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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Tali väljas, tore jää, uisutada ülihää!

Nii see liuväli Tõdva vabatahtlike päästjate kaasabil valmis. Foto: Erki Pajundi

Saue Sõna

O

n talv ning lõpuks
ka külma ja
lumega, mis laskis
pärast mitut aastat
entusiastide eestvedamisel paljude laste ja lapsemeelsete rõõmuks Keskuse
parki liuvälja rajada. Eksootilisim uisutaja, kes Saue liuväljal
juba lustida jõudnud, oli külaline Austraaliast Gold Coastilt.
Liuvälja mõtte algatas aastaid hokit mänginud sauelane
Erki Pajundi, kelle sõnul tulid
ideega kaasa kõik, kellele ta
sellest rääkis.
Erki tänab neid, kes jääväljaku tekkimisele ja hooldamisele on kaasa aidanud. Tänu
kuulub Harry Pajundile, Madis
Millingule koos Tõdva Vabatahtlik Pääste MTÜ-ga, Saue
Linnavarahaldusele, Saue Linnavalitsusele, Pixmill Estonia
OÜ-le ja kõikidele teistele.
„Mul on hea meel vaid
näha, kui paljud sellest väljakust rõõmu tunnevad,“ ütleb

Liuvälja mõtte algatas aastaid hokit mänginud sauelane Erki Pajundi.
Foto: Sirje Piirsoo

Head Saue ettevõtjad! Olete
oodatud liuvälja toetama lumelabidate või -sahkadega, mis
päeval väljaku kõrval seisaks,

et lapsevanem - või suuremad
lapsed ise - saaks uisutamiseks
kas või väikese platsi puhastada, kui liuväli lumine on.

ta, lootes, et külmasid ilmasid
on pikalt ja saab väljaku veel
kord või paar veega üle kasta,
et ideaalilähedased tingimused luua.
Et lapsed ei peaks uisutamist vaid isa-ema käekõrval
õppima ja saaksid iseseisvalt

harjutada, valmistas Erki liuväljal kasutamiseks mõned õpperaamid. Esimene neist läks
esimese ööga jalutama ja tagasi
ei tulnudki. Head uisusõbrad,
ärge nii enam tehke. Eks!
Ja et mugavam oleks saapaid uiskude vastu vahetada

Jõulukuuski ära saatma tulnuid tabas üllatus liuvälja näol ja uisud oli
puha koju jäänud. Foto: Sirje Piirsoo

neid kõnniteel käies rikkumata,
on väljaku kõrval ka istepink.
Erki arvab, et tulevikus
võikski liuväli olla just Keskuse
pargis sel kohal, kuna siledamat platsi mujalt ei leitud ja
koht tundub kõigile atraktiivne
olevat.
Kindlasti on liuväli kõikide
rõõmuks olemas ka 30. jaanuaril, kui Keskuse parki kerkib sauelaste ühise ettevõtmisena lumelinn (lk 12).
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2016. aastal ehitab Saue linn
raudteejaama juurde ühtekuuluvusfondi toetuse abil uue
sõida-ja-pargi-parkla autodele
ja jalgratastele, renoveerib osaliselt Tõkke tänava ja ühendab
uue kergliiklustee olemasolevaga, mis viib Laagri alevikuni.
Uues parklas on ettenähtud
kohad 39 autole ja 20 jalgrattale, see on varustatud kahe rongiliikluse reaalaja infotahvliga.
15. detsembril 2015 tunnistas SA Keskkonnainves-

teeringute Keskus Saue Linnavalitsuse taotluse nõuetele
vastavaks ja otsustas pargi-jareisi-parkla rajamiseks Saue
linna eraldada toetuse summas
228 742,92 eurot.
Projekti eesmärk on Saue
raudteepeatuse parem ühendamine muude transpordiliikidega.
Toetuse maksimaalne määr
on 79% projekti abikõlblike
kulude maksumusest. Saue
linna omafinantseering on 60
000 eurot. Projekti abikõlblike
kulude maksumuse vähenemisel vähenevad proportsionaal-
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Parkla rajamine õgvendab Tõkke tänava kurvi ning
nihutab olemasolevat kõnniteed ja tänavavalgustust.
Joonis: AS Järva Teed

Harjumaale ja Tallinna kokku kuus riigigümnaasiumi
Saue Sõna
Haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul peaks aastaks
2023 olema Harjumaal kuus
riigigümnaasiumi: Saue vallas
Laagris, Harku vallas Tabasalus, Rae vallas Jüris, Viimsis
ja kaks Tallinnas.
Täna on kindel vaid ühe
riigigümnaasiumi avamine
Harjumaal. Riik on sõlminud
lepingu Viimsi vallaga, kus
riigikool avab plaanikohaselt
uksed 2018. aasta sügisel.
Harjumaa koolivõrgu analüüsi tellis haridus-ja teadusministeerium OÜ-lt Geomedia
eesmärgiga pakkuda välja
kõige potentsiaalsemad kohad
riigigümnaasiumite rajamiseks
Harjumaal, sh Tallinnas.
OÜ Geomedia viis analüüsi
läbi kahes stsenaariumis.
Esimene stsenaarium arvestab hariduse tulemuslikkust
ja tõhusust ehk kvaliteeti ja
majanduslikku efektiivsust.
Kavandatavad koolid peaksid
olema vähemalt 540 õpilasega.
Teine stsenaarium võtab
lisaks eelnimetatule arvesse
regionaalpoliitilisi argumente
- nagu piirkondlik areng, liigse

naasium laiendab Saue linna
õpilaste haridusvõimalusi ja
valikuid.
Laagrisse rajatava riigigümnaasiumi rajamine hakkab
Saue Gümnaasiumile teatavas
mõttes hariduskonkurentsi
pakkuma, mistõttu peame
täna targalt mõtestama ja planeerima Saue Gümnaasiumi
hariduslikke tulevikusuundumusi ja kooli oma näo kujundamist.
Selleks oleme täna algatanud Saue Gümnaasiumi

uue arengukava koostamise
ning plaanime lähitulevikus
ehitama hakata Saue Gümnaasiumile tööõpetuse- ja
tehnoloogiamaja, mis aitab
viia hariduskeskkonna kaasaegsemale tasemele ning loob
eeldused spetsialiseerumiseks
tehnoloogia õppesuundadele,
mille järgi on täna Eestis
ootused.
Ühinemisläbirääkimiste
valguses on Saue linn toetanud riigigümnaasiumi rajamist
Laagri alevikku. Saue linnal

on kindlasti võimalus kaasa
rääkida Laagrisse rajatava riigigümnaasiumi õppesuundade
väljatöötamisel ja kujundamisel.
Kindlasti ei tohiks planeerida
riigigümnaasiumi õppesuundi
täpselt sellisteks, nagu planeerime Saue Gümnaasiumis.
Meie tarkus võiks seista selles,
et riigigümnaasiumis on tagatud
õppesuunad, mida Saue Gümnaasium ei paku. Läbi sellise
haridusvõrgu avaneks ka Saue
noortel paremad ja paindlikumad haridusvalikud.“

Arvutuste läbiviimise alus

tänaste gümnaasiumiealiste hulgas piirkonnas
(kohalikus koolis õppijad,
väljuv-sisenev õpiränne);
◊ riigi eesmärk saavutada põhikoolilõpetajate jätkamine
gümnaasiumis / kutseõppeasutuses jaotusega 60/40.

◊ statistikaameti elanike arvu
prognoos Harjumaal (TallinnMaardu-Harjumaa kokku);
◊ rahvastikuregistri andmed
vanusgruppide lõikes aastane samm);
◊ gümnaasiumiastmes õppe
jätkajate proportsioon

Hinnang gümnaasiumiastme
õpilaste arvule 2014-2030 on
antud vahemikuna, kus miinimum- ja maksimumvariandis
on koondatud gümnaasiumiastmes õppimist vähendavad ning
suurendavad asjaolud.

liiklusvajaduse ja -koormuse
vältimine. Sel juhul oleksid
kavandatavad riigigümnaasiumid väljaspool Tallinna vähemalt 250 õpilasega.
OÜ Geomedia leidis, et
Harjumaale väljaspool Tallinna oleks 540 õpilasega
riigigümnaasiume mõttekas
rajada lisaks Viimsile veel
Jürisse, Laagrisse ning Tabasallu. Tallinnas langes esimene eelistus riigigümnaasiumite rajamiseks Mustamäele
ja Kristiinesse.
Regionaalpoliitikast lähtudes võiks aga OÜ Geome-

dia arvamusel kaaluda 250
õpilasega riigigümnaasiumi
loomist ka Sakku, Keilasse ja
Kuusallu.
Haridus-ja teadusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle
Küttise sõnul soovib ministeerium edasi minna esimese
stsenaariumiga ning algatada
lähiajal riigigümnaasiumite
planeerimiseks ja rajamiseks
läbirääkimised Saue, Harku
ja Rae valla ning Tallinna
linnaga. Riik planeerib, et
läbirääkimised viivad kokkulepeteni hiljemalt 2018.
aastaks.

Saue abilinnapea Jan Trei:
„Riigigümnaasiumi rajamine
Laagrisse on tervitatav. Lähitulevikus Laagrisse rajatav
540 õpilaskohaga riigigüm-

OÜ Geomedia vaatles analüüsis õpilaste arvu gümnaasiumiastme statsionaarses
õppes, õpirännet ja kujunenud koolipiirkondi, liikumiskeskkonda ja koolide kättesaadavust ühistranspordiga.

Jõulupuude sädemevihud lendasid taevasse
Saue Sõna
Sauelastel on aastatepikkune
tore tava jõuluajal kodusid
kaunistanud kuused kokku
koguda, et need nukralt prügikasti kõrvale konutama ei
jääks, ja need ühiselt tänuavalduste saatel ära põletada.
Kuuselõke loitis Saue
Huvikeskuse ja Saue Noortekeskuse eestvedamisel 11.
jaanuari õhtul Keskuse pargis.

Ühe hulga kuuski oli Saue
pealt kokku kogunud Saurem, teise osa elanikud ise,
kes veel põlevassegi lõkkesse
lisa tõid. Vahva oli vaadata
pisikesi mudilasi kuuski kelkudel lõkke juurde tarimas ja
suuremaid poisse vahukomme
röstimas.
Särinal põlevate jõulupuude sädemevihud lendasid
taevasse Saue Muusikakooli
trummide ansambli loitsuliste

rütmide saatel. Ansamblit
juhendab Madis Katkosilt,
lõkkemeister oli Matti Nappus. Piparkooke ja sooja jooki
pakkus huvi- ja noortekeskuse
rahvas.
On heameel, et kuuselõkke
juurde koguneb igal aastal üha
enam linlasi. See näitab traditsiooni kestvust ja elujõulisust
ning seda, et sauelastele on
neid ümbritsev keskkond oluline. Foto: Sirje Piirsoo
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 13. jaanuari istungi päevakorras oli
39 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Määras munitsipaalomandisse taotletavale maale
aadressi, teenindusmaa
suuruse ja maakasutuse
sihtotstarbe: Sarapiku tn
10a, teenindusmaa suurus
13 255 m2, ühiskondlike
hoonete maa.
◊ Määras Nurmesalu tn 9,
Nurmesalu tn 9a ja Tule
põik T2 katastriüksuste
piiride muutmisel uute
katastriüksuste aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed:
Nurmesalu tn 7 ja Nurmesalu tn 9 (ühiskondlike
ehitiste maa).
◊ Väljastas ehitusload kanalisatsioonitorustiku ning
sademevee kinnistuvälise
torustiku ja veetorustiku
rajamiseks Pärnasalu tn
30a tarbeks.

◊ Väljastas kasutusloa Kakao
tn 12 üksikelamule, Kuuseheki tn 48 korterelamu
välisele gaasitorustikule,
Pärnasalu tn 26 korteri
rekonstrueerimistöödele
ning Sooja tn 6 tootmishoonele ja laohoonele.
◊ Kinnitas Kuuseheki 5a hoone
üürile andmise kirjaliku
enampakkumise tingimused.
◊ Luges kolm Saue linna jäätmeveo piirkonna jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et jäätmevaldajad ei ela
kinnistul ega kasuta neid.
◊ Määras kauni kodu konkursi
korraldamise tingimused ja
kinnitas hindamiskomisjoni:
esimees majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel
ning liikmed keskkonna ja
halduse peaspetsialist Inger
Urva, keskkonna ja maakorralduse spetsialist Villu Liiv
ning Tiiu Kuuskme.
◊ Kinnitas Tule põik 1 asuva
parkla kirjaliku enampakkumise korras üürile andmise

◊

◊

◊

◊

◊

tähtaegselt esitanud pakkujaks ITT Capital OÜ.
Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 26.11.2014
korralduse nr 399 „Tänavavalgustuse rajatiste avalik
kasutamine“.
Kehtestas Saue Huvikeskuses täiskasvanutele korraldatavate kursuste hinnad
2016. aastaks: portselanimaali üks kord 6 eurot,
tekstiili ja taaskasutuse üks
kuu 16 eurot.
Kehtestas Saue lasteaia
Midrimaa arvestusliku lasteaiakoha maksumuseks
2016. aastal 3202 eurot
(266,80 eurot kuus).
Kehtestas Saue Muusikakooli arvestusliku õpilaskoha maksumuseks 2016.
aasta põhiõppes 2190
eurot (243,30 eurot kuus)
ja rühmaõppes 472 eurot
(52,45 eurot kuus).
Kehtestas Saue Huvikeskuse
arvestusliku õpilaskoha maksumuseks 2016. aastal 406
eurot (45,10 eurot kuus).

◊ Otsustas maksta ühele lapsele erandkorras eralasteasutuse toetust.
◊ Suunas volikokku määruste
„Saue linna soojusmajanduse
arengukava“, „Kaugküttepiirkonna määramine Saue
linnas“, „Saue linna esmatasandi tervisekeskuse arengukava kehtestamine“ „Sotsiaalteenuste osutamise kord“,
„Saue Linnavolikogu määruste
muutmine“ ning otsuste „Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Saue Linnavalitsusele”, „Saue
linna teenetemärgiga autasustamine“, „Saue Linnavolikogu
29.10.2015 otsuse nr 88 p 1
kehtetuks tunnistamine“ ja
„Magdaleena tn 4 kinnistu
1/14 mõttelise osa võõrandamine“ eelnõud.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kogusummas
325 eurot kolmele perele.
◊ Otsustas hüvitada ühe lapse
õpilaskodu ja tugiisikuteenuse kulud.

◊ Otsustas määrata ühe isiku
tasuta hooldusteenusele.
◊ Otsustas maksta perioodilist
sotsiaaltoetust 16 majanduslikus raskuses perele.
◊ Lubas linnapea Tõnu Urva
puhkusele 25. jaanuarist
kuni 16. veebruarini (k.a)
sellest 16 päeva 2015.
aasta saamata põhipuhkus.
◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse määrused: 10.09.1999 määrus
nr 6 „Kaevetööde eeskirja täitmise tagamine“,
24.10.2007 määrus nr
13 „Arengukava menetlemise kord“ ja 19.03.2008
määrus nr 1 „Saue linna
eelarve ja arengukava
tegevuskava koostamise ja
vastuvõtmise ning eelarve
täitmise kord“.
◊ Väljastas maaomanikule
Sarapiku tn 18 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Kinnitas Kütise 4-45 mitteeluruumi kirjaliku enampakkumise korras üürile
andmise tingimused.

Teade Kuuseheki 5a hoone
üürile andmise kirjaliku enampakkumise kohta
Saue Linnavalitsus korraldab Saue linnas asuva hoone
Kuuseheki 5a (78,7 m2 suurune mõtteline osa kinnistu
nr 72701:002: 0105) üürile
andmise viieks aastaks. Poolte
kokkuleppel on võimalik üürilepingut pikendada veel kuni
viieks aastaks. Üürileandjal on
õigus üürileping ennetähtaegselt lõpetada, teavitades sellest kirjalikult ühe aasta ette.
Hoone üürile andmise eesmärk on laiendada Saue linnas
pakutavaid ja linnaruumi sobivaid teenuseid või tegevusi.
Kirjaliku enampakkumise
tingimused on kinnitatud Saue

Linnavalitsuse 13. jaanuari
2016 korraldusega nr 11.
Kirjaliku enampakkumise
tingimustega saab tutvuda
Saue linna kodulehel www.
saue.ee või E 15.00-18.00
ning N 09.00-12.00 Saue Linnavalitsuse kolmanda korruse
kabinetis 302.
Kirjaliku enampakkumise
korraldaja on majandusvaldkonna nõunik Kalev Israel.
Üürimine toimub alghinnaga 2 eurot / m2, millele ei
lisandu käibemaksu.
Kasutatavate kommunaalteenuste osas sõlmib hoone
üürnik vastavad lepingud tee-

nuse pakkujatega.
Tagatisraha kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on
500 eurot, mis tuleb tasuda
hiljemalt üks kalendripäev
enne pakkumuste avamist
Saue Linnavalitsuse arveldusarvele selgitusena „Kuuseheki
5a hoone üürile andmise kirjalik enampakkumine“. Saue
Linnavalitsuse arveldusarved
on kättesaadavad Saue linna
kodulehel www.saue.ee kontaktide all.
Igal pakkujal on kohustus
eelnevalt tutvuda hoone tehniliste tingimustega kohapeal.
Hoonega tutvumine toimub 28.

jaanuaril 2016 kell 14.00 aadressil Kuuseheki 5a, Saue linn.
Enampakkumised esitada
„Kuuseheki 5a hoone üürile
andmise kirjalik enampakkumine“ märgusõna kandvas
kinnises ümbrikus Saue Linnavalitsuse infolauda Tule
tn 7, Saue linn hiljemalt 10.
veebruar 2016 kella 14.00-ks.
Eelpool nimetatud tähtpäevast
hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta.

Pakkumises peavad sisalduma:
1. füüsilise isiku puhul nimi,
isikukood, elukoht;
2. juriidilise isiku puhul nime-

tus, registrikood;
3. tagatisraha maksmist tõendav dokument;
4. osutatava teenuse / tegevuse kirjeldus;
5. ü h e k u u ü ü r i s u m m a
maksumus m2 kohta;
6. pakkumise kehtivusaeg;
7. pakkuja allkiri.
E nampakkumiste avamine

toimub 10. veebruaril 2016
Saue Linnavalitsuse III korruse
saalis kell 14.15.
Täiendav informatsioon: Kalev Israel, telefon
6790180 või e-posti aadressil
kalev@saue.ee.

Teade Kütise 4-45 mitteeluruumi
üürile andmise kirjaliku enampakkumise kohta
Saue Linnavalitsus korraldab
Saue linnas Kütise 4-45 asuva
mitteeluruumi (33 m2 suurune
mõtteline osa kinnistust nr
10534902) üürile andmise
viieks aastaks kirjaliku enampakkumise korras.
Kirjaliku enampakkumise
tingimused on kinnitatud Saue
Linnavalitsuse 13.01.2016
korraldusega nr 28. 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 500
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
28.01. 2016 kell 10.00 aadressil Kütise 4-45, Saue linn.
Enampakkumised esitada „Kütise 4-45 mitteelu-

ruumi üürile andmise kirjalik
enampakkumine“ märgusõna
kandvas kinnises ümbrikus
Saue Linnavalitsuse infolauda
Tule tn 7, Saue linn hiljemalt
09.02.2016 kella 10:00-ks.
Eelpool nimetatud tähtpäevast
hiljem saabunud pakkumisi
arvesse ei võeta.

Pakkumises peavad sisalduma:
1. füüsilise isiku puhul nimi,
isikukood, elukoht;
2. juriidilise isiku puhul nime-

tus, registrikood;
3. tagatisraha maksmist tõendav dokument;
4. enampakkumise summa;
5. enampakkumise kehtivusaeg;
6. pakkuja allkiri.
Enampakkumiste avamine toimub 09.02.2016 Saue Linnavalitsuse III korruse saalis kell
10:15.
Täiendav informatsioon Kalev
Israel, telefon 6790180 või
e-posti aadress kalev@saue.ee.

Ühinemine

Mida annab
ühinemine Saue
linnale?

Virko Raagmets
Saue Linnavolikogu liige
IRL-i Saue osakond
Viimasel aastal on palju räägitud
Saue linna võimalikust ühinemisest naabervaldadega. Eks ole
ka põhjust, käivad ju ühinemisläbirääkimised. Ma olen ise kolmandat põlve sauelane ja olgem
ausad - ega ka mulle see mõte
alguses ei meeldinud. Meedia
on kajastanud Sauet kui edukat
linna, mis saab majandamisega
ise hakkama, ja on ju mõeldamatu, et seda prisket rahakotti

oleks vaja kellegagi jagada.
Kogu selle protsessi käigus
olen aga hakanud asju teisest
küljest nägema. On palju probleeme, mis vajavad lahendamist, aga Saue sellega üksi hakkama ei saa, sest meil puudub
üks oluline arenemiseks vajalik
ressurss - see on maa.
Meil puudub maa, kuhu
elamuid ehitada, et siia saaks
asuda elama inimesed, ühtlasi
ka maksumaksjad.Täna on Saue
linna üheks suuremaks probleemiks elanikkonna vananemine.
Kui vaadata viimase viie aasta
tendentse, on elanike arv kahanenud kahesaja inimese võrra.
Kõige halvem selle juures on
aga asjaolu, et tööealiste elanike
arv vähenes kolmesaja ja mittetööealiste arv kasvas saja võrra.
Ettevõtjana näen siin ainult

Missugust Sauet
me soovime?

Harry Pajundi
Saue Linnavolikogu
Eesti Reformierakonna
fraktsiooni esimees
Lähima kahe kuu jooksul peavad nii Saue linna kodanikud
kui ka volikogu liikmed tegema
linna edasise arengu suhtes
väga olulise otsuse: kas ühineda
läbirääkimistel osalevate valdadega (Saue, Kernu, Nissi) või
jätkata iseseisva linnana.
Prooviks vaadata olukorrale
otsa numbrite poole pealt.
Vabariigi valitsuse kehtestatud allesjäävate või tekkivate
uute omavalitsuste elanikkonna
alampiiriks on kehtestatud
5000 inimest. Soovituslikuks
omavalitsuse alampiiriks pakutakse siiski 11000 elanikku.
Olen seisukohal, et elanikkonna suurus ei ole vast siiski
kõige õigem lähtekoht. Olulisemaks numbriks on siiski maksumaksjate arv, kelle tulumaksust
rahastatakse omavalitsust. Sama
elanike arvu juures võib riigilt
saadava raha hulk omavalitsuste
lõikes erineda oluliselt. Aga
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kuna täna on see nii otsustatud,
siis lähtume sellest numbrist
Saue linna kontekstis.
Toon välja mõned olulised lõigud vabariigi valitsuse koostatud
haldusreformi kontseptsiooni
eelnõust, milliste järeldusteni
on ekspertkomisjonid jõudnud.
◊ Minimaalne elanike arv
5000 elanikku on erinevate
ekspertide hinnangul vähim,
mille juures on võimalik KOVil tänaste seadustega kohustuslike teenuste korraldamist
efektiivselt ja pikaaegse stabiilse kvaliteediga täita ning
tegeleda omavalitsuse arendamisega.
◊ Ametnike spetsialiseerumise
ning strateegiliste kompetentside tekkimiseks (finantsanalüüs, planeerimine, jurist,
personalijuht) vajalik elanike arv tänasele praktikale
tuginedes on minimaalselt
6000-10000, professionaalsete teenuste pakkumiseks
kodanike tööturuvõimekuse
suurendamiseks 5000-6000
ning ametnike karjäärivõimaluste loomiseks 6000-9000
elanikku.
◊ Osa ekspertide hinnangul
tuleks kehtestada KOV minimaalse elanike arvu kriteeriumiks vähemalt 11000
elanikku, mis aitab tagada
strateegilise planeerimise või-

ühte - samal ajal, kui kulud
aina kasvavad, linna tuluallikad
kahjuks ainult kahanevad. See
ei ole kuigi jätkusuutlik ja pole
põhjust arvata, et see tendents
võiks kuidagi teise suuna võtta.
Olen sel teemal ka palju rääkinud noorte peredega, kelle peamine mure ongi, et tahaks jääda
oma kodu lähedale, tuua oma
lapsed Saue lasteaeda ja kooli.
Täna nad seda ka teevad, aga
kuna Saue linnas ei ole just palju
võimalusi oma kodu rajamiseks,
siis seavad nad ennast sisse üle
välja teisel pool raudteed. Justkui
Sauel, aga nagu poleks ka.
Ühinemisega kaoks probleem, kus gümnaasiumis ja
lasteaias käib ligi 30% Saue
valla lapsi, kuid hooneid peab
ülal pidama Saue linn ja samal
ajal laekub vanemate maksuraha kenasti valla kontole.
Aga mida siis annab ühinemine Saue linnale?Mina näen
ühinenud vallal palju suuremat
investeerimisvõimekust, mis
annab võimaluse täna ehitada
midagi suurt Sauele, homme
võib-olla mujale ja ülehomme
jälle siia Sauele. Hetkel aga

oleme suutelised ehitama ainult
n-ö lipp lipi ja lapp lapi peale.
Me võime rääkida, et Saue
linn on edukas ja võimekas,
kuid ainuüksi omavahenditega
ei ole me täna suutelised enam
suuremaid investeeringuid
tegema. Hetkel ei ole Saue
linnal võimalik ehitada ühtegi
suuremat objekti, kuna eelarve
on pingeline ja laenuvõimalused
ära kasutatud.
Valdade ühinemiste analüüsid on näidanud, et üks peamisi
ühinemise efekte valitsemisrollide kvaliteedi suurenemisel on
ametnike spetsialiseerumine
ja võimalus luua ametikohad
valdkondades, mis ühinemise
eelselt olid katmata. Ametnike
suurem spetsialiseeritus annab
palju juurde kohalike teenuste
kvaliteedile, sest täna peavad
ametnikud oskama ja suutma
tulla oma valdkonnas toime
kõigega. Ühtlasi jääks vallajuhtidel aega tegeleda strateegilise
juhtimise, mitte pisiasjadega.
Märkimata ei saa jätta ka seda,
et ühinenud omavalitsusest
tekib arvestatav partner ükskõik
millise läbirääkimislaua taga.

Meie jaoks on oluline, et
meie lapsed saaksid hea hariduse ja seda kodu lähedal.
Konkurentsivõimeline gümnaasiumihariduse säilimine Sauel
tagatakse ühinemislepinguga,
siinjuures arvestades, et uus
riigigümnaasium rajatakse
Laagrisse. Saue Gümnaasiumi
juurde saaksime ehitada sellise
spordikeskuse, millest oleme
unistanud ja mille järgi on karjuv vajadus.
Seega on palju head, mida
sellest ühinemisest on oodata,
aga mis kõige olulisem, on see,
mida soovivad Saue elanikud
ise. Kas soovite liituda naabervaldadega, kus võib-olla elavad
teie lapsed ja lapselapsed, või
ei soovi? Kas te soovite, et Saue
areneks, või soovite, et me jääks
hääbuvaks väikelinnaks? Mina
soovin näha, et Sauel oleks hea
elada ka tulevikus.
Teen siinkohal üleskutse kõigile Saue elanikele, palun tulge
veebruaris ja andke edasi oma
arvamus ühinemise kohta - nii
on Saue linnavolikogul võimalik
otsustada, arvestades linnarahva arvamust.

mekuse. Samuti on ekspertide hinnangul alates 11000
elanikust võimalik tagada
võimekus ja potentsiaal näiteks täismahus gümnaasiumi
pidamiseks.
Oma tänase pisut alla 6000
elanikuga linnana nagu täidaksime kõiki neid kriteeriume, mis
toimetamiseks oleks vaja, kuid
kas ka kaugemas perspektiivis
suudaksime täita neid ootusi,
mida linnakodanikud ühelt omavalitsuselt ootavad? Eeldatavasti
ei soovi keegi, et nende murede
või probleemidega tegeleksid
laia profiili, kuid vähese kompetentsiga ja alamotiveeritud
ametnikud.
Kas ei ole liiga õhkõrn see
vahe minimaalse 5000 ja tänase
5850 elanike arvu vahel? Seda
enam, et piirkondade arvelt,
mis täna Saue linna piires oleks
võimalik veel elamuehituseks
ära kasutada, on juurdekasvuks
võimalik prognoosida maksimaalselt ca 800-1000 elanikku.
Samas ei ole arendajad kiirustanud neidki võimalusi ellu viima.
Täna on Haridus- ja Teadusministeerium otsustanud, et riigigümnaasium tuleb lähema 4-5
aasta pärast Laagrisse. Ühinemisläbirääkimiste laua taga on
kokku lepitud, et suure ühendvalla keskuses Sauel, kui selles
osaleb ka Saue linn, säilitatakse
munitsipaalgümnaasium. Siin
on väga vastutusrikas töö ära
teha tänasel linnavalitsusel ja
kooli juhtkonnal, et leida koolile
oma kitsas suund (või suunad),
mis annaks õpilastele kindlus-

tunde tulevikuks kutsevalikul ja
kutsuks õpilasi sinna õppima.
Kindel aga on see, et ei
6000 ega ka 10000 elanikuga
omavalitsus ei suuda taolist
gümnaasiumi elus hoida. Seega
on olemas võimalus, et Saue
Gümnaasiumist võib mingi aja
möödudes saada põhikool.

aastaid tagasi. Saue linn jääb
ikka Saue linnaks, ainult ilma
linnapeata ja oma eelarveta.
Kuid läbi aegade on teada
- raha armastab keskust ja
vastupidi.

Pisut ka rahvahääletusest
Tahaks loota, et linnale ja linnakodanikele nii olulises küsimuses väljendaksid oma seisukohta
võimalikult paljud inimesed.
Vast liiast oleks loota, et see
osalusprotsent küünib riigikogu
või kohaliku omavalitsuse volikogu koosseisu valimisteni, kuid
vähemalt iga kolmas hääleõiguslikust inimesest võiks oma arvamust hääletusel väljendada.
Et see ka tõeks saaks, peab
kindlasti olema klassikalise,
paberkandjal hääletamise kõrval
ka elektrooniline hääletamine.
Kuigi volinikele ei ole rahvahääletuse tulemus siduv, on
see oluline indikaator valiku
tegemiseks.
Mäletan, et 30. novembril
Saue Gümnaasiumi saalis toimunud rahvaarutelul soovis üks
väga auväärne daam, et tema
maine teekond võiks lõppeda
ikka Saue linnas. Vaatasin
huvi pärast maa-ameti kodulehelt, kuidas on antud Põlluääre
tänava aadressid näiteks meie
naabruses Vanamõisa külas.
Ikka Põlluääre …, Vanamõisa
küla, Saue vald. Sama on ka
Türi linnaga Türi vallas, kus
toimus ühinemine juba hulk

Veel kord
ühinemisest
Ants Salus
Pensionär,
Saue linna elanik alates
1987. aastast
Ka minu postkasti tuli
ühinemisteemaline reklaamileht kuue inimese arvamustega. Huvitav, kes selle
koostas? Ühinemise tulemusel tekiks vald, kus elab 21
375 inimest, töötab üle saja
vallaametniku. Kellele sellist
valda vaja on? Saue linn on
hästi välja arendatud, piisavalt tööandjaid, hea transport Tallinnaga.
Ühinemise tulemusel
kaovad pensionäride jõulutoetused, sünnipäevatoetused, tasuta bussiliiklus.
Kernu, Nissi ja Saue vallas
selliseid toetusi ei ole. Väga
õigesti märkis Silvia Kinger
reklaamilehes, et kuidas saab
sauelane lahendada Nissi
valla muresid.
Mina olen ühinemise
vastu, kutsun Saue linna
elanikke tegema rahvahääletusel õige valiku. Ei
tahaks elada vallalinnas.
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Kohalik omavalitsus see tähendab kohaliku
kogukonna võimu

Matti Nappus
Saue Linnavolikogu
aseesimees

Inimene ei hooma 642,5 km2
suurust valda 21 000 elanikuga.
On kahetsusväärne, mis siin
Eestis viimase saja aasta möödudes on toimunud, ja veel hullem see, et täna nelja omavalitsuse - Saue, Nissi ja Kernu
vald ning Saue linn - ühinemise
pooldajad pole analüüsinud
suurushullustuses tehtud vigu.
Eesti püüdles, et saaks
vabaks Vene tsaari võimust.
Pääsemine tõi Eestile arengu.
1940. aastal oli seltsi-

meestel Varesel, Lauristinil ja
teistel suur soov ühineda NSV
Liiduga - suuruses on jõud!
1989-1993 olin Tallinna
Linnavolikogu liige. Tol ajal
linnarahvas nõudis Tallinnas
kaheksat linnaosavalitsust, kuna
kohalik võim oli linnas elanikest
kaugenenud. Nõmme tahtis
eralduda omaette linnaks.

Repliik Nõmmest
1917. aastal sai Nõmme Saue
vallast vabaks ja hakkas kiiresti

Vara veel liituda, sõbrad!

Vello Toomik
Saue linnavolikogu liige,
sauelane alates jaanuarist
1974
Üles on võtnud suure hooga
propaganda Saue linna, Saue
valla, Nissi valla ja Kernu valla
liitumiseks.
Tahan ka vahele öelda mõne
sõna ja tõmmata pidurit niisu-

gusele, tegelikult ülepeakaela
tegutsemisele.
Ma saan aru, et teatud
huvigruppidel on midagi n-ö
„suuremat“ mängus. Ja seda
püütakse rahvale serveerida
kui väga vajalikku ja möödapääsmatut, peaaegu paratamatut vajadust.
Jahutades maha uljaspäid ja püüdes veidi rahustada ka ärevil linnaelanikke,
juhin tähelepanu esialgu vaid
mõningatele asjaoludele.
Kui praegu liitumise reklaamijad kuulutavad - seejuures
midagi tõestamata -, et suurvallal on suur võime kõike ja palju
teha, eriti Saue linnas, siis pange
tähele ka „pisiasja“. Suurvallas
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ei ole Saue linna esindajad enam
mitte otsustajad, vaid lihtsalt üks
väike osa otsustajatest.
Ja kuhu siis need „suured“
ressursid suunatakse? Ikka kõigepealt sinna, kus midagi seni
pole suudetud teha. Näiteks
Kernu paisjärve taastamine,
taristud nii Kernu kui Nissi
vallas, lisaks teede remondid
ja hooldused suuremaid territooriume omavatel valdadel.
Liitumine ei lahenda probleeme, vaid tekitab neid juurde!
Saue linnale öeldakse
lihtsalt: „Teil ju kõik olemas,
teistel pole, mida veel...“ Nii
lihtne see ongi.
Olen kuulnud ka hüüdeid:
„Saue linnal on maad vaja!“

arenema. 1926. aastal sai
Nõmme juba linna staatuse,
ehitati isiklikest ja maksumaksjate rahadest esinduslik linn.
1940. aastal ühendati
Nõmme kommunistide käsul
Tallinnaga. Pärast seda pole
minu eluaja jooksul - 70 aastat Nõmmel eriti midagi muutunud.
Kõikide tublide maksumaksjate
raha on läinud Mustamäe, Õismäe, Lasnamäe ja teiste linnaosade ülesehitamisele.
Aastakümned tagasi tehti
projektid raudteeületuseks
Nõmmel ja Pääskülas - viadukti näol. Aga Lasnamäele
oli vaja süvendada tänavaliikluseks kanal. Võrrelge - selline
tänavalahendus oli tol ajal
ainult Brasiilias.
Ühinemisel on üks ainus
eelis: on võimalik kõvasti

betooni valada ja klaasiga
katta – teatud seltskonnale.

„Mis maad?“ küsin vastu
samamoodi. „Mida te teete tegelikult võõra, st omaniku maaga?
Panete kartuleid maha või...“
Tegelikult - olen ka varem
välja öelnud mõtte - pole Saue
linnal mitte niivõrd territooriumi
(maa) puudus, vaid ideede puudus. Maailm on täis endaga väga
hästi hakkama saavaid väikseid
linnu - ja ka riike. Pigem peame
hakkama rohkem mõtlema ning
arendama tarka ja väikest linna
nimega Saue.
Noortele. Tore, et saate sõna
sekka öelda. Ka siin juhin tähelepanu, et kaasajal on maailm
teie ees lahti. Teie lennuvõime
on kindlasti suurem kui mingi
praegu veel nimetu suurvald.
Ja kindlasti leiab enamik teist
ka koha laias maailmas. Tore on
tulla vahel tagasi kas siis koju

või külla toredasse ja hästihoitud väikelinna nimega Saue.
Lõpetuseks. Teatud omavalitsuste juhid reklaamivad
liitumist kui paratamatust.
Nii see kindlasti küll ei ole.
Kumab läbi lihtsalt „preemiaks“ saadav aastapalk, mida
on lubatud vallavanematele ja
volikogude esimeestele.
Aga rahvas - jah, ka omavalitsustele antakse kasutada teatud
„preemia“, mis aga ilmselt kulub
ühinemisest tulenevate igasuguste kohustuste katmiseks.
Vara on, sõbrad, tormata.
Kui midagi teha, siis põhjalikult ja selgelt ja mõistlikult!
Kõigepealt riigireform. Eestis ju puudub isegi ametlikult
pealinn, Tallinn on vaid Harjumaa üks omavalitsus. Ja siis
vaatame edasi miks ja kuidas.

Ajalukku tagasi
Taludest tehti kolhoosid, mina
lapsepõlvest mäletan. Algul oli
väike kolhoos. Olid nääripeod,
jaanituled. Kolhoosi kontor oli
Rahula mõisas. Vaatamata raskustele, hoidsime kokku.
Siis ühendati Tuleviku kolhoosiga. Kadus kontor, kadusid peod. Hommikul andis
brigadir töökäske hobusetallis.
Kui sõita Eestimaal ringi,
näete, mis on saanud suurtest
majanditest. Varemed.
Alati on koosolekuid peetud,
sütitavaid kõnesid kuuldud,
lippudega lehvitatud. Ajusid
pestud. Peaks rumal olema, kui
sellest eelnevast suurushullustusest aru ei saa.

Saue Spordiklubi käis Soomes Rukal lund otsimas

Marko Pruus
Kui suusatamise MK etapp Soomes Rukal novembri lõpus läbi
oli, pakkis Saue Spordiklubi
suusad ja sõitis laagrisse Rukale.
Meil sadas Eestis siis veel
vihma ja oli 10 kraadi sooja,
kuid Soomes oli ilus talveilm
ja kuni kuus kraadi külma.

Kohapeal sai murdmaad, mäesuuska ja lumelauda harjutatud.
Tõeline talv ja kaunis loodus.
Kõik see sai teoks tänu
OÜ-le MPM Fassaad ja autokeskusele AUTOKS, kes sponsoreeris ja auto ette valmistas,
et 980 kilomeetri pikkune tee

Rukale muretult kulgeks. Veel
tänan treenereid ja head kokka!
Lastel oli lõbus ja isegi tugev
torm tagasitulekul ei rikkunud
laste emotsioone. Kõigil on soov
2016. aastal kindlasti tagasi
minna, sest muidu ei saa!
Fotod: Saue Spordiklubi

Kultuur ja heategevus
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Tervitus merekultuuriaastale
Evelin Povel-Puusepp
Tänavune teema-aasta on
Eestis pühendatud merele,
merekultuurile. „… kas oleme
lihtsalt mereäärne rahvas või
mererahvas,“ mõtisklevad programmi eestkõnelejad merekultuuriaasta kodulehe avasõnas.
Kahtlemata on alanud aasta,
mil tavapärasest enam osundatakse merega seotud tööle,
traditsioonidele, ajaloole,
uskumustele. Juba praegu on
võimalik kaasa lüüa mitmel
merega seotud fotokonkursil,
tulemas on digitalgud ning
mitmed haridusprogrammid,
konverentsid, arutelud, festivalid, võistlused ja töötoad. Isegi
„Teeme Ära“ koristustalgud on
sedakorda suunatud mereäärsete paikade kordategemisele.
Merekultuuriaasta on tinglikult jagatud neljaks temaatiliseks laineks. Talvel on
esiplaanil pärandi- ja kultuuriteemad, kevadel on fookus
mereohutusel ja -haridusel.
Suvine laine kutsub kõiki
mere äärde ja mere peale
aktiivselt puhkama ning vaba
aega sisustama ja sügisel võe-

Tormilind, mida Toomas Vodjale meisterdada meeldib, oli 20. sajandi
algul Eestis ehitatud 4-mastiline barkantiin, mida peetakse ilusaimaks
Eestis ehitatud purjelaevaks ja ühtlasi üheks suuremaks Eesti randades
ehitatud laevadest. Fotod: Sirje Piirsoo
Raamatukogus on avatud sauelase Toomas Vodja meisterdatud purje- ja
viikingilaevade näitus

takse üles arutelud Eesti kui
mereriigi tuleviku üle.

Siidilipp ja hõbepurjed
Ehkki Saue linnal oma merepiiri ei ole, on siinnegi rahvas
sageli näoga mere poole. Eriti
suvistel soojadel päevadel, mil
mere ääres päevitada-supelda
saab. Aga sauelaste seas on
ka tüürimehi ja madruseid,
mereväelasi ja kalureid. Ini-

mesi, keda paelub meri ja
merega seotu.
Üks neist on Toomas Vodja,
kes aastakümnete eest noore
mehena kalalaevadel radistiametit pidanud. Sellest ajast
on teda saatnud vahva hobi purje- ja viikingilaevade meisterdamine.
Materjalidena on kasutusel
vask ja roostevaba teras, aga
ka metalliläikelised nööbid,

mündid, padrunikestad, saapanaelad, merekivid ja paljud
teised pisidetailid.
Toomas Vodja toonitab, et
meisterdab purjekaid meenena, sestap ei tasu otsida
tema kätetööst originaallaevade identseid mudeleid.
Osa sauelasi imetles Toomas
Vodja purjelaevu möödunud
suve kohvikutepäeval päevakeskuse kohvikus Kännud ja käbid.
Aga sellist ilu ja meisterlikkust
ei saa ometi vaka all hoida!
Nõnda jõudsid purjekad ja

viikingilaevad pikemaks imetlemiseks Saue Linna Raamatukokku. Näitusega „Siidilipp
ja hõbepurjed“ saab tutvuda
raamatukogu lahtiolekuaegadel
kuni 28. veebruarini.
Lisaks purjelaevadele on
raamatukogus eksponeeritud
veel mereteemalised raamatunäitused: „Näoga mere poole“
annab ülevaate mereteemalistest juttudest lastele ja
noortele ning „Meri on, meri
jääb...“ pakub lugemist täiskasvanuile.

LC Saue
heategevusprojektid

Kool annetas
Tallinna loomaaiale 1026 eurot

Aidu Ots
LC Saue pressisekretär

Saue Sõna

Lionsliikumine on oma olemuselt heategevusele orienteeritud. Lionsklubi LC Saue kogub
selleks vahendeid põhiliselt
loteriidest, korjanduskarpide
abil Saue Kaubakeskusest ja
Saue Maximast. Enamuse nendest vahenditest eraldame Saue
linna abivajavatele lastele.
Aasta lõpus andis tänavuse
lionsaasta president Aado
Liblikmann üle rahasummad kahele abivajavale Saue
perele. Sellele heategevusüritusele lisandus veel kolmaski
koostöös Saue Naisseltsiga ilusa jõulutoetuse sai Saue linnas elav abielupaar, kes kasvatab kahte kasulast. Vahendid
kogunesid Saue jõululaadal
heategevusloteriist.
Täname väga neid organisatsioone ja inimesi, kes meid on
abistanud ja toetanud. Jätkugu
teil kõigil ka sellel aastal ning
edaspidi head ja lahket tahet
kaasa aidata meie heategevusele.
Soovime, et pakaseline talv
kellelegi haiget ei tee ja et
2016. aasta on hästi õnnelik
ning edukas.

Saue Gümnaasiumis on tore
tava korraldada jõulude eel
küpsetiste heategevusmüük.
2015. aasta müügist laekus
heategevuseks 1026 eurot,
mille algklassipere otsustas
annetada Tallinna loomaaiale jääkarude maja ehituse
toetamiseks.
Klassiõpetaja Triin Lille
sõnul müüsid 2.-4. klassi
õpilased möödunud aasta
30. novembrist kuni 4. detsembrini koolis vahetundides
omaküpsetatud tooteid. „Esimesed klassid andsid oma
panuse neidsamu tooteid
ostes ja maiustades. Kogu
tulu otsustasid lapsed annetada Tallinna loomaaiale.
Kokku koguti lõpuks 1026
eurot, mida käis 15. jaanuaril
vastu võtmas loomaaia direktor Mati Kaal,“ ütles ta.
Pärast annetuse üleandmist rääkis Mati Kaal lastele
jääkarudest, nende toitumisharjumustest ja elust.
Triin Lille arvates oli lastele
kõige põnevam just nimelt
see, et jääkarudel on hoopis teismoodi karvkate, mis

Algklassipere annetuse andis
loomaaia direktor Mati Kaalule
üle Triin Lille

annab neile eelise maismaal
lumes ja külmades kraadides kui ka vees.
Lisaks näitas Mati Kaal
animatsiooni jääkarudele
kavandatavast uuest kompleksist ja tutvustas, mida
kõike seal näha saab. „Loomulikult kutsus direktor meid
kõiki loodetavasti 2017. aasta
jaanipäeva paiku valmiva

Kõige põnevam oli lastele, et jääkarudel on hoopis teismoodi karvkate, mis annab neile eelise maismaal lumes ja külmades kraadides
kui ka vees. Fotod: Anu Lauri

keskuse avamisele,“ kinnitas
Triin Lille, et Saue kooli lapsed on jääkarude kompleksi
avamisele teretulnud.
Jõuluaegne heategevusmüük gümnaasiumis oli
järjekorras juba kaheksas.
Küpsetisi valmistavad algklassilapsed koos vanematega, kuid neid ostes annab
heategevusse oma panuse

kogu koolipere. Seni on kool
müügist laekunud tuluga
toetanud Harku hooldekodu, Tallinna lastehaiglat,
kasside turvakodu, Saue
gümnaasiumi õpetaja lapse
ravi ja kahel korral loomade
hoiupaika. Möödunud aastal
aga samuti loomaaeda – siis
kogunes küpsetiste müügist
920 eurot.
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Õpilastööde
näitus Sillamäel

Kas esimene samm
Sauele luteri kiriku
ehitamise suunas?

Virve Laan
Saue Sõna
Projekti „Avastame Eestimaad” raames on Sillamäe
huvi- ja noortekeskuses Ulei
alates 11. jaanuarist 25. veebruarini avatud Saue Huvikeskuse kunstistuudio joonistamise-maalimise-, keraamika-,
skulptuuri-, meisterdamise ja
käsitööringide õpilaste tööde
näitus.
Saatsime näitusele enamuse eelmisel poolaastal
valminud paremaid töid, kuid
ka mõned näited möödunud
õppeaastal tehtust.
Näitusel on eksponeeritud
kokku 86 kunstitööd erinevatelt noortelt autoritelt.
Meiepoolne panus oli näituse
komplekteerimine ja plakati
kujundus, Sillamäe osaks jäi
transport ja näituse kujundamine kohapeal. Koostöö
Sillamäe huvi- ja noortekeskusega Ulei on toiminud väga
hästi. Veebruaris ootame neid
külla Sauele.

Mike Yeamani komöödia
„Õnnenumbrid“ Saue Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
17. veebruaril 2016 kell
19.30 etendub Saue Kontserdisaalis Mike Yeamani komöödia „Õnnenumbrid“ 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 tõe-

Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku peapiiskop Urmas Viilma
kirjutab oma FB lehel: „Minu
kodulinn Saue on üks väheseid
Eesti linnadest (ka Sillamäe),
kus puudub luteri kirik.
Ajaloolise kihelkondliku
jaotuse kohaselt kuulub
Saue linna territoorium Keila
kihelkonda.
Juba kolm aastat tegutseb
Keila koguduse korraldatult
ning misjonäride Juha ja
Anu Väliaho juhtimisel Sauel
väike luterlik kogukond, kes
koguneb regulaarselt jumalateenistustele.
2011. aasta rahvaloenduse

line „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.

Kaheksa armastavat naist
Robert Thomase kuritegelik
komöödia Saue Kontserdisaalis
23. märtsil kell 19.00.
Lavastaja Eili Neuhaus. kunstnik Reili Evart, tõlkija Raimond Kaugver. Osades Ines
Aru (külalisena), Anne Veesaar
(külalisena), Ülle Lichtfeldt,
Marin Mägi-Efert, Maarika
Mesipuu-Veebel, Liisa Aibel,
Helgi Annast, Silja Miks.

See kõik on kui imeline
muinasjutt. Elas kord mees,
tubli ja hea mees. Mehe ümber
keerles kaheksa naist.
Naised tantsisid mehe
ümber oma tavalist tantsu
- elutantsu... Armastada,
olla armastatud, saada
armastatuks. Saada, saada,
ainult midagi saada ja saavutada!?

Elu aga tahab elamist - elul on
omad plaanid. Naer läbi pisarate võiks raputada, hoiatada halvatud tunnete, jõuetu mõtlemise ning loomuvastaseks
muutunud elu eest.
Piletid hinnaga 11 / 13 eurot
müügil Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124)
E-N 15.00-18.00 ja
Piletimaailmas.

andmetel elas loenduse ajal
Sauel 627 vähemalt 15-aastast luterlast. See on Saue
linnas suurim usuline grupp,
moodustades ligi 15-20%
Saue täisealisest elanikkonnast. Selline hulk luterlasi
vajab kindlasti oma kirikut.
Eile (14.01) kohtusime
Keila koguduse õpetaja Marek
Rootsi ning misjonäride Anu
ja Juha Väliahoga Saue linnapea Tõnu Urvaga, et arutada
Sauele kirikuhoone ehitamiseks sobiva koha üle.
Linnapea, kes suhtub luterlaste tegevusse Sauel toetavalt, pakkus välja mitu alternatiivset kohta, kuhu võiks
ehitada luteri kiriku. Loodetavasti saab sellest kohtumisest
esimene samm Sauele luteri
kiriku ehitamise suunas.
Praegu on ainsad tornid, mis
Saue linna üle kõrguvad, kaks
katlamaja korstnat. Loodan,
et lähiaastad muudavad seda
pilti mitmekesisemaks ja linna
sissesõidu sildil olev kirikutorni
reljeef saab reaalseks tõelise
kiriku ehitamise kaudu.“

Jaanuarikuu
sünnipäevalapsed
SALME ROO
ELITA-MARIA
KALJUVEE
SALME MURU
ELVI ROOSTE
ALVIINE KALLO
UNO KANG
HELMI LILLEORG
IVAN VRONSKI
JOHANNES
ŠTERNFELD
SELMA KOLK
BÖRN LINDEBERG
EVALD SIEM
ÜLO PENDER
ELSA AAL
VALVE TIIT
GAIDE-VELAINE
NÕEL
UNO SOOKRAU
HARRI MÄGI
ENDEL TAMM
ASTA PEETERSOO
RAUL SUITSMART
DIINA TOOMIK
MILVI LEHT
AINO TAMMERT
SILVI HEINLOO
HELVI RAND
AINU SILLART
AINO TAMMIST

Palju-palju õnne!

96
95
92
91
88
87
87
87
86
85
85
84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
80
80
80
80
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Saue Huvikeskus kuulutab välja
kunstikonkursi „Veealune maailm“
Kunstikonkursile „Veealune
maailm“ ootame osalema kõiki
Saue ja Ääsmäe kunstihuvilisi
noori vanuses kuni 18 aastat.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 14. märts 2016.
2016. aasta on Eestis kuulutatud merekultuuriaastaks
ja just seetõttu valisime sel
aastal teema, mis on merega
seotud. Nagu teame, on meri
mänginud olulist rolli meie
rahva arengus ja identiteedis.
Mereäärse rahvana tähendab
meri igaühele meist midagi.
Eelseisev merekultuuri aasta
pakub võimalusi tuua rohkem
inimesi mere äärde, saada
aru mere rollist meie tänapäevaelus ja mõelda tulevikuvõimaluste üle.
Mere veealuse maailmaga
on seotud paljud tegevusalad: allveesport, sukeldumine, allveefotograafia, merearheoloogia, merebioloogia,
allveelaevandus ja tuukritööd. Veealuse maailmaga on
seotud ka paljud müüdid ja
muinasjutud.

Vali endale südamelähedane valdkond, pane oma
mõtted ja kujutlused paberile joonistades, maalides või
mõnes muus sulle sobivamas
tehnikas ja kindlasti lisa oma
tööle ka pealkiri. Tööd võivad
olla erinevates tehnikates ja
erineva formaadiga. Ootame
rohket osavõttu!

Tööde vormistamine
◊ töö tagaküljele kirjuta trükitähtedes töö pealkiri;
◊ oma ees- ja perekonnanimi
ja vanus;
◊ kool,
klass
või
lasteaed, rühm;
◊ juhendaja õpetaja nimi;
◊ töö autori (või lapsevanema) kontaktandmed (e-posti aadress või
telefoninumber).
Tö ö d t u u a h i l j e m a l t
14.03.2016 kella 10.0018.00 Saue Huvikeskusesse
aadressil Saue, Nurmesalu
9, ruum 124 (Saue koolimaja
fuajees).

Võitjate selgitamine
Tö i d h i n n a t a k s e
vanusegrupis:
◊ kuni 6-aastased;
◊ 7-9-aastased;
◊ 10-12-aastased;
◊ 13-15-aastased;
◊ 16-18-aastased.

viies

Kolm paremat tööd kõigis
vanuserühmades selgitab välja
žürii. Auhinnad parimatele
annab välja Saue Huvikeskus.
Kõigi konkursil osalejate tööd
pannakse välja Saue Gümnaasiumi aulas. Konkursi võitjate
nimekiri on alates 24. märtsist
2016 nähtav Saue Huvikeskuse kodulehel www.sauehuvikeskus.ee.
Konkursi kõikide vanusegruppide kolme parema töö
autorite tunnustamine toimub
kolmapäeval, 23. märtsil,
2016 kell 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas. Võitjatele teatame e-maili teel.
Info: huvikeskus@saue.ee
või telefonil 6595 009, www.
sauehuvikeskus.ee.

Huvikeskuse kursused
täiskasvanutele
ja ringid õpilastele

Eakate aastalõpupidu
pakkus vaimutoitu
Saue Sõna
Need sauelased, kel vanust
enam kui 70 eluaastat, pidasid
aastalõpupidu 28. detsembril
Saue Kontserdisaalis.
Soe glögi joodud ja maitsev muffin söödud, suundusid
külalised saali.
Peo juhatasid sisse linna-

pea Tõnu Urva ja abilinnapea
Jan Trei kõned. Laulis Marve
Rekand oma laululastega
(pildil), keda üks pidulistest
„Heliseva muusika“ Mariaga
võrdles.
Õhtu lõppes Neil Simoni
näidendiga „Sekstett“ Tammsaare teatri esituses. Foto:
Sirje Piirsoo

Sauelased on tegelikult imetoredad!
Jäin 19. jaanuari õhtul pärast tööd autoga kinni Kütise 4 otsaparklasse keerates, kui läksin liuvälja pildistama. Esimene autojuht
uuris, kas olen hädas, ja tõmbas mu auto välja! Suur aitäh talle!
Sirje Piirsoo

SAVITUBA PEREDELE
Sel hooajal veel ainult 6. ja
13. veebruaril kell 11.0013.00 Saue Huvikeskuse
kunstiklassis. 6. veebruaril
valmistame savist esemeid
ja 13. veebruaril glasuurime.
Juhendaja Made Kaares.
Vajalik eelregistreerimine
huvikeskus@saue.ee.

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
Taas on võimalik lauanõusid
maalida. Töövõtted omandab
kiiresti. 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 - on kohapeal olemas ja hinna sees. Tutvume
õlivärvide ja õlimaali töövahendite eripäraga. Õpime
segama värve, tuletame
meelde värvusõpetuse põhitõed ja kompositsioonireeglid. Kursusel valmib vaikelu,
maasikumaal ja vabakompositsioon. Juhendaja Virve
Laan. 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, alates veebruarist Made Kaares
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.
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Saue Päevakeskuse
2016. aasta suvereisid väljaspool Eestit
Palume huvilistel kohe
registreerida. Registreerinute arvust sõltub reiside
toimumine.
7.-15. juuli
„Fjordide maa Norra“
1. päev, 7. juuli
Väljasõit Sauelt. Kell 18.00
(kellaaeg täpsustamisel) väljub Tallinki laev Stockholmi.
Öö laevas 4-kohalistes B4
kajutites. Kõrgema klassi kajut
lisatasu eest (ettetellimisel).
Soovijatel on võimalik ette tellida õhtusöök laevas.
2. päev, 8. juuli
Hommikul kell 10.15 Rootsi
aja järgi saabub laev Stockholmi. Sõit läbi Rootsi Norrasse. Majutus Kirkenaeri
lähedal kämpingus 4-kohalistes majades.
3. päev, 9. juuli
Hommikusöök (ettetellimisel,
hind 10 EUR). Sõit Elverum-Hamar. Pilguheit kummulipööratud viikingilaevale
ehk Hamari jäähallile. Lillehammeris on võimalik sõita
suusatõstukiga ja nautida
vaateid linnale. Maihaugeni
vabaõhumuuseumis jalutades saab ülevaate norralaste
elust-olust mitmel eri sajandil. Dovre rahvuspargi keskus
Dombåsis. Ööbimine Dombåsi
lähedal kämpingumajades.
4-kohalised majad, igas majas
2 kahekohalist tuba ja täisvarustusega köök.
4. päev, 10. juuli
Hommikusöök (lisatasu 10
EUR, ettetellimisel). Euroopa
kõrgeim püstloodis kaljusein
Trollveggen. Sõidame ilusatel
mägiteedel, sealhulgas kuulsal 11 serpentiiniga Trollide
teel. Pärast praamisõitu üle
Norddalsfjordi jätkame sõitu
nn Kuldsel marsruudil Geirangerisse. Laevasõit (1,5 tundi)
maalilisel Geirangeri fjordil.
Ööbimine Alda kämpingus
(4-kohalised majad).
5. päev, 11. juuli
Jalutuskäik Briksdali liustiku
juurde. Helesinine jäämassiiv
pakub meeldejäävaid vaateid.
Praamisõit üle Sognefjordi.
Hopperstadi puukirik - üks
paarikümnest tänapäevani
säilinud ilma naelteta ehitatud kirikutest. Sõit Vikafjelli
mägiteel. Ööbimine Flatlandsmo kämpingus (4-kohalised
majad või 2-4 kohalised toad
hostelis). Majades on olemas
kööginurk, hostelis täisvarustusega köök.
6. päev, 12. juuli
Hommikusöök (lisatasu 10

Kultuurireis Kaliningrad, Niida ja Klaipeda

Norra uhkuseks on kaunis loodus. Majesteetlikud fjordid, kärestikulised jõed,
lumised mäed ja maalilised orud - kõik see pakub unustamatuid elamusi.
Norralased armastavad oma maad ja oskavad seda hoida. Oskus elada loodusega kooskõlas on imetlusväärne. Väga hea ja mitmekesise programmiga reis!

EUR, ettetellimisel). Sõit
Bergenisse. Jalutame kuulsal Bryggeni kaldapealsel ja
külastame eksootilist kalaturgu. Külastame Bergeni
akvaariumi ja sõidame soovijatega funikulööriga Fløyeni
mäe vaateplatvormile (320 m
üle merepinna), kust avaneb
imeilus vaade kogu linnale.
Pärastlõunal jätkame vahepeatustega sõitu Geilo suunas.
Steindalsfossen on kosk, mille
tagant on võimalik läbi jalutada. Imetleme Måbødaleni
orgu ja kuulsat 182 m kõrgust
Vøringfosseni koske. Sõit üle
kividerohke ja tundrailmelise
Hardangervidda mägiplatoo.
Ööbimine Øeni külalistemajas
(2-4 kohalised toad), täisvarustusega köögis on olemas
kõik lauanõud ja tarvikud.
7. päev, 13. juuli
Hommikusöök (hinna sees).
Norra pealinna Oslo päev.
Külastame omanäolist Vigelandi skulptuuride parki. Käime
Bygdøy saarel, võimalus külastada Kon-Tiki ja polaarlaeva
Fram muuseume. Ööbimine
kämpingus (4-kohalised majad).
8. päev, 14. juuli
Hommikusöök (lisatasu 10
EUR, ettetellimisel). Sõit
Stockholmi. Kell 17.30 väljub laev Tallinna. Öö laevas
4-kohalistes B4 kajutites.
9. päev, 15. juuli
Kell 10.00 saabub laev Tallinna. Reis lõpeb lähtekohas.
Hinnas:
◊ mugavustega bussi kasutus
ja sellega seonduvad kulud
(teede- ja tunnelimaksud,

◊

◊
◊

◊

bussi ülevedu TallinnStockholm-Tallinn suunal)
laevapiletid kajutikohaga
4-kohalises B4 kajutis suunal Tallinn-Stockholm ja
Stockholm-Tallinn
2 laevasõitu üle fjordide
6 ööbimist kämpingus /
külalistemajas, 1 hommikusöök (7. päeva hommikul)
reisijuht-giidi teenused
(Viire Vahtra)

4.-7. august
„Kultuurireis
Kaliningrad, Niida ja
Klaipeda“
Neljapäev, 4. august
Sõidame Läti viljakamas kandis - Zemgales. Sõit peatustega
läbi Läti ja Leedu Vene piirilinna
Sovetski - sealsamas vana hea
Tilsiti. Majutus Kaliningradis.
Reede, 5. august
Hommikusöök. Külastame
merevaigupealinna Jantarnõid
(Palmniken), siin maapõues
peitub 90% kogu maailmas
avastatud merevaiguvarudest.
Siit saadi toormaterjali SanktPeterburgi lähedal, Katariina
palees asuva, merevaigutoa ehituseks. Päikesekollane merevaik
naeratab vastu paljudelt maailma suveniirilettidelt. Rahvusvahelise merevaigukaubanduse
kuningas on Jantarnõi kombinaat. Läheme vaatama, kuidas
kaevandatakse merevaiku maailma suurimas merevaigukarjääris. Jantarnõi on veel üsna
tundmatu paik turistidele, kuigi
siin on palju kauneid kuurorte.
Päeva teise poole veedame
viimastel aegadel jõudsasti

Reis Lappeenrannast mööda Saimaa kanalit Viiburisse

edenenud sadama- ja ülikoolilinnas Kaliningradis. Tutvume
vana kuulsa Königsbergi vaatamisväärsustega, eesotsas
äsjarestaureeritud toomkirikuga
(siia on maetud ka tuntud filosoof Immanuel Kant). Külastame Kaliningradi omanäolist
Ristikirikut (Kreuzkirche), kus
asub unikaalne ja kohapärane
merevaigualtar. Kirik ehitati
1930-ndatel evangeelsele kogukonnale. Pärast II maailmasõda
kuulub kirik ortodokssele kogukonnale, olles vahepeal täitnud
tehasehoone ülesannet.
Laupäev, 6. august
Hommikusöök. Kell 9.00
väljasõit. Kura säär: hiigelluited ja maalilised külakesed
- UNESCO maailmapärandi
rahvusvaheline objekt, mida
näeme täies pikkuses nii Vene
kui Leedu osas. Kui Venemaa
pool on poolsaar üsna metsane
ja risune, siis Leedu pool on
tehtud kõik, et poolsaar atraktiivseks muuta.
Zelenogradsk. Pärast piiriületust
lõuna- ja puhkepaus maalilises
Niidas ja Juoadkrantes. Lühikese laevasõidu järel tutvume
Klaipeda vanalinnaga. Majutus
Klaipiedas või Palangas.
Pühapäev, 7. august
Kell 7.00 hommikusöök.
Merevaigumuuseum
Giid Katrin Stalde.

23.-26. august
„Reis Lappeenrannast
mööda Saimaa kanalit
Viiburisse“
23. august, teisipäev
Väljasõit Sauelt 6.30, sadamas 7.00. Laev (Viking) väljub kell 8, kell 10.40 jõuame

Helsingisse. Sõidame Itäväylä,
Porvoo, Koskenkylä ja Kouvola kaudu, teeme peatusi ja
lõunapikniku. Õhtul jalutame
ja supleme Lappeenrannas,
majutume Huhtinieme kämpingus või mugavamas hostelis. Õhtusöök omal käel.
24. august, kolmapäev
Kell 7.15 lahkume kämpingust, laev väljub 7.45 ja saabub Viiburisse 13.15. Võimalus lõunatada laeval 18 euro
eest või Viiburis kohe saabumise järel. Seejärel majutume
hotelli Viiburi ja teeme tutvustava bussiekskursiooni. Vaba
aeg, õhtul võimalus osaleda
eeskavaga õhtusöögil ajaloolises Suurtükitorni restoranis
- esialgne hind 35 eurot.
25. august, neljapäev
Hommikul külastame võimast
Viiburi kindlust ja seal asuvat
muuseumi, jalutame tähtsamates paikades. Kell 15.30 paiku
sõidame hotellist sadamasse ja
16.15 väljub laev tagasi Lappeenranta, jälle võimalus lõunatada laeval. Saabume Lappeenranta ca kell 21.45, ja ööbime
samas kämpingus.
26. august, reede
Kell 10 alustame tagasiteed.
Sõidame mööda kaunist järveteed läbi Taipalsaari, Savitaipale (teeme pildistamispeatusi) ja Jaala Lahtisse,
kus külastame kuulsat suusahüppetorni ja lõunatame.
Soovijatele tellime buffee ette.
Kella 20 paiku jõuame tagasi
Helsingisse, kell 21.30 väljub
meie laev ja saabub Tallinna
umbes südaööl. Kell 00.45
jõuame tagasi Sauele.
Giid Jaan Masing.
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Küta ahju nii, et tuba on soe ja meel rahulik
Indrek Hirs
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
Selle aasta talv on olnud väga
muutlik. Detsembris õitsesid
mitmel pool lilled ja osavamad
said metsast korvide kaupa
seeni. Praegu, jaanuaris on
kohale jõudnud lumi ja külm.
On loomulik, et inimesed vajavad talvel sooja. Siiski peab
ahju küttes jälgima tuleohutust.
◊ Küta ahju mõistlikult.
Ülekütmise vältimiseks
tuleb külmade ilmade ajal
kütta üks ahjutäis korraga,

seda mitu korda päevas.
◊ Ära pane põlevmaterjale
küttekoldele liiga lähedale
(küttepuud, vaip). Tulekahju
võib tekkida lenduvast
sädemest ja isegi soojusülekandest. Sooja ahju kõrval
on hea kuivatada näiteks
märgi riideid. Kindlasti tuleb
tuleõnnetuse vältimiseks
seda tehes jälgida, et mõni
kergestisüttiv riietusese
kuumale ahjule liiga ligidal
ei ole. Sama jälgi riideid
pliidi kohal kuivatades, et
mõni neist kuumale pliidile
ei pudene või tulisele pliidirauale liiga lähedal pole

◊ Ahju peab kütma kuiva ja
kvaliteetse halupuuga. Puidus olev keemia talletub
kergesti küttekeha seintele,
seetõttu ei sobi kütmiseks
värvitud, immutatud või
muul viisil kemikaalidega
töödeldud puitmaterjal ja
olmejäätmed.
◊ Ära lahku kodust või mine
magama enne, kui kütmine
on lõppenud.
◊ Tühjenda küttekolle põlenud puidu jääkidest alles
pärast nende jahtumist.
Veendu, et tuhas ei oleks
hõõguvaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka

Anname mänguasjadele uue elu!

Lapsed kasvavad suureks ja on tore, kui nende mänguasjad uue elu leiavad. Fotomeenutus Saue linna taaskasutuslaadalt. Foto: Sirje Piirsoo

Midrimaa hoolekogu
Kui teil on kodus seisma jäänud vanu mänguasju, millest
lapsed juba välja kasvanud,
siis anname koos neile uue
elu. Teretulnud on kõik terved
ja puhtad arendavad mänguasjad, lauamängud, klotsid,

konstruktorid, lasteraamatud,
mõni gloobus, pealeistutavad
autod vms.
Mänguasjade uuteks omanikeks saavad Midrimaa
lasteaia lapsed. Usume, et
mänguasjade taaskasutus
teeb õnnelikuks nii uued kui
ka vanad omanikud, säästab

Pääste- ja
politseisündmused
Põhja päästekeskus
16. jaanuaril kell 4.40 teatati, et Sauel Tule tänaval
tuleb viiekorruselise kortermaja kolmanda korruse korterist suitsu. Päästemeeskondade saabudes oli põleng
korteri välisukse juures.
Korteriomaniku vaatas üle
kiirabi, päästjad kustutasid
põlengu kella 5.24-ks. Kogu
korter oli täis mitmesugust
prahti ja rämpsu, põleng sai
alguse lahtise tule kasutamisest.

Põhja prefektuur
Vargus
16. detsembril teatati, et
Sauel Pärnasalu tänaval
asuva maja keldriboksist
varastati tööriistu. Kahju on
3500 eurot.
25. detsembril teatati,
et Saue linnas Paju tänaval asuvalt ehitusobjektilt
varastati töövahendeid
ja kütust. Kahju on 300
eurot.

loodust ja õpetab lapsi vastutustundlikult tarbima.
Mänguasjad saab tuua veebruarikuu jooksul lasteaeda.
Kogumiskast asub juhtkonna
korrusel (2. korrus).
Suured tänud ette!
Kontakttelefon 5110498.

Lume- ja
libedustõrjetööd
Saue linnas
Saue Linnavalitsus
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-posti aadressil
info@saumer.ee.

ladustada kergestisüttivas
anumas. Kuum tuhk tuleb
paigutada metallnõusse ja
viia hoonest välja jahtuma.
◊ Siiber peab olema kütmise
ajal täielikult avatud.
Lõpetuseks, ära küta rikkis
kütekollet. Vähimagi kahtluse
korral, et kodu kütteseade või
korsten pole töökorras, kutsu
külla oma ala asjatundja.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ja ettevõtetele
kuuluvates hoonetes peab
küttesüsteemi puhastama
korstnapühkija kutsetunnistust omav isik vähemalt üks

kord aastas.
Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga
viie aasta jooksul peab seadme
üle vaatama ja puhastama kutseline korstnapühkija.
Kes ei ole eramajas viimase
viie aasta jooksul lasknud
korstnaid puhastada kutselisel
korstnapühkijal, soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti
saamiseks helistada pääste
infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab kindlasti olema
kutsetunnistus. Selle kehtivust
saab enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.
Ohutut talve!

Kõik multikaid
valmistama!

Saue Huvikeskuses töötab
animatsiooniring. Kui Sulle
meeldivad multikad, siis tule ja
proovi neid ka ise meisterdada!
Animatsiooniringi viivad
läbi MTÜ Nukufilmi lastestuudio õpetajad.
Nukufilmi lastestuudio on
Eesti esimene ja suurim õpikeskkond, kus on võimalik
süvendatult animatsiooni huviharidust omandada. Nukufilmi
lastestuudio südameasi on animatsiooni igakülgne edendamine, tutvustamine ja õppimisvõimaluste loomine. Meil on

hea meel, et saime võimaluse
tulla animapisikut ka Sauele
levitama ja animafilmide maailma lastega avastama!
Animatsioone valmistades
areneb loovus, jutuvestmisoskus, õpitakse erinevaid
animafilmitehnikaid ja tööriistu kasutama. See annab
võimaluse kujutluse tegelased
ja seiklused multikaks teha!
Animaring toimub teisipäeviti kell 13.15-14.45
Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Ringis osalemise
maksumus on 25 eurot kuus.
Animaringi registreerimiseks ja küsimuste korral
kirjutage eva@nukufilmilastestuudio.ee.

Koolikaupade talvine
taaskasutuslaat
Saue Gümnaasiumi fuajees
toimub laupäeval, 23. jaanuaril kell 10.00-13.00 talviste koolikaupade taaskasutuslaat „Ostan, müün, vahetan, annan ära“, kuhu ootame
kõiki huvilisi lapsevanemaid.
Kas seisavad kapis lapsele väikseks jäänud, aga
korralikud suusad, suusasaapad, koolivorm, spordirõivad või -jalatsid? Siis tule
laadale!

Kas müüa, vahetada, anda
aitäh eest kaup ära, on igaühe enda otsustada.
Paneme välja ka kooli jäetud-kaotatud esemed. Laat on
tasuta, eelregistreerimist ei ole.
Ootame kõiki müüma,
ostma, vahetama, uudistama!
Info: Saue Gümnaa siumi hoolekogu liige Reet
Silva, telefon 53448322,
huvijuht Grete Põldma,
gretepoldma@saue.edu.ee.

22. jaanuar 2016 Saue Sõna
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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.
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.

Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581; info@
potipoiss.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.
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.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali

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

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

Pakun tööd
Santa Maria maitseainete
tehas Sauel otsib käsipakkijaid
ja protsessioperaatorit. Töö toimub kahes vahetuses esmaspäevast reedeni: 7-15.30 ja
15-23.00. Vajalik on eesti
keele ja arvutikasutamise
oskus vähemalt algtasemel
ning protsessioperaatoril hea
füüsiline vastupidavus. Lisainfo tootmise arendusjuht Shamil Nadõrov, tel 665 2000.
Kandideerimiseks saada CV
liina.erit@santamaria.ee.

Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid

Pakume Sauel tööd koristajale neli korda kuus. Info:
5640109.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
www.keilabrikett.ee.

Jumalateenistused
veebruaris Saue kirikus
Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikkesse! Gl 5:1.

7. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
14. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld ja

jutlustab Paul Armand Tallinna
Kesklinnakogudusest.
21. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno
ja jutlustab Raivo Kaustel.

24. veebruar kell 15.30
Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-jumalateenistus, mida juhatab Vahur
Utno. Muusikaga teenib koor
Noodimurdjad.

28. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Saue Linnavalitsus võtab
tööle registrite spetsialisti
Tööülesandeks on
◊ ehitus-, planeerimise ja maakorralduse registrite haldamine, andmete sisestamine
ja korrastamine;
◊ detailplaneeringute, ehitiste ja aadressandmetega seotud menetluste
korraldamine ning selleks
vajalike dokumentide vormistamine;
◊ ehitus-, planeerimise ja maa-

osakonna töötajate tehniline
assisteerimine.
Esmane tööülesanne on ehitisregistri korrastamine ja ettevalmistamine dokumentide
vastuvõtmiseks ning menetlemiseks portaalis.
Järgmises etapis toimub
ehitus-, maa- ja planeeringute
registrite harmoniseerimine
ühte süsteemi.

Tööülesannete edukaks täitmiseks eeldame kandidaadilt
vähemalt kesk- või keskeriharidust (soovituslikult ehitusalast) või varasemat töökogemust antud erialal.
Kandideerimisavaldus koos
motivatsioonikirja, palgasoovi
ja CV-ga saata Saue Linnavalitsuse üldmeilile saue@saue.ee
hiljemalt 07.02.2016.

Asendusõpetaja konkurss
Kandidaadil palume esitada
15. veebruariks järgmised
dokumendid:

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

◊ avaldus;
◊ CV;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Nõuded kandidaadile:
◊ vastavus kvalifikatsiooninõuetele;

◊ valmisolek meeskonnatööks
suures
organisatsioonis;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ loovus.

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

6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee.

Ei viibet, ei naasmise
lubadust,
lihtsalt aeg oli minna.
Ometi toatäied hubasust
Sinust jäi siia-sinna…
Südamlik kaastunne
Indrekule ja Reinule
kalli ema ja abikaasa
JUTA KASELA
surma puhul.
Perekond Kari’d
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