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22.-st kuni 27. juulini külastas Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, mille ridadesse kuuluvad ka Saue
Muusikakooli noored pillimehed, Islandit. Koostöö idee tekkis mõned aastad tagasi, kui nüüd juba
kümnendi Islandil elanud Eesti muusik, muuseas ka endine sauekas, Kaldo Kiis meie
improvisatsioonifestivali külastas. Nende aastate jooksul on ta väikeses Laugar’i linnakeses üles ehitanud
heatasemelise muusikakooli ning puhkpilliorkestri. Kaldo suureks unistuseks oli näidata oma uue
kodumaa inimestele Eestimaa ilu ning luua muusikaalane koostöö. Idee teostamiseks oli tarvis leida
partner Eestist, milleks osutus Saue muusikakooli- ning hiljem Harjumaa Noorte Puhkilliorkester.
Koostöö algas 2004.a. suvel, kui islandlaste puhkpilliorkester Saue linna külastuse käigus esines
kontserdiga Saue Gümnaasiumi aulas ning võttis külalisorkestrina osa XXIV Üldlaulupeost.
Koostööprojekti järgmiseks sammuks oli 2005.a. juulis Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri
vastuvisiit Islandile.
jätkub lk. 6
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Lugupeetud Saue Linna kodanikud
SAUE LINNA
VALIMISKOMISJON
ALUSTAB TÖÖD
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär ja valimiskomisjoni
esimees
16. oktoobril 2005.a. toimuvad
Eestis kohalike omavalitsuste
volikogude valimised ja ka Saue
Linnavolikogu vahetab Teie soovi
kohaselt oma liikmeid. Teie
otsustate, keda Te volitate enda eest
Saue linnaelu edendama ja kelle
käest hakkate tulevikus aru pärima.
Valida tuleb erakondade ja
valimisliitude poolt pakutavate
programmide vahel ja eks nende
programmide koostajadki on Teie
endi seast, Teile teada – tuntud
isikud. Saue linn on Eestimaal
tuntud valimistel kõrge osalusprotsendiga. Loodan, et Saue
linnakodanike aktiivsus on endiselt

kõrge, vaim terav ja valimisaasta
lõpeb linnale edukalt.
Sellel aastal valitava volikogu volitused kehtivad 4 aastat.
Meeldetuletuseks mõned tähtajad ja
info:
17. august - 1. september – varemalt
60. päeval ja hiljemalt 45. päeval enne
valimispäeva esitatakse valimisliit valla
või linna valimiskomisjonile registreerimiseks.
17. august - 6. september - 60. päeval
enne valimispäeva algab kandidaatide
registreerimiseks esitamine. Kandidaatide registreerimiseks esitamine
lõpeb valimispäevale eelneval 40.
päeval kell 18.00.
Hiljemalt 11. september - valla või
linna valimiskomisjon registreerib
registreerimiseks esitatud kandidaadid
hiljemalt 35. päeval enne valimispäeva. Valla või linna valimiskomisjon
selgitab liisuheitmisega numbrite
andmise järjekorra erakondade ja
valimisliitude ning üksikkandidaatide

vahel. Kandidaadid kantakse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja numbrite järjekorras.
Kandidaat võib loobuda kandideerimast kirjaliku avalduse alusel,
mille ta võib esitada kolme päeva
jooksul peale registreerimist.
16. september – valija kantakse selle
valimisjaoskonna valijate nimekirja,
mille territooriumil asub tema
rahvastikuregistrisse kantud elukoht,
30. päeval enne valimispäeva.
Saue linna valimiskomisjon asub
SAUE LINNAVALITSUSE hoones
(Tule tn 7, I korrus)
Valimiskomisjon töötab
17. 08 – 06. 09. 2005.a. järgmiselt:
E ja R
09.00 – 12.00
T ja N
13.00 – 16.00
K
16.00 – 19.00
Peale 06. septembrit
E
15.00 – 18.00
N
09.00 – 12.00
Infotelefonid: 679 0170, 679 0179.
SOOVIN MEILE KÕIGILE JÕUDU !

Saue Linnavalitsus teatab
Konkurss „SAUE LINNA
AASTA ÕPETAJA 2005“
Algamas on uus õppeaasta ning taas aeg
välja selgitada, kes linna õpetajatest,
ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid kandma
tiitlit „SAUE LINNA AASTA ÕPETAJA
2005“. Reglemendi järgi on konkursi

Neljapäeval, 8. septembril
avab Sauel uksed
uus tehas!
15. märtsil pärastlõunal pandi nurgakivi
ja peeti ka sarikapidu Soome ettevõtte
Plastone OY uues, Sauele kerkivas
tehases. 2004. aasta suvel esmakordselt
Sauet külastanud mehed on nüüdseks
jõudnud ettevõtte valmis ehitada ja
tootmistehnikaga sisustada.
Sellega seoses on 8. septembril tehase
pidulik avamine. Linnarahvale lubati luua
30 uut töökohta.

eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine ja
väärtustamine ning nende õpetajate,
treenerite ja ringijuhtide esiletoomine, kes on
saavutanud oma õpilaste, nende vanemate,
kolleegide ja üldsuse lugupidamise. Kelle töö
ning isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt arenenud
isiksusteks, kelle õpilased on saavutanud
häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi
konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel,
võistlustel ja kes on piirkonna haridus- ja

kultuurielu edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide
kohta ootame õpilastelt, lapsevanematelt,
pedagoogide ühendustelt, kollektiividelt,
üksikisikutelt, haridusasutuste juhtkondadelt, hoolekogudelt jne. 15. septembriks
2005.a.
Ettepanekud palume esitada kinnises
ümbrikus märgusõna all „AASTA
ÕPETAJA 2005“. Konkursi tulemused
tehakse teatavaks 1. oktoobril.

Kui tehas avatud ja igapäevatöö lahti
läheb, käib Saue Sõna toimuvat
uudistamas ja annab meie lugejatele
teada, milliseks olukord on kujunenud.

ajaleht, et paremini ja atraktiivsemalt
informeerida linnakodanikke linnas
v
toimuvast. Vangazi volikogu ja
linnavalitsuse ametnikud on teistegi
probleemidega Saue linna külastanud ja
siit kasulikke kogemusi saanud. Seetõttu
huvitas Juris Martinenkot, kuidas on
organiseeritud ja korraldatud Saue linna
ajalehe Saue Sõna toimetamine ja
väljaandmine.
Saue linnavlitsuse ametnikud ja
ajalehetegijad jagasid kolleegiga
sõpruslinnast oma kogemusi ja
professionaalseid nippe.
Leppisime kokku, et 1. septembril
ilmuvast, uues kujunduses ja sisus
ajalehest saadetakse mõned ka Sauele.

Sauel jälle külaline
sõpruslinnast
Vangazist.
v

Reedel, 5. augustil, oli Sauel jälle külas
v
ametimees sõpruslinnast Vangazist,
sealse volikogu/linnavalitsuse avalike
suhete juht JURIS MARTINENKO.
v
Lätimaa Vangazi Linnavolikogu on vastu
võtnud otsuse reorganiseerida linna

UUDISED
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´ - SAUE SÕPRUSLINN
´
HUSAVIK
KESET KÜLMA MERD

18. mail käesoleval aastal sai Saue
Linnavolikogu kirja kaugelt.
Kirjale oli alla kirjutanud kauge
maa Islandi põhjaosas asuva linna
Husaviki
linnapea
härra
´
REINHARD
REYNISSON.
Husaviki Linnavolikogu nimel
esitas härra Linnapea küllakutse
Saue Linnavolikogu esimehele
Rafael Amosele ja Linnavolikogu
liikmele Kristiina Liivikule. Visiidi
alguspäevaks pakkus Reinhard
Reynisson 25. juulit ning visiidi
eesmärgina toodi kirjas läbirääkimised kahe linna sõprus- ja
kultuurisidemete arendamis üle.
Samale ajale oli planeeritud
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri kontsertreis Islandile.
Kristiina Liivik on Saue
muusikaelu eestvedaja, üks
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri loojatest ja MTÜ
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester juhatuse esimees, Rafael
Amos selle orkestri patroon.
Volikogu arutas Husaviki
linnapea
´
kirja oma istungil ja otsustas
küllakutse saanud kaks Saue linna
esindajat visiidile lähetada. Nüüd
on kauge reis seljataga, meie
lugejad saavad sellest lugeda ja
pilte vaadata – ajalehe esiküljel
algas Kristiina Liiviku artikkel
kontsertreisist ja jätkub lk. 6.
Kuidas aga kulgesid läbirääkimised Husaviki
linnapeaga ? Selle
´
küsimudega pöördusime Rafael
Amose poole.
Rafael Amos: Kõigepealt
Husaviki
linnast. Tõsine Kaug´
Põhja linn, 2 500 elanikku.
Peamised tegevusalad kalatööstus
ja turism. Linna ümbritsevad 7
valda on avaldanus soovi linnaga
ühineda. Põhjus lihtne. Asustus on
Islandil hõre ja kuigi väikesed

vallad – mõnes vaid 100 elanikku
- valivad oma esindusorgani, pole
neil mõtet üleval pidada oma
täitevaparaati-vallavalitsust. Nad
ostavad selle teenuse Husaviki
´
linnalt. Sellest siis ka soov
ühineda. Siis oleks Husavikis
´
4 000 elanikku, seega peaaegu
samapalju kui Sauel.
Arutasime põhjalikult ka eelarve
kujundamise ja kasutamise
küsimusi. Muidugi on Islandi riik
palju rikkam kui Eesti. Seetõttu
pole üldarvudest meie linnade
võrdluses mõtet rääkida – need
pole võrreldavad. Kuid eelarve
ülesehitus on küllaltki ühesugune.
Kui meie saame 11,8 % üksikisiku
tulumaksust riigi käest tagasi
linnale, siis neil on see 13 %. Kui
meie saame maamaksust 100 %,
siis neil maamaks puudub – neil
on kinnisvaramaks. Palju objektiivsem – tühja maa eest maksmine
on vaev, teine asi, kui maal asub
korralik maja, loss või suur
tööstusettevõte. Sealt saavad nad
koefitsientide kaudu küllalt
korraliku raha. Kolmas linna
tuluallikas on riiklik totatsioon,
mida Islandi riigis saavad kõik
omavalitsused.Meil on süsteem –
kui oma sissetulek on üle riigi
keskmise 110 %, siis kohalik
omavalitsus totatsiooni ei saa.
(Saue linn seetõttu ei saa – tuleb
ise toime.) Neil saavad kõik ja
mida väiksem omavalitsus, seda
rohkem saab (pealinn saab kõige
vähem). Seetõttu elab Husavik
´
hästi.
Kulude pool. Meil läheb haridusele 72-73 % haridusele, siis
neil – 50 %. Kuid neil pole nn
„karbikulusid“ – koolimaja on riigi
omand. Näiteks praegu käsil oleva
staadioni rekonstrueerimise (mida

meiegi teeme) maksab neil kinni
riik. Ka muud eelarveeraldised on
protsentides sarnased. Sotsiaaltoetusi maksavad nad vähem –
kuigi võimul on sotsiaaldemokraadid. Ütlevad, et riik
maksab niigi suuri sotsiaaltoetusi
otse. Üksiisiku tulumaks on
progresseeruv – keskmise sissetulekuga inimesel 46-48 %.
Rohkem raha saavad nad anda
kultuurile ja spordile. Siin on
mõtlemisainet meie volikogule.
Miks ma sellest nii pikalt räägin?
Sest see oli meie kohtumise üks
peamisei teemasid ja eelarve
tekitab alati pingeid – nii volikogudes, allasutustes kui elanike
hulgas.
Siis rääkisime meie linnadest,
linnaplaneerimisest, ajaloost ja
linnakodanikest.
Neil on huvitav legend. Aastal 870
olevat Husavikis
maabunud üks
´
Rootsi viking – Garðar
Svavarsson, ehitanud maja, elanud
talve üle ja purjetanud edasi
Ameerika poole. See viitab sellele,
et Husaviki
linnal on Islandi aja´
loos ja asustuse arengus auväärne
koht.
Nüüd läbirääkimistest põhjalike ja
pikaajaliste sõprussidemte sõlmimise asjus. Siin oli ka natuke
koomilist. Alguses olid läbirääkimised – ma ei ütleks, et külmad,
aga kuidagi....tuimad. Olime ette
valmistanud ingliskeelse deklaratsiooni. Vahetasime infot. Meie
poolt oli ettepanek see allkirjastada (oma kirjas oli Reinhard
Reynisson ise avaldanud selleks
soovi ja valmisolekut), et minna

selle alusel edasi. Deklaritsioon
seisis meie kahe vahel laual,
pastapliiats peal, aga allikirjad
nagu ei tulnud. Ja siis, ühel hetkel
– kui me arutasime eelarve
küsimusi, tuli esile, et Saue linn
pole Eestimaal mitte see kõige
vaesem omavalitsus, me tuleme
ise toime ja teiste abiraha ei vaja
– sulas kõik ühe hetkega, kõik
muutusid kuidagi rõõmsaks. Ju
võisid meie vastuvõtjad arvata, et
me tahame humanitaarabi või
mida iganes. Siis rääkis juba
rõõmus linnapea, et neil on sõpruslinnad kõigis Skandinaaviamaades.
Oli olnud mingi kontakst ka ühe
Eesti linnaga. Aga sinna see oli
jäänudki – linnapea ei mäletanud
ei Eesti linna ega linnapea nime,
mäletas ainult, et olnud mereäärne
linn. Meie ütlesime, et tulevikus
näeme me meievahelisi kultuurivahetusi, kogemuste vahetamist,
ametnike ja spetsialistide vastastikuseid külaskäike jne. Nüüd teatas
Husaviki
linnapea, et see on nii
´
tähtis dokument, seda ei saa
niisama alla kirjutada, seda peab
suure rahvahulga ees tegema.
Suundusime Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri külaskäigu auks
korraldatud pidulikule vastuvõtule. Seal pidas linnapea pika
kõne, milles teatas, kui rõõmus ta
on, et läbitud on esimene etapp
sõprussidemete arendamises ja
deklaratsioon sai allkirjad.
Sellega olime täitnud selle,
milleks Saue linn meid Islandile
saatis.
´
Esitasin Husaviki
linnapeale
härra Reinhard Reynissonile

ametliku küllakutse.
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Märgistatud jalgrattateed
nüüd ka Saue linnas
Kindlasti on Saue linnas liikujad ja
liiklejad märganud pideva joonega
eraldatud ning teatud vahemaade
järel jalgratta kujutisega märgistatud teelõiku. Need peaksid tuttavad
tunduma teistes linnades nähtu
kaudu. Nüüd siis ka Sauel.
Kommentaari oli nõus andma
abilinnapea Vello Toomik.
Saue rahvas sõidab väga palju
jalgrattaga. Seetõttu on linnavalitsuse
kohus teha kõik selleks, et see saaks
toimuda
võimalikult
ohutult.
Märgistatud jalgrattateede väljaehitamine on kirja pandud ka meie
koalitsioonileppesse, koalitsioonilepet
tuleb aga täita. Nüüd ongi siis avatud
koduse Saue linna esimene
märgistatud jalgrattatee – Tule tänavKuuseheki tänav – Tõkke tänav.
Sõitsime koos volikogu esimehega tee
läbi ja mina võin öelda, et seda on
hakatud usinasti kasutama. Meie
tänavad on ebaühtlase laiusega,

seega peavad nii jalgratturid kui
mootorsõidukite juhid ilmutama
vastastikust viisakust. Ja olema
tähelepanelikud.
Märgistatud
jalgrattatee on eraldatud pideva
joonega, sellest üle sõita ilma vältimatu
vajaduseta pole arukas.
Projekteerimise ja märgistamise
teostas AS Talter. Kas Saue
märgistatud jalgrattatee saab ka
ringiks
kokku,
sõltub palju sellest, kuidas areneb Saue-KeilaPaldiski tee ehitus.
Praegusel hetkel
ei riski suurele
maanteele küll
jalgrattateed
märgistada.
Kokkuvõtvad
soovitused:
Põhiline on liiklejate vastastikune

tähelepanelikkus. Jalgratturid
peaksid kasutama kaasaegset, head
turvavarustust, autojuhid peaksid
kinni pidama Saue linnas kehtestatud piirkiirustest ja vajaduseta
mitte ületama pidevat, märgistatud
jalgrattateed tähistavat joont.

KONTR
OLLPOST ST
AADIONI J
A
KONTROLLPOST
STAADIONI
JA
JAZZISTUUDIO EHITUSEL
Jazzistuudios on vaheseinad juba valmis.

Mõlema ehituse käik on kontrolli all.

Staadioni ehitusel on kahe nädala
jooksul kõik arenenud plaanikohaselt.
Tehtud töö on kindlasti silma hakanud
ka linnakodanikele. Kes koolimaja
kanti pole sattunud, saab mingi
ülevaate juurdelisatud piltidelt.
Kahju ainult, et fotod on mustvalged,
tegelikuses on tartaan punane ja
kunstmuru roheline.
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Augustikuu lõpus on Saue linnal tähtpäev, järjekordne sünnipäev.
1. septembril on üks teinegi tähtpäev, millel väheke juubelihõngu juures. Sellel päeval 15 aastat tagasi
käisid Kaitseliidu mehed ja naised Tartu rahulepinguga kehtestatud Eesti Vabariigi piiril.
Üks nendest julgetest ja isamaalistest meestest oli praegune Saue Linnavolikogu aseesimees
MATTI NAPPUS, kes oma mälestused toimetusele saatis.

Kuidas me 1. septembril 1990.
aastal Komarovkas käisime.
Saue alevi Kaitseliidu
koosolekul saime vabatahtliku
ülesande - soovijatel oli
võimalus osa võtta Tartu
rahulepinguga sõlmitud, Eesti
Vabariigi rahvusvaheliselt
tunnustatud piiri külastamisest.
Minus küpses soov võtta osa
sümboolsete piiripostide
ülespanemisest. Tol ajal nägin
selles isiklikku vajadust Eesti
Vabariigi piirile suuremat
tähelepanu juhtida. Kui meie
pöördume „suurema venna“
poole julgelt ja ausalt, näitame
välja oma tegeliku positsiooni,
siis olin kindel, et meiega
hakatakse rääkima kui väärika
naabriga.
Triibuline post tee ääres ei
tohiks solvata ühtegi väärikat
riigikodanikku. Kui on teisiti,
siis peaksime hävitama kõik

ajaloolised teadmised (mida
muide tehti Stalini ajal).
Saabusime
Leningradi
oblastisse, Komarovka külla
õhtul kella kuue ajal
1.septembril 1990. aastal.
Teadsime vaid kaardi järgi, kus
piir umbes kulges. Kohale
jõudnud, pöördusime kohalike
elanike poole, kes olid nõus
koos meiega jala läbima endise
piirilõigu maanteest raudteeni
ja näitama täpselt, kus piir
kulges. Tõenduseks leidsime
vanu piiripostide aluseid.
Kohalikud suhtusid meisse
hästi. Vanad
inimesed
meenutasid endise Eesti
Vabariigi elu, kuidas nad
eestlastega hästi läbi said.
Kurtsid ainult, et tööd tuli
tublisti teha, et kenad taluhooned püsti saada.

Öö veetsime vanal piiril,
telkides. Keegi meid ei
tülitanud. Hommikul vara
hakkasime tegutsema. Kaevasime sügavad augud maantee ja
raudtee äärde, paigutasime
sümboolsed piiripostid ja
tõkkepuu, mis hommikul
teistpoolt Narvat kohale oli
toodud. Siis hakkasid meist
edasi-tagasi mööda sõitma
miilitsaautod, kuid ükski ei
peatunud. Endise Eesti
riigipiiri sümboolset piirivalvet
alustasime kell 6.30 sini-mustvalge lipu kõrval
ühe
kilomeetri pikkusel lõigul
maantee ja raudtee vahel. Meid
oli 199 meest ja kolm naist.
Sauelt olid minu teada
järgmised mehed: Vello Siidar,
Kalev
Vurma,
Joosep
Vahermägi ja Allar Sudak.
Vanast piiripunktist läbi
sõitvad autobussid ja Moskva
rong andsid sireeniga au. Kui
oli lõppenud piiri mälestus-

valve tund, kogunesime
maantee äärde rivisse. Sel
momendil sõitis kohale must
„Volga”, millest väljusid
Kingisepa Rahvasaadikute
Nõukogu esimees V.Gustav ja
Täitevkomitee
esimees
A.Gribkov koos kolme
saatjaga. Nende suust kostis
küsimus: „ Kes on teie hulgast
organisaator?” Vastasime, et
oleme omavahel võrdsed.
Päriti, miks me siin oleme ja
milleks panime piiritulba. Meie
vastus oli – siit läks läbi Eesti
Vabariigi piir ja meie tahame
seda kohta sümboolselt,
ajaloolise tõena, tähistada.
Kolmandaks küsiti, kust tuli
korraldus. Meie ei vastanud.
Küsiti, kas Tallinnast. Meie
mehed vastasid jaatavalt.
Mõttevahetus lõppes kiiresti.
Jätsime kättpidi sõbralikus
toonis hüvasti.
Asusime kodu poole teele.
Narva sisse sõites oli
parempoolsel vallipealsel iga
kümne meetri järel kaitseliitlane, sini-must-valge lipp
lehvis rivi alguses.
Kirjeldatud Kaitseliidu omavoliline aktsioon sai tugeva
vastulöögi Eesti Vabariigi
Ülemnõukogu ja Valitsuse
poolt. Tol ajal nimetati seda
sündmust Kaitseliidu omavoliliseks provokatsiooniks.
Küsisin venelastelt, et kui
kaugele meie, soome-ugrilased
(soomlased, vadja-lased, setud,
karjalased jne.) peame
taganema?
Elu on ilmekalt näidanud, et
meie kivistel maadel saavad
eelkõige hakkama ainult need
kohalikud rahvad, kes siin on
elanud aastatuhandeid.
Aktsiooni läbiteinuna nimetaksin ma selle väikseks
Hirvepargiks.
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Island – metsik, ent kodune
...jätkub

Kontserdil viibis palju prominentseid inimesi, sh. Islandi
parlamendi spiiker. Samal päeval
esinesime ka Ásbyrgi kanjoni
järve kaldal. Kontsert oli nii
esinejatele, kui ka kuulajatele
eriliseks elamuseks. Kanjoni
kõrged seinad tekitasid omapärase
akustika ja suursuguse kõla. Kava
lõpus esitatud lugu Seville
rõõmustas eriti Hispaania
turiste - nende kodumaa viis.
Kanjoni tekke kohta on levinud
müüt kaheksajalgsest lendavast

KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkilliorkestri Juhatuse
esinaine
Kontsertreis algas 22. juuli õhtul
Tallinna lennujaamas. Peale kolme
ja poole tunnist öist otselendu
tervitas meid Island polaarpäeva,
huvitava maastiku ja lookleva
rannajoonega. Oli tunne, justkui
oleksime jõudnud teisele
planeedile. Lennujaamas olid
vastas sõbrad- muusikud ning ees
seisis seitsme tunnine bussisõit
põhja. Veerandmiljoniline Islandi
elanikkond paikneb saare
rannikualadel, kuna saare keskosa
on kaetud kivise pinnase ja

liustikega.
Asulates paiknevad elumajad on
teineteisest kaugel ja elu kuidagi
hajutatud. Bussi aknast avanev
panoraam oli eestlase silmadele
esmapilgul harjumatu, kuid
eriliselt lummav. Saarel vabalt
valitsev loodus mõjub rahustavalt
- mäed, nõlvad, madal taimestik,
tuhanded jõed tunnevad ennast
väga koduselt. Õhukese maakoore
tõttu on tekkinud geisrid, mida

islandlastel on privileeg kasutada.
Õhk on niiske, veerohkus tekitab
kiireid ilmamuutusi ja udu.
Kohalike islandlaste seas on
levinud ütlus: „Kui sulle ilm ei
meeldi, siis oota natuke..“
23.juuli hommikul jõudsime
Põhja- Islandile. Enne sihtpunkti,
Húsaviki
linna,
jõudmist
külastasime ka Põhja- Islandi

Keelte erinevus.....sarnasus?

„pealinna“ Akureyri.
Looduslikult kaunis kohas asuv
võõrustaja linn Húsavik on kuulus
vaalavaatluse paigana ning asub
paljude
vaatamisväärsuste
keskteel. Húsavik on kodune,
vaikne ja sõbralik väikelinn, kus
elab ligi 2500 inimest. Erinevaid
teenuseid
pakutakse
ka
ümberkaudsetele väiksematele
paikadele.
Islandlaste kolmepäevane vastuvõtukava oli tihe ja huvitav. Sinna
kuhu mahtus orkestrite ühis-

proove, kontserte, suhtlemist ja ka
puhkusehetki. Reisi jooksul
tutvuti kohalike ja tähtsamate
PõhjaIslandi
vaatamisväärsustega, mis kuuluvad nn.
„teemantringi“.
Esimene
kontsert
toimus
Skúlagarð´is ja oli pühendatud
tuntud Islandi helilooja Árna
Björnsson´i 100. sünniaastapäevale. Koos Islandi orkestriga
esitasime teoseid helilooja
puhkpilliorkestri loomingust.

hobusest Sleipnir´ist, kes
oletatavasti toetas kabja korraks
maha ning seeläbi tekkis
hobuseraua kujuline Ásbyrgi
kanjon.
Pärast
esinemist
suundusime vaatama Dettifossi,
veemahu poolest Euroopa
suurimat koske. Järgmisel päeval
toimus kohtumine Húsaviki
linnapea Reinhard Reynissoniga.
Tutvustasime vastastikku Saue ja
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Húsaviki linnade elu-olu.
Reinhard Reynisson ja Saue
Linnavolikogu esimees Rafael
Amos kirjutasid alla heade
kavatsuste protokollile, mis on
esimene etapp linnade võimaliku
koostöölepingu sõlmimisel.
Kohtumisele järgnes põnev
esinemise Laxárvirkjuni elektrijaamas. Kalju sisse ning jõe kosele
rajatud elektrijaama kasutatakse
kontsertide korraldamise ja kunsti
eksponeerimise kohana. Peale
kontserti külastasime Baðlón´i
(Sinise
Laguuni
kohalik
„aseaine“), laavalinna Dimmuborgi ning muliseva muda ja
vihiseva auru poolest kuulsat
Krafla´t. Sama päeva õhtul toimus
Lauguris ka viimane Harjumaa
Noorte Puhkilliorkestri pidulik

KULTUUR

kontsert, millele järgnesid
koosviibimine ja grillipidu.
Peole lisas meeleolu Saue

Muusikakooli jazzbänd „Jazz
Beats“. Viimasel hommikul tulid
eestlastega hüvasti jätma Islandi

12. august 2005

orkestri mängijad ja lapsevanemad, kes olid nendel päevadel
hoolitsenud eestlaste toitlustamise
ja heaolu eest. Lahkumine oli
kurb, kuid samas rõõmus hetk kõik soovisid tulevikus veel
kohtuda ja koostööd jätkata. Algas pikk bussisõit Reikjaviki
suunas. Tagasiteel oli ainet, mida
meenutada ja mille üle järele
mõelda. Tänu orkestri peadirigendi Harry Illaku entusiasmile ja muusikaarmastusele oli
noortel muusikutel võimalik viia
Islandile midagi elavat ja kaunist.
Midagi, mis jääb kõikidele ilusaks
ja kordumatuks mälestuseks kogu
eluks.
Tänan kõiki mängijaid, abilisi ja
toetajaid!
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Saue Ettevõtete Liidu Suvepäevad Hiiumaal

Peale aastast vahetpidamist said
ajavahemikus 22. - 24. juulini
jälle teoks Saue Ettevõtete Liidu
järjekordsed Suvepäevad. Arvult
kaheksandad. Toimumiskohaks,
nagu hiidlased ise ütlevad saareriik Hiiumaa. Peale
Hiiumaa pidavat olema veel vaid
kaks saareriiki – Saaremaa ja
Inglismaa.
Muljeid vahendab ja kokkuvõtteid
teeb Saue Ettevõtete Liidu juhatuse
esimees
HARRY PAJUNDI
Nagu see sellele suvele kohaseks
saanud, valitses väljasõidu päeva
pealelõunal peale päike- selist
hommikut lausvihma sadu.
Tegemist ei olnud siiski papist
rahvaga ning kõik, kes olid lubanud
tulla, olid ka kohal. Sõit Rohuküla
sadamasse kulges viperusteta. Nagu
juba saarerii- ke külastades tavaks
saanud, kasutati sellelgi korral
reisimiseks mixitud e. erinevaid
edasisaa mise viise. Saue – Rohuküla
distants läbiti Läänemaa Liinide
bussiga, edasi paarsada meetrit jalgsi
kõigi
oma
kimpsude
ja
kompsudega, siis tunnike õdusas
Saaremaa Laevakompanii parvlaevas ning lõpuks hiidlaste
külalislahkuse tipuks Heltermaa
sadamas otse laeva trapist Tiit
Liinide bussiga suvepäevade paika
Puulaiule.
Ka olid hiidlased suutnud seisma
panna vihmasaju.
Teel majutuspaika tehti lühike
peatus aastatel 1755 - 1760 ehitatud
esindusliku kahekorruse- lise

murdkelpkatusega barokklossi e.
Hiiu-Suuremõisa mõisahoone
juures. Eestimaal ringi rännates
võime näha väga erineva suuruse
ning taastatuse tasemega mõisasid.
Eelnimetatu jättis oma ilus ja
suuruses meeldiva mulje. Kellele
pakub lähemat huvi, võib vaadata
veel inter netist aadressil
www.mois.ee/laane/suuremoisa
Saabumispäeva õhtupoolik päädis
suvepäevaliste
majutamise,
toitlustamise ning vaba aja
veetmisega vastavalt ettevõtlikkusele. Puulaiu Matkamajades
on võimalik laenutada aerupaa- te,
vesijalgrattaid ning tavajalgrattaid.
Meri oli üpris rahulik, seepärast
mindi kohe aer upaatide ja
vesijalgratastega merele. Kuna
järgmiseks päevaks oli planeeritud
omavaheline mõõduvõt- mine
võrkpallis, asus osa seltskonnast
usinasti meelde tuletama oma
kunagisi võrkpallinippe. Piiri sellele
üritusele pani pimedus. Peale
võrkpalli mängu vajas keha saunas
nuhtlemist. Nende mõnude
nautimist kostis fir ma Sami
majutusmajast
varajaste
hommikutundideni.
Et ennast sportimisega hommikul
kohe liiga ära ei väsitaks ja
Suvepäevade trumpalaks
Petangimänguks - piisavalt
häälestuda, otsustati peale
hommikusööki teha silmaringi ja
teadmisi laiendav jalgsimatk
lähikonna linnuradadele – Orjaku
Loodusrajale. Oodati Petangi
peakohtuniku, Rein Londi
saabumist mandrilt. Kuigi matkaraja
äärde oli püstitatud rida

vaatlustorne, ei õnnestunud meiesugustel vaatlejatel avastada eriti
palju linde, rääkimata tundmatutest,
seni avastamata liikidest. Küllap on
saareriigi lindude ja mandriinimeste
liikumis- ja vaatlusajad liiga
erinevad. Allakirjutanul õnnestus
siiski oma teadmisi laiendada
faktiga, et kalurite hulgas
paljukirutud kalade õgard ning
taimestikku tapvat väljaheidet
eristav Kormoran on Hiiumaale
saabunud alles ca 10 aastat tagasi.
Peale lõunat sai alustatud sportliku
tegevusega. Rein Joa kutsus mehi ja
naisi tulejoonele nooltega täpsust
viskama, Rein Lond sai Petangi
kahekümne-neljandik finaalid
loositud, Tarmo Laanela loosis
võrkpallimängijaid võistkondadesse. Kuid siis vist lõppes hiidlaste
hea ilma manasõnade ramm otsa ja
taevaluugid vallandusid täies jõus.
Tuulgi paisus. Silmaga oli näha,
kuidas meri hakkab üle kallaste
tulema. Ja sedasi õhtuni. Peagi
kattus veega võrkpalli- plats ja
tantsulavale pääses vaid veetõket
ületades. Kella kuue paiku, keset
vihma ja tormi kamandas Tarmo
kõik ekstreem-võrkpalli huvilised
välja.
Kiiresti
moodustati
vabatahtlikest kaks võistkonda ning
vesivõrkpall läks lahti. Kahjuks sulas
pealtvaatajaskond kiiresti ning alles
jäid vaid mängijad koos mõne
entusiastlikku pilditegijaga. Nende
tehtud pilti veevõrkpalli lahingust
on ka lehelugejal võimalik kaeda.
Mängusituatsioonides demonstreeriti hulgaliselt serve vastu tuult, kus
pall mitte kuidagi vastase poolele ei
tahtnud jõuda, meeleheitlikke
hüppeid palli päästmiseks - mis
enamikul
juhtudel
lõppes
sukeldumisega palliplatsil hulpivasse
merevette - ja muid sangarlikke
võrkpalli elemente. Siiski oli Tõnu
Kallase juhitaval meeskonnal
rohkem õnne, ning võit tulemusega
2:1 oligi käes. Majaperenaise Malle
ja kohalike kokkade suust kuulsime,
et sellist veevõrkpalli nähti selles
puhkekohas küll esimest korda.
Vihma jätkudes otsustati kõikide
teiste spordialade lõpetamine viia
pühapäeva hommikule. Teine
kokkutuleku päev lõppes nagu esimenegi saunamõnude nautimisega.
Sportlikum ja noorem generatsioon
võttis veel ette külaskäigu pubisse
Vetsi Tall.

Päikeselise pühapäeva hommikul
alustati kõikide pooleli jäänud
spordialade lõpetamisega. Meeste
nooleheitmise võistluse võitis Allan
Pihlak ja naiste võistluse Marje
Pihlak.
Kohtunikud
küll
kahtlustasid, kas nad pole tuldud
salatreeningutelt või on koduses
miljöös katsetanud täpsusviskeid
teine-teise suunas. Sangpommi õlalt
tõukamises omandas rammumehe
tiitli jällegi Allan. Napilt pidi tema
paremust tunnistama kohtunikuna
tegutsenud Ants Torim. Ants suutis
vältida Sami meeste kolmikvõitu
Suvepäevade kuninglikul alal
Petangis ja võttis esikoha.
Lõpetuseks jäi veel autasustada
parimaid, tänada tohutult
abivalmis majarahvast ning
saabumisele vastupidises järjekor ras transpor ti kasutades
kodupoole tüürida.
Uus vihmasagar tabas meid juba
praamil tagasiteel.
Loodan, et kõik Suvepäevadel
käinud suutsid laadida oma
patareid energiat täis ning
esmaspäeval hakata täiega tööle.

Kõige sportlikum pere – Marje
ja Allan Pihlak suvepäevade
lõpetamisel lippu langetamas
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MALLE LIIV

Saue linnakodaniku Malle Liivi igapäevatöö on
koolitöö. Ja nagu kõik koolitöö tegijad, saab ta
veel mõned päevad puhkuserõõme maitsta. Malle
Liivi teod ja toimetamised peaksid Saue linnas
teada-tuntud olema, ka nägupidi peaksid teised
Saue linnakodanikud teda tundma. Kuigi nägu
on Malle Liivil mitmekülgne – ema, abikaasa,
Saue Aasta Õpetaja, rahvatantsija, sportlane,
viimased kolm aastat ka Linnavolikogu liige.
Vaatame, kas õnnestub meil natukenegi selle
mitme küljega persooni erinevatelt külgedelt
vaadata.
Niisiis – Malle Liivi erinevad näod.
Ema. Malle Liiv on ema kolmele lapsele. Lapsed on
juba suured. Vanim laps – tütar Pille on Tallinna
Ülikooli magistrant ja juba ka tudengeid õpetamas.
Vanem poeg Erkki töötab Saue kaubanduskeskuses
ostujuhina, on suur jalgpallifänn. Mängib Saue klubis.
Noorem poeg Kaarel õpib G. Otsa nimelises
Muusikakoolis bass-kitarri. Mängib Harjumaa Noorte
puhkpilliorkestris ja käis koos nendega Islandil.
Abikaasa. Malle Liiv ütleb, et koolitöö, ühiskonna
asjade, rahvatantsu ja spordi kõrval jääb aega ka
perekonna jaoks. Abikaasa Villu töötab Saue
linnavalitsuses keskkonna ja maakorralduse
spetsialistina. Kodus teeb süüa ikka proua Liiv, aga
hakkama pidid kõik ka ise saama. Abikaasaga seob
neid ühine loodushuvi. Koos on läbi käidud mitmeid
Eestimaa paiku.
Kooliõpetaja. Väikesed lapsed meeldivad Malle
Liivile. Nad on siirad javahetud, ei häbene õpetajale
öelda „Sa oled täna nii kena“, või küsida „ On sul
täna mingi mure“ Lapsed näevad kohe kõik ära,
nendega suheldes lähed isegi nooremaks. Seepärast
hakkas geograaf 1991. aastal Saue Gümnaasiumis
tööle just algklasside õpetajana. Kui Sauel 2000.a.
alustati Aasta Õpetaja väljaselgitamist, oli esimene
pärjatu just Malle Liiv. Koos kolleeg Elo-Marika
Kongoga, showansambli „Lainela“ treeneri ja
õpetajaga. Malle Liiv ütles, et iga oma klassiga
tegeledes on tema eesmärgiks korralike teadmiste

andmise korval igakülgdelt avardada laste silmaringi.
Rännata nendega nii palju kui võimalik. Ja hoida
tihedat sidet laste vanematega, nendega koostööd
teha. On väga oluline, et oleks tagasiside, pidev
kontakt, et probleemidest ei mindaks mööda, vaid
püütakse leida lahendused. Nii on ta püüdnud teha.
Ju siis see oli aluseks, kui Aasta Õpetaja tiitel omistati.
Palka juurde ei saanud, oma sõnade kohaselt sai juurde
suurema vastutuskoorma. Tegelikult olevat kõik Saue
Gümnaasiumi õpetajad väga tublid. Ilmselt see nii ka
on, sest tänapäevastes tingimustes jäävad õpetajatööle
ainult missioonitundega inimesed.
Kuigi Malle Liiv on algklasside õpetaja, püüab ta end
oma õpilaste käekäiguga ikka kursis hoida. Esimesed
juba 22-aastased. Kes veel koolis edasi käivad, võivad
alati tema nõu ja abi saada, ka noorte praeguste
õpetajatega on ta kontaktis. Peale selle veel tunnid –
looduslugu, ajalugu - vanemates klassides, rahvatantsuringid. Algaval õppeaastal jätkab tööd teise
klassi juhatajana.
Rahvatantsija. 1991. aastast tantsib Sauel ka
rahvatantsu – alguses Saue Kägaras, nüüd Saue
Simmajate segarühmas. Segarühmaga on osaletud
fesivalidel Hispaanias, Sardiinias ja Lätis.1994.aastast
õpetab rahvatantsu ka koolilastele, on koos nendega
osa võtnud kõigist rahvatantsupidudest. Esinenud on
Taanis ja Ungaris. Need esinemised on lapsi eriti
motveerinud rahvatantsu juurde jääma. Malle liiv teab,
mida teeb või mida räägib – ise tantsib samuti
kooliajast peale. Käinud seminaridel ja koolitustel, tal
on ka akrediteering rahvatantsu õpetamiseks.
Rahvatants on suurepärane eneseväljendamise viis,
võimalus oma tantsu läbi ka teistele rõõmu pakkuda.
Järgmisel aastal tahab kooli rahvatantsijatega minna
Kalevi võimlemispeole. Vaja ka sellist asja proovida,
huvitav kogemus.
Sportlase. Käib jooksamas, jalgrattaga sõitmas. Talvel
suusatamas. On kaasa teinud tartu rattamaratonid ja
Otepää suusamaratonid. Ei sõida küll mitte seda kõige
pikemat maad, aga kordagi pole katkestanud. Eks
seegi näita inimese sisu – ei katkesta, kui ette on
võetud.

Volikogu liige. Hea kogemus, kui tagasi vaadata.
Algul kõhkles ja mõtles Malle Liiv kaua, enne kui
nõustus ennast sellisesse sagimisse üldse segama. Suur
vastutus, peab hästi tundma linna ja inimesi. Polnud
teada, palju saab ära teha, pole ka kõik volikogus
otsustatu võib-olla see, mida tema lõpuni õigeks peab.
Aga otsustamine on demokraatlik. Tehakse nii, nagu
enamus õigeks peab. Läbi kooli on õpetaja elu ja
arvamustega hästi kursis, see on kasuks tulnud. Suur
mure on algklasside maja – nii õpetaja Malle kui
linnavolikogu liige proua Liiv loodavad väga, et see
ikka tuleb. Seda on oodatud väga kaua. Malle Liiv
vastab kõigile – tuleb, ikka tuleb. Eks samamoodi oli
ka lasteaiaga. Kolm aastat on volikogus oldud, kui
tagasi vaadata, siis süda eriti kripeldama ei jäägi. Päris
palju on ära tehtud – üliõpilaste-õpilastevahetus,
välismaal õppimise toetused, lasteaia juurdeehitus,
kohe saab valmis staadion ja jazzistuudio
väljaehitamine areneb. Aga ikkagi - see algklasside
maja... Kultuurivallas võiks olla muidugi oma maja,
kus kõik huviringid koos
saaksid käia. Aga see on juba
tulevikumusika.
Sündinud on Malle Liiv KaguEestis, Põlvas. Seal ka keskkooli
lõpetanud. Sauele tõi elu ise.
Peale Tartu Ülikooli lõpetamist
1981.a. suunati värske geograaf
ja tema abikaasa Põlluprojekti oli projekteerija, rekultiveeris
põlde, abikaasa korraldas maad
ja on siiani sellele tööle truuks jäänud. Algul elati
Laagris, siis anti korter Sauele. Seega on Malle Liiv
juba pikka aega olnud Saue linna väärikas
linnakodanik.
Kindlasti on Malle Liivil veel mitmesuguseid nägusid
– näiteks meeldib talle ka käsitööd teha. Nägusid,
millest meil aimu pole. Aga igal inimesel peab olema
midagi, mida teavad – näevad vaid kõige lähedasemad.
Ja nende nägude juurde ei tohiks igaühel asja olla.
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DEKLARATSIOONIDE
AVALIKUSTAMINE
“Korruptsioonivastase seaduse” § 15 lg 3 ja Saue Linnavolikogu
10.06.1999. a. määruse “Majanduslike huvide deklaratsioonide
esitamise korra” p 4. 3 arvestades avalikustan Saue
Linnavolikogu liikmete ja Saue Linnavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonid 2004. a. kohta.
Deklaratsiooni sisu:
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood (ei kuulu avaldamisele)
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk
6. Kinnisvara (ei kuulu avalikustamisele kinnisvara aadress)
7. Registrisse kantud õhusõidukid, veesõidukid ja autod
8. Aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv)
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele
11. Muud varalised kohustused
12. Muud regulaarsed tulud (ei kuulu avalikustamisele tulu
konkreetne suurus)
13. Maksustatav tulu (füüsilise isiku eelmise aasta maksuameti
tuludeklaratsiooni alusel (ei kuulu avalikustamisele tulu
konkreetne suurus)
14. Dividenditulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta
maksuameti tuludeklaratsiooni alusel (ei kuulu avaldamisele
tulu suurus)
Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(märgitakse vaid täiskasvanud isikud - ei kuulu avaldamisele.)

Saue Linnavolikogu liikmed:
KOSTEL GERNDORF
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (fraktsiooni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni
kuus; 6. kinnistu( elamu) 7. ei ole 8. AS Linette 83 tk, TP
Konsultatsiooni AS 1/3; 9. arvelduskonto Hansapangas;
10. Hansapank 80 000; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas;
13. ( aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. on ( ei kuulu
avalikustamisele).
ERKI KULD
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (volikogu
aseesimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 2340.- krooni
kuus; 6. kinnistu(elamu); 7. Opel Omega 1990; 8. ei ole;
9. arveldusarve Hansapangas ja Ühispangas; 10. Hansapank
160 000; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
VALLO KÕRGESAAR
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. hüvitis 1170.- krooni kuus; 6. 1/3 korteriomandist, ½ elamumaast; 7. mootorratas Kawaczaki 1992,
Nissan Terrano 1998; 8. ei ole; 9. arvelduskonto Ühispangas
10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
MALLE LIIV
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. hüvitis 1170.- krooni kuus; 6. korteriomand;
7. ei ole; 8. ei ole; 9. arvelduskonto Hansapangas ; 10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.

KRISTIINA LIIVIK
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. hüvitis 1170.- krooni kuus; 6. korteriomand,
kinnistu; 7. sõiduauto Opel Astra Caravan 1996; 8. ei ole;
9. arveldusarve Ühispangas, Hansapangas 10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitööl; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
MATTI NAPPUS
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (volikogu
aseesimees) 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 2340.- krooni
kuus; 6. 3 kinnistut ( üks kaasomandis) 7. Hyndai Accent 2003;
8. ei ole; 9. arvelduskonto Ühispangas ja Hansapangas
10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal; 13. ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
RAIVO OJAPÕLD
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (fraktsiooni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus;
6. 2 kinnistut (elamumaa) 7. ei ole; 8. P.R Firma Reklaam OÜ
osakud 3400 tk; 9. arvelduskonto Hansapangas, Nordea
pangas 10. Nordea pank 420 000; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
ANDRES PAJULA
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. hüvitis 1170.- krooni kuus; 6. kinnistu
(elamu); 7. ei ole; 8. Hansapank A-osak 1537 tk 9. arveldus- ja
väärtpaberiarve Hansapangas, arveldusarve Ühispangas;
10. hansapank 283186; 11. sõiduauto liising 80 000; 12. palk
põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
ALLAN PIHLAK
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus
6. 5 kinnistut kaasomandis, maatulundusmaa; 7. Madzda 626
1997; 8. AS LSMK aktsiad 49 tk; 9. krediidiarve Hansapangas,
väärtpaberiarve EVK; 10. Hansapank 35626 EUR; 11. ei ole;
12. palk põhitöökohal; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
VALDIS TOOMAST
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni esimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus; 6. 2 kinnistu
(elamu, tootmis); 7. ei ole; 8. Saue Puidu OÜ 1; Nelitaf OÜ 1/3
9. arvelduskontod Hansa –ja Ühispangas; 10. Ühispank 154 181
EEK; 11. Ühispanga kasuks hüpoteek 260 000 EEK; 12. palk
põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
RAINER STERNFELD
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (komisjoni esimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus;
6. korteriomand; 7. ei ole ; 8. ei ole; 9. arvelduskonto Hansapangas
10. Hansapank- õppelaen 64 500; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohas; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
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Anne Teetamm
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. hüvitis 1170.- krooni kuus) 6. korteriomand;
7. KIA Clarus 1997; 8. ei ole; 9. arvelduskonto Hansapangas
ja Ühispangas; 10. Hansapank- 100 000; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohal; 13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
TÕNU URVA
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige(komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus;
6. ei ole; 7. maastur Niva 1979; 8. ei ome; 9. arvelduskonto
Hansapangas ja Ühispangas; 10. Hansapank – õppelaen
63 580,65; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
MARIKA ÕISPUU
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige(komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus;
6. 2 korteriomandit , 2 kinnistut; 7. sõiduauto Nissan 1988
8. ei ole; 9. deebetkonto Hansapangas; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. palk põhitöökohal; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
HENN VAHER
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige(komisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. hüvitis 1755.- krooni kuus;
6. korteriomand; 7. ei ole; 8. Eesti Termotehnika AS A-aktsia
81 tk; B-aktsiad 189 tk; STV Kaup OÜ osakud 40 tk;
9. deebetkonto Hansapangas, Ühispangas ja Sampo pangas;
10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal ja pension;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

Saue Linnavalitsuse liikmed
MATI UUESOO
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. abilinnapea; 4. Saue
v
Linnavalitsus; 5. (25 palgaaste ) 21275 + 10% staazitasu;
6. 3 kinnistut(elamu) kaasomandis 7. ühisomandis Opel
Omega 1991; Honda Occord; 1997; 8. ei oma; 9. arvelduskonto Hansapangas; 10. Hansapank 196 000; 11. Hansapank
õppelaenu käendus 75 000; 12. kuni okt 2004 volik. liikme
hüvitis; 13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
VELLO TOOMIK
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. abilinnapea; 4.Saue Linnav
valitsus; 5. (24 palgaaste ) 19 341 .- + 5% staazitasu;
6. korteromand ja kinnistu(elamu); 7. ei ole; 8. OÜ Salux osak
50 tk; 9. arveldusarve Hansapangas; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. ei ole; 13. ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Linnapea Ero Liiviku, volikogu esimehe Rafael Amose ja
volikogu liikme Jaan Moksi deklaratsioonid on avalikustatud
Riigi Teataja Lisas . Lisaks eelnimetatutele on deklaratsioonid
esitanud kõik linnavalitsuses tööl olnud ametnikud ja
allasutuste juhid (kokku 28). Volikogu määruse kohaselt
avalikustatakse nende deklaratsioonid korruptsioonikahtluse
korral.
JEKATERINA TIKERPUU
Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise ja
avalikustamise eest vastutav isik

SAUE KKOOLIHALDUSASUTUS
OOLIHALDUSASUTUS

Saue Huvikeskus korraldab

21. augustil

VÕT
AB TÖÖLE
VÕTAB

kooli hooldustöötaja
kuupalgaga 3000.-

ujulasse valveinstruktori

12. august 2005

BUSSIEKSKURSIOONI HAAPSALUSSE
KAVAS:
–
–

Ants Laikmaa majamuuseumi külastamine
Tutvume Valge Daami
päevade kultuuriprogrammiga v
esinevad Eesti ja Soti rahvatantsukollektiivid ning
rahvapilliansambel Kalamies
Linnaekskursioonil koos giidiga külastame Haapsalu
piiskopilinnust ja toomkirikut, mereäärset Promenaadi
ja Raudteemuuseumi.

kuupalgaga 4400.võimalus töötada ka poole kohaga
nõutav
– hea ujumisoskus
– esmaabi osutamisoskus
(koolitus võimalik läbida peale tööleasumist tööandja kulul)

–

klienditeenindaja (0,5 kohaga)

Täpsem info ja registreerimine kuni 17. augustini
telefonidel 659 5009 või 52 34 339

kuupalgaga 2200.nõutav
– esmaabi osutamisoskus
(koolitus võimalik läbida peale tööleasumist tööandja kulul)
Sooviavaldused aadressil
Nurmesalu 9, Saue või
e-post: ivo@saue.ee
Tel: 659 6519 Ivo Sandre, juhataja

Osalustasu 70 krooni (lisaks kolme muuseumi piletid
täiskasvanutele 40 krooni, õpilastele ja pensionäridele
15 krooni).

Saue linna 12. sünnipäeval, 23. augustil
algusega kell 19.00 toimub
Saue Gümnaasiumi saalis kontsert
esineb Rein Rannap
Sissepääs vaba
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Linnavalitsuses oodatakse
koolitoetuse avaldusi
koolitoetust pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist
Uue kooliaasta algusega seoses tuletame
õppima asumise kohta andmete saamist või
lapsevanematele meelde, et käesoleval aastal
õppeasutuse teatise või õpilaspileti esitamisel.
on Teil esimest korda võimalik taotleda 5. 16- aastasele ja vanemale lapsele makstakse koolikoolitoetust, mida makstakse Saue linna
toetust pärast Eesti Hariduse Infosüsteemist andmete
eelarvelistest vahenditest.
saamist või õppeasutuse teatise või õpilaspileti alusel.
6.
Kord juba ilmunud koolitoetuse maksmise korra toome
siinkohal veelkord teieni:
1.

2.

3.
4.

Koolitoetus on linna eelarvest üks kord aastas Saue
Linnavolikogu 20.03.2003. a määruse nr 10 „Saue
linna lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise
kord“ alusel makstav toetus.
Toetust on õigus saada lapsel, kelle elukohaks on
jooksva aasta 10. septembril rahvastikuregistri
andmetel Saue linn ja kes õpib päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus
õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või
põhikooli baasil kutseõppeasutuses.
Koolitoetust makstakse jooksva aasta 1. oktoobriks
seitsmeaastaseks saanud lapsele kuni lapse 16aastaseks saamiseni.
Lapse varasema koolimineku korral makstakse

Toetust makstakse:
6.1 lapse esimesel kooliaastal 500,00 krooni
6.2 järgmistel kooliaastatel
200,00 krooni
7. Koolitoetuse taotlemiseks esitab lapse ema, isa, kasuvanem, eestkostja või hooldaja Linnavalitsusele
avalduse hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks
(avalduse vorm lisatud määrusele). Avaldus esitatakse
lapse õppimise ajal ühel korral.
8. Avalduse vorm on kättesaadav Linnavalitsuses
(infolett), Saue linna kodulehel (blanketid) ja Saue
Gümnaasiumi kantseleis.
9. Avalduses toodus andmete muutumisest tuleb
Linnavalitsust informeerida jooksva aasta 30.
septembriks.
10. Koolitoetus makstakse välja Linnavalitsuse
korralduse alusel ajavahemikul 01. oktoober kuni
30. november ning kantakse avalduses märgitud
arveldusarvele.

Hooldajatoetuse maksmine
Saue linnas
Alates 1. aprillist hakkas Saue Linnavalitsus
maksma sügava ja raske puudega inimeste
hooldajatele hooldajatoetusi.
Hooldajatoetuse maksmiseks on Saue Linnavalitsusele eraldatud 2005. aasta riigieelarvest
168 000 krooni. Käesoleval ajal on Saue linnas
määratud hooldaja kokku 62-le puudega
inimesele. Kõik hooldajad saavad ka hooldajatoetust vastavalt sõlmitud lepingutele.
HELI JOON
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Hooldajatoetuse maksmine toimub igal kalendrikuul.
Linnavalitsuse korraldusega määratud hooldajatoetus
laekub hooldamist osutava isiku arveldusarvele. Toetuse
suuruseks on 2005. aastal kinnitatud raske puudega
inimese hooldajale 240 krooni ja sügava puudega inimese

SAUE PÄEVAKESKUSE
TÖÖPLAAN
August 2005

hooldajale 400 krooni ühes kuus. Hooldajatoetuse
maksmine lõpetatakse, kui hooldaja ei ole täitnud lepingulisi
kohustusi, hooldaja või hooldusteenust vajav isik on
avaldanud soovi hooldamise lõpetamiseks, hooldusteenust
vajava isiku hooldekodusse paigutamisel või elukoha
muutumisel ning hooldatava või hooldusteenust osutava
isiku surma korral. Hooldajatoetuse maksmine peatatakse,
kui hooldusteenust vajav isik viibib haiglas rohkem kui üks
kalendrikuu.
Hooldajate eest, kelle vanus on alla vanaduspensioni iga,
maksab Saue Linnavalitsus lisaks sotsiaalmaksu. Neile
hooldajatele tagatakse ka ravikindlustus.
Alates 2006. aasta jaanuarist makstakse hooldajatoetust
linnavalitsuse poolt kinnitatud suuruses. Hooldajatoetuse
suurus kinnitatakse peale Saue linna 2006 aasta eelarve
vastuvõtmist volikogu poolt.
Kena jätkuvat suve.
Info tel: 679 0174, 679 0176

17.august

14.00

TASUTA TURGUTUST ÕUEST JA METSAST.
Ravimtaimede korjamine

31.august

14.00

SUUR JALUTUSKÄIK.
Kaunimate koduaedade külastamine
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TEADE

avatud pakkumismenetluse väljakuulutamise kohta
JÄÄTMEVEO AINUÕIGUSE ANDMISEKS SAUE LINNAS
Saue Linnavalitsus ( Tule 7, 76505, Saue linn) korraldab
avaliku konkursi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks
Saue linnas kolmeks aastaks.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
1. pakkuja omab vähemalt kaheaastast jäätmeveo kogemust;
2. pakkuja kahe viimase majandusaasta netokäive oli aastas
vähemalt 10 miljonit krooni;
3. pakkuja majanduslik seisund jao tehniline varustatus võimaldab
kogu pakkumise objektiks olevate tööde häireteta ja nõuetekohast täitmist;
4. pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud
ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega
tehtud pankrotiotsust;
5. pakkuja on täitnud viimase 3 majandusaasta kõik kohustused
riiklike ja kohalike maksude osas;
6. pakkuja omab tegevuse vastutuskindlustuse poliisi
kindlustussummaga vähemalt 500 000 (viissada tuhat) krooni;
7. pakkuja omab Eesti Vabariigis kehtivat jäätmeluba.

Pakkumise tagatisraha on 10 000.- krooni. (kümme tuhat krooni)
Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse alates 08. august
2005 tööpäeviti kl 10.00–11.00 Saue Linnavalitsuses (Tule 7,
Saue linn). Pakkumisdokumentide saamiseks eelnev registreerimine telef. 679 0179 või 679 0189. Pakkumised esitada eesti
keeles (sertifikaadid, poliisid võivad olla inglise keeles).
Pakkumised esitada Saue Linnavalitsusse hiljemalt
01. novembriks 2005 kell 10.00.
Vello Toomiku kommentaar:
Gleenaway lõpetas Saue linnas prügi vastuvõtmise 1. juunist
ühepoolses korras. Kuni väljakuulutatud konkurss
tulemused toob, jätkab linnavalitsus vanal platsil
väiksemates kogustes olmeprügi vastuvõtmist. Platsi omanik
on seda meile lubanud. Konkursi võitja hakkab opereerima
1. jaanuarist 2006.a. Me ei saa tekkinud üleminekuajal
määramatust lubada. Prügi peab saama koristatud. Me peame
inimesi aitama.

SÕIDUKAARDID UUEKS ÕPPEAASTAKS

COFFEE
CAROLINE

klienditeenindaja
Tel: 55 571 116
Müüa

3-toaline korter Sauel

Tule tn, 5/5, 66,5m2
Hind 645 000.Tel. 52 24 934

Kaarte väljastatakse Saue linnavalitsusest
esmaspäeviti 8 - 18 ja neljapäeviti 8 - 17
Lõuna mõlemal päeval 12 - 12.45
Lähem info Heli Joon, Saue Linnavalitsus
Tel. 6 790 174
e-post: heli@saue.ee

ÕNNITLEME
IRENE LUUD
87
HENN ROONEEM
82
MAIE ROONEEM
81
LUDMILLA HEINSALU 75
MILVI GROSSMANN
75
v
VATSLAV DAUKSA
75

!

‚

võtab tööle

Eelnimetatud sõidukaartide vormistamiseks palume esitada
isikut tõendav dokument (pass, kehtiv õpilaspilet või ID kaart),
õppimist tõendav dokument (kehtiv õpilaspilet või kooli tõend)
ning dokumendi foto. Tuletame meelde, et õigus tasuta sõidule
on neil õpilastel, kelle mõlema vanema elukoht on registreeritud
Saue linnas.

‚‚‚

Alates 22.augustist väljastab Saue Linnavalitsus algavaks
õppeaastaks põhikoolide ja gümnaasiumide õpilastele koolisõiduks tasuta ja päevase õppe üliõpilastele ning 3- ja
enamalapselistele vanematele soodussõidu kaarte bussiliinil nr
190 (Tallinn-Saue) ning tasuta sõidu kaarte elektriraudteel.
Päevase õppe üliõpilased vanuses kuni 35 a., kolme ja enama
lapsega perede vanemad ning tasuta rongisõiduõigusega
õpilased saavad sõita sooduspileti alusel (pilet 6 krooni, kuukaart
160 krooni, kuukaardid müügil Saue sidejaoskonnas).
Tasuta elektrirongi sõidukaarti on õigus saada Tallinna ja Keila
põhikoolide, gümnaasiumide ja keskharidust andvate ametikoolide õpilastel.
Samaaegselt ei ole õigus saada tasuta sõiduõigust
bussiliinil nr 190.

Saue linnas kaduma (jalutama) läinud

KILPKONN

Leidjal palun helistada tel: 50 74 770 Ene

!
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MAAEMA SUVELÕPULAAT SIMMANIGA
„Saue 12”

27. augustil 2005 algusega kell 12.00
Saue tammiku Jaanitule Platsil
TOIMUVAD:
Päeva juhib MADIS MILLING
• Müügid keskkonnasõbralikest –ja tervise kaupadest; ökoloogiliselt
puhtast toidust-ja mahetoodetest, looduslikust käsitööst.
• Loodustoodete oksjon.
ESINEVAD:
• Üllatuskülaline kaugest Indiast koos tantsupartneriga.
• Simman murumängudega- esinevad pärimusmuusikud Võrust:
Tarmo Noorman (lõõtspill), Kadri Laube (kitarr) ja Marju Varblane
(viiul ja kannel).
Laseme tujul tõusta, keerutame tantsu lõkke ümber ja
tähistame Saue Linna sünnipäeva!

12. august 2005

KAVAS:
12.00 - 12.10 Saue Linnapea
tervitus ja sõnavõtt. Lipu heiskamine ja tõrviku süütamine.
12.10 - 12.15 Helve Laksberg.
Õnnesoovid ja tänud.
12.15 - 12.30 Päeva juhib
MADIS MILLING.
12.30 - 13.00 Ummi tsirkus.
13.00 - 13.30 Esineb üllatuskülaline Indiast koos tantsupartneriga.
13.30 - 14.15 Oksjon keskkonnaja tervisetoodetest Jaanitule platsi
pinkide toetuseks.
14.15 - 14.45 Teadmiste kontroll.
Kontrollib MADIS MILLING.
14.45 - 15.00 Silvia Kelle –
„ Augustikuu kalender ja sügise
tulek”.
15.05 - 15.20 Jüri Pääsuke ja
Matti Nappus „Kuidas metsas
mitte eksida?”
15.20 - 15.30 Marianne
Nõmmsalu –„Hoidkem loodust ja
taimi!”
15.30 - 16.00 Matkale Hiide!
Saate teada looduse saladustest:
endisaegsest lubjatööstusest,
looduskaitse all olevatest
taimedest, neljaharulisest
tammest ja armastuse kivist.
15.30 - 16.00 Tantsivad Saue
rahvatantsijad.
16.00 - 18.00 Simman
murumängudega.
18.00 Lõkke süütamine.
Simman jätkub.
20.30 Ilutulestik.
Noorematele lastele sportlik
tegevus Kaitseliidu ja
Spordiklubi poolt.
Söök ja jook Caffe Caroline
kohvikult kohapeal.
Paulig Baltic toodete müük
soodushinnaga.
Kõikidele laadalistele simman
ja osavõtt tasuta!
Tulge kogu perega!
Korraldajad: Saue Linn,
MTÜ Maaema Allikas
www.maaema.ee
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VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
KONSULT
TASUT
ASUTA!
ASUT
A!
Kõikide meie b
ür
oo klientide v
ahel t
oimub
bür
üroo
vahel
toimub

KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L
12.00- 22.00

• MAITSVAD LÕUNAD
• A LA CARTE ROAD
• KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
• PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
• TOIT KA KAASA
TEL: 659 6120
GSM: 55 571 116

COFFEECAROLYNE@HOT.EE

12. august 2005
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(Kesa 20, Saue)

SAUE PUIDU OÜ
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MÜÜME

SAEMATERJALI,
VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 505 0194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

12. august 2005

PAIGALDAME TV ANTENNE
Hinnad soodsad
Garantii
55 693 858

AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja maitseainete
tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte, mis alustas oma
tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud Eesti suurimate
toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum,
Ukraina, Valgevene, Venemaa. AS Paulig Baltic kvaliteedi ja toiduohutuse
juhtimissüsteem on alates 2004 a. vastavuses EFSIS (European Food Safety
Inspection Service) standardiga.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast -aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust.

Tööd saab:

HOTELL PEOLEO kutsub hubasesse
jahistiilis restorani nautiama

PÄEVAPRAADI

kella 12:00-16:00 koos joogiga
(piim/keefir) 35.Samuti pakume A la Carte restoranis
jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud
telefoni teel 650 3965.

Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt. 555
Tel +372 650 3965
Fax +372 650 3900
hotel@peoleo.ee
www.peoleo.ee

PAKKIJA
Töö kirjeldus
maitseainete pakkimine
Nõudmised kandidaadile
valmisolek tööks kahes vahetuses
täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi
Ettevõte pakub
motiveerivat töökeskkonda
koolitust
palka vastavuses töötulemustega
Muu informatsioon
Kasuks tuleb:
töökogemus toiduainetetööstuses
Lisainfo
Asukoht: Sauel, Harjumaa
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö tüüp:
täistööaeg, töö on vahetustega

27. JUULIL SÜNDISID TALLINNAS
TALLINNAS,, NÕMMEL
11 KULDSE RETRIIVERI KUTSIK
KUTSIKAAT: 5 isast ja 6 emast.
Koerabeebid on heledat
tooni. Kutsikad on tugevad,
terved ja aktiivsed.
Loodame kasvatada Sulle
suurepärase sõbra ja
perspektiivse näitusekoera.
Kutsikatega saab tutvuda
õhtuti, eelnevalt
kokkuleppides.
Uutesse kodudesse
loovutatakse koerad
septembris.

INFO TELEFONIL

50 98 797

CV saata aadressil
AS Paulig Baltic,
Tule 24 A Saue 76505
või e-maili aadressil:
Peeter.Kodar@paulig.ee
Lisainformatsioon telefonil 6652000

Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193
www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee
Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis
v
Tiraaz: 1750

