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Aasta tegu 2012 - kergliiklustee,
mis ühendas Saue Laagriga
Saue Sõna

S

aue linna aastalõpu
vastuvõtul andsid volikogu esimees Valdis
Toomast ja linnapea
Henn Põlluaas üle tänukirjad
ja kuulutasid välja, mis on
Saue linna 2012. aasta tegu.
Sauelased ja konkursikomisjon
olid ühte meelt, võitjaks osutus kergliiklustee, mis ühendas Saue Laagriga.
Aasta teo auhinna otsustas
linn anda Saue vallale: koostöös Saue vallaga tee ju valmis
ehitati. Vastuvõtul oli tunnustust, suurt keraamilist plaati
vastu võtmas Saue vallavanem
Andres Laisk.
Konkursile „Saue linna
aasta tegu 2012“ esitasid linnaelanikud viis ettepanekut.
Ülejäänud neli nominenti olid
skate- park noortekeskuse juures, Saue Sõna uus kujundus
ja kvaliteet, noortekeskuse pro-

Linnapea Henn Põlluaas (paremal) annab üle tänukirja Eve Toomistile. Eve Toomist ja Andres Tarja valmistasid 2012. aasta jooksul
210 savist õnnenööpi, kinnitasid need omavalmistatud postkaardile
ja lisasid sinna enda välja otsitud head soovid. Need omanäolised ja
kordumatud meened on kingitused linna eakatele jõulupeol.

Aasta teo tunnustuse võtab volikogu esimees Valdis Toomastilt vastu Saue
vallavanem Andres Laisk (keskel). Fotod: Silver Arrak

jekt „Tugev pere, tugev kogukond“, gümnaasiumi otsus
avada viis esimest klassi, mis
tagas lastele normaalse õpikeskkonna. Tiitel on tunnustus ettevõtmise eestvedajale
ja ergutab linnale kasulikele
tegudele teisigi tegijaid.

Tänukirja pälvisid
◊ Saue lasteaia Midrimaa
õpetaja Andra Salutee hea
õppe- ja kasvatustöö korraldamise eest;
◊ Saue lasteaia Midrimaa tervishoiutöötaja Virve Lillend
hea tervistedendava töö

eest lasteaias;
◊ Saue gümnaasiumi õpetaja
Grete Põldma pikaajalise
eduka tegevuse eest koorijuhi ja õpetajana;
◊ Saue gümnaasiumi õpetaja
Kaido Tälli kooli infotehnoloogilise baasi arendamise
ja kaasajastamise eest;
◊ ekstreemsportlane Erik Pirn
asjakohase nõu ja abi eest
Saue noortekeskuse skatepargi rajamisel;
◊ Saue muusikakooli õpetaja
Elviira Alamaa Saue poistekoori traditsiooni loomise ja
koori eduka juhtimise eest
viieteistkümne aasta jooksul;
◊ Saue muusikakooli õpetaja
Juta Ross keelpillitraditsiooni arendamise ja eestvedamise eest;
◊ Maie Niin, Liis Kurm, Eve
Toomist ja Andres Tarja
kauaaegse vabatahtliku töö
eest Saue linna abivajajate
toetamisel ja abistamisel.
◊ Saue linnavarahalduse
töötajad Sulev Veerberk ja
Muhamad Normatov eeskujuliku ja pühendumusega
tehtud töö eest.
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Valdis Toomast:
pöörame rohkem inimlikku tähelepanu linnakodanikele

Linnavolikogu esimehe kõne
aastalõpu vastuvõtul 2012

Valdis Toomast
Linnavolikogu esimees
Austatud Saue linna inimesed,
daamid ja härrad! Mul on siiralt
hea meel seista siin oma kaaslinlaste ja heade sõprade ees
ning tervitada kõiki Saue linnavolikogu nimel. Aasta on möödunud kiirelt ja elu meie ümber
on selle ajaga palju muutunud,

enamasti õnneks positiivses ja
vajalikus suunas. Nagu igaüks
oma kodus, püüame ka Saue
linnas kõik koos elukeskkonda
paremaks muuta, elada kõrgemate väärtushinnangute järgi
kui varem ning olla lugupidavad
ja sallivamad kaaslinlaste vastu.
Tänane linna juhtiv koalitsioon
on võtnud suuna olla eelkõige
avatum, arvestada elanikkonna
soove ja pöörata rohkem inimlikku tähelepanu linnakodanikele.
Ühtegi otsust ei võeta vastu enne
kõikide osapooltega läbirääkimist
ning kui me igas asjas ei olegi
alati üksmeelel, näitab arvamuste
paljusus inimeste loovat mõtlemisvõimet, tahet areneda ja soovi
arendada meie linna parimal võimalikul moel.
Oleme võtnud vastu otsuseid,

mis ei pruugi esimese hooga
kõigile meeldida, kuid mis on
tehtud eelkõige Saue linna
elanike huvidest lähtuvalt. Näiteks võib tuua kõikvõimalikud
toetused ja soodustused, mille
maksmisel lähtume täna sissekirjutuse olemasolust.
Aga nõustugem minuga
pärast väikest järelemõtlemist,
et kõik sellised otsused on tehtud meie enda linna tulubaasi
suurendamiseks ja kindlustamiseks ehk linna arenguks.
Meie kohus on kehtestada ja
rakendada reegleid, mis kaitsevad eelkõige meie linna kodanikke. Ja selleks, et kohaliku
omavalitsuse ja elaniku suhe
oleks vastastikune, on oluline,
et ka elanikud omalt poolt linna
arengusse panustaks.

Endiselt väärtustame kõrgelt
kõiki oma linna elanikke - nii
noori kui eakaid. Alates sellest
õppeaastast oleme võimaldanud kõigile põhikooliõpilastele
tasuta koolitoidu ja eakaid
peetakse nende sünnipäeval
meeles sünnipäevatoetusega.
Aga mitte ainult koolitoit ja toetused ei näita, kuidas linn oma
inimesi hindab. Palju vahendeid
suuname Saue uude noortekeskusesse, päevakeskusesse ning
loomulikult ka tasemel huviharidusse huvikeskuse ja kõrgelthinnatud muusikakooli näol.
Nähes, kuidas toimivad külaliikumised naaberomavalitsustes, kasutan ma täna siin võimalust ning kutsun kõiki Saue linna
erinevaid piirkondi üles ühistegevusele ja moodustama sarnaselt

valdadega linnaosade seltse, et
nende elanikud võiks teha omavahel ja linnavalitsusega enam
koostööd ning kaasa mõelda,
kuidas muuta kodulinn mõnusamaks ja paremaks elupaigaks.
Koos saame anda panuse turvalise, tasakaalustatud ja hooliva
linnaruumi kujundamisse.
Lõpetuseks tunnustan kõiki
meie pealehakkajaid inimesi, julgeid ja aktiivseid, kes ootamata
korraldusi, lootmata tasu, lihtsalt
soovist elu paremaks muuta,
arendavad meie linna, tegelevad
meie laste ja vanuritega ning
aitavad luua uusi võimalusi meie
linnaelanike heaoluks. Olete eeskujuks meile kõigile!
Soovin kõigile kauneid pühi,
meeleolukat aastavahetust ja
palju kordaminekuid uuel aastal!

Kindlad tegijad - uus tulevik: otsusteni jõuame ikka üksmeelselt

Tõnu Kumari
Fraktsiooni Kindlad tegijad uus tulevik esimees

Minu silmis oli lõppeva aasta
suurim muudatus uue linnavalitsuse moodustamine Sauel
IRL-i ja valimisliidu Kindlad
tegijad - uus tulevik koalitsiooni baasil.
Valimisliidu liikmetest töötavad valitavatel ametikohtadel linnapea Henn Põlluaas,
samuti volikogu aseesimees
Tõnu Urva ja linnavalitsuse
liige Meelis Rõigas. Valimisliitu toetas valimistel tervelt
kolmandik Saue valijatest

ja tagasiside näitab toetuse
jätkuvat kasvu. Tänaseks on
meil nii opositsioonis kui koalitsioonis olemise kogemus ja
see on oluline tulevikku silmas pidades.
Koalitsioonis olemine ja
linnavalitsemise vastutuse
võtmine on võimaldanud meil
edukalt ellu viia linnaelanikele antud lubadusi. Tänane
koalitsioon toimib võrdsete
partnerite põhimõttel ja kui
me ka kõiges alati ühel meelel

ei ole, siis otsusteni jõuame
ikkagi üksmeelselt. Saue
linna arengule omab see väga
positiivset mõju. Kõik, mis on
jõutud teha ja algatada, räägib
iseenda eest.
Linnavalitsus pöörab linna
2013. aasta eelarves erinevate valdkondade eesmärkide
püstitamisele ja nende tarvis
indikaatorite seadmisele palju
tähelepanu. Selle töö tulemusena võttis linnavolikogu vastu
nelja aasta eelarvestrateegia,

kus uued eesmärgid ja indikaatorid kinnitust leidsid. Rõõmu
valmistab asjaolu, et sisuline
töö jätkub ja mõõdikute osa
areneb kindlasti edasi. See
võimaldab muuta omavalitsuse
protsessid mõõdetavaks, luues
eeldused nende paremaks juhtimiseks, millega kaasneb suurem läbipaistvus ja efektiivsus.
Kokkuvõttes on 2012. aasta
olnud Saue linnale ja valimisliidule Kindlad tegijad-uus
tulevik edukas.

SDE: linnavõim tegutseb ju eelkõige elanike jaoks

Ero Liivik
SDE Saue osakonna esimees

Mööduvat aastat jääb ilmestama väga aktiivne haridus-,
kultuuri- ja spordielu. Linnas
toimus palju toredaid üritusi, millest eriti jäid meelde
savipäev ja Hortus Musicuse
kontsert sügisel. Raske on üle
hinnata panust, mida annavad
töökad inimesed meie linna
asutustes - koolides, lasteaias,
keskustes. Suur aitäh teile
kõigile! Mitmed neist asutustest tähistasid tänavu oma

juubeleid, rõõmustab nende
jätkusuutlikkus ja traditsioonid.
Kevadel loodud uus laiapõhjaline koalitsioon seadis
palju suuri eesmärke, millest
on ellu viidud juba üht-teist,
nagu tasuta koolitoit õpilastele ja sünnipäevatoetus eakatele. Algaval aastal kuulub
lunastamisele kõik ülejäänu,
sealhulgas kauaoodatud gümnaasiumi ja teiste asutuste
ruumikitsikuse leevendamine.

Linn peab lõpuks täitma oma
ammuse auvõla. Selleks jõudu
meile kõigile! Et tänane võim
vaatab tulevikku, kinnitab uue
arengukava vastuvõtmine.
Aastast kokkuvõtteid tehes
valmistab loomulikult heameelt
sotsiaaldemokraatia põhimõtete jõudmine Sauele. Tänavu
mais asutatud osakond on
seadnud oluliseks eesmärgiks
järgmistel valimistel oma nimekirjaga välja tulla ja saavutada

kindel esindatus volikogus.
Uuelt aastalt soovin jätkuvat koostöötahet, tähelepanu
ja hoolivust sauelaste huvide
eest seismisel volikogus. Kindlasti tahan julgustada kõiki elanikke pöörduma linnavalitsuse
ja volikogu poole, et muredes
abi saada. Eelkõige tegutseb
linnavõim ju elanike jaoks ning
mitte vastupidi. Rahulikku jõuluaega ja jõudu-jaksu kõigile
sauelastele!

IRL: väärtustagem enam koostööd ja hoolivust

Jüri Tümanok
IRL-i Saue osakonna esimees

IRL-i vaatenurgast on 2012.
aasta olnud väljakutseterohke
ja põnev. Aasta alguses tekitas segadust ja oli arusaamatu,
miks kiiret otsust nõudvad
probleemid ei leia linnavalitsuses lahendusi. See tekitas
vajaduse teha muudatusi.
Võtsime vastutuse koos valimisliiduga Kindlad tegijad - uus
tulevik. Alustanud märtsi lõpust
linnavalitsuses, avastasime,
et kohe oli vaja muuta eelarve

koostamise põhimõtteid ja
lahendada puuduolevate klassiruumide küsimused. Linnavara
haldamine oli vaja muuta paremaks, noortekeskuse juhtimine
lonkas, koostöötahe linnas oli
napp. Kõik see tahtis muutmist.
Esimese poolaasta jooksul
koostasime uutele väärtustele
tuginedes uued plaanid. Nagu
ikka - teistsugune lähenemine
tekitas küsimusi ja vastuseisu.
Koalitsioonis oli pingelisi hetki,

kuid püüd kuulata erinevaid
arvamusi ja nendega võimalikult
arvestada, on andnud paremaid
lahendusi.
Aasta teine pool on möödunud eelkõige plaanide elluviimise tähe all. Koos valimisliiduga Kindlad tegijad - uus tulevik oleme pannud rõhku sellele,
et hoolitseda eelõige Saue linna
elanike eest, et leida uusi tulusid Saue linnale, et kool ja muusikakool saaks juurdeehituse,

et lasteaed saaks hädavajaliku
remondi ning allasutused teeksid omavahel rohkem koostööd.
Soovin, et 2013. aasta saaks
olema teguderohke, et plaanitu
saaks ellu viidud ning tegijatel
ja sauelastel oleks saavutustest
rõõmu. Loodan, et inimesed
väärtustavad konkureerimise
asemel enam koostööd ja hoolivust. Olgu meil kõigil rohkelt
rõõmu ja armastust. IRL ajab
Eesti asja edasi.
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Henn Põlluaas:
teieta ei oleks Saue selline, nagu see täna on

Linnapea kõne aastalõpu vastuvõtul 2012

Henn Põlluaas
Saue linnapea

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised!
Täna on mul linnapeana
au ja hea meel tervitada
teid aastalõpu vastuvõtul siinsamas Sauel, meie kodulinnas,
mitte mujal, nagu meil aastaid
kombeks on olnud.
Tavaliselt on linnapead
andnud aastalõpu kõnedes
ülevaate ning teinud kokkuvõtte mööduva aasta töödest
ja tegemistest. Ma arvan, et
ma ei hakka teid väsitama
ei numbrite ega kõigi meie
tehtud tööde üleslugemisega.
Seda kõike on lihtsalt liialt
palju. Saue Sõna on andnud piisava ülevaate, kuidas
lisaks igapäevatööle oleme
tõstnud laste sünnitoetusi,
viinud sisse tasuta koolilõuna

ja pensionäride sünnipäevatoetuse, ehitanud Sarapiku
suusa- ja kelgumäge, avanud
kergliiklustee ja skate -pargi,
ehitame vee- ja kanalisatsioonitrasse, asume ehitama kooli
juurdeehitust ja muusikakooli,
koostanud uue linna arengukava ja eelarvestrateegia nelja
aasta kohta ning palju muud.
Loetelu võiks olla kordades
pikem, kuid mitte sellest ei
tahaks ma täna rääkida.
Tegelikult tahan teile kõigile,
kaaslinlastele, kolleegidele linnavalitsuses, volikogus ja allasutustes lihtsalt silma vaadata
ja kätt suruda. Ning tänada teid
kõiki koostöö, kaasalöömise,
heade mõtete ja soovide eest,
mida olete esitanud ja jaganud.
Teieta ei oleks Saue selline,
nagu see täna on.
Olen alati olnud seisukohal, et linna juhtimine on
ülesanne, mis ei saa lähtuda
erakondlikust poliitikast ega
isiklikest huvidest. See nõuab
linna ja linnaelanike vajadustega arvestamist, ressursside
arukat planeerimist ja sihipärast kasutamist.
Edasiviiva arengu alus on
ausus, avatus, koostöövõime ja
tahe leida linna jaoks parimaid
lahendusi. Valimisliidu Kindlad
tegijad-uus tulevik ja IRL-i poolt
varakevadel moodustatud uuel
koalitsioonil, minul ja linnavalitsusel on see tahe olemas.
Ma ei ilmselt liialda, kui
ütlen, et oleme selle aasta
jooksul ära teinud ja algatanud
enam, kui eelneva mitme aasta
jooksul on tehtud ning kõige
selle juures suutnud ka märkimisväärselt kokku hoida linna
ja meie maksumaksjate raha.
Saue on samaaegselt nii

tervik kui osa. Tervik linnana
ning osa Harjumaast ja Eesti
riigist. Iga osa, sõltumata tema
suurusest, mõjutab tervikut.
Nii, nagu iga sauelane mõjutab
Saue linna, nii mõjutab Saue
linn ka Eestit kui tervikut. Ja
ma tean, et positiivselt.
Sauel on terve hulk asutusi ja mittetulundusühinguid,
kes tegelevad laste, noorte ja
täiskasvanutega, pakuvad hariduse-, kultuuri-, spordi-, harrastuse- ja vaba aja veetmise
võimalusi. Mitmed neist tähistasid tänavu juubeleid. Linnapeana on mul väga hea meel,
et meil on nii aktiivne kultuurija spordielu ning palju toredaid
inimesi, kes on südamega
tegemiste juures ja kelle panus
mõjutab mitte ainult Sauet, vaid
tervet Eestit. Meeldejäävaid üritusi on Sauel olnud palju.
Lisaks on meil ka suur
hulk ettevõtlusega tegelevaid
inimesi. Omavalitsus ja riik
saavad olla jätkusuutlikud
vaid siis, kui meil on piisavalt
edukaid ja töökohti pakkuvaid
ettevõtteid ning toimekaid inimesi, kes on huvitatud oma
elukeskkonna arendamisest ja
paremaks muutmisest.
Juhan Liiv kirjutas kunagi,
et eile nägi ta Eestimaad. Meil
teiega, kallid sõbrad, on kohustus näha Eestit iga päev ja
kõikjal. Kui me seda ei tee, siis
laseme ükskõiksuse oma hinge
ja oma riigil rappa minna.
Kodanikena on meie kõigi
kohustus mõelda sellele, missugusena tahaksime näha oma elu
ja Eestit tervikuna näiteks aastal
2020. Ja tegutseda vastavalt.
Meie pilk peab olema suunatud
tulevikku, kuid minevikust ja
olevikust peame me õppima.

Mööduv aasta tõi kaasa mitmeid üleriigilisi kriise, mida
meil skandaalideks nimetatakse ja mille lained ka Sauele
ulatusid. Korduvalt tõusis
ühiskonnas küsimus poliitilisest eetikast.
Me oleme rikka ajalookogemusega, kuid väike rahvas. Me
ei saa lubada endale küünilist
ja vastutustundetut mängu, kus
panuseks on Eesti hea maine
või koguni Eesti riigi ja rahva
jätkusuutlikkus ja tulevik. Inimesed igatsevad õiglust ning
on tundlikud ülbuse, ahnuse ja
pettuse suhtes. Tagajärjeks on
rahva võõrandumine võimust.
Aga õiglus hakkab
maksma vaid siis, kui iga
poliitik tahab olla riigimees.
Mitte enda, Brüsseli või parteihuvide eest seisev päevapoliitik, vaid just nimelt
riigimees. Või kui rahvas
ei anna poliitikutele enam
võimalust ignoreerida enda
tahet ja riigi huve. Kuid
selleks peab rahvas olema
aktiivne ja ütlema kindlalt
oma sõna ning ei tohi väsida
meie raske hinnaga kättevõidetud iseseisvusest. Loodan
siiralt, et selles suhtes on
põhjust olla optimistlik.
Kuid miks ma täna sellest
räägin? Põhjus on lihtne. Eesti
ja tema kodanike käekäik on
ühe medali kaks külge. Eesti
riigil ei saa minna paremini
kui meil, tema kodanikel. Ja
vastupidi. Kui me räägime
kodanikuühiskonnast, siis
peab rahval ja võimulolijatel
olema ühine eesmärk. Vaid
see tagab, et me jõuame iseseisva ja jätkusuutliku riigina
aastasse 2020 ja sealt ka
edasi. Täpselt sama käib ka

Jõulukink
Kenneth Roomets 3.a klassist saatis Saue gümnaasiumi jõululugude konkursile südamliku loo, mis oli trükitud - masinakirjas vanadusest kollaseks tõmbunud paberile.

Soomes külastas reporter enne
jõulupühi vanu inimesi ja
esitas kõigile ühe küsimuse:
„Milline on olnud teie meeldejäävaim jõulukingitus?“
Üks vana mees jutustas:
„Elasime siis Põhja-Karjalas ja
olime nii vaesed, et meil ei jätkunud kunagi raha kingituste
jaoks ei sünnipäevadel ega
jõuludel.
Olin väike poiss ja jäin kord

enne jõule haigeks. Isa käis
hobusega linnas ja tõi meile
seekord vennaga mõlemale
kingituse kaasa – suure jõuluprääniku, lõhnava, pruuni,
valgete kirjadega! See oli mu
esimene jõulukingitus, nii kallis, et nutsin rõõmu pärast ega
raatsinud magamagi jääda.
Panin kingi ööseks voodi kõrvale toolile ja olin nii õnnelik!
Kui kõik olid magama jää-

nud, kuulsin tasaseid samme.
Kas tõesti vennake? Ta hiilis
tasa lähemale mu präänikule.
Kas tõesti võtab selle ära? Miks
ma küll jätsin kalli kingituse
toolile? Nüüd ta võib öelda, et
hiired viisid öösel ära.
Ehmatus oli nii suur, et
ma ei saanud õieti hingatagi. Kangestusin hirmust
ja sulgesin silmad, kuulsin
vaid vaikset krabinat sealt,
kus oli mu präänik. Mu süda
tuksus kuuldavalt. Sammud
hiilisid tagasi.
Kui end jälle liigutada

sain, sirutasin käe toolile …
Präänikuid oli seal kaks! Ta
tõi ka oma prääniku haigele
vennale. See kingitus on eredana püsinud mu meeles üle
kaheksakümne aasta.“
Seda saadet kuulas vähemalt pool miljonit inimest ja
kõik said osa sellest präänikust.
Mõtle, kellele sina võiksid jõulurõõmu valmistada ja
õnnistuseks olla nendel jõulupühadel!
Jätkugu ka sinu präänikust
paljudele, eriti nendele, kellel
puudub jõuluvalgus!

omavalitsuste ja meie linna
kohta.
Me oleme kogunenud siia,
et mõelda selle üle, mida mööduv aasta meile tähendas ja
mida oodata järgmiselt, kuid
eeskätt selleks, et tunda rõõmu
koosolemisest ja ühistest hetkedest. Kõike seda pakuvad
meile ja meie peredele ka
peatselt saabuvad jõulupühad.
Kuid ühiseid ja meeleolukaid
hetki pakuvad meile kindlasti
veel paljud huvitavad kultuurija spordiüritused meie linnas
ning järgmisel aastal tähistatav
Saue linna juubel.
Kakskümmend aastat pole
küll teab kui pikk aeg, kuid
selle ajaga on ära tehtud
palju ja Saue linn on palju
muutunud. Ikka kodusemaks, ilusamaks ja paremaks. Juba praegu käivad
linnavalitsuses ettevalmistused linna sünnipäeva tähistamiseks ning me soovime
teha sellest tõeliselt meeldejääva ja toreda sündmuse,
mida tasub oodata.
Just selles rõõmsas jõulu-,
uusaasta- ja Saue linna juubeliootuses lõpetan ma kõne.
Kuid enne seda tahan öelda, et
kui Sauet teatakse heas mõttes
paremini, kui Saue on ilusam
ja siin on parem elada, siis
on see teie kõigi teene, kallid
kaaslinlased. Kõik, mis Sauel
on tehtud, on tulnud meie endi
linnaelanike kätetööst, armastusest ja mõistusest.
Tänan teid kõiki selle eest
ja soovin teile ka edaspidiseks jaksu ja jõudu, jätkuvat
koostöötahet ning kõigi heade
soovide täideminekut. Häid
saabuvaid jõulupühi ja rõõmsat aastavahetust!

Lume- ja
libedusetõrje
Saue linnas
Lume- ja libedusetõrjet
teostab OÜ Saumer. Kui
tekib probleeme teede ja
tänavate lume- ja libedustõrjega, palume helistada Saumer OÜ kontakttelefonil 5059509 või
edastada info e-postil:
saumer@hot.ee.

Linnaelu
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Jõuluilu
Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest majas ja aias
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse 37. istungi
päevakorras 5. detsembril oli viis
punkti.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa rekonstrueerimise ja
laiendamise projekteerimistingimused.
◊ Tunnistas riigihanke „Üleriigiline ühishange elektrienergia ostmiseks II: linnadele, valdadele, nende
ning teistele asutustele ja
ettevõtetele“ edukaks pakkumuseks Elektrum Eesti
OÜ esitatud pakkumuse.
◊ Kinnitas konkursi „Aasta
tegu“ hindamise komisjoni
koosseisus abilinnapea Jüri
Tümanok, kultuuri, hariduse
ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit Ots, avalike
suhete ja kommunikatsioonivaldkonna peaspetsialist
Sirje Piirsoo, linnaarhitekt
Urmas Elmik ja Kristiina
Hendriks.
◊ Avaldas tänu ja autasustas
linnapea tänukirjaga Andra
Saluteed, Virve Lillendit,
Grete Põldmat, Kaido Tällit,
Erik Pirni, Elviira Alamaad ja
Juta Rossi.
Saue Linnavalitsuse 38. istungi
päevakorras 12. detsembril oli
20 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Pikendas sotsiaaleluruumi
üürilepingut 2013. aasta
ulatuses.

◊ Tunnistas konkursi „Aasta
tegu 2012“ võitjaks kergliiklustee, mis ühendab Saue
linna ja Laagri alevikku ning
tunnustas suure keraamilise
plaadiga Saue Vallavalitsust,
kellega koostöös kergliiklustee
valmis. Väikese keraamilise

plaadi pälvisid aasta teo
ülejäänud nominendid.
◊ Määras Kivipõllu tänav 8a
kinnisasjaga piirneva maa
erastamise tingimused
◊ Väljastas kasutusloa
Kungla tänav 2 (tulevane
Kungla tänav 4) sademevee torustiku ning Kungla

tänava, tänavavalgustuse
ja sademevee torustiku
ehitustöödele.
◊ Väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks Kivipõllu
tänav 5 ning kirjaliku nõusoleku maakütte puurkaevude
rajamiseks samal aadressil.
◊ Kinnitas Saue Linnavarahalduse struktuuri.
◊ Määras hooldaja puudega
isikule ja otsustas maksta
hoolekandeasutuse toetust
viiele isikule.

◊ Määras erandkorras sõidusoodustuse ühele õpilasele
ja lapsehoiuteenuse toetuse
ühele perele.
◊ Maksis sünnitoetust kolmele
perele kokku summas 195
eurot, perioodilist sotsiaaltoetust 14 ja ühekordset

sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 18 abivajajale.
◊ Kinnitada vanemate poolt kaetava osa määraks Saue lasteaias Midrimaa 58 eurot kuus.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt:
MTÜ-le Saue Folk 228 eurot
rahvatantsu- ja -muusikaõhtu
korralduskulude ning raamatupidamise korraldamise
kulude katteks; Keila Korvpallikoolile 128 eurot raamatupidamise korraldamise
kulude katteks; karateklubile
Kimura Shukokai 128 eurot
raamatupidamise korraldamise kulude katteks; MTÜ-le
Saue Mälumänguklubi 128
eurot halduskulude katteks;
Saue Tenniseklubile 128
eurot raamatupidamise korraldamise kulude katteks;
spordiklubile Saue Tammed
128 eurot halduskulude
katteks; Saue haridusseltsile
Vitalis 320 eurot Saue güm-

naasiumi aastalõpuballi
korralduskulude katteks.
◊ Kiitis heaks volikogu määruse eelnõu „Saue linna
2013. aasta eelarve“ muudatusettepanekud.
◊ Eraldas reservfondist Kütise
tänav 4 hoone korstnapitside renoveerimiseks
1947,12 eurot.
◊ Algatas Saue linna Nurmesalu tn 9, 9a ja Tule
põik T2 kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas
lähteülesande.

Käes on jõulukuu ja aasta
suur ootusaeg. Kuu, mis
täidab igaühe - nii suure kui
väikese - südame lootuste ja
soovidega. On aeg vaadata
endasse ja avastada, et meis
kõigis on taas kord seletamatu muinasjututunne, igatsus millegi imelise järele.
Olgu üheks rõõmutunde
väljenduseks just kenasti
kaunistatud koduaed või
hoone, mille ilu on tegija ja
vaataja silmades.
Jagagem jõuluaja rõõmu
ehitud aedadest ja hoonetest
koduste, sõprade, naabrite,

kaaslinlaste ja kõigi nendegagi, kes külalistena Saue
linna tulnud.

Hea sauelane!
Kui märkad kaunist jõuluehteis aeda või hoonet,
anna sellest hiljemalt 10.
jaanuariks 2013 teada Saue
linnavalitsuse telefoninumbril 6790185 või e-posti aadressil inger@saue.ee.
See annab võimaluse
tunnustada ka jõuluilu loojad 2013. aasta kauni kodu
konkursi lõpupeol.
Rahulikku jõuluaega kõigile!

Detailplaneeringu
algatamise teade
Saue Linnavalitsuse 12.
detsembri 2012 korraldusega nr 459 algatati Saue
linna Nurmesalu tänav 9,
9a ja Tule põik T2 kinnistute detailplaneering ning
kinnitati detailplaneeringu
lähteülesanne.
Detailplaneering hõlmab
Saue linnas Nurmesalu
tänav 9, 9a ja Tule põik T2
kinnistuid, mille summaarne
suurus on 38 383 m² ning
sihtotstarve ühiskondlike
hoonete ja transpordimaa.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeritaval alal
osaline kinnistute liitmine
ning omavaheliste piiride
muutmine, täiendava hoonestusõiguse määramine,
haljastuse, tehnovõrkude
ja liikluskorralduse lahendamine.

Planeeringuga kavandatu
elluviimiseks samale alale
varem koostatud detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
(KSH) aruande on heaks
kiitnud Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regioon
18. mai 2010 kirjaga nr HJR
6-8/15651-4.
Koostatav detailplaneering
ei muuda oluliselt varasemat
detailplaneeringu lahendust,
millest johtuvalt ei too kavandatav tegevus kaasa olulist
keskkonnamõju ega halvenda
keskkonnaseisundit. Uut
keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatata.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr
18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.

Via Baltica teemaplaneering
Harju maakonna Via Baltica
teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõjude stratee gilise
hindamise avaliku väljapaneku
ja avaliku arutelu tulemustest.

Harju maavalitsus
Harju maakonnaplaneeringut
täpsustava teemaplaneeringu
„Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica)
trassi asukoha täpsustamine
km 12,0-44,0“ ja selle keskkonnamõjude strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 24. septembrist kuni 22. oktoobrini

2012 Saue, Saku, ja Kernu
vallas ning Tallinna ja Saue
linnas.
Avaliku väljapaneku jooksul esitati kokku 23 kirjalikku
avaldust, mis sisaldasid ettepanekuid, vastuväiteid või
täpsustamist ja selgitamist
vajavaid küsimusi. Valdav osa
ettepanekutest ja vastuväidetest puudutasid erinevate
kogujateede asukohti ning
lahendusi ja Kernu ümbersõidu
trassivalikut, kus ei oldud
nõus maavanema vastuvõetud
trassialternatiiviga 1A ja tehti
ettepanek kaaluda taas 2+2
sõidureaga I klassi maantee

kavandamist kooskõlastamisringile saadetud planeeringus
olnud 1C trassikoridori. Kõikidele planeeringu avaliku
väljapaneku käigus esitatud
avaldustele on vastatud.
Planeeringu avalik arutelu
toimus 22. novembril 2012
Kernu valla rahvamajas. Sellel osalesid maavalitsuse
esindajad, planeeringu ja
KSH-i koostamise konsultant,
maanteeameti esindajad,
ettepanekuid ja vastuväiteid
esitanud isikud ning muud
huvilised. Arutelul andsid
selgitusi ja vastasid küsimustele Harju maavalitsuse

esindajad ja konsultant. Arutelu käigus said vastuväiteid ja
ettepanekuid esitanud isikud
täiendavaid selgitusi maavanema seisukohtade osas ning
mõned kogujateid puudutanud küsimused said rahuldavalt lahendatud. Lahenduseta
jäänud vastuväidete ja ettepanekute osas annab hinnangu
regionaalminister planeeringu
järelevalve käigus.
Kernu ümbersõidu osas
otsustati arvestada ettepanekuga taas kaaluda 2+2
sõidureaga I klassi maantee
kavandamist kooskõlastamisringile saadetud planeerin-

gus olnud 1C trassikoridori. I
klassi maantee jaoks koridori
reserveerimine trassialternatiivil 1C muudab planeeringu
põhilahendust. Tulenevalt planeerimisseadusest korratakse
seetõttu planeeringu kooskõlastamist Kernu ümbersõidu
osas riigiasutuste ja kohaliku
omavalitsusega. Samuti korratakse planeeringu avalikku
väljapanekut ja avalikku arutelu
Kernu valla osas.
Täiendatud planeeringu ja
KSH materjalidega on võimalik tutvuda alates 21.12.2012
planeeringu portaalis (http://
www.viabaltica.hendrikson.ee/).
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Bussiliin nr 191 alustab pühapäevaseid sõite
Andres Puskar
AS Hansabuss
Head Saue elanikud! Hansabussil on hea meel teatada, et
heas koostöös tänase linnavalitsusega lisame alates uuest aastast liinile nr 191 Tallinn-SaueTallinn pühapäevased sõidud.
Pilootprojekti alustame kuue
väljumisega päevas ja piisava
arvuga reisijate olemasolul
oleme valmis kaaluma graafiku
tihendamist.
Pühapäevased väljumised
suunal Saue-Tallinn toimuvad
kell 10, 13 ja 17 ning TallinnSaue suunal 11, 16 ja 18.

Aasta alguses muutused
piletihindades ja toodetes
1. jaanuarist 2013 langetame

30 päeva kaartide hindu. Sooduskuukaart läheb viie euro
võrra odavamaks ja hakkab
maksma 15 eurot. Tavakuukaart läheb kolme euro võrra
odavamaks, mis teeb uueks
hinnaks 23 eurot. Kaartide
müük toimub jätkuvalt bussist.
Reisijatele, kellele Saue linn
pole väljastanud soodussõidukaarti, toimub väike hinnatõus
üksikpiletite osas. Sooduspilet hakkab maksma üks euro
senise 80 eurosendi asemel ja
täispilet 1,4 eurot senise 1,2
euro asemel. Reisijatele, kes
kasutavad Saue linna väljastatud juunior- ja seeniorkiipkaarte, pileti hind ei muutu.

10 ja 20 korra piletid tulekul
Lisaks plaanime aasta alguses,

Jaanuarikuu
toiduraha
Saue gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ
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 elukoht
kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri
andmetel Saue linn. Kui
mitte, siis katab vahe lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase eest
maksab lapsevanem 1,15
eurot.

Jaanuari toiduraha
◊ 1.-9. klass
7,03 eurot
◊ 10.-12. klass
21,85 eurot
Toiduraha palume tasuda
4. jaanuariks 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.

Hoidke prügikonteinerite
ümbrused lumest puhtad
Talvele iseloomulikud lumesajud tekitavad olukordi, kus
prügikonteinerid ja nende
ümbrused mattuvad paksu
lumekihi alla.
Kui omanik konteineri
ümbrust lumest ei puhasta,

raskendab see konteinerite
kasutamist ja tühjendamist.
Et vältida probleeme,
palume majaomanikel, ettevõtetel ja korteriühistutel hoolitseda, et konteinerite ümbrus
oleks lumevaba.

hiljemalt märtsiks, reisijatele
pakkuda 10 ja 20 korra piletite ostmise võimalust. See
toode põhineb kiipkaardil, millele on reisijal mugav ja lihtne
uusi sõidukordi peale laadida.
Kaart on n-ö kiipkaart, mis võimaldab seda kasutada aastaid.

Sõidukordade kaartide hinnad
◊ 10 x sõidukaart
11 eurot
◊ 20 x sõidukaart
20 eurot
◊ 10 x sooduskaart
7,5 eurot
◊ 20 x sooduskaart
14 eurot
Kaartide ostmisvõimaluste ja
kasutamistingimuste kohta
tuleb peatselt lisainfot Saue

linna kodulehele ja ajalehte.
Loodame, et uued sõiduajad
ja piletitooted suurendavad
veelgi teie sõiduvõimalusi
Saue ja Tallinna vahel ning
annavad meeldivat töörõõmu
Hansabussi meeskonnale.
Ilusat jõuluaega ja rõõmurohket aastavahetust!

TEADMISEKS
◊ 1. jaanuarist 2013 on
üksikpileti hind bussiliinil
191 Saue-Tallinn-Saue
1,40 eurot. 2013. aastal
tasub Saue linn iga juunior- või seenior-kiipkaardi
omaniku üksikpileti eest
bussifirmadele ühe euro.
Bussifirma ei võta juunior- ja seenior-kiipkaardi
omanikelt vaheraha, mis on

40 eurosenti. Seega - kuigi
näiliselt on täna tegu tasuta
sõiduga, siis sisuliselt on
see ikkagi soodussõit.
◊ Üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate üksikpileti
eest tasub linn 2013. aastal bussifirmadele 40 eurosenti ülejäänud bussipileti
maksumuse, tasuvad üliõpilased ja paljulapselised
vanemad ise.
◊ Põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste
(v. a keskhariduse baasil
kutse omandajad) õpilastele kehtib suvisel koolivaheajal 1. juunist kuni
31. augustini soodussõidu
õigus võrdselt üliõpilaste ja
paljulapseliste vanemate
soodustusega.

Tähelepanu,
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud
Tulenevalt jäätmeseaduse §
69 lõikest 5 on korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunutel
kohustus esitada igal aastal
20. jaanuariks Saue linnavalitsusele kirjalik kinnitus selle
kohta, et kinnistul ei ole aasta
kestel elatud või kinnistut ei

ole kasutatud.
Kui korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu nimetatud tähtajaks kirjalikku
kinnitust ei esita, on Saue
linnavalitsus kohustatud
jäätmevaldaja lugema korraldatud jäätmeveoga liitu-

nuks 21. jaanuarist arvates
(jäätmeseaduse § 69 lg 51).
Kirjalik kinnitus tuleb esitada igal aastal olenemata
asjaolust, et Saue linnavalitsus võib oma korralduse alusel olla jäätmevaldaja vabastanud kuni kolmeks aastaks.

Mängukoolis alustab uus huviring
Ivika Suigusaar
www.mangukool.ee
Saue noortekeskuses tegutseva mängukooli esimene
aastaring on täis saanud.
Soovime kõikidele endistele,
praegustele ja tulevastele õpilastele ilusat jõuluaega ning
head uut aastat!
Eesti kõnekäänd ütleb:
„Uuel aastal uue hooga“. See
ütlus kehtib ka mängukooli
kohta. Püüame pidevalt täiendada meie huviringide valikut.
2013. aasta jaanuaris alustab
mängukooli ja Saue logopeedi
koostöös uus huviring „Õpime
lugema“, mis on mõeldud esimese klassi õpilastele, kelle
lugemisoskus vajab kooli ja
kodu ponnistustele lisatuge.
Iga laps on erinev ja areneb omas tempos. Lugema
õppimine ei pea olema vaev
ja pingutus. Seda võib teha
ka mänguliselt. Logopeedi
käe all mängitakse kuni
5-liikmelises grupis lõbusaid
lugemismänge - ei kirjutata
-, treenitakse lugemisoskuse
eeldusi - häälimist, erinevaid
tajusid, tähelepanu, kõnelist

Tänavu sügisel alustanud mängukooli väikelaste laulu- ja mänguring
on saanud toreda hoo sisse. Foto: Saue mängukool

töömälu - ja arendatakse suulist kõnet.
Edu alus on koostöö lapsevanema, õpetajate ja spetsialisti vahel. Lisaks toimub
pidev vanema nõustamine,
kuidas last aidata.
Saame kokku Saue logopeedi kabinetis Sooja tänav 1
teisel korrusel üks kord nädalas
teisipäeviti kell 12.25-13.10.
Tunni pikkus on 45 minutit.
Registreerida saab jooksvalt
mängukooli kodulehel või logopeedi e-posti aadressil sauelogopeed@gmail.com.
Tänavu
s ü g i s e l

alustanud mängukooli väikelaste laulu- ja mänguring
kaheksa kuu kuni 2,5-aastastele mudilastele on saanud
samuti toreda hoo sisse. Alates uuest aastast ootame oma
ridadesse uusi lauluhuvilisi.
Saue noortekeskuse mängutuba pallimere ja liumäega on
saanud noortele emmedele ja
lastele mõnusaks iganädalaseks kokkusaamispaigaks.
Lauluõpetaja kirev pillikott ja
rõõmsad laulud ootavad teid.
Häid jõule ja peatse kohtumiseni, väikesed põnnid.

Linnaelu
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Ilme Püss:
laste keskel töötades tunned end noorena
Sirje Piirsoo

Vaike ja Jaan Pert. Foto: erakogu

Mees, kes vääriks
Saue linna
teenetemärki
Matti Nappus
Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees

H

ead kaaslinlased,
olete te Sauel märganud lühemat kasvu,
alati korrektselt
riietatud härrasmeest, tavaliselt portfell käes? Kes talvel
linnaümbruses suusatamas
käib, võib kindlasti sedasama
härrasmeest kohata hoopis
spordivarustuses.
Tal täitus tänavu oktoobris
80 eluaastat - tagantjärele
head tervist ja edu eelolevateks aastateks!
Kuid aitab nüüd härrasmeest
pealiskaudselt kirjeldamast. Ta
nimi on Jaan Pert ja ta elab
Kuusemetsa tänaval 40 aastat
tagasi oma säästudest ehitatud
suures kahekordses kivimajas.
Jaani abikaasa Vaike oli
omal ajal Saue postkontori
juhataja. Kas tuleb vanematel
sauelastel ette?
Aga miks ma Saue Sõna
leheruumi hõivan? Selliseid
härrasmehi on linn ju täis, milleks siis kirjutada ainult ühest?
Kas teate, see mees on 50 aastat töötanud ühes ettevõttes,
enda pere ja mis väga oluline
- Saue linna hüvanguks!
Teatavasti ju Saue linna
eelarve koosneb suures osas
üksikisiku tulumaksust.
Kujutage ette normaalselt
töötasult makstud makse
nende pikkade aastate jooksul - Jaan töötab prestiižses
firmas, kus ümbrikupalka ei
maksta, viis päeva nädalas
kaheksa kuni kümme tundi
päevas.
Ütlete kindlasti, et ta ju
saab vastu linna teenuseid.
Jaani tütar Piret ja poeg Meelis on suured, kool ja lasteaed
jäävad ära. Küsisin Jaanilt, et

eks ta ju Saue-Tallinn bussiga
ikka sõidab. Abikaasa Vaike
ütles, enne kui Jaan jõudis
vastata, et Jaan on bussikaardi kuskile ära pannud, kuhu,
ise ka enam ei mäleta.
Jaan läheb kuuesele rongile,
et jõuda varakult tööle Laki
tänavale. Mis seal salata, selle
kella aegu on isegi värske lumi
veel kõrvaltänavatelt lükkamata
- ka üks linna teenuseid.
Vahel mõned linna pensionärid kurdavad linnavalitsuse
üle. Jaan pole kunagi kurtnud,
kuid alati pärib koos abikaasaga, kuidas linnavalitsuses
asjad toimivad.
Jaan on järjekindel ametimees, maksnud linnale maksudena jumal teab kui palju
kroone ja eurosid. Isegi üle
65-aastaste sünnipäevapeole
ei saanud tulla, kuna oli tööl...
Mida teie, meie kogukonna liikmed, arvate, kui
õige esitaks Jaani Saue linna
teenetemärgi kavaleriks. Teenetemärgi on siiani pälvinud
Saue linna avaliku elu tegelased, aga Jaan toob raha linna
kassase, sealjuures mingit
tunnustust saamata. Jaan
oleks esimene, aga kindlasti
tunnete teisigi tublisid töömehi-naisi. Mõtleme koos,
kuidas edaspidi kaaslinlasi
tunnustada.
Jaan valmistab sõidu- ja
veoautode ning busside turvavööde tootmiseks vajalikke
matriitse. Toodang läheb
100% ekspordiks, ringiga
tulevad masinad meile tagasi.
Kui palju elusid, kui paljudest
vigastustest on meie Jaan
inimesi päästnud - võib-olla
isegi kellegi meie hulgast?

Saue gümnaasiumi sekretäri
Ilme Püssi või nimetada kooli
raudvaraks: tänavu novembril
täitus tal 25 tööaastat meie
koolis.
Ilme asus Saue gümnaasiumis sekretärina tööle kaks
aastat pärast kooli avamist 27.
novembril 1987 ja kuigi vahepeal on olnud muutusemõtteid, pole need teoks saanud.
„Direktor Jaan Palumetsaga
oleme omavahel hea klapi saavutanud, „kokku kasvanud“.
Ta on mind usaldanud, olen
selle eest tänulik. Kolleegid
on toredad ja õppealajuhatajatega on hea koostöö, alati
saab probleemid lahendatud.
Tööpõld on lai - igavuse üle
kurta ei saa,“ loetleb Ilme,
mis teda ametis on hoidnud.
Peamine aga, mille ta välja
toob, on see, et laste keskel
töötades tunned ennast noorena, ei tohi end käest ära
lasta ja hädine välja näha.
Ilme ütleb, et kohusetundlikkuse ja vastutustunde on
ta kodust kaasa saanud: ema
oli tihti õhtuti kauem tööl, et
pere ülalpeetud saaks - kolm
last ja invaliidsusgrupiga abikaasa. Seetõttu Ilme varakult

tööle läkski, et perele abiks
olla - tegi komsomolitööd,
töötas ajalehe juures ja masinakirjutajana.
Ilme on pärit Valgast, seal
elavad ta kaks venda praegugi.
Tallinnasse tuli ta aga 1970.
aastal, sest elus oli aeg, mis
vajas muutusi. Kuigi Ilmel on
vahel raske olnud ja ta tunnistab, et on teinud vigu - kes
meist neid ei teeks - on tal rõõmuks olnud ja on kaks toredat
last. Tütar ja poeg.
Tütar töötab Brüsselis assistendina ja ta tööga
ollakse väga rahul. Vabal ajal
mängib võrkpalli, jookseb ja
organiseerib, näiteks nagu sel
aastal kolleegidele Eesti toidu
jõulupeolauale. Poeg töötab
ravimifirmas.
Ilme plaanib järgmise aasta
suvel elus teha suure muudatuse. „Tahan lõpetada. Elus
on juhtunud ja tulemas ilusad
asjad. Üks elu on ju elada,“
ütleb ta. Otsus ei ole sündinud
üleöö, nii on meeles mõlkunud
juba kaua aega, et kui kolm
tähtsat tärminit kukuvad - 25
aastat tööd Saue koolis, 65.
sünnipäev esimesel jaanuaril
2013 ja 50 aastat tööstaaži
tuleva aasta 27. juunil - tuleb
kannapööre teha. Päris nelja

seina vahele ei plaani ta aga
jääda: sellist jõudu on veel küll,
et osakoormusega paar päeva
nädalas millegagi tegeleda.
Gümnaasiumi direktor Jaan
Palumets: „Ilme on täpne,
oma tööd südamest tegev
ja korrektne sekretär, kelle
peale võib tööasjades kindel
olla. Ta on elu ja nõudmistega kaasa läinud - paberimajandust jääb ju aastatega
üha vähemaks - ning vajalikud arvutiprogrammid endale
selgeks teinud. Ilmet võib
nimetada meie maja lukuks.
Tähtis, et ta on ametikindel.
Sekretär ju teab palju, kuid
Ilme puhul võib kindel olla,
et ta annab endale aru, kus
ja mida rääkida või üldse
mitte rääkida.“
Õppealajuhataja EveTamm:
„Ilme on väga täpne ja korrektne. Kui ta lubab, siis on
kõik õigeaegselt tehtud. Tal
on hea organiseerimisvõime
ja ta on lojaalne tööandjale:
keegi ei tohi meie kooli
kohta halba rääkida. Inimesena on Ilme empaatiline,
lohutab ja elab kaasa küll
õpetajatele, küll õpilastele.
Võtab asju südamesse. Kui
me tahame, et asi on kontrolli all ja hoitud, siis me
anname selle Ilme kätte:
tema peale võib alati kindel
olla. Ja Ilme on olnud ju saadik kooli ning linnavalitsuse
vahel, varem rohkem, pärast
arvutite tulekut ja internetti
vähem.“

Isapuhkus ja lapsepuhkus
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti
avalike suhete juht
1. jaanuaril 2013 jõustuvad
töölepingu seaduse sätted,
mille järgi tasutakse isapuhkuse eest isa keskmise töötasu alusel ning lapsepuhkuse eest Vabariigi Valitsuse
kehtestatud töötasu alammäära alusel.

Tasustatud isapuhkus
Alates 2013. aastast taastatakse isapuhkuse eest riigieelarvest tasu maksmine. Isapuhkuse tasu arvutatakse isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte
rohkem, kui on kolmekordne
Eesti keskmine brutokuupalk
üle-eelmises kvartalis.

Isapuhkust saavad isad
võtta perioodil, mis vahetult eelneb ja järgneb lapse
sünnile. Isal on õigus saada
kokku kümme tööpäeva isapuhkust, mida võib võtta ka
osade kaupa. Seejuures peavad kõik puhkuse osad jääma
neljakuulisesse perioodi, mis
algab kaks kuud enne arsti või
ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja
kestab kaks kuud pärast lapse
sündi.

Lapsepuhkuse tasu
Alates 2013. aastast suureneb
lapsepuhkuse päevade eest
makstav tasu. Lapsepuhkuse
tasu arvutatakse Vabariigi
Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast, mis hetkel on

290 eurot kuus. Lapsepuhkuse päevatasu suurus on
ühele tööpäevale vastav tasu
kuu töötasu alammäärast.
Lapsepuhkust on õigus
saada emal või isal, kes kasvatab alla 14-aastaseid lapsi.
Emal või isal, kellel on üks
või kaks alla 14-aastast last,
on õigus igal kalendriaastal
kolme tööpäeva pikkusele
lapsepuhkusele.
Emal või isal, kellel on
vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla
3-aastane laps, on õigus kuue
tööpäeva pikkusele lapsepuhkusele kalendriaastas.
Õigus lapsepuhkusele on
ka lapse eestkostjal ja isikul,
kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping.
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Saue skate-park on tunnustatud kogu vabariigis
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja

hakata sarnast parki ka endi
juurde rajama.
Saue skate -pargi loomise
lugu on midagi palju suuremat kui lihtsalt ühe ekstreematraktsiooni rajamine.
Noortekeskuse ja Erik Pirni
eestveetud projekt „Limonaadi skate -park“ on saanud
tiitli „Aasta tegu noorsootöö valdkonnas Harjumaal
2012“. Projekt oli nominent
ka konkursil „Saue linna
aasta tegu 2012”. Need tiitlid räägivad enda eest ise.

K

ui ma 2011. aasta
septembris facebookis
juhuslikult ühte skate pargi kavandit nägin,
ei osanud ma unistadagi, et
see ühel päeval ka reaalselt
teostub ja veel enam - et see
leiab tunnustust lähemal ja
kaugemalgi.
Skate -pargi kavandi autor
on Saue linna noormees Erik
Pirn, kes on olnud osaline
kõikides projektietappides. Ta
oli kohal, kui rahastajad tulid
paikvaatlust tegema. Ta läks
tööle hanke võitnud firmasse,
et olla kursis oma pargi käekäiguga. Ta aitas pargi Sauele
paigaldada ning korraldas
suurejoonelise avavõistluse,
kuhu osalejad tulid kokku üle
Eesti ja mille auhinnafond oli
tänu sponsoritele aukartustäratav.
Pargi valmimine ei läinud
kergelt. Asfaltplatsi rajamine
võttis omajagu aega ja lõplik
teostus lükkus oodatust kaugemale. Üle kivide ja kändude,
aga valmis park sai.

Saue skate- pargi loomise lugu on midagi palju suuremat kui lihtsalt
ühe ekstreematraktsiooni rajamine

Tänan siinkohal Erikut,
kes julgelt oma kavandi internetti üles pani, et see saaks
mind inspireerida projektitaotlust kokku panema, ja
loomulikult Saue linna, kes
oli nõus omaosalusele õla
alla panema ja asfaltplatsi
rajamist toetama.
Noortekeskuse skate -park ei
ole aga lihtsalt üks Saue noortele loodud atraktsioon, vaid

palju enamat. See on eeskuju,
inspiratsioon ja ehe näide
noortealgatusest, mis saab
teoks, kui piisavalt valjusti
unistada. Projekt andis eduelamuse noortele, et ka väikeses kodulinnas saab ennast
teostada ja kui julged küsida,
siis sind toetatakse.
Mitmed inimesed on meile
helistanud ja uurinud, kuidas
see projekt sündis, et siis

Matkates
üheskoos põhjast lõunasse

Nooremad matkajad Oandu-Võsu matkaraja alguses. Foto: erakogu

Üllar Põld, Kristi Kruus
Aasta lõpus jõudis noortekeskus
esitada projekti Harju maavalitsuse avatud noortekeskuste programmi, et alustada ühe suure
ettevõtmisega - meil on plaanis
järgmise aasta jooksul läbida
370 kilomeetri pikkune RMK
matkarada Oandust Iklasse.

Mõeldud-tehtud
Esimene kahepäevane retk
leidis aset 8. ja 9. detsembril.
Tellitud buss viis meid TallinnNarva maantee 52. kilomeetrile.
Matkaraja algus oli kergesti lei-

tav ja teekond lumine. Pikemad
puhkepeatused tegime Suru
raba ja Paukjärve vaatetorni
juures. Jussi Väinjärve ääres
keerasime ametlikult matkarajalt kõrvale ja läksime ööbima
Leppoja puhkekeskusesse.
Matkapäeva pikkuseks kujunes ajaliselt kuus tundi, mille
vältel läbisime 18 kilomeetrit.
Teisest matkapäevast jäid
meelde tõusud oosidele, libedad
laskumised, pehme rabapinnas ja
pikk kõndimine Aegviidu alevis.
Buss juba ootas: „Saime hakkama! Palun nüüd koju tagasi“.
Teisel päeval läbisime 23 kilo-

meetrit, aega kulus 7,5 tundi.
Nooremale koolieale oli
mõeldud matka ühepäevane
etapp 15. detsembril Oandust
Võsule. Mitmele osalejale oli
see senise elu kõige pikem
kõndimine. Lund oli metsas
palju ja kümne kilomeetri läbimiseks kulus neli tundi.
Tänaseks on raja läbimisse
panustanud 34 inimest: Üllar
Põld, Raili Sõrmus, Laura
Tammiste, Milena Gamzina,
Maris Lindmann, Kai Kaljula,
Annemai Märtson, Tiina Tamm,
Kristjan Arrak, Jaan Põllu, Karl
Kuusiku, Mario Palumets,
Kristjan Pingas, Ben Rauk,
Timo Karvanen, Kaupo Tiislär, Ain Polma, Kaspar Aadli,
Merle Aadli, Erkki Aadli,
Anna-Christi-Karita Aruksaar,
Toni Kurm, Kenneth Roomets,
Marya-Alyce Mändmaa, Mart
Ugan, Raul Jõgisman, JussKaspar Lvov, Maia Kuul, Kristi
Kruus, Reido Joosep, Robert
Janno, Tõnis Peljo, Markus
Rätsep ja Kert Kõrvas.
Mõlemal matkal osalesid
Milena Gamzina, Maris Lindmann, Raili Sõrmus, Laura
Tammiste, Tiina Tamm ja
Üllar Põld.

Erik Pirn pälvis skate -pargi projekti eest linna tänukirja. Vasakult: Erik
Pirn, volikogu esimees Valdis Toomast ja linnapea Henn Põlluaas. Foto:
Silver Arrak

LC Saue toetas
kolmelapselist peret
LC Saue president Jaan
Kalbus andis 16. detsembril klubi nimel üle rahalise
toetuse üle Egle Vogtile,
kes kasvatab Sauel üksi
kolme last.
Saue lionid tänavad kõiki,

kes on annetanud kaubakeskuses ja Maxima kaupluses
olevatesse korjanduskastidesse, osalenud lionklubi
läbiviidud loteriidel või kinkinud klubi heaks raha ja
esemeid.

Egle Vogt kahe lapsega ja LC Saue president Jaan Kalbus. Foto: Tõnu
Kumari

Sport
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Kümne olümpiastardi 42. hooaeg algas meie
noorsportlastele edukalt
Ester Legonkov
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja

T

V kümne olümpiastardi
vabariiklik 42. hooaja
esimene etapp 8. detsembril Tartus kujunes
Saue noorsportlastele edukaimaks läbi aegade, hoolimata
sellest, et võistkonnaliikmeid
kimbutasid viirushaigused ja
nii jäi koju paar vanema vanusegrupi kiiret jooksjat. Aga
- kaheksast võistlejast neli
jõudsid esikümnesse!
Nooremate tüdrukute 60
meetri jooksu A-finaali lõpetas 5.c klassi tütarlaps Laura
Häling teisena. See oli kooli uus
D-vanuseklassi rekord, aeg 8,72.

Vanemate poiste seas võistles südikalt 7.c klassi poiss
Emil Ojaperv. Emili 60 meetri
eeljooksu aeg 8,32 andis
koha B-finaalis, kus 8,27
tagas kokkuvõttes 11. koha.
Kaugushüppes jõudis Emil
viiendana finaali tulemusega
5.09 meetrit. Finaalis lisas
Emil veel mõned sentimeetrid ja tulemus 5.24 tõstis ta
neljandaks. Aga ka kolmanda
koha saavutanu laeks jäi 5.24.
Seega sai Emil tunda, mida
tähendab spordis ebaõnn.
Nooremate poiste kuulitõukes tegi toreda võistluse 4.b

Nooremate tüdrukute 60 meetri jooksu A-finaali lõpetas 5.c klassi tütarlaps Laura Häling teisena koolirekordiga. Fotod: Delfi

Emil Ojaperve (oranžis särgis) 60 meetri eeljooksu aeg 8,32 andis koha B-finaalis, kus 8,27 tagas
kokkuvõttes 11. koha

klassi poiss Stehvan Grahv.
Proovikatsetel maandus kolmekilone raudmuna kaheksa
meetri joone taha, mis andis
enesekindlust. Kahjuks jäid
võistluskatsetel finaali jõudmiseks mõned sentimeetrid
puudu ja tulemusena sai kirja
üheksas koht. Ka Frank Kuresaare kuulikaared proovikatsetel olid paljulubavad.
Tõsiselt suurte ja kaalukate
konkurentide nägemine kahandas meie poiste indu. Üsna
napilt jäi Silver Milpak 60
meetri jooksu A-finaalist välja.
B-finaali võiduga saavutas ta

Sauel toimus Eesti maakilva teine eelvoor
Tenno Sivadi
Eesti omavalitsustevahelise
mälumängu Eesti maakilb teine
eelvoor toimus 1. detsembril
Saue gümnaasiumi saalis. Enne
mängu mälestati Saue mälumänguklubi presidenti ja linnavolikogu liiget Rafael Amost, kes
lahkus ootamatult meie hulgast
novembris. Rafael oli Saue mälumängu hing ja koos temaga võitis
Saue Tammetark Eesti Maakilva
sarja kolmel hooajal.
Eelvooru Saue mängus osalesid Harjumaa kilvaesindused,
kusjuures võrreldes esimese
mänguga oli osavõtjate ring suurenenud, liitus Mõigu võistkond.
Kui mängu alguses ei saanud
favoriit Saue Tammetark - Indrek
Salis, Vello Toomik, Villu Liiv ja
Villu Tamm - kuidagi vedama
ning jagas kuuendaid ja kaheksandaid kohti, siis mida mäng
edasi, seda kindlamini hakkas
meeskond end tundma ja lõpuks
võttiski 65 punktiga esikoha.
See oli üle-eestilises arvestuses
teine tulemus,. Kindlalt esinesid
ja jõudsid koos Saue Tammetargaga kevadisse superfinaali Tallinna esindus Hiiu Blokk (Harras

Madar, Mart Rummo, Aadu Kaar,
Veikko Veersoo), Anija (Rein Laumets, Märt Schmeidt, Anne Oruaas, Valle Vilimäe ja noorkilvar
Tanel Veske) ning Rapla (Peep
Vahtrik, Toomas Uuskam, Marek
Kuub). Viimase koosseisus puudus seekord küll Eesti „kuldaju“
Igor Habal.
Rahvaliiga A-finaali jõudsid
Harku, kahemehe esindus Tallinn, Keila linn ja Keila Kruvi.
Rahvaliiga B-finaalis mängib
teiste hulgas ka Saue linna teine
esindus, Saue Sammas (Kaido
Lasn, Endla Lindmäe, Indrek Tibar,
Paavo Paas ja Karel Uurits), kel on
head võimalused läbi jaanuaris
toimuva mängu jõuda A-finaali.
Kokku osaleb tänavusel Eesti
maakilval 55 võistkonda.
Üks näide ka esitatud küsimustest: Sel ajal, kui meie esindusklubid Kalev/Cramo ja Rock,
aga ka Tarvas ja teised otsivad
oma ridadesse mängijaid nii
Euroopast kui Ameerikast, hankis Tallinna Kossuliiga meeskond
Scanweld/Eesti Näitused endale
lausa olümpiavõitja. Kelle? Vastus: Gerd Kanter.
Ettur on Saue linna mälumängu
esivõistluste superfinalist

8. detsembril võttis mälumänguklubi
Saue linna
esivõistlused
kokku superfinaaliga. Reglemendi järgi pääses superfinaali
kolm võistkonda, kes kogusid
hooaja jooksul toimunud kolme
vooru kokkuvõttes parima tulemuse. Nendeks osutusid Tammetark, Tammetõru ja Ettur. Kõik
hooajal võistelnud klubiliikmed
olid oodatud ja nendest moodustus külaliste võistkond. Pingelise
võistluse võitis ja pärjati Saue
linna mälumängu esivõistluste
superfinalistiks Ettur koosseisus
Virve Laan, Tiiu Kuuskme, Urmas
Väärtnõu ja Priit Tähtsalu. Teise
koha saavutas võistkond Tammetõru, kuhu kuulusid Paavo
Paas ja Ulvi Urgard. Kolmandaks
tuli Tammetark - Villu Liiv ja Vello
Toomik. Auhinnad olid mälumänguritele teadmiste ammutamiseks vajalikud teatmeteosed.
Saue mälumänguklubi hooaeg jätkub 2013. aastal omavalitsustevahelise mälumänguga
Eesti maakilb, mille B-finaal on
jaanuaris ja superfinaal märtsis.
Hoiame pöialt tiitlikaitsjatele!

üheksanda koha. Kui Emili
A-finaali pääs selgitati tuhandike võrdlusega, siis Silveril jäi
sajandik A-finaalist puudu.
Head jooksu näitasid Elisabeth Valdmann, Aleksandra
Ojapõld ja Frank Kuresaar.
Asendusvõistleja Kaidi Betti
Käärik üllatas uue isikliku
rekordiga.
Koolid seatakse paremusjärjestusse mitmevõistluse
punktitabeli alusel. Saavutatud kohad ei ole olulised. Mida
parem tulemus, seda kõrgemad punktid. Võistluste lõppedes oli selge, et meie kool on

kindlasti esimese kolme seas.
Aga kui nägime protokolle,
oli rõõm piiritu: Saue gümnaasium oli esimene! Järgnes
paljukordne võitja Rakvere
reaalgümnaasium, seejärel
Valga põhikool.
TV kümne olümpiastardi
esimese etapi saade jõudis
ETV ekraanile laupäeval, 15.
detsembril. Viimane kordus
on kavas 22. detsembril kell
15.30 ETV2-s. Võistlussarja
42. hooaja teine üleriiklik
etapp toimub 9. veebruaril
Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis.

Saue taekwondo klubi
taas medalitel
Saue Sõna
Saue taekwondo klubi seitse
väikest võitlejat tuli rahvusvaheliselt võistluselt koju medalitega. Seekordne saak Lätist
Ogrest, kus 15. detsembril
võistles üle 300 sportlase Eestist, Lätist, Leedust ja Venemaalt, piirdus viie medaliga.
Kuld kuulus Laura-Liisa

Kümnikule. Hõbedale tulid
Sofia Samoilova ja Carmen
Raagmets. Pronksi võtsid Lukas
Jansen ja Aleks Andrejev.
Ka treener Badr Eddine
Lamdaghri Alaoui Tallinna
grupi sportlased tulid võistlustel medalitele: kaks kulda,
kaks hõbedat ja pronks.
Võistkondlikult oli Eesti
Ogres teine.

Duatloni ja triatloni
karikasarja tulemused
Triatloni 2012. aasta hooaja pidulik lõpetamine oli 24.
novembril Järvamaal Laupa mõisakoolis.
Eesti duatloni
karikasarja tulemused
Noored A-klass
III koht Marliis Odamus
Veteranid, naised 40
I koht Terje Odamus
Veteranid, mehed 60
I koht Tõnu Odamus

Eesti triatloni
karikasarja tulemused
Veteranid, mehed 70
I koht Aado Liblikmann
Tublilt esines mitmetel triatlonidel ka sauelane
Sulev Veerberk.
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Aktiivse vananemise seminar
Armand Nagel
Eesti puuetega inimeste koja
(EPIK) suures saalis oli jõulukuu esimesel reedel aktiivse
vananemise seminar-nõupidamine. Enne algust tõmbas iga
osaleja loosipileti ja sai teada
salasoovi. Minu salasoov oli
„Igaühel oma loss ja kindlus…
Seda me nimetame koduks.
Hoia ja armasta teda”.
Avasõna ütles Harjumaa
puuetega inimeste nõukoja
(PIN) tegevjuht Kairi TozenPütsepp, kelle sõnul kuulub
organisatsiooni 18 ühingut.
Seejärel esinesid Viimsi
valla viiuldajad Urve Purga
juhendamisel, solistina astus
üles Helena Veltson. Kokkutulnuid tervitas EPIK-i juhatuse
esimees Monika Haukanõmm,
kes rääkis, et võttis osa üleeuroopalisest puuetega inimeste
konverentsist, kus tõstatusid
samad probleemid, mis meilgi
päevakorras: tööga haaratus,
sponsorite leidmine ja taidlusesse kaasamine.
Nüüd tuli rahva ette Harju
PIN-i juhatuse liige, Saue
invaühingu eestvedaja Elena
Kalbus, kes puudutas oma
sõnavõtus üht suurt ja vastutusrikast tööd, tänavu juba
kuuendat aastat järjest osalemist Viljandis toimuval vabariiklikul puuetega inimeste
taidlusfestivalil.
Festivaliks ettevalmistamine ja osavõtmine nõuab
pikaajalist ettevalmistamist
ning tublit tööd ja vaeva.
Nüüd, kus festivalist on juba
pool aastat möödunud, tuli
kõik uuesti meelde tuletada,
millega Elena sai suurepä-
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Loomaarst vastab:
soovitused koera ja
kassi jõulumenüü osas
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst
Tõ e p o o l e s t , p ä k a p i k u d
askeldavad ringi ja jõulud
on jälle kord ukse ees. Loomale on jõulud üks segane
aeg: kostüümis ja habemes
suure kotiga võõras lastakse rõõmuga tuppa, majja
tuuakse okastega puu, on
palju ja maitsvat süüa ning
väljas tüütud pauku tegevad
poisikesed.
Et pikad pühad rõõmsalt
ja rahulikult kulgeks nii kahekui neljajalgsetele, annan
mõned soovitused looma tervislikuks toitumiseks.

Heiki Lumilaid pälvis Harjumaa 2012. aasta parima tiitli ja vabariikliku aukirja. Foto: Liia Lumilaid

raselt hakkama. Saue-Keila
ühine kava „Karu lugu” täitis sellele pandud lootused.
Esinemist saatis Andres Tarja
süntesaatoril mängides ning
Mirell Leinsalu ja Eve Toomistiga koos lauldes. Kava teenis
sooja vastuvõtu.
Seepeale astus kõnetooli
Harju PIN-i tegevjuht, kes
õnnitles Heiki Lumilaidi: Harjumaa 2012. aasta parima
tiitel ja vabariiklik aukiri kuulusid Heikile. Ühtlasi toonitas
üleandja, et siin on oma osa
täita ka Heiki alati abivalmil
ja teotahtelisel abikaasal Liia
Lumilaidil.

Autasude üleandmise järel
oodati rahva ette taas Andrest,
kelle laul oli kuulajatele meeldinud. Kõlas laul „Kui jaamast
lahkub rong”. Ühtlasi sai teatavaks, et Saue linnavalitsuski
on Andrese väärt tegusid
märganud ja autasustab teda
tänukirjaga, mis anti üle linna
aastalõpu pidulikul vastuvõtul
14. detsembril.
Tahan tänada meie tublisid autojuhte Lea Türksoni
ja Jane Põldmäed, kes meid
sellel lumesajusel õhtupoolikul vedasid. Suur tänu ka
meie väsimatule juhendajale
ja õpetajale Elena Kalbusele.

◊ Ära püüa järgida võrdse
kohtlemise printsiipi ja
anda loomale sama toitu,
mida ise sööd, kuna kõik
söödav ei pruugi neljajalgsele sobida.
◊ Jälgi loomale antavat toidukogust ning ära anna
talle liiga rasvast, soolast
ja vürtsikat toitu.
◊ Proovi vältida kontide
andmist, eriti süldikondid
ja linnuluud.
◊ Väldi pähklite, rosinate

ja viinamarjade andmist
loomale.
◊ Šokolaad on loomale ohtlik juba üsna väikeses
koguses: võib tekitada
südame pekslemist, hingeldust, oksendamist,
süljevoolust ja krampe.
◊ Looma jaoks on mürgised jõulutäht, ratsuritäht
ja hüatsint. Lilleosade
söömine võib kaasa tuua
oksenduse, kõhulahtisuse,
depressiooni ja limaskestade ärrituse.
Kui loom sööb ülalpool nimetatud taimeosi või šokolaadi,
tuleks proovida esile kutsuda
oksendust - panna looma
kehamassi 10 kilogrammi
kohta üks teelusikatäis soola
keelepärale ja seejärel anda
talle natuke vett juua. Suurem kogus soola ei ole näidustatud.
Võib anda aktiivsütt,
looma kehamassi 1-2 kilogrammi kohta umbes üks
tablett. Mõistlik on pöörduda
kohe ka loomaarsti poole, kes
jagab edasisi juhiseid.
Rahulikke jõulupühi!

Vabatahtlik kogemusnõustamise
teenus puuetega laste peredele
Tallinna Puuetega Inimeste Koda

T

allinna Puuetega Inimeste Koda (TPIK)
kutsub tegusaid puudega laste vanemaid
vabatahtlikeks kogemusnõustajateks.
Meil kõigil on elus kriise ja
puudega lapse sünd perre on
tõsine väljakutse: mure lapse
pärast, rasked tunded, väsimus. Seda mõistab lõpuni vaid
teine sama olukorda kogenud
inimene. Selleks, et uue olukorraga kohaneda, vajatakse
mitmekesist abi. Üks abistamise moodus on võrdsel toel
põhinev kogemusnõustamine.

Võrdset tuge saab osutada
inimene, kellel on abivajajaga
sarnane elukogemus, kes on
läbi teinud mõningase kohanemisprotsessi, on iseendaga
sinapeal ja soovib aidata saatusekaaslasi.
TPIK käivitab koostöös Tallinna, Saue linna ja valla ning
Maardu linnaga vabatahtliku
kogemusnõustamise teenuse
puuetega laste peredele alates
2013. aasta aprillist, selleks
valmistame ette vabatahtlikud
kogemusnõustajad.
Koolitused algavad 2013.
aasta jaanuari teisel poolel,
koolituse maht on 30 tundi,
koos käime 5-6 korral. Rühmas

on 12 osalejat, komplekteerime
nii eesti- kui venekeelse rühma.
Oleme planeerinud eestikeelse
rühma kooskäimise ajaks
laupäeva. Venekeelse rühma
koolitus hakkab toimuma teisipäeviti, ajad täpsustame
eelkohtumisel. Koolitusi viivad
läbi psühholoogid Eda Kaljuste
(eesti grupp) ja Oksana Peetsalu (vene grupp).
Koolitustsükkel algab eelkohtumisega, mis kestab paar
tundi ning kus tutvustatakse
kogemusnõustamise ideed ja
koolituskava ning saadakse
omavahel tuttavaks. Koolitustest osalejatele, kes vajavad
lapsehoidu, oleme ette näinud

lapsehoiuteenuse kompenseerimise koolituste ja supervisioonide ajaks, samuti nõustamiseteenuse pakkumise aegadel.
Eelkohtumine eestikeelsele
rühmale toimub neljapäeval,
24. jaanuaril, kell 16.3018.30 ja venekeelsele rühmale
teisipäeval, 22. jaanuaril, kell
16-18. Toimumiskoht on Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskus (Endla 59).
Koolitusele saab registreeruda kuni 11. jaanuarini
e- posti aadressil kylli@tallinnakoda.ee.
Kokkuvõte projektist leiate
http://www.tallinnakoda.ee/
index.php?3,1458,16,1. Lisa-

infot jagab Külli Urb, telefon
55672585, e-posti aadress
kylli@tallinnakoda.ee.
Projekti „Kogemusnõustamise teenus puuetega laste
vanematele“ rahastab EestiŠveitsi koostööprogrammi
vabaühenduste fond ja kodanikuühiskonna sihtkapital.
INFOKASTI
Tallinna Puuetega
Inimeste Koda
Endla 59, 10615 Tallinn
Telefon: 656 4048
E-posti aadress:
koda@tallinnakoda.ee
http://www.tallinnakoda.ee
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Jumalateenistused
detsembris Saue kirikus
„Ärge kartke! Sest vaata, ma
kuulutan Teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale, et
teile on täna sündinud Päästja,
kes on Issand Kristus».” Luuka
ev.2:10-11

Teisipäev, 25. detsember kell
13 jõulude esimene püha

Pühapäev, 23. detsember
kell 13 neljas advent

Kolmapäev, 26. detsember
kell 13 jõulude teine püha

Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue koguduse ansambel.

Koosviibimist juhatab Vahur
Utno, laste laulud ja jõuluvana.

Esmaspäev, 24. detsember
kell 17 jõululaupäev
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Muusikaga teenib Saue koguduse noorte ansambel, laulame koos jõululaule.

Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Saue
koguduse naiskoor.

Esmaspäev, 31. detsember
kell 17 vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Laulame koos jõulu- ja aastavahetuse laule.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Saue päevakeskuse
tegemised detsembris ja
jaanuaris
Esimesest advendist kolmekuningapäevani on päevakeskuses
avatud jõulunäitus „Hea soov“.
Igale heale soovile on koht
näitusel. Korraldab ELK Keila
Kiriku Saue Kogudus.
24. detsembril kell 16 jõulujumalateenistus Saue kogudusele Keila kirikus. Osavõtusoovist
palume teatada päevakeskusele.
27. detsembril kell 15 eakate
jõulupidu Saue gümnaasiumis.
Oodatud on kõik, kel aastaid

70 ja enam. Vajalik eelnev
registreerimine.
11. jaanuaril tervisepäev
Saue päevakeskuses. Ipharma
tervisetooted, kolesterooli ja
veresuhkru mõõtmine. Täpsem
info päevakeskusest.
13. jaanuaril projekti „Köök
ühendab rahvast“ uue aasta
kohtumine.
NB! Saue linna invaühingu
koosolekut 2013. aasta jaanuaris ei toimu!

Koduste laste jõulupidu
Anneli Ritsing
Lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
Saue linna koduste laste jõulupidu oli 16. detsembril Saue
kontserdisaalis. Peole olid kutsutud 2011. aastal või varem sündinud eelkoolieas lapsed, kes ei
käi lasteaias või lastehoius.
Koolimaja fuajees ootas
mudilasi punapõskne jõuluvana, kes iga lapsega veidi
juttu ajas või talle pai tegi.
Hoogsate jõululauludega hoidis tuju üleval Saue poiste-

koor. Väikesed poisid ja tüdrukud õõtsusid ema-isaga kaasa.
Kontserdi lõppedes jagas
jõuluvana igale pisipõnnile kommipaki ja pehme mänguasja.
Kui mõni pere ei saanud
kontserdil osaleda, siis jõulupakk ootab teid Saue linnavalitsuse kabinetis 107 kuni 14.
jaanuarini 2013. Info telefonil
6790196 või e-posti aadressil
anneli@saue.ee.

Jõululaat läks korda
Sirje Luberg
Huvikeskuse juhataja
Saue huvikeskus korraldas 8.
detsembril koolimajas jõululaada, kus müüdi hulgaliselt
käsitöö-, tarbe- ja toidukaupu.
Omavalmistatud käsitööd ja
küpsetisi olid tulnud müüma ka
Saue haridusselts Vitalis ja päe-

vakeskuse käsitööringid. Päkapiku töötoas meisterdati kaarte,
jõuluehteid ja kingipakendeid.
Traditsioonilise heategevusloterii korraldasid Saue
naisselts ja LC Saue. Loteriist
saadud tulu otsustati annetada
vanaemale, kes Saue linnas
üksi lapselapsi kasvatab.

Noortekeskuse projekt tõi kokku noored lapsevanemad. Foto: Silver Arrak

Tugevad pered
moodustavad tugeva kogukonna
Kristi Kruus
Septembris alustas noortekeskuses uutmoodi projekt,
mis oli suunatud noortele
lapsevanematele. Projekti
eesmärk oli tuua koduste väikelaste vanemad kokku ning
anda neile võimalus omavaheliseks suhtluseks ja enesearenguks.
Aktiivne kooskäimine kestis
kolm kuud ja tänaseks on see
projekt ametlikult lõppenud.
Töötoad ja koolitused olid
huvitavad ja mitmekesised
ning osalejad, keda oli kokku
ligi 20 erinevat peret, jäid
tegevustega nii rahule, et esitasid projekti Saue linna aasta

teo tiitlile kandideerima.
Töötoad, mida projekt
pakkus, olid näiteks keraamika, taaskasutus, seikluskasvatus ja kokandus. Terve
Eesti SA viis läbi kaks väärt
koolitust: „Minu laps, alkohol ja tulevik” ning „Lapse
areng täiskasvanute maailmas”. Lisaks käisid aeg-ajalt
esinemas erinevad esitlejad,
näiteks looduslike Weleda
toodete edasimüüja Kristina
Rosin ja Keila noorteinfo- ja
karjäärikeskuse spetsialist
Triin Peterson.
Projektis osalesid aktiivsed
noored emad, kes tahaksid ka
edaspidi ühiselt toimetada. Juba
korraldasid nad talvise laste- ja

noorteasjade kirbuka ning alustasid keraamikaringiga.
7. detsembril toimus grupi
viimane kohtumine sel aastal.
Noored emad vaatasid ühiselt
tagasi toimunule ja kiikasid
tulevikku - kuidas edasi?!
Jaanuarist hakkab pereklubi toimetama koostöös
Saue linna lastekaitse ühinguga. Ühiselt valitakse välja
koolitused, milles osaleda,
töötoad, kus meisterdada,
ja kirjutatakse projekte, et
uuteks tegevusteks lisarahastust leida.
Saue noortekeskus tänab
kõiki aktiivseid projektis
osalejaid ja soovib peredele
rahulikku jõuluaega!

Saue huvikeskuse uudised
Koolivaheaja kunstipäev huvikeskuse kunstiringide õpilastele 3. jaanuaril kell 12-14
Saue koolimajas
Kavas erinevad tegevused:
meisterdamine, voolimine,
joonistamine, tööde näitus ja
ühismängud.
Lauluklubi 4. jaanuaril kell
19 Saue koolimajas. Juhendab Katrin Järvlepp
Line-tants algajatele 6. jaa-

nuaril kell 19-20 Saue koolimajas. Juhendaja Kaie Seger.
Ootame uusi huvilisi!
Showgrupi Vikerkaar 50.
juubeli kontserdid 18. jaanuaril kell 19 ja 19. jaanuaril kell
17 Salme Kultuurikeskuses.
Vene kultuuriõhtu 25. jaanuaril kell 19 Saue kontserdisaalis.
Rakvere teatri etendus
„Lennane`i kaunitar“ 1. veebruaril kell 19 Saue kontser-

Politsei- ja päästeteated
Põhja prefektuur
◊ Ööl vastu 7. detsembrit
varastati Saue linnas veoautost teler, fotoaparaat,
naviseade ja digiboks.
◊ 27. novembri öösel varastati Sauel lahti jäetud
uksega eramust telefon
ja rahakott, milles olnud
pangakaardiga võeti ka
pangaarvelt välja sularaha. Kahjusumma on
täpsustamisel.

Põhja päästekeskus

◊ 16. detsembril kell
15.12 teatati tugevast

tahmapõlengust Sauel
Tammetõru tänava kolmekorruselise maja korstnalõõris. Päästjad palusid
elanikel kiiresti kutsuda
korstnapühkija. Tahma
süttimine korstnas ei ole
otseselt ohtlik, kuid ülekuumenenud kividest või
korstnapragudest välja
tungivatest sädemetest
võib alguse saada suurem
põleng. Korstnad ja lõõrid
peavad olema enne talve
saabumist pühitud ja
kontrollitud.

disaalis. Piletid müügil alates
7. jaanuarist E-N 15-18 huvikeskuses.
Keraamika täiskasvanutele
alates 7. jaanuarist E ja T kell
18.30-21 Saue koolimaja
keraamika töötoas.
Täpsem info telefonidel
6595009, 5234339, e-posti
aadressil huvikeskus@saue.
ee või kodulehelt huvikeskus.
saue.ee.

Sünnipäevalapsed
detsembris
Magdalena Söödre
Hermine Schön		
Alina Laurberg		
Aleksander Olesk		
Benita-Elmerise Pärn
Laine Taalberg		
Meedi Zoova		
Valve Lindeberg		
Heino Nuut		
Milvi Alev		
Arnold Mägi 		
Laine Rinne 		
Ly Vikerpuu		
Roland Villoko		
Uno-Aleksander Liik
Palju-palju õnne!
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Kuulutused
Teenused
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com, telefon 56600290.
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581
Kinnisvara
Müüa Kuuseheki tänaval kanaliga garaaž. Hind 3000 eurot.
Telefon 56698863.
Müüa 2-toaline korter: uus,
heas korras, 2005. aastal ehitatud majas aadressil Koondise
26, Saue mõisapargi ääres
roheluses, IV korrus, 57m2,
avatud köök. Vajadusel jääb
sisse kogu mööbel. Kontakteeruda telefonil 56900057.
Anda rendile neli kõrvuti asuvat garaažiboksi Sauel Kuuseheki tänaval. Info 5640109.
Müük
Müüa turbabriketti, ümmargust ja kandilist puitbriketti
ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615.

Müüa soodsalt kuivi küttepuid
(30- 60 cm), saepindusid
ja -materjali. Lintsaekaatri
teenus. Transport. Saku
vald, Männiku küla, telefon
56562009, resultes@resultes.
ee,www.resultes.ee.

sega 1-2 tööpäevaks nädalas.
Hoidmine laste oma kodus
Sauel. Telefon 53471344.

Kuivad kamina/pliidipuud 30
cm; võrkkottides 40l/60l. Kask/
lepp,segapuu. Kuivad ahjupuud kottides ja laotuna , min.
kogus 3 rm. Metsakuiv mänd;
kask; segapuu -40 cm -kottides 80l;50cm- laotud. Puu
kuivanud 2 aastat. Vedu Harjumaal tasuta, hinnad alates
1,7 eurost. Telefon 56475960,
56364633, e-mail apq@hot.ee.

Mälestame
EVI DEKLAUD
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Saue Linna Invaühing

Otsin tööd
Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja looduskivi paigaldus.
Töödest pildid. Materjal,
transport meie poolt. Telefon
58033448.
Pakun tööd
Otsin lapsehoidjat 2-aastasele
poisile, 2-3 päeva nädalas.
Tel. 56630591

Avaldame kaastunnet
lastele ja lastelastele kalli
HELI PALMSAARE
surma puhul.
Perekonnad Adamson,
Viiding, Lutter, Edesi ja
Evestus

Armast ja head
asutajaliiget
SALME KURELLI
mälestab seltsing
Tammetõru

Otsin hoidjat 3 lapsele vanuses 6, 4 ja 2,5 aatat , sagedu-

Rakvere teatri etendus „Leenane´i kaunitar“
Martin McDonagh „Leenane´i
kaunitar“ (Scéal Éireannac) 1.
veebruaril 2013 kell 19 Saue
kontserdisaalis.
Tõlkija Erkki Sivonen.
Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Üllar Saaremäe.
Kunstnik Mae Kivilo.
Osades Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja Velvo Väli.
Iirimaal öeldakse, et kui

astelhernes enam ei õitse,
on suudlemise aeg möödas.
Visa hingega astelhernes õitseb aga varakevadest hilissügiseni. Mägises ja karmis
Iiri külakeses elav Maureen
on neljakümne aasta jooksul
suudelnud vaid kahte meest.
Tema ema Magi arvates on
sedagi liiga palju. Maureen`i
ja tema seniilsust teeskleva

ema suhted pannakse proovile, kui nende ellu sekkub
tütrele armastuselootust pakkuv mees.
Piletid hinnaga 10 eurot
(täispilet) ja 8 eurot(sooduspilet
pensionäridele, õpilastele) müügil Saue huvikeskuses (Saue
koolimajas ruum 124) alates 7.
jaanuarist E-N kell 15-18 ja tund
enne etenduse algust kohapeal.

Josera on sõpruse maitse, sama eriline kui teie lemmikloom!
Josera pereettevõte Saksamaal on tootnud tervislikke ja kõrgkvaliteetseid loomasöötasid üle 60 aasta. Need on
kogemused, millest saavad kasu kõik kellel on koerad ja kassid.
Kõikide Josera toodetega võite te kindlad olla - kontrollitud ja testitud kvaliteedile, toormaterjalide valikule ja
tootmisele, mis on piinlikult täpne ja kohusetundlik ning samuti keskkonnasõbralik.
Liha koostisosad Josera koera- ja kassitoidus tulevad kõik toidukvaliteediga lihatööstusest. Teravili, mida
kasutatakse, tuleb peamiselt kitsalt ringilt põlluharijatelt. Josera toormaterjalid nagu ka lõpptooted on allutatud
rangele kvaliteedisüsteemile, mida juhivad kogenud tehnoloogid.
Josera spetsialistid teostavad laiaulatuslikke ekspertiise ja katseid. Teaduslik kompetentsus saavutab täiuslikkuse
läbi tiheda koostöö paljude instituutide ja uurimisasutustega. Pärast seda, kui uued tooted on teadlaste poolt
heaks kiidetud, liiguvad nad edasi järgmisesse faasi. Tooteid testitakse meie oma lemmikloomade peal. Kui
tulemused on positiivsed, siis alles jõuab toode Josera tootmisliinile.
Josera koera- ja kassitoidud jagunevad kahte kategooriasse
1. Josera Emotion Super Premium koera- ja kassitoidud.
2. Josera Basic-Line Premium koeratoidud ja kassitoit.
Kõik Josera kassi- ja koeratoidud on saadaval Saue Loomakliinikus. Täpsem info Saue Loomakliinikust või
www.rotaks.ee
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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

Saue Sõna 21. detsember 2012

