesti
1130 talgut ning 2011. aastal 969 talgut. Mõlemal aastal
osales talgupäeval ligi 2% Eesti elanikest. Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Teeme Ära Minu
Eesti ja Vabaühenduste Liit EMSL.
Nagu ikka, on ka omavalitsused väga oodatud talgupäeval kaasa lööma. Kas korraldama ise talguid või abistama
nõu ja infoga kohalikke talgute eestvedajaid. Olenevalt
plaanitavatest töödest või talguobjektist võivad talgujuhtidele marjaks kuluda viited asjakohastele õigusaktidele,
kooskõlastust või infot andvatele riigiasutustele või soovitused koostööks kohalike ettevõtjatega. Rida omavalitsusi
on leidnud võimaluse toetada ettevõtmisi talgusupiga, prügikonteineritega, liivakoormaga laste mänguväljaku tarbeks
või muu tarvilisega.
Teeme Ära talgupäeva eesmärk on panustada Eesti elukeskkonna ja kodanikuühiskonna arengusse, edendada
kodanikes aktiivset eluhoiakut ja tugevdada kohalikke kogukondi ning aasta-aastalt suurendada inimeste harjumust
ise oma ümbritseva heaks käed külge panna. Talgupäev
pakub seega kohalikul tasandil ühistööks palju võimalusi.
Mida parem on kontakt ja koostöö kohalike elanike, organisatsioonide, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel, seda rohkem
saab tehtud.
Kogu info talgupäeva kohta on veebilehel www.teemeara.ee. Igas maakonnas on vabatahtlik talgupäeva koordinaator, kelle kontaktid leiab samalt veebilehelt.
Tänaseks on Teeme Ära algatus jõudnud ka laia maailma. Nimelt on rohkem kui 80 riiki maailma eri paigust otsustanud korraldada ka oma talgupäev, võttes eeskujuks Eestis
2008. aastal toimunud koristuspäeva. Sellega seoses soovib Maailmakoristuse meeskond ka Eestis tänavu prügistamise probleemile taas tähelepanu pöörata ning tutvustada
valminud globaalse prügikaardi kasutusvõimalusi. Esimese
ettevõtmisena toimuvad aprillikuu nädalavahetustel kõigis
maakondades prügikaardistamise talgud. Täpsema ajakava
ja info kaardistustalgutest leiab siit: http://www.teemeara.
ee/maailmakoristus/kaardista-prugi
Prügi saab kaardistada omal käel terve lumevaba perioodi jooksul — prügikaart on mõeldud tööriistaks, mida kõik
vabalt kasutada saavad. Mõistagi on teretulnud ka prügikoristustalgute korraldamine, et kaardile märgitud prügi 5. mai
talgupäeval või mõnel muul päeval ka koristatud saaks.
Kaunist kevadet ja head koostööd soovides,
Tarmo Tüür
Teeme Ära talgupäeva eestvedaja

Hea kaaslinlane!
08.05.2012 kl 14.00–19.00 korraldab Saue Linnavalitsus Saue arengukava aastani 2023 avaliku arutelu
Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9. Ootame Sind, kui
Sul on mõtteid ja soovi kaasa rääkida kodulinna arengu teemadel.
Arutelu toimub järgmistes töögruppides:
1. Haridus ja kultuur, vaba aeg, elukestev õpe
2. Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, lastekaitse, lastehoid, eakad, elukestev õpe
3. Noored, huvitegevus, vaba aeg, sport ja kehakultuur
4. Taristu, kommunaalmajandus, keskkond, jäätmekäitlus,
ühistransport, liikluskorraldus, turvalisus
5. Avalik ruum, planeeringud, maakasutus, ehitustegevus
6. Linna juhtimine, kodanikuühiskond, kommunikatsioon, ettevõtlus, turism, elukestev õpe
Päevakava:
14.00 Tervitus — Henn Põlluaas
14.10 Sissejuhatus ja arutelu töökorraldus — Jüri Tümanok
14.40–16.00 Arutelu töögruppides
16.00–16.20 Einestamispaus
16.20–17.00 Töögruppides arutelu jätkub. Vormistamine
esitluseks.
17.00–19.00 Töögruppide esitlused ja arutelu
Täiendamisele minev Saue linna arengukava 2007–2017 on
kättesaadav: www.saue.ee Linna juhtimine / Avalik teave /
arengukavad

Saue Linnavalitsuse 13. istung toimus
04. aprillil 2012. aastal, päevakorras oli:
1. Saue Linnavalitsuse 19.01.2011. a korralduse
nr 12 „Saue linna eelarvest mittetulundusliku
tegevuse toetustaotluste läbivaatamise komisjoni moodustamine“ p 1.1 muutmine /korraldus nr 117/.
2. Saue linnavalitsuse liikmete tööjaotus /korraldus nr
118/.
3. Tammesalu tn 24 üksikelamu renoveerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 119/.
4. Volikogu otsuse eelnõu „Saue linna Saue EPT AS
tootmisterritooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ /
otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
5. Saue Linnavalitsuse ametikohtade nimetuste ja koosseisu kinnitamine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
6. Kasutusloa väljastamine Viigimarja 18/f
/korraldus nr 120/.
7. Riigihanke „Saue Gümnaasiumi algkoolihoone, asukohaga Nurmesalu 9, 9A, Saue linn, Harju maakond, põhiprojekti (koos sisekujunduse ja mööbliga) koostamine
lähteülesande alusel” (viitenumber 132067) pakkujate
hankemenetlusest kõrvaldamine, pakkujate kvalifitseerimine ja pakkujate kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste
vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja kinnitamine /
korraldus nr 121/.
8. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 122/.
9. Töömaleva ja linnalaagrite korraldamisega nõustumine
/korraldus nr 123/.
10. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 124/.
11. „Saue Noortekeskuse skate-pargi rajamine“ lihthanke
(viitenumber 131537) pakkujate hankemenetlusest
kõrvaldamine, pakkujate kvalifitseerimine ja pakkujate
kvalifitseerimata jätmine, pakkujate vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuse
edukaks tunnistamine
/otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
12. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 125/.
13. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 126/.
14. Info
14.1 Matusetoetuste maksmisest märtsis 2012.
14.2 Saue Muusikakooli projekti „Saue poistekoori
osalemine koorifestivalil Itaalias“ jaoks raha eraldamine
reservfondist
14.3 Majandusaasta aruande esitamine
14.4 Ürituse korraldamine Saue linna jaanituleplatsil
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.

Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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Saue Sõna

Kultuur
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Saue Gümnaasiumi noortekoor esines edukalt

Reedel, 30. märtsil, toimus Raplas VIII vabariiklik koolinoorte segakooride konkurss.
Ka Saue Gümnaasiumi noortekoor võttis konkursist osa.
Inge-Helene Pello

Harjutatud sai kõvasti ning
isegi nädalavahetustel. Ikka
selleks, et konkursil hästi esineda ja positiivselt silma paista. Laulsime neli lugu: „Who
shall have my lady fair“, „Kiike kaema“, „Ma tahan olla
öö“ ja „Revolutsioon“. „Kiike
kaema“ oli kohustuslik lugu,
mida pidid laulma kõik B-kategoorias osalenud koorid. Akategooria kohustuslik laul oli
„Dona nobis pacem“. Kuivõrd
kontsert oli pühendatud Ester
Mägi 90. sünnipäevale, olid
mõlemad lood Ester Mägi loomingust.
Ajakava oli tihe. Jõudnud
Rapla Ühisgümnaasiumisse,
hakkasime kohe esinemiseks
valmistuma. Enne kohtunike
ette astumist esinesime kolme
koori ühiskontserdil. Meiega
samal kontserdil esinesid veel
Paide Gümnaasiumi ja Keila
Kooli noortekoor. See oli hea,
et saime enne konkursietteastet esineda — see andis kõigile
julgust juurde ning vähendas
närvipinget. Esinemine sujus
kenasti ning pälvisime suure
aplausi.
Pärast esimest kontserti jäi
pool tunnikest aega viimasteks

konkursieelseteks
viimistlusteks. Panin tähele, et kõik
hakkasid vaikselt pabistama — kes kordas laulusõnu,
kes ümises oma häälepartiid...
Seadsime sammud Rapla Kultuurikeskusesse, kus kohe-kohe algaski konkurss.
Meile anti häälte lahtilaulmiseks omaette ruum ning selgitati pikalt-laialt kultuurikeskuse ranget korda, sest saalis
toimusid salvestused — kõigi
kooride esinemine lindistati.
Enne esinemist ootasime
ooteruumis ehk viis minutit,
aga see näis tol hetkel viie tunnina. Sellel hetkel mõistsime
kõik, et nüüd on aeg ennast
kokku võtta. Siit-sealt kuuldus
koorilauljate muretsemist, et
ootamine on kõige hullem, tahaks juba lavale ...
Võrreldes kontserdiga Rapla Ühisgümnaasiumis oli kultuurikeskuses publikut saalis
vähem. See-eest oli meile üpriski lähedal pikk kohtunike
laud, kus istusid auväärt kohtunikud: Marjukka Riihimäki
(Soome), Heli Jürgenson, Triin
Koch, Elmo Tiisvald — kõik
eesti kultuurimaastikul teadatuntud dirigendid.
Esinemisega jäime rahule — saime suure-suure

aplausi! — ja otsustasime
saali jääda, et ka teisi koore
kuulata. Saaremaa Ühisgümnaasiumi noortekoor Kreedo
esines niivõrd heal tasemel,
et kuulasime, suu lahti …
Tõeliselt hea, väga võimas
ning puhas esitus! Kuulasime teisigi koore, nautides
kaunist muusikat.
Pärast konkurssi toimus
kaunis kontsert Rapla MaarjaMagdaleena kirikus, kus esinesid A-kategooria koorid. Hiljem ootas kõiki koorilauljaid

üllatus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis, kus oli korraldatud
väike kultuuriprogramm. Näiteks õppisime Shakira tuntud
jalgpallihümni „Waka, waka“
tantsimist. Lisaks sai näha
suurepärast meeste rahvatantsurühma „Viisuke“ ja mõnda
tuliuut bändi.
Järgmisel päeval toimunud galakontsert lõpetas
laulukonkursi, Maarja-Magdaleena kirikus avalikustati
tulemused.
B-kategoorias
saavutas I koha Saaremaa

Sauel õpiti tundma Brasiilia muusikat
29. märtsil külastas Saue Muusikakooli kitarrist Wagner Barbosa Brasiiliast. Kitarrist viis läbi ka õpitoa, kus tutvustas Brasiilia vanamuusikat.
Esmakordselt viibis Barbosa Eestis 2008. aastal, esinedes koos lauljanna Thais Morelliga VI Rahvusvahelisel Noorte Jazz-improvisatsiooni festivalil Visioon (vt www.noortejazz.ee).
Wagner Barbosa on aktiivne ja omanäoline kitarrist. Lisaks osavale kitarrimängule on ta suurepärane pedagoog ja laulja. Märtsisaprillis viibis Wagner Barbosa Eestis kontserdiringreisil, kust liigub edasi Poolasse.
Brasiilia muusika õpituba toimus Saue Džässistuudios. Noortele tutvustati Brasiilia vanamuusika traditsioone ning muusikat algusaegadest kuni tänapäeva mängimisstiilideni välja. Õpitoas osalenud õpetaja Mairo Marjamaa võttis kuuldu ja nähtu kokku nii: „Erilist
huvi pakkus rütmika käsitlemise pool, mis puudutas erinevate instrumentide rolle brasiilia muusikas ning kuidas need taandada ainult
kitarridele-kitarristidele. Wagner Barbosa demonstreeris põnevalt, kuidas ühest lihtsast brasiilia rütmimudelist/ saatest (Clavest) võib
edasiarendatult saada väga keerukas teos. Kõik osalejad olid haaratud ja tegevuses. Osalejad said teada palju huvitavalt Brasiilia ajaloost, seosest jazzmuusikaga ning erinevatest Brasiilia kogukondade traditsioonidest, mis on tihedalt muusikaga seotud.“
Õpetaja ja kitarrist
Iljo Toming oli eespool
mainitud mõtetega
nõus ning lisas omalt
poolt juurde: „Kitarristid kogesid ja tunnetasid kokkupuudet teise
kitarrimängu kultuuriga. Antud kogemus
oli teadmisi rikastav
nii õpilastele kui ka
õpetajatele.
Väga
värskendav ja vajalik.
Iga kuu võiks olla üks
workshop!“
Lisaks teadmistele said Saue noored
kitarristid mängida ka
põneva kujuga 7-keelsel kitarril (all paremal
pildil), mis on valmistatud Saksamaal ja
on Wagner Barbosale
asendamatuks reisikaaslaseks maailma
kõigis paigus.
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli
direktor
www.sauemk.edu.ee

Ühisgümnaasiumi noortekoor Kreedo, dirigent Mari
Ausmees; II koha ja Raplamaa muusikaõpetajate eripreemia sai Saue Gümnaasiumi noortekoor, dirigent
Grete Põldma, abidirigent
Sirje Ojavee. Meie dirigent
Grete sai ka dirigendi eripreemia, mille andis välja
Eesti Muusikaõpetajate Liit
(kingituseks kõrvaklapid).
III koha sai Paide Gümnaasiumi segakoor, dirigent
Anne Toomistu.

A-kategoorias tunnistati
I koha vääriliseks Tallinna
Reaalkooli segakoor, dirigendiks Eve Karp; II koha
sai Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi noortekoor, dirigent Aire Luhaoja;
III koha vääriliseks tunnistati Miina Härma Gümnaasiumi segakoor, dirigent
Kadri Leppoja.
Need kaks märtsikuu lõpu
päeva olid tõeliselt mõnusaks
vahelduseks ja ilusa koorimuusika nautimiseks. 

Maakonna ühendorkestrid
kohtusid taas Sauel

24. märtsil toimus traditsiooniline Harjumaa Ühendorkestrite Kevadkontsert Saue Kontserdisaalis. Sauele
sõitis kokku üle 120 muusiku kõikjalt Harjumaalt.
Kevadkontsert oli ilus lõppakord Harju maakonna Keelpilli-,
Puhkpilli- ja Sümfooniaorkestri kevadlaagrile.
Kontserdil kuulsime vaheldusrikast kava viielt erinevalt
koosseisult. Esinesid Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri Juniorja kontsertorkester, Harjumaa Keelpilli ettevalmistus- ja kontsertkoosseis ja Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester. Kontserdi
kavas oli ka üllatus — Harjumaa Sümfooniaorkestri ees soleeris
orkestri enda mängija, noor viiuldaja Hans Christian Aavik. Orkestri ja solisti esituses kuulsime Ch Sindingi Suite a-moll Op.
10, 3 osa.
Orkestreid juhatasid meile juba tuntud ja armastatud dirigendid — Harry Illak, Sirly Illak, Hando Põldmäe, Tekla Tappo,
Olev Roosa. Kontserti konfereeris Lauri Metus.
Harjumaa Sümfooniaorkester valmistub esinemisteks Euroopa Sümfooniaorkestrite Festivalil Tallinnas 27.–30. aprillil ja
1.–4. mail Peterburis.
Orkestrid tänavad järgmisi toetajad ja abilisi: Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Saue
linn, Saue Koolihaldusasutus. Täname ka kõiki pühendunud
pedagooge ja lapsevanemaid.
Suur-suur tänu mängijatele ja dirigentidele kaunite muusikaelamuse eest!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
www.hnpo.ee; www.sauemk.edu.ee

Saue Sõna

Haridus
Munadepühad Midrimaal

Muusikakool teatab

5. aprillil toimus Midrimaal traditsiooniline munadepüha etendus, mis oli seekord koostatud E. Nyirö lasteraamatu „Munadepüha kingitus“ põhjal. Näitlejateks olid Midrimaa lasteaia õpetajad ja õpetaja abid.

Annika Kaupmees

Midrimaa lasteaia õpetaja
Kevad oli saabunud metsa.
Metsaelanikud — ka jänkupere — hakkasid mõtlema
munade värvimisele. Nii
läkski jänkupapa kanalasse
ja tõi sealt nii suuri kui ka
väikseid mune. Munadega
koju jõudes selgus, et ühest
suurest munast oli välja koorunud tibu. Tibu arvas, et
jänkupere ongi tema pere,
kuid tark jänkupapa otsustas,
et tibupoeg peab ikka oma
pere juures kasvama. Nii viidigi tibupoeg oma ema ja isa
juurde. Kõik olid rõõmsalt
koos, lauldi ja tantsiti. Kuid
mis kõige tähtsam — üksteisele lubati, et järgmisel aastal sorteeritakse mune üheskoos, et enam sellist äpardust
ei juhtuks.
Lastel oli pärast etendust
hulk küsimusi, millest sündis arutelu. Kõige suuremat
hämmingut tekitas see, kuidas küll tibu muna sisse ära
mahtus!? Rühmades ootas
lapsi üllatus — jänkupere oli
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Saue Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi —
2012./2013. õppeaastaks.
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale. Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt,
kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-Jazz osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega. Pop-jazz osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordioni
ja laulu. Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast. Pop-jazz
osakonda on oodatud ka algajad vanuses 12–17 eluaastat.
Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 30. ja
31. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 6. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 30. ja 31. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Informatsioon tel 659 6054; saue.mk@mail.ee; www.
sauemk.edu.ee

Teade
Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi taotlemine

igale lapsele toonud üllatusmuna, aga need olid varjul
erinevates „peidikutes“, kust
lapsed pidid need üles otsi-

Kodutoetus
lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 16.
aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai 2012.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on vähendada sotsiaalset
tõrjutust ning aidata kaasa lasterikastele peredele nüüdisaegsete elamistingimuste loomisel.
Riiklik toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt 4
kuni 19-aastast (k.a) last ning kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel
ei ole suurem kui 300 eurot kuus.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe projekti kohta on
kuni 6500 eurot või kuni 13 000 eurot, kui taotleja leibkonnas
kasvab 8 või enam last. Taotlejale, kes on eelnevalt meetme
raames toetust saanud, võib eraldada toetust kuni 6500 eurot.
KredEx tasub toetuse summalt tulumaksu.
Toetust saavad taotleda ka isikud, kellele on varasemalt KredExi lasterikaste perede toetuse meetme raames toetust eraldatud. Teistkordse toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine
toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt
lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne
KredExi poolt aktsepteeritud.
Taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/ või
pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/ või kelle vara on arestitud.
Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90–100% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase
kalendriaasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonnaliikme kohta.
Riigipoolne maksimaalsed toetussummad on järgmised:
• kuni 100% projekti maksumusest, kui taotleja leibkonna
kahe eelmise kalendriaasta keskmine maksustav tulu ühe
leibkonnaliikme kohta on kuni 150 eurot kuus.
• kuni 90% projekti maksumusest, kui taotleja leibkonna kahe
eelmise kalendriaasta keskmine maksustav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on 150.01–300 eurot kuus. Ülejäänud
projekti maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

ma. Lõpuks said kõigi laste
suud magusaks!
Oli rõõmus päev kõigi
Midrimaa laste ja õpetajate

jaoks. Täname muusikaõpetajat Kerli Mitti väga põneva etenduse lavastamise
eest! 

Toetuskõlblikud tegevused on järgmised:
• eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine,
samuti eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamine,
muutmine või asendamine ehitusseaduse tähenduses;
• eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
• energiaauditi, projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti
koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine;
• kodumasinate ja -tehnika soetamisega seotud kulud juhul,
kui toetuse saaja tõendab, et vastavate kodumasinate või
-tehnika ostmise vajadus tuleneb taotleja leibkonnaliikme(te)
meditsiinilisest erivajadusest.
• eluaseme soetamine leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa tagasimakse toetamine;
Nõuded taotlejale:
Taotleja on leibkond, mille moodustavad vähemalt neli kuni
19-aastast last, nende seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d),
kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad). Leibkond
peab moodustama ühise majapidamise. Juhul, kui leibkonnas
on 2 vanemat, peavad taotlusel kajastuma mõlema vanema
andmed.
• taotleja kasvatab taotluse esitamise hetkel vähemalt nelja
kuni 19-aastast (k.a) last;
• taotleja on laste seaduslik vanem, lapsendaja, kasuvanem,
eestkostja või võõrasvanem;
• taotleja on koos lastega registreeritud rahvastikuregistris
toetuse aluseks olevasse eluruumi; uue eluaseme soetamise, eluaseme püstitamise või elamiskõlbmatu elamispinna
rekonstrueerimise korral on taotleja koos lastega registreeritud rahvastikuregistris ühele aadressile;
• taotleja on toetuse aluseks oleva eluruumi omanik, kaasomanik või saab selle omanikuks või kaasomanikuks eluaseme soetamisega; kaasomandi puhul toetatakse elluviidava projekti kulusid vaid proportsionaalselt toetuse saajale
kuuluva eluaseme kaasomandiosale;
• taotleja leibkonna taotluse esitamisele eelnenud viimase
kahe kalendriaasta keskmine maksustatav sissetulek leibkonna ühe liikme kohta ei ole suurem kui 300 eurot kuus;
• taotleja omandis ei ole rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnistu (kinnisasi, korteriomand, hoonestatud kinnistu jne);
• sotsiaal- ja munitsipaal-üürielamispinnal elav leibkond võib
toetust taotleda ainult eluaseme ostmiseks või ehitamiseks;

Üliõpilaste välisõppe ning õpilasvahetuse stipendiumi
saavad taotleda Saue linna elanikeregistrisse kantud
15–18-aastased õpilased ja 18–25-aastased statsionaarses õppes õppivad üliõpilased. Stipendiumi maksimumsuurus on 958,67 €.
Taotlus stipendiumi saamiseks 2012. a tuleb esitada
Saue linnavalitsusele hiljemalt 15. maiks.
Stipendiumi taotlemise tingimused, määramise ja maksmise kord ja taotlusvorm: www.saue.ee, teema HARIDUS
all.

• taotlejaks ei või olla isik, kelle suhtes on jõustunud kohtuotsus füüsilise isiku pankrotimenetluse algatamiseks ja/ või
pankroti väljakuulutamiseks või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade katteks ja/ või kelle vara on arestitud.
Nõutavad dokumendid:
• kodutoetuse taotlus;
• täisealiste taotlejate isikut tõendava dokumendi koopia;
• abielutunnistuse või abielutõendi koopia (olemasolul);
• laste sünnitunnistuste koopiad, kui neid ei ole varasemalt
KredExile esitatud;
• ülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.3.6 toodud nõuetele;
• projekti eelarve KredExi poolt etteantud vormil;
• hinnapakkumised vähemalt kahelt tööde teostajalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks kasutatakse teiste isikute teenuseid;
• hinnapakkumised vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt, kui projektis sisalduvate tööde teostamiseks ei kasutata
teiste isikute teenuseid (tööd tehakse ise);
• eluaseme soetamise korral soovitava eluaseme kirjeldus
(korteriomand, kinnisasi ja sellel paiknev elamu, suurus,
asukoht, seisukord, sissekolimisvalmidus, remondivajadus,
fotod) ja selle hinnanguline maksumus;
• eluasemelaenu põhiosa makse toetuse taotlemise korral
krediidiasutuse tõend eluasemelaenu põhiosa jäägi kohta
(laenu saaja(d), eluasemelaenu lepingu number, laenu summa, sihtotstarve, laenuobjekti aadress, laenu põhiosa jääk,
igakuise tagasimakse kuupäev, võimalike laenuvõlgnevuste
olemasolu);
• taotleja või tema kõigi täisealiste leibkonna liikmete taotlusele esitamisele eelneva kahe kalendriaasta tuludeklaratsiooni koopia, kui tuludeklaratsioon on esitatud;
• juhul, kui taotleja või tema täisealine leibkonna liige ei ole
taotlusele esitamisele eelnenud kahe viimase kalendriaasta
jooksul tuludeklaratsiooni esitanud ja/ või tulu saanud, siis
Maksu- ja Tolliameti tõend kahe viimase kalendriaasta jooksul saadud maksustatava tulu või selle puudumise kohta.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal, suletud ümbrikus saadetuna
eranditult AS-i Eesti Post kaudu tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui ka taotluse vorm on kättesaadavad
aadressil http://www.kredex.ee/11857/ alates 16.04.2012. a.
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„Sauelane liikuma” käib viiendat aastat

Tervisespordi ürituste sari „Sauelane liikuma“ tähistab sügisel oma viiendat sünnipäeva. Saue
Sõna küsitles sel puhul sarja pikaaegset eestvedajat Terje Toomingast.
Saue Sõna

Kuidas tuli idee korraldada
selline tore ja sportlik ettevõtmine? Palun räägi natuke
selle sarja ajaloost.
2007. aasta jaanuaris, pärast
õpinguid Tallinna Ülikoolis,
alustasin tööd Saue Huvikeskuse sporditegevuse juhina,
minu üheks tööülesandeks
oli tervisespordi edendamine
Saue linnas. Tuli mõte tutvustada sauelastele kõiki kodulinnas leiduvaid sportimisvõimalusi ning anda tõuge üheskoos
liikumiseks. Nagu igal elualal,
on ka spordis oluline just mitmekülgsus. Nii sündiski mul
idee korraldada harrastus- ja
tervisespordisari Saue linna
elanikele. Sarja nimeks sai
üleskutsuvalt „Sauelane liikuma“. Avaürituseks oli „Saue
Õhtujooks“ 2007. aasta sügisel. Mäletan, et olin üsna ärevil
ja murelik, kuidas kõik hakkab
toimima ja sujuma — see oli
minu jaoks uus väljakutse.
Sarja elluviimisel oli mulle
suureks toeks Saue Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg,
kes mind innustas ning minu
ideedesse uskus. Tänaseks on
käimas juba sarja „Sauelane
liikuma“ viies hooaeg.
Kellele see üritustesari on
mõeldud ja missugune on selle ülesehitus?
Tervisespordi sari „Sauelane

liikuma” on mõeldud igas vanuses spordisõbrale, läbitavad
etapid on jõukohased kõigile.
Sarjas osalemine on tasuta.
Igaühel on oma isiklik osavõtukaart, igal etapil osalemine
annab kaardile templi ja mida
rohkem oled sa sarja lõpuks
etappe läbinud, seda aktiivsem sauelane sa oled. Lisaks
toimub iga etapi lõpus loosiauhindade jagamine kõigi osalejate vahel.
Sari koosneb seitsmest
etapist, erinevatel spordialadel. Hooaeg algab septembris
„Saue Õhtujooksuga”, kus
lisaks põhijooksu distantsile on kavas ka lastejooksud
staadionil. Oktoobris, kuldsel
sügiskuul, toimub orienteerumise etapp. Novembris on
kõik sauelased oodatud Saue
Gümnaasiumi staadionile, kus
toimub „Staadionijooks —
Isadepäeva Eri”. Detsembris
toimub ujumise etapp. Veebruar on suusakuu, suusavõistlus toimub Sarapiku terviserajal. Aprillis toimub Saue linna
kergliiklusteedel ja tänavatel
sarja jalgrattasõit. Hooaja lõpetab juunis toimuv „Saue
Tervisespordipäev“.
Lähemat infot sarja „Sauelane liikuma” etappide toimumise kohta leiate veebiaadressil www.huvikeskus.saue.ee.
Teretulnud on alati teie ettepanekud, üheskoos jõuame parima tulemuseni!

Kui palju on tavaliselt osalejaid ja millised alad on kõige
populaarsemad?
Osavõtjate arv sõltub spordialast, keskmiselt võtab igast
etapist osa 100–150 inimest.
Kõige populaarsem on juunis
toimuv Saue Tervisespordipäev, kus mitmekülgne spordialade valik võimaldab leida
igaühel endale meelepärase
tegevuse. Tervisespordipäeval

Invaühingu spordipäev Keilas
Armand Nagel
Harjumaa Puuetega Inimeste Kojal on välja kujunenud
meeldivaks
traditsiooniks
korraldada kaks korda aastas
spordipäev. Tänavu toimus
see aprillikuu esimesel laupäeval Keila Tervisekeskuses.
Sport ja liikumine on puudega inimestele eriti tähtis,
sest tihti napib neil just füüsilist aktiivsust. Spordipäevad
annavad aga vajalikke teadmisi ja indu edaspidiseks endaga
toimetulemiseks.
Spordipäev algas traditsioonilise ühisvõimlemisega,
kus kõrvaltvaatajaks ei jäänud
vist mitte keegi. Korraldajad teatasid, et tänasel puhkepäeval on terve kompleks
puuetega inimeste päralt. Kui
palli toksima ja korvi loopima
jäid need vähesed, kellele see
suurt rõõmu ja naudingut pakkus, siis teised seadsid sammud jõusaali. Juhendajatel
tuli kibekiirelt ühe trenažööri
juurest teise juurde tõtata, sest
iga osaleja soovis maksimaal-

selt palju võimalusi järele
proovida.
8-realine, 25-meetrine bassein oli tõsisemate tegijate,
ujujate päralt. Neid oli siiski
vähevõitu — üks-kaks igal
rajal, needki peaasjalikult
mehed. Naisperele pakkus
huvi vesiaeroobika, kus tuli
korraldada lausa kaks seanssi, et kõigi soovi rahuldada.
55-meetrise liuraja kasutajateks olid enamasti lapsed.
Basseini juures olevasse mullivanni mahtus korraga 5–6
inimest, sestap venis ootejärjekord päris pikaks. Veeprotseduuride järel tekkis kindel

tahe lõpetada päeva sportlik
osa leili- ja aurusaunaga.
Sportimine lõpetatud, siirduti sööklasse keha kinnitama.
Nüüd maitses imehästi kerge
eine — võiroosid limpsiga ja
õun. Kolm tundi oli möödunud nagu linnulennul.
Kogunesime saali, kus kõiki osalejaid tänati Saku Õlletehase poolt kingitud Vichy`ga.
Osalejate nimel tänan
Harjumaa Puuetega Inimeste
Koda ja Saue Invaühingu tegusat juhti Elena Kalbust ning
Saue Linnavalitsust selle suurepärase ürituse organiseerimise ja korraldamise eest! 

on kavas olnud takistusjooks,
lapsekandmine, rulluisutamine, vibulaskmine, ergomeetril
sõudmine, korvpall, tänavakorvpall, korvpalli vabavisked, võrkpall, rannavõrkpall,
jalgpall ja rannajalgpall.
Tervisespordipäevast võtab
tavaliselt osa 300–400 spordisõpra.
Väga populaarne on olnud
ka hooaja avaüritus „Saue Õh-

tujooks“, kus osaleb koos lastega kokku üle 400 jooksja.
Mida sooviksid öelda neile
sauelastele, kes pole veel tervisesportlike üritustega liitunud?
Tervis, hea enesetunne ning
rõõm liikumisest on parim
kingitus iseendale! Iga osaleja võib sarjaga liituda kogu
aasta vältel. Tule ja osale ning

innusta ka sõpru ja perekonnaliikmeid sarjaga liituma —
üheskoos liikuda on tore!
Suur tänu kõigile neile,
kes sarjast viie aasta jooksul
osa võtnud on, samuti tänan
kõiki toetajaid ja koostööpartnereid!
Kohtumiseni
aprillikuu
viimasel laupäeval, 28. aprillil — sarja jalgrattasõit algab
kell 12.00 jaanituleplatsil! 
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Teated
Saue Mälumänguklubi teatab
Algavad järjekorras kuuendad Saue linna võistkondlikud esivõistlused mälumängus — „Tammekilb 2012“.
Võistkondade suurus on kuni neli liiget. Võistkonda võib kuuluda ka neid mänguhuvilisi, kes ei ela Sauel. Tänavugi koostab
küsimused ja juhib võistlust tuntud mälumängur Tenno Sivadi. Kokku toimub 3 eelvooru, neist kaks kevadel ja üks sügisel.
Kokkuvõttes kolm paremat võistkonda pääsevad aasta lõpus
toimuvasse Superfinaali. Esimene eelvoor toimub 25. aprillil
2012 algusega kell 19.00 Saue Gümnaasiumis, aadressil
Nurmesalu tn 9. Teise eelvooru esialgne toimumisaeg on 30.
mai 2012. Seniks — head ajugümnastikat!
Saue Mälumänguklubi juhatus

Toiduraha
Maikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:
1.–7. ja 9. klass		
8,51 €
8. klass			
7,77 €
10.–11. klass		
24,15 €
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 30. aprilliks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimi ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
02.05. 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
vastav 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 €.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• Avatud on Heldur Lassi pliiatsijoonistuste näitus
• 20.04.12 kell 11.00 Saue Päevakeskuse noorteansambel esineb Saue Valla Kultuurikeskuses südamepäeval
• 20.04.12 reisihuvilised korraldavad Raereisidega reisi —
Tartu linna uued üllatused
• 24.04.12 kinohuvilised korraldavad väärikate kinohommikute raames kinos Artis filmi „Edith Piaf — elusse
armunud“ vaatamise
• 03.05.12 kell 11.00 tantsivad päevakeskuse „Senjoriitad“ koos Kristiine seeniortantsijatega Kristiine Sotsiaalkeskuses
• 04.05.12 kell 12.00 turumüük (uued riided ja jalatsid)
päevakeskuses
• 14.05.12 kell 16.00 muinsuskaitsekuu 2012 raames
ekskursioon „Vanalinna salapärased hoovid“, hoovide ajalugu tutvustab Boris Dubovik Kultuuriväärtuste Ametist,
vajalik registreerimine
• 17.05.12 korraldavad reisihuvilised reisi Juminda poolsaarele ja Majakivi matkarajale
• 17.05.–20.05.12 päevakeskuses avatud käsitöönäitus
• 01.06.12 ringide hooaja lõpupidu Saue Kontserdisaalis
• 02.06.–04.06.12 korraldab Saue Linna Invaühing reisi
Peterburi
• 11.06.–15.06.12 korraldavad reisihuvilised reisi Valgevenesse
• 26.06.12 korraldavad reisihuvilised Raereisidega reisi
Pärnumaale
• 14.–15.08.12 korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale
• 06.09.12 korraldavad reisihuvilised reisi peipsiäärsete
vanausuliste juurde
• 20.04.12 kell 16.00 seltsingu Bereginja koosviibimine
• 22.04.12 ja 29.04.12 algusega kell 12.00 korraldab
Tekstiilistuudio Kiriline päevakeskuse käsitöö-poole
ruumides Haapsalu salli valmistamise kursuse. Registreerimine ja info telefonil 516 7155; kiriline.blogspot.com

Saue Huvikeskuses
• 24. aprill kell 19.00 Saue Lasteaia saalis Lauluklubi
hooaja lõpetamine koos kapelliga. Juhendab Katrin
Järvlepp
• 28. aprillil kell 12.00 Jaanituleplatsil „Sauelane liikuma“
jalgratta etapp
• 29. aprillil kell 18.00 Saue Kontserdisaalis Kuressaare
Linnateatri etendus Petmine. Piletid hinnaga 10/8 eurot
müügil Saue Huvikeskuses Nurmesalu 9 ruum 124. E–N
15.00–18.00. Piletite broneerimine tel 659 5009
• 2.–12. maini Saue Linna Raamatukogus Saue
Huvikeskuse kevadine kunstinäitus. Välja on pandud
maalid, keraamika, skulptuur ja tarbekunst

Luterlikud jumalateenistused
ja piiblitunnid Sauel
• Pühapäeval, 15. aprillil kell 15.00 — piiblitund
(viib läbi Keila Miikaeli koguduse vaimulik Marek Roots)
• Pühapäeval, 22. aprillil kell 15.00 — piiblitund
(viivad läbi Juha Väliaho ja Anu Väliaho)
• Pühapäeval, 29. aprillil kell 15.00 — jumalateenistus
armulauaga
(teenib ja jutlustab Juha Väliaho)
Jumalateenistused ja piiblitunnid toimuvad Saue Kristliku
Vabakoguduse kirikus (Tammetõru 2A)
Tere tulemast kõigile!
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Teade
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. mai 2012. Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele: saue@saue.ee või
margit@saue.ee.

Väikelaste päevahoid
Lustila saab augustis juba 3-aastaseks. Iseloomustame end
järgmiselt: oleme arenenud, õppinud ja kogenud ning seda ei
ole mitte ainult silmaga näha, vaid ka kõrvaga kuulda. Oleme
tublid, püüdlikud ja toredad, nagu 3-aastased ikka on. Vahest
oleme ka kukkudes põlve ära löönud, nagu paraku selles eas
lastega juhtuma kipub. Oleme saanud õppetunde ja muutunud seeläbi veelgi tublimateks, oskuslikemateks ja osavamateks.
Meiega koos on veetnud 85 väikest tüdrukut ja poissi äärmiselt lustakaid, meeldejäävaid hetki.
Lustila asub avarates, valgusküllastes ruumides, mis rahuldavad väikelaste liikumisevajadusi. Ruumide kujundamisel,
mängu- ja õppevahendite soetamisel oleme just kindla vanusegrupi (1,5–3-aastased) huve ja turvalisust silmas pidanud.
Maja ees asub turvaline aiaga piiratud mänguväljak.
Meie peamine tegevus on mängimine. Kuigi meie nimi on
Lustila päevahoid, töötame lasteaia sõime õppekavade ja
plaanide järgi, võimaldades lastele kergemat üleminekut aiarühma. Õppeaasta prioriteediks Lustila päevahoius on väärtuskasvatus. Peaeesmärk on laste avastamisrõõmu, õpi- ja
uudishimu rahuldamise toetamine kõigis valdkondades.
Mis on meile oluline:
1. Lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali
arvestamine
2. Lapse tervise hoidmine ja edendamine ning
liikumisvajaduse rahuldamine
3. Lapse loovuse toetamine
4. Mängu kaudu õppimine
5. Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava
keskkonna loomine
6. Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine
7. Üldõpetusliku tööviisi rakendamine
8. Kodu ja lasteasutuse koostöö
Kõik tegevused on põimitud põnevatesse teemanädalatesse. Lustila personal on hoolikalt valitud, tegemist on oma
ala professionaalidega. Muusikatunde (toimuvad kahel korral
nädalas) juhendab magistrikraadiga õpetaja Anneli. Liikumisetunde (toimuvad kahel korral nädalas) annab erialase
haridusega õpetaja Kadri. Oleme usaldanud laste õppe- ja
tegevuskava juhtimise, muutmise ja elluviimise suurepärase
õpetaja Diana kätesse, kes on lõpetanud Tallinna Ülikooli õpetaja eriala ja kes valiti ka lastevanemate poolt Lustila 2011
Aasta õpetajaks. Tema juhendab ja suunab kõiki õpetajaid, et
tulemus oleks parim. Lustilas töötab kokku 6 õpetajat. Praeguse rühma suurus on 20 last ja nendega mängib päevas korraga 4–5 õpetajat.
Lustila lapsi toitlustab Suitsupääsupesa lasteaed. Toidu
valmistamisel järgitakse, et toit oleks väikelapsele eakohane,
õige kalorsusega, tasakaalustatud, annaks piisavalt vitamiine
ja mineraalaineid ning oleks võimalikult vaba allergeenidest.
Toidu valmistamisel kasutatakse värskeid toiduaineid, poolfabrikaatide kasutamine on viidud miinimumini. Menüüsse on
lisatud erinevad terviseampsud puu- ja juurviljade näol. Sageli
pakutakse ka Nõmmiku talu tooteid. Oleme oma toitlustajaga
väga rahul.
Tänaseks saadud kogemuste põhjal tundub meile, et see,
mida lastele pakume, meeldib väga nii lastele kui ka nende vanematele. Et leevendada sõimekohtade puudust Saue vallas,
plaanime suve teisest poolest avada päevahoiu ka Laagris.
Kõiki, kellel tekkis suurem huvi meie vastu, ootame endale
külla!
KUI LUSTIDA ... SIIS LUSTILAS!

Saue Spordiklubi

kutsub kõiki tüdrukuid ja poisse trenni!
Aeg on rattalt tolm maha pühkida ja tossud välja otsida, sest
lumi on sulanud ja suvi ootab väljakutseid trenni tegemiseks!
Trenn toimub esmaspäeviti kell 16.00 ja kolmapäeviti kell
18.00. Hind: üks kord nädalas käies — 6 eurot kuu, kaks
korda — 10 eurot kuu. Treeningkava vastavalt ajale ja ilmale:
ratas, jooks, ujumine, pallimängud jne. Info: 5342 7606
Marko Pruus; registreeri end saue@sauespordiklubi.ee

VESIAEROOBIKA
Saue ujulas aprillikuus
03.–26.04 T; N
algusega kl 19.00
Üksikpilet 5.75 €;
kuupilet 36 €;
10 korra pilet 45 €.

Väikelaste päevahoid
Lustila ootab sügisel
uusi toredaid
tüdrukutirtse ja
poisipõnne oma rühma!

Ootame kõiki huvilisi 26. ja 27. aprillil
kl 18.00–20.00 toimuvatele lahtiste uste
õhtutele. Saate tulla tutvuma Lustilaga ja
näha, kus me oleme, kes me oleme ja mida
pakume. Kohal on kogu Lustila personal.
JÄÄME TEID OOTAMA!
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Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Sünnipäevad aprillis
SALME TELLISKIVI		
ENDEL MAISTE		
MARTA HAUS			
LINDA HANIMÄGI		
LAINE KALDA			
AITA-MELANE KALME		
META BOGOLJUBOVA		
VALDEK RAE			
ERICH LAANEMETS		
AGU RINK			
ANNA VANGONEN		
HILDA KUUSKLA		
HEINO ROSENBERG		
LEMBIT TÕLL			
MIRALDA-ROSETTE PIRN
EDA PEENSAAR		
LEMBIT AAL			
MUHSINJA SIEM		
HINGE MATVEI			

94
90
89
88
88
88
86
86
84
84
84
84
83
83
82
81
80
80
80

Palju-palju õnne!

- TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
- ASFALTEERIMINE
- ÄÄREKIVIDE
JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
- HALJASTUSE RAJAMINE
- BOBCATI RENT
- KRUNTIDE NIITMINE
JA TRIMMERDAMINE
TEL 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

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

AS Metsaküla Piim müüb:
Sõnnikut — hind 5,5 eurot/
tonn + käibemaks 20%;
Kompostmulda — hind 10
eurot/tonn + käibemaks
20%; Freesasfalti — hind
5 eurot/tonn + käibemaks
20%. Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:
604 9826, 5648 3533

Kinnisvara
 Ostan Sauele 1-toalise korteri.
Hind 20 000 €. Tel 5815 7454
 3-lapseline korralik pere soovib
osta/ üürida Sauel vähemalt 5-toalise heas korras korteri/ maja/
majaosa otse omanikult pikemaks
ajaks. Tel 5367 5360
Teenused
 Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 5807 2581
 Akende pesu ja koristusteenus.
Mob 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA,
KASUTUSLUBA. MÕÕDISTAMINE.
522 0023 M. MIKK
Müün
 Müüme konteinerisse (1 rm) laotud küttepuid. Erinevad pikkused.
Transport Harjumaal ja Raplasse
hinna sees. Info: 5565 9090, www.
evester.ee
 Müüa soodsalt küttepuid —
30 cm, 40 cm, 50 cm. Täiendav
info: 5455 0956
 Vääna Ratsakeskus müüb
komposteeritud turbasõnnikust
komposti 10 eur/m3 (sisaldab laadimist), samuti sõelutud komposti:

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!

20. aprill 2012
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Saue Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

Saue Linnavarahalduse
juhataja ametikohale
Nõudmised:
1. Kõrgharidus
2. Haldusvaldkonna hea tundmine
3. Juhtimiskogemust vähemalt 5 aastat
4. Eesti keele oskus kõrgtasemel. Vene ja inglise keele oskus
suhtlustasemel
5. Ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus
(Office 2010 — Word, Excel, Outlook, Windows)
6. B-kategooria juhiluba
Soovitav:
1. Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
2. Kogemus avalikus teenistuses
3. Elukoht Saue linnas või lähiümbruses
Pakume:
1. Huvitavat ja vastutusrikast tööd
2. Erialast täiendkoolitust
3. Eneseteostuse võimalust
4. Tervisekontrolli
Avaldus koos CV ga saata hiljemalt 23.04.2012
e-postile saue@saue.ee
Lisainformatsioon: Kalev Israel, tel 679 0184 või kalev@saue.ee

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//
fraktsioon — 6 mm, hind 25 eur/m3.
Saadaval ka pakendatud kompost.
Lisainfo kodulehel: www.jalteko.ee.
Tel 5558 1673
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest pildid.
Materjal, transport meie poolt.
Tel 5803 3448
Pakun tööd
 Tammevana pubi vajab baaridaami-klienditeenindajat. CV palun
saata maire@tammevana.ee, Info:
5648 2025

Vanarehvide
üleandmisest
MTÜ Eesti Rehviliidu vanarehvide kogumispunkt
Saue linnas asub Oilikom
OÜ territooriumil Sooja
2B ja on avatud reedeti kl
10.00–16.00, v.a riiklikud
pühad. Kogumispunktis
võetakse vanu rehve tasuta vastu eraisikutelt.

Väli- ja sisereklaame valmistav
ettevõte võtab tööle
keevitaja-komplekteerija.
Töö iseloom: keevitus-, pleki- ja
komplekteerimistöö. Ei ole
tegemist liinitööga, seega on
väga oluline tehniline taip,
loov suhtumine ning vajadusel
toote arendusabi. Töökoht:
Saue, Harjumaa. Loe lisa Saue
linna kodulehelt Töökuulutuste
rubriigist

ARMAS KAUNIS NAINE!
Kutseharidusega kosmeetik pakub järgmisi teenuseid:
* Maniküür/ pediküür (ka geellakiga)
* Depilatsioon vahaga
* Ripsmete/ kulmude värvimine ja korrigeerimine
Tule, et särada koos päikesega!
Aadress: Tõkke 30, Saue
Täpsem info tel +372 5553 0415

