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Uus kergliiklustee Saue linna aasta tegu 2015
Saue Sõna

S

aue linn avas 31. detsembril uue kergliiklustee ühise jalutuskäiguga, rahvas hääletas uue kergliiklustee Saue
linna 2015. aasta teoks.
Möödunud detsembri alguses Saue linna ja valla koostöös valminud kergliiklustee
loob ühenduse Tõkke tänava
ja Tallinna ringtee vahel,
ühendab omavahel Saue raudteejaama, Välja tee ja Tallinna
ringtee.
Kergliiklustee pikkus on
2,5 km ja laius valdavas
osas kolm meetrit. Tee saab
alguse Tõkke tänava kurvist
Saue raudteejaama juures,
kulgeb paralleelselt raudteega
ja ületab selle Töö puiestee
lõpus, kus on uus turvapiiretega raudteeületuskoht. Edasi
jookseb kergliiklustee Saue
vallas rööbiti Välja teega kuni
Tallinna ringteeni.
Uus asfaltbetoonkattega
kergliiklustee on valgustatud
ning varustatud istepinkide
ja prügikastidega. Saue linna
osas on raudtee ja uue kergliiklustee vahel piirdeaed.
Linnapea Tõnu Urva sõnul
loob uus kergliiklustee parema
ühenduse Saue raudteejaamaga. Teisalt on see Harjumaal
arendatava kergliiklusteede võrgustiku üks oluline lõik.
„2016. aastal ehitame
Saue raudteejaama juurde
ühtekuuluvusfondi toetuse abil
uue sõida-ja-pargi-parkla autodele ja jalgratastele, renoveerime osaliselt Tõkke tänava ja
ühendame uue kergliiklustee

Tunnustuse aasta teo eest võttis volikogu esimees Valdis Toomastilt vastu
linnapea Tõnu Urva

Uue kergliiklustee avamine ühise jalutuskäiguga

Esimene avaja on jõudnud punkti Töö puiesteel, kus tee raudtee ületab
ja valla maadel edasi kulgeb

Uus tee rõõmustab kõiki, kes värskes õhus liikumisest lugu peavad

Töö puiestee lõpus ootas jalutuskäigul osalejaid kuum tee küpsistega.
Fotod: Evelin Povel-Puusepp, OÜ Pildikompanii

olemasolevaga, mis viib Laagri
alevikuni,“ kinnitab Tõnu
Urva, et keskkonnasõbralike
ja tervislike liikumisvõimaluste

laiendamine jätkub.
15. detsembril 2015 tunnistas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Saue Lin-

navalitsuse taotluse nõuetele
vastavaks ja otsustas eraldada
pargi-ja-reisi-parkla rajamiseks
Saue linna toetuse summas
228 742,92 eurot. Toetuse
maksimaalne määr on 79%
projekti abikõlblike kulude
maksumusest. Saue linna omafinantseering on 60 000 eurot.
„Kui laienevad võimalused,
et ohutult ja mugavalt jalgsi ja
jalgrattaga liigelda, rõõmustab
see kindlasti kõiki, kes värskes
õhus liikumisest lugu peavad,“
arvab linnapea koos kõikide
sauelastega, kes uue kergliiklustee kaheksa nominendi
seast Saue linna 2015. aasta
teoks hääletasid.

Uue kergliiklustee projekteeris Teelahendused OÜ ja
ehitas Verston Ehitus OÜ.
Tööde kogumaksumus oli üle
poole miljoni euro. 80% osas
rahastas tee-ehitust Euroopa
Liit, Saue linna ja valla
omaosalus oli mõlemal 10%.

Saue Sõna NR 1 (454)
8. jaanuar 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
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Tõnu Urva: Tänan kõiki,
kes on meie linna arengule kaasa aidanud
Linnapea kõne Saue
linna aastalõpu vastuvõtul
18. detsembril Saue
Kontserdisaalis

L

ugupeetud sauelased,
sõbrad ja külalised, daamid ja härrad! Mul on
suur au ja rõõm tervitada
teid Saue Linnavalitsuse poolt
aastalõpu vastuvõtul.
Käes on aasta ilusaim aeg,
jõuluaeg, mis on suur ootuste,
lootuste ja soovide täitumise
aeg. Aeg, kus esikohale on
seatud rõõm, mõistmine ja
hoolimine.
Aasta 2015 hakkab lõpule
jõudma ja sellest on saamas
minevik. On aeg teha kokkuvõtteid ja seepärast heidame
pilgu möödunule, et seejärel
suunata oma mõtted ja jõud
uutele tegemistele.

Mis jääb iseloomustama
aastat 2015?
Saue Gümnaasium oma 30.,
Saue Kristlik Vabakogudus
25. ja Saue Invaühing 15.
aastapäevaga.
Saue linna 22. sünnipäeva
peol oli kogu linn kodukohvikute ja meistrihoovide lummuses. Põnevust pakkus 30
toredat pere- või sõpruskonda
ja sellele järgnev kontsert jaanitule platsil.
Sauel on aktiivne noorsoo-,
haridus-, kultuuri- ja spordielu. Koolis on välja kujundatud
tänapäevane õpikeskkond ja
traditsioonid. Kooli on juhitud
kindlakäeliselt ja see pakub
konkurentsivõimelist haridust.
Saue Gümnaasiumi õpilased esinesid edukalt konkursil
Robotex ja kooli 12. klassi
õpilane Priit Norak osutus õpilasleiutajate riikliku konkursi
võitjaks. Saue Gümnaasium
kuulub 20 parima kooli hulka
riigieksamitulemuste põhjal ja
on turvalisim kool Harjumaal.
Saue Päevakeskus on jätkanud teatrikülastuste ja
ekskursioonide korraldamist.
Klubiline tegevus on jätkuvalt
aktiivne. Näitering kogub järjest huvilisi ja pakub kultuurilist meelelahutust ka teistes
Eesti linnades koos lauljate ja
tantsijatega.
Saue Huvikeskuse õpilased
esinesid edukalt üle-eestilisel
keraamikakonkursil „Savisellid 6“. Kunstikonkursil „Popp
tänapäev“ osales ligi 200 õpilast, toimus laulu- ja tantsupidu Saue Sõlg.
Saue Noortekeskus tegi
ajalugu - taotles kõikide

Sellel pildil siin on aasta teo nominendid, kõik, kes kindlasti linna arengule on kaasa aidanud. Vasakult: Käthy Laar, Tago Teetamm, Kalev Israel, Tõnu
Urva, Henn Vaher, Marko Laretei, Evelin Povel-Puusepp. Foto: OÜ Pildikompanii

Aasta teo nominendid
◊ Metal Expressi lao- ja
büroohoone avamine
Sauel - Tago Teetamm
◊ Keskuse pargi mänguväljaku juurdeehitus Kalev Israel
◊ Saue raudteejaama, Välja
teed ja Tallinna ringteed
ühendava kergliiklustee
rajamine - Tõnu Urva,
Andres Joala
◊ Triibu & Liine päevahoiu avamine Sauel Käthy Laar
◊ Saue lasteaia Midrimaa
11 rühma kööginurkade
renoveerimine koos
köögitehnika paigaldusega - Henn Vaher,
Marko Laretei
◊ Pille Kriisa perekooli
loengud beebide, kooliskäivate ja ATH laste
vanematele - Pille Kriisa
◊ Kodukohvikute päev Evelin Povel-Puusepp
◊ Saue lasteaia Midrimaa
B-korpuse koridori remont
koos tuletõkke sektsioonide ehitusega - Henn
Vaher, Marko Laretei

töötajatega koos noorsootöötaja
kutset ja sai. Saue töömalevas
oli rekordarv malevlasi. Noortekeskuse korraldatav kunstilaager ja töömalev on esitatud üle-eestilisele noorsootöö
tunnustuskonkursile ja valitud
Harjumaa Aasta Tegudeks.
Saue Muusikakool toetab
tegevusega Eesti professionaalset muusikaharidust tervikuna. Õpilased ja õpetajad
osalesid 64 muusikasündmusel Eestis ja välismaal.

Õpilased on olnud edukad
maakondlikel ja vabariiklikel
konkurssidel. On algatatud
mitmeid huvitavaid projekte:
kontsertsügis, festival Visioon,
loomingu ja improvisatsiooni
päevad, heategevuslik kontsert
„Igal lapsel oma pill“.
Saue lasteaias on olnud
tegus aasta. Jätkusid lõpurühmade laste õppereisid tervishoiumuuseumi, toimusid
5-7-aastaste laste õppereisid
Sagro ja Kadarbiku aianditesse. Aastat jäävad meenutama lastevanematega koostöös läbiviidud heategevuslik
kevadpidu ja koogilaat ning
personalile organiseeritud
õppereisid Tartu lasteaedadesse. Lasteaia õueala pälvis
kauni kodu tiitli.
Saue raamatukogu on koht,
kust inimene saab informatsiooni ja ammutab teadmisi.
Sauel on aktiivsed lugejad,
kes loevad erinevat kirjandust.
On ju lugemine üks vähestest
tasuta ajaveetmise viisidest.
Aasta jooksul toimus raamatukogus palju põnevaid sündmusi ja näitusi.
Saue Linnavarahaldus on
jätkanud aastaid tagasi alustatud lasteaia renoveerimistööde
projektiga - käesoleval aastal
teostati lasteaia B-tiiva koridori
ja trepikodade remont. Ehitati
ümber 11 rühmaruumi kööginurgad, mis lõid väga head
eeldused ja võimalused õpetajaabide osalemiseks õppe- ja
kasvatustegevuses. Tänu Saue
Linnavarahalduse tegevusele
saavad meie asutused keskenduda oma põhitegevusele.
Läbi aasta oleme kuulnud
paljudest tublidest sportlastest ja
nende sportlikest saavutustest.

Linn kasvab ja areneb oma
piirides ja seda võib näha igapäevases linnamiljöös.
Aasta algus läks uute projektide ettevalmistamisele ja
käivitamisele, reaalsed tulemused hakkasid ilmnema
aasta teisel poolel. Välja on
ehitatud Töö puiestee ja raudtee vaheline kuivenduskraav
ning kanalisatsiooni avarii
ülevool, kooli ruumipuuduse
leevendamiseks ehitati moodulmaja.
Tänu edukatele läbirääkimistele maade kasutamise
küsimustes, eurorahadele ning
Saue linna ja Saue valla koostööprojektile on uue kergliiklustee ehitamine viimaks lõpule
jõudnud ja pälvinud linnarahva
tunnustuse - kergliiklustee on
üks aasta teo kandidaat.
Tänavu esitasime SA-le
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastamistaotluse „Tõkke
tn 1 pargi-ja-reisi-parkla rajamiseks Saue linna“, et välja
ehitada Tõkke ja Ladva tänava
vahelisele maa-alale parkla
ning ühendada olemasolevad
kergliiklusteed. Üleeile edastati linnavalitsusele otsus,
milles teatati, et taotlus leidis
positiivse lahendi ja projekti
elluviimiseks eraldatakse Saue
linnale üle 228 tuhande euro.
Valminud on Kasesalu tn
läbimurde projekt, mis on
suunatud ettevõtluse logistika
parendamiseks.
Kavandame uue esmatasandi tervisekeskuse rajamist
Euroopa Liidu struktuurifondidest taotletava rahastamise
toel. Tervisekeskuse rajamisega soovib linnavalitsus
parandada tervishoiuteenuste
kvaliteeti.

Valminud on Saue linna
soojamajanduse arengukava,
käiku antud Nurmesalu tn
autoparkla, remonditud on
tänavaid, ehitatud ohutuse
tagamiseks künniseid ja täiendatud lastemänguväljakuid
uute atraktsioonidega.
Et arenguga edasi minna,
on vaja seada uusi eesmärke,
mispärast oleme ette valmistamas ja täiendamas linna tähtsaimat strateegilist dokumenti
- Saue linna arengukava.
Areneb ka linna töö- ja
ettevõtluskeskkond. Metallide
ja nendest valmistatud toodete müügiga tegelev Metal
Express avas Sauel uue hoone
ja on esitatud üheks aasta teo
kandidaadiks.
Linn sai laste päevahoiu
võrra rikkamaks, uksed avas
Triibu&Liine päevahoid.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
avas Sauel uue kiirabitugipunkti. Jätkub koostöö ettevõtjatega.
Kaitseliidu Saue kompanii,
politsei ja abipolitseinikud
panustavad linna korrakaitse
ja turvalisuse tõstmisele. Saue
linn on jätkuvalt turvaline.
Vaatamata kõigele saavutatule, osaleb Saue linn ühinemisläbirääkimiste protsessis.
Kas see on väljakutse või ei,
jäägu kohalike elanike ja volikogu otsustada. Tõsiasi on see,
et Saue linn on edukas ja Eesti
omavalitsuste võimekuse tipus.
Tänan kõiki firmasid, allasutuste ja linnavalitsuse töötajaid, kes meie linna arengule
kaasa on aidanud. Tänan igat
linnakodanikku aktiivsuse ja
kaasamõtlemise eest. Soovin
teile kõigile kauneid jõule ja
toredat aastavahetust!
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Valdis Toomast: Saue linnas on
toimunud palju silmapaistvat ja toredat

Tänavu valis Saue linn esimest korda noorsootöö aasta tegijat. Aunimetuse pälvisid spordiklubi Imperial treenerid
Nils Joonas Põldme ja Reimo Allik taipoksi kui võistlusspordi arendamise, noorte treeningrühmade juhendamise,
tervislike eluviiside propageerimise, erinevate koolituste ja treeningseminaride korraldamise eest. Vasakult:
volikogu esimees Valdis Toomast, Reimo Allik, Nils Joonas Põldme ja linnapea Tõnu Urva

Eesti Raudtee infrastruktuuriteenistuse arendusjuht Andrus Noor pälvis
tänukirja koostöö eest Saue linna ja Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee rajamisel

Volikogu esimehe kõne Saue
linna aastalõpu vastuvõtul
18. detsembril Saue
Kontserdisaalis

A

ustatud Saue linna
inimesed, daamid ja
härrad! Taaskord on
hea meel seista siin
oma kaaslinlaste ja heade sõprade ees ning tervitada kõiki
Saue Linnavolikogu nimel.
2015. aasta on lõppemas
ja uus on lävepakul. Ühtlasi
on käes aeg, mil inimesed
võtavad aja maha ja mõtlevad
tagasi sellele, mis mööduval
aastal tehtud, mida lõppevast
aastast õppida ja millele algaval aastal rohkem tähelepanu
pöörata.
Aasta on möödunud kiirelt
ja elu meie ümber on selle
ajaga palju muutunud, enamasti positiivses ja vajalikus
suunas. Ent 2015. aastat jääb
varjutama meie hea kolleegi ja
sõbra Jüri Tümanoki ootamatu
lahkumine meie seast. Võtkem
täna õhtul tema mälestuseks
üks klaasike veini.
Volikogu jaoks möödus
2015. aasta aktiivse ühinemisläbirääkimiste tähe all.
Ühinemisläbirääkimiste läbiviimiseks on omavalitsused
loonud valdkondlikud komisjonid, kes arutavad loodava
suurvalla hariduse, sotsiaalelu, külaliikumise ja ühise
majanduselu korraldamise üle.
Komisjonide töö võtab kokku
juhtkomisjon, mille tulemusena on tänaseks valminud ja
volikogudesse suunatud ühinemisleping. Julgen öelda, et
jäigad seisukohad ühinemise
suhtes on hakanud muutuma
ka Saue linnas.

Saue Gümnaasium tähistas mullu sügisel 30. aastapäeva. Kooli on algusest peale juhtinud edukalt ja tulemuslikult Jaan Palumets (paremal).
Õpetajaid (vasakult) Eneli Pruuli, Ave Kongot, Kaja Krevaldi ja Malle
Liivi tunnustas linn kohusetundliku ning uuendusmeelse töö ja õpilasi
kaasava kooli idee rakendamise eest. Fotod: OÜ Pildikompanii

Ühinemisläbirääkimiste
valguses meenutan eelmise
aastalõpu vastuvõtul peetud
kõnet, kus pöörasin tähelepanu, et meie linn on vananeva elanikkonnaga ja väheste
arenguvõimalustega. Me
peame mõtlema oma lastele,
et meil oleks ka neile ja nende
peredele võimalik pakkuda
seda, milleks me oleme võimelised täna. Ja just seetõttu
ongi Saue linnal vajalik ühineda. Täna on meil võimalus
saada Eesti ühe suurima ja
võimekama valla keskuseks.
Mõelgem sellele võimalusele!
Saue linnas on toimunud ka
palju silmapaistvat ja toredat.
Mul väga hea meel - ja siinkohal tuleb kiita Saue Linnavalitsust -, kes arendab eurotoetuste toel edasi kergliiklusteede
võrgustikku ja et seeläbi on
valminud üks järjekordne oluline teelõik. Loodan, et peagi
leitakse veel võimalusi ja valmib
Saue spordiinimeste unistus -

kergliiklustee ümber Saue linna.
Linnaruumis ringi vaadates
on tore näha, et linn on korras,
tähelepanu pööratakse laste
mänguväljakute uuendamisele
ja jõudsalt on renoveeritud
Saue lasteaia ruume.
Linna seltsielule tagasi
mõeldes meenub teiste juba
traditsiooniliste sündmuste kõrval esimese asjana jällegi kohvikute päev, mis mullu aasta
teoks valiti ning mis sel aastal
topeltsuureks kasvas ja võimsalt linna sünnipäeva sisustas.
Ei mäletagi varem Saue linnas
sedavõrd rahvarohket sünnipäevapidu, kui tänavune kohvikute päev ja selle lõpetanud
vabaõhukontsert. Suured tänud
kohvikutepidajatele ja loomulikult selle meeldejääva ürituse
korraldajatele.
Meie linnas tegutseb ka
kaheksa hallatavat asutust,
kes on olnud tublid ning teinud oma tööd hingega ja hästi.
Kuid eraldi tuleb sel aas-

Saue Taekwondoklubi treenerile Badr Eddine Lamdaghri Alaouile (vasakul) tuli tunnustus kultuuridevahelise silla loomise ning tulemusliku
laste ja noortega tegelemise eest

tal esile tõsta kindlasti Saue
Gümnaasiumi, kes alles hiljuti
pidas oma 30. sünnipäeva.
Saue Gümnaasium on läbi
aegade saavutanud häid tulemusi ning on tuntud tugeva ja
eesrindliku koolina. Eriti märkimist väärt on 2015. aasta
gümnaasiumi riigieksamite
tulemused matemaatikas, mis
tõstsid Saue Gümnaasiumi selles kategoorias sadade koolide
ees väga kõrgele neljandale
kohale. Siinkohal tänan Saue
Gümnaasiumi matemaatika
õpetajaid ja eriti sel aastal
Saue linna aasta õpetaja tiitli
pälvinud Sirje-Tiiu Kreeki, kes
õpetas ka minu tütreid.
Kõigele lisaks pälvis Saue
Gümnaasium hiljuti ka Harjumaa turvalisima kooli tiitli, mis
on eelkõige oluline tunnustus
just suurele koolile - gümnaasiumis õpib ligi 950 õpilast.
Suur tänu gümnaasiumi direktorile ning ülejäänud kooliperele.
Te olete teinud tublit tööd.
Aga mitte ainult meie asutused ei ole tähtsad ja teinud

head tööd. Linnas tegutseb ka
mitmeid mittetulundusühinguid
ja on heameel näha, et on nii
suur hulk aktiivseid inimesi,
kes oma igapäevategemiste kõrvalt jõuavad ja tahavad midagi
muuta, säilitada ja ellu kutsuda.
See, milline on Saue linn täna,
homme, aga ka aastate pärast,
sõltub ju ikka meist endist!
Peagi aga kuulutame välja
linna aasta teo ja sel aastal
esmakordselt volikogu poolt
ellu kutsutud noorsootöö aasta
tegija. Loodan, et ka sellest
saab tore traditsioon, sest
meie noored on meie tulevik ja
meil on ainult rõõm seda tööd
tunnustada.
Ent ma ei saa ju ka kõike
linnapea eest ära rääkida. Ma
tänan teid kõiki - loomulikult
selle suurepärase ürituse
korraldajaid - ja soovin teile
kauneid pühi, meeleolukat
aastavahetust ning julgeid
mõtteid, teotahet ja palju kordaminekuid uuel aastal! Nautigem tänast õhtut ja üksteise
seltskonda!
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 21. detsembri istungi päevakorras
oli 28 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa töökohtade koosseisu.
◊ Väljastas järgmised ehitusload:
Lehtla 13 üksikelamu laiendamine ja rekonstrueerimine;
Paju tn 6 kinnistule metallitöötlemishoone püstitamine;
Tammetõru tn 43, 45 ja 47
kinnistutele kanalisatsiooni
ja veevarustuse liitumispunktide rajamine; büroo-laohoone
püstitamine Tule tn 39; kontori-tootmishoone laiendamine
Kasesalu tn 12.
◊ Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
neljale lapsele.

◊ Väljastas järgmised kasutusload: Saue raudteejaama,
Välja teed ja Tallinna ringteed
ühendavale kergliiklusteele
ning elektri, side ja valgustuse ehitisele; Töö puiestee
ja raudtee vahelisele kuivenduskraavile.
◊ Kinnitas vanemate poolt kaetava osa määraks Saue lasteaias Midrimaa 86 eurot kuus
alates 1. jaanuarist 2016.
◊ Muutis Saue Muusikakooli ja
Saue Gümnaasiumi 2015.
aasta põhitegevuse kulude
eelarvet.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 260 eurot kahele
perele.
◊ Otsustas maksta koduse

◊
◊

◊

◊

◊

mudilase toetust kogusummas 2015 eurot 27 lapsele.
Otsustas hüvitada kolme
lapse õpilaskodu kulud.
Otsustas sõlmida nelja
perega halduslepingu riigi
rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.
Otsustas hüvitada seitsmele
raske või sügava puudega
lapsele osutatud rehabilitatsiooniteenuste ja ostetud
abivahendite kulud kogusummas 2372 eurot.
Määras igakuise riikliku
lapsetoetuse alates 1. jaanuarist 2016 lapse nimele.
Otsustas maksta 340 eurot
ühekordset sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust lastega peredele, 90 eurot
ühekordset sissetulekust
sõltuvat tervisetoetust

puuetega inimestele, 440
eurot ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust
eakatele ning perioodilist
sotsiaaltoetust kaheksale
abivajajale ja ühekordset
sotsiaaltoetust kahele.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust viiele
isikule.
◊ Kinnitas sotsiaaltoetuste
ja sõidusoodustuste taotlemise avalduste vormid.

Saue Linnavalitsuse 29. detsembri erakorralise istungi
päevakorras oli neli küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
ülekäiguradade valgustus
2015“ edukaks AS-i KH
Energia-Konsult pakkumuse.
◊ Tunnistas Kütise tn 4-45 mit-

teeluruumi üürile andmise kirjaliku enampakkumise nurjunuks, kuna ei laekunud ühtegi
kirjalikku enampakkumist.
◊ Kinnitas Kütise tn 4-33, 34
ja 35 mitteeluruumi kirjaliku enampakkumise korras
üürile andmise tulemused.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
linna lasteaia Midrimaa mänguväljakule kiikede paigaldamine“ edukaks MoTeh OÜ
pakkumuse.
Maanteeameti 21. detsembri
info kohaselt ei doteerita 2016.
aastal riigieelarvelistest vahenditest Harju maakonna avaliku
bussiliini nr 190 Tallinn-Saue.
Linnavalitsus otsustas jätkata
liini nr 190 tellimist ja rahastamist ning hinnata poole aasta
jooksul ühistranspordi olukorda
Saue linnas.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 17. detsembri istungi päevakorras oli
kaheksa küsimust.
Saue Linnavolikogu suunas teisele lugemisele elanike
arvamuse väljaselgitamise
korra, mis sätestab, kuidas selgitatakse välja Saue linna elanike arvamus Saue valla, Saue
linna, Kernu valla ja Nissi valla
ühinemise kohta.
Määruse eelnõu ütleb, et
elanike arvamus selgitatakse
välja küsitluse korraldamisega
küsitluspunktides ja elektroo-

niliselt. Küsitlusest on õigus
osa võtta igal vähemalt 16-aastasel isikul, kelle elukohaks on
rahvastikuregistris märgitud
Saue linn. Küsitlus viiakse läbi
kõigis läbirääkimistes osalevates omavalitsusüksustes ühtsetel alustel 29. veebruarist kuni
6. märtsini 2016.
Istungi alguses andis Alar
Sudak volikogu esimees Valdis
Toomastile üle Saue linnarahva
kollektiivse pöördumise enam
kui 200 poolthäälega, milles
linnaelanikud teevad ettepaneku, et Saue Linnavolikogu
võtaks vastu otsuse, et linna-

kodanike arvamuse väljaselgitamiseks Lääne-Harju vallaga
ühinemise suhtes kasutataks
klassikalist rahvahääletust
ilma elektroonilise küsitluseta.

Saue Linnavolikogu
◊ Muutis Saue linna 2015-

2019 eelarvestrateegiat,
lisades sotsiaalse kaitse
ja tervishoiu meetme alameesmärkidesse Saue linna
esmatasandi tervisekeskuse
rajamise, et parandada mitmekülgsete esmatasandi
tervishoiuteenuste kättesaadavust.

◊ Lõpetas ühehäälselt Kadaka
piirkonna tänavakinnistute
ostmise eelnõu viienda
lugemise.
◊ Kuue poolthäälega üheksa
vastu ei leidnud volikogus
toetust Saue Linnavolikogu 22.11.2012 määruse
„Koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa
määr ja tasumine” muutmine. Eelnõu nägi ette jätta
koolieelses lasteasutuses
vanemate poolt kaetava osa
määra senisele tasemele.
◊ Otsustas kompenseerida
1. jaanuarist 2016 Saue

lasteaia Midrimaa toitlustajale ühe lapse toidupäeva maksumusest 0,56
eurot. Linna kompensatsioon laieneb kõikidele
lasteaias käivatele lastele,
sõltumata nende elukoha
registreeringust.
◊ Kinnitas volikogu spordikomisjoni koosseisu Nils
Joonas Põldme.
◊ Arvas volikogu planeerimis-, ehitus-, keskkonna ja
arengukomisjoni koosseisust välja Olev Luhteina ja
kinnitas komisjoni liikmeks
Henn Põlluaasa.

Signe Laar on
IRL-i Saue osakonna uus juht

Jäätmeveost vabastatud
jäätmevaldajal on kohustus esitada
kirjalik kinnitus

Saue Sõna

Saue Linnavalitsus

Isamaa ja Res Publica Liidu
(IRL) Saue linna osakonda
juhib Signe Laar, kes valiti
2015. aasta septembri üldkoosolekul osakonna esinaiseks. Teist koosseisu järjest on
Signe Saue linnavolikogu liige
ning kuulub volikogu hariduskomisjoni ja spordikomisjoni
koosseisu.
Igapäevaselt on Signe ettevõtja. Tema ettevõte Naerupall
OÜ ja pereettevõte Triibuliine OÜ
pakuvad lapsehoiuteenust ning
väikefirma Laar Transport OÜ
teostab rahvusvahelist transporti.
IRL-i Saue linna osakonna
töös peab Signe tähtsaks eelkõige seda, et iga osakonna
liige panustaks kodulinna
arengusse, oleks enesekindel
ja koostöövalmis.

Osakonna esinaisena peab
Signe oluliseks, et kogukonda
puudutavad otsustused võetakse vastu ühiselt, olles eelnevalt läbinud põhjaliku analüüsi.
IRL-i Saue linna osakond
soovib, et Saue linn areneks
koos teiste Harjumaa omavalitsustega, mistõttu toetame
haldusreformi läbiviimist ning
Saue linna ühinemist Saue,
Kernu ja Nissi vallaga. Võita
võivad ühinemisest vaid kohalikud elanikud.

Oluline on kogu osakonnaga
hoolitseda selle eest, et Saue
linn oleks tulevikus hästitoimiv
ja elujõuline tõmbekeskus ning
et Saue linnas oleks hea elada
igal vanusegrupil.
IRL-i Saue linna osakond
on arvamusel, et eesmärk peab
olema Saue linna areng ja
uutest võimalustest kinni haaramine, mitte pelgalt hakkama
saamine ja ühe koha peal
tammumine. Nii tuleb juhtida
tähelepanu, et linna juhtimisel
ollakse valmis nägema laiemat
pilti ning et tulevikus saab
head elu meie linnas pakkuda
vaid julgeid otsuseid tehes ja
riske võttes.
Saue inimestele soovib
IRL-i Saue osakond rohkem
sallivust ja koostööd, üksteisemõistmist ja enesekindlust.
Head uut aastat, hea sauelane!

Jäätmeseaduse § 69 lg 5 kohaselt tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks Saue Linnavalitsusele
kirjalik kinnitus, et kinnistul ei
ole eelmise aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole nimetatud
kinnistul aasta kestel elanud
või kinnistut ei ole kasutatud,
esitada Saue Linnavalitsusele
hiljemalt 20. jaanuariks 2016
sellekohane kirjalik kinnitus.
Kirjalikus kinnituses
palume märkida:
◊ korraldatud jäätmeveoga

mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- post (e-posti olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga
kinnitan, et Saue Linnavalitsuse poolt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud perioodi kestel ei ole
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud kinnisasjal 2015. aasta kestel
elatud ega seda kasutatud;
◊ allkiri ja kuupäev.
Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunud jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud
tähtajaks kinnitust, loetakse
alates 21. jaanuarist 2016
korraldatud jäätmeveoga
automaatselt liitunuks.
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Iseseisev Saue linn on edukas ja Eesti
omavalitsuste võimekuse tipus

Tõnu Urva
Saue linnapea
Saue Linnavolikogu 2014.
aasta 19. juuni istungil, kus
osales 17 volikogu liikmest
13, oli ühe olulise punktina
arutusel, kas osaleda või mitte
Saue valla algatatud ühinemisläbirääkimistel. Hääletamistulemusega seitse - alla 50%
volikogu liikmete arvust - poolt
ja kuus vastu andis volikogu
rohelise tule ühinemisläbirääkimistele.
Valimisliit Kindlad Tegijad ei
pidanud juba tol korral vajalikuks ega põhjendatuks osaleda

ühinemisläbirääkimistel ja on
tänaseks kujundanud seisukoha
liitumise mittetoetamiseks.
2014. aasta lõpus läbiviidud
linnaelanike rahulolu küsitlus
näitas, et 97% Saue linna inimestest on seisukohal, et Sauel
on hea või väga hea elada.
Saue linn kasvab ja areneb
oma halduspiirides ja see on nähtav igapäevases linnakeskkonnas.
Vaatamata kõigele saavutatule, osaleb Saue linn ühinemisläbirääkimiste protsessis.
Kas see on väljakutse või ei,
jäägu kohalike elanike ja volikogu otsustada. Tõsiasi on
see, et iseseisev Saue linn on
edukas ja Eesti omavalitsuste
võimekuse tipus ning ma ei näe
vajadust ega põhjust, miks linn
peaks kolme vallaga ühinema.
30. novembril 2015 toimunud
ühinemislepingu avalikul arutelul
jäi kõlama Saue linnavolikogu esimehe ühinemist pooldav väide,
et ühendvallas suudaksime palju
rohkem ära teha.
See, et Saue linnas ei ole
mõningatel ajaetappidel olulisi
asju ära tehtud, ei ole seotud
ühinemise või mitteühinemisega, vaid hoopiski muude

tegemist pärssivate asjaoludega.
Kindlasti avanevad teatavad
võimalused ühinemisprotsessis
osalevatele omavalitsustele.
Kuid millised olulised võimalused avanevad Saue linnale?
Ühinejate stardipositsioonid
ja vajadused on ju erinevad.
Kas meil on ikka soovi saada
suure omavalitsusüksuse keskuseks? Kas ka suure omavalitsusüksuse keskusena saame
rääkida vaiksest ja kodusest
linnast, kus meie elanikel on
rahulik elada, meie lastel ja
lapselastel ohutu ning turvaline kasvada? Kas omavalitsuse
tugevus seisneb suures maaalas ja rahvaarvus? Ja kas suur
on alati just see kõige parem?
Saue linn asub 4,39 km2.
Väiksemal pindalal on võimalik
saavutada suuremat efektiivsust infrastruktuuri rajamisel,
hooldamisel, samuti turvalisuse tagamisel jne.
Samuti jagan välja öeldud
seisukohta, et Saue linnast
valitud volinike häältel ei
saaks olema enam sama suurt
kõlapinda ning asjade üle
otsustavad teised.
Arutelul jäi mu kõrvu kõlama

ühe sõnavõtja väljaöeldu: kas me
ikka soovime seda oma Viimsit,
kus nagu kõik on olemas, aga
seda miskit enam pole.
Ühineda soovijad räägivad
suuremast investeeringuvõimest. Oleme juba ka ühinemiseta oma investeeringuvõimet
kasvatanud. Linna koostatud
ja esitatud mitmed rahastamistaotlused on leidnud positiivse
lahendi läbi erinevate Euroopa
Liidu struktuurifondide. Oleme
koostamas ja esitamas uusi
rahastamistaotlusi ning oleme
suutelised rajama endale kõik
vajaliku.
27. novembril 2015 tegi
Saue linnavalitsusse üllatusvisiidi meie endise Taani
sõpruslinna Ledøje-Smørumi
kommuuni endine meer Jens
Jørgen Nygaard. Meeldiva ja
konstruktiivse vestluse käigus
rääkisime ka ühinemisest ja
nende kogemusest seoses ühinemisega.
Taanis liitusid Ledøje-Smørum, Ølstykke ja Stenløse kommuunid, moodustades 2007.
aastal Egedali kommuuni.
Ledøje-Smørumi kommuuni
kogemuse põhjal ei läinud

mitte midagi paremaks, vaid
vastupidi: suurenes bürokraatia
ja halduskulud, võim ja teenused kaugenesid elanikest ning
hariduse kvaliteet langes. Analoogselt Saue gümnaasiumile
oli ka Ledøje-Smørumi kool
edukuse edetabeli eesotsas.
Ühinenud kommuunidest
läheb kõige suurem osa eelarvest toona rahvaarvult kõige
suurema rahvaarvuga kommuuni ja väiksema rahvaarvuga kommuunid on jäänud
tahaplaanile. Neil kommuunidel, kes haldusreformi käigus
ütlesid liitumisläbirääkimistele „ei“ pidavat täna Taanis
minema kõige paremini.
Olgu siinjuures öeldud, et
Jens Jørgen Nygaard on väga
pikaajalise kogemuse, avatud
maailmavaate ja positiivse
ellusuhtumisega tunnustatud
poliitik Taani Kuningriigis.
Samasuguseid paralleele ja
ohtusid näen ka Saue linnale.
Saue linnal puudub haldusreformi läbiviimisest tulenev
kohustus ühineda teiste omavalitsusüksustega. Mina usun,
et Saue linna edukus seisneb
selle iseseisvuses.

Ühisvalla loomine tugevdab Saue tulevikku

Valdis Toomast
Saue Linnavolikogu esimees

Läbirääkimised olid sisukad
ja asjalikud
Kui 2014. aasta aprillis Saue
vald meile ettepaneku ühinemiseläbirääkimistel osalemiseks tegi, tuli positiivne otsus
volikogus tõttöelda üle noatera. Tänaseks on aga tunda
vastasseisu vähenemist ja
volikogu jõujooned hakkavad
selginema. Eks selle kallal on
ka palju tööd tehtud ja esimesed ühised väikesed võidud
juba saavutatud. Läbirääkimiste ladusaks toimimiseks
moodustasid osalevad oma-

valitsused juhtkomisjoni, kes
kutsus ellu valdkondlikud
komisjonid just kõige pakilisemate teemade lõikes:
finants-majanduse, hariduse, sotsiaalelu ja mittetulundussektori küsimustega
tegelemiseks.
Enne komisjonide tööleasumist koostasid kõik läbirääkimistel osalevad pooled enda
omavalitsuse sooviloendi, mida
ühinemiselt oodatakse ja ilma
milleta ühinemisest ei saa juttugi olla. Saue linna nimekiri,
mille volikogu ja linnavalitsusega koos pika arutelu tulemusena koostasime, oli pikem kui
kõigil teistel kokku
Kõikides aktiivselt tegutsevates komisjonides on Saue
linnavolikogu ja linnavalitsus
kõige suuremaarvuliselt esindatud. Näiteks juhtkomisjonis
on meid lausa kuus liiget, teised omavalitsused on esindatud kolme liikmega.
Tänaseks on valminud kõikide ühinevate omavalitsuste
huvisid ja eesmärke arvestav
ühinemisleping. Selleks, et
välja selgitada, missugune on
ühinemislepingus kokkulepitud tegevuste majanduslik

mõju tulevase ühendvalla eelarvele, koostati ka finantsmõjude analüüs.

Saavutati mitmeid Saue linnale soodsaid kokkuleppeid
Üheks meie kindlaks huviks ja
eesmärgiks oli, et Saue linnast
peab saama ühinenud omavalitsuste keskus ja just nii on
see täna kokku ka lepitud.
Kõigi nelja valla ühisrahade
eest on plaanis ehitada uus
avaram administratiivhoone,
mille jaoks on Saue linnal juba
maatükkki ostetud.
Teine oluline asi meie jaoks
on, et Sauel säiliks kodulähedane gümnaasiumi. Ja nii sai
kinnitatud ühiskomisjonis, et
toetame Laagrisse riigigümnaasiumi tulekut, kuid samas
säilib Sauel munitsipaalkoolina
Saue gümnaasium. Investeeringud koolimaja ja hariduse
parendamiseks tulevad ühiseelarve katlast, sest nende kummagi investeeringu jaoks Saue
linnal üksinda võhma pole.
Kujutage ette, et uues suures vallas hakkab kokku elama
üle 20 000 inimese! Saue
linna jaoks tähendab see,
et meile koonduks rohkem

transporti, mis omakorda
annaks meie ettevõtetele suuremad võimalused areneda
ja avada siin näiteks esimese
majutusasutuse, kaubanduskeskuse või ammuigatsetud
kino. Linnal on plaan rajada
korralik tervisekeskus, kuid
selle edukaks toimimiseks on
vaja samuti inimesi, keda teenindada. Kõik sellised arengud
muudavad Saue piirkonna
atraktiivsemaks tõmbekeskuseks. Tõmbekeskus loob ka
teatavad eeldused vaba aja
teenuste ja uute kodulähedaste
töökohtade tekkimiseks.
Samas ei tasu karta, et keskusestaatusega kaasneb järsk
väikelinnamiljöö muutumine.
Peame siiski jääma realistlikuks. On tõenäoline, et ühinemine tagab Saue jätkusuutlikku arengu, aga hüppeline
inimeste ja autode voog, mis
sauelaste kodurahu ohustab,
ei ole küll tõenäoline.

Ühinemises peitub Saue
linna edasise arengu võti
Omavalitsused ühinevad selleks, et nad suudaksid lähitulevikus kogukonnale pakkuda
tasemel avalikke teenuseid ja

teha vajaminevaid investeeringuid. Eesti omavalitsuste
probleem on nende väiksus,
liigne killustatus ja riigipoolne
alarahastus. Väga paljud omavalitsused ei suuda pakkuda
piisavalt heal tasemel avalikke
teenuseid ega teostada elanikkonna vajadusteks investeeringuid. Kui leivad ühte
kappi panna, on võimalik koos
arendada avalikke teenuseid
ja läbimõeldumalt teostada
investeeringuid.
Saue linn on tubli ja võimekas omavalitsus, kuid peame
suutma rääkida ausalt ja ilustamata ka Saue linna lähiaastate perspektiivist. Saue linna
murekoht on elanikkonna
vananemine, maksumaksjate
vähenemine, sündivuse langus, maapuudus ja olematu
uus elamufond. Sellises tempos edasiminek ei pruugi
tagada linna eelarvevõimekust.
Rääkimata uutest vajaminevatest investeeringutest kogukonnale ja avalike teenuste
arendamisest.
Tulevikus võib tekkida ka
probleeme tänaste avalike
teenuste osutamise jätkusuutlikkuses ja olemasoleva taristu

Ühinemine
(lasteaed, kool, muusikakool,
teedevõrk, välisvalgustus) ülalpidamises.
Saue linnal on lähiaastatel vajadus suurte investeeringute järele - kaasaegseid
sportimisvõimalusi pakkuv
spordihall, Saue gümnaasiumi tööõpetuse-ja tehnoloogiamaja, esmatasandi tervisekeskus, uus ja turvaline
teede ja kergliiklusteede ning
välisvalgustusvõrk -, kuid linna
finantsvõimekus ei suuda neid
kõiki kahjuks katta. Samuti on
linna laenuvõtmise võimekus
ammendumas. Ja ühel päeval
tuleb ju kõik laenud tagasi
maksta. Ka see võib-olla probleemne olukorras, kus elanikkond vananeb ja maksumaksjaid jääb linnas vähemaks.
Minu meelest on Saue linn
jõudnud enam-vähem maksimaalse piirini oma arengus ja
teatavas mõttes nullpunkti, kus
edasi on omavalitsust väga raske
arendada. Lähitulevikus hakkab
maad võtma pigem peost-suhuelamine ja „tiksumine“.
Palju on uuritud erinevate
omavalitsuste ühinemise kogemusi nii Eestis kui välismaal ja
kõigi nende analüüside järeldus on, et kohalikud elanikud

Saue Sõna 8. jaanuar 2016

6

võidavad. Selle tõdemuse valguses on uue hoo sisse saanud
ka riiklik omavalitsusreform,
mille suund on suuremad ja
võimekamad omavalitsused.
Käegakatsutavad muutused
ja tulemused on kõige selgemad: tekivad uued avalikud
teenused, mida väike omavalitsus ei suutnud pakkuda, ametnikud saavad spetsialiseeruda,
paraneb volikogu strateegilise
valitsemise roll ja kvaliteet,
eristuvad administratiivsed
ja poliitilised rollid, suureneb
võimekus realiseerida mahukamaid investeerimisprojekte,
suurem mastaap võimaldab
vahendeid kasutada otstarbekamalt.
Peame mõtlema ka sellele,
mis juhtub, kui Saue linn
otsustab ühinemisplaanist
loobuda. Läbirääkimiste käik
on näidanud, et Saue, Kernu
ja Nissi vald kaaluvad ühinemise läbiviimist ka juhul, kui
Saue linn loobuma peaks.
Sellisel juhul jääks uue valla
keskuseks Laagri ning Saue
linn peaks hakkama Laagris
arendatavate avalike ja erasektori teenustega konkureerima.
Kindlasti ei teeks see linnaelu
edendamist kergemaks.

Enamikel ühinemisega seotud hirmudel pole alust
Mulle teeb muret, et Saue linnas on hoogu võtnud inimeste
alusetu ja absurdne hirmutamine seoses ühinemisega.
Olen ise olnud tegev Saue linnavolikogu esimehena kaheksa
aastat. Tunnen Saue elu läbi
ja lõhki. Ilma ilustamata ei ole
Saue linna elu ja tulevik roosiline. Saue linna hiilgeajad jäid
2005-2007. aastatesse. Täna
vajame põhimõttelisi muutusi.
Mulle on hakanud tunduma,
et inimesed, kes ei soovi muutusi ega ühinemist, on lühinägelikud ning hoiavad oma toolidest ja ametikohtadest kinni.
Sedasi ei saa, sõbrad.
Toon mõned hirmutamise
klassikalisi näiteid. Need on
seotud peamiselt kohaliku
demokraatia vähenemisega ning
võimude kaugenemise ja ääremaastumisega. Ehk siis kohalike
inimeste hääl ei „kõla“ enam
nii tugevalt suure omavalitsuse
volikogus ning ametnikud ja
teenused lähevad kohapealt
kaugemasse keskusesse.
Kardetakse, et Sauet hakkavad juhtima inimesed, kes
ei ole valitud Saue linnast.
Kardetakse, et Saue linna

maksumaksja raha „suunab“
ühendvalla volikogu investeeringuteks Saue valda või Kernu
ja Nissi valda teede ja kanalisatsioonivõrgu ehitusteks.
Sama küsimuse võib tõstatada ka äraspidiselt. Äkki
võib juhtuda, et nii Saue
valla, Kernu kui Nissi valla
maksumaksja raha hakatakse
suunama investeeringuteks
just Saue linna kui piirkonna
tõmbekeskusesse?
Tavaliselt on ühinemistel
hirm, et kohalik võim kaugeneb
füüsiliselt ja tõenäoliselt väheneb ka piirkonna esindajate
arv volikogus. Kogemused aga
näitavad, et ühinemise järgselt
tavaliselt kodanike aktiivsus
hoopis kasvab. Kõik on meie
endi kätes. Kui aktiivselt me
soovime kandideerida ja kui
aktiivselt osaleda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel.
Saue linna puhul on olukord
hoopiski teistsugune – ühendvalla võim kolib just linnaelanikele lähemale!

Loodan aktiivsele osalemisele rahvahääletusel
Julgustan sauelasi aktiivselt
osalema ühinemise rahvaarvamuse väljaselgitamisel

märtsikuus. See on kordumatu võimalus oma kodukoha
arengu suunamisel kaasa
rääkida.
Ühtlasi loodan, et ka
kolleegid - linnajuhid ja
rahvaesindajad volikogudes
- oleksid julgemad oma seisukohtade väljaütlemisel.
Mina julgen tunnistada, et
olen ühisvalla poolt, sest
see tekitab Sauele uusi võimalusi ja väljakutseid, ning
leian, et ühise sünergia tekitamine nelja omavalitsuse
vahel võimaldab meil kõigil
oluliselt kiiremini ja paremini areneda ning oma elanike elu paremaks muuta.
Kindlasti ei maksa arvata,
et Saue linn sukeldus ühinemisse uisapäisa! Ei, me
töötasime eelnevalt välja
eesmärgid, mida soovisime
läbirääkimistel saavutada.
Ühinemine kolme vallaga
on Saue linna ajalooline võimalus, mida ei saa käest
lasta. Tänaseks oleme saanud
ka juba riigilt nõusoleku ühinemistoetuse saamiseks, mis
aitab alustada uue vallakeskuse ehitamist ning toetaks
muidki projekte. Sellest rongist ei tohi maha jääda!

Saue Sammas
Eesti maakilval kolmandal positsioonil
MTÜ Saue Mälumänguklubi
juhatus
XVII üleriigilises omavalitsustevahelises mälumängus
Eesti Maakilb on Eesti jaotatud viide regiooni: Harju,
Viru, Ugandi, Sakala ja Väinamere.
Turniir algab kahe igal
pool üheaegselt toimuva eelvooruga, kus mõlemas on 50
küsimust. Saue linna esindas
eelvoorudes kolm võistkonda:
Saue Tammetargad, Saue
Ettur ja Saue Sammas. Ja taas
edukalt.
I voorus 7. novembril Keila
Tervisekeskuses olid parimad
Tammetargad, kes saavutasid
Harjus III koha.
II vooru 12. detsembril
Saue Gümnaasiumi aulas võitsid Harjumaal esmakordselt
Etturi mälumängurid: Virve
Laan, Urmas Väärtnõu, Priit
Tähtsalu ja Paavo Grünberg.
Eelvoorudes kogutud punktide summa annab üleriigilise paremusjärjestuse ja 12
paremat võistkonda saab otse
Superfinaali, mis toimub 12.
märtsil 2016 Paides.
Nii osalevad lõppvõistlusel kindlalt kaks Saue linna

Mõned silmaringi laiendavad küsimused, mille vastused leiate Eesti Mälumänguliidu kodulehelt.

Saue Ettur (võistkond paremal) osaleb 13. veebruaril rahvaliiga A-finaalis, et jõuda ka lõppvõistlusele Paides.
Foto: Saue Mälumänguklubi

võistkonda: II voorus küll
tagasihoidlikult mänginud,
aga tervikuna 118 punkti

kogunud Saue Tammetargad
ja mõlemas voorus stabiilselt
esinenud ning Eestis Räpina ja

Otepää valla järel 125. punktiga III koha saavutanud Saue
Sammas.

1. Te kõik teate Mount
Rushmore’i Lõuna-Dakotas.
Loomulikult teate Te ka kõik
neid presidente, keda on seal
kujutatud. Kui aga võtta üks
iga Mount Rushmore presidendi pildiga USD kupüür, siis
mitu dollarit teil kokku on?
2. Canis lupus hallstromi
ehk Uus-Guinea metsikut koera on nimetatud ka
hallströmi koeraks, uus-guinea dingoks, põõsadingoks.
Geneetiliselt on ta austraalia
dingo sugulane. Arvatakse, et
ta sattus sellele saarele juba
üle 6000. aasta tagasi, kuid
valge inimene avastas ta alles
1897. Ühe oma nimedest on
ta aga saanud teatud eripära
järgi. Millise eripära? Seda
nime kasutataksegi selle
koera juures kõige enam –
lühend NGSD.
3. Kui Hiina ärimees
tahab oma äripartnerile
muljet avaldada, siis rendib
ta laowai. Milline on selle
sõna seletus?

8. jaanuar 2016 Saue Sõna

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

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

Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.

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

Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid E-poest: www.
lipuvabrik.ee.

Ostan

Krohvimis-, maalri- jm viimistlustööd. Olemas tellingud ca
200 m2. Tel 55539657, Alari.

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress
tarbeklaas@hot.ee.

Hispaania keel. Kutsume Teid
hispaania keele kursustele Saue
Noortekeskuse ruumides. Teretulnud on nii lapsed kui täiskasvanud. Info ja registreerimine:
a.s.wesman@gmail.com.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Huvikeskuse kursused
täiskasvanutele ja ringid õpilastele

Täiskasvanutele
VESIAEROOBIKA E 19.30-20.15
ja N 19.00-19.45 Saue ujulas
Sobib igas vanuses osalejatele,
nii algajatele kui edasijõudnutele tasemest sõltumata. Tund
annab hea üldfüüsilise koormuse, parandab südametegevust ja koordinatsiooni, suurendab lihastoonust, vähendab
rasva.
KERAAMIKA T 18.30-20.45
Alates 5. jaanuarist igal teisipäeval. Õpime erinevaid
keraamika tehnikaid ja töövõtteid. Glasuurida saab madalkuumus- ja kõrgkuumusglasuuridega.
PORTSELANIMAAL 3. veebruarist 4x K 18.30-20.00

Teated ja reklaam
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Oodatud on kõik, kes soovivad valmistada omanäoliselt
kujundatud tarbeesemeid.
Töövõtted omandab kiiresti,
kasutada saab ka šabloone ja
kopeeritavaid mustreid. Maalimiseks kasutame pesukindlaid portselanivärve. Põletus
kuni 850 kraadi. Kohapeal on
olemas vajalikud värvid, töövahendid ja valik lauanõusid.
Maalimiseks sobivad portselanist või fajansist, uued, kasutamata esemed. Juhendaja
Virve Laan. Kursusele vajalik
eelregistreerimine huvikeskus@saue.ee.
ÕLIMAALI KURSUS 4. veebruar-28. aprill N 18.30-21.45
Kolmekuulise kursuse maht
on 36 tundi. Maalimistarbed
-pintslid, värvid, lahustid,
lõuendid ja molbertid- on
kohapeal olemas. Tutvume
õlivärvide ja õlimaali töövahendite eripäraga. Õpime

segama värve, tuletame
meelde värvusõpetuse põhitõed ja kompositsioonireeglid. Kursusel valmib vaikelu,
maasikumaal ja vabakompositsioon. Kuutasu 30 eurot.
Juhendaja Virve Laan. Kursusele vajalik eelregistreerimine
huvikeskus@saue.ee.

Huviringid õpilastele
Ootame õpilasi vabadele
kohtadele järgmistes huviringides:
Üldkehaline ettevalmistus,
juhendaja Terje Toomingas
T 15.00-16.00
MEISTERDAMINE, juhendaja
Evelin Voksepp
K 12.15-13.30 ja 13.3015.00
SKULPTUUR JA PISIPLASTIKA,
juhendaja Anneli Lupp
E, N 12.15-13.45
Ringidesse registreerimine
huvikeskus@saue.ee.

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

Kinnisvara
Soovin üürida või osta garaažiboksi Sauel. Kontakt: indrek.
vainu86@hotmail.com, tel
+3725268306.
Soovin ostan garaaži Sauele.
Telefon 56454782.

Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad

Mälestame kauaaegset head
majanaabrit
VASSILI PANINIT
Südamlik kaastunne
lähedastele
KÜ Koondise 15 elanikud

Tähelepanu
MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks
tegevuseks toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20.
jaanuar 2016. Taotlused esitada paberkandjal või elektrooniliselt
Saue Linnavalitsusele
e-posti aadressil saue@
saue.ee. Taotlusvormi
leiate linna koduleheküljelt aadressil
www.saue.ee.

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

nud sõdurile“ Eesti Rahvusmeeskoori esituses.
Pilet 5 eurot. Maksmine ja
registreerimine kuni 11.
jaanuarini päevakeskuses.
◊ 21. jaanuar kell 13.00 räägib Vello Toomik Sri Lanka
muljetest ja näitab pilte.
◊ 4. veebruar kell 15.00
Estonia kontserdisaalis
Lõunamuusika raames
Hortus Musicus ja Karen
Hadar Iisraelist. Pilet
5 eurot. Maksmine ja
registreerimine kuni 18.

Pakun tööd
Saue Loomakliinik võtab tööle loomaarsti abilise. Tööaeg 2-3 päeval
nädalas kell 15.00–19.00. Töö
sobib pensionärile, kes on hea
suhtleja nii inimeste kui loomadega. Nõutav arvutioskus. Sobiv
kandidaat võib helistada numbril
5259744 või kirjutada aadressil
info@sauekliinik.ee.

Jumalateenistused
jaanuaris Saue
kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud
kotka tiibadel ja kuidas ma teid
olen toonud enese juurde. 2 Ms
19:4

10. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Laulab koor Noodimurdjad.
17. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
24. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Raivo Kaustel ja jutlustab Vahur Utno.
31. jaanuar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno
ja jutlustab Raivo Kaustel.
Muusikaga teenib Saue koguduse naisansambel.

Asendusõpetaja konkurss
nõuetele;
◊ valmisolek meeskonnatööks
suures organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ loovus.

Aasta algus Saue Päevakeskuses
◊ 8. jaanuar kell 15.00
seltsing Bereginja kogunemine.
◊ 15. jaanuar kell 18.00
lauluklubi.
◊ 16. jaanuar kell 11.00 kristalli teraapia soovijatele.
Kaasa võtta 10 eurot ja joogivesi. Täpsem info ja registreerimine päevakeskuses.
◊ 19. jaanuar kell 15.00
Estonia Kontserdisaalis Lõunamuusika kontsertide raames Eduard
Tubina „Reekviem lange-

Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee.

Palve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Lume- ja libedustõrjetööd Saue linnas
Teatame, et lume- ja libedusetõrje töid Saue linnas
teostab alates 1. detsembrist
2014 OÜ Saumer.

kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

jaanuarini päevakeskuses.

Päevakeskuse 2016 aasta
suvereisid väljaspool Eestit
◊ 7.-15. juuli fjordide maa
Norra.
◊ 4.-7. august kultuurireis
Kaliningrad, Niida ja Klaipeda
◊ 23.-26. august reis Lappeenrannast mööda Saimaa
kanalit Viiburisse.
Täpsem info Saue Päevakeskuses ja Saue Sõna 22. jaanuari numbris.

Saue lasteaed Midrimaa kuulutab välja konkursi asendusõpetaja ametikoha täitmiseks
tööleasumisega alates 1. märtsist 2016.

Kandidaadil palume esitada
15. veebruariks järgmised
dokumendid:
◊ avaldus;
◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.
Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooni-

Saue lasteaed Midrimaa
Koondise 23, Saue 76505,
Harjumaa
Telefon 6596 526, e-posti
aadress midrimaa@saue.ee

Teated ja reklaam
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Mike Yeamani
komöödia
„Õnnenumbrid“ Saue
Kontserdisaalis
17. veebruaril kell 19.30 etendub Saue Kontserdisaalis Mike
Yeamani komöödia „Õnnenumbrid“ („Lucky Numbers“).
Mängivad Helgi Sallo, Katrin
Valkna, Raivo Rüütel, Merilin
Kirbits, Rauno Kaibiainen, Madis
Milling ja Mihkel Tikerpalu.
Näidendiperekond on pühendunud loteriil mängimisele. Kõik
loodavad võita ja seeläbi oluliselt
elukvaliteeti parandada.
Eeskätt väliselt juba päris
dementses eas vanaema (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.
Neist 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).
Piletid hinnaga 12 / 14 eurot
müügil Saue Huvikeskuses
(koolis ruum 124) E-N 15-18.

