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Jõulurahu kõigile!
Saue Sõna

E

simesel advendil, mis
tuli kahjuks lumeta,
juhatasid küünalde
süütamise linna jõulupuul sisse Saue kristliku vabakoguduse pastor Vahur Utno ja
linnapea Tõnu Urva, kes üheskoos sümboolse küünla läitsid,
misjärel lõid loitma tuled Saue
linna jõulupuul, mis tänavu
tuli Sauele Kernu vallast.

AITA
TEHA
HEAD!
LK 2

Saue Sõna NR 22 (452)
4. detsember 2015
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 18. detsember

Vahur Utno kõneles, et jõulud on eelkõige kristlik püha,
millega me pühitseme jumala
poja Jeesuse Kristuse sündi,
kuid samas aeg, mil olla koos
oma lähedastega.
Keskuse parki kogunenud
sauelastele, kes olid tulnud
osa saama jõulurõõmust, mida
toob kaasa küünalde süütamine kuusepuul, esinesid
linna koorid: Saue Poistekoor,
Saue Poistekoori ettevalmis-

tuskoor, Saue Noorte Meeste
Koor, Saue Segakoor ja Saue
Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor. Saue vabakiriku
rahvas pakkus kuuma jooki ja
küpsiseid. Päevakeskuses oli
avatud EELK Saue koguduse
jõulunäitus, toimus käsitöö,
raamatute ja jõulutoodete
müük.
Oli just selline õhtu, mil
tunned, et pühad on tulekul.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Ühinemislepingu avalik arutelu
Sirje Piirsoo
Et Saue elanikele läheb korda,
mis linnas toimub või millised
on arengud, näitas ühinemislepingu avalik arutelu 30.
novembri õhtul. Saue Gümnaasiumi saali oli kohale tulnud
enam kui 70 inimest. Sellist,
ligilähedastki huvi lepingu arutelu ühinemisrääkimistel osalevates valdades - Nissi, Kernu ja
Saue vald - ei äratanud.
Arutelu juhatas sisse linnapea Tõnu Urva, kes tunnustas
sauelasi aktiivsuse eest ja andis
ülevaate 2014 .aastal alanud
ühinemisläbirääkimiste käigust.
Volikogu esimees Valdis
Toomast meenutas ajaloost,
mitu ettepanekut on Saue vald
linnale ja lähiomavalitsustele
teinud. Käsilolev on kolmas.
Ühinemisläbirääkimiste
nõunik Saue vallast, Kadri Tillemann andis ülevaate, mida
ühinemisläbirääkijad on siiani
teinud, ja peatus lepingu olulistel punktidel: kuhu tuleb
uue valla keskus, milline saab
olema nimi, kuidas ja kus
hakatakse elanikele osutama
teenuseid, kuidas korraldama
transporti ja teehooldust, milline saab olema kooli- ja lasteaiavõrk, millised on lähiaastate
suuremad investeeringud.
Riigi rahastatud ühinemiskonsultant Tallinna Ülikoolist,

Kersten Kattai ütles, et tegu
pole sellise ühinemisega, mis
väikevaldade puhul, vaid ühinemisprotsessis on omavalitsused,
mis on Eesti edetabelis võimekuse tipus ja tulevad oma ülesannetega suurepäraselt toime.
Arutelu peatus ka OÜ
Cumulus Consulting koostatud
finantsanalüüsil, mis on ühinemislepingu lisa, kuid linnapea
Tõnu Urva sõnadega öeldult,
tuleb sellega edasi tööd teha.
Kui sõna olid saanud Saue
Linnavolikogu fraktsioonide esimehed Harry Pajundi ja Meelis
Telliskivi, kes väljendasid seisukohti, mõtteid ja tundeid,
mida ühinemisläbirääkimised
neis või fraktsioonis on siiani
tekitanud, algas küsimuste ja
vastuste voor, millest siinkohal
saavad kirja märksõnad.

Arvamused arutelult
◊ Ära küsi, mis mina sellest
saan, vaid mõtle, mis võimalusi see meile annab.
◊ Ühinemine annab linnale
võimaluse saada piirkonna
keskuseks koos tagamaaga,
võimaldab välja arendada
linnaruumi koos keskusega,
suurendab konkurentsivõimet ja loob ühtse teenuspiirkonna naabritega, annab
ametnikele võimaluse spetsialiseeruda ja professionaalsemat teenust osutada.

Et Saue elanikele läheb korda, mis linnas toimub või millised on arengud, näitas ühinemislepingu avalik arutelu.
Foto: Sirje Piirsoo

Detsember on käimasolevatel ühinemisläbirääkimistel
ette nähtud selleks, et kõik
huvilised saaksid ühinemislepinguga tutvuda ja selle
kohta arvamust avaldada
kas posti teel Tule tn 7,
Saue või e-kirjaga aadressil
saue@saue.ee. Leping ja
selle lisad on täies mahus
ühinemise kodulehel www.
laaneharjuvald.ee

◊ Ühinenud valla võimalikud
nimevariandid: Laisa Unistus, Karu Unenägu.
◊ Linn saab hakkama, kuid
ettepoole tuleb mõelda

Ettevõtjad: Saue elamiskohana
on mõnus paik
Evelin Povel-Puusepp
Ettevõtjate ümarlaudki vaagis
26. novembril ühe päevakorrapunktina samuti Saue, Nissi ja
Kernu valla ning Saue linna ühinemisläbirääkimiste hetkeseisu.
Teemat oli avamas ja küsimustele vastamas ühinemisläbirääkimiste nõunik Kadri Tillemann.
Sõnajärje võttis üle linnapea
Tõnu Urva, kes esmalt tutvustas
kokkutulnuile septembris ametisse valitud Saue abilinnapead
Jan Treid ning tutvustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pöördumist ettevõtlusorganisatsioonidele ettepanekute
esitamiseks halduskoormuse
vähendamiseks. Seejärel andis
linnapea põhjaliku ülevaate Saue

◊

◊
◊

◊

- võimalus saada ühe võimekama omavalitsuse, kus
elab ligikaudu 21 000 elanikku, pealinnaks.
Miks mitte ühineda, kuid
Saue vallaga ja kui peame
ühinema, siis Saue vallaga.
Ei taha olla mingi valla kodanik.
Ühendvallal on investeeringute võimekus suurem, aga ka
vajadus investeerida suurem.
Mida me ise tahame olla?
Kas olla väikelinn, kus on
turvaline ja rahulik - ka
lastel üksinda tänavatel ja
teedel - või nagu kiirelt arenenud Viimsi, kus on kõik
küll olemas, kuid see miski
on kaduma läinud.

◊ Kui rahvas on poolt, ühinegem, kui rahvas on vastu, ei
tohi üle sõita.
◊ Miks me tormame pea ees
tundmatusse? Riigireform
on tegemata.
◊ Saue linnas elab üle 5000 elaniku, me saame ise hakkama.
◊ Linnakodanike arvamuse
väljaselgitamiseks ühinemise suhtes tuleb kasutada
klassikalist rahvahääletust
ilma elektroonilise küsitluseta (sellekohase ühispöördumise, millele allkiri anda,
on algatanud Alar Sudak).
◊ Väike on ilus, pigem on meil
ideede puudus kui maade
puudus.

Reformierakonna Saue
linna piirkonna juht on
Riho Johanson
Jaanika Jelistratov
Reformierakonna Harjumaa
arendusjuht

Ühinemisläbirääkimiste hetkeseisu oli avamas ja küsimustele vastamas
ühinemisläbirääkimiste nõunik Kadri Tillemann. Foto: Sirje Piirsoo

linnas 2015. aastal tehtust ning
lähiplaanidest.
Märksõnadena olgu nimetatud linna arengukava uuendamine, soojamajanduse
arengukava valmimine, kergliiklusteede ehitamine, lasteaia
renoveerimine, esmatasandi
tervisekeskuse rajamine, kriisiplaani kaasajastamine ja palju
muud.

Ettevõtjad tundsid huvi, kui
kaugele ollakse jõutud Kasesalu tänava projekti ja keskusala detailplaneeringuga, uuriti
ka, mis saab Riigi Kinnisvarale
kuuluvast vanast politseimajast.
Konstruktiivse vestluse
lõpus jäi kõlama tõdemus, et
ehkki Tallinna teenused siia ei
jõua, on Saue elamiskohana
mõnus paik.

Reformierakonna Saue linna
piirkonna üldkoosolek valis
11. novembril piirkonna
uueks juhiks volikogu liikme
Riho Johansoni.
Riho Johansoni üks eesmärk uue juhina on tõsta inimeste huvi kohaliku omavalitsuse käekäigu ja arengu vastu.
Igapäevaselt töötab Riho
Johanson Arco Transport
AS-is logistikuna, vabal ajal
aitab kaasa avaliku korra
tagamisele abipolitseinikuna.
Saue piirkonna eelmine

juht oli Madis Milling. Reformierakonnal on piirkonnas
64 liiget.

Võimalus aidata tulekahjus kannatanuid
Saue Linnavalitsus
Saue linnas Tule tn 14 korterelamus toimus 7. oktoobril
tulekahju, mille tagajärjel hävis

kahetoaline korter. Vee- ja suitsukahjustusi said ka naaberkorterid.
Põlenud korter kuulub 90 aastasele vanamemmele Agathele.
Korteris elas ta koos oma pojaga.

Agathe kodu vajab taastamist.
Kõigil, kes soovivad Agathe
kodu taastamist toetada, on võimalik teha rahaülekanne tema
kontole.

Arvelduskonto numbri, kuhu
saab toetusraha kanda, saate
küsida Saue Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhilt
Heli Joonelt heli.joon@saue.ee,

tel 679 0174.
Täname kõiki häid inimesi,
kes on aidanud peret riiete,
mööbli ja muu vajalikuga! Pere
elab ajutisel elamispinnal.

4. detsember 2015 Saue Sõna

Linnaelu

3

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 25.
novembri istungi päevakorras oli 34 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Määras Kohvi tänava maaala teenindusmaa suuruseks 1635m 2 ja sihtotstarbeks transpordimaa
ning otsustas taotleda maa
munitsipaalomandisse.
◊ Määras Pärnasalu põik 1b
(pindala 5865m2, ärimaa)
jagamisel moodustavate
katastriüksuste aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed:
Pärnasalu põik 1b ja Pärnasalu põik 1c (mõlema maakasutuse sihtotstarve ärimaa).
◊ Väljastas ehitusloa tootmishoone laiendamiseks ja
rekonstrueerimiseks Kasesalu tn 22, kauplusehoone
püstitamiseks ning parkla,
avalikult kasutatava tee ja
ühiskanalisatsiooni rajamiseks Pärnasalu põik 1b.
◊ Väljastas kasutusloa Kadakamarja tn 22/1, Kadakamarja tn 22/3 ja Kadaka-

◊

◊

◊

marja tn 22/5 ridaelamule
ning Kadakamarja tn 38
üksikelamule.
Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonna jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 10.
november 2016, kuna jäätmevaldaja ei ela kinnistul
ega kasuta seda.
Eraldas noorte sporditegevuse toetust Saue linna
noorte treeningkulude katteks järgmiselt: spordiklubile Imperial 600 eurot (15
Saue linna noort), kergejõustikuklubile TIPP 5200 eurot
(65), Saue Taekwondoklubile 880 eurot (22).
Kehtestas Saue Gümnaasiumi Saue linna 2016.
aasta eelarvest kaetava
arvestusliku õpilaskoha
aastamaksumuseks 1206
eurot ja kuumaksumuseks
100,50 eurot.
Eraldas mittetulunduslikuks tegevuseks toetust
järgmiselt: karateklubile
Kimura Shukokai 363
eurot halduskulude katteks
ja sportlase osalemiseks

Teade Kütise 4-45 mitteeluruumi üürile andmise kirjaliku
enampakkumise kohta
Saue Linnavalitsus korraldab
Kütise 4-45, Saue linnas
asuva mitteeluruumi (33 m2
suurune mõtteline osa kinnistu nr 10534902) üürile
andmise viieks aastaks kirjaliku enampakkumise korras.
Kirjaliku enampakkumise tingimused on kinnitatud Saue
Linnavalitsuse 19.11.2015
korraldusega nr 438. Kirjaliku enampakkumise tingimustega saab tutvuda Saue
linna kodulehel www.saue.
ee või E 15.00-18.00 ja N
09.00-12.00 Saue Linnavalitsuse kolmandal korrusel
asuvas kabinetis 302.
Kirjaliku enampakkumise
korraldaja on majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel.
Üürimine toimub alghinnaga 5,50 eurot/m2.
Tagatisraha kirjalikul
enampakkumisel osalemiseks on 1000 eurot, mis
tuleb tasuda hiljemalt üks
kalendripäev enne pakkumuste avamist Saue Linnavalitsuse arveldusarvele,
selgitusena „Kütise tn
4-45 mitteeluruumi kirjaliku enampakkumise korras
üürile andmine“. Saue Linnavalitsuse arveldusarved
on kättesaadavad Saue linna
kodulehel kontaktide all.

Igal pakkujal on kohustus
eelnevalt tutvuda hoone tehniliste tingimustega kohapeal.
Hoonega tutvumine toimub
11.12.2015 kell 10.00 aadressil Kütise 4-45, Saue linn.
Enampakkumised esitada
„Kütise 4-45 mitteeluruumi
üürile andmise kirjalik enampakkumine“ märgusõna
kandvas kinnises ümbrikus
Saue Linnavalitsuse infolauda
Tule tn 7, Saue linn hiljemalt
21.12.2015 kella 10-ks. Eelpool nimetatud tähtpäevast
hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta. Pakkumises
peavad sisalduma:
1. füüsilise isiku puhul nimi,
isikukood, elukoht;
2. juriidilise isiku puhul
nimetus, registrikood;
3. tagatisraha maksmist
tõendav dokument;
4. enampakkumise summa;
5. enampakkumise kehtivusaeg;
6. pakkuja allkiri.
Enampakkumiste avamine
toimub 21.12.2015 Saue
Linnavalitsuse III korruse
saalis kell 10.15.
Täiendav informatsioon
Kalev Israel, 6790180
või e-posti aadressil kalev.
israel@saue.ee.

juunioride MM-il Soomes;
MTÜ-le Saue SK 1128
eurot noorte osavõtuks
2015.-2016. aasta tiitlivõistlustest, 2015. aasta
võistluste litsentside, osavõtutasude ja transpordikulude ning halduskulude
katteks; Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestrile 700
eurot sarja Saue Kontserdisügis 2015 lõppkontserdi
korraldamiseks; MTÜ-le
Saue Folk 758 eurot raamatupidamiskulude katteks,
rahvatantsu ja rahvamuusika õhtu läbiviimiseks ning
naiste rahvariietekomplekti
valmistamiseks.
◊ Suunas volikokku otsuse
„Ühtse asjaajamiskorra kehtestamine ja lastekaitseseadusest tulenevate ülesannete täitmise delegeerimine
linnavalitsusele” eelnõu.
◊ Andis Saue linna Noorsootöö Aasta Tegija aunimetuse
spordiklubi Imperial treeneritele Nils Joonas Põldmele
ja Reimo Allikule taipoksi
kui võistlusspordi arendamise, noorte treeningrüh-

made juhendamise, tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja
treeningseminaride korraldamise eest Saue linnas.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 195 eurot kahele perele.
◊ Tunnistas alates 1. detsembrist 2015 kehtetuks Saue Linnavalitsuse
28.11.2012 korralduse nr
437 „Saue Päevakeskuse
tervisevõimlemise osalustasu kinnitamine“.
◊ Otsustas maksta 370 eurot
ühekordset sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust lastega peredele, 360 eurot
ühekordset sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust
puuetega inimestele, 180
eurot ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust
eakatele, erandkorras 15
eurot ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust töötule ja 130 eurot
ühekordset sissetulekust
sõltuvat sotsiaaltoetust
raske puudega isikule ning
perioodilist sotsiaaltoetust

Teade Kütise 4-33, 34 ja 35 mitteeluruumide üürile andmise
kirjaliku enampakkumise kohta
Saue Linnavalitsus korraldab Kütise 4-33, 34 ja 35,
Saue linnas asuvate mitteeluruumide (33 m 2 suurune
mõtteline osa kinnistu nr
10534902) üürile andmise
viieks aastaks kirjaliku enampakkumise korras. Kirjaliku
enampakkumise tingimused
on kinnitatud Saue Linnavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 439. Kirjaliku
enampakkumise tingimustega saab tutvuda Saue linna
kodulehel www.saue.ee või
E 15.00-18.00 ja N 9.0012.00 Saue Linnavalitsuse
kolmandal korrusel asuvas
kabinetis 302.
Kirjaliku enampakkumise
korraldaja on majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel.
Üürimine toimub alghinnaga 5,50 eurot/m2.
Ta g a t i s r a h a k i r j a l i k u l
enampakkumisel osalemiseks on 1000 eurot, mis
tuleb tasuda hiljemalt üks
kalendripäev enne pakkumuste avamist Saue Linnavalitsuse arveldusarvele,
selgitusena „Kütise tn 4-33,
34 ja 35 mitteeluruumi kirjaliku enampakkumise korras üürile andmine“. Saue
Linnavalitsuse arveldusarved
on kättesaadavad Saue linna
kodulehel kontaktide all.
Igal pakkujal on kohustus

eelnevalt tutvuda hoone tehniliste tingimustega kohapeal.
Hoonega tutvumine toimub
11.12.2015 kell 10.00 aadressil Kütise 4-33; 34 ja 35,
Saue linn.
Enampakkumised esitada
„Kütise 4-33, 34 ja 35 mitteeluruumide üürile andmise
kirjalik enampakkumine“
märgusõna kandvas kinnises
ümbrikus Saue Linnavalitsuse
infolauda Tule tn 7, Saue linn
hiljemalt 21.12.2015 kella
10-ks. Eelpool nimetatud
tähtpäevast hiljem saabunud
pakkumisi arvesse ei võeta.
Pakkumises peavad sisalduma:
1. füüsilise isiku puhul nimi,
isikukood, elukoht;
2. juriidilise isiku puhul nimetus, registrikood;
3. tagatisraha maksmist tõendav dokument;
4. enampakkumise summa;
5. enampakkumise kehtivusaeg;
6. pakkuja allkiri.
Enampakkumiste avamine toimub 21.12.2015 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis kell
10.20.
Täiendav informatsioon
Kalev Israel, telefon 6790180
või e-posti aadress kalev.
israel@saue.ee.

kolmele perele.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust kogusummas 1755 eurot 26 perele.
◊ Määras hooldaja neljale
puudega isikule.
◊ Otsustas kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga
5,5 eurot / m2 üürile anda
Saue linnale kuuluva mitteeluruumi (33 m2 suurune
mõtteline osa kinnistust
nr 10534902) aadressil
Kütise tn 4-45, Saue linn.
◊ Otsustas kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga
5,5 eurot / m2 üürile anda
Saue linnale kuuluvad mitteeluruumid Kütise tn 4-33,
34 ja 35 (33 m2 suurune
mõtteline osa kinnistust
nr 10534902) aadressil
Kütise tn 4-45, Saue linn.
◊ Pikendas munitsipaaleluruumi ja kuue sotsiaaleluruumi üürilepingut.
◊ Võttis vastu korralduse
„Töötervishoiu korraldamine
Saue Linnavalitsuses“.
◊ Lubas linnapea Tõnu Urva
puhkusele 30. november
kuni 13. detsember 2015.

Lume- ja
libedustõrjetööd
Saue linnas
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas
teostab alates 1. detsembrist 2014 OÜ Saumer.
Kui tekib probleeme
teede ja tänavate lume- ja
libedusetõrjega palume
helistada nende kontakttelefonil 505 9509 või edastada info e-kirjale info@
saumer.ee.
Ilusat talveaega soovides,
Saue Linnavalitsus

Teata kaunist
jõuluehtes aiast
või hoonest
Hea linnakodanik! Kui
märkad kaunist jõuluehteis aeda või hoonet, anna
sellest teada hiljemalt 4.
jaanuariks 2016 Saue Linnavalitsuse meiliaadressil
inger@saue.ee või telefoninumbril 679 0185.
See annab võimaluse
välja selgitada kaunimad
jõulukodud ning tunnustada jõuluilu loojaid üritusel
„Kaunis Kodu 2016“.

Linnaelu
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Ülevaade Saue linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 19.
novembri istungi päevakorras oli 10 küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Otsustas taotleda munitsipaalomandisse sotsiaalmaana Töö pst 2b, Tõkke
põik 12, Tõkke põik 17,
Vana-Keila mnt 5b (kõigi
sihtotstarve üldkasutatav
maa) ja Sarapiku tn 10a
(ühiskondlike ehitiste maa).
◊ Otsustas taotleda munitsipaalomandisse Kuuseheki
tn 5 (ärimaa) liitmiseks
munitsipaalomandis oleva
Kuuseheki tn 5a kinnistuga.

◊ Otsustas algatada Tule tn
13, 13a, 13b ja Segu tn
3a kinnistute ning nende
lähiala detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.
◊ Otsustas osaleda esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamine projektist
toetuse taotlemises ning
volitas linnapea Tõnu Urvat
Saue linna nimel alla kirjutama projektis osalemise
ning projekti elluviimiseks
vajalikele lepingutele ja
dokumentidele. Saue linn
garanteerib 12.08.2015
määruse nr 36 „Esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamine“ toetuse

◊

◊
◊

◊

taotlemisel omafinantseerimise vähemalt 25%. Abikõlbulikud kulud kokku on
1 011 840 eurot, millest
omaosalus on 321 840
eurot.
Muutis Saue Linnavolikogu
20.09.2012 määrust nr 50
„Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ (loe lk 8 ja 9).
Kinnitas Saue linna 2015.
aasta II lisaeelarve.
Suunas Saue linna eelarvestrateegia aastateks
2015-2019 muutmise eelnõu teisele lugemisele.
Suunas Saue linna 2016.
aasta eelarve teisele lugemisele.

◊ Otsustas ühehäälselt lõpetada Kadaka piirkonna
tänavakinnistute ostmise
eelnõu neljanda lugemise.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
16.12.2010 määrust nr 19
„Saue linna eelarvest mittetulundusliku tegevuse
toetamise kord“, jättes
majutuskulud määruses
toodud mittetoetatavatest
kuluartiklitest välja, ning
määras, et ühes taotlusvoorus toetusena makstav
summa ühe inimese kohta
on kuni 250 eurot ja et toetuse eraldamisest võidakse
keelduda, kui taotleja on
eelarveaasta jooksul jätnud
linna huvides ilma mõjuva

põhjuseta osalemata üleriigilistel Eesti omavalitsuste spordivõistlustel.
Taotlejaga, kelle taotlus
rahuldatakse, sõlmib linnavalitsus toetuse kasutamise
lepingu. Lepingu kohaselt
kohustub taotleja eelarveaasta jooksul vajadusel
osalema linna huvides
üleriigilistel Eesti omavalitsuste spordivõistlustel ja
muudel üritustel.
◊ Suunas Saue Linnavolikogu 22.11.2012 määruse
„Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava
osa määr ja tasumine“
muutmise eelnõu teisele
lugemisele.

Tule tn 13, 13a, 13b ja Segu tn
3a kinnistute ja nende lähiala
detailplaneeringu algatamine
ning detailplaneeringu
lähteülesande kinnitamine
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu 2015.
aasta 19. novembri otsusega
nr 90 algatati Saue linna Tule
tn 13, 13a, 13b ja Segu tn
3a kinnistute ja nende lähiala
detailplaneering ning kinnitati
detailplaneeringu lähteülesanne.
Detailplaneering haarab
Saue linna keskosas Tule tn
13, 13a, 13b ja Segu tn 3a
kinnistuid, mille sihtotstarve
on tootmismaa ja pindala
kokku 15145 m². Detailplaneeringu eesmärk on
kinnistute osaline liitmine,
ümberkruntimine ja sellest

tulenevalt kehtiva ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
ning liikluskorralduse täpsustamine. Tehnovõrkude,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendust ei muudeta.
Detailplaneeringuga
kavandatav (olemasolev)
tegevus ei mõjuta Saue linna
keskkonda õhusaaste, müra
ega lõhnadega. Olemasolev
tootmistegevus ei oma kinnistu piiri ülest mõju. Vajadus
erinevatest seadustest tulenevateks uuringuteks puuduvad.
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.

EELK Keila koguduse jõuluaeg Saue
Päevakeskuses
6. detsember, 2. advent
◊ kell 13.00 jumalateenistus armulauaga.
13. detsember, 3. advent
◊ kell 13.00 kaunimad jõululaulud - laulame vanu ja uuemaid armastatud jõululaule.
20. detsember, 4. advent
◊ kell 13.00 jumalateenistus armulauaga.
24. detsember, jõululaupäev
◊ kell 15.30 sõidame Sauelt
bussiga Keilasse jumala-

teenistusele. Teenistused
on kell 16 ja kell 18.
25. detsember, esimene jõulupüha
◊ kell 13.00 ühine kontsert-jumalateenistus Saue
Vabakirikus.
27. detsember, kolmas jõulupüha
◊ kell 13.00 jumalateenistus
armulauaga. Teenivad EELK
Keila koguduse õpetaja
Marek Roots, abiõpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Õnnistatud jõuluaega!

3. klasside tublimad. Foto: Anu Lauri

Pime aeg teeb targemaks?
Saue Gümnaasiumi
algklasside õpetajad
Jajah, mida muud on pimedal
ja sombusel novembrikuul teha
kui tarkust taga ajada? Nii oli
Saue Gümnaasiumi algklassides 9.-13. novembril taas kord
traditsiooniline matemaatikaja loodusnädal. Lapsed võtsid
mõõtu peastarvutamises ja iga
päev oli võimalus aju ragistada uut nuputamisülesannet
lahendades.
Nädala lõpuks selgusid tublimad: iga klassi parim peastarvutaja ja nuputaja. Lisaks
toimusid paralleelselt erinevad
olümpiaadid ja Kuldvillakud,
kus klassid olid esindatud
võistkonniti.
Kuna töö kiidab tegijat,
toome siinkohal ära meie
matemaatika-ja loodusnädala
nutikamad:
Esimesed klassid
PARIM PEASTARVUTAJA: MariaSaue Sõna 20. novembri
numbris oli ekslikult artikli
„Isaga koos on kasvada hea“
autor vale. Artikli kirjutas
õpetaja Kristina Kompus.
Vabandust!

Madli Kisljakova, Karoliine Alamaa, Kristo Kolks, Karl-Martin
Kruusamägi, Triinu Ehala,
Kerttu-Lisett Parik, Stiina Kulderknupp, Stenver Suve.
PARIM NUPUTAJA: Mia Lola Uustalu, Laura Talumaa, Nelly Riiner, Gerda-Mai Leinsalu, Kristofer Põder, Helina Vallimäe,
Freeta Dikker, Ronan Teetamm,
Siim-Joonas Liive, Anni Lepp.
KULDVILLAK: Kristo Kolks, Markus Lilienberg, Marissa Reiter, Elar Ots, Loore Lemloch,
Stiina Kulderknupp, Sofia Palmiste, Karl Kevin Visnu, Anni
Lepp, Merilin Aaviku, Gerta
Eerik, Eliis Rea.
Teised klassid
PA R I M P E A S TA R V U TA J A :
Heleryn Vatsk, Hans-Jost Martin, Kristin Soone, Kätriin Kondel. Heleri-Lota Parts, Gregor
Ander Mäe, Marten Võrklaev,
Joonas Sirts.
PARIM NUPUTAJA: Kertu Madelene Ladva, Kadi Erendi, Hardi
Veske, Susanna Veskimägi, Maribel Kivi, Serili Vähejaus, HannaLeen Keerov, Mia-Liisa Tammist.
Kolmandad klassid
PARIM PEASTARVUTAJA: Liis-Marleen Linn, Hugo Pepe Uustalu,
Ander Kornel, Eva Vlassova.
PARIM NUPUTAJA: Aleksander
Ader, Tristan Paas, Arabella

Reisberg, Carl Ciaran Eesoja,
Eva Vlassova, Agnes Ots.
KULDVILLAK
I koht: Carl Ciaran Eesoja,
Kenneth Leonard, Eva Vlassova, Agnes Ots
II koht: Leela Mia Auväärt,
Herzi Lootsar, Tiit-Villem Toomingas, Simon Tihvan.
III koht: Mati Vettner, Ander
Kornel, Laura Toomsalu, Arabella Reisberg
IV koht: Merit Telliskivi, Brigitta Ploom, Tristan Paas,
Randel Kõlu
Neljandad klassid
PARIM PEASTARVUTAJA: Mattias
Donner, Tuule Mari Kuningas ja
Mai-Britt Oja, Nataly Karu, Rasmus Kuuse, Sigmar Sten Kõiv.
PARIM NUPUTAJA: Aleks Andrejev, Annette-Marii Argus, Eliise
Marie Junkur, Marili Pender,
Kerstin Kippar, Nataly Karu,
Berit Laar, Luise Lota Niitenberg, Kaisa-Maria Oll.
Olete supertublid!
Järgmisel sügistalvel uued
nuputamised, aga ärge unustage, et arvutada ja nuputada
tasub kindlasti aastaringselt,
sest on ju teada, et harjutamine teeb meistriks.
Olgu neid meistreid järgmisel
korral topelt palju!
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Saue Noortekeskuse
DJ-Klubi võidutses Luunjas
Rene Kolon
Noortekeskuse DJ-Klubi
juhendaja
Saue Noortekeskuse DJ-Klubi
noored osalesid 21. novembril
Luunja Noorte Diskorite Festivalil ning tõid koju nii esimese
kui kolmanda koha.
Luunja Noorte Diskorite Festival on teadaolevalt
vanim noortele suunatud DJ
konkurss, mis tähistas tänavu
20. tegutsemisaastat. 1995.
aastal esmakordselt toimunud üritusest on aja jooksul
tuult tiibadesse saanud paljud noored DJ-d. Muuhulgas
ka DJ ja produtsent Merimell,
kes juhatab Raadio 2 õhtuse
vööndi elektroonilise muusika
saadet Machine Nation. Teiseks võiks esile tõsta Bambossa Brothersi nime taga

tegutsevaid Artur ja Marek
Falgotit, kes on nõutud housemuusika DJ-d nii Eestis kui ka
väljaspool.
Esmakordselt osalesid mainekal üritusel Saue Noortekeskuse DJ-Klubi liikmed Marko
Malva (14), Karl-Martin Jõgeva
(14) ja Carl Robert Õigus (17).
12 osalejaga võistlusel paistis žürii meelest kõige enam
silma Marko Malva (DJ MindBlown), kes saavutas auväärse
esikoha, millega kaasnes kopsakas auhinnaraha.
Hästi õnnestus ennast
žüriile näidata ka Karl-Martin
Jõgeval (DJ Reedo) - preemiaks kolmas koht ja veidi
väiksem võidusumma.
Lisaks kiidusõnadele said
Saue Noortekeskuse DJ-Klubi
tulevikutegijad väärtuslikku
tagasisidet ja õpetussõnu, mis

Marko Malva (DJ MindBlown) saavutas Luunja Noorte Diskorite Festivalil auväärse esikoha

loodetavasti aitab neil veelgi
paremaks muutuda.
Žürii oli juubeliaastale kohaselt esinduslik, sellesse kuu-

Imelised kuus nädalat
Merle Elsner
Minu nimi on Merle Elsner
ja ma olen pärit Saksamaalt.
Viimased kuus nädalat on
mul olnud võimalus elada ja
teha tööd kaunis Eestis.
Saue Noortekeskusesse
sattusin ma läbi Leonardo da
Vinci elukestva õppe programmi.
Enne Eestisse tulekut oli
mul mitmeid hirme teadmatuse ees, kuid kõik need tunded kadusid hetkel, kui ma
Saue Noortekeskuse uksest
sisse astusin ja selles peituvate inimestega tutvusin.
Väga kiiresti sain ma teada
noorsootööst nii Sauel kui ka
üle Eesti.
Lisaks noortekeskuse
rahvale kohtusin ma nende
nädalate jooksul Saue Gümnaasiumi saksa keelt õppivate
noortega ja igal kolmapäeval väga armsate saksa keelt
kõnelevate daamidega päevakeskuses.
Ma olen väga meeldivalt
üllatunud, kui palju Saue
linnas toimub ja kui aktiivne
kogukond siin elab.
Eestis olles külastasin veel
mitmeid Tallinna noortekeskusi, aga minu jaoks on Saue
Noortekeskus üks parimaid
noorsootööasutusi, kus ma
kunagi käinud olen.
Muidugi on see üks väga
suur ja uhke hoone kõikvõimalike võimalustega, kuid
keskus ei oleks midagi ilma

Läbi Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi Saue Noortekeskuses praktikal olnud Merle Saksamaalt oli väga meeldivalt üllatunud
avastades, kui palju Saue linnas toimub ja kui aktiivne kogukond
siin elab. Samuti leidis ta, et Saue Noortekeskus on üks parimaid
noorsootööasutusi, kus ta kunagi käinud on. Foto: Saue Noortekeskus

selles töötavate inimesteta.
Kõik noortejuhid ja ka ringide juhendajad väljastpoolt
maja on väga motiveeritud
ja teevad noortega suurepärast tööd. Nad loovad väga
professionaalse, kuid samas
väga koduse, pingevaba ja
sõbraliku keskkonna Saue
noortele. See on koht, kus
õppida, avastada ja tunda

end nagu kodus.
Ma olen väga tänulik selle
kogemuse eest. Ma tutvusin
paljude suurepäraste inimestega ja mõte lahkumisest pole
tänu sellele kerge. Ma kannan
seda kogemust alati endaga
kaasas ja tulen siia kunagi
kindlasti tagasi.
Aitäh Saue Noortekeskus!
Tõlkis Kirke Kasari

lusid Madara Freimane (Foxy
Mandy) Lätist, Roman Gorjunov (Vendetta DJ duo), Deniss
Karabljoff (resident-DJ raadio-

jaamas DFM Tallinn), Eesti üks
parimaid DJ-juggling‘u meistreid DJ Möls ja eelmise aasta
võistluse võitja Oliver Päll.

Film ja teater
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SNOFF oli tänavu rahvusvaheline
Alexei Alexeev, Leo Uulma
SNOFF 2015 korraldajad
Novembrikuu sügisõhtud on
hämarad, see on ideaalne filmide vaatamise aeg.
Saue noortefilmi festival
SNOFF 2015, mis leidis aset
12. novembril Saue Gümnaasiumi aulas, oli rahvusvahelise ulatusega ja pühendatud
Saue Gümnaasiumi 30. aastapäevale. Lisaks Eesti laste
ja noorte omadele linastusid
Austria, Leedu, Venemaa ja
Ukraina õpilaste filmid.
Filmifestivali eesmärk oli
arendada noorte loovust ja
mitmekesistada huvitegevust.
Et filmifestival oli järjekorras

viies, oli tegu väikese juubeliga.
Filmitegijate tase oli tänavu
tunduvalt kõrgem kui eelnevatel aastatel. Kokku laekus 43
filmitööd, filmide vaatamine
kestis üle kahe tunni.
Filme hindas žürii, kuhu kuulusid meediaõpetaja Alexei Alexeev, kooliteatri juhendaja Leo
Uulma ja huvijuht Grete Põldma.
Kategooriaid oli kolm: 1.-5. klassid, 6.-9. klassid, 10.-12. klassid.
Suur tänu Saue Gümnaasiumile ja Saue linnale toetuse
eest. Täname Eesti Filmiamatööride Liidu juhatuse esimeest
Jaak Järvist, kelle kaudu jõudsid festivalile noorte rahvusvahelised filmitööd.
Kohtumiseni järgmisel aastal!

6. -9. klasside vanuseastmes pälvis
esimese koha Saue Gümnaasiumi
õpilase Triinu-Liis Verilaskja (pildil)
lühifilm „Mineviku helid“

Auhinnad filmirollide eest
1.-5. klasside vanuseastmes
Mängufilm „Tuhkatriinu“, Saue
Gümnaasiumi 3.c klassi rühmatöö, klassijuhataja Hellen Floren
◊ parim naisnäitleja
Arabella Reisberg
◊ parim meesnäitleja
Mati Vettner
◊ parimad kõrvalosad Mirtel
Kõluvere, Keiti Tammsaar
Mängufilm „12 kuud“, Saue
Gümnaasiumi 3.a klassi
rühmatöö, klassijuhataja
Anu Lauri

◊ parim naisnäitleja Tessa Iljas
◊ parim meesnäitleja
Daniel Bakler
◊ parimad kõrvalosad Gloria
Põllu, Hanna Ly Vester
Mängufilm „Lumivalgeke ja
seitse pöialpoissi“, Saue Gümnaasiumi 5.c klassi rühmatöö,
õpetaja Maret Kärner
◊ parim naisnäitleja
Helena Raivo
◊ parim meesnäitleja
Juss Kaspar Lvovs
◊ parimad kõrvalosad Marie
Vibeke Must,
Margot Lehtsalu
Mängufilm „Pöial-Liisi“, Saue
Gümnaasiumi 5.a klassi rühmatöö, õpetaja Merike Saul
◊ parim naisnäitleja
Eliisbeth Lokk
◊ parim meesnäitleja
Markus Einberg
◊ parimad kõrvalosad
Rebecca Brigitta
Silva, Grete Soon
Mängufilm „Bremeni
linna moosekandid“, Saue
Gümnaasiumi 5.b klassi rühmatöö, õpetaja Lea Jaansoo
◊ parim naisnäitleja
Mia Johanna Paas

◊ parim meesnäitleja
Reimond Hüvonen
◊ parimad kõrvalosad
Liina Jaanus
Lühifilmis „Juku lood“ pälvis
näitleja eripreemia Rasmus
Margus Saue Gümnaasiumi
1.d klassist.

6. -9. klasside vanuseaste
I koht lühifilm „Mineviku
helid“, Triinu-Liis Verilaskja
Saue Gümnaasiumist
II koht lühifilm „Rottkäppchen“, Viimsi Kooli rühmatöö
III koht reportaaž „Minu film
2“, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli rühmatöö

10. -12. klasside vanuseaste
I koht lühifilm „Kui tuleb
päev“, Tallinna 32. Keskkooli
11.c klassi rühmatöö
II koht lühifilm „Pommipoiss“,
Urmet Pilling
III koht telesaade „Sotsiaalne
eksperiment“, Tallinna Läänemere Gümnaasiumi rühmatöö
Parima animafilmi auhind läks
Dimitri Domoskanovile Meksvideost filmi „Kivi lugu“ eest.

Pealtvaatajatel noorte filme vaadates igav polnud. Fotod: Saue Gümnaasium

Mike Yeamani komöödia „Õnnenumbrid“ Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
17. veebruaril 2016 kell
19.30 etendub Saue Kontserdisaalis Mike Yeamani komöödia „Õnnenumbrisd“ originaalpealkirjaga „Lucky Numbers“.
Näidendi tõlkis eesti keelde
Andra Aaloe. Lavastaja on Eero
Spriit ja kunstnik Jaak Vaus.
Mängivad Helgi Sallo, Katrin
Valkna, Raivo Rüütel, Merilin
Kirbits, Rauno Kaibiainen, Madis
Milling ja Mihkel Tikerpalu.
Näidendi esietendus oli
7. veebruaril 2015 ja sellega

tähistati Vana Baskini Teatri
10. Sünnipäeva.
Pealkirja järgi on lihtne
järeldada, et tükis on tegu
loteriiga. Ja nii ongi. Perekond on pühendunud loteriil
mängimisele. Kõik pereliikmed loodavad võita ja seeläbi
igaüks omal viisil oluliselt oma
elukvaliteeti parandada.
Eeskätt vähemalt väliselt
ikka juba päris dementses eas
vanaema (mängib Helgi Sallo),
kes loodab oma viimased päevad võiduraha eest luksusvanadekodus veeta.

Aga ka tema tütar (Katrin
Valkna), kes ainsana perele elatist teenib, ja väimees (Raivo
Rüütel), kelle sissetulek on juba
mõnda aega vaid töötu abiraha.
Rääkimata hilisteismelisest tütretütrest (Merilin Kirbits) ja varateismelisest tütrepojast (Rauno
Kaibiainen), kelle soovid vastavad päris täpselt nende eale.
Nimetatud eeldustest lähtudes
algabki komöödias tõeline „õnnejaht“. Et segadus, mille peamine
tekitaja on vanaema, oleks veel
suurem, sekkuvad mängu ka
„peresõber“ (Madis Milling) ja

tütretütre „silmarõõm“ (Mihkel
Tikerpalu SA-st NUKU).
„Õnnejaht“ ei kulge kaugeltki kivide-kändudeta ja
mõnigi kord tundub, et kõik
on mokas, aga nagu komöödiale kohane, on lõpp siiski
lootusrikas. Kokkuvõttes on
tegemist särava ja vaimuka
komöödiaga, millel aga sugugi
ei puudu nalja taha peidetud
tõsisem sõnum.
Piletid hinnaga 12 / 14
eurot müügil Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum
124) E-N 15.00-18.00.

võimu kuritarvitamist nii meeste
kui naiste vaatepunktist. Teda
käivitab lootus, et teatri kaudu
on võimalik sellelt rattalt maha
tulla ja kogu meessoo nimel
andeks paluda. Lavastusega
tahaks ta tõsta naised kogu oma
olemuse stiihiaga au sisse.
Kuigi lõik pärineb Ingomar
Vihmari 2015. aasta lavastuse
kavalehelt, seostub see küll
rohkem mälestusega 1972.
aasta lavastusest.
Järgmine teatrielamus tuli
Rakverest - Stig Claessoni
„Sina maga, mina pesen
nõud“ Tarmo Tagametsa lavastuses. Sel näitemängul ja näit-

lejatel oli väge ja sära. Kuigi
me ei pruukinud kõigest aru
saada, jäid mõtted pikemaks
lavatükile peatuma.
Paljud segased seigad loksusid paika kohtumisel lavastaja
Tarmo Tagametsa ning Madis
Kõivu lähemalt tundnud kirjandusteadlase ja kirjaniku Aarne
Merilaiuga. Selgus, et lavastaja on etenduses kasutanud
Madis Kõivu dialooge. Saime
ka teada, et geenius ei pruugi
olla alati kõige inimsõbralikum.
Kui Pärnu teater püüdis
süüdistada kogu meessugu ja
paluda andeks kõikidelt naistelt, siis Rakvere teater kasu-

Päevakeskus ja teater
Liivi Lents
Saue Päevakeskuse juhataja
Ühe kuu jooksul on päevakeskus jõudnud käia kahe Eesti
linna kutselises teatris ja esitada ise Sauel näitemänguringiga hingedeaja kava.
Ajalises järjestuses oli esimene Endla teater, kus esietendus Tennesse Williamsi
„Tramm nimega Iha“.
Enne etendust kohtusime
Kaarin Raidi trupiga, kes tõi
sama näidendi lavale aastal
1972. Selleaegsest trupist
ei ole enam palju alles, aga
mõlemad naispeategelased

- Tiia Kriisa ja Eha Kard - on
värsked ja vitaalsed.
Kohtumine oligi päeva
parim osa. Kuigi reklaam
Ingomar Vihmari lavastusele ja
näitlejatele oli paljulubav, jäi
laval toimuv loiuks ja säratuks.
Paljud meie seast mäletasid
veel Kaarin Raidi lavastust ja
eriti Tiia Kriisa osatäitmist.
„Just naiselikkuse mahasurumine on viinud maailma
praegusesse olukorda - hirmust
ja vihast tundmatu vastu surutakse toore jõuga alla kõik, mis
ei allu süsteemile,“ arvab Vihmar ning kinnitab, et lavastus
võimaldab vaadata ebaõiglust ja

tas Madis Kõivu dialooge, kes
suhtus naistesse põlgusega ja
ei pidanud naisest kui ainult
iluasjast midagi.
Seevastu päevakeskuse oma
hingedeajakava ei keskendunud
ei naistele ega meestele, vaid
inimesele üldse. Iga osaleja leidis teda kõige enam kõnetanud
teksti ja kandis selle ette.
Näiteringi juhi Virko Annuseta oleks meie etteaste ainult
tekstide rida, kuid lavastus
- ja võiks isegi öelda, et lavakujundus - tegi sellest ilusa
kava, mida nautisid osatäitjad
ja publik. Külalisesinemised
Keilas ja Tallinnas ootavad ees.
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Saue linna mälumängumeister on
võistkond Tammetark
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi

eriti võistluste läbiviijale Tenno
Sivadile, kes juba üheksa aastat järjest vahetpidamatult on
koostanud küsimusi ja võistlejaid nendega pommitanud.
2016 on seega Saue Mälumänguklubi korraldatavate
Saue linna lahtiste esivõistluste 10. sünnipäeva aasta.

Aasta hakkab lõpusirgele
jõudma, on aeg teha ülevaade
sügisestest mälumängurite
jõuproovidest.

Harjumaa mälumängumeistrivõistlused
Harjumaa mälumängumeistrivõistlused Mnemofriik 2015
toimusid 10. oktoobril Kuusalu rahvamajas.
Seda võistlust peetakse
juba 2000. aastast, kuid
alguses sauelaste osaluseta.
Ent hiljem võitis Saue Tammetark perioodil 2009-2013
viiel aastal järjest meistritiitli.
Möödunud sügisel saavutas
Saue Sammas aga teise koha.
Tänavu osales rekordarv
võistkondi - 18. Äärmiselt tihedas ja dramaatilises võistluses
pidi Sammas leppima kuuenda
kohaga, kuigi oli pikka aega
isegi liider.
Alles lisaküsimustega selgus
Harjumaa meister, kelleks osutus
Kose vald 52 punktiga. Järgnesid
võistkond Kvartett ja Keila linn.
Sammas kaotas pronksi vaid ühe
punktiga, kuid siiski võib ka selle
kohaga rahule jääda.

Saue linna võistkondlikud
meistrivõistlused
Lõpule jõudsid Saue linna võistkondlikud meistrivõistlused
mälumängus Tammekilb 2015.

Eesti omavalitsustevaheline
mälumängusari

Saue linna mälumängumeister Tammetark. Vasakult: Villu Liiv, Villu Tamm,
Indrek Salis ja Vello Toomik. Foto Sirje Piirsoo

Kevadel alanud kolmevoorulise võistluse lõppmäng oli 17.
novembril. Kahe eelvooru kokkuvõttes juhtis võistkond Tammetark korraliku edumaaga ja
eeldada võis nende võitu. Teistele medalitele pretendeeris
aga vähemalt kolm võistkonda.
Tammetark oli kohal oma
parimas koosseisus: Villu Tamm,
Vello Toomik, Indrek Salis ja
Villu Liiv. Üheskoos on võidetud
mitu üle-eestilist suursarja Maakilb, võideti ka tänavune Saue
Tammekilb 2015 lõppvoor ja
esikoht kokkuvõttes.
Hõbemedali võitis Tammetõru: Urmas Oljum, Raivo
Lehiste, Rein Uusküla, Jaak
Valdre. Kolmanda koha saavutas eelmise aasta võitjaduo
Sammas:Kaido Lasn ja Andres
Allpere. Vaid punktiga kaotas

neile Ettur: Virve Laan, Urmas
Väärtnõu, Priit Tähtsalu ja
Paavo Grünberg, kes esimese
vooru väikest ebaõnnestumist
ei suutnudki lõpuks tasa teha.

Lõplik järjestus
1. Tammetark 85 punkti; 2. Tammetõru 73 punkti; 3. Sammas
64 punkti; 4. Ettur 63 punkti;
5. SG4 59 punkti: Ulvi Urgard,
Endla Lindmäe, Priidu Valma; 6.
Noortekeskus 47 punkti: Kristi
Kruus, Monika Liiv, Üllar Põld,
Kirke Kasari, Rene Kolon.
Kõigi voorude kokkuvõttes
osales 23 mälumänguhuvilist,
mis on mõnevõrra vähem kui
mullu, kuid kahjuks ei ole igal
aastal nii julgeid koolilapsi kui
mullu, kes toona kogenud mängijatega lausa võrdselt esinesid.
Tänu kõigile osalejatele ja

Kolm Saue võistkonda alustasid
traditsioonilist Eesti omavalitsustevahelist mälumängusarja
Maakilb, mille Harjumaa I eelvoor toimus 7. novembril Keilas.
Harjumaalt alustas kokku13 ja
üle vabariigi 56 võistkonda.
See võistlussari toimub juba
17. korda ja Saue Tammetark
võitis aastail 2010-2013 järjest
neli esikohta. Meenutuseks, et
tänavu kevadel saavutas Saue
Sammas II koha, Tammetark oli
4. ja Ettur 13. Seega suurepärane hooaeg oli seegi.
Sel korral esines Tammetark
koosseisus Villu Liiv, Vello Toomik, Villu Tamm ja Jevgeni
Nurmla, kes asendas võistluse
korraldusliku poolega tegelevat
Indrek Salist.
Võistlus kulges eriliste tagasilöökideta ja Tammetark saavutas oma regioonis III koha
65 punktiga, kaotades võitnud
Harku võistkonnale vaid kahe
ja Kosele ühe punktiga. Järgnesid Anija ja viiendana Saue
Sammas 63 punktiga mitte

kahemehe võistkonnana, vaid
koguni viiekesi: Kaido Lasn,
Andres Allpere, Ulvi Urgard,
Endla Lindmäe ja lubatud
noormängija Madis Voitk.
Kogu Eesti ulatuses oli
parim Räpina vald 71 punktiga
ning Tammetark ja Sammas
asuvad vastavalt seitsmendal
ja kümnendal kohal.
Vastavalt reeglitele pääsevad kahe eelvooru 12 paremat otse kevadisse Superfinaali. Seega on mõlema Saue
võistkonna šansid head, kuid
arvestades vahede väiksust ja
pretendentide rohkust, tuleb
veel kõvasti pingutada.
Kolmas Saue võistkond EtturVirve Laan, Urmas Väärtnõu,
Priit Tähtsalu ja Paavo Grünberg
- kogus 35 punkti. Nemad peavad edasipääsu taotlema ilmselt
vahefinaalide kaudu, möödunud
aastal see neil ka õnnestus.
Maakilva II otsustav eelvoor
toimub 12. detsembril Saue
Gümnaasiumis juba kaheksandat korda järjest. Arvukatele
külalistele on meie valgusküllane ja hubane kontserdisaal
alati meelepärane olnud.
Koduväljak peaks meie
võistkondadele väikese eelisegi andma, kuid paraku on
eelmised aastad näidanud,
et kodus on edu isegi raskem
saavutada. Esmane eesmärk on
igatahes jõuda vähemalt kahe
Saue võistkonnaga otse kevadel
toimuvasse Superfinaali.

Loodusteaduslik mälumäng avas loodusainete nädala Saue koolis
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi õpetaja
Tänavuse õppeaasta loodusainete nädala avas Saue Gümnaasiumi koolinoorte loodusteaduslik mälumäng.
Pärast kuuendat tundi kogunesid 9.-12.klasside õpilasvõistkonnad geograafia kabinetti, et välja selgitada laiema
silmaringi ja igapäevase eluga
rohkem kursis olevad noored.
Kokku sai võistkondi üheksa.
Ette tuleb ära öelda, et
meie tänavused üheksandikud
andsid ägeda lahingu gümnasistidele ja saavutasid koha
esimese kolme hulgas.
Küsimused koostasid MTÜ
Saue Mälumänguklubi liikmed
ja need hõlmasid erinevaid
valdkondi, aga vaadatuna läbi
looduse ja meid ümbritseva
keskkonna prisma.
Üks küsimustest oli seotud
ka Saue kooli 30. sünnipäe-

vaga. Pildil oli Saue kooli lipu
alla koondunud kaheksa õpetajat ja küsimus kõlas, kes ja
miks nad seal on?
Ei olnud õige vastus see,
et on direktori sünnipäev või
pildil on kooli parimad mälumängurid, vaid see, et need
õpetajad on Saue koolis töötanud alates 1985. aastast.
Tänaseks töötab neist gümnaasiumis veel seitse.
Küsimusele, missugust
„maad“ iseloomustatakse
järgmiselt: „Hõreda inimasustusega, rikkalike liustikutekkeliste pinnavormidega: ooside,
väikevoorte ja mõhnastikega,
mille vahelistes nõgudes paiknevad kaunid järved. 37,7%
alast on soostunud. Valdavad
okaspuu-metsad, millest ka
„maa“ nimi“, oskasid enamus
vastata, sest sel sügisel õnnestus kõikidel klassidel KIK-i
toetatud keskkonnaprojekti
raames sellel „maal“ ära käia.

Pildil on Saue kooli lipu alla koondunud kaheksa õpetajat ja küsimus
kõlab, kes ja miks nad seal on? Foto: Saue Gümnaasium

Nimelt Kõrvemaal.
Paljudele oli üllatuseks vastus küsimusele: „Seda tugevat
närvimürki kasutati 19. sajandil
sageli inimeste mürgitamisel.
Mürgi eeliseks on, et tapab kiiresti ja sümptomid on sarnased
südamehaigustele. Tänapäeval
osatakse tuvastada selle mürgi
jälgi organismis, kuid vähem
populaarseks pole see sellele
vaatamata muutunud. Mis

mürgiga on tegu?“ Vastus on
nikotiin.
Saue linna spordikuulsusega jäädi ka hätta. Küsitav
spordimees on lõpetanud
Saue kooli ja Eesti lennuakadeemia. Alguses tegeles
ta tavalise orienteerumisega,
kuid suurimad saavutused on
tal jalgratta-orienteerumises,
kus ta on tulnud nii maailmakui ka euroopa meistriks. Kes?

Loomulikult elukutseline kopteripiloot Lauri Malsroos!
Pingelise mälumängu võitis Saue Gümnaasiumi 10.a
klass koosseisus Annabel Olgo,
Kamilla Kukk, Joosep Nahkor
ja Ander Lomp. Edu tuli tänu
headele teadmistele loodusest.
35 punktiga saavutas teise
koha 9.a klassi võistkond
koosseisus Markus Kikkatalo,
Kaspar Taniel Kannel, Rauno
Raiesma ja Jan Erik Allikmaa,
kellele tõid hea koha suurepärased teadmised spordis ja
ajaloos.
11.a klassi õpilased, kes
said täispunktid kultuuris - Stiiven Grahv, Kristian Skutans,
Mario Palumets ja Karl Voldemar Palm -, tulid kolmandaks.
Diplomid ja medalid sai võitjakolmik kätte Saue Gümnaasiumi
sünnipäeva pidulikul aktusel.
Tänu kõikidele osalistele ja
kohtumiseni järgmise õppeaasta mälumängus!

Sotsiaaltoetused
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Saue linn seob toetused ja
soodustused elukoha
registreerimise kuupäevaga
Tähelepanu, head Saue linna elanikud!
Saue Linnavolikogu 2015.
aasta 19. novembri määrus
nr 35 „Saue Linnavolikogu
määruste muutmine“ muudab
kohalike toetuste ja õpilaste,
üliõpilaste ja paljulapseliste
vanemate sõidusoodustuste
määramise tingimusi.
Paljude sissetulekust mittesõltuvate toetuste ja soodustuste saamise alus alates aastast 2016 on taotleja registreeritud elukoht Saue linnas
eelneva aasta 31. detsembril.
Teisiti öelduna, neil, kes ei
ole 31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Saue
linna elanikud, puudub alus
taotleda Saue linna antavaid
toetusi või soodustusi järgneva
aasta jooksul.
Määrus jõustub 31. detsembril 2015.

MIS MUUTUB?
Muudatus seob toetuste ja
soodustuste andmise elukoha registreerimise kuupäevaga. Toetuste ja soodustuste taotlemise ja saamise
tingimus on, et taotleja
registreeritud elukoht eelneva kalendriaasta 31. detsembril on Saue linn.
Muutuvad sünnitoetuse,
koduse mudilase toetuse,
koolitoetuse maksmise ning
õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustuste, noorte sporditegevuse toetamise ja koolieelses
lasteasutuses vanemate poolt
kaetava osa soodustuse tingimused.
Alates 1. jaanuarist 2016
makstakse allolevaid sis-

31. DETSEMBER –
OLULINE KUUPÄEV

Määrus muudab volikogu
järgmisi õigusakte:
1. „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord“: sünnitoetus, koduse mudilase
toetus ja koolitoetus;
2. „Sõidusoodustuste kehtestamine“: õpilaste,
üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustused;
3. „Saue linna eelarvest
noorte sporditegevuse
toetamise kord“;
4. „Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt
kaetava osa määr ja
tasumine“.

setulekust mittesõltuvaid
sotsiaaltoetusi tingimusel, et
mõlemad lapsevanemad on
seisuga 31. detsember 2015
registreerinud elukoha Saue
linnas.

Sünnitoetus
Sünnitoetuse suurus on 260
eurot: esimene osa on 130
eurot ja makstakse lapse sünni
puhul, teine osa on 130 eurot
ja makstakse lapse aastaseks
saamisel. Mõlema lapsevanema elukoht peab olema
eelneva aasta 31. detsembril
registreeritud Saue linnas.
Laps tuleb pärast sündi registreerida Saue linna elanike
registris.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid
üks vanematest, makstakse
50% sünnitoetuse määrast.

On vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus inimene tegelikult elab ja teenuseid tarbib. Siin tegelikult elavad, kuid
end Saue linna mitteregistreerinud inimesed jätavad linna ilma maksutulust, mille eest saaks remontida tänavaid, ujulat, lasteaeda ja
koolimaja, rajada uusi kergliiklusteid, luua juurde vaba aja veetmise
ja sportimise võimalusi ning teha muudki linnaelanikule kasulikku ja
vajalikku. Fotol vastvalminud kergliiklustee, mis loob ühenduse Tõkke
tänava ja Tallinna ringtee vahel. Foto: Siiri Raagmets

Koolitoetus
1. klassi õpilase koolitoetuse
suurus on 70 eurot. Lapse ja
mõlema lapsevanema elukoht
peab olema eelneva aasta 31.
detsembril registreeritud Saue
linnas. Toetus on ühekordne ja
makstakse lapsevanema kontole hiljemalt 30. novembriks.
Toetuse avaldusi saab esitada
kuni 31. oktoobrini.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid
üks vanematest, makstakse
50% koolitoetuse määrast.

Sõidusoodustused
Alates 1. jaanuarist 2016
kehtivad õpilastele, üliõpilastele ja paljulapseliste perede
vanematele sõidusoodustused
bussiliinil nr 191 või elektriraudteel tingimusel, et mõle-

mad lapsevanemad ja õpilane,
üliõpilane või paljulapseline
lapsevanem on eelneva aasta
31. detsembril registreerinud
elukohaks Saue linna.

Soodustus koolieelses lasteasutuses
Alates 1. jaanuarist 2016
kehtivad koolieelses lasteasutuses vanemate kaetava
osa soodustuse määrad vaid
juhul, kui mõlema vanema
elukoht või üksikvanema,
hooldaja või eestkostja elukoht on seisuga 31. detsember Eesti rahvastikuregistri
andmetel Saue linn.
Saue linna koolieelses lasteasutuses on vanemate kaetav
osa 20% palga alammäärast.

Soodustused on järgmised:

KÜSI LISA

Koduse mudilase toetus

MIKS ON ELUKOHA REGISTREERIMINE OLULINE?

Sünnitoetus, koduse mudilase toetus, koolitoetus ning
õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustus: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli
Joon, telefon 6790174,
heli.joon@saue.ee

Koduse mudilase toetuse suurus on 65 eurot kuus. Lapse ja
mõlema lapsevanema elukoht
peab olema eelneva aasta
31. detsembril registreeritud
Saue linnas. Lapsevanemale
on vanemahüvitise maksmine
lõppenud ja laps ei käi lasteaias ega lastehoius. Toetus
makstakse ühel korral kuus
lapsevanema arvelduskontole
hiljemalt kuu lõpuks.
Kui seisuga 31. detsember
on Saue linna registris vaid üks
vanematest, makstakse 50%
koduse mudilase toetuse määrast.

Rahvastikuregistri seadus
kohustab inimest hoolitsema
elukoha aadressi õigsuse eest
ja esitama uude elukohta elama
asumisest alates 30 päeva jooksul elukohateate, et kanda uus
aadress rahvastikuregistrisse.
Elukoha registreerimine on
vajalik selleks, et omavalitsus,
siinkohal Saue linn, saaks
osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele,
planeerida arengut, vahetada
teavet ja teha koostööd ning
täita linnakassat läbi mak-

Noorte sporditegevuse toetus, soodustus koolieelses
lasteasutuses: kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna
peaspetsialist Margit Ots,
telefon 6790177, margit.
ots@saue.ee

sude, et teenuseid osutada,
soodustusi ja toetusi anda.
Teisalt on vastutustundlik
olla ametlikult sisse kirjutatud
sinna, kus inimene tegelikult
elab ja teenuseid tarbib.
Kõikide kohalike teenuste
rahastamine eeldab maksude
laekumist elanikelt: üksikisiku
tulumaks moodustab ligikaudu
70% Saue linna eelarvest.
Ja mida suurem on linna
rahakott, seda suurem saab
olla pakutavate teenuste hulk
ja kvaliteet.

2016. aastal laekuvate maksete aluseks on elanikeregistri
andmed seisuga 31. detsember
2015.
Kõikide inimeste palgatulult, kes on aasta viimase
päeva seisuga ametlikult
Saue linna elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust linna
eelarvesse.
Aastasisesed sisse- või
väljakirjutamised maksude
laekumist ei mõjuta, mistõttu ongi edaspidi rahalised
toetused või soodustused
seotud ametliku elanikustaatusega 31. detsembril.

◊ esimese lapse kohta 45%
vanemate kaetava osa kehtestatud määrast;
◊ iga teise ja järgneva lasteaias või lastehoius käiva
lapse kohta 72,5% vanemate kaetava osa kehtestatud määrast.

Noorte sporditegevuse
toetus
Saue linna eelarvest noorte
sporditegevuse toetust
antakse noortele, kelle enda
ja vähemalt ühe vanema või
seadusliku esindaja elukoht
on toetuse saamisele eelneva aasta 31. detsembril
Saue linn.
Noorte sporditegevuse toetust makstakse taotluste alusel
otse spordiklubidele.

Siin tegelikult elavad ja võiks
öelda, et isegi süüdimatult
teiste kulul teenuseid tarbivad
- olgu selleks kas või lumevabad
ning valgustatud teed ja tänavad
-, kuid end Saue linna mitteregistreerinud inimesed jätavad
linna ilma maksutulust, mille
eest saaks remontida tänavaid,
ujulat, lasteaeda ja koolimaja,
rajada uusi kergliiklusteid, luua
juurde vaba aja veetmise ja
sportimise võimalusi ning teha
muudki linnaelanikule kasulikku ja vajalikku.

4. detsember 2015 Saue Sõna
KUIDAS REGISTREERUDA
SAUE LINNA ELANIKUKS?
Tuleb täita elukohateate
blankett ja esitada see Saue
Linnavalitsusse. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise
elukohateate.

Elukohateate esitamiseks
on neli võimalust:

◊ täita blankett linnavalitsuses kohapeal;
◊ saata blankett postiga aadressil Tule tn 7, Saue;
◊ saata blankett e-postiga
digiallkirjastatult aadressile

Sotsiaaltoetused
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saue@saue.ee;
◊ esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali
www.eesti.ee kaudu.

aadressiga www.saue.ee;

Saue Linnavalitsus aadressil Tule tn 7 on avatud

◊ Saue Linnavalitsusest;
◊ Saue linna koduleheküljelt

◊
◊
◊
◊

ruumi kasutamise õigust
elukohateatele kantud isikute poolt.
4. Teise hooldusõigusliku
vanema nõusolek
Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise
hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb
esitada ka siis, kui alaealise

lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.
Allkirjastatud nõusolek tuleb
märkida või lisada elukohateatele.
5. Elukohateate posti teel esitamisel lisatakse
◊ koopia esitaja ja kõigi elukohateatel olevate isikute
isikut tõendava dokumendi

Elukohateate blanketi saate

E kell 8-18
T, K, N kell 8-17
R kell 8-14
lõuna kell 12-12.45

Lisainfot registreerimise
kohta saab küsida tööpäeviti
telefonil 679 0178 ja e-posti
aadressilt kelli@saue.ee või
saue@saue.ee.

MEELESPEA ELUKOHATEATE ESITAJALE
1. Vajalikud dokumendid
◊ elukohateade;
◊ isikut tõendav dokument;
◊ eluruumi kasutamise õigust
tõendav dokument;
◊ eluruumi omaniku kirjalik
nõusolek, kui te ei ole eluruumi omanik.
Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel

esitatud täisealised isikud,
välja arvatud eestkostetavad.
2. Täitke elukohateade trükitähtedega
3. Ruumi omaniku nõusolek
tuleb elukohateatele võtta
◊ kui elukohateate esitaja ei
ole ruumi omanik;
◊ puudub üürileping või muu
dokument, mis kinnitab

Abivahendikaartide
väljastamise kord muutub 1. jaanuarist
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Alates 1. jaanuarist 2016
võtab uute isikliku abivahendi
kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet
vajadusel väljastama isikliku
abivahekaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav
taotlus e-posti või posti teel
või pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.
Taotluse vorm on leitav kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (rubriik: blanketid).
Abivahendi saamiseks, mis
ei ole otseselt seotud inimese
töötamisega töökohal, peab
inimesel olema õigustatus,
arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ja eelmine kehtiv isikliku
abivahendi kaart.

Õigustatud isikud on:
◊ kuni 18-aastane laps;
◊ kuni 18-aastane puudega laps;
◊ 18-63-aastane tööealine isik,
kellel on tuvastatud töövõime
kaotus 40 % või enam;
◊ 18-aastane ja vanem puudega isik enesehoolde- ja
kaitseabivahendite ostuks;
◊ alates 18-aastane tööealine
isik, kellel on tuvastatud
osaline töövõime või
töövõime puudumine;
◊ 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik;
◊ rinnaproteesi ostmiseks;
◊ isik, kellel on tuvastatud
kuulmislangus alates 30

detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
◊ silmaproteesi ostmiseks.

Uue isikliku abivahendi
kaardi saamiseks peab
kaardi taotlejal olema:
◊ kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on
märgitud abivahendi vajadus
ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud
tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
◊ välismaal
õppiva
18-26-aastase isiku puhul
ka koolitõend;
◊ klienditeeninduses kaardi
taotlemisel isikut tõendav
dokument.
NB! Kui isik ise ei saa isikliku
abivahendi kaarti taotlema
minna, saab minna taotlema
volitatud isik. Kaasa võtta kirjalik volitus.
Kehtiva isikliku abivahendi
kaardi omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva
või üüriva ettevõtte valimisel.
Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda
valitud abivahendeid pakkuva
ettevõtte poole, kellega Sotsiaalkindlustusamet on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest
on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.
sotsiaalkindlustusamet.ee

alates 01.01.2016.

Järjekorrad
Kui mingi abivahendi eelarve
on lõppenud, on võimalik
ennast abivahendeid müüvas
või üürivas ettevõttes suulise
sooviavalduse alusel järjekorda
lisada. Järjekorra saabumisel
saadab Sotsiaalkindlustusamet isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik
peab järjekorra teate saamisel
60 päeva jooksul pöörduma
endale sobiva abivahendit
pakkuva ettevõtte poole ning
võtma kaasa:
◊ saadud järjekorra teate,
◊ isikut tõendava dokumendi,
◊ isikliku abivahendi kaardi,
◊ arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi
ainult järjekorrateate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise
kohustuse riigi poolt ülevõtmise
taotlemine (edaspidi erimenetlus)

Erimenetluse juhud, kus isik
taotleb:
◊ omaosaluse vähendamist,
kuna isikul on tulenevalt
majanduslikust olukorrast
raske omaosalust tasuda
(vajalik isiku selgitus ja
tõend toimetulekutoetuse
maksmise kohta);
◊ uut abivahendit enne talle
hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja
lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või sellest
mitteolenevatel põhjustel)

◊

◊

◊

◊

◊

– vajalikud isikupoolsed
selgitused/põhjendused;
abivahendit, mis puudub
riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus
(lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
abivahendit, mille puhul on
abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus
diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist
(lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
erimenetlust mõnel muul
juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
alates 01.01.2016 ning klienditeeninduses. Taotlust saab
esitada posti ja e-posti teel või
klienditeeninduses Tallinnas.
Juhul, kui isik vajab abi
abivahendi väljavalimisel,
hinnapakkumiste küsimisel või
erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on tal õigus pöörduda
Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687
7231 või kirjutada aadressil
kat@astangu.ee.
Sotsiaalkindlustusamet teeb
erimenetluse taotluse osas
rahuldamise või rahuldamata

isikuandmetega leheküljest;
◊ kui elukohateate esitaja ei
ole ruumi omanik ja ruumi
kasutamise õigus on dokumenteeritud: ruumi kasutamise õigsust tõendava
dokumendi koopia;
◊ teise hooldusõigusliku lapsevanema nõusolek, kui
elukohateatel on alaealisi.

Sotsiaalkindlustusamet
Aadress: Endla tn 4, Tallinn
Infotelefon: 16106
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kodulehekülg: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt: E 8.3018.00; T, K, N 8.30-16.30;
R 8.30-13.00
Parkimine Endla 8. Parkimine maja ees on Sotsiaalkindlustusameti kliendile
1,5 tundi tasuta, juhul kui
sõiduki parkimine registreeritakse klienditeeninduses
asuvas parkimisterminalis.

jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab Sotsiaalkindlustusamet erimenetluste käigus eksperte (nt
Astangu Keskkonnakohanduste
ja Abivahendite Teabekeskuse),
kes aitavad ja nõustavad abivahendite vajaduse tuvastamisel
ning vajaduse hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis
tuleb ettevõttesse pöördumisel
kaasa võtta. Erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat
abivahendit väljastada. Samuti
peab kaasa võtma arstitõendi
või rehabilitatsiooniplaani ning
isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi
kohta, isikliku abivahendi kaardi
ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta
saab Sotsiaalkindlustusametist.
Kuni 31. detsembrini 2015
väljastab isikliku abivahendi
kaarte Saue Linnavalitsuse
sotsiaalosakond. Info telefonidel 679 0176, 679 0174.

Loodusharidus
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Gümnasistid õppisid loodust praktiliselt
tundma Aegviidu ümbruse metsades,
oosidel ning soodes
Aegviidu retk
Robert Ladva 11.a

Ulvi Urgard
Projekti koordinaator,
loodusainete õpetaja
Praktiline looduse tundmaõppimine Saue Gümnaasiumi
õppekavas pärineb naabrite
kogemustest. Põhikooli ja gümnaasiumi õpilased on osalenud
rahvusvahelistes koostööprojektides. Viimased toimusid Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) toetusel koos sõpruskoolidega Soomest ja Rootsist.
Tegevused on lähtunud
kaasaegsetest eesmärkidest:
parendada riiklike õppekavade
õpitulemuste omandamist,
tegeleda praktiliste tegevustega klassiruumist väljas ja
siduda erinevaid õppeaineid.
Selleks, et seatud eesmärke
ellu viia, taotles õpetaja ressursse KIK-ist ja sai positiivse
tagasiside.
2015. aasta sügisel õppisidki kõik gümnasistid loodust
praktiliselt tundma Aegviidu
ümbruse metsades, oosidel
ning soodes. Õpiprogramm
„Filmivõtete radadel“ ühendas loodusained emakeele ja
kirjandusega. Nimelt on PõhjaKõrvemaalt romaanide jaoks
ainest saanud rahvakirjanik A.
H. Tammsaare ja tema teoste
põhjal on vändatud päris mitu
filmi. Tuntum neist on Leida
Laiuse „Kõrboja peremees“.
Programm algas RMK Aegviidu looduskeskuses, kus vaatasime filmilõike „Kõrboja peremehest“ ja meenutasime kohustusliku kirjandusena loetud teost.
Järgnes retk mööda filmivõtete radasid, kus õppisime
tundma erinevaid mandrijäätekkelisi pinnavorme, nautisime kauneid vaateid maalilistele järvedele, uurisime taimi ja
seeni - söödavaid ja mürgiseid
- ning loomade tegutsemisjälgi.
Paralleelselt võrdlesime
tänast looduskeskkonda filmis
nähtuga, kuulasime legende ja
pärimusi esivanemate elust ning
töödest metsade ja soode vahel.
Matkalt naasnuna arutasime läbi õppekäigul nähtu,
koostasime lühiettekandeid ja
näitasime fotosid.
11.a klassi õpilase ettekandest
saab lugeda: „23. septembri
hommikul asusime oma klassiga
teele Aegviidu poole. Meiega
liitus giid, kes näitas ja rääkis
kohtadest, mis olid seotud kirjanik A. H. Tammsaarega ja ta

teosega ,,Kõrboja peremees“.
Tammsaare elas Koitjärve
külas 1911-1918 oma venna
juures, sest tal oli suhteliselt
kehv tervis ja männimets pidi
olukorda paremaks tegema.
Seetõttu on mitmed talud,
loodus ja inimesed teda teoste
kirjutamisel inspireerinud. Giid
näitas meile sõiduteed ääristavaid Vargamägesid, mis olevat nime saanud selle järgi, et
kunagi rüüstasid teeröövlid end
mägede varju peites Tallinna
poole liikuvaid kaubavoore.
Sealt ka A. H. Tammsaare ,,Tões
ja õiguses’’ Vargamäe talu.
Tammsaarel oli temast
palju noorem sõbranna, kes
võis anda ainest Kõrboja Anna
tegelaskuju loomisel.
Maastik oli väga ilus ja mitmekesine. Ühel pool teed oli
lehtmets ja teisel pool männimets, mis lõi väga huvitava
kontrasti. Kõndisime metsarajal,
tõusime ja laskusime mööda
oose, tegime väikese tiiru Kõnnu
Suursoo laudrajal ja ringi ümber
Paukjärve. Käisime ka sealses
vaatetornis, kust avanes vaade
järvedele, metsale ja rabale. Oli
väga tore väljasõit, mis võimaldas koolimõtetest ja muudest
muredest puhata“.
Teine õpilane kirjutab: „Võtsime
ette teekonna, mida mööda oli
ka Tammsaare kõndinud ja sealt

romaani jaoks inspiratsiooni
ammutanud. Raamatus on täpne
kirjeldus tegevuskohast, mis on
väga sarnane Aegviidu matkaradadele. Silmusekujuline loodusrada algas Soodla jõel asuva
Kaksiksilla juurest. Raja äärde jäi
kokku neli kaunist väikest järvesilma: Paukjärv, Linajärv, Kaasikjärv ja Ümerikjärv. Viimast peetakse Põhja-Eesti sügavaimaks
järveks. Selle sügavus küündib
kuni 14 meetrini. Paukjärv on
tuntud jällegi oma puhtuse ja
läbipaistvuse poolest.
Ettevõtmine oli minu jaoks
väga huvitav, kuna oskan hinnata puutumata looduse tähtsust ja ilu. Eestimaa loodus on
alati olnud minu jaoks inspireeriv ja rahustava mõjuga“.
Kolmas õpilane ütleb kokkuvõtteks: „Aegviidu reisil saime
teada väga palju looduse, kultuuri, geoloogia ja iseeneste
kohta. Tuleb välja, et 11.
klassist on vähesed lugenud
Tammsaare teoseid. Ilus loodus
mõjus aga erakordselt värskendavalt ja pakkus inspiratsiooni
kooli ja isikliku elu jaoks“.
Paljud õpilased olid kindlad,
et lähevad Kõrvemaale tagasi ja
soovitavad seda teistelegi. See
ongi parim tagasiside.
Keskkonnaprojekt toetas
kindlasti õpilaste arengut, et
tulevikus näha iseseisva mõtle-

misega, kultuuri väärtustavaid ja
keskkonnahoidlikke kodanikke.
Keskkonnaprojekt gümnasistidele jätkub 2016 kevadel, mil
on plaanis külastada RMK Sagadi
looduskeskust. Õpilased osalevad
programmis, mille läbivad teemad on elurikkus ja fotosüntees
kui päikeseenergia talletaja, mis
muudab energia kättesaadavaks
ka teistele organismidele, sh
inimesele. Fotodel 12.a pärast
matka, peegelsile Paukjärv ja
vaade sellele oosilt. Autorid Ulvi
Urgard ja Robert Ladva.

Projekti
toetas

23. septembril käisime klassiga õppereisil Aegviidus.
Retk toimus Anton Hansen
Tammsaare raamatu „Kõrboja
peremees“ tegevuskohas, ka
raamatu põhjal tehtud linateos filmiti selles paigas.
Maastikul oli palju künkaid
ja väikeseid orge. Enamus
taimedest kuulusid paljasseemnetaimede hulka.
Puudest oli näha mände,
kuid esines üksikuid kaski,
haavapuid ja kuuski. Põõsad
enamjaolt puudusid, kuid
oli erandeid, näiteks pajud.
Maas kasvasid samblikud ja
seened, oli näha mustikaid nii marju kui puhmaid.
Looduslikud olud olid mõjutatud läheduses asuvast rabast,
kus kehvade tingimuste ja
väheviljaka mulla tõttu suudavad kasvada vaid vähenõudlikud puu- ja põõsaliigid.
Kõige levinum puuliik rabas
oli mänd. Paljud neist olid
kõverad, enamus madalad ja
tüved peenikesed. Ronisime
vaatetorni, kust avanes väga
ilus vaade tervele puhkealale.
Giid rääkis meile selle koha
ajaloost, tutvustas taimestikku
ning jutustas Tammsaarest ja
teistest kohaga seotud inimestest. Tee, mille läbisime bussiga, oli ümbritsetud väikeste
vallidega, kuhu maanteeröövlid vanal ajal ennast peitsid ja
teelisi röövisid.
Matka lõpus jõudsime lõkkeplatsile, mis oli filmi
„Kõrboja peremees“ jaanitule stseeni asukohaks.

Karateklubi
Kimura Shukokai
jõuluturniir
Rene Toome
Kimura Shukokai juhataja,
sensei 5. dan
Karateklubi Kimura Shukokai pidas jõuluturniiri 22.
novembril Saue Gümnaasiumis, millel osalesid noored
karatekad Saue ja Tabasalu
Gümnaasiumist ning Laagri
Koolist. 7-11-aastaste vanuseklassis võitis Karoliina
Kollom esikoha. Sten Melsas
ja Reno Donald tulid teiseks
vastavalt 10-14-aastaste ja

16+ vanuseklassis
Aasta parimaks noorkaratekaks valiti heade tulemuste
eest Reno Donald. Pildil koos
treener Rene Toomega Soomes juunioride MM-il.
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Simunapäev Setomaal
Elina Mägi
Kui Saue Päevakeskuse rahvas
Soome-Ugri kultuuripealinna
Obinitsa jõudis, olid eeposte
päevad juba alanud - eesmärk
oli süüvida eeposte tekstidesse, arutleda nende päritolu
üle ja analüüsida sisu.
Kuulasime Tartu Ülikooli
Soome-Ugri lektori Nikolai
Kuznetsovi ettekannet komi
eesposte uuest tulemisest.
Obinitsa „linnapea“, neljakordne Seto kuningas kunstnik
Evar Riitsaar tutvustas 2006.
aastal ilmunud eepost „Kuld
mamma“, mille looja on Aleksander Heintalu ehk Vigala Sass.
Esmakordselt kasutati Obinitsas Skype`i. Nimelt võeti ühendus Mordvaga, kust Aleksandr
Sharapov tutvustas ersa eepost
„Mastorava“, olime selle ajaloolise hetke tunnistajateks. Kogu
üritus võeti ka videosse, nii et
võime endid internetis ka näha.
Järgmiseks kogunesime kuulama Kauksi Üllet, kes pajatas
setode elust-olust, peatudes
pikemalt Taarkal. Setode kunstisaalis tutvusime Evar Riitsaare juhtimisel kohaliku käsitööga, mida oli võimalik osta.
Seejärel tegime ringsõidu
mööda Setomaad, Kauksi Ülle
giidina kaasas.

Peatusime Eesti Apostliku
Õigeusu Ristija Johannese
kiriku juures Meeksis. Kirik
on ehitatud vana pühakoja
asemele koguduse liikmete
omaalgatuslikus korras 1952.
aastal. Kiriku lähedal, oja
ääres asub Jaani kivi, millel
olevat jalgu puhanud Püha
Jaan ehk Ristija Johannes.
Praegugi veel usutakse kivi
imettegevasse jõusse, tuuakse
kivi juurde haigeid ja hoitakse
valutavaid kohti vastu kivi.
Ojaveelgi ja kaldast voolaval
Silmaallikal olla ravitoime.
Pärast ringsõitu majutusime Võru-Kubija hotelli, kus
veetsime mõnusa õhtu spaas.
Valida võis nelja erineva sauna
ja nelja erineva temperatuuriga
basseini vahel.
Järgmise päeva hommikul
hakkasime liikuma Lindora laada
poole. Laata, mis on üks Eesti
vanimaid, peetakse juba üle saja
aasta kohas, kus ristuvad Vastseliina, Obinitsa ja Lepassaare
teed. Eriliseks teeb laada see, et
seda peetakse alati 28. oktoobril, simunapäeval. Kohalikele
on laat üks aasta tähtsamaid
sündmusi, mille puhul antakse
inimestele töö juurest isegi vaba
päev. Tänavu juhtus veel väga
ilus ilmgi olema, päikesepaisteline ja karge.

Ühispilt meie eepose looja Kreutzwaldiga. Foto: Tiina Univer

Nagu ütlesid korraldajad,
oli müüjate ja ostjate rekordiaasta. Viiesajale müügikohale
oli mahutatud ligi 700 kauplejat. Esimesed neist olid kohale
tulnud juba laupäeval, s.o
umbes neli-viis päeva varem, et
paremat kohta saada. Viimased
tulijad tuli aga tagasi saata.

Müüjaid oli setost ja saarest, tuldud oldi Lätist ja
Leedustki
Meil õnnestus oma buss parkida paari kilomeetri kaugusele esimesest müügikohast.
Laat ise kulges piki maanteed
pea kahe kilomeetri ulatuses

ja teist serva pidi tagasi, sekka
veel metsavaheteekestelgi.
Kaupa oli palju ja uudistamist
jagus mitmeks tunniks.
Lindora laadal pannakse
rõhk maalähedasele kaubale.
Võis osta hobuse, lamba,
jänese, pardi, kuke või kana.
Kes elusloomi ei soovinud, sai
osta nimetatud loomade liha
värskelt ja suitsutatult. Müüdi
veel mett, pähkleid, pagaritooteid ja palju-palju muud. Ei
puudunud ka vanakraam.
Sai nautida lõõtsamängu,
kuulata seto leelot, võis tellida lugu mehelt, kes oli nagu
orkester, tamburiinid jalgade

Palju õnne ja tervist
sünnipäevalastele
Sellekordsel linna eakamate
sünnipäevalaste peol noortekeskuses osalesid need, kel
see päev, mil jälle aasta vanemaks ja targemaks saadakse,
on oktoobris, novembris või
detsembris.
Pidulised suundusid saali
Jüri Männi kandlemängu saatel. Sünnipäevalapsi tervitasid
linnapea Tõnu Urva, abilinnapea Jan Trei ja volikogu aseesimees Matti Nappus. Esimesed
kaks lugesid sünnipäevalastele südamliku luuletuse ning
soovisid õnne ja tervist.
Kontsert oli meeleolukas.
Laulis päevakeskuse ansambel Rukkilill Tõnu Kangroni
juhatamisel paremini kui
kunagi varem. Kauneid tant-

sumustreid joonistas rahvatantsuansambel Vokiratas,
keda juhendab Elena Kalbus.
Värvikirevat ja hoogsat tantsu
tõid tantsijad Nõmmelt. Päevakeskuse juhataja Liivi Lents
aga rääkis, mida huvitavat
lähiajal koos päevakeskusega
ette võtta saab.
Kontserdi lõppedes ootas
pidulisi kohvilaud tordiga ja
kingitusena viis iga sünnipäevalaps koju pisikese praktilise
kingituse - mille, jäägu tulevaste piduliste tõttu saladuseks.
Idee üheskoos sünnipäevi
tähistada tuli 2012. aasta
kevadel võimule tulnud koalitsioonilt, et nii Saue vanemat generatsiooni meeles
pidada ja väärtustada.

Linna eakamate sünnipäevalaste peol noortekeskuses osalesid need, kel
see päev, mil jälle aasta vanemaks ja targemaks saadakse, on oktoobris,
novembris või detsembris. Foto: Sirje Piirsoo

küljes, trummid seljas, kitarr
käes ja suupill kaelas.
Pärast neljatunnist laadamelu asusime teele Võru suunas. JalutasimeTamula-äärsel
rannapromenaadil, tegime
ühispildi meie eepose looja
Kreutzwaldiga. Patseerisime
mööda Katariina tänavat ja
vaatasime Katariina kuju.
Võru linn ongi ju asutatud
Katariina II käsul 1784. aastal.
Leidsime üles Katariina kohvikugi, kust ostsime kaasa hõrgutisi ja saime teada, et selle
kohviku ühes nurgalauas peab
oma pulma-aastapäevi tuntud
teletegija. Peatusime Katariina
kiriku naabruses asetseva parvlaeva Estonia mälestuskivi juures – hukkus ju sel saatuslikul
ööl seitseteist võrulast. See on
Eesti kaunimaid monumente,
mis pühendatud Estonia hukule.
Kivi avati 28. septembril 1996.
aastal, autor Mati Karmin.
Pärast põgusat Võruga tutvumist asusime koduteele,
kuhu jõudsime õhtuhämaruses. Suur tänu päevakeskusele
huvitava reisi eest. Tore, et on
jälle üks huvitav elamus, mida
meenutada. Tänu ka meie juba
tuttavale giidile Katrinile ja
tublile roolikeerajale Aivole.
Jääme põnevusega uusi
reise ootama.

Abilinnapea Jan Trei palus
heal sõbral Janek Mäggil
spetsiaalselt Saue linna
eakatele sünnipäevalastele temaatilise luuletuse
kirjutada.
Väärikas vananemine
Ei kurvasta meid see,
et peas on halli.
On igas sügispäevas päikest,
kui Sa näed,
et inimesed,
kes on Sulle kallid,
on pannud Sinu ümber oma
käed!
Me peame tähtsaks
oma kodukanti.
Ja kui ka vahel reisituhin viib
meid kaugele ei ole sellist janti,
et kõige parem pole olla siin.
Me peame tähtsaks
tegusust ja tuju,
mis valu vaigistab,
kui ta ka vahel käib.
Just Sauel väärikalt
me elu sujub meil on kõik päris,
mis mujal tihti näib.

Sport
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Saue Spordiklubi suvise hooaja kokkuvõte
Marko Pruus
Eesti Triatloni Liit võttis aasta
kokku 22. novembril Tallinna
loomaaias. Saue Spordiklubi
sportlastest pälvis hooaja kokkuvõttes M70 vanuseklassis teise
koha Tõnu Odamus ja kõige
nooremas vanuseklassis PE
kolmanda koha Mathias Pruus.
Tõnu Odamus saavutas ka
Eesti meistrivõistlustel duatlonis Otepääl teise koha. Samalt
võistluselt tuli Marko Pruus 4.,
Tessa Ilias 8. ja Mathias Pruus
9. kohaga. Kuna Mathias oli
enne võistlust haige, võib tulemusega rahul olla.
Eelnevalt Tõrva duatlonis
esikoha võitnud, Balti duatlonil teise koha saanud ja
lõpuks Saaremaa duatlonis
neljandaks tulnud Mathias
Pruus saavutas aastakokkuvõttes duatlonis oma vanuseklassis 3. koha!
Saaremaa duatlonist võttis

Tõnu Odamus (vasakul) saavutas Eesti meistrivõistlustel duatlonis
Otepääl teise koha

osa ka Marko Pruus, kes tuli
meesharrastajate seas teisele
kohale.
Veel osalesid Saue Spordiklubi noored Saku Porterracing
võistlustel, kus oli tüdrukute
vahel suur konkurents. Tessa
Iljas võitis ja Annika Sarna tuli
teiseks. Poistest oli Mathias
Pruus neljas.

Peale selle võttis Saue spordiklubi osa orienteerumise teisipäevakutest, rattakolmapäevakutest ja Team Rattapood Cupist!
Kui nüüd kellelgi tekkis
huvi trennide ja Saue Spordiklubi tegevuste kohta, võtke
ühendust treener Marko
Pruusiga telefonil 53427606
või e-posti aadressil

Mathias Pruus Saaremaa duatlonil. Foto: Sirje Lulla

saue@sauespordiklubi.ee. Trennid on teisipäeval kell 17 ning
kolmapäeval kell 16 ja 17.
Kui lumi maha tuleb ja
rajad sisse aetakse, ootan kõiki
lasteaia lapsi kolmapäeval kell
17-18 suusatama Sarapiku
terviserajale, et neile vajalikku
tehnikat õpetada - seda täiesti
tasuta! Kellel on huvi, regist-

reerige e-posti aadressil saue@
sauespordiklubi.ee.
Et jõulud on tulekul, on
ka Saue Spordiklubile abiks
kõik suuremad ja väiksemad annetused, et väikeste
spordisõpradega kaugemale
ja kõrgemale jõuda! Saaja
MTÜ Saue SK, arveldusarve
221051833872, Swedbank.

Laste treening olgu mitmekülgne!
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Lapsed peavad saama võimaluse võimalikult mitmekülgselt ja huvitavalt areneda. See
tähendab võimalust erinevatele treeningutele. Varases eas
ainult ühele spordialale spetsialiseerumine on laste kogemuste ehk arengu piiramine.
Sellest sügisest alustas
spordiklubi Imperial treeningute andmisega ka lastele
vanuses 7-13. Laste arengu
nimel kombineerisime trenni
kahest erinevast spordialast püstivõitlus ja maadlus.
Maadluse treeningud on
organiseeritud koostöös spordiklubiga Korrus 3. Treener on

Sellest sügisest alustas spordiklubi Imperial treeningute andmisega ka lastele vanuses 7-13. Laste arengu nimel
on trenn kombineeritud kahest erinevast spordialast - püstivõitlus ja maadlus

maadlusaktivist Martin Plaser,
kes on Eesti Olümpiakomitee
esimene autasustatud spordihing aastal 2013. Laste treeninguid hakkasimegi organiseerima

tegelikult Martini soovist teha
koostööd, mis on meie spordiklubile tõsine kompliment.
Sport ei arenda mitte ainult
organismi, vaid ka isiksust.

Seega on äärmiselt oluline,
et treenerid oleksid õiged ja
südamega asja juures. Vastasel
juhul võib sport olla ka negatiivne tegevus.

Asutasimegi oma spordiklubi sellepärast, et meie
negatiivsete kogemuste mõõt
sai täis. Püüame pakkuda
väärt treeninguid ja head eeskuju teile ja teie lastele.
Samuti ootame rohket osavõttu meie terviseteemalistest
koolitus-seminaridest, millest
järgmine „Oleme loodud liikuma!“, toimub juba pühapäeval
13. detsembril 2015. Rohkem
informatsiooni www.sauesport.ee.
Spordiklubi Imperial on
Saue linnas tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside propageerimine, spordiürituste ja koolituste korraldamine.
Me ei tee lihtsalt trenni, vaid
mõtestame ka oma tegevust!

Loengul osalemiseks on kohustuslik vaid keha omamine
Spordiklubi Imperial
Spordiklubi Imperial korraldab
13. detsembril Saue Gümnaasiumi neljanda korruse auditooriumis järjekordse terviseteemalise koolitus-seminari
„Oleme loodud liikuma!“, kus
teemadeks on alajäsemete
tervis ja nõuanded seljaprobleemide vältimiseks. Seminari
aitavad korraldada Saue linn,
Kema Film ja Weprint.
Lektor on kiropraktik dr Karl
Pärjamäe, kes on lõpetanud
cum laude 5-aastased kiropraktika õpingud Anglo-European College of Chiropractic
(AECC) ülikoolis Inglismaal.

Seminari ajakava 13. detsember
11.45-12.00 registreerimine
12.00-13.00 esimene loeng
13.00-13.15 paus
13.15-14.15 teine loeng
Pausi
ajal
on
avatud suupistelaud!

AECC lõpetamine annab rahvusvaheliselt akrediteeritud
kiropraktiku hariduse.
Karli eesmärk on esmaklassilise ja mitmekülgse kiropraktikateenuse osutamine ning tervisliku
eluviisi edendamine Eestis. Ta on
osa võtnud mitmetest täiendavatest seminaridest, praktiseerinud

Seminari hind
Eelmüügis 15 eurot, kohapeal 20 eurot
Registreerimine
Nils Joonas Põldme, telefon
372 522 8374, e-posti aadress
nilsjoonaspoldme@gmail.com
Soomes ja tegeleb igapäevaselt
teadmiste täiendamisega.
Loengul osalemiseks on
kohustuslik vaid keha omamine.
Ainuüksi inimeseks olemine
tähendab, et me oleme loodud
liikuma - niisiis saab osaleja
loengust kindlasti vähem või
rohkem kasulikku infot.

Tänapäeval on inimkeha
„sunnitud“ elama vägagi passiivset ja liikumatut elu. Me
oleme koormatud ühekülgsete

tööülesannetega, ka treeningud kipuvad meil jääma üksluiseks. Kasuta võimalust ja
tee enda pühapäev sisukaks!
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Eesti jalgpallifännid Ukrainas:
eestlaseid nad tõesti armastavad
Valdis Toomast
Saue Jalgpalliklubi
juhatuse esimees
MTÜ Jalgpallihaigla
juhatuse liige
Eesti jalgpallifännide ühenduse MTÜ Jalgpallihaigla suurima osakonnana esindas Saue
Jalgpalliklubi suvel Ukrainas
mitteametlikul Euroopa jalgpallifännide 9. meistrivõistlustel EuroFani 2015 turniiril
Eesti jalgpallifänne.
Tänu kohaliku klubi sportlaste aktiivsusele ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt saadud toetusele sõitis amatöörmeeskondade mõõduvõtule 12
sauelast. Ukraina võttis eestlased vastu eriti soojalt. Üksmeelselt plaanime võistlustel
osaleda järgmiselgi aastal.
Kohtumine toimus Ukraina
lääneküljel Lvivis, 1200 km
kaugusel Eestist. Sõda, mida
kõik algul kartsid, jäi meist aga
sama kaugele itta. Seega võib
öelda, et sõda ja vaenulikke inimesi me reisil ei kohanud. Vastupidiselt - ukrainlased võtsid
meid vastu soojalt ja sõbralikult.
Sini-must-valge riietus oli auasi.

Rääkisime palju sõjaolukorrast ja eestlaste toetusest.
Kohapeal läbiviidud heategevusoksjoni tulud läksid kohaliku lastekodu toetuseks.
Turniiri kõikidel õhtutel olid
ühisüritused kõikidele meeskondadele, rahvusvahelist
suhtlust jagus igaks päevaks
Eesti jalgpallifännikoondise
esindajatena mängisid sauelased Ukrainas viis mängu. Alagrupist saime edasi teisena,
kuid kaheksandikfinaali mäng
korraldajate meeskonna Lviv
Karpatõ toetajatega lõppes
viimasel minutil meiepoolse
loobumiskaotusega seisul
0-0, kuna tiimikaaslase tõsine
vigastus tõi kaasa pettumise
kohtunikus ja minetas igasuguse edasimängimise soovi.
Meie ühtne käitumine selle
intsidendi taustal tõi meile
lugupidamise teistelt meeskondadelt ja me pälvisime
turniiril rahva lemmiku tiitli.
Kahekümne nelja meeskonna
seas, kus paljudes lõid kaasa
professionaalsed mängijad, saavutasime meie kümnenda koha,
mis oli kõiki asjaolusid arvestades
täiesti rahuldav tulemus. Võidu

võttis juba kolmandat aastat järjest Rumeenia fännikoondis.
Alguses pidime reisile minema
suure bussi ja suurema meeskonnaga, kuid rahanappusel taandus seltskond pea kolmveerandi
võrra. Meid toetasid sel korral
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
ja Eesti suurim fänniühendus
MTÜ Jalgpallihaigla. Kahjuks ei
tundunud turniir atraktiivsena
meie koduomavalitsustele - Saue
vallale ja linnale -, kes otsustasid
reisi mitte toetada.
Kindlasti on plaanis võistlustel osaleda järgmiselgi aastal, sest mulje jäi suurepärane:
igale võistkonnale oli määratud
võõrustaja, kõik olid lahked ja
sõbralikud. Kui meie meeskonnast jäi mõni mees puudu,
saime ukrainlaste seast kohe
asenduse. Loodame muidugi,
et järgmisel aastal osaleb meid
rohkem ja me ei pea teisi kaasama.
Meie võõrustajatega Ukrainast suhtlevad osalenud
mehed tänagi mitu kuud
pärast turniiri.
EuroFani puhul on tegemist
2007. aastast toimuva rahvusvahelise turniiriga, kus võtavad

Eesti jalgpallifännide ühenduse MTÜ Jalgpallihaigla suurima osakonnana esindas Saue Jalgpalliklubi Ukrainas mitteametlikul Euroopa jalgpallifännide 9. meistrivõistlustel Eesti jalgpallifänne

omavahel mõõtu klubide ja
rahvuskoondiste toetajad. Muuhulgas oli meie eesmärk turniiril
osalemisega tunnustada ja toetada Ukrainat kui osa Euroopast,
tunnustada neid ainulaadse
algatuse ja traditsiooni loojatena ning austada kohalviibimisega ka kõiki teisi kohaletulnud
jalgpallifanaatikuid. Tänavu oli
EuroFanil esindatud kokku 24
meeskonda: 12 toetasid rahvuskoondisi ja 12 Euroopa klubisid.

MTÜ Jalgpallihaigla kureeritud Eesti fännikoondis on ametlikel fännikohtumistel jalgpallis
osalenud vastavalt võimalustele
aastaid nii EM-i, MM-i kui maavõistluste raames.
EuroFani turniiril Lvivis osales Eesti fännikoondis esmakordselt 2012. aastal. Toona
mängis meiega ühes alagrupis
ka Venemaa, kes pärast sõja
algust Ukrainaga seal enam
oodatud ei ole.

Saku vabatahtlikel päästjatel täitus viies tegevusaasta
Virko Kolks
MTÜ Saku Priitahtlikud
Pritsimehed
Sakus on tuletõrjujad tegutsenud pikki aastaid, õlletehase
pritsimeeste üksus loodi juba
125 aastat tagasi. Ka hilisemal
ajal toimis päästealane tegevus edukalt, kuniks 90-ndate
alguses hääbus. Taassünd saabus novembris 2006, kui Saku
naabruses Tammemäel avati
uus operatiivteenistuste keskus, milles ruumid kiirabile,
päästele ja politseile.
Kahjuks ei saanud aga riiklik päästekomando õiget hoogu
sisse ja Päästeamet otsis võimalusi tegevuse ümberkorraldamiseks.
9. novembril 2010 kogunesidki 23 inimest, et asutada
MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed.
Kui algselt oli Põhja-Eesti
Päästekeskusel Sakus plaan
rakendada Saksa mudelit, kus
koos kutseliste päästjatega
osalevad päästetegevuses ka
vabatahtlikud päästjad, siis
2012. aasta mais riiklik päästekomando suleti ja päästedepoo koos päästeautodega anti
vabatahtlike käsutusse.

On juba heaks tavaks saanud, et Saku vabatahtlikke päästjaid võib kohata rahvaüritustel ennetustööd tegemas,
sellel pildil on päästjad Saku kevadlaadal. Foto: Ingrid Põder

Millega me tegeleme?
Vabatahtlike päästjatena osaleme pärast väljaõppe saamist päästetöödel ja teeme
ennetustööd. Kui päästetöös
võitleme koos kutseliste päästjatega puuduliku tuleohutuse
tagajärgedega, siis ennetuse
poolel teostame kodude tuleohutusülevaatusi, tutvustame
avalikel üritustel oma tegemisi
ja anname tuleohutusalast
nõu. Samuti koolitame lapsi
ja noori ohutuse valdkonnas
ning korraldame liikmete
ühistegevust. Olulised on ka
õppepäevad päästeautode ja
-tehnikaga.

Milline näeb välja vabatahtliku päästja argipäev?
Päästetööd tegev vabatahtlik päästja osaleb võimalustest lähtuvalt kuni viis korda
kuus päästevalves. Valvesolek
tähendab seda, et argipäevadel
kell 19.00-07.00 ja nädalavahetusel kell 10.00-09.55 on
vabatahtlik valmis reageerima
päästesündmusele.
Sündmused, millele meid
peamiselt kaasatakse, on tulekahjud ja looduskahjustuste
likvideerimised.
Päästekorraldajalt saadud
väljasõidukorralduse alusel
peab päästeauto viie minuti

jooksul komandost välja sõitma.
Sõltuvalt elukoha kaugusest, teeoludest ja muust võib
valves olev päästja otsustada,
kas ta on koduses valves või
ootab väljasõidukorraldust
heade olmetingimustega
komandohoones.
Meie senise statistika järgi
tuleb välja sõita keskmiselt igal
viiendal päeval, kuid harvad
pole ka juhud, kui päevas on
mitu väljasõitu. Enamus neist
on Saku, Saue, Kiili ja Kohila
valdadesse ning Saue linna.

Otsime uusi liikmeid
Viie tegevusaasta jooksul on

Saku päästeselts olnud pidevas
muutumises. Algselt 23 inimese asutatud seltsi liikmete
arv kasvas üle 40, kuid osa
leidis endale uued väljakutsed
ja meie read vajavad täiendust.
Kuna Saku päästekomando
asub Saue linna piirist ainult
seitsme kilomeetri kaugusel,
ootame meiega liituma ka
kõiki huvilisi Saue linnast.
Tihti arvatakse, et vabatahtlike päästjatena tegutsevad
ainult mehed ja naistel sellesse
seltskonda asja pole. Tegelikkuses on ligi kolmandik meie liikmetest naised, kellest enamik
lööb kaasa ennetustegevuses,
kuid on ka päästetöös osalejaid.
Kõigile huvilisele anname
alustuseks seltsi liikmete hulgast juhendaja, kes tutvustab
lähemalt meie tegevust ja teisi
liikmeid, korraldab dokumentide vormistamise ja koolituste
läbimise. Seejärel saab juba
huviline ise aktiivselt seltsi
tegevuses kaasa lüüa.
Et meie tegevusega tutvuda, võta ühendust telefonil
504 4051, või saada e-kiri
sakupp@sakupp.ee. Samuti
näeb meie toimetusi kodulehe
www.sakupp.ee või Facebooki
vahendusel.
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KUULUTUSED
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.

Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee. Tel 58033448, Ain.

mine või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458, www.
ohtlikpuu.ee.

Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud.
OÜ Potipoiss 58072581;
info@potipoiss.ee.

Ostan

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, www.arbormen.ee.

Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.

Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.

Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali
kokkuvedu, kändude juuri-

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

6. detsember kell
13 teine advent
Teenistust juhatab Vahur Utno.
9. detsember kell 18
TTÜ VILISTLASTE NAISKOORI JÕULUKONTSERT
13. detsember kell 13
kolmas advent
Teenistust juhatab Erki Kuld.
20. detsember kell 13
neljas advent
Saue kiriku 19. aastapäev,
teenistust juhatab Erki Kuld,
laulavad Kungla memmed ja
Varbola naisansambel.
24. detsember kell
17 jõululaupäev
Teenistust juhatab Vahur Utno,
jutlustab Raivo Kaustel, laulame kauneid jõululaule koos
Saue kiriku ansambliga.
25. detsember kell 13
esimene jõulupüha
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Teenistust juhatab ja jutlustab
EELK Keila Mikaeli koguduse
abiõpetaja Juha Väliaho. Ettekandel Jõulukantaat Saue ja
Keila koguduste ühendkoorilt.
26. detsember kell 13
teine jõulupüha
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Laulab Saue
koguduse naisansambel. Teenistusele järgneb koguduse
jõulupidu.
27. detsember kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Muusikaga teenib
Oleviste segakoor.
31. detsember kell 17
vana-aasta õhtune teenistus
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Müün
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja 40L/60L võrgus, puitbrikett,
klotsid 5-30cm võrgus, tulehakatus 40L võrgus ja saepuru.
Tel 5018594, kaminapuu.ee.

Eriline jõulukink! Oma fotoga
padi või kott! Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615.
Müüa puitbrikett kandiline
145€/960kg, pellet premium
8 ja 6mm 185€/960 kg, lepp
40L kotis/2,7€, kask 40L kotis/
2,9€, tel 53803858.

Kinnisvara
Üürin Sauele alates 1. detsembrist 2-3-toalise mugavustega
korteri. Telefon 56698863.
Ostan maja Sauele või Saue lähiümbrusesse. Telefon 55520120.

Detsember
Saue
Päevakeskuses
◊ 4.12 kell 14 Pihkva-Karjala reisimuljed reisiklubis.
◊ 4.12 kell 18.30 lauluklubi.
◊ 7.12 16.00 lauluklubi ja näiteringi kooslaulmine Keila
Sotsiaalkeskuses.
◊ 9.12 kell 10.00-12.00 lambavillatoodete müük
◊ 12.12 reis Helsingi-Porvoo.
Buss väljub 6.15 Saue Kaubakeskuse eest.
◊ 14.12 kell 12 tuleb külla
Jüri Ratas, vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses või telefonil
659 5070.
◊ 21.12 ansambel Rukkilill esineb jõululaulude kavaga Villa
Benitas.
◊ 21.12 kell 15.00 lõunamuusika
rahvusooperis Estonia. Esineb
Eesti Akadeemiline Vaskpillikvintett. Soovijatel registreeruda.
◊ 24.12 kell 15.30 viiakse soovijad bussiga Keila kirikusse
kell 16.00 algavale jõulujumalateenistusele. Vajalik eelnev
registreerimine päevakeskuses
või telefonil 6595 070.
◊ 28.12 kell 17 eakate aastalõpupidu Saue Gümnaasiumi saalis
neile, kel aastaid 70 või enam.
Vajalik eelnev registreerimine
päevakeskuses või telefonil
659 5070.

Seltsingud, ühingud
◊ 8.12 Saue Linna Invaühingu
15. aastapäeva ja jõulupidu:
kell 13.30 jumalateenistus
Saue kirikus, kell 15 jõululõuna
Tammevana pubis.
◊ 18.12 kell 13.00 seltsingu Tammetõru jõulupidu.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad
kõik raamatud, igas seisukorras.
Tee riiulitele ruumi. Tel 53468430.

Pakun tööd
Pakume tööd osalise ajaga
autojuhile. Vajalik B-, C-kategooria load. Töökoht asub
Sauel, paindlik tööaeg. Töö
sobib ka pensionärile. Rohkem
infot telefonil 5599 9410.
Meie hulgast lahkus
hea laulukaaslane
VALLI KIRS
Mälestab ansambel Rukkilill
Avaldame kaastunnet perele
VALLI KIRSi
surma puhul
Saue Päevakeskus
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5. detsembril kl 9-16
Saue Pärnasalu põik 11 platsil
Tulge ostma ja kauplema!
Info ja registreerimine
laadakorraldus@gmail.com,
telefon 58050167
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