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Saue linna 2016. aasta koondeelarve

Hallatavate asutuste eelarved 2016

S

aue Linnavolikogu
kinnitas 21. jaanuari
istungil Saue linna
2016. aasta eelarve,
mille põhitegevuse tulud on 8
108 482 eurot ja põhitegevuse
kulud 7 963 974 miljonit eurot.
Vastu võetud määrus kehtestas
toetuste määrad Saue linnas.

Sotsiaaltoetused:
◊ sünnitoetuse esimene osa
130 eurot;
◊ sünnitoetuse teine osa
130 eurot;
◊ koduse mudilase toetus
65 eurot kuus;
◊ koolitoetus 70 eurot;
◊ vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega
laste sünnipäevatoetus
20 eurot
◊ vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega
laste jõulutoetus 20 eurot
◊ hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale
27 eurot kuus;
◊ hooldajatoetus sügava
puudega isiku hooldajale
40 eurot kuus;
◊ matusetoetus 200 eurot.
Noorte sporditegevuse toetus
ühe noore kohta 10 eurot kuus.

Saue Sõna nr 3 (456)
5. veebruar 2016
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas

Investeerimistegevuse eelarve 2016
Soodussõidu eest tasutakse
bussiettevõttele iga üksikpileti
kohta koos käibemaksuga alljärgnevalt:
◊ seeniorkaardiga sooritatud
sõidu eest 1,60 eurot;
◊ juuniorkardiga sooritatud
sõidu eest 1,60 eurot;
◊ sooduskaardiga sooritatud
sõidu eest 0,50 eurot.
Tasuda toitlustajale Saue lasteaed Midrimaa ühe lapse toidupäeva eest 0,56 eurot.
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Kojukanne: AS Ekspress Post

Järgmine number ilmub
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Saue linna 2016. aasta eelarve
Ingrid Niid
Finantsjuht

S

aue linna 2016.
aasta eelarve on
jaotatud erinevate
sisuliste meetmete
lõikes, iga meetme
puhul on välja toodud eesmärkide sihttasemed ja rahalised
vahendid eesmärkide saavutamiseks. Saue linna eelarve
on tekkepõhine ja leitav linna
kodulehelt juhtimise alt.

Põhitegevuse tulud
2016. aasta eelarves on prognoositud põhitegevuse tuludeks 8,1 miljonit eurot, mis
0,6% enam kui 2015. aasta
eelarve oodatav tekkepõhine
täitmine.
Põhitegevuse tuludest 65%
ehk 5,3 miljonit moodustab
tulumaks. Teenuste müügist
koguneb eelarvesse 12% ehk
0,9 miljonit eurot. 2016. aastal suureneb lapsevanemate
osalustasu lasteaias, mis on
sõltuvuses vabariigi valitsuse
kehtestatud alampalgast. Lasteaia osalustasu Saue linna
lastele tõuseb 42,90 eurolt
47,30 eurole. Suurenevad
ka muusikakooli tasud - sh
põhiõppe tasu suureneb 40
eurolt 43 eurole - ja teiste
hallatavate asutuste erinevad
huvitegevuse tasud. Saadud
toetused moodustavad eelarve
tuludest 21%, ulatudes 1,7
miljoni euroni. Kasv on peamiselt seotud vabariigi valitsuse kehtestatud õpetajate
alampalga tõusu ja õpilaste
arvu kasvuga Saue Gümnaasiumis.
Linna peamise tuluallika,
üksikisiku tulumaksu prognoosi alus on maksumaksjate
arv ja rahandusministeeriumi
suvine majandusprognoos
sissetulekute kasvu muutuse
kohta. Kohalikele omavalitsustele laekub 11,6% antud
territooriumile jooksva aasta
1. jaanuari seisuga registreeritud isikutelt laekunud
üksikisiku brutotulust. Saue

Joonis 1. Maksumaksjate arvu, tulumaksu ja sissetulekute muutus 2007-2016

linna maksumaksjate arv on
hakanud pärast nelja mõõnaaastat uuesti kasvama. 2015.
aastal oli keskmiselt 2834
maksumaksjat. Kiiretel kasvuaastatel 2007-2008 oli
Saue linnas üle 3000 maksumaksja, mis üldise majanduskriisi aastatel kiiresti ka
vähenes. 2016. aasta eelarvesse on prognoositud 2850
maksumaksjat.
vt Joonis 1.

Põhitegevuse kulud
2016. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 7,9 miljonit eurot, mis
on 0,8 miljonit eurot ehk ligi
12% enam kui 2015. aasta
eelarve oodatav täitmine tekkepõhiselt.
Põhitegevuse kulud jagunevad toetusteks ja tegevuskuludeks. 2016. aastal säilivad
kõik senised linnapoolsed
soodustused ja toetused.
Toetuste eelarvesse on kavandatud kokku 597 700 eurot,
millest koolilõuna hinnavahe
kompensatsioon ja lasteaia
toidupäeva juurdemaks kokku
summas 69 600 eurot kajastatakse klassifikaatori järgi
majandamiskuludes. Linna
osalusel kaetakse üldhooldusteenuse, tugiisikuteenuse,
sotsiaaltranspordi, psühholoogilise nõustamisteenuse,
tugikeskuste, psühhoteraapia
jt olulisi teenuseid. Tulenevalt
uuest sotsiaalhoolekande seadusest tehakse ettevalmistusi
uute sotsiaalteenuste - varjupaiga-, turvakodu-, eluaseme
kohandamise, isikliku abistaja
teenuse - osutamiseks.
Majandamis- ja personalikuludeks on koos reservfondiga planeeritud 7,4 miljonit
eurot, eelarve suureneb 12%.
Põhitegevuse kulud suuremate
kulukohtade järgi jaotuvad
järgmiselt: vt Joonis 2.
Personalikulude eelarve
kogumaht põhitegevuse

Joonis 2 Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes võrreldes 2016. aastat 2015. aastaga (tuhat eurot)

kogueelarvest on 61%, kokku
summas 4,9 miljonit eurot.
Saue linnas on 2016. aastaks
kinnitatud kokku 278,1 ametikohta ja arvestatud on nelja
uue haridusvaldkonna ametikohaga. Lisaks koosseisulistele ametikohtadele arvestatakse eelarvesse ühekordsete
võlaõiguslike lepingute kulud,
tasud volikogu tööst osavõtu
eest ja puhkusekohustuse
reserv. Personalikulud koos
täiendavate ametikohtade
loomisega kasvavad võrreldes
2015. aastaga keskmiselt
10%.
Linna majandamiskuludesse on arvestatud üle
20 000m² suletud netopinna, 35,2 km teede-tänavate, 14,8 km kõnni- ja
kergliiklusteede ning 31,14
ha haljasalade haldamise,
hooldus- ja remondikulud.
Koostatakse uus linna arengukava ja eelarvestrateegia,
korraldatakse traditsioonilisi kultuuri- ja vaba aja
üritusi. Saue Gümnaasiumis õpib 922 õpilast, Saue
lasteaias Midrimaa on 373
last. Täiendavalt ostetakse
haridusteenust 70 õpilasele
ja 25 lasteaialapsele. Linn
osaleb 50 alla 3-aastasele
lapsele laste päevahoiuteenuse ostmisel.

5. veebruar 2016 Saue Sõna
Investeerimistegevus
2016. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks
2,3 miljonit eurot, mis on 1,6
miljoni euro võrra rohkem kui
2015. aastal.
Jätkatakse eelmisel aastal
alustatud investeeringutega:
Saue Gümnaasiumi ruumiprogramm, Kadaka piirkonnaga
seotud rajatised, linna keskuse
planeerimine, tänavavalgus-
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tuspostide vahetus, koolispordihalli projekteerimine, Saue
lasteaia Midrimaa mänguväljaku rajamine, discgolfi raja
ehitus.
Renoveeritakse ujulat (sh
katust, ventilatsiooniseadmeid), koolistaadioni, lasteaeda, laululava ja alustatakse
tööõpetuse-tehnoloogiamaja
projekteerimisega. Ehitatakse
Tõkke tn 1 juurde sõida-ja-

pargi-parkla, uuendatakse
tänavate asfaltkatteid, sh linnasiseseid kõnniteid. Alustatakse korrusmajade vahelisel
alal tänavavalgustuse kaasajastamisega. Jätkatakse turvakaamerate paigaldamisega
linnaruumi. Laastu ja Pärnasalu peatustesse rajatakse
uued bussiootepaviljonid. Tule
7 hoonesse rajatakse tulekahjusüsteem ja kaasajastatakse

hoone küttesüsteemi. Renoveeritakse linnakortereid.
Jätkatakse Saue linna
esmatasandi tervisekeskuse
projekteerimisega ja ÜVK
projektist väljajäänud torustike rajamisega. 2016. aasta
eelarvesse on planeeritud
käesoleval aastal avanevate ja
Saue linna jaoks vajalike EL
projektide omaosalus.
Investeeringud viiakse ellu

laenu, linna likviidsete vahendite ja sihtfinantseeringute
arvelt. Järgmise kolme aasta
jooksul on kavandatud võtta
laenu kokku 3,2 miljonit eurot,
millest 0,8 miljonit võetakse
kasutusele käesoleval aastal.
Tänavu on linna omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse
tulude ja põhitegevuse kulude
vahe 144 tuhat eurot ehk
1,8% põhitegevuse tuludest.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu võttis 21.
jaanuari istungil 10 poolthäälega vastu elanike arvamuse
väljaselgitamise korra, mis
sätestab, kuidas selgitatakse
välja Saue linna elanike arvamus Saue valla, Saue linna,
Kernu valla ja Nissi valla ühinemise kohta.
Elanike arvamus selgitatakse välja küsitluse korraldamisega küsitluspunktides ja
elektrooniliselt. Küsitlusest on
õigus osa võtta igal vähemalt
16-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris 1.
jaanuari 2016 seisuga märgitud Saue linn.
Küsitlus viiakse läbi kõigis läbirääkimistes osalevates omavalitsusüksustes 29.
veebruarist kuni 6. märtsini
2016. Küsitlus koosneb

Õiendus
Täpsustus 8. jaanuaril Saue
Sõnas ilmunud volikogu detsembriistungi ülevaatesse.
Palun lugeda õigeks lause
järgneval kujul: „Volikogu
arvas volikogu planeerimis-,
ehitus-, keskkonna ja arengukomisjoni koosseisust
tema avalduse alusel välja
Olev Luhteina ja kinnitas
komisjoni liikmeks Henn
Põlluaasa.“
Saue Sõna vabandab
Olev Luhteina ees, et lubatud õiendus lehe 22. jaanuari numbrist inimliku
eksituse tõttu välja jäi.

kahest hääletusest. Esimese
eesmärk on välja selgitada,
kas hääletaja toetab ühinemist või mitte. Teine näitab,

milline on hääletaja eelistus
moodustatava omavalitsuse
nime osas.
Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil
www.volis.ee ja on ligipääsetav
Saue linna veebileheküljelt.
Elektrooniline küsitlus algab
29. veebruaril kell 9 ja lõpeb
4. märtsil kell 20. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on
vaja ennast identifitseerida IDkaardi või mobiili ID-ga.
5. ja 6. märtsil elektroonilist küsitlust ei toimu.
Sedelitega küsitlus toimub
29. veebruaril ja 1. märtsil kell
12-19 Saue Päevakeskuses ja
6. märtsil kell 10-20 Saue
Gümnaasiumis.
Teise olulise otsusena ühinemise küsimuses otsustas volikogu korraldada Kernu valla,
Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemislepingu ning

selle lisade avaliku väljapaneku
perioodil 8.-28. veebruar Saue
Linnavalitsuse kantseleis, Saue
linna raamatukogus ja linna
veebilehel www.saue.ee.
Ettepanekud ja vastuväited
avalikustatud ühinemislepingule ning selle lisadele tuleb
esitada hiljemalt 28. veebruaril
kas kirjalikult Saue Linnavolikogule e-posti aadressil volikogu@
saue.ee või posti teel aadressile
Tule 7, Saue linn 76505.

Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna esmatasandi tervisekeskuse ja Saue linna
soojusmajanduse arengukava, kaugküttepiirkonna
määramise Saue linnas,
sotsiaalteenuste osutamise
korra ning Magdaleena tn 4
kinnistu 1/14 mõttelise osa
võõrandamise.

◊ Suunas kolmandale lugemisele Kernu valla, Nissi
valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemislepingu projekti.
◊ Võttis vastu Saue linna
2016. aasta eelarve.
◊ Delegeeris lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate
ülesannete täitmise Saue
Linnavalitsusele.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
määruste preambulaid tulenevalt 1. jaanuarist 2016
jõustunud sotsiaalhoolekande seadusest.
◊ Võttis 11 poolthäälega
vastu otsuse nr 97 „Kadaka
piirkonna tänavakinnistute
ostmine“.
◊ Otsustas autasustada Saue
linna teenetemärgiga Saue
Gümnaasiumi õpetajaid
Merike Sauli ja Valmar Kauri.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 27. jaanuari istungi päevakorras oli
13 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas volikokku otsuse
„Saue linna Kütise tn 4
kinnistu ning selle lähiala
detailplaneeringu algatamine“ eelnõu.
◊ Kinnitas Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste
ja Saue Linnavalitsuse aas-

tainventuuride lõppakti.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse
reiside hinnad: teatrireis
Tartusse 6. märtsil 25 eurot
inimese kohta ja kultuurireis
Norrasse 7.-15. juulil 545
eurot inimese kohta.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse teenuste hinnad: 10
x 15 foto väljaprintimine
0,50 eurot, A4 formaadis
foto väljaprintimine 1 euro.
◊ Luges kaks Saue linna
jäätmeveo piirkonna jäätmevaldajat korraldatud

Saue linna
soojamajanduse
arengukava
avalikustamine
Saue Linnavalitsus avalikustab
21. jaanuaril volikogus esimesel lugemisel olnud Saue linna
soojusmajanduse arengukava
aastateks 2015-2025.
Kirjalikke arvamusi ja ette-

panekuid ootame hiljemalt
15.02.2016 Saue Linnavalitsuse
e-posti aadressil saue@saue.ee.
Arengukavaga saab tutvuda
Saue linna koduleheküljel või
linnavalitsuses kohapeal.

jäätmeveoga mitteliitunuks,
kuna jäätmevaldajad ei ela
kinnistul ega kasuta seda.
◊ Võttis vastu korralduse
„Töötervishoiu korraldamine
Saue Linnavalitsuses“.
◊ Otsustas maksta ühekordset
sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust lastega peredele
80 eurot, ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust puuetega inimestele 70
eurot ja ühekordset sissetulekust sõltuvat tervisetoetust
eakatele 385 eurot ning

perioodilist sotsiaaltoetust
kahele abivajajale.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele isikule.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust jaanuaris 31 perele kogusummas
2080 eurot.
◊ Moodustas Kernu valla,
Nissi valla, Saue linna ja
Saue valla ühinemise kohta
elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluse korras
9-liikmelise komisjoni, mille
liikmed on Haiko Käärik,

Diana Kooskora, Margit Ots,
Anneli Ritsing, Monika Liiv,
Sirje Peedu, Siivi Holmberg,
Tuuli Urgard ja Vello Toomik
ning asendusliikmed Krista
Terno ja Evelin Povel-Puusepp. Komisjoni esimehe ja
aseesimehe valib komisjon
liikmete hulgast.
◊ Määras Saue linnas asuvatele katastriüksustele uued
lähiaadressid.
◊ Lähetas abilinnapea Jan Trei
29.-30. jaanuaril Helsingisse haridusmessile Educa.

Anname mänguasjadele uue elu!
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, las-

teraamatud, 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

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

Ühinemine
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Jah, Saue linn on seda väärt

Tiit Isop
Saue Linnavolikogu liige
Eesti Reformierakonna liige
Head sauelased! Saue linna
jaoks on saabumas oluliste
otsuste aeg. Otsuste aeg, kus
öelda oma naabritele jah või ei.
Kas minna koos edasi või eralduda meid ümbritsevast ja olla
iseseisev. On kõlanud mõtteid,
et oleme iseseisvad ja teeme
teistega koostööd. Oleme iseseisvad või heal juhul ühineme
vaid meile sobivate omavalitsustega. Selliseid arutelusid
saab pidada, kui ollakse natuke
teisel positsioonil.
Täna on teinud Saue vald
ettepaneku ühineda Nissi ja
Kernuga, ettepaneku moodustada ühendvald ja areneda
ning liikuda koos edasi. Vastus saab olla kas jah või ei. On
loomulik küsimus, mis sellega
kaasneb? Mida me võidame või
mida kaotame?

Valla suurus ei ole määrav
takistus
On palju räägitud Saue linna
elanike huvidest. Mul on alati
olnud küsimus, kas need erinevad kuidagi nende inimeste
huvidest, kes elavad meie kõrval
teisel pool linna piiri? Kas 20
või 30 kilomeetri kaugusel Saue
linnast on teistsugused soovid?
Usun, et mitte. Inimese esmased soovid on soe tuba, lahtilükatud teed, puhas joogivesi,
kompetentsed omavalitsusjuhid, ametnikud ja spetsialistid.
Märksõnadeks on omavalitsuse teenused, nende kvaliteet
ja koht, kus neid osutatakse.
Kuhu pean minema, et saada
kõike endale vajalikku? Kui
ühinetakse, kus siis see kõik
olema hakkab? Räägitakse, et
vald läheb liiga suureks. Mis
on suur? Mis on paras? Ja millega mõõta?
Tänases maailmas ei mõõdeta enam kaugusi vaid kilomeetrites, oluliseks on muutunud ka aeg. 30-40 kilomeetrit
häid teid ja toimiv ühistransport ühendab meid vajalikuga
umbes poole tunniga. Rääkimata sellest, et enamus tee-

nuseid on täna kätte saadav ka
e-teenustena.
Saue linnas on täna natuke
enam kui 5800 elanikku,
pindala on 4,39 km2. Tulevases ühendvallas oleks elanike
arv 20 836 ja pindala 639
km2. Jah, kindlasti on Saue
Linnavalitsuse ülesandeid ja
tegemisi võimalik jälgida pea
iga koolipoisi õhku lennutatud
drooniga. Ühendvalla puhul on
hoomamiseks vaja suuremat
pilti. Mis aga on võimekale
omavalitsusele liiga suur?
Kohaliku omavalitsuse
suutlikkust ja rahulolu teenustega hindavad elanikud. Kas
on põhjust arvata, et ühinevad
omavalitsused ei suudaks tulevikus teenuseid tagada? Arvan,
et ei ole. Aga mitu korda aasta
jooksul ikka on meil tegelikult
asja valla- või linnavalitsusse?
Millal viimati käisime seal?
Korraldatud ühistranspordi
ja hea liikluse korral ei tohiks
valla suurus saada määravaks
takistuseks ei Nissi, Kernu ega
Saue linna või valla elanikele.

Hirm ja hirmutamine pärsib
avatud mõtlemist
Kus on siis ei-pooldajate suurim argument? Tõenäoliselt
ikka omaenda toolis. Tulevases
volikogus on valitavaid kohti 27
tänaste volikogude 60 asemel.
Suhtumine, kui mind enam ei
ole, tulevad uued ja siis jääte
kõigest ilma, ei ole tõsiselt
võetav. Hirm ja hirmutamine
pärsib avatud mõtlemist.
Et valituks osutuvad inimesed, kes enam kodukoha huve
ei esinda, on pigem persoonides ja valijates kinni. Tuleb
teha häid valikuid!
Ühinemise korral jääb argumendist, et olen juba volikogus
olnud neljandat koosseisu, vist
väheks … Ideid ja usaldust kas
on või ei ole. Nende puudumine teeb raskemaks edaspidi
kaasa rääkida ja valituks osutuda. Ei ole ju valijad andnud
igikestvat mandaati ja selle üle
peabki mõtlema.

Käest-kätte käiv juhtimine ei
võimalda vastu võtta mõjutusteta otsuseid
Kas Saue linn suudab endaga
üksi olles toime tulla? Jah, on
suutnud. Osaliselt päris hästi.
Viimaste aastate märksõnad ei
anna aga tegelikuks rahuloluks
põhjust. Elanikkonna juurdekasvu ei ole, noored lahkuvad.
Kinnisvaraarendusi Kadaka
piirkonnas on saatnud probleemid. Korrektsete projektideta
väljastatud ehitusload, arusaamatused kasutuslubadega,
lepinguid mittesõlmiv vee-ette-

Valdis Toomast: „Saue Linnavolikogu esimehena pean
vajalikuks selgitada 29. jaanuaril Saue Sõnas ilmunud
linnakodaniku Ants Saluse
artiklit, mis sisaldas valeinformatsiooni, justkui kaovad
ühinemise tulemusel pensionäride jõulutoetused, sünnipäevatoetused ja tasuta
bussiliiklus.
See ei ole sugugi nii, nagu
kirjutise avaldaja märgib.
Ühinemisleping näeb ette, et
sotsiaalteenused ja toetused
kehtestatakse kogu vallas ühesugustel alustel ja määrades.
Sotsiaaltoetuste ühtlustamisel
ja toetusemäärade kehtestamisel võetakse aluseks lepinguosaliste kehtestatud kõrgem
toetusmäär. Ühtlasi rõhutan,
et Saue linnas täna kehtivad sotsiaaltoetused lastega
peredele ja pensionäridele ei
ole ühinemisläbirääkimistel
osalevatest omavalitsustest
sugugi mitte kõige kõrgemad.
Mis aga puutub bussiliik-

luse säilimisse, siis võib päris
kindel olla ka selles, et keskusena hakkavad Saue linna
läbima mitmed uued bussiliinid ja võib arvata, et meie
bussiliiklus muutub senisest
olulisemalt tihedamaks.
Loomulikult on igaühel
meist vabadus oma arvamusele ja erinevad arvamused
mitmekesistavad meie tegevust, kuid palun Saue linna
elanikelt vastutustundlikku
käitumist, pahatahtliku lausvale ja hirmu külvavate arvamuste mittelevitamist. Arvamused, eriti kui need esitatakse avalikult, peaksid siiski
tuginema kindlatel allikatel.
Head linnakodanikud,
ühinemisleping on alates
8. veebruarist kuni 28.
veebruarini avalikul väljapanekul, mil on kõigil võimalik esitada omapoolseid
ettepanekuid ja täiendusi.
Seega kutsun teid üles ühinemislepinguga tutvuma ja
täiendusi esitama.“

võte, lõpule viimata tee-ehitused. Kõige sellega kaasnenud
negatiivne meediakajastus ja
suutmatus probleeme lahendada on kahjustanud Saue
linna mainet ja vähendanud
omavalitsuse usaldusväärsust.
Olles ise Kadaka piirkonna
elanik, võin kinnitada, et kohaliku omavalitsuse lähedus ega
suurus ei anna mingit eelist.
Pigem vastupidi. Väikese omavalitsuse käest-kätte käiv juhtimine ei võimalda vastu võtta
mõjutusteta otsuseid.
Näitena toodud Kadaka
piirkonna 10 aastat kestnud
saaga hakkab peagi lõppema.
Volikogu võttis jaanuaris vastu
otsuse osta probleemide lõpetamiseks arendaja üleandmata
teekinnistud ja veetrassid, et
tagada lumest lahti lükatud
teed ja elanike õigus sõlmida
korrektsed veelepingud korrektse vee-ettevõttega ning et
Kadaka piirkonna elanikud ei
peaks maksma 60% kõrgemat
veeteenuse hinda kui ülejäänud Saue linn.
Aga oli ka neid, kes tegid
kõik, et seda otsust ei sünniks.
Miks? Sest „targem oleks raha
kulutada nendesse Saue piirkondadesse, kus elavad mitmenda põlve maksumaksjad“
(loe valijad).
Ka Saue linnas on suudetud
jagada inimesi „omadeks“ ja
„rohkem omadeks“. Kuigi just
kunagiste linnavalitsejate süül
ja halvasti sõlmitud arenduslepingud on olnud nende hapuks

läinud protsesside põhjuseks.
Saan aru nendest inimestest, kes kardavad, et ühinemise puhul tuleb otsuste
tegemise juurde uusi inimesi.
Uutest mõtetest võib tekkida
sünergia, mida ei saa pidurdada ja „õiges“ suunas mõjutada. Usun, et sellised kartused
saavad tekkida igaühe enda
rikutuse tasemest sõltuvalt.

Keskus armastab raha ja
raha keskust
Eesseisva rahvahääletuse ja
volikogu ühinemise või mitteühinemise otsuse juures ei
ole aga mõistlik vaadata minevikku. Protsessi vastu huvi
tundvad inimesed on tõenäoliselt kuulnud ja lugenud, et
ühinevad vallad näevad Saue
linna valla keskusena. Keskusena, kus saaks olema uus vallavalitsushoone, kultuurimaja,
tehnoloogiamaja ja spordihall.
Keskus, kuhu viib kogu vallast
hästi korraldatud ühistransport.
Kas me tahaksime olla suure
valla keskuseks, kus kõik vajalikud teenused olemas ja ka
vallavalitsus käe-jala juures?
On kuulda, et Saue linna
elanikke vaevab kartus, et kui
Saue linnast saaks keskus,
siis voolab kogu raha siit välja
tagamaale? Vast ei ole see ikka
nii. Keskus armastab raha ja
raha keskust. See ei ole minu
väljend. Aga olen sellega nõus.
Olen kindel, et kompetentne omavalitsus on suutlik
arendama võrdselt nii keskust

kui tagamaad. Arendama ja
looma tingimused kinnisvara
arendusprojektideks nii linnas
kui lähiümbruses. Kasvatama
elanike arvu, kelle lähim keskus on Saue linn oma kaupluste ja väikeäridega. On
lootust, et tänases Saue vallas Trigon Capitali plaanitav
240 000-ruutmeetrine suurprojekt annab uusi töökohti
ja lisaväärtust ka Saue linna
elanikele. Kus on arenguid
ja arendusi, sinna tuleb neid
ka juurde. Kas sellistest arengutest tahame osa võtta või
jääme kõrvaltvaataja rolli?

Saue Gümnaasiumi tulevik
ja spordihall
Oleme olnud mures Saue
Gümnaasiumi tuleviku pärast.
Tänaseks on selge, et riigigümnaasium rajatakse Laagri
alevikku. Mis saab edasi?
Ühinemislepingus on kirjas,
et sõltumata selle rajamisest
säilitatakse Sauele munitsipaalgümnaasium. Gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagab
aga võime meelitada siia õpilasi, eristumine teistest. Miks
mitte tehnoloogia, muusika ja
sport ei võiks olla need suunad,
mis suurvalla lapsi just Saue
Gümnaasiumisse meelitavad?
Olen kuulnud, et meile ei
olegi vaja Sauele spordihalli!
Jah, meil oleks seda raske üksi
ehitada ja üleval pidada. Kuid
20 000 elanikku ja noored,
kellele võiks see olla käeulatuses, on selle reaalseks põhjuseks ja võimaluseks. Koos
suudame pakkuda võimalusi
paljudele.

Teie arvamus on oluline!
Viimasel istungil otsustas
Saue Linnavolikogu, et rahva
arvamuse väljaselgitamiseks
võimaldatakse ka elektroonilist
hääletust ja hääletust alates
16 eluaastast. On inimesi, kes
kardavad nii e-hääletust kui
noorte õigust öelda sõna sekka.
Ei saa nendest kartustest aru.
Kelle tuleviku jaoks siis tänaseid otsuseid tuleb teha? Lõpliku otsuse - kas ühinemisega
minnakse edasi või eraldutakse
- peab tegema volikogu.
Olen valmis andma oma
hääle koos nende inimestega,
kellele tundub mõistlik vastata
jah. Jah avatud ja areneva
Saue linna kasuks. Territoriaalsed piirid ei tohiks saada
takistuseks ühisele arengule ja
tugevale keskusele.
Minu jahi te teate. Oma arvamuse väljendamiseks osalege
aga kindlasti kas e-hääletusel
või tulge hääletuskasti juurde!
Teie arvamus on oluline!
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Harjumaa Kultuurkapital tänas tublimaid
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Eesti Kooriühingu tunnustus

Harjumaa Kultuurkapitali
ekspertgrupp tunnustas 19.
jaanuaril Tallinna Linnateatris
tänuõhtul neid inimesi, kollektiive ja organisatsioone, kes
paistsid 2015. aastal silma
oma tegevusega ning andsid
märkimisväärse panuse kultuuri- ja spordiellu. Laureaate
oli kokku 21.

Eesti Kooriühingu gala ja
2015. aasta auhindade jagamine toimus 23. jaanuaril
Estonia Kontserdisaalis, kuhu
olid kutsutud auhinnale esitatud nominendid, külalised,
koorid ja orkestrid. Auhindu
jagati mitmes kategoorias.
Aasta korraldajaks oli
esitatud Saue Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik maa-

konna ühisürituste, ühendorkestrite, kontsertide, festivalide, Harjumaa Big Bandi
projekti algatuse ja tegevuse
korraldamise eest.
Sündmuse puhul ilmus
Eesti Kooriühingu aastaraamat, mis kirjeldab iga kandidaadi tegevust ja saavutusi.
Pärast pidulikku osa võttis
külalisi ja nominente vastu
kultuuriminister Indrek Saar.

töö eest rahvatantsu õpetamisel Saue linnas.
Malle Liiv on lisaks põhitööle algklasside õpetajana
võtnud südameasjaks arendada noorte rahvatantsu oskusi
ja traditsioonide Sauel.
Kolmanda stipendiumi pälvis Saue Muusikakooli viiuliõpetaja ja keelpilliosakonna

juhataja Juta Ross. Tunnustus
tuli noorte muusikategevuse
aktiivse korraldamise eest.
Juta Rossi tegevus ei piirdu
tubli tööga Saue Muusikakoolis. Lisaks leiab Juta isiklikku
aega Harjumaa Keelpilliorkestri õppelaagrite, kontsertide
ja välisreiside korraldamiseks.
Suur tänu!

Preemiate saajate seas oli
kolm laureaati Saue linnast
Harjumaa Kultuurkapitali ekspertgruppi ettepanekul valiti
preemiastipendiumi saajaks
Saue Muusikakool mitmekesise muusika-aasta programmi
koostamise eest. Muusikakool
korraldas 2015. aastal erinevaid projekte ja üritusi: maakonna ühendorkestrite kontser-

Saue Muusikakool eesotsas direktor Kristiina Liivikuga (paremal) ning
selle viiuliõpetaja ja keelpilliosakonna juhataja Juta Ross (vasakul) pälvisid
kultuurkapitali stipendiumi, samuti Saue Gümnaasiumi õpetaja Malle Liiv

did ja õppepäevad, XIII festivali Visioon, XVIII loomingu- ja
improvisatsioonipäevad, Saue

Kontserdisügis kontserdid.
Teise preemiastipendiumi
pälvis Malle Liiv tulemusliku

Saue Gümnaasium võõrustas taas
Teaduslahingust osavõtjaid
Ulvi Urgard
Teaduslahing 2016 Harjumaa
voor toimus 26. jaanuaril Saue
Gümnaasiumis.
Teaduslahing on võistlus,
mille eesmärk on tutvustada
põhikooli noortele põnevat loodus- ja täppisteaduste maailma.
3-liikmelised võistkonnad
leidsid igapäevaelus esinevatele probleemidele ja teaduslikele küsimustele lahenduse
katsete tegemisega ja mees-

konnana töötades.
Teaduslahingu peakorraldaja on Eesti ülikoolide tudengite ühendus „Elus teadus“.
Lahingusse astus 155 võistkonda sajast Eesti koolist.
Saue Gümnaasiumi esindas
võistlusel lausa kolm võistkonda.
8.c klassi meeskond oli väljas
koosseisus Alexis Alliksaar, Märt
Tender ja Rasmus Kuningas.
Neid juhendab Toomas Kilgas.
9.a klassi võistkonda kuulusid Katre Sofia Palm, Kas-

par Taniel Kannel ja Markus
Kikkatalo - juhendajad Ulvi
Urgard ja Tiia Tasuja.
9.a ja c klassi panid välja
ka ühendvõistkonna, mille
liikmed olid Jan Erik Alliksaar,
Karin-Margareth Epner ja Iris
Robyn Talgre. Juhendaja oli
Evelin Kristin.
Võistluse tulemused selguvad veebruarikuu keskel. Teaduslahingu finaali 15. aprillil
pääseb iga maakonna eelvooru
parim võistkond.

Saue Linnavalitsus
võtab tööle täiskohaga
volikogu assistendi
Põhilised
tööülesanded
Vo l i k o g u e s i m e h e j u h t i mistegevuse toetamine,
abistamine esindusfunktsioonide täitmisel, volikogu
asjaajamise korraldamine
ja asjaajamiskorrast tulenevate ülesannete korrektne
täitmine, asutusesise suhtekorralduse ja infoliikumise korraldamine. Volikogu
istungite ja komisjoni koosolekute ettevalmistamine ja
protokollimine.

Nõuded kandidaadile:
◊ kõrgharidus, soovitavalt hal-

dus- või õigusvaldkonnas;
◊ kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
◊ riiklike registrite tundmise
ja kasutamise oskus;
◊ võimalus töötada paindliku
töögraafikuga (vajadusel töö
õhtusel ajal).

Kontaktisik:
Jekaterina Tikerpuu,
telefon 679 0179
või 679 0199.
Tingimused
ja lisainfo:

Omalt poolt pakume

Kandideerimiseks palun saata
e-posti aadressile saue@saue.
ee digiallkirjastatult hiljemalt
19.02.2016:

◊ häid võimalusi eneseteostuseks ja –arenguks;
◊ konkurentsivõimelist töötasu ja puhkust 35 kalendripäeva;
◊ mitmekülgset ja iseseisvat
tööd.

◊ taotlus lühikese motivatsioonikirjeldusega (sh palgasooviga);
◊ elulookirjeldus;
◊ haridust tõendava dokumendi koopia.

Harjumaa 2016. aasta
meistrivõistlused
suusatamises
Harjumaa 2016. aasta meistrivõistlused
suusatamises on edasi lükatud laupäevale,
20. veebruarile 2016. Täpse juhendiga saate
tutvuda www.harjusport.ee.

Konkurss
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Kaunimad jõuluehteis koduaiad on selgunud
Saue Sõna
Kes möödunud aasta lõpus
pikkade pühade aegu Sauel
ringi jalutas, võis tõdeda, et
jõuluilu jätkus kõikjale eramute
ja korruselamute piirkonda.
Kahju vaid, et lumi jõuludeks
Eestimaale kohale ei jõudnud.

Oskuslikult oli kasutatud
valguslinte, vanikuid, pärgi
ja muud. Eriliselt mõjusid
valgustatud skulptuurid ja
kujundid: kitsekesed, päkapikud, südamed. Valguslampidega ehitud kuused, kadakad,
muud puud ja põõsad olid pilkupüüdvad ning ehteks kodu-

aiale ja linnatänavale.
Saue Linnavalitsus tänab
kõiki linnakodanikke, kes kaunilt ehitud hoonete ja koduaedadega jõulutunnet luua aitasid.
Aitäh kaaslinlastele, kes ehitud
aedadest teada andsid - ühtekokku osales konkursil 10 koduaeda. Fotod: Inger Urva

Kaunimad jõulukodud
aastal 2015
◊ perekond Petuhov aadressil Kakao tn 10;
◊ perekond Litau aadressil
Maastiku tn 20;
◊ perekond Teas aadressil
Maastiku tn 18.

Kakao 10

Kakao 10

Kuusemetsa 32

Kakao 12
Maastiku 20

Maastiku 18

Vana-Keila mnt 26-2

Maastiku 18

Viigimarja 13-2

Maastiku 20

Viigimarja 14

5. veebruar 2016 Saue Sõna

7

Keskuse parki kerkis lumelinn
Kristi Kruus
Noortekeskuse juhataja
Üle mitme aasta ehitasime
Sauel taaskord lumelinna.
Kuigi linnaku rajamise päevaks
oli maa juba paljaks sulanud ja
muru rohetas rõõmsasti, pidasid lumekuhjad jaanuarikuistele vihmavalangutele tublisti
vastu ning 30. jaanuaril sai
linn püsti pandudki.
Ehitusmeeskondi oli kokku
kaheksa: kaitseliit, MTÜ
Sinimustvalge Saue, Saue
Taekwondo Klubi, Saue Huvikeskus, Saue Noortekeskus,
Saue Segakoor, võistkond
Pidulised ja perekond Vaiklo
ehk võistkond Kohalikud.
Naiskodukaitsjad pakkusid ehitajatele sooja suppi ja
kuuma teed ning kõiki, kes
ehitama olid tulnud, autasustasime mõnusa soolase kringliga.
Kõigil, kes pole veel lumelinna avastamas ja nautimas
käinud, soovitame kiirustada,
sest tundub, et Eestimaa ilm
ei tea päris täpselt ise ka, mis
homme tulla võib. Fotod: Saue
Noortekeskus

Lumelinn

Sport ja noored
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Kaido Kirsile Eesti
meistrivõistlustelt pronksmedal

Parimate
sportlaste
tunnustamine

Kaido Kirs

Terje Toomingas
Huvikeskuse
sporditegevuse juht

Jaanuaris peeti Rae keeglisaalis Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused sportkeeglis. Eesti Veeremängude
Liidu suurimale võistlusele
olid lisaks Eesti sportlastele
osalema tulnud võistlejad
Tšehhist ja Itaaliast.
Võistlused olid kahel järjestikusel nädalavahetusel
ja meistrid selgusid nii noorteklassides kui ka seeniorite
arvestuses. Kokku osales erinevates võistlusklassides 165
keeglimängijat.
Meeste põhiklassi võistlus
algas eelvoorudega, millest
pääses finaali 12 parimat
mängijat. Sauelane Kaido Kirs
oli eelvoorude parim ja edestas teise tulemuse mänginud
Tšehhi sportlast Josef Dvořákit

Sauelane Kaido Kirs (paremal) oli meeste põhiklassi eelvoorude parim,
finaali lõpetas ta tulemusega 1879 punkti, mis tähendas Eesti meistrivõistluste pronksmedalit

Saue HOBIzones algas uus
võistlussari
Karola Koopuu
Jaanuari viimastel päevadel sai
üheaegselt Saue HOBIzones ja
Väike-Maarja mudelihallis avalöögi uus ja põnev võistlussari,
mis on suunatud just neile
mudelihuvilistele, kes igapäevaselt automudelismiga ehk ei
tegele ja kes soovivad teada,
kas autosport võiks olla nende
jaoks sobilik hobi.
Te g e m i s t o n S a u e
HOBIzone ja Väike-Maarja
Mudelihalli ühise klubivõistluste sarjaga, kus kõik võistlejad sõidavad klubi ühesuguste
rendimudelitega.
Võistlussarja formaat on
lihtne. Et osaleda, peab huviline klubist auto rentima ja
sellega tunni aja jooksul võimalikult hea ringiaja välja
sõitma. See aeg läheb ranking
tabelisse ja kui jõuab kümne
parima hulka, siis kutsutakse
ta lõppvõistlusele, kus pistavad rinda juba kümme parimat sõitjat mõlemast klubist.
Finaalvõistluse võitja saab
karika asemel koju kaasa võtta
selle sama mudeli, millega ta
võistlusel osales.
Sarja eestvedaja Rando Mere
sõnul on see suurepärane võimalus võtta osa ägedast võistlussarjast ilma eelneva investeeringuta: “Tegemist on eriti
soodsa lahendusega, sest kõik
sõitjad sõidavad identsete klubi

rendimudelitega. Kui sa tahad
soodsalt proovida, kas autosport
on see, mis sinu südame kiiremini põksuma paneb, siis tule
kohale ja saad teada”.

Lisainfot võistluse kohta
leiab saue HOBIzone koduleheküljelt http://hobizone.ee/
klubivoistlused/vaikevoidusoit.
Fotod: Karola Koopuu

17 punktiga.
Finaalis tegi omakorda
parimat mängu aga Tartu KK
võistleja Runnar Lindepuu, kes
finaali tulemusega 979 kurikat
tõusis eelvooru 5. kohalt Eesti
meistriks ja kogus kahe mängu
summaks 1913 punkti.
Teisele kohale mängis
ennast Ain Kivirand (KK PinPin) punktisummaga 1880.
Sauelane Kaido Kirs (KK
Tallinn) lõpetas tulemusega
1879 punkti, mis tähendas Eesti meistrivõistluste
pronksmedalit.
Naiste arvestuses tuli väga
pingelise finaali järel Eesti
meistriks Urve Piksar (KK
PinPin) 898 punktiga, järgnesid Heret Ots 895 ja Marian
Saar (mõlemad KK Reval) 892
punktiga.

Saue Linnavalitsus tunnustab Sauel elavaid ning
Saue linnas tegutsevate
spordiklubide täiskasvanud
sportlasi ja võistkondi, kes
on saavutanud 2015. aastal väga häid tulemusi tiitlivõistlustel: Harju meistrivõistlustel 1.-3. koht, Eesti
meistrivõitlustel 1.-6. koht,
Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht.
Info sportlaste tunnustamisest on saanud ka Sauel
tegutsevad spordiklubid.
Ootan teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 15. veebruariks 2015 e-posti aadressil terje@saue.ee.
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Etendus „Kahe lugu“
Saue Kontserdisaalis etendub
reedel, 22. aprillil kell 19
Eduardo Galán’i poeetiline
tragikomöödia „Kahe lugu“.
Lavastaja Madis Kalmet.
Kunstnik Liina Unt, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikaline kujundaja Feliks Kütt.
Mängivad Karin Tammaru ja
Guido Kangur (külalisena Eesti
Draamateatrist).

Lola on noor ja harimatu
naine, kes töötab supermarketi
kassapidajana, Ortiz aga pahur
kirjandusõpetaja, kes loeb kannatamatult päevi pensionini.
Nende väga ebatõenäolise
kohtumise põhjustab käitumisprobleemidega Daniel, Lola
poeg ja Ortizi õpilane.
Püüdes koos teismelist
aidata, hakkab mõlema hall

argipäev ootamatult erksamaid
värve omandama. See on lugu
õppimisest ja õpetamisest nii
koolis, elus kui ka tundemaailmas - kui kedagi armastad, siis
võtad ka vastutuse.
Hispaania kirjaniku sotsiaalselt tundlik tekst on läbi
põimunud huumori ja inimliku
soojusega. NB! Laval suitsetatakse. Rohkem infot: http://

www.endla.ee/lavastused/
repertuaaris/kahe-lugu.
Pileti hind 14 või 12 eurot
(sooduspilet). Müük ja broneerimine Saue Huvikeskuses
(ruum 124 koolimajas) E-N
15.00-18.00, telefon 6595
009 ja Piletimaailma müügikohtades ning internetis www.
piletimaailm.com.
Kohtumiseni etendustel!

Mike Yeamani komöödia
„Õnnenumbrid“

Etendus
„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!?

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

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.

Huvikeskuse kursused täiskasvanutele
SAVITUBA PEREDELE
6. ja 13. veebruaril kell 11-13.
Perepilet 12 eurot. Juhendaja
Made Kaares.

PORTSELANIMAAL
3., 10. ja 17. veebruaril ja 2.
märtsil kell 18.30-20. Taas on
võimalik lauanõusid maalida.

Töövõtted omandab kiiresti.
Maalimiseks kasutame pesukindlaid portselanivärve. Põletus
kuni 850 kraadi. Kohapeal on
olemas vajalikud töövahendid,
värvid ja valik lauanõusid. Maalimiseks sobivad portselanist või
fajansist uued ja kasutamata
esemed. Juhendaja Virve Laan.
Ühe korra tasu 6 eurot.

TEKSTIIL JA TAASKASUTUS

Maalimine teksarõivastele 9.
ja 30. märtsil. Tasu 16 eurot.
Tikand või aplikatsioon villasele rõivale 13. ja 20. aprillil.
Tasu 16 eurot. Kevadkursuste
juhendaja Eret Kuusk.
Kursused toimuvad Saue Huvikeskuse kunstiklassis, mis
asub Saue koolimajas. Info
ja kursustele registreerimine
huvikeskus@saue.ee.

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 varateis-

melisest tütrepojast (Rauno
Kaibiainen), kelle soovid
vastavad päris täpselt nende
eale.
Nimetatud eeldustest lähtudes algabki komöödias tõeline „õnnejaht“. Et segadus,
mille peamine tekitaja on
vanaema, oleks veel suurem,
sekkuvad mängu ka „peresõber“ (Madis Milling) ja tütretütre „silmarõõm“ (Mihkel
Tikerpalu SA-st NUKU).
„Õnnejaht“ ei kulge kaugeltki kivide-kändudeta ja
mõnigi kord tundub, et kõik
on mokas, aga nagu komöödiale kohane, on lõpp siiski
lootusrikas. Kokkuvõttes on
tegemist särava ja vaimuka
komöödiaga, millel aga
sugugi ei puudu nalja taha
peidetud tõsisem sõnum.
Piletid hinnaga 12 / 14
eurot müügil Saue Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum
124) E-N 15.00-18.00.

Tasub teada
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Päästjad tulevad taas Saue linna kodusid nõustama

Veikko Juusu
Assaku komandopealik
Möödunud aastal külastasid
kutselised ja vabatahtlikud
päästjad enam kui 16 tuhan-

det kodu üle Eesti. Ka sel
aastal on plaanis jõuda külla
vähemalt 15 tuhandele perele.
Suurem osa traagiliselt
lõppenud tulekahjusid juhtub
just kodudes, sest inimesed
sageli ei märkagi tuleohtlikke
olukordi elamises ja ei oska
õnnetuse juhtumisel midagi
ette võtta. Saue linnas oli
möödunud aastal viis hoonetulekahju, õnneks ühtegi inimest
neis ei hukkunud.
Sel aastal tulevad Saue
linna kodusid nõustama
Assaku komando päästjad, kes
alustavad inimeste elupaiga

vaatlusega juba enne majja või
korterisse jõudmist. Nad vaatavad, milline on päästeauto
ligipääs majale, jälgivad, et
prügikast ja puuriit on majast
piisavalt kaugel, hindavad
korstna välist seisukorda ja
palju muudki. Kortermajades
lähevad kriitilise pilguga ülevaatamisele ka trepikojad, et
üleliigsed esemed häda korral
evakuatsiooni ei takistaks.
Seejärel uurivad päästjad,
millal käis korstnapühkija,
milline on küttekolde ja selle
ümbruse olukord. Kas elamises on suitsuandur ja kui ei

ole, on nad abiks selle paigaldamisel. Päästjate varustuses
on selleks puhuks olemas suitsuandurid, mis paigaldatakse
inimestele tasuta.
Kodukülastuse eesmärk ei
ole kedagi trahvida või karistada, vaid lihtsalt nõustada
kõrvalseisja pilgu läbi.
Külas käivad nii kutselised
kui vabatahtlikud päästjad,
kes on saanud vastava koolituse. Kodukülastusi teevad
nad tööpäevadel, aga ka nädalavahetustel.
Kellele oleks vaja külla
minna, selgub koostöös kohalike

omavalitsuste ja külavanematega
ning põhimõtteliselt kõigi abiga,
kes on valmis infot jagama.
Vahel võib juhtuda, et kodukülastus jääb pooleli, kuna
päästjatele tuleb väljakutse.
Säärasel juhul võtavad nad
inimesega hiljem uuesti ühendust ja jätkavad sealt, kust
pooleli jäi.
Kui soovite küsida lisainfot külastuste kohta, on
Assaku komandopealik
Veikko Juusu valmis teie
küsimustele vastama. Telefon
53424545, e-posti aadress
veikko.juusu@rescue.ee.

lahtipääsemise.
Kui loom on võetud, tuleb
tema pidamisel tagada kehtestatud reeglid. Saue linnas
on linnavolikogu määrusega
kehtestatud „Koerte ja kasside
pidamise eeskiri Saue linnas“,
mis sätestab loomapidamise
nõuded - ja need on kohustuslikud täitmiseks.
Looma on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või
territooriumil nii, et oleks välis-

tatud looma oma tahtel välja
pääsemine ja inimestele või
teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama
teiste inimeste ja loomade
ohutuse ning vältima looma
lahtipääsemist.
Omanik vastutab selle eest,
et tema loom ei ohusta inimesi
ega tekita neile kahju.
Hooligem oma parimast
sõbrast ja kaaskodanikest.

Looma võtmisega kaasneb vastutus
Inger Urva
Keskkonna ja halduse
peaspetsialist
Koer on olnud paljude sajandite jooksul inimese kaaslane,
truu sõber ja abiline, kes
laseb end inimesel juhtida ja
on ohu korral valmis kaitsma
oma peremeest. Inimene
peaks olema arukas olend ja
koera võttes enesele teadvustama koerapidamisega kaasnevaid kohustusi ja vastutust.

Kahjuks näeme aeg-ajalt üksi
uitavaid loomi tänavapildis.
Hulkuvad loomad on ohuks
linnakodanikele, saastavad
elukeskkonda ja on loomakaitse vallas üks silmatorkavamaid probleeme.
Viimati teatasid linnaelanikud suurest mustast hirmutavast koerast Kiviloo ja Sarapiku tänava nurgal, tundes
muret, et kui selle koeraga
oleks kohtunud täiskasvanud
inimese asemel laps või lap-

seootel naine, võinuks tulemus
olla ettearvamatu.
Lisaks jalutas Sauel omapäi hundikoera sarnane tegelane ja beagle ehk inglise
madalajalgne hagijas.
Loomapidamine on vastutus ja lemmiklooma võtmisel
ei tohiks käituda hetkeemotsiooni ajel. Tuleb hoolega kaaluda ja enesele aru anda, kas
loom sobib teie elukorraldusega
kokku ja kas te suudate täita
tingimusi, mis välistavad looma

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas
Saue Linnavolikogu 25.
oktoobri 2012 määrus nr 55

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev eeskiri sätestab
koerte ja kasside (edaspidi
loom) pidamise nõuded Saue
linna territooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik
täitmiseks kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kelle
omandis või valduses on loom.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse,
veterinaarkorralduse seaduse,
loomatauditõrje seaduse ja
teiste loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
(4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) hulkuv loom on loom, kelle
omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes on omaniku juurest
lahti pääsenud ning viibib omaniku juuresolekuta väljaspool
omanikule kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi.
2) omanik on füüsiline või
juriidiline isik, kellele loom
kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva looma eest.

§ 2. Loomapidamise nõuded
(1) Looma on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema

valduses olevas ehitises või
territooriumil nii, et oleks
välistatud looma oma tahtel
välja pääsemine ja inimestele
või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
(2) Korterelamus lähtutakse
loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu
põhikirjast, kodukorrast ja
muudest elamu ühist haldamist käsitletavatest dokumentidest.
(3) Korterelamute üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on
omanik kohustatud järgima
korteriomandite omanike kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(4) Kui omanikuks on juriidiline isik, on tal kohustus
määrata looma heaolu eest
vastutav isik.
(5) Omanik vastutab selle eest,
et tema loom ei ohusta inimesi
ega tekita neile kahju.
(6) Loomaga avalikus kohas
viibimisel peab omanik tagama
teiste inimeste ja loomade
ohutuse ning vältima looma
lahtipääsemist.
(7) Ühistranspordivahendis
peab koeral olema jalutusrihm
ja suukorv, v. a koera hoidmisel
kinnises kandmisvahendis. Ühis-

transpordis peab kassi hoidma
kinnises kandmisvahendis.
(8) Omanikul on keelatud loomaga viibida staadionitel, mänguväljakutel, üldkasutatavates
hoonetes. Lõikes sätestatu ei
kehti vaegnägija juhtkoera või
teenistusülesannete täitmisel
teenistuskoera suhtes.
(9) Nakkusohtliku loomaga
avalikus kohas viibimine on
keelatud.

§ 3. Omaniku kohustused
(1) Omaniku juuresolekul
tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu viibimise
omaniku territooriumil;
(2) tagama looma vaktsineerimise marutaudi vastu vastavalt
kehtivale seadusandlusele;
(3) avalikus kohas koristama
oma looma väljaheited;
(4) alates 1. oktoobrist 2013
peab loom kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud
mikrokiipi.
(5) Pärast mikrokiibi paigaldamist tuleb loom registreerida
Saue linna koerte ja kasside
registris. Registrisse kantakse
linna haldusterritooriumil peetavad loomad vastavalt Saue
linna koerte ja kasside registri
põhimäärusele.

(6) Looma kadumisest peab
omanik 24 tunni jooksul teavitama Saue Linnavalitsust
telefonil 6790180 või e-posti
aadressil saue@saue.ee.
(7) Looma surmast peab omanik
seitsme päeva jooksul teavitama
Saue Linnavalitsust või tegema
vastava kande registrisse.

antakse loom uuele omanikule. Kui selle aja kestel ei
ole võimalik hulkuva looma
omanikku kindlaks teha ega
loomale uut omanikku leida,
viiakse läbi looma eutanaasia
loomakaitseseadusega sätestatud korras.

§ 4. Hulkuvate loomade
püüdmine ja hukkamine

(1) Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade nõuete rikkumise
eest karistatakse „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 663 alusel.
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt
oma pädevusele.
(3) Rikkumisega seotud väärtegude kohtuvälised menetlejad
on Saue Linnavalitsus ja Politsei volitatud isikute kaudu.

(1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Saue Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).
(2) Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole
võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni omanikule tagastamiseni paigutada
hulkuvate loomade pidamiseks
ettenähtud hoiupaika.
(3) Püütud loomi hoitakse
hoiupaigas 14 päeva arvates
hulkuva looma kirjelduse avalikustamist hoiupaiga interneti
koduleheküljel. Nimetatud aja
jooksul võib omanik looma
tagasi nõuda.
(4) Looma püüdmisega ja ülalpidamisega seotud kulud tasub
loomapidaja hoiupaigale, kellega Saue Linnavalitsus on sõlminud vastavasisulise lepingu.
(5) Pärast paragrahvi 4 lõikes
3 nimetatud aja möödumist

§ 5. Järelevalve ja vastutus

§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue
Linnavolikogu 20. märtsi
2003 määrus nr 14 „Saue
linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine”.
(2) Saue Linnavalitsuse kantseleil korraldada määruse avaldamine ajalehes Saue Sõna ja
linna veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist.

5. veebruar 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.

Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss
58072581; info@potipoiss.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete
seadustamine. 5220023, Mikk.
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid e-poest www.
lipuvabrik.ee.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 513
3458, www.ohtlikpuu.ee.
Teostame kruntide raie kompleksteenust: raietööd, materjali

kokkuvedu, kändude juurimine või freesimine, jäätmete
hakkimine, okste ja kändude
äravedu. Tel 513 3458, www.
ohtlikpuu.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Telefon
53529476, e-posti aadress
ehitus@miltongrupp.ee.
Teen elektritöid. Telefon
56921644.
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. Tele-

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 Vahur Utno.
Jutlustab EELK Keila koguduse abiõpetaja Juha Väliaho.
14. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Kesklinna koguduse
pastor Paul Armand.

21. veebruar kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Raivo Kaustel.
24. veebruar kell 15.30
Pärgade asetamine mälestuskivi
juures, millele järgneb vabariigi sünnipäevale 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.

Talv Saue Päevakeskuses
◊ Avatud Julia Koppeli joonistuste näitus.
◊ 12.02 kell 18.30 lauluklubi.
◊ 13.02 kell 11 kristalliteraapia. Palume registreerida!
◊ 16.02 kell 11 eakate sünnipäevapidu neile, kel aastaid
65 ja enam ning sünnipäev
jaanuaris, veebruaris või
märtsis.
◊ 18.02 kell 13 reisiklubi.
Jane Põldmäe räägib ja
näitab pilte Tai reisist.
◊ 06.03 kell 16 Tom Stoppardi draama „Arkaadia“
Tartu teatris Vanemuine,
lavastaja Ain Mäeots, tõlkija Anu Lamp. Buss väljub
Saue Kaubakeskuse eest
kell 11.30. Hind 25 eurot.
Maksta saab kuni 22. veebruar. 19. sajandi tasand

keskendub mõisapreili
Thomasina Coverly ning
tema koduõpetaja Septimus Hodge’i koolitundidele,
kuhu pidevalt sekkub ümbritsev igapäevane elu oma
värvikirevuses: armulood,
mõisa aia ümberkujundamine, Hodge’i sõbra lord
Byroni külaskäik… Kaasajas toimetavad selle mõisa
raamatukogus ja arhiivides
teadlased, kes haistavad
minevikus toimunud sündmuste tolmukorra alt põnevaid teaduslikke avastusi
ning efektseid pealkirju
akadeemilistes väljaannetes. Loos on koomikat, traagikat, saladusi ja kirge ning
salapärast aastate hõngu.
◊ 01.03 kell 11 „Elu võima-
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likkus ilma valuta“.
◊ 21. märts kell 15 lõunamuusika „Georg Otsa jälgedes“
Estonia Kontserdisaalis.
Pilet 5 eurot. Palume registreerida.

Tähelepanu keelehuvilised!
◊ Saksa keele klubi koguneb
esmaspäeviti kell 10 vanal
poolel.
◊ Soome keele klubi koguneb
esmaspäeviti kell 10.30 uuel
poolel.
◊ Inglise keele klubi koguneb
teisipäeviti kell 14 uuel poolel.
Kõik uued huvilised on oodatud!

Seltsingud
◊ 01.03 Saue linna Invaühingu koosolek kell 10 ja
kell 11 „Elu võimalikkus
ilma valuta“.
◊ 04.03 seltsing Bereginja
kogunemine kell 15.

fon 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.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport
Sauele tasuta. Tel 53593615,
www.keilabrikett.ee.
Kinnisvara
Ostan 2- või 3-toalise korteri viimasele korrusele otse omanikult.
Tel 56618128, e-posti aadress
saue2korter@gmail.com.

Südamlik kaastunne Reinule
ja Indrekule
kalli abikaasa ja ema
JUTA KASELA
lahkumise puhul.
Lehtla tänava naabrid

Noor pere soovib osta Saue linnas või selle lähistel väiksemat
maja. Võib vajada renoveerimist. Tel 56913700.
Varia
Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee.
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
ja saata CV aadressil info@
sauekliinik.ee.

Siiras kaastunne Signele
kalli venna
surma puhul
Ülvi ja Kadri Marie
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