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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue Linnavolikogu esimehena
jätkab Valdis Toomast
Saue Sõna

Saue linnas sündis 28. oktoobril
valimisliidu Kindlad tegijad, erakonna Isamaa ja Res Publica Liit
(IRL) ning Eesti Keskerakonna
võimuliit, kui osapooled allkirjastasid koalitsioonilepingu (lk 4,5).
Kokkulepitult sai valimisliidule
Kindlad tegijad linnapea, IRL-ile
volikogu esimehe ja keskerakonnale volikogu aseesimehe koht.
Koalitsiooni linnapeakandidaat
on Henn Põlluaas. Lehe ilmumise ajaks peaks olema linnapea
valitud ja linnavalitsuse koosseis
kinnitatud: volikogu istung oli
välja kuulutatud 7. novembriks.
Volikogu teine aseesimees Matti Nappus

Saue Linnavolikogu VII koosseis valis 31. oktoobril volikogu esimehe ja aseesimehed.
Linnavolikogu esimehena jätkab Valdis Toomast, kelle poolt
hääletas 11 kuueteistkümnest
kohalviibinud volinikust.
Volikogu esimene aseesimees on Jaan Moks 14 poolthäälega ja teine Matti Nappus
- 13 poolthäält.

Küsimustele vastab Valdis
Toomast
Oled volikogu juhtinud viis
aastat ja 10 kuud. Mida sellest
perioodist esile tõsta, mis oleks
võinud olla teisiti?
21. jaanuaril 2008 esmakordselt volikogu esimeheks
saades oli tunne nagu tundmatus kohas vette hüpates.
Kõik oli uus, kuigi olin juba

Volikogu esimene aseesimees Jaan Moks

pea üheksa aastat volikogus
olnud, kuid liikmena ei taju
täie selgusega volikogu juhtimist ja vastutust, mis kaasneb
esimehe ametiga.
2010. aasta algusest on
volikogul assistent. Enne seda
tegi volikogu tööd linnakantselei ametnik osalise koormusega. Kõik oli alati tehtud, aga
näiteks komisjonide koosolekute protokollimiseks tal aega
ei jagunud.
Ühe huvitavama kogemusena toon välja esimese
eelarve koostamise eurodes:
numbriliselt muutus linnaeelarve väga väikeseks.
Viimased kolm aastat on
volikogu olnud paberivaba:
kõigil liikmetel on volikogu
tööks vajalikud sülearvutid.
Positiivne on, et 2012.
aasta kevadel ametisse asu-

nud linnapea Henn Põlluaas
ja valimisliit on osutunud
usaldusväärseks ja mõtlevaks
koostööpartneriks.
Mis teisiti? Kahju, et meie
hulgast lahkus pikaajaline linnajuht Orm Valtson. See kurb
sündmus viis ka koalitsiooni
lagunemiseni. Võimuvahetused ja umbusaldamised ei ole
kunagi head, nad mõjuvad halvasti linna arengule ja asjaosaliste närvidele.
Mida pead volikogu töös kõige
olulisemaks?
Volikogu tööd tuleb teha isiklikku kasu taga ajamata. Põhiline rõhk on linna ja piirkonna
arengul. Kõigil nimekirjadel
on oma nägemus arengust,
aga eesmärk peaks olema üks.
Kogemused näitavad, et nii
alati ei lähe. Ka Saue areng on

Foto: Silver Arrak

kannatanud tänu volikogu liikmete üksteisele ärategemisele.
Millise tundega nelja aasta
pikkusele tööperioodile vastu
astud?
Esimene istung oli väga korrektne ja rahulik, teisalt seab
seadus selle läbiviimisele
omad reeglid. Järgnevatel
istungitel on teemasid rohkem,
algavad diskusioonid, välistada
ei saa erimeelsusi.
Tulevik ei ole pilvitu. Koalitsiooniplaanide elluviimiseks
ja linna eelarvetasakaaluks on
vajalik maksubaasi säilimine
ja kasv. Mida teeb Eesti ja
meid ümbritsevate riikide
majandus, me ei tea ette.
Loodame, et arendused, mis
linnas on pooleli, valmivad,
elanike arv kasvab ja tulubaas
suureneb.

Millised lahendamist nõudvad
küsimused Saue Linnavolikogu
ees ootavad?
Lähiajal ja järgnevatel aastatel tulevad pingelised
eelarvearutelud. Koalitsiooniprogramm näeb ette kooli
ja linnaelanike sportimisvõimaluste parandamise.
Saue teede olukord ei ole
kõige parem, lasteaed vajab
kohe suurt remonti ja paljud
muudki olulis ed küsimused
ootavad lahendusi.
Saue Sõna NR 20 (404)
8. november 2013
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 22. novembril

Haridus ja eelarve
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Linnavalitsuse
raamatupidamine lõi teisi
omavalitsusi
huvitava
töökeskkonna

Kooli pealisehituse avas ka
Carolin Kohava

Sirje Piirsoo

Carolin Kohava on üks väike,
tore ja julge tüdruk Saue Gümnaasiumi 2.d klassist, kelle
direktor Jaan Palumets täiesti
juhuslikult endale garderoobifuajee pealisehituse avamisel
appi kutsus ning kelle nimi
lehes teiste tähtsate lindilõikajate seas viimase hetke kiirustamise tõttu mul märkimata
jäi - vigu on õnneks võimalik
parandada.
Ja näed, kuidas fortuuna
õige üles leiab! Kuigi õpilase valik lindilõikamiseks
oli juhuslik, võib Carolini isa
sugupuust leida sügavamaid
seoseid Saue kooli ajalooga.
Carolini isa suguvõsast on
pärit Priidu Kohava, Saue algkooli esimene direktor aastast
1921, kui Saue vallas Vanamõisa külas kool avati. Kuidas
kooli avamine kulges, saate

Saue Linnavalitsus kehtestas 23. oktoobri istungil
Saue linna eelarve algandmete korje- ja koondeelarve
sidusfailide müügihinnaks
500 eurot. Millega on tegu?
Pearaamatupidaja Ingrid
Niidi sõnul on Saue Linnavalitsuse raamatupidamises
ta enda ja ökonomist Tuuli
Urgardi koostöös valminud
hädatarvilik keskkond,
mis võimaldab igapäevatööd ökonoomsemalt teha,
arvandmeid koguda, koondada ja analüüsida.
Tabelarvutusprogrammis
Excel on loodud viidete ja
valemitega varustatud ühendatud failide süsteem, mis
koondab automaatselt eelarve
algandmed lõpptulemisse
- detailsed alaeelarved eelarvestrateegiasse kuni eelarve
kinnitamise eelnõuni välja.
Linnaeelarve käsutajad, sh
hallatavad asutused esitavad
raamatupidamisele detailsed
alaeelarved kuuel Exceli töölehel paikneva vormina. Et
kogu laekunud andmemahtu
ei peaks ümber kirjutama,
koondab loodud keskkond
andmed mitmel erineval väljundil ja on seotud rahandusministeeriumi eelarvestrateegia tabelitega. Lisaks annab
loodud keskkond väljundid
eelarve seletuskirja tabelitesse-graafikutesse.
Ühtpidi on võimalik
minna detailidesse tagasi ja
analüüsida näiteks iga ametikoha kulusid. Teistpidi on
lihtne kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) järgi
erinevate valdkondade lõikes detailsed alaeelarved
välja võtta. Eelarveprojekti
muudatused või lisaeelarve
andmed salvestuvad sama
detailselt kogu süsteemis.
Kui Ingrid Niid hiljuti
raamatupidajatele suunatud teabepäeval eelarvestrateegiat ja selle koostamist tutvustas, selgus, et
teised omavalitsused tunnevad meil valminu kasutamise vastu huvi. Nii said
sidusfailid endale hinna
ja neid on võimalik koos
esmase kasutajakoolitusega
Saue Linnavalitsusest osta.
Esimesed huvilised on juba
ühendust võtnud.

Sirje Piirsoo

Linnaeelarve
täitmine
seisuga 30.
september
2013

Saatuse tahtel oli kooli garderoobi-fuajee pealisehituse avamisel linti
lõikamas Carolin Kohava, kelle isa suguvõsast on pärit Saue algkooli
esimene direktor Priidu Kohava. Foto: Sirje Piirsoo

lugeda Saue Haridusseltsi
Vitalis veebilehelt http://www.
hot.ee/shs2/ajalugu.html.
Carolinile aga uued ruumid
teisel korrusel meeldivad.

Vahetunde veedab ta kas pinkidega koridoris klasside ees
või siis käib koos sõpradega
sööklas automaadist piima
joomas. Ema märgib, et see

on tõesti tore, et lapsed
saavad piima juua nii palju,
kui tahavad, ja et nad tänu
söökla laiendusele ei lõunata
enam pea kohe hommikul,
kui kooli jõuavad. Direktor
Jaan Palumetsa sõnadega ei ole enam tegu „söögikallakuga kooliga“.
Carolinile meeldib matemaatika, eesti keel ja muusika ning ta unistab saada
tantsijaks. Mina küll usun, et
unistused, millesse südamega
uskuda, täituvad. Seda enam
Carolini unistus: ta alustas
tantsimist juba 3-aastasena
Palestras ja jätkab tänavu
sügisest noortekeskuse showtantsutrennis. Lisaks meeldib
Carolinile sportida ja ta võtab
osa sarjast „Sauelane liikuma“. Õhtujooksu lastejooksudel on ta oma vanuseklassis
tulnud kolm korda medalile,
üks neist kuldne.

SEISUGA 30.09.2013
Tekkepõhine eelarve täitmine

eelarve

täitmine

%

Põhitegevuse tulud

6 719 609

5 049 507

75%

sh üksikisiku tulumaks ilma II
lisaeelarveta

4 608 325

3 428 734

74%

Põhitegevuse kulud

6 697 795

4 557 251

68%

21 814

492 256

X

3 604 535

1 988 624

55%

Ingrid Niid
Saue Linnavalitsuse
pearaamatupidaja

PÕHITEGEVUSE TULEM

Saue linnakassasse laekus 30.
septembri seisuga 6,5 miljonit eurot ja linnakassast tehti
väljamakseid 6,2 miljoni euro
ulatuses. Linnakassa oli 30.
septembri seisuga 327 300
euroga jooksvas ülejäägis.

Saadav SF põhivara soetamiseks

455 438

469 082

103%

Finantskulud

113 681

19 878

17%

-3 262 778

-1 537 419

47%

2 963 565

1 128 565

38%

148 053

102 715

69%

2 815 512

1 025 850

36%

-425 453

327 322

x

Põhivara soetus

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULEM
Laenude võtmine
Laenude tagasimaksmine
FINANTSEERIMISTEGEVUS
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Elron avaldas järgmise
aasta sõiduplaanid
Raili Mänd
AS Eesti Liinirongid
Elroni kodulehel on avaldatud
üle-eestilised reisirongide sõiduplaanid, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist.
Uued sõiduplaanid pakuvad
kiiremaid ühendusaegu ning
sagedasemaid väljumisi.
Sõiduplaanid: http://
www.elron.ee/ettevottest/

uudised/337-soiduplaanid
Elron avaldas ühtlasi ka
piletihinna-soodustuste korra
oma kodulehel, mis hakkab
kehtima alates 1. jaanuarist.
Info on leitav http://www.elron.
ee/ettevottest/uudised/335piletihinna-soodustustestuuel-aastal aadressilt.

19. novembril infopäev
„Ettevõtte rahapäev“
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koos
maakondlike arenduskeskuste (MAK) võrgustikuga
korraldab 19. novembril
kell 12 Tallinnas Mektory
konverentsisaalis (Raja 15,
Tallinn) arengukapitali vajadusega väike ja keskmistele
ettevõtetele ning maakondlike arenduskeskuste kon-

sultantidele kapitali kaasamise võimalusi käsitleva
infopäeva „Ettevõtte rahapäev“.
Vajalik on eelregistreerimine kuni 11. novembrini,
osalemistasu on 9 eurot.
Ajakava ja info registreerimise kohta asub
http://www.heak.ee/4958.

8. november 2013 Saue Sõna
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Huvikeskuses
valmisid rahvusmustrites piimakannud
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja
Kultuuripärandi aasta projekt
„24 tundi Eestimaa rahvamajas“ kutsus üle Eesti rahvamaju ja kultuurikeskusi
tegelema 24 tunni jooksul erineva kultuuripärandiga ja just
nimelt seepärast korraldas
Saue Huvikeskus 26. oktoobril oma uues kunstiklassis
töötoa „Rahvusmustrites piimakannu valmistamine“.
Eesmärk oli õpetada osalistele savist piimakannu
valmistamist ja selle kaunistamist rahvusmustrite või
peremärkidega. Tore, et osalejate hulgas oli nii lapsi kui
täiskasvanuid, oli emasid ja
nende tütreid.
Huvikeskuse täiskasvanute
keraamikakursuse juhendaja
Virve Laane õpetusel valmis
kõigepealt kannu pinnalaotus
paberil, seejärel sai valtsi abil
savitükk sobiva paksuse ning
edasi kanti paberist pinnalaotus

Päris omavalmistatud piimakannud ootavad värvimist ja põletamist.
Fotod: Sirje Luberg

savile ja algas kleepimistehnikas kannu valmistamine. Kannude kaunistamiseks rahvusmustritega oli välja pandud
erinevaid mustrinäidiseid ja
käsitööpitsi.
Kolm tundi möödus kiiresti, sest töö oli huvitav ja
mitmekesine. Rõõm tehtust
tõi naeratuse näole ning õpitut jäi meenutama päris omavalmistatud ja kaunistatud
piimakann.

Huvikeskuse uues kunstiklassis valmisid rahvusmustrilised piimakannud

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 23.
oktoobri istungi päevakorras
oli 13 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kehtestas Saue Noortekeskuse arengukava aastateks
2013-2017.
◊ Eraldas Saue Spordiklubile
noorte sporditegevusetoetust 1120 eurot 14 Saue
linna noore treeningkulu
katteks perioodi 1. jaanuar
kuni 31. august eest.
◊ Võ t t i s v a s t u m ä ä r u s e
„Õpilaste toitlustamise kord
Saue gümnaasiumi sööklas“.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt:

Saue Haridusseltsile Vitalis
300 eurot Saue Noortefilmi
Festivali SNOFF korralduskulude katteks; MTÜ-le
Saue Folk 180 eurot rahvatantsu- ja rahvamuusikaõhtu
korralduskulude katteks;
karateklubile Kimura Shukokai 470 eurot kahe Saue
noore osalemiseks juunioride
meistrivõistlustel Soomes;
Harjumaa Omavalitsuste Liidule 400 eurot Saue Muusikakooli jazzansambli Mental
Floss esinemiskulude katteks
Helsingi Mardilaadal; Saue
Spordiklubile 400 eurot
noorsportlase osalemiseks
üleriigilistel võistlustel.
◊ Määras ühele Saue linna
õpilasele erandkorras sõi-

◊

◊

◊

◊

◊

◊

dusoodustuse.
Peatas kahel juhul riikliku
lapsetoetuse maksmise ühele
vanemale ja jätkas selle
maksmist teisele, kes last
tegelikult kasvatab.
Maksis oktoobris koduse
mudilase toetust 51 perele
kokku summas 3282,5 eurot.
Otsustas maksta perioodilist
sotsiaaltoetust 20 juhul ja
ühekordset sotsiaaltoetust
30 abivajajale kokku summas 990,35 eurot.
Pikendas kahe Saue linnale
kuuluva sotsiaaleluruumi
üürilepingut.
Maksis sünnitoetuse
esimest osa kahele perele
kokku summas 195 eurot.
Arvas bilansist välja ühe

sotsiaaleluruumi üürivõla
seoses üürniku surmaga.
◊ Kehtestas Saue linna eelarve algandmete korje- ja
koondeelarve sidusfailide
müügihinnaks 500 eurot.
◊ Kinnitas lihthankel „Kommunaaltraktori ja lisaseadmete ostmine” edukaks OÜ
Stokker Agri pakkumuse.
28. oktoobri erakonnalisel istungil kinnitas linnavalitsus Saue
Gümnaasiumi siseõue haljasala
asendamisel unikivi sillutisega
parimaks pakkujaks Betoonisepad
OÜ ja Saue Huvikeskuse poolt 22.
novembril Lepiku külalistemajas
korraldatava MTÜ-de ümarlaua
osalustasuks kolm eurot ühe osaleja kohta.

Hääleta, mis on Saue linna aasta tegu 2013
Konkursile „Saue linna aasta
tegu 2013“ esitasid linnaelanikud seitse ettepanekut.
Nüüd on kõigil sauelastel
linna kodulehe küsitlusvormi
(www.saue.ee) või Saue Sõnast
väljalõigatud hääletusedeli
vahendusel võimalik kuni 1.
detsembrini hääletada, milline neist ettevõtmistest väärib
tänavuse aasta teo tiitlit.
Hääletus on nimeline. Hääle
saab anda vaid ühele kandidaadile ja poolikult täidetud ankeet

või sedel arvesse ei lähe.
Kodulehelt täidetud ja saadetud küsitlusvormid laekuvad
automaatselt linnavalitsusse.
Lehest väljalõigatud hääletussedel tuleb tuua Saue Linnavalitsusse aadressil Tule tänav
7. Töövälisel ajal saab selle
panna Saue Linnavalitsuse
postkasti samal aadressil.
Võitjat tunnustavad volikogu
esimees ja linnapea aastalõpu
vastuvõtul 13. detsembril
Saue Kontserdisaalis.

HÄÄLETUSSEDEL
Konkursi „Saue linna aasta tegu 2013“ kandidaadid

Saue Gümnaasiumi juurdeehitused

Vaasan Grupi külmutatud pagaritoodete tehas

Raamat „Linnas on ilu“

Sarapiku suusa- ja kelgumäe laiendamine

Saue linna 20. sünnipäeva pidu

Moodullasteaed Saue lasteaed Midrimaa juures

Saue linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
laiendamise projekt
Ankeedi täitja ees- ja perekonnanimi
HÄÄLETA ELEKTROONSELT WWW.SAUE.EE

Meeldetuletus:
ootame
jõulu- ja
sünnipäevatoetuse
avaldusi
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Tuletame meelde, kes ei
ole veel avaldust esitanud,
et kõikidele pensionäridele, töövõimetuspensionäridele ning puuetega
lastele makstakse jõulu- ja
sünnipäevatoetust. Toetuse saamiseks on vajalik
esitada kirjalik avaldus
Saue Linnavalitsusele.
Sünnipäeva- ja jõulutoetuse avaldus on ühisel
blanketil. Toetuse blankett
on saadaval linna kodulehel, Saue Päevakeskuses
ja linnavalitsuse infoletis.
Avaldusi võetakse vastu
linnavalitsuse infoletis Tule
tänav 7 ja e-posti aadressil saue@saue.ee. E-posti
teel esitatud avaldus peab
olema digiallkirjaga.
Jõulutoetust makstakse vanadus- ja töövõimetuspensionäridele ning puuetega lastele.
Toetuse suurus on 20 eurot
ja see makstakse välja detsembrikuus. Toetuse avaldusi võetakse vastu kuni
15. novembrini.
Sünnipäevatoetus vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele ja puuetega
lastele.
Toetuse suurus on 20
eurot. Toetuse saamiseks
on vajalik esitada kirjalik
avaldus hiljemalt sünnipäevakuul. Sünnipäevatoetus makstakse välja taotleja
pangaarvele hiljemalt sünnipäevakuu viimasel päeval.
Esitatud avaldus jääb
aluseks järgnevate aastate
jõulu- ja sünnipäevatoetuste väljamaksmisel. Avalduses esitatud andmete
muutumisest palume teavitada linnavalitsust.
NB! Alates 1. oktoobrist
2013 on kõikide vanadusja töövõimetuspensionäride
ning puuetega laste sünnipäevatoetuse saamise tingimuseks, et taotleja registreeritud elukoht on olnud
Saue linn vähemalt kolm
kuud enne toetuse saamise
õiguse tekkimist.
Info telefonidel 6790174
või 6790176.
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Koalitsioonikokkulepe
Sõna ja sotsiaalmeedia
vahendusel regulaarselt
ülevaadet linnas toimuvast,
arengust ja eesmärkidest.
9. Otsime võimalusi linna
eelarvetulude tõstmiseks,
taotleme ja kasutame maksimaalselt ära Eesti ja EL
struktuurfondide vahendeid, kaasame investeeringuteks erakapitali.

IV Turvalisus, transport ja
keskkond
Saue linnas jätkab senine koalitsioon. Osapooled - valimisliit Kindlad tegijad, erakond Isamaa ja Res Publica
Liit ning Eesti Keskerakond - allkirjastasid koalitsioonilepingu 28. oktoobri õhtul. Foto: Sirje Piirsoo

Sauel, 28. oktoobril 2013
Valimisliidu Kindlad tegijad,
Isamaa ja Res Publica Liidu
ja Eesti Keskerakonna Saue
Linnavolikokku valitud liikmed
ja vastavalt koalitsioonileppele
linnavalitsuse töös osalevad
liikmed allkirjastavad käesoleva koalitsioonikokkuleppe
tegutsemiseks Saue linnas ühises valitsuskoalitsioonis dokumendi allkirjastamise hetkest
kuni 2017. aasta linnavolikogu
uue koosseisu valimiseni.
Koalitsioonikokkuleppe allakirjutamisega võtavad allakirjutanud liikmed vastutuse ja
kohustuse järgida alljärgnevat
lepingut.

Valitsuskoalitsiooni programm aastateks 2013-2017
Eesmärk: linna elu korraldamine
ja juhtimine ühiselt, et linnakodanikel oleks linnas hea elada ja
linn tervikuna areneks vastavalt
käesolevale programmile.

Koalitsioon järgib hea valitsemise tava, lähtudes järgnevatest põhiväärtustest ja
põhimõtetest:
1. Koostöö, mis tugineb üksteise austamisele, ärakuulamisele ja kaasamisele.
2. Avatud ja demokraatlik juhtimine, mis põhineb vabadusel, loovusel, koostööl ja
vastutusel.
3. Sõbralik, heatahtlik ja hooliv suhtumine.
4. Võrdne tähelepanu kõigile
eluvaldkondadele.
5. Kodanikuühiskonna edendamine.
Eesmärgi elluviimiseks oleme
kokku leppinud alljärgnevas
tegevuskavas:

I Inimeste ja perede heaolu
1. Jätkame lastele ja peredele
mõeldud soodustuste ja
toetuste maksmist.
2. Toetame suurperesid ja
vähekindlustatuid.

3. Töötame selle nimel, et
tasuta koolitoit oleks tagatud
lisaks põhikooli õpilastele ka
gümnaasiumiõpilastele.
4. Jätkame toetuste maksmist
eakatele, töövõimetuspensionäridele ja puuetega lastele.
5. Säilitame sõidusoodustused.
6. Otsime koostöös naaberomavalitsustega võimalust pansionaat-hooldekodu rajamiseks.
7. Jätkame invaühingu toetamist.
8. Rajame perearstikeskuse
juurde võimaluse lapsevankrite hoidmiseks.
9. Parandame puuetega inimeste liikumis- ja juurdepääsuvõimalusi.
10. Loome juurde kogukondlikke aktiivse suhtlemise
võimalusi (tantsuõhtud,
perepäevad, mudilaste
pühapäevahommikud, spordisündmused).

II Haridus, kultuur, sport ja
vaba aeg
1. Jätkame lasteaia renoveerimist.
2. Teeme peredele lastehoiukoha
võimaluse kättesaadavaks.
3. Toetame tugiõppe- ja tugiteenuseid koolis, lasteaias
ja noortekeskuses.
4. Kavandame uue lasteaia
ehitamist.
5. Seisame hea Saue Gümnaasiumi püsimajäämise eest.
6. Loome eeldused kooli- ja huvihariduse kvaliteedi tõusuks.
7. Tunnustame õpetajaid ja
õpilasi.
8. Avardame kooli ja spordiklubide sportimisvõimalusi ja ehitame võimalusel spordihalli.
9. Toetame kooli õpilasesinduse tegevust ja õpilasvahetust.
10. Toetame noorte kutsesuunitlusnõustamist ja taotleme
koolis majandusõppe asendamist ettevõtlusõppega.
11. Kavandame tööõpetuse
kompleksi loomist.
12. Pakume noortele erinevaid
vaba aja veetmise võimalusi
ja toetame noortealgatusi.
13. Täiustame noortekeskuse

saali, et laiendada selle
kasutusvõimalusi.
14. Parandame kooli ventilatsiooni ja võimla akustikat.
15. Mitmekesistame päevakeskuse ja huvikeskuse tegevust.
16. Korrastame ja kaasajastame laste mänguväljakuid,
otsime võimalusi uute loomiseks, rajame linnaruumi
täiskasvanute sportimisala.
17. Toetame tervisesporti ja
jätkame Sarapiku spordiraja
arendamist.
18. Jätkame linna traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist.
19. Toetame kultuurikollektiivide tegevust.
20. Jätkame kultuurialast
koostööd Saue mõisaga.
21. Kavandame koostöös spordiklubide ja -alaliitudega
välisinvesteeringute ja projektitoetuste toel Kasesalu
spordikompleksi rajamist.

III Aus ja avatud linna
juhtimine
1. Tagame linna avatud, ausa
ja arusaadava juhtimise.
2. Järgime linna juhtimisel
haldus- ja jätkusuutlikkuse
printsiipi.
3. Hoiame eelarve tasakaalus
ning kulud ja tulud läbipaistvad.
4. Nõuame omavalitsuste
tulubaasi taastamist ja
suurendamist riigieelarve
vahenditest ning omavalitsuste otsustusõiguse suurendamist.
5. Kaasame linnaelu oluliste
küsimuste otsustamisprotsessi linnaelanikud, vabaühendused ning ettevõtjad
läbi avalike arutelude, ümarlaudade ja ühistegevuste.
6. Tagame kiire ja kvaliteetse
asjaajamise elanikele ning
ettevõtjatele, lihtsustame
vajaliku teabe kättesaadavust.
7. Tõhustame hallatavate asutuste vahelist koostööd.
8. Anname linlastele Saue

1. Jätkame koostööd kaitseliidu, politsei ja turvafirmaga ning toetame uute
naabrivalve sektorite loomist.
2. Muudame ülekäigurajad
kohtvalgustusega nähtavaks
ja ohutuks.
3. Parandame liiklusohutust
ning parkimisolusid, s.h
kooli ja lasteaia ümbruses.
4. Jätkame Saue linnakeskuse
planeerimist ja arendamist
läbi osalusplaneeringu.
5. Korrastame bussiootepaviljone ja rajame neid juurde,
paigaldame peatustesse
istepinke.
6. Otsime mõistlikke lahendusi ühispiletite süsteemi
ja Tallinna „rohelise kaardi“
süsteemiga liitumiseks.
7. Toetame Tallinna ümbritsevaid omavalitsusi läbiva
bussiliini loomist.
8. Remondime linna ja korterelamute vahelisi teid (s.h
kõnniteid), selleks alustame korterelamute vahelistesse teedesse investeerimist takistavate omandisuhete lahendamist.
9. J ä t k a m e Tu l e t ä n a v a
rekonstrueerimist.
10. Parandame tänavavalgustust ja rekonstrueerime seda
energiasäästu põhimõttel.
11. Jätkame koostööd teiste
omavalitsustega kergliiklusteede rajamiseks Saku
ja Keila suunal.
12. Ehitame võimalusel kergliiklustee Olerexi tankla juurest paralleelselt Paldiski
maanteega Tõkke tänavani.
13. Otsime toetusfondidest
vahendeid elamute ühendamiseks vee- ja kanalisatsioonivõrku.
14. Tagame vajadusel politseile ruumi Sauel.
15. Arendame edasi jalgrattaparklate süsteemi.

V Tasakaalustatud areng ja
heakord
1. Korraldame lehtede ja
okste äravedu kevadeti ja
sügiseti.
2. Rajame koostöös naaberomavalitsustega jäätmejaama.

3. Seisame hea talvise heakorra - libedusetõrje ja lumekoristuse eest.
4. Koostame läbimõeldud linnaruumilahenduse ning ühtlustame olemasolevat linnahaljastust läbivate elementidega,
muutes linna ilusamaks.
5. Võimalusel võtame tööle
linnaaedniku.
6. Uuendame kaarte linna sissesõitude juures ja märgistame vaatamisväärsused.
7. Loome linnaruumis ühtse
infosüsteemi (teadetetahvlid või -tulbad).
8. Jätkame konkursside Kaunis Kodu, Kaunis Jõuluaed
ja Aasta Tegu korraldamist.
9. Ehitame koerte jalutusväljaku.
10. Jätkame heategevuslikku
projekti, et püstitada annetuste toel mälestusmärk Saue
raudteepeatuse rajajatele.
11. Paigaldame Sauele avaliku WC.
12. Hoiame korras Saue tammiku jalutusrajad.
13. Toetame linnasauna rajamist.

VI Koostöö ja ühtekuuluvus
1. Toetame kodanikualgatust ja
ühistegevust, aitame leida
erinevate põlvkondade ühisosa ning tegutseda üheskoos.
2. Aitame tõhustada vabaühenduste omavahelist suhtlust,
täiustame ümarlaudade tööd.
3. Toetame kogukondlikku
koostööd ja kohalike teenuste teabevahetust (rohevahetus, aiatööriistade
vastastikune laenutamine,
kogemuste jagamine erinevates valdkondades).
4. Korrastame Saue laadakultuuri ja toetame kohalike
toodete müügivõimaluste
suurendamiseks taluturu
loomist, kus ka sauelastel
oleks võimalik oma taimi ja
aiasaadusi osta ning müüa.
5. Tõhustame ettevõtjate
ümarlaua tegevust, leiame
täiendavaid pidepunkte
Saue linna, ettevõtjate ja
linnakodanike vahel.
6. Jätkame Kaitseliidu Saue
Kompanii ja kiriku toetamist.
7. Toetame ettevõtlusinkubaatori käivitamist Sauel.
8. Soodustame töömalevas
osalevate laste ja noorte
töötamist Saue ettevõtetes.
9. Leiame kokkupuutepunkte
naaberomavalitsustega, selgitame välja võimalikud ühishuvid ja koostöövõimalused.
10. Jätkame koostööd sõpruslinnadega.
11. Tutvustame linna suurüritusi väljaspool Sauet.
12. Esindame Saue linna
huve omavalitsusorganisatsioonides.
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Reformierakond
tänab valijaid
Harry Pajundi
Reformierakonna Saue
linnapea kandidaat

kuulunud inimesed, suurimad
tänud neilegi.
Minult ja paljudelt reformierakonna nimekirja kuuluvatelt
inimestelt on pärast valimisi
korduvalt küsitud: „Mis toimub? Miks teie, kelle poolt
hääletas pea iga kolmas valimas käinud inimene, ei moodusta järgmist linnavalitsust?“
Küsijaile saame vastata
vaid, et tegime pärast valimisi kõik endast oleneva, et
olla jällegi linna juhtimise
juures, kuid ühise keele leidmine valimisliiduga sel korral
ei õnnestunud. Läbirääkimisi
erakonnaga, kes 1,5 aastat
tagasi meid reetis, ei peetud
mõistlikuks. Kahjuks ei teinud
ülejäänud valimistel osalenud
erakonnad seda tulemust,
mida nad lootsid.
Lõpetuseks lubadus reformierakonna nimekirja valijaile: seisame kindlasti nende
otsuste eest, mis aitavad
muuta meie linna elukeskkonda turvalisemaks ja inimsõbralikumaks, oleme vastu
kõikidele tegevustele, mis lähtuvad isiklikest või kitsa ringi
isikute huvidest.

Oma kirjatüki alguses tahame
öelda suurimad tänud Saue
linna valijatele. Erilised tänud
kuuluvad muidugi neile 922
inimesele, kes andsid oma
hääle reformierakonna nimekirjas kandideerinud inimestele.
Reformierakonna nimekirjas
olnud inimeste poolt hääletas
30,7% ehk ligi iga kolmas valimas käinud Saue linna elanik.
Toodud numbrid näitasid, et
sauelane hindas tööd, mida
reformierakonna juhitud linnavalitsus eelnevatel perioodidel
teinud oli ning usaldas neid
inimesi.
Suurima toetuse sai reformierakonda kuuluv Madis
Milling, kelle poolt hääletas
299 inimest (2009. aastal
198 inimest). Valimistel neljanda tulemuse sai artikli
autor, numbriliselt väljendus
see 140 inimese toetushääles. Head meelt tunneme ka
uute volikogu liikmete Riho
Johansoni ja Tiit Isopi üle. Oma
panuse andsid kõik nimekirja

Ettelugemispäeval loeb oma õpetaja asemel igas algklassis ühe vahva loo ette mõni suurem õpilane põhikoolist või gümnaasiumist. Foto: gümnaasium

Lugeda on mõnus
Anu Vananurm
Saue Gümnaasiumi
klassiõpetaja
Kooli algklassid tähistasid
eelmise veerandi viimasel
päeval, 18. oktoobril, ettelugemispäeva.
On tavaks saanud, et sel
päeval loeb oma õpetaja asemel igas algklassis ühe vahva
loo ette mõni suurem õpilane
põhikoolist või gümnaasiumist. Lugemisest ja raamatutest räägivad Saue Linna
Raamatukogu töötajad.
Tänavu tutvustas Helgi
Saar raamatukogust õpilastele
uudiskirjandust ning kiitis

ja tänas aukirjaga neid, kes
aasta jooksul raamatukogust
kõige rohkem laenutanud on.
Esimeste klasside õpilasi
veel tänada ei saanud, sest
nemad alles tulid kooli ja
õpivad raamatukogu kasutama. Tublid raamatukogu
külastajad ja lugejad 2.-4.
klassidest aga olid Edeli ja
Teneli Hain, Kristiina Kaunismaa, Brigitta Avalo, Emma
Laul, Johanna Rebane, Robert
Lannes, Maria Helena Lepik,
Eva Mai Rae, Liis Lattik, Victoria Mets, Elis Rosenberg,
Kerstin Kippar, Tuule Mari
Kuningas, Rosanna Elisa
Rikka, Rebecca Brigitta Silva,

Elin Pukk, Kaisa Lotta Käärik, Birgita Sälik, Karoliina
Kollom, Kertu Saar, Margot
Lehtsalu, Mona Michal, AnuLi Aruvald, Grete Dudarenko,
Janeli Evartov, Liis Pormeister,
Melani Telliskivi, Liisi-Lotte
Saar, Merilin Maiorov, KatiLiis Karja, Laura Lindmann ja
Anabel Vähejaus.
Saue Gümnaasiumi algklasside õpetajad tänavad kõiki
ettelugemispäeval lugemas
käinud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi ning Saue Linna
Raamatukogu, mille töötajad
meile ikka hea nõuga abiks on,
kui soovime rääkida raamatutest ja lugemisest.

Öö täis tantsu!
Anna-Christi-Karita Aruksaar
Saue Noortekeskuse
noortejuht

Vasakult: Willem, Jüri ja Siimon fotojahil, mille eesmärk oli jäädvustada võimalikult palju pilte, kasutades
vabas looduses leitavaid elemente. Pildi autorid on automaatpildistamist kasutanud poisid ise

Öösel kell neli kõlas üle saali
suure ringi küsimus, kas kellelgi on und, mille peale kostus kõikidelt osalistelt lausa
nagu ühest suust vastuseks:
„Ei!!! Tantsime veel!“
25. oktoobri õhtul kogunes
hulk särasilmseid noori Saue
Noortekeskusesse, et tantsida,
tantsida ja veelkord tantsida.
Tantsida nii vaimselt kui
füüsiliselt. Õhtu algas vahvlite
ja vestlusringiga, kus meie külaline Gerly Aadli rääkis oma elust
tantsumaailmas. Tuleb tunnistada, et tantsumaailm on oma

võlude, valude ja katsumustega
väga imeline.
Kui külaline kuulatud, algas
hip-hopi töötuba, kus JJ-Streeti
tantsutreener Heleri Prants palus
kõigil unustada tantsus nii nõutud pöiasirutuse ja avas meile
tänavatantsu maailma.
Edasi jätkus showtantsu töötuba, mida juhendasid Tiina-Riin
Uulma ja Maris Milpak. Töötoad
läbitud, algasid filmid ja mängud,
mis kõiki osalisi kuni hommikuni
ärksate ja rõõmsatena hoidsid.
Trennis uuris tantsutreener,
millal järgmise tantsuöö võiks
läbi viia. Vastuseks kõlas vahvalt:
„Teeme juba homme!“.
Mis siis muud, kui jääme
järgmist ühistantsimist ootama.

Loodus kutsub
Jan Pillav
Saue Noortekeskuse
noortejuht
Sügisesed kunsti- ja looduslaagrid on Saue Noortekeskuses traditsiooniks kujunemas.
Ka tänavusel sügisvaheajal oli
võimalus koos noortekeskusega
lastekaitse liidule kuuluvasse

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskusesse sõita - kindlasti juba tuttav
ja kodune paik kõigile suvistes
laagrites osalejatele.
Lisaks kogenud laagrilistele oli hea meel näha ka
palju uusi nägusid.
Laager kestis sel korral kuus
päeva. Uurisime loodust, tegelesime käsitööga, joonistasime,

mängisime ning mis peamine,
õppisime olema tolerantsed ja
sallivad üksteise suhtes.
Mõnele oli see esimene
kord nii pikka aega kodust
eemal ööbida.
Kindlasti saime palju uusi
sõpru ja uusi kogemusi. Ja mis
peamine, kui ma ütlen meie, siis
ma mõtlen tegelikult, et lapsed.

Tantsuöö noortekeskuses hoidis osalised hommikuni virgena.
Foto: Anna-Christi-Karita Aruksaar
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Kalli-Kalli Lastehoiu õpetaja on hispaanlane
Sirje Piirsoo
Kalli-Kalli Lastehoius on oktoobri
keskpaigast põnevam lastel ja
täiskasvanutel: töökollektiiviga
liitus uus õpetaja Adrian Ormaechea, kes on hispaanlane.
Adrian on 20-aastane noormees Hispaaniast Baskimaalt
väikesest linnast nimega
Donostia-San Sebastian. Ta
tuli Eestisse augusti lõpus üliõpilasvahetusprogrammi Erasmus kaudu ning õpib meediat
Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja
Meediakoolis.
Kalli-Kalli Lastehoidu jõudis Adrian läbi Hispaania saatkonna: üks pool otsis õpetajat
ja teine tööd.
Adrian õpetab lastehoiu
mudilastele hispaania keelt
kolmel päeval nädalas läbi
igapäevase suhtluse, liikumismängude ja lihtsate lastesalmide. Jõuludeks on kavas
selgeks õppida paar hispaaniakeelset jõululaulu, mida
vanematele ja jõuluvanale ette
kanda. Kuidas see õnnestub,
näitab lähitulevik.
Et Adrian eesti keelt ei
oska, siis käib tal endalgi

Koos Adrianiga (vasakul) toredat laulumängu üle korrates tuli välja, et neli värvi hispaania keeles on mõnel mudilasel juba selged: verde-roheline,
azul-sinine, rojo-punane ja amarillo-kollane. Foto: Sirje Piirsoo

lastehoius aktiivne keeleõpe.
Kõik sõnad saavad selgeks
hispaania, eesti ja inglise keeles, sest kolleegidega suheldes
kasutab ta inglise keelt.
Ja keeleõpe sujub päris hoogsalt. Päeval mõni kord harjutatud
lihtsa lauluga oli paljudel pisikestel neli värvi selgeks saanud
nii eesti kui hispaania keeles,
nägi artikli autor ise kohapeal,
kui lapsed ja Adrian õpitut ette

näitasid. Käivad ju lastehoius
lapsed pooleteiseaastastest kolmesteni, kes värvide nimesid
veel eesti keeleski ei tea.
Kalli-Kalli Lastehoiu juhataja Pirko Raichmanni sõnul
on lapsed kõigele uuele väga
vastuvõtlikud. „Sellist viisi
õppimine on neile kerge ja
väga põnev muidugi ka. Lapsed
tutvuvad hispaania keele ja kultuuriga, ei õpi mitte ainult uut

keelt, vaid saavad kindlasti ka
laiema maailmavaate,“ selgitab
Pirko, kuidas tuli mõte lastehoiu poolt pakutavat laiendada.
Adrian ütleb, et suhtlemine on eneseväljenduse
üks põhielementidest: „Ma
õpin, kuidas kommunikeerida
ideid, ja töötan pidevalt sellega, kuidas neidsamu ideid
väljendada, mistõttu olen
väga huvitatud tööst lastega,

et aidata neid arendada nii
olulises valdkonnas.“
Vaadates mudilaste, eriti
poiste ja Adriani koostegemisi Kalli-Kalli Lastehoius,
jääb ainult loota, et Eestiski
olukord muutub ning noored
mehed julgevad ja tahavad kas
või osakoormusega õpingute
kõrvalt lastega tegeleda või
valivad lasteaia- või klassiõpetaja ameti päriseks.

valmistas ette Tiiu Kuuskme.
Viktoriini alguse küsimused
olid pisut naljakad, kuid läksid
järjest tõsisemaks. Valdav osa
puudutas Saue linna ja sellega
seonduvat. Viktoriini võitis Saue
Linna Invaühingu võistkond.
Teine pool oli ristsõnade
lahendamise võistlus, mis
käis nii kiiresti, et ei jõudnud
veel õieti silmagi pilgutada,
kui käsitööprouad lahendatud
ristsõna ette näitasid.
Kui viktoriini mõte esialgu
päevakeskuse inimeste seas
kuigi populaarne polnud, kostis
pärast siit- ja sealtpoolt hääli,
et võiks teinekordki korraldada.
Nädala teises pooles läksime külla prouadele, kes
kõrges vanuses on värsked,
kaunid, nõtked ja heas vormis.
Adamson Ericu muuseumis
kohtusime silmast silma kahe
endise baleriini Aime Leisi ja
Ülle Ullaga. Need, kes käisid,
teavad nüüd, kuidas selline

vaimne ja füüsiline vorm on
võimalik säilitada.
Eks vaimu hoiab värskena ka
uudishimu. Neil aga, kes reisida armastavad, jagub uudishimu küllaga. Reedel tuli meile
külla Jaan Masing, kes on paljude päevakeskuse ekskursioonide giid ja meile teadaolevalt
parim reisijuht Eesti piirides
üldse. Oleme temaga Eestist
väljagi põiganud ning kavatseme seda edaspidigi teha.
Jaan tõi kokku nii palju
reisihuvilisi, et päevakeskuse
ruumid ähvardasid taaskord
lõhki minna. Juttu ja pildivaatamist jagus kolmeks tunniks.
Et nädal õnnestus ja iga
ettevõtmine lõppes rahulolevate nägudega, korraldame
järgmisel aastal jälle. Lahendage vahepeal hoolsalt ristsõnu, lugege raamatuid, liikuge
ja olge rõõmsad. Aitäh kõigile,
kes osalesid, jõu ja nõuga
abiks olid.

Inimene õpib, kuni elab

AS-i Toode külastus läheb päevakeskuse ajalukku kui kõige suurema meeste kontsentratsiooniga üritus
Fotod: Tiina Univer

Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Kuigi Saue Päevakeskuse
nädal, täis vaimu virgena hoidvaid tegemisi, kandis kõlavat
pealkirja „Elukestva õppe
nädal“, ei suutnud suureline
ja kaasaegne nimetus huvilisi
tegemistest eemale peletada.
Nädala eesmärk oli hoida vaim
virge. Tegelesime kehagagi:
terves kehas on terve vaim.
Küllap vaimuvärskuse hoidmine on küpses eas üks tähtsamaid asju üldse. Arvasime,
et koos on seda lõbusam ja ehk
tulemuslikum teha. Nii juhtuski, et meie aktiiv kogunes
kuu aega varem ja pani nädalakava kokku. Et meestelt oli
ammu laekunud soov tutvuda
Saue ettevõtetega, panime

selle kohe esimesena kirja,
teadmata, et mõte endaga nii
palju takistusi kaasa toob.
Selgus, et linnas ei oota ükski
ettevõte meid eriti külla. Suures
hädas ja kerges meeleheites
pöördusime Saue Ettevõtete
Liidu juhi Harry Pajundi poole,
kes aitaski. Aitäh, Harry, et meid
AS-iga Toode kokku viisid.
Külaskäigul selgus, et Sauel
on üks vägev ettevõte, mis
„pakub katust“, ehk valmistab
teraskatuseid ja katusetarvikuid
Eestis, Lätis ja Leedus. Vastupidiselt tavapärasele on firma
end sisse seadnud ka Soomes
ja sealse tehase ära ostnud.
Suur tänu meid võõrustanud
peadirektor Aivo Rosenbergile.
Päevakeskuses läheb AS-i
Toode külastus ajalukku kui
kõige suurema meeste kontsent-

ratsiooniga ettevõtmine. Jääb
loota, et edaspidi ka teised Saue
ettevõtted ümber mõtlevad ja
meid vastu võtavad. Tahaks
maitseainete hõngu ja saiade
lõhna ka lähemalt tunda.
Teisipäev keskendus rohkem
füüsilisele poolele. Tervisevõimlemine ootas uusi huvilisi
ja kuigi ilm ettevõtmist ei soosinud, kogunes kepikõndijaid,
kes Jane juhendamisel Saue
Tammikus käisid, omajagu.
Kolmapäev oli nädala kõige
tõsisem päev: korraldasime
võistluse näol omamoodi kontrolli, kelle vaim kõige virgem
on. Saue Noortekeskus lubas
meid lahkesti oma ruumidesse
ja kui võistlus peale hakkas,
selgus, et võistkondi on rohkem, kui oodata oskasime.
Võistluse esimese poole

Viktoriinil ja ristsõna lahendamisel oli võistkondi rohkem, kui oodata osatud
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Kuulutused
Teenused
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 600 3382,

Mälestame noorusaja sõpra
TIIT MARNOTIT
(6.02.1941-24.10.2013)
Mihkel Arulepp, Ants
Arulepp, Mart Min, Rein
Pehka, Tõnu Nõmmsalu,
Peep Raik, Ants Kaares,
Enn Soorm, Rein Tammisto

info@sauekliinik.ee. Vältimaks
asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kanalisatsiooni ja vee liitumistrasside projekteerimine.
OÜ Diale, telefon 5079889,
diale@hot.ee

Müüa Sauel uus kvaliteetne
prantsuse valge-helehall
kompaktvoodi (üldmõõtudega 206x147x85cm,
voodi 120x200) 6 erineva
riiuli-kapi-sahtliga. Telefon
õhtuti 56909010.

58190200, rain30@hot.ee.
Kinnisvara
Üürile anda 3-toaline mugavustega korter otse omanikult.
Info telefonil 5220243.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

Kinnisvara
Üürile anda 3-toaline mugavustega korter otse omanikult.
Info telefonil 5220243.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrk-

Ost
Soovin kiiresti osta sõiduauto kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ülevaatuseta. Telefon

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu
eel…
Igaviku teele on lahkunud
unustamatu
seltsingukaaslane
TIIT MARNOT
Leiname langetatud päi ja
avaldame kaastunnet
vennale perega
Saue Kodu-uurimise
Seltsing

Mälestame seltsingu Saue
Vabadusvõitlejad esimeest

Südamlik kaastunne
lähedastele

TIIT MARNOTIT
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saue Linnavalitsus

TIIT MARNOTI
surma puhul
Saue Päevakeskus
Soome keele klubi

Kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi
ja võtan teid enese juurde. Jh 14:3

Pühapäev, 17. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.

kotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.

Lemmikloom
Müüa LABRADORI RETRIIVERI kutsikad: 4 isast, 3 emast
(vabad 2 isast). Sündinud 24.
september 2013. Kutsikate
isa on De Anrit Norton (EST &
RUS CH) ja ema Tiigira HerthaAbella (1xSERT). Kutsikatel
on EKL tõutunnistus, nad on
kiibitud ja vaktsineeritud vastavalt vanusele. Kutsikad on
valmis uude koju minema
alates 16. novembrist. Kennel

Jumalateenistused
novembris Saue kirikus

Pühapäev, 10. november kell 13
ISADEPÄEV
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Esinevad lapsed.
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Pühapäev, 24. november kell 13
SURNUTEMÄLESTUSPÜHA
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenib Saue
ja Nõmme koguduste ühendkoor.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00.

Vajatakse puhastusteenindajat Veskimöldre Lasteaeda
(Instituudi tee 151, Laagri).
Tööaeg E-R kl 18.00-21.00. Töötasu bruto 200.Kontakt 56659566, ounamaa566@gmail.com

Kirjandivõistlus „Mõistuse ja
südamega“
Saue Haridusselts Vitalis
kuulutab välja Harjumaa
noorte kirjandusvõistluse
„Mõistuse ja südamega“.
Oodatakse noorte inimeste
(vanuses 15-26) lühijutte,
novelle ja lühinäidendeid (ka
dramatiseeringuid).
Võistluse läbiv teema on
inimese ja tema tegevuse
väärtustamine igapäevaelus,
milles oleks avastamisrõõm,
huumor, põnevus ja reaalsustaju. Kuid kirjutaja võib
ka ise valida talle sobiva
valdkonna.
Võistlusele oodatakse ka
nende õpilaste töid, kelle emakeel on vene või mõni muu
keel, kuid kes suudavad luua
eestikeelseid ilukirjanduslikke
tekste.
Töid hindab kompetentne
žürii.
Autasustatakse kõiki vald-

kondi. Eriauhind antakse
välja parimale muukeelsele
noorele, kelle emakeel ei ole
eesti keel.
Võistlust toetavad Eesti
Emakeeleõpetajate Selts, Saue
Linnavalitsus, haridusselts
Vitalis ja Saue Gümnaasium.

Osavõtu tingimused:
◊ Oled 15-26-aastane
◊ Kirjatöö pikkus kuni 10
000 tähemärki.
◊ Vormistada normaalkirjas,
tähesuurus 12.
Töid ootame paberkandjal
või e-posti aadressile piretuulma@saue.edu.ee.
Tööde saatmise tähtaeg on
1. veebruar 2014.
Aadress: Saue linn
76506, Nurmesalu 9, Harjumaa, Saue Haridusselts
Vitalis.

Sauel alustab ATH-ga laste vanemate tugirühm
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
(ATH) sümptomitega laps
nõuab teda ümbritsevatelt
täiskasvanutelt väga palju
tähelepanu ja energiat, aga ka
rahulikku ja järjekindlat käitumist. Parim koht kogemuste
vahetamiseks on tugirühm.
Kord kuus kokkusaamine
teiste vanematega annab
juurde kogemusi ja kindlust.
Kindlust, et te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid

teil lihtsalt on puudunud oskused ja teadmised, mida on vaja
lapsega toimetulekuks.
Saame kokku 18. novembril
kell 18.00-19.30 Saue lasteaia
Midrimaa salongis.
ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel,
kellel on ATH diagnoosi või
selle tunnustega laps kodus,
koolis või lasteaias. Rühmas
pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmi-

sega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos
lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati
avatud uutele liikmetele ja
grupis võib osaleda nii kaua,
kui selleks vajadust nähakse.
Grupi suurus on keskmiselt
5-12 inimest.
Kohtutakse üks kord kuus
esmaspäeval kell 18.0019.30. Tugirühma juhib rühmajuht, kes valib kohtumise

vestlusteema, hoiab rühma
meeleolu, hoolitseb selle eest,
et kõik rühmaliikmed saaksid
grupis enda mõtetest rääkida
ja ei tunneks end tõrjutuna.
ATH tugirühma märksõnad
on usaldus, sallivus, sõbralikkus, avatus ja positiivsus.
Tugirühmas osalemine
on tasuta ja eelneva registreerimiseta. Info telefonidel
6790196, 5292820, Anneli
Ritsing.

Tiigira: Pille 5265222, Mare
56469131, Saue vald, Laagri.
Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd täiskohaga spordirajatiste hooldustehnikule. Info
telefonidel 6595611, Tõnu või
6596519, Diana või linnavarahaldus@saue.ee.
TOI TOI Eesti OÜ tegeleb
mobiilsete tualettide ja ehitusseadmete rendiga ning otsib
oma meeskonda E-kategooriaga
autojuhti-puhastusoperaatorit.
Info telefonil 53420426. CV
saatke е-posti aadressil info@
toitoieesti.ee. Palk 900-1100
eurot neto.

Novembris
Saue
Päevakeskuses
◊ Avatud Iiness Silla karikatuuride näitus
◊ 8. november kell 10.0014.00 riiete müük.
◊ 13. november kell
15.00 lõunakontsert
„Klassikatähed 2013“
Estonia kontserdisaalis.
◊ 19. november kell 11.00
eakate sünnipäevapidu
Saue Noortekeskuses.
◊ 22. november kell
10.00 tuleohutusloeng
, asjakohased meened.
◊ 22. november kell 18.30
lauluklubi, juhendaja
Piret Kuld, suupisted
palume kaasa võtta.
Päevakeskuse soome keele
klubi otsib juhendajat
Huvilistel palume pöörduda
päevakeskusesse või helistada telefonil 6595070.
Päevakeskuse rahvatantsijate
esinemis- ja kultuurireis
28. veebruar - 1.märts
2014 päevakeskuse rahvatantsijate esinemis- ja
kultuurireis Petseri, Pihkva,
Svjatogorsk, Mihhailovskoje, Ostrov, Irboška. Rahvatantsijate esinemised.
Teadmiseks: viisa vormistamiseks tuleb tuua pass
ja üks värviline pilt. Pass
peab kehtima vähemalt
kuus kuud pärast reisi
lõppu. Täpsem info ja reisikava päevakeskuses.

Laitse Rally Park otsib
töökasse kollektiivi lisa
järgmistele ametikohtadele:
PRESSIESINDAJA;
MÜÜGIJUHT;
KLIENDITEENINDAJAD;
AEDNIK.
Kandideerimissoovi ja
lisaküsimused palume saata
info@laitserallypark.ee!
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Selgub Saue linna parim
mälumänguvõistkond
Saue Mälumänguklubi juhatus
Saue Mälumänguklubi annab
teada, et kätte on jõudmas aeg,
et selgitada välja linna selle
aasta parim võistkond mälumängus.
Saue linna esivõistluste Tammekilb 2013 otsustav III voor toimub
20. novembril algusega kell 19.00
Saue Gümnaasiumis.
Tänavu eraldi Superfinaali ei
toimu ja võitjad selguvad kohe
viimase mängu järel. Seejärel
toimub ka parimatele medalite,
diplomite ja muude auhindade

kätteandmine. Seega võib õhtu
tavalisest veidike pikemaks
kujuneda.
Et arvesse lähevad iga võistkonna kahe parema vooru tulemused, siis meeldetuletuseks praegune järjestus parima tulemuse
järgi enne otsustavat heitlust:
1. Sammas 60 punkti, 2. SG4
56 punkti, 3.-4. Tammetark ja
Ettur 54 punkti, 5.-6. Tammetõru
ja Noortekeskus 46 punkti, 7.
Male mehed 31 punkti.
Võitjatiitlile on vähemalt neli
pretendenti, medalitele aga
veelgi rohkem.
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Sind oodatakse
koju!
Kanna helkurit!
Urve Sellenberg
Maanteeameti
liikluskasvatuse talituse
juhataja
Aasta kõige pimedam aeg on
kätte jõudnud. Kas olete märganud, et autoga sõites jääb
jalakäija sageli märkamatuks,
näha võib vaid helkurit. Just
helkur on see, mis jalakäijat
kaitseb. Lasteaia- ja algkooli
lastel on helkurid riiete või
ranitsa külge riputatud, kuid
lapse kõrval kõndival täiskasvanul võib helkurit näha vaid
haruharva. Miks?
Helkur ei ole iluasi, veel
vähem aga mänguasi - helkur
on teie odavaim elukindlustus.
November ja detsember on
sellised kuud, kus pimedal ajal
liikuvad jalakäijad ja jalgratturid
kõige enam õnnetustesse satuvad. 2012. aastal hukkus otsasõidu tagajärjel 16 pimedal ajal
teel liigelnud jalakäijat, neist
13 väljaspool asulaid. Tänavu
septembrini on pimeda ajal
hukkunud neli ja vigastada saanud 48 jalakäijat. Otsasõitude
arv on varasügise saabudes taas
suurenemas.
Tumedates riietes ja helkurita jalakäija ilmub autojuhi
vaatevälja lähitulede valgel
parimal juhul alles 30 meetri
kauguselt. Juhil jääb temani
jõudmiseks aega vaid mõni
sekund ja seepärast ei suuda
juht ootamatult nähtavale
ilmunud jalakäijale otsasõitu vältida. Kõige ohtlikum
situatsioon jalakäijale on, kui
autod lähenevad teineteisele
pooltuledega. Sellisel juhul
märkab autojuht helkurita
jalakäijat alles paarikümne
meetri kauguselt.
Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav
juba 130-150 meetri kauguselt, kaugtulede valgusel 300
meetri kauguselt ja autojuhile
jääb piisavalt aega, et sõitu
aeglustada ja jalakäijast ohutult mööduda.
Liiklusseadus kohustab
kõiki - jalakäijaid, õhtupimeduses sörkijaid, jalgrattureid
või näiteks rulluisutajaid - end
pimedal ajal helkuri, ohutusvesti või valgusallikaga nähtavaks tegema.

