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Saue Gümnaasium on sportlik kool
Sirje Piirsoo

N

ii rahvusvahelist
seltskonda, kes 21.
septembril Keskuse
pargist kooli gümnaasiumi staadionile marssis,
ei ole sauelaste silmad ammu
näinud. Teoks said järjekorras
üheksandad Saue kooli olümpiamängud, iga klass esindas
erinevat riiki.
Vaatepilt oli vägev ja emotsioonid laes: kui rongkäigu
esimesed Tule ja Kuuseheki
tänava ristmikule jõudsid, olid
viimased veel kaubakeskuse
juures – ikkagi ligi 900 õpilast, lisaks lapsevanemad ja
esmakordselt 50 külalisvõistlejat Saku Gümnaasiumist.
IX kooliolümpiamängudest
osavõtjaid tervitasid gümnaasiumi direktor Jaan Palumets,
linnapea Henn Põlluaas ja „kooliolümpia ema“ Enla Odamus,
kes 1994. aastal mängud ellu
kutsus ja kellele direktor kooli
kuldmedali üle andis. Kõlas
olümpiavanne ja hümn, masti
kerkis lipp ja süttis olümpiatuli.
Mängud võisid alata.
Mängud, kuhu
pääses võistlema vaid
12 poissi
ja tüdrukut igast

„Kooliolümpia ema“
Enla Odamus.

Kooli staadionile kogunes olümpiamänge pidama rahvusvaheline seltskond, iga klass esindas erinevat riiki.

vanusegrupist, kes septembris
peetud eelvoorudest parimatena
väljusid, lõpetasid olümpianädala, millesse mahtus Eesti
Spordimuuseumi näitus, joonistuste võistlus, vibulaskmine
klubi Sagittarius juhendamisel,
olümpiaakadeemia loeng ja
viktoriin ning spordivõistlused.

Võistlusalad olid klassikalised: 60 ja 100 m jooks, kaugus- ja kõrgushüpe, kuulitõuge,
kettaheide ja odavise ning 50
meetri ujumine vabastiilis.
Parimad selgusid ka klassidevahelistes teatejooksudes.
Saku ja Saue vahelise ringtea-

tejooksu (8x270m) võitis meie
kooli võistkond, sakukatele jäi
au langetada lipp. Ühtekokku
jagati välja 48 uue kujundusega
medalikomplekti.
Traditsioon korraldada oma
olümpiamänge sünkroonselt
tõelistega sai alguse aastal

Saue Gümnaasium
tänab
Korraldajaid ja kohtunikke,
lapsevanemaid ja õpilasi. Suur
tänu toetajatele: Saue
Linnavalitsus, Saku
Õlletehas, LC Saue,
Ingman Jäätised
AS, Eesti Olümpiakomitee ja
Sven Sommer.
Kohe läks lahti soojendus. Fotod: Sirje Piirsoo

1994 KS Saue ja kehalise kasvatuse õpetaja Enla Odamuse
eestvedamisel. Kooliolümpiat
on avanud ja lõpetanud aukülalistena paljud tuntud sportlased, Eesti Olümpiakomitee
presidendid ja korraldajamaa
suursaadikud.
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Linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja

V

olikogu 20. septembri
istungil oli esimesel
lugemisel linna eelarvestrateegia aastateks
2013-2016.
2012. aastast alates reguleerib kohalike omavalitsuste
tegevust kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus, mille kohaselt peab
kohalik omavalitsus tagama
positiivse põhitegevuse tulemi
ja hoidma netovõlakoormuse
(kohustuste ja likviidsete
varade vahe) lubatud individuaalse piirmäära raames.
Saue linna 2013-2016
eelarvestrateegia on koostatud
linna 2012-2020 arengukavas
ettenähtud eesmärkide saavutamiseks koos ajalise tegevuskava ja finantsplaaniga.
Eelarvestrateegias on esitatud ülevaade sotsiaalmajanduslikust keskkonnast, makromajanduslikest prognoosidest,
Saue linna arengusuundadest
ja finantsprognoosidest. Lisaks
on eelarvestrateegias planeeri-

tud põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud ning investeeringud täiendavalt valdkondade ja meetmete lõikes.
Linna arengu tagamiseks
on planeeritud eelarvestrateegia perioodil investeerida 4,7
miljoni eurot olemasolevate
hoonete laiendamiseks, renoveerimiseks ja uusehitusteks.
Investeeringute katteallikaks
on 89 protsendi ulatuses planeeritud võõrvahendid (laenud). Laenukohustuste kavandamisel on arvestatud kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ettenähtud
kriteeriumitega.
Saue linna tulubaas on arvestatud sissetulekute 5-protsendilise kasvuga, maa maksustamismääraga 2,5 protsenti ja omatulude kasvuga tarbijahinnaindeksi võrra. Põhitegevuse kulud
tegevuskuludes on majandamiskulud arvestatud tarbijahinnaindeksi baasil, personalikulud
1-2-protsendilise kasvuga. Riigi
poolt tasustatavate pedagoogide

Eelarvestrateegia on avalikustatud linna kodulehel www.saue.ee.

palgatõusu ühtlustamiseks linna
eelarvest tasustatavate pedagoogide palkadega, on 2013. aasta
eelarvesse planeeritud täiendavalt 8%. Toetused suurenevad
2013. aastal uute toetuste
rakendumisega ja järgnevatel

Ma olen ju maksumaksja!

Jüri Tümanok
Abilinnapea
Kõik me oleme harjunud mõtlema, et mina, maksumaksja,
hoian kohalikku omavalitsust ja
riiki üleval ning tahan, et minu
rahaga mõistlikult ringi käiakse.
Nii see on ja peabki olema.
Võtaks hetkeks vaadata,
millest koosnevad linna eelarve tulud. Kõige suurema osa
tuludest moodustab üksikisiku
tulumaks. Aga mitte kogu inimese töötasust kinnipeetud
tulumaks ei laeku linna eelarvesse, vaid arvestuslikult

65 protsenti sellest. Mida see
tähenda numbrites?
Võtame näiteks ehitustöölise, kes saab palka 1200 eurot
kuus. Tema palgast peetakse
kinni üksikisiku tulumaks 210
eurot. Sellest osa, ehk 136,8
eurot kuus laekub linna eelarvesse ja ülejäänud jääb riigi
tuludesse, nagu ka kogu sotsiaal- ja töötuskindlustus maks.
Kas linnale laekunud tulumaksu osa on vähe või palju?
Arvestades seda, et näiteks
lasteaia koha täielik maksumus
ilma investeeringutega seotud
kuludeta on Saue linnas 195
eurot kuus, siis üks vanem ühe
lasteaias käiva lapsega ei kata
oma tulumaksuga ära tehtavaid
kulutusi, mida linn teeb lasteaia käigushoidmiseks.
Seega on äärmiselt oluline,
et linnas oleks piisavalt maksumaksjaid ja et kõikide Saue
linnas elavate laste vanemad
oleksid Saue linna elanikud
rahvastikuregistri järgi.
2012. aastal peaks linna
eelarvesse laekuma üksikisiku
tulumaksu 4,24 miljonit eurot.
Kui ma registreerin oma
elukohaks teise omavalitsuse,
hakkab minu tulumaksu osa
laekuma sinna pärast 31. detsembrit. Ehk üks kord aastas

tehakse ümberarvestusi kohalikele omavalitsustele maksutulude jagamise osas.
Linna suuruselt teine sissetulekuallikas on sihtotstarbelised laekumised, nagu näiteks
hariduse andmiseks makstav
nn „pearaha“, toimetulekutoetused ja muud. Saue gümnaasiumi õpetajate töötasudeks,
õpikute ostmiseks ja põhikooli
koolilõuna katteks laekub
2012. aastal riigilt 993 186
eurot. Muud kooli ülalpidamiskulud, nagu sisseseade, kommunaalkulud, jooksev remont
ja muu, on linna kanda. Huvikoole ja lasteaeda peab linn
ülal täielikult omavahenditest.
Suuruselt kolmas sissetulek
linnale on teenuste müük. Saue
linn müüb kooli ja lasteaia teenust teistele omavalitsustele,
annab rendile ruume ja saab
ringide osalustasusid. Suuruselt
neljas sissetulek on maamaks.
Saue Linnavalitsus peab
hoolitsema oma tulude eest,
kuna me peame tagama, et
linnas oleks hea elada ja et siia
tahetaks asuda elama. Peame
hoolitseme selle eest, et meie
sotsiaaltoetuste andmise korrad
oleks sellised, mis toetavad
kodanike otsust määratlemaks
oma elukohaks Saue linna.

perioodidel on toetused planeeritud 0,4-protsendilise kasvuga.
Linna finantsjätkusuutlikkuse tagamiseks planeeritakse
põhitegevuse tulemi kasvuks
kuni 8% põhitegevuse tuludest. 8-protsendiline põhitege-

vuse tulem võimaldab teenindada laene ja tasuda intresse.
Tulenevalt seadusest vaadatakse eelarvestrateegia igal
aastal uuesti läbi ja esitatakse
finantsplaanid järgnevaks neljaks aastaks.

Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise tähtaeg
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on
20. oktoober 2012. Taotlused esitada paberkandjal või
elektrooniliselt Saue Linna-

valitsusele e-posti aadressil
saue@saue.ee või margit@
saue.ee. Taotlusvorm asub
Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee / VABA AEG /
organisatsioonid.

Tähelepanu Saue linna MTÜ-d
Saue linna kultuuri ja spordi
mittetulundusühingute ümarlaud toimub 16.-17. novembril Viikingite külas.
Buss väljub 16. novembril
kell 14.15 Saue Linnavalitsuse parklast ja 17. novembril kell 12 Viikingite külast.

Kavas
◊ 2013. aasta eelarve ja ürituste ajakava
◊ Linnavalitsuse ja kolmanda
sektori vaheline koostöö

◊ Mittetulundusühingute
omavaheline koostöö
◊ Loeng „Kolmas sektor
meil ja mujal“, lektor
Anneli Kana, MTÜ Metsanurme tegevjuht

Osalustasu 5 eurot.
Info ja registreerimine hiljemalt 1. novembriks,
Sirje Luberg, telefonid
5234339, 6595009,
e-posti aadress
huvikeskus@saue.ee

Kaob bussiliinide 190 ja 191
Mere puiestee peatus
Tallinna Transpordiameti nõudel peab AS Harjumaa Liinid
ja Hansabuss AS loobuma
alates 17. septembrist 2012
Mere puiestee peatusest.
Sellele lähim peatus Viru asub

paarisaja meetri kaugusel
Musumäe kõrval.
Vabandame ebamugavuste
pärast!
AS Harjumaa Liinid
Hansabuss AS

28. september 2012 Saue Sõna

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 29.
istungi päevakorras 12. septembril oli kaheksa punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikogusse kehtestamiseks viis õigusakti
eelnõud: „Saue linna eelarvestrateegia aastateks
2013-2016“, „Koolieelse
eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse osutamise
kord“, „Volitatud isiku määramine“, „Töö puiestee T2
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ ja „Sõidusoodustuste kehtestamine“.
◊ Kinnitas Saue Linnavarahalduse hallatavate ruumide
üüri ja teenuste hinnad.
◊ Otsustas kompenseerida
põhikooliõpilaste koolilõuna
hinnavahe kolmeteistkümnele õpilasele.

Saue Linnavalitsuse 30.
istungi päevakorras 19.
septembril oli 16 punkti.
Saue Linnavalitsus

◊ Suunas volikogu määruse
eelnõu „Saue linna 2013.
aasta eelarve“ volikokku
kehtestamiseks.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
22. augusti 2012. aasta
määruse nr 10 „Saue linna
aasta õpetaja ja teeneka õpetaja statuut“ § 3 lg 1 ja kehtestas selle järgnevas sõnastuses: „Konkursi korraldamiseks moodustab linnapea
oma käskkirjaga komisjoni,
kuhu kuuluvad abilinnapea,
linnavolikogu kultuuri-, hariduse ja noorsootöökomisjoni
esindaja, valdkonna peaspetsialistid ning haridusasutuste
hoolekogude esimehed. Vajadusel kaasatakse erialaspetsialiste.“
◊ Arutas Saue linna ja Harju
Infra OÜ vahel sõlmitava
teenuslepingu projekti.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi juurdeehituse projekteerimistingimused.
◊ Määras katastriüksuse Tule
tn 40 jagamisel moodusta-

tavatele katastriüksustele
lähiaadressid ja maakasutuse sihtotstarbed.
◊ Väljastas kasutusloa asfaltplatsile Koondise tänav 20.
◊ Väljastas ehitusloa Saue
Linnavarahaldusele skatepargi atraktsioonide püstitamiseks Koondise tänav 20.
◊
◊ Esimesel lugemisel oli linnavalitsuse määruse eelnõu
„Projektides osalemise kord“.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust septembris
kokku summas 3835 eurot
56 perele, sünnitoetust neljale
perele kokku summas 390
krooni, ühekordset sotsiaaltoetust 33 abivajajale kokku summas 1690 eurot ja perioodilist
sotsiaaltoetust 27 abivajajale.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega inimesele.
◊ Otsustas kompenseerida
põhikooliõpilaste koolilõuna hinnavahe kaheksale
õpilasele.

Uus sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise
kord Saue linnas
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Alates 1. oktoobrist 2012 kehtib
Saue linnas uus sotsiaaltoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord.
Võrreldes uut korda volikogu senikehtinud määrusega,
muudab 20. septembril 2012
vastu võetud volikogu määrus
järgmisi sisulisi aspekte:
◊ Lapse sünnitoetus makstakse välja kahes osas.
Esimene osa lapse sünni
puhul ja teine osa lapse
esimesel sünnipäevakuul.
Mõlemad toetused on 130
euro suurused. Sünnitoetuse puhul on muutusena
nõutav mõlema vanema või
üksikvanema sissekirjutus
Saue linnas kuus kuud enne
lapse sünnikuupäeva ning
lapse ja mõlema vanema

või üksikvanema katkematu
registreeritud elukoht Saue
linnas lapse esimesel eluaastal.
◊ Koduse mudilase toetuse
puhul on muutusena nõutav
mõlema vanema või üksikvanema sissekirjutus Saue
linnas kuus kuud enne toetuse taotlemist.
◊ Alates 1. oktoobrist lisandus uus toetuse liik,
65-aastaste ja vanemate
sünnipäevatoetus. Toetuse
suurus on 20 eurot. Toetus
makstakse välja taotleja
pangaarvele hiljemalt sünnipäevakuu viimasel päeval.
Registreeritud elukoht Saue
linnas peab olema toetuse
taotlemise kuupäevale
eelneva aasta 1. jaanuar.
Näiteks, kui teie sünnipäev
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on 1. oktoobril 2012, siis
peate te olema Saue linna
elanike registris hiljemalt 1.
jaanuaril 2011. Sünnipäevatoetuse avaldusi võetakse
vastu linnavalitsuse infoletis. Avalduste blanketid on
saadaval infoletis, Saue
Päevakeskuses ja linna
kodulehel (Linnakodaniku
le→Sotsiaalhoolekanne ja
tervishoid→Avalduste blanketid). Avaldus tuleb esitada hiljemalt oma sünnipäevakuul. Hilinenud avalduste alusel tagasiulatuvalt
toetusi välja ei maksta,
sama avaldus jääb aluseks
järgmise aasta sünnipäevatoetuse väljamaksmisele.
Info telefonidel 6790174,
6790176.

Uus toetus, 65-aastate
ja vanemate
sünnipäevatoetus
Sirje Piirsoo
Volikogu kehtestas 20. septembri istungil sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise korra, mis
jõustub 1. oktoobril 2012.
Lisandus uus toetuse liik,
65-aastaste ja vanemate
sünnipäevatoetus (loe lk 3).
Volikogu seadis isikliku
kasutusõiguse Elektrilevi OÜ
kasuks Saue linna omandis
olevale Töö pst T2 kinnistule
0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks ja majandamiseks ning määras isikliku
kasutusõiguse tingimused ja
osapoolte kohustused.
Teise punktina oli istungi
päevakorras volitatud isiku
määramine. Et teostada kontrolli vee kasutajate ja veeettevõtja tegevuse üle, määras
volikogu volitatud isikuks ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse mõistes linnavalitsuse
sisekontrolör Jaan Kalbuse,
kellel on õigus kontrollida ja
teha toiminguid vastavalt ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni
seadusele. Otsuse poolt hääletas 11 volikogu liiget, viis jäi
erapooletuks.
Esimesel lugemisel olid
järgmised õigusaktide eelnõud: „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas“,
„Sõidusoodustuste kehtestamine“, „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse
toetamise kord“, „Saue linna
2012. aasta II lisaeelarve“,
„Saue linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“,
„Koolieelses lasteasutusesvanemate poolt kaetava osa
määr ja tasumine“ ja „Linna
esindamine“. Volikogu lõpetas kõikide eelnõude esimese
lugemise ühehäälselt ja suunas need edasiseks aruteluks
komisjonidesse.
Maamaksumäära kehtestamisel olid arutelu all erinevad
variandid - kas kehtestada
kogu maksustatavale maale
ühtne maksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas

või tootmismaale ühtne maamaksumäär 2,0% ja kogu ülejäänud maksustatavale maale
2,5% maa maksustamishinnast aastas. Lõpuks otsustaski
volikogu enamus toetada IRL-i
fraktsiooni ettepanekut tootmismaa maksustada 2,0 %
maamaksumääraga ja ülejäänud kogu maa 2,5 % maamaksumääraga. Sellega lõpetas volikogu eelnõu kolmanda
lugemise, et linna poolt teha
veel uuringuid maksumäära
mõjust linna kodanikele ja
ettevõtetele.
Volikogu muutis Saue
Linnavolikogu 28.04.2005.
aasta määrust nr 53 „Õpilasvahetuse stipendiumi
ning üliõpilaste välisõppe
stipendiumi määramise ja
maksmise kord“ ja kinnitas
stipendiumifondi suuruseks
0,1% Saue linna kinnitatud
tulumaksu eelarvest. Määrust
oli vaja muuta, kuna kohaliku
omavalitsuse finantsjuhtimise seadus muutis eelarve
ülesehitust, sh eelarve osasid
ja kaotas mõiste „põhitegevuse eelarve“, mis oli siiani
vahetus(üli)õpilastele stipendiumfondi planeerimise alus.
Mõistlik oli stipendiumifond
siduda üksikisiku tulumaksu
prognoosiga, selle suurus jääb
samaks.
Saue linna 2012-2022
arengukava kinnitamise poolt
hääletas seitse ja erapooletuks jäi neli volikogu liiget.
Arengukava jäi kehtestamata,
kuna selleks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk üheksa poolthäält.
Volikogu otsustas mitte
astuda MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus liikmeks,
kuna ei näinud vajadust
kiireks liitumiseks. Teemat
arutakse tulevikus, kui on
selge, kuidas MTÜ toimib.
Kõik volikogu määrused
ja otsused on avalikustatud
linna kodulehel www.saue.ee
ja linnakantseleis.
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Lionid - maailma suurim heategevusorganisatsioon
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär

M

aailma suurim ja
üks kõige tõhusam
heategevusorganisatsioon on Rahvusvaheline Lions Klubide
Organisatsioon, mille Eesti
piirkonda D 120 esindab Saue
linnas LC Saue, millel on liikmeid 21.
Saue lionid juhatasid tööaasta sisse 6. septembril Saue
mõisas. Enne seda oli 10-liikmeline juhatus juba kohtunud
ja teinud ettevalmistustööd, et
klubiõhtu sujuvalt kulgeks.

President Jaan Kalbus esitas
aasta tegevusplaani ja laekur
Henn Vaher oli koostanud eelarve, mis mõlemad ühehäälselt
vastu võeti.
Klubi juhatusse kuuluvad
veel esimene asepresident
Meelis Telliskivi, teine asepresident Jaan Kriisa, eelmine president Ülo Kesküll, sekretär Tõnu
Kumari, laiendustoimkonna esimees Valdo Pilve, klubimeister
Jaan Suder, tailtvister Aivar Kodumäe ja pressisekretär Aidu Ots.
Lionite põhiloosung on
Saue lionid juhatasid tööaasta sisse 6. septembril Saue mõisas.

Eelmise lionsaasta annetajad
Sügav austus ja suur tänu teile!
Saue LV, Autokatte OÜ, Estomar OÜ, Hörmann Eesti OÜ, Arco
AR AS,Talokaivo Baltic OÜ, Paulig Baltic AS, Fors MV AS,
Saue Huvikeskus, Elves OÜ, Oilikom Autokeskus OÜ, Keila
TÜ, Malldisain OÜ, Mira Ehitusmaterjalid OÜ, Remoluft AS,
Samesti Metall OÜ, Saue Auto AS, Saue mõis, Toode AS,
Wavin Estonia OÜ, Rotos Kaubanduse OÜ, Saue Gümnaasium,
Olerex, Remoreks OÜ, Tekelson OÜ, Endoore OÜ, Sami AS,
Hansadoor OÜ, Adven Eesti AS.

„Lapsed eelkõige” ja see
heategevussuund on ka LC
Saue prioriteet. Vahendeid
heategevuseks kogume Saue
kaubanduskeskuse ja Maxima
korjanduskarpide, heategevusloteriide, edukate Saue firmade, üksikisikute annetuste
ja klubi liikmete maksete abil.
Rohelise suveaja vahetab
varsti välja värviküllane sügis.
Ootame seda aega põnevusega,
sest esimeseks talveks valmis-

tuvad ka Saue mõisaparki istutatud tammed. Iga tamm sai
tüve ligidale kivi, millel on läikiv
roostevabast materjalist silt,
tuletamaks meelde LC-le Saue
tähtsaid aastaarve. Tammede
istutamist jäi meenutama klubiliikmete ja leedide ühispilt koos
Saue linnapea Henn Põlluaasaga.
Kallid sauelased, kui satute
jalutama Saue mõisaparki, siis
vaadake neid tammesid heatahtliku pilguga ja teadke, et

me seisame Saue abivajavate
laste heakäigu eest sama tugevasti kui need noored tammed.
Nad sirguvad ja jäävad meie
tegusid meenutama.
Kui teil on küsimusi, häid
ettepanekuid ja soov annetada
abivajavatele lastele, siis meie
sekretär Tõnu Kumari e-posti
aadress kumari@online.ee on
alati avatud. Ilusat algavat
sügist teile ja edukat ettevalmistust talveks.

Lääne-Harju omavalitsused tihendavad koostööd
Henn Põlluaas
Linnapea
Algab Keila valla esitatud arendus- ja koolitusprojekt „LääneHarjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine”, mille käigus
hakkavad kaheksa Lääne-Harju
omavalitsust - Keila, Saue ja
Paldiski linnad, Harku, Saue,
Keila, Padise ja Kernu vallad
- omavahelist koostööd tihendama. Projektis osaleb partneri

ja projektijuhina Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Konkursi
alusel sai projekti tegevuste
läbiviijaks konsultatsioonifirma
Cumulus Consulting OÜ.
Projekti eesmärk on tagada
Lääne-Harju piirkonna tasakaalustatud ja jätkusuutlik
areng läbi tihedama halduskoostöö. Kaudselt saab projektist kasu projektiga haaratud
linnade ja valdade elanikkond,
kes efektiivsema koostöö tulemusena hakkab saama kvali-

teetsemaid avalikke teenuseid.
Esmalt selgitatakse, millistes valdkondades on koostöö
kõige vajalikum ja otstarbekam.
Analüüsitakse rahvastikku ja
asustust, majandust, kohaliku
omavalitsuse juhtimist, finantseerimist ja avalikke teenuseid.
Seejärel koostatakse konsultantide abiga halduskoostöö
rakenduskava, mille järgi saab
edaspidi näiteks koostööprojekte, ühisametnikke või -ettevõtteid või lausa ühinemisi ellu viia.

Ametnike ja volikogu liikmete
koolitusseminaride fookus on
suunatud halduskoostöö rakendamisele, muudatuste juhtimisele, meeskonnatöö arendamisele, kaasamisele ning ühiste
teenuste ja tegevuste rakendamisele tulevikus.
Projekti lõpus aset leidval
arengufoorumil maikuus 2013
saavad koostöö teemal kaasa
mõelda ja rääkida kõik asjast
huvitatud isikud ja organisatsioonid. Arengufoorumi arutelude

Jüri Tümanok:
oleme siin teiega, et läbi küsimuste tajuda kitsaskohti
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsus kohtus
13. septembril noortekeskuses linnarahvaga, et saada
teada elanike probleemidest,
jagada infot linnaelus olulist
mõju avaldavates küsimustes
ning anda sauelastele võimalus tutvuda paremini linnapea
ja linnavalitsuse liikmetega.
Koosviibimise lõpetas Jaan
Söödi kontsert.
Kohtumise juhatas sisse
linnapea Henn Põlluaas, kes
andis ülevaate tehtust ja tule-

vikuplaanidest. Ta rõhutas, et
kevad ja suvi on möödunud
töö ning kokkuhoiuvõimaluste leidmise tähe all: veeja kanalisatsioonitrasside
ehitus; Kuuma tänava remont;
suusa- ja kelgumäe rajamine
Sarapiku terviserajale; koolihaldusasutuse reorganiseerimine linnavarahalduseks;
Saue Sõna väljaandmise
hangete korraldamine; gümnaasiumi, muusikakooli ja
huvikeskuse ruumiprobleemidele lahenduse otsimine ning
leidmine juurdeehituse näol;

skate-pargi ehitus noortekeskuse juurde ning palju muud.
Linnapea rääkis veel suhete
arendamisest sõpruslinnadega Rootsis, Lätis, Itaalias ja
Prantsusmaal, suvelaagritest
ja töömalevast ning aktiivsest
kultuurielust, mida veavad
muusikakool, huvi-, noorte- ja
päevakeskus.
Seejärel tutvustasid end
ja töövaldkondi abilinnapead
Jüri Tümanok, Mati Uuesoo
ja Kalev Israel. Järgnes küsimuste voor.
Suur osa neist puudutas

üldvee- ja –kanalisatsioonitrassidega liitumist, millest
ilmub lehes artikkel, kui kõik
on AS-iga Tallinna Vesi läbi
räägitud. Elanikud tundsid
huvi, kuidas kulges kohtumine ettevõtjatega, kas linn
jääb purskkaevuta, kas perearstikeskus laieneb, kuidas
lahendada Kadaka piirkonna
laste koolitee küsimus, kas
puulehtede koristus tuleb ja
miks vahel päeval tänavavalgustus põleb. Põleb seetõttu,
et siis kontrollib hooldusfirma,
milline lamp ei põle.

tulemused on aluseks rakenduskava lõplikule väljatöötamisele.
Projektitegevustega jõutakse
lõpule hiljemalt septembris
2013.
Projekti paneb aluse LääneHarjumaa kohalike omavalitsuste
efektiivsemale koostööle. Selle
eelarve on üle 27 000 euro,
millest lõviosa katab Euroopa
Sotsiaalfond. Kõigi projektis osalejate omafinantseering kokku on
veidi üle 4000 euro, Saue linna
osalus sellest on 581 eurot.

Saue Sõna NR 17(378)
28. september 2012
Väljaandja
Saue Linnavalitsus
Telefon
6790175,
leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo
Kuldne Lammas
Trükk:
AS Printall
Kojukanne:
AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
12. oktoobril
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Harju
maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu
avalikustamine
Harju Maavalitsus

H

arju maavanem
võttis 21.08.2012
korraldusega nr
1-1/1202-k vastu
Harju maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu
„Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica)
trassi asukoha täpsustamine
km 12,0-44,0“ ning korraldab
teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH)
aruande avaliku väljapaneku.
Teemaplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga
täpsustada Tallinn-Pärnu-Ikla
põhimaantee trassi koridori
asukoht Harju maakonna piires, tagamaks võimalused
selle vastavusse viimiseks I
klassi maanteele esitatavate
nõuetega. Lisaks trassi koridori
asukohale on teemaplaneeringuga täpsustatud teedevõrgu

toimimiseks vajalike rajatiste
vajadus ja orienteeruvad asukohad. Põhimaantee kulgeb
Harju maakonna Tallinna ja
Saue linna ning Saue, Saku ja
Kernu valla territooriumil.
Teemaplaneeringu ja KSH
aruande avalik väljapanek
toimub ajavahemikul 24.09.22.10.2012.a. Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses, Saue Linnavalitsuses,
Saue Vallavalitsuses, Saku
Vallavalitsuses ja Kernu Vallavalitsuses, tööpäeviti tööaja
jooksul. Avaliku väljapaneku
järgne avalik arutelu toimub
22. novembril 2012 Kernu
valla Rahvamajas (Riisipere
tee 6, Haiba küla, Kernu vald)
algusega kell 18.00. Vajadusel
korraldatakse täiendavaid avalike arutelusid teistes omavalitsustes, millest antakse teada
avaliku väljapaneku järgselt

teemaplaneeringu portaalis,
maavalitsuse kodulehe ning
ajalehe Harju Elu kaudu.
Teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka
Harju Maavalitsuste veebilehel
http://harju.maavalitsus.ee/et/
tallinn-parnu-ikla-maantee ning
teemaplaneeringu portaalis
aadressil http://www.viabaltica.
hendrikson.ee/.
Ettepanekud ja vastuväited
esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul Harju maavanemale aadressil Roosikrantsi
tn 12, 15077 Tallinn või elektronposti korral aadressil info@
mv.harju.ee.
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku
kohta on võimalik saada Harju
Maavalitsuse arengutalitusest
(Roosikrantsi 12, Tallinn), tel
611 8789, e-post alan.rood@
mv.harju.ee

Toetades lasteaeda,
toetame meie laste arengut
Mati Riimaa
Hoolekogu esimees
Hoolekogu ja lasteaed tänavad
tublisid lapsevanemaid, kes on
olnud abiks lasteaia mänguväljakute korrastamisel, lumelinna
ehitusel ja muudel lasteaia
üritustel. Välja on kujunenud
tore traditsioon koostöös lastevanemate ja lasteaiaga, millest
võidavad meie lapsed.
Selle aasta esimeses hoolekogus, 18. septembril, oli arutusel

lasteaia 50. juubeli tähistamine.
Muude küsimuste kõrval esitasid
lastevanemad ettepaneku seoses
juubeliga - korraldada annetus
lasteaiale. Ettepanek sai heakskiidu ühehäälselt.
Seega kutsub hoolekogu
lapsevanemaid, Saue linna
kodanikke, ettevõtteid ja organisatsioone tegema annetusi
meie linna laste heaks.

Annetusi saab teha a/a
1120155821 selgitusega „Annetus lasteaiale“.
Laekunud annetuste ja selle
kasutamise kohta anname
teada Saue Sõna vahendusel.
Usume, et toetades ühiselt lasteaeda, toetame meie
laste arengut ja laiendame
nende tegutsemisvõimalusi!

Kuidas saada koolilõuna hinnavahe
kompensatsiooni?
Saue linna eelarvest põhikooliõpilase koolilõuna hinnavahe
kompenseerimise eeltingimus
on, et lapse mõlema vanema
või üksikvanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on
Saue linn.
Rahvastikuregistri andmetel
on Saue linnas ligi 300 last,
sh ka põhikoolis õppijad, kelle
üks vanem või mõlemad vanemad ei ole Saue linna registris.

Saue Linnavalitsus palub
kõigil vanematel, kelle lapsed
õpivad Saue Gümnaasiumi
põhikooliastmes (1.-9. klass)
ja kui lapse mõlemad vanemad ei ole rahvastikuregistri
andmetel Saue linna elanikud,
esitada koolilõuna hinnavahe
kompensatsiooni saamiseks
taotlus. Teiste omavalitsuste
põhikoolides õppijatel tuleb
esitada alati taotlus.

Tasub teada
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Taotluse vorm asub Saue
linna koduleheküljel www.
saue.ee Linna juhtimine /
blanketid. Taotlus tuleb saata
e-posti aadressile saue@saue.
ee või tuua linnavalitsusse.
Lisage taotlusesse selgitus
pere koosseisu kohta. Pärast
taotluse esitamist teeb linnavalitsus otsuse, kas kompensatsiooni saamine on põhjendatud.

Oktoobrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 eurot
◊ 1.–9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37
eurot katab Saue linn, kui
lapse ja mõlema vanema
või üksikvanema elukoht
kompensatsiooniperioodil
on rahvastikuregistri andmetel Saue linn.
◊ 10.–12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.

Oktoobrikuu toiduraha
maksumus
1. -9. klass
6,66 eurot
10.-12. klass 20,70 eurot
Toiduraha palume tasuda 28.
septembriks RK Teeninduse
OÜ arvele: Swedbank, a/a
221018424457. Selgituse
osas palume kindlasti välja
tuua lapse (laste) nimi ja klass.
Kui õpilane on haige või

puudub, palume teatada
(puudumise algus ja lõpp)
telefonil 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.
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

Saue Linnavalitsus palub kõigil vanematel, kelle lapsed
õpivad Saue Gümnaasiumi põhikooliastmes (1.-9. klass) ja
kui lapse mõlemad vanemad ei ole rahvastikuregistri andmetel Saue linna elanikud, esitada koolilõuna hinnavahe
kompensatsiooni saamiseks taotlus (vt lk 5).

Tule veeda sügisõhtud
lemmikharrastusega
tegeledes
Uued kursused alates oktoobrist Saue Huvikeskuses

Joonistuskursus täiskasvanutele
3. oktoobrist- 27. novembrini
(kahekuuline kursus) kolmapäeviti kell 18.30-21 Saue
koolimaja ruumis 117. Juhendaja Virve Laan.
Õpime kasutama erinevaid
joonistusmaterjale. Uurime
hele-tumeduse astmeid valgest mustani ning nende olulisust ruumi ja vormi kujutamisel. Harjutame kontuurjoonistust, visandame loodust,
esemeid ja inimest. Uurime
perspektiiviõpetust maastiku
kujutamisel. Tutvume Betty
Edwardsi meetodiga.
Kuutasu 20 eurot. Kõik
joonistustarbed ja materjalid
on kohapeal olemas.
Kursusele registreerimine
huvikeskus@saue.ee või telefonil 6595009.

Tekstiil ja taaskasutus
4. oktoobrist-29. novembrini
(kahekuuline kursus) neljapäeviti kell 18-20 Saue koolimaja
ruumis 407. Juhendaja tekstiilikunstnik Evelin Voksepp.
Sügiskursusel meisterdame tekstiili ülejääkidest
lilleprosse (materjaliks
samet, tööstuslik vilt, erinevad trikotaaž- ja puuvillased kangad). Tuunime
kappi seisma jäänud sviitrit
ja tutvume nõelviltimisega.
Kursuse jaoks tuleks koguda
erinevaid meelepäraseid kangajääke prosside valmistamiseks ja otsida kapipõhjast
mõni sviiter või kampsun,
mida tuunida ja taaskasutada. Esimene tund on kursust tutvustav, kus näitan
pilte tehtud töödest ja jagan
täpseid juhiseid ideede teostamiseks.
Kursusele registreerimine
huvikeskus@saue.ee või telefonil 6595009.

Kultuur

Saue Sõna 28. september 2012

6

Harjumaa tantsijate suvepäevade üldvõit
kuulus Saue Simmajatele
Ulvi Mägi
Segarühma Saue
Simmajad juhendaja

S

ügise alguses on õige
hetk vaadata tagasi
tantsurühma Saue
Simmajad põnevatele
ettevõtmistele ja esinemistele
möödunud suvel.
Tantsurühm, mis tänavu
sügisel 21. sünnipäeva peab,
osales juuni algul esimest
korda Tallinna võimlemispeol.
Pirita spordikeskuses juba 14.
korda toimunud pidu kandis
pealkirja „Igavene ring“ ning
sümboliseeris võimlemise kui
harrastus- ja tervisespordi
kestmajäämist. Peo eesmärk oli
tuua võimlemise juurde poisid
ja tüdrukud, isad ja emad ning
vanaisad ja vanaemad – igavese
eluringi kõik osalejad. Põhirõhk
oli pandud meessoo osalemisele võimlemises. On ju mehed
need, kellest meie elu igavene
ring on alguse saanud.
Lisaks võimlejatele olid üle
mitme aasta peole kaasatud
ka rahvatantsurühmad. Rahvatants ja võimlemine on käinud
pikki aastaid käsikäes. Seekord
rääkisid rahvatantsijad oma
tantsus ühest kõige tuntumast
Eestimaa mehest, Kaera-Jaanist. Peo korraldaja oli Eesti
Spordiselts Kalev.
Rühma suvi jätkus imeilusal juulikuu päeval Pärnumaal.
Traditsiooniks saanud pereettevõtmine viis meid sel aastal

2012. aasta Harjumaa tantsijate suvepäevade üldvõit kuulus Saue Simmajad tantsurühmale.

TULE
RAHVATANTSU!
Saue Simmajate treeningud toimuvad Saue Noortekeskuses esmaspäeviti
kell 20.30 – 22.
Hooaja esimene treening on
15. oktoobril.
Informatsiooni saab telefonil
5078758 või
kalev.israel@mail.ee
Valgeranna seiklusparki. Viies
erinevas raskusastmes seiklusrajad juhatasid meid aina
kõrgemale ja ületada tuli järjest
raskemaid ülesandeid. Lusti,
naeru ja lõbusaid hõikeid jagus

kuni viimase raja lõpulaskumiseni. Imeilus suvepäev lubas
meil pärast positiivset eneseületamist suurtes kõrgustes
lõõgastuda soojas merevees.
Augustikuu sumedal suvepäeval viis Saue Simmajad
tantsijate tee koos 15 teise Harjumaa tantsurühmaga Paunkülla, kus toimusid Harjumaa
täiskasvanud tantsurühmade
suvepäevad. Kui suvepäevade
lipp masti oli tõmmatud, algasid lustlikud mängud ja teatevõistlused. Boksipeatusega rallisõit, aaretejaht, sajajalgsete
jooks ja teised kulgesid meie
rühma jaoks nagu vahelduv
Lõuna-Eesti kuppelmaastik kord mäest üles, kord alla, taas

üles ja jälle alla.
Saadud punktid meile tegelikult korda ei läinud. Nautisime suvepäevade sõbralikku
õhkkonda, tegutsemisrõõmu,
etno-aeroobika kaasahaaravust
ja rühmade etteasteid teemal
„Aita mööda saata öö...“.
Meil oli väga hea meel kohtuda taas Harjumaa rühmades
tantsivate tuttavatega, nendega
muljeid vahetada ja õhtusel
tantsuplatsil koos jalga keerutada. Uskumatuks läksid meie
rühma tegemised alles teisel
päeval, kui toimus eluliste ja
tantsualaste teadmiste viktoriin. 2,5 punktiga edestasime
viktoriinis teisele kohale tulnud
Kiili tantsurühma Keerulised.

See oli nii hea tulemus, et kui
kokkuvõtted tehtud olid, selgus, et 2012. aasta Harjumaa
tantsijate suvepäevade üldvõit
kuulub Saue Simmajad tantsurühmale. Uskumatu!
Me olime edestanud viitteist suvepäevadest osavõtnud
tantsurühma. Nagu vanasõnagi
ütleb, et julge pealehakkamine
on pool võitu. Seekord siis
aga täisvõit. Mis saakski olla
parem tulemus ühele kokkuhoidvale tantsurühmale!
22. tantsuhooaeg on Saue
Simmajad segarühmas hoogu
kogumas. Tantsurühm ootab
oma perre uusi, rahvatantsust
huvitatuid sauekaid. Kohtumisteni tantsupõrandal!

Saue kontserdisügis sai huvitava avalöögi
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Saue kontserdisügise esimene
kontsert Vind Project 2 võlus
publikut. Avakontserdil esines
Meelis Vindi juhendamisel
ansambel koosseisus Liis Viira,
Arno Kalbus ja Krista Joonas,
kes musitseerisid klarnetil,
bassklarnetil, harfil, tabladel,
löökpillidel ja bansuril.
Paljudel tekkib nüüd küsimus, mis imepillid on tablad
ja bansuri. Need on traditsioonilised india pillid. Esimene
neist on löökpill ja teine flööt.
Arno Kalbus ja Krista Joonas
on õppinud india muusikat ning
koos Meelis Vindiga musitseerides on nad leidnud huvitava
ühenduse ida ja lääne muusikakultuuri vahel. Esmapilgul võib

tunduda, et õhtumaade klassikalised pillid justkui ei sobi
kokku idamaiste pillidega, kuid
siinkohal peab tegema sügava
kummarduse muusikutele, kes
oskasid kaks erinevat maailma
nii sujuvalt ühendada.
Kontserdil esitasid muusikud peamiselt omaloomingut
ja lugude puhul oli eriliselt
huvitav just improvisatsiooniline element. Selline vaba
tunne jääb kuulajale vaid siis,
kui muusikud on muusika
üheskoos läbitunnetanud ja
usaldavad üksteise mängu.
Eredamalt jäid meelde
kontserdil kõlanud kaks lugu
- „Mägede lained“ ja „Poolehoiu märk“. Iga teose puhul
rääkis Vind mõne sõnaga
loost või enda mõtetest seoses
palaga. Kontserdil esimesena

kõlanud „Mägede lained“ oli
muusikasse pandud imeline
looduspilt laugetest ja teravatipulistest mägedest ning sellest, kuidas päike nende kohal
tõuseb. Teine eriliselt mõjuv
lugu oli „Poolehoiu märk“, mis
Vindi sõnade järgi on pühendatud sõpradele. Sellest jäi
kõrvu just keerukas rütm, mis
võib ju allegooriliselt tähendada ka sõprussuhteid, mis
on kord natuke keerulisemad,
kord lihtsamad ja voolavamad.
Peale selle, et erinevad
esitajad ja pillid moodustasid
ühtse terviku ning musitseerimine toimus sümbioosis, ei saa
jätta märkimata kogu kontserti
läbivaid rütme. Peamiselt oli
kasutatud just india rütme ja
rütmitsükleid. Nii mõnigi kord
võisin ennast ja ka kaaskuu-

Vind Project 2 võlus publikut. Vasakult Liis Viira, Arno Kalbus, Krista
Joonas ja Meelis Vind. Foto: Kristiina Liivik

lajaid leida jalaga rütmi kaasa
löömas. India keerukad rütmid
olid nii osavalt muusikasse peidetud, kuid ometigi haarasid
kõiki kaasa.
Usun, et kontsert oli sobiv
algus Saue kontserdisügisele.
Saatsime suve idamaiste rüt-

midega ära ja nüüd suundume
külmema aja poole. Kontserdisügis jätkub 13. oktoobril, mil
toimub kauaoodatud Hortus
Musicuse kontsert.
Täname toetuse eest Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgruppi,
Saue linna ja korraldajaid.

28 september 2012 Saue Sõna
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Kutsevõistlus selgitas välja
Lääne-Harju parima noorsootöötaja
Maria Liiv
Saue Noortekeskuse noortejuht

S

aku Valla Noortekeskuse
korraldamisel toimus
17.-18. septembril
Padise vallas Rätsepa
talus traditsiooniline piirkondlik
noorsootöötajate kutsevõistlus.
Sündmus, millele pani
aluse Saue Noortekeskus, leidis aset juba kolmandat aastat
järjest. Võistlustules oli viis
noortekeskust.
Kahe tiheda päeva jooksul
selgitati välja Lääne-Harjumaa
parim noorsootöötaja, kutsevõistluse võitis Kädi Kuhlap
Lagedi Noortekeskusest. Aare
Lepiksaar Keila Noortekeskusest saavutas teise ja Ita Puusepp Saku Noortekeskusest
kolmanda koha. Neile pakkusid korralikku konkurentsi
ja võistlesid edukalt ka Siret
Soodla Jüri Noortekeskusest
ja Anna-Christi-Karita Aruksaar
Saue Noortekeskusest.
Kahepäevase võistluse jooksul panid osalejad end proovile
mitmes noorsootöö valdkonnas. Igaüks pidi oma parimaid

omadusi ja oskusi esitlema
talendivoorus. Järgnes etteantud vahendite abil kõiki haarava uudse mängu loomine ja
selle läbiviimine. Teadmisi näitas viktoriin ja praktilisi oskusi
esmaabi andmine.
Võistlejad mõtlesid kodutööna välja ja panid kokku
ennetusteemalise videoklipi,
mida nad võistlusel esitlesid.
Hilisõhtune üllatusülesanne oli
noortekeskuse kolme kuu tegevuskava koostamine. Kutsevõistlust hindas žürii erinevate
noortekeskuste töötajatest.
Esimese päeva õhtul aitas
võistluspingeid maandada
koolitaja ja žüriiliige Riina
Hein, kes viis läbi qigong’i lõdvestavatel harjutustel ja hiina
tarkustel baseeruva kursuse.
Õhtune lõdvestus andis palju
kehale ja vaimule.
Iga-aastane kutsevõistlus
annab kõigile noorsootöötajatele, kes võistlejatele kaasa
elavad, võimaluse kokku saada
väljaspool noortekeskuseid,

Õnnelikud võistlejad vasakult: Ita Puusepp (Saku), Anna-Christi-Karita Aruksaar (Saue), Kädi Kuhlap (Lagedi),
Siret Soodla (Jüri). Üleval Aare Lepiksaar (Keila). Foto: Silver Arrak

vahetada omavahel uusi ja
inspireerivaid ideid ning teha
koostööplaane tulevikuks.
Noorsootöötajate kutse-

Reedehommik noortekeskuses on
noorte lastevanemate päralt
Tänavu sügisel toimetavad
noortekeskuses reedehommikuti noored lapsevanemad.
Noortekeskuse noortejuhid

korraldavad neile huvitavaid
töötube, millest keraamika ja
matkatarkused on juba toimunud. Projekti nimi on „Tugev

pere, tugev kogukond“ ja seda
toetab Harju Maavalitsuse Avatud Noortekeskuste programm.
Foto: Silver Arrak.

võistlust toetavad Harju Maavalitsuse maakondlik avatud
noortekeskuse konkurss ja
osalevad noortekeskused. Igal

aastal esitab selle jaoks projekti võistlust korraldav noortekeskus. Järgmisel aastal korraldab kutsevõistluse Rae vald.

Ringid Saue Päevakeskuses
Esmaspäev

Kolmapäev

kell 10-11
naisansambel Rukkilill
kell 11.15-12
seeniortantsu ansambel
Senjoriitad
kell 15-17
saksa keele klubi
kell 18
male-kabeklubi

kell 9-10
tervisevõimlemine
kell 15-17
seltsingu Saue Vabadusvõitlejad koosviibimine
(iga kuu 2. kolmapäev)
kell 18-20
tantsurühm Vokiratas

Teisipäev

kell 10-12
soome keele klubi
kell 11-12
eakate jututuba (üle nädala)
kell 11-13
käsitööring
kell 12-15
erivajadustega noorte
ansambel (üle nädala)
kell 13-16
psüühiliste erivajadustega
inimeste tegevused

kell 9-13
invaühingu esimehe
vastuvõtt
kell 10-11
Saue Linna Invaühingu
koosolek (iga kuu 1. teisipäev)
kell 10-12
daamide tervisevõimlemine Saue Noortekeskuse
ruumides
kell 11-12
tervisevõimlemine
kell 11-13
käsitööring
kell 12-14
psüühiliste erivajadustega
inimeste tegevused
kell 14-15
inglise keele klubi
kell 18-19
eakate jooga

Neljapäev

Reede
kell 9-10
tervisevõimlemine
kell 16
seltsingu Bereginja koosviibimine (1 kord kuus)
kell 16
seltsingu Tammetõru kogunemine (iga kuu viimane
reede)

Vanem generatsioon
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Päevakeskuse kaks kena päeva Kagu-Eestis
Elina Mägi

S

aue Päevakeskuse järjekordne reis 14.-15.
augustil viis huvilised
Setomaale, pea iga
läbitud paiga kohta oli giid
Jaan Masingul midagi põnevat
jutustada.
Pikemal peatusel Ahja mõisas Väikese Illimari mail jalutasime pargis ja imetlesime
iidseid puid.
Järgnes väga hästi korrastatud Mooste mõis, mille endises
häärberis tegutseb kool, viinaköögis fotostuudio. Lehmalaut
on muutunud folgikojaks, kus
istekohti pea 500 inimesele.
On olemas mitmed töötoad,
vanast veskist on saanud väike
hubane teatrimaja. Linakojast
oli kõigil huvilistel võimalus
kaasa osta linaõli ja -jahu, mis
pidavat väga tervislik olema.
Edasi suundusime Räpinasse,
kus lõunatasime Puuriida pubis
ja jalutasime aianduskooli kaunis liigirohkes pargis.
Venemaa piirile Saatsesse
kulges tee osaliselt naaberriigi
territooriumil ja isegi „metsapeatus“ oli välistatud. Saatses
külastasime 19. sajandi alguses ehitatud õigeusu kirikut
ja Seto muuseumi ning kohtusime ootamatult Johannes
Partsiga, mehega, kes aastaid
Saue EPT-s töötanud ja on
nüüd tagasi sünnikohas.
Seto talumuuseumis Värskas
võttis meid vastu kohaliku kul-

Sauelased nautisid setokeste kontserti.

tuuri edendaja Laine Lõvi. Saime
põhjaliku ülevaate talu elust,
järgnes õhtusöök, kust ei puudunud suuliim ja seto puder.
Tšaimajast väljudes kogunesime
vihma eest küüni alla, nautisime
kontserti, ajasime esinejatega
juttu, uurisime nende ehteid ja
rahvariideid. Käisime ka Värska
kalmistul, kuhu on maetud lauluema Anne Vabarna ja polkovnik Fjodorov, legendaarse Aurora
kapten.

Tasuta ohutusvestid
eakatele
Maanteeameti põhja regioon
jagab koostöös politseiga Harjumaa eakatele tasuta ohutusveste.
Maanteeameti põhja regioon
ja politsei viivad septembris
ja oktoobris Harju maakonnas läbi

liikluskoolitused eakatele.
Projekti eesmärk on enesesäästliku ja teadliku liiklemise propageerimine eakate
seas.
Koolitused annavad praktilisi teadmisi igapäevaseks
liiklemiseks jalakäija ja
jalgratturina. Lisaks saavad
eakad tasuta ohutusvesti,
et suurendada liiklusturvalisust pimedal ajal.
Saue Päevakeskuses
toimub koolitus 3.
oktoobril kell 10.15.
Võimalusel pange
end koolitusele
eelnevalt kirja
päevakeskuses
kohapeal, telefonil 6595070 või
e-posti aadressil
paevakeskus@saue.ee.

Ööbisime Piusa ürgoru puhkekeskuses Härma külas. Väga
kauni loodusega tõeline puhkusekoht neile, kes ei taha, et
neid tülitataks, sest isegi mobiiliühendus ei toimi seal orus.
Pärast hommikusööki
suundusime Vastseliina piiskopilinnuse varemeisse. 14.
sajandist pärit linnusest on
küll vähe järel, aga aimu selle
võimsusest ja tähtsusest sai
küll. Kagutorn on konservee-

ritud ja muidugi kasutasime
juhust, et ülalt alla vaadata.
Huvitava faktina - naabertorni
tipus olev kurepesa olla mainimist leidnud juba 1841.
aastal ja on sellest alates
pidevalt asustatud. Külastasime veel väikest kena kabelit, endises Piiri kõrtsi hoones
avatud mälestuskeskust ja
käsitöötaret, kust sai osta
kohalikku käsitööd ja maiustusi Kõlleste kommimeistri-

telt, näiteks huvitavalt kujundatud ümbrisega šokolaadi
pipra või köömnetega.
Setomaa kõrgeim punkt
on Meremäe - 203,8 meetrit
üle merepinna. Ronisime ka
sealse vaatetorni tippu. Et ilm
oli udune, siis eriti kaugele ei
näinud.
Obinitsas tutvustas Kauksi
Ülle meile enda ja Evar Riitsaare Seto galeriid. Seto lauluemade künkal on igale neist
kivi püsti pandud. 1952. aastast pärineva väikese kiriku
juures on lauluema Hilana
Taarka haud.
Piusa külastuskeskuses
vaatasime filmi nahkhiirte
elust koobastes, seejärel suundusime koobastesse. Turvalisuse kaalutlustel käikudesse
ei lasta, kuid ülevaate nende
võimsusest saab küll. Ronisime
luidetel ja käisime savikojas.
Tegime pikema jalgsimatka
Piusa jõe kaldal kõrguvatele
Härma müüridele, Eesti suurimatele liivakivipaljanditele.
Viimane peatus meie teel
oli Lasva veetorn, mis on
muudetud atraktiivseks vaatamisväärsuseks. Trepp on
nagu klaver oma must-valgete klahvidega, mis pealegi
teevad häält, kui neile astud.
27-tonnine veepaak ülal on
aga kujundatud galeriiks.
Muidu tavaline küla on oma
Nokia leidnud!

Saue Päevakeskus sai täisealiseks

Päevakeskuse ruumid olid sünnipäeval puupüsti igapäevaseid külastajaid
ja külalisi täis. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Saue Päevakeskus tähistas 12.
septembril 18. sünnipäeva lühikese kontserdi, näituse ja ühise
tordisöömisega. Ruumid olid
puupüsti igapäevaseid külastajaid ja külalisi täis, osa neist
algul tuppa ei mahtunudki.

Päevakeskuse juhataja
Liivi Lents meenutas keskuse
alguseaegu ja seda, kui ta ise
mõni aasta tagasi päevakeskust
juhatama asus. Et 18-aastane
on veel krutskeid küllalt täis,
pühendas Liivi oma kolleegidele Jane Põldmäele ja Tiina
Univerile enda kirjutatud luule-

tused, mille asjaomased publikule ise ette kandsid. Luuletusega pidas juhataja meeles ka
Kaire Sildnikku, kuid et Kaire
sünnipäeval osaleda ei saanud,
jäi luuletuski ette lugemata.
Kohalviibijaid tervitas
meeleolukate lauludega päevakeskuse ansambel Rukkilill
Harald Matvei juhendamisel.
Ansambel on sama vana kui
keskuski. Silmarõõmu pakkusid külalised Haaberstist,
kes näputööna valminud rahvariideid, pidukleite, kotte ja
vöösid demonstreerisid.
Vitaalne vanahärra Armand
Nagel, kel keskusega samal
päeval sünnipäev on, tunnistas, et kui varem jõudis ta igale
päevakeskuse ettevõtmisele,
siis nüüd on pakutavat nii palju,
et hea kui kolmandikustki osa
jõuab võtta.
Näitus päevakeskuse tegemistest on avatud oktoobri
lõpuni.
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Suvi tõi Sagittariuse
vibuklubile rohkelt tiitlivõistluste medaleid
Vibuklubi Sagittarius

V

älihooaja lõppedes
on hea teha kokkuvõte eelnenud suvest.
Sagittariuse vibulaskjad on kuuendal tegevusaastal
jällegi tõestanud head taset
ning saavutanud hulganisti
häid kohti Eesti ja lähiriikide
võistlustel.
Esimene tõsisem jõuproov
oli Eesti Vibuliidu karikavõistlused, kus saavutasime
meeskondliku ja individuaalse
esikoha. Kahekordseks võitjaks
tuli Jaanus Gross.
Järgnes osavõtt Euroopa
meistrivõistlustelt, mis oli ühtlasi ka üks viimastest olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustest. Meie klubist esindasid
meeskonnas Eestit Pearu Jakob
Ojamäe ja Jaanus Gross, kolmas liige oli tartlane Jaan Lott.
Kvalifikatsioonis ei olnud
väga head minekut, kohad jäid
esisaja lõppu. Hoolimata algsest
ebaedust ja väga tugevatest
finaalringide vastastest, saavutas Jaanus Gross olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlustel
9. koha. See on viimaste aastate
Eesti meesvibulaskjate parim
koht suurtelt tiitlivõistlustelt.
Koht kolme hulgas oleks taganud pääsu Londonisse olümpiamängudele.
Esikohti jagus ja edukalt
läksid väiksemadki kohaliku

tähtsusega võistlused. Läks
isegi nii hästi, et meeskondlikult võitis Sagittarius kõik
võistlused, kus osales.
Juulikuus olime väljas Baltimaade meistrivõistlustel.
Eesti meeskonda kuulusid
jällegi Pearu Jakob Ojamäe
ja Jaanus Gross, kolmandana
Jaan Lott Tartu Vibuklubist.
Meeskondlik esikoht ja individuaalse esikoha selgitamine
kuulus meie klubi siseasjade
hulka. Baltimaade meistri selgitasid Pearu ja Jaanus omavahelises heitluses, mis lõppes
väga tasavägise finaali ja Jaanuse ülinapi võiduga. Lätlased
selgitasid pronksi saatuse.
Viimane suurem mainimist
väärt mõõduvõtt toimus augustis Järvakandis peetud Eesti
meistrivõistlustel, kus Sagittariuse esindusel oli meistrite
selgitamisel jällegi suur sõna
sekka öelda. Individuaalse
FITA-1 meistriks krooniti Pearu
Jakob Ojamäe. Finaalringides
sai Pearu hõbeda ja Jaanus
pronksi. Meeskondlikult tulime
jällegi esikohale, kolmandana
oli meeskonnas Mihkel Tomson.
Meeskondlikus arvestustes
said kogu hooaja vältel auhinnalisi kohti Jaanus Gross,
Pearu Jakob Ojamäe, Henn
Tomson, Mihkel Tomson ja
Andrei Gerassimov. Palju häid

Jaanus Grossi finiš vibulaskejooksu Saksamaa etapil, kus ta saavutas viienda koha. Foto: Sagittarius

Vibuklubi Sagittarius
võtab vastu uusi liikmeid!
Treeningud toimuvad Saue
gümnaasiumi maneežis.
Vibulaskmine sobib kõigile
hällist hauani, ka erivajadustega inimestele. Jaanuse treeningud on esmaspäeval ja kolmapäeval
15.30 – 17.30, Kristinil
teisipäeval ja neljapäeval
16.45 – 18.15 ning Anul
reedel 17 -19. Tulge ja
proovige käsi valgeks saada.
Lisainfo www.sagittarius.ee.

Harju JK otsib tulevasi jalgpallivõlureid

Jalgpallikool viib läbi lapsesõbralikke ja eakohast arengut
arvestavaid jalgpallitreeninguid
lasteaedades. Treeningrühmadesse ootame kõiki 3-7-aastaseid väikeseid jalgpallureid,
kes pakatavad energiast ja on
valmis õppima uusi oskusi.
Meie treeningmetoodikad
põhinevad teada-tuntud jalgpalliriikide pikaajalisel kogemusel (Hispaania, Inglismaa,

Jooksuvibulaskmine –
mis see on?
Euroopas on viburingkonnad
käivitanud uuesti vibulaskmist propageeriva jooksuvibulaskmise ( run archery )
võistlustsükli. Septembris olid
võistlused Venemaal ja Saksamaal, pidamata on veel on
kolmas osavõistlus Hollandis.
Eestit esindab neil võistlustel
Jaanus Gross, kes pärast Eesti
meistrivõistlusi keskendus
jooksuvibulaskmisele.
Run archery kohta leiab
materjale ja videomaterjale

Facebooki ja Google kaudu.
Lühidalt selgitades on tegu
suvise biatloniga, kus tiirudes
lastakse püssi asemel vibust.
Distantsid on põhiformaadis
5×800 meetrit nelja lasketiiruga, möödalasu puhul tuleb
läbida trahviringe. Osalejad on
enamasti kergejõustiku ja suusatamise taustaga sportlased,
kes on vibulaskmise piisavalt
hästi selgeks saanud. Jaanuse
tulemused vibulaskejooksudelt
on olnud üsna paljutõotavad.
Venemaa etapilt tuli Openi
arvestuses üks võit ja üks teine
koht. Saksamaa etapilt individuaalne 5. koht. Hollandi etapp
leiab aset septembri lõpus.

Kinnitan, et olen spordimees
Saue Sõna

Harju Jalgpallikool (JK) kutsub
lapsi lasteaia mängurühmadesse ja treeninggruppidesse.
Uus õppeaasta on alanud
ning lasteaiad ja koolid täituvad uudishimulike maailmavallutajatega. Et digiajastu
lapse igapäevastes tegevustes
ainurolli ei võtaks ja kehalist
arengut seisma ei jätaks, on
käes õige aeg tuua lapse ellu
üks tõeline sportlik harrastus.

3-7-aastane jalgpallisõber
- tule trenni enda lasteaeda

kohti on saavutasid ka meie
maastikuvibu laskjad.

Et Saue poistekoori poisid
laulda oskavad, teab igaüks,
kes nende kontserdil käinud.
Et nad ka spordimehed on,
tõestas koor Saue õhtujooksul, kui nad kui üks mees
põhidistantsi läbisid ja jooksul osalenud suurima kollek-

Soome jt). Spordiga seonduv
positiivne emotsioon on varases
nooruses vundament, mis aitab
lapsel olla sportlik ka tulevikus,
olenemata, kas ta jätkab tippvõi harrastusspordiga.

Treeninggrupid kodukoha
lähedal 6-11-aastastele
Harju JK pakub lastele võimalust mängida treeninggruppides
kodukoha lähedal. Kutsume
6-11-aastaseid lapsi liituma

treeninggruppidega, olenemata
sellest, kas varasemalt on osaletud lasteaiatreeningutel. Kõik
pallivõlurid on teretulnud.
Tutvu lasteaedade ja treeninggruppidega kooli kodulehel www.harjujk.ee.
NB! TASUTA NÄIDISTREENING!

Esimene treening on aastaringselt tasuta, tule ja registreeri
kohapeal või meie kodulehel!

tiivi tiitli pälvisid.
Ja võib-olla just selle tõttu
oligi poistekoori ansamblil au
kooli olümpiamängud avatuks
laulda Elviira Alamaa loodud
meeleoluka palaga „Poisid“,
mille värvikad sõnad siinkohal
on lugeja ette toodud.

Poisid
Viis ja sõnad Elviira Alamaa
Tänapäeval meie muud ei tee,
kui istume meeleldi arvutis sees.
Trambime jalgu vastu maad,
et jälle internetti saaks.

Kui aga ükskord suureks saan,
siis aina tibisid vahin ma.
Väärikalt seisan oma firma eest
ja kinnitan, et olen Eesti mees.

Vanemad küsivad aina veel,
kas ikka hoolega trenni teen.
Kiiruga mõtteid koondan siis
ja kinnitan, et olen spordimees.

Aga üle poole elust ma,
olen veetnud ise lauluga.
Tunnen end lauldes sõiduvees
ja näetegi - nüüd olen laulumees.

Turvalisus ja lemmikloom

Hot spot on endiselt liikvel
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst

S

elle aasta nüüdseks
juba möödunud suvi
oli üsna jahe, võrreldes
eelnevate aastatega, ja
seetõttu esines ka hot spot `i
nimelist nahahaigust koertel
vähem. Vähemalt Saue linna
loomade hulgas. Septembri
alguse soojemad ilmad tundusid aga haigusetekitajale soodsad ning tavalisest rohkem
inimesi pöördus kliinikusse,
et saada selgust, miks tekkis
sügelev, punetav ja valulik laik
neljajalgse pereliikme nahale.

Milles siis asi?
Tegemist pole mingi eluohtliku
nakkushaigusega, vaid märja
dermatiidi ehk märja ekseemiga, mida kutsutakse ka ingliskeelse nimega hot spot ehk
kuum laik. Põhjustaja on reeglina bakter nimega stafülokokk.
Stafülokokk kuulub naha
normaalse mikrofloora hulka
ja kuna naha kaitsemehhanismid suudavad teda kontrolli all
hoida, ei hakka ta tavaoludes
paljunema ega tekita mingeid
probleeme. Küll aga juhtub
see siis, kui naha normaalne

kaitsevõime on häiritud.
Hot spot iseseisvalt ei teki.
Eelsoodumus on tihti naha
mikrotrauma, näiteks kirbu või
puugi hammustus, mehhaaniline vigastus vms. Kui teie
koeral tekib märg dermatiit
regulaarselt, siis peab põhjust
mujalt kui traumast otsima ja
konsulteerima loomaarstiga.
Hot spot `i ravi on kahjustatud kohtade hoolikas puhastamine ja vajadusel antibiootikumide andmine suu kaudu. Igal
juhul tuleb ära hoida, et koer
kahjustatud kohta ei laku: see
muudab ravi kasutuks.

Loomaomanik saab ise haiguse vältimiseks palju ära
teha

Oluline on regulaarne karvahooldus, mis sõltub looma
tõust ja karvkatte omapärast.
Karva ei tohi lasta pulstuda,
sest vildistunud karva alla ei
pääse õhk ja nahk ei „hinga“.
Pesta tuleb koera nii harva kui
võimalik ja nii sageli kui vajalik.
Et koera nahk erineb inimese
omast, on vaja kasutada spetsiaalseid koerašampoone, mille
sortiment on lai. Parima valiku
aitab teha teie loomaarst. Nii
pesemise kui ujumise järel peab
jälgima, et looma karv ei jääks
kauaks niiskeks: see võib olla
üks dermatiidi teket soodustav
asjaolu. Teine sama oluline
tegevus hot spot ’i ärahoidmiseks
on regulaarne kirbu- ja puugitõrjevahendite kasutamine.

Päästeamet

PEA MEELES
◊ Ära küta rikkis küttekollet.
◊ Hoolda küttekollet.
◊ Pühi ise või lase korstnat kutselisel korstnapühkijal pühkida vähemalt kord aastas.
◊ Kasuta pliitide-ahjude parandamisel elukutselise pottsepa abi.

Mida peab teadma
küttekoldevälise tule tegemisel
PEA MEELES!

Tagumine aeg kutsuda korstnapühkija
Igal aastal saab ligi 300 tulekahju alguse suitsulõõris süttinud tahmast, katkisest küttekoldest, kütteseadme valest
kasutamisest või hooletusest.
Need põlengud on võimalik ära
hoida, kui korstnaid ja küttekehi
regulaarselt puhastada ning
hooldada.
Uus kütteperiood on käes ja
korstnapühkija kutsumiseks on
tagumine aeg: järjekorrad on
pikad ja kuuma ahju pühkida
pole võimalik.
Kuid enne kütteperioodi
algust ei pea mitte ainult
korstnat pühkima, vaid kogu
küttesüsteem tuleb kriitilise
pilguga üle vaadata - kas lõõrides, pliitides, soemüürides,
ahjudes ega korstnates pole
pragusid, ega kusagilt suitsu
sisse ei aja, et korsten pole
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pigitunud ja kas tahmaluugid
käivad kindlalt kinni. Viga
märgates lase see parandada
elukutselisel pottsepal.
Aastaringse puiduga kütmise
korral tuleb kütteseadmeid ja
lõõre puhastada kaks korda,
hooajaliselt kasutatavaid kord
enne kütteperioodi algust ja
gaasikütteseadmeid kord aastas. Eramus tohib korstnat ise
puhastada, kuid üks kord viie
aasta jooksul peab seda tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija. Ridaelamus ja korteris
peab vähemalt kord aastas
käima kutseline korstnapühkija.
Igal aastal saab päästeamet
ligi 200 väljakutset tahmapõlengutele. Tahm tekib kütuse
mittetäielikul põlemisel. Tahma
ja pigi süttimine lõõrides põhjustab, kui lõõrid ja korsten

kuumenevad, tulekahju samas
hoones või ohustab naabermaju, kui leek korstnast kõrgelt
välja käib ja sädemeid lendab.
Tahmapõlengu vältimiseks
tuleb küttekoldeid regulaarselt
hooldada, kütta kuiva korraliku
halupuuga ja õigesti.
Enne kütmist tuleb kolle
vanast tuhast puhastada. Siiber
peab olema kütmise ajal täielikult avatud. Siibri võib kinni
lükata paarkümmend minutit
pärast ahju välisukse sulgemist - soovitav on siiber mitte
täielikult kinni lükata, vaid jätta
väike pilu.
Ahi hakkab sooja andma, kui
kütmisest on veidi aega möödas. Käreda külma ajal ära küta
ahjutäis puid paar korda päevas,
mitte ära lisa puid järjest ahju
juurde.

◊ Ära hoia kergesti süttivaid
asju küttekolde ees või liiga
lähedal.
◊ Ära kuivata pesu pliidi kohal
ja ahju vastas.
◊ Ära lahku kodust ega mine
magama enne, kui kütmine
on lõppenud.
◊ Küta ahju kuiva halupuuga.

◊ Ära küta ahju ega pliiti särtskuumaks.
◊ Tühjenda küttekolle tuhast
alles pärast selle jahtumist.
Veendu, et tuhas ei oleks
hõõguvaid söetükke.
◊ Ära sulge siibrit, kui koldes
on veel lahtist tuld või siniselt hõõguvaid söetükke.

◊ Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud tähistatud
kohas või omaniku loal.
◊ Lõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale
alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et
see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale
või näiteks turbapinnasele.
◊ Lõkkeaseme või grilli
ümbrus hoia poole meetri
ulatuses puhas süttivast
materjalist, et lahtine leek,
kõrge temperatuur või
sädemed seda ei süütaks.

◊ Tule tegemisel jälgi tuule
suunda, et sädemed ei
langeks hoonele, metsale,
kuivanud taimestikule või
muule kergesti süttivale.
Tee lõket, kui tuule kiirus
on alla 5,4 meetri sekundis.
◊ Kasta enne tule tegemist
kuiv lõkkekoht ja selle
ümbrus veega märjaks.
◊ Piira lõkkekoht kivide või
pinnasevalliga.
◊ Lahtist tuld ei jäeta kunagi
järelevalveta, sel lastakse
lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Sirje Piirsoo
Saue linnas on lubatud põletada
koduaias kuivi aia- ja pargijäätmeid naabreid mittehäirival
viisil ning arvestades tuleohutusnõudeid. Prügi ja muude
jäätmete põletamine on keelatud. Küttekoldes võib põletada
immutamata puitu ning kiletamata paberit ja pappi.
Küttekoldevälise tule tegemisel
tuleb lähtuda siseministri 30.
augusti 2010. aasta määrusest
nr 40 „Küttekolde välise tule
tegemise ja grillimise kohale
esitatavad nõuded“.
Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui meeter, piisab, kui
see on hoonetest kaheksa ja
tuleohtlikul ajal metsast 10
meetri kaugusel. Lõkke juures peab tule ohjeldamiseks
olema kindlasti vähemalt üks
tulekustutusvahend - 2 kg
tulekustuti (võib ka kaks ühekilost), 10-liitrit kustutusvett
või aiavoolik veega.
Ühe- kuni kolmemeetrise
läbimõõduga lõkke ohutu
kaugus hoonetest on vähemalt 15 meetrit ja tuleohtlikul ajal metsast 20 meetrit.
Esmase tuleohutuse tagab
kas 6 kg tulekustuti (võib ka
kaks 2-kilost), 20-liitrit kus-

tutusvett või aiavoolik veega.
Iga avaliku ürituse lõkke
ja mistahes lõkke, mille läbimõõt on suurem kui kolm
meetrit, asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb kooskõlastada päästeametiga.
Kattega lõkkekohal on
suitsulõõr ja sädemepüüdja,
selle tuld piiravat kaks külge
ja alus on mittepõlevast
materjalist. Rajatis peab paiknema hoonest või metsast viie
meetri kaugusel, selle avatud
külgedel kaetakse maapind
vähemalt 1,5 meetri ulatuses
mittesüttiva materjaliga, nagu
liiv, kruus või kiviplaadid.
Suletud külgedel piisab poolemeetrisest turvaalast. Kattega
lõkkekohas peab olema kindlasti kas 2 kg tulekustuti (võib
ka kaks ühekilost), 10-liitrine
anum või aiavoolik veega.
Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest, millist
kütust kasutatakse. Kui sütt
tehakse lahtise leegiga põlevatest puudest, on ohutu
kaugus hoonetest või metsast
viis meetrit. Kui kasutatakse
valmis grillsütt, piisab paarist
meetrist.
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Luterlikud jumalateenistused
armulauaga Sauel

Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
telefon 56600290.
Annan vene keeles järeleaitamistunde. Telefon 5208249
Kinnisvara
Soovin üürida Sauel 2-toalist
korterit otse omanikult. Telefon +3725295558.

Müüa turbabriketti, ümmargust ja kandilist puitbriketti
ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615.
Müüa soojustusplaadid (vundamendi) EPS120 Perimeeter
Pluss, 5 pakki (30 m2). Hind 45
eurot pakk.

Müüa autogaraažiboks Sauel
Koondise tänaval (kanal, metallriiulid). Info telefonil 5145575.

Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport
meie poolt.Tel.58033448

Üürin pikemaks ajaks garaaži
Sauel, soovitavalt keskuse
lähedal. Kontakt 56572682.

Mees otsib tööd ehitus- või viimistlusalal. Sobivad ka korteri remonttööd. Telefon 55525870, Ennu.

Soovin osta 1-toalise korteri
Sauel, soovitavalt silikaattellistest majas. Telefon 54521373.

Pakun tööd
OÜ Kinnisvarateenindus otsib
Laagri ja Nõlvaku lasteaeda
Saue vallas puhastusteenindajaid. Huvi korral palume
ühendust võtta telefonil
5078587.

Müük
Müüme küttepuid, hind kokkuleppel. Telefon 56886868.

Võtame tööle puhastusteenindaja Sauel! Töö 5 päeva nädalas alates kella 16st.Lisainfo
telefonil 5650 4244, Sirje.
Seoses töömahu suurenemisega võtab õmblusettevõte AS
Protten F.S.C. a Keilas tööle
kogemusega õmblejaid ja triikija. Kontakttelefon 6747567.
Teatame kurbusega, et
lahkus meie kallis ema,
ämm ja vanaema
SILVI KIPASTO
21.03.1930-23.09.2012
Leinavad lähedased
Ärasaatmine 29.
septembril kell 10.00
Rahumäe kabelis

Kallid Maarja-Liisa ja Siim
Avaldame sügavat
kaastunnet
vanaema surma puhul
Saue Simmajad segarühm

Saue Päevakeskuse tegemised
Üritused
◊ 29. septembril korraldab
Saue Linna Invaühing
väljasõidu Sillamäele
ning päevakeskus korraldab kontserdikülastuse
Jõhvi Kirikus ja näitusekülastuse Jõhvi kontserdimajas.
◊ 30. septembril toimub
projekti „Köök ühendab

rahvast!“ raames „Pliinide
pühapäev“.
◊ 3. oktoobril kell 10.15
loeng liiklusohutusest.
Meened. Registreerimine
päevakeskuses.
◊ 4. oktoobril kell 10 turumüük.
◊ 20. oktoobril Viljandi teatri
Ugala etenduse „Kalmistuklubi“ külastus.

Saue Harrastuspuhkpilliorkestri
proovid
Pühapäeviti algusega kell 15.15
toimuvad Saue Muusikakooli
stuudios Saue Harrastuspuhkpilliorkestri proovid.
Osalema on oodatud emad,
isad, vanaemad, vanaisad kõik, kes on kunagi pillimänguga kokku puutunud.
Kellel on kodus pillid olemas,
palume need proovi kaasa võtta.
Proove viib läbi dirigent Sirly Illak.

KAHJURITÕRJEVAHENDID KOJU JA
AEDA
MAALETOOJALT!
PROCHEMICAL OÜ
TELEFONID 53 063
066,56 69 88 63
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Soovi korral on võimalik
võtta lisatasu eest individuaaltunde koostöös Saue Muusikakooli pilliõpetajatega.
Orkestris osalemine toimub
Saue Linnavalitsuse kinnitatud
hinnakirja alusel.
Soovijatel palume eelnevalt
täita avaldus, mille leiate Saue
Muusikakooli kodulehelt www.
sauemk.edu.ee

MÜÜK
Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv, märg).
Aastaringne tootmine ja lai puu
sortiment. Kütteklotsid ja 30 cm
kask 40 l võrkkottides, saepuru
200 l kottides, tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksema
kalluriga! Saue, Sooja 3a, tel
53600375, halupuu24@hot.ee

Ringide tegevus
◊ 2. oktoobril kell 11 alustab
käsitööring. Oodatud on
uued huvilised!
◊ 8. oktoobril kell 15 alustab
saksa keele klubi. Oodatud
on uued liikmed!

7. oktoober; 14. oktoober; 21. oktoober; 28. oktoober
Luterlikud jumalateenistused
toimuvad Saue Päevakeskuses
ja algavad kell 13 (Kütise 4).
Jumalateenistusi korraldavad misjonärid Juha ja Anu
Väliaho.

Tegevust koordineerib EELK
Keila Miikaeli kogudus.
Täpsem info keila@eelk.ee,
telefon 51931501.

Sünnipäevalapsed septembris
ILSE TABUR
92
MEERI APS
88
SILVIA URSULA NÕMMSALU
88
JAAN RAND
88
RENADE VAGANOVA
88
RENATE VAINO
87
LIIA-RENATE LANGE
86
LEONTI VLASENKO
86
LUULE ARRAK
84
ARMAND NAGEL
84
KALJU HEINVEE
83
LEA MAURER
83

EUGEN PROMET
HEINRICH SALUMETS
VALENTIN ALLIKVEE
ANTONINA GORDIEVITŠ
LEV TOHVER
ASTA EITSPUU
PILVI HELENE JOALA
ILMAR KALLAS
PEETER ZOOVA
ARNE VÄLJA
ILME POOBUS
ESTER KOMBE
REIN SALUVERE

Palju-palju õnne!
Karateklubi Kimura Shukokai ootab uusi õpilasi karate
trenni alates 7 aasta vanusest. Trennid on teisipäev ja
neljapäev kell 18-19 Saue Gümnaasiumi spordisaali
rõdul. Info Renee Toome, telefon 55619155.

83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
80
80
80
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Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu.
Võtame tööle:
1) käsitööseadmete operaatoreid;
2) CNC-tüüpi kivitöötlemisseadmete operaatoreid.
Kandidaadilt eeldame:
vähemalt kesk-, kutse- või keskeriharidust;
väga head eesti keele oskust;
kasuks tuleb varasem töötamine tootmises.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku väljaõpet ja
tööriideid.
Palk 6,07-7,8 eurot tunnis.
Töö võib olla vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.
Telefon 6051130, faks 6051135.
Aadress Kasesalu 10, Saue
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