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AMETLIKUD TEATED

Saue
Linnavolikogu
kinnitas 2007.
aasta eelarve
18.jaanuaril kinnitas Saue
Linnavolikogu teisel lugemisel
üksmeelselt Saue linna 2007.aasta
eelarve. Tegemist on Saue linna
kõige aegade suurima eelarvega.
Võrreldes eelmise aastaga kasvas
eelarve 46%.
2007.aasta eelarve kogumaht on
105 615 153 krooni, millest
moodustavad investeeringud 28%.

Suurima osakaalu 2007.a eelarve
kuludest moodustavad kulutused
haridusele. Eelarve näeb ette õpetajate
ja lasteaia kasvatajate palgatõusuks 15
%.
2007.a planeeritud investeeringute
eelarve maht on 29 304 337.- krooni.
Eelarve näeb ette vahendeid Saue
gümnaasiumi ja muusikakooli
juurdeehituse alustamiseks 20 miljonit
krooni, teedeehitusele 5 miljonit, sinna
hulka on arvatud ka Tule tänava teede
uuendamiseks
ettenähtud
investeeringud. Lisaks väiksemad
summad lasteaia mänguväljakute,
keskusepargi purskkaevu ja Sarapiku
terviseraja jätkuehitusteks.
Sotsiaalse kaitse kulud moodustavad
eelarve kuludest 5%, kokku 5 690 128
krooni. Suurendatud on Saue linna
eelarvest makstavat sünnitoetust
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6500.-kroonini, I-klassi astuvate laste
koolitoetust
700.-kroonini
ja
pensionäride jõulutoetust 300.-kroonini.
Saue Linnavolikogu esimehe Orm
Valtsoni sõnul on tegemist paljuski
kompromissiga ja eelarve vastuvõtmisele
eelnesid tõsised arutelud prioriteetide
osas. Soovid olid kordades suuremad kui
selleks eelarves vahendeid.

KRISTIINA
KOTTER
Avalike suhete ja
kommunikatsiooni
valdkonna juht
Saue Linnavalitsus

Loe lk. 3

4. MÄRTSIL VALIME RIIGIKOGU
Valimistoimingute tähtajad 2007. aasta
Riigikogu valimistel
02.02. - 30. päeval enne valimispäeva koostab Siseministeerium
valijate nimekirjad. Elukoha aadressiandmetes pärast
valimispäevale eelnevat 30. päeva tehtud muudatusi arvesse ei
võeta.
Hiljemalt 12.02. - hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva
korraldab Siseministeerium valijakaardi koostamise ja saatmise
valijale.
Hiljemalt 12.02. - hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva
nimetab valla- või linnavolikogu oma otsusega
jaoskonnakomisjoni esimehe ja kuni 8 liiget.
17.02. - valija, kes 15. päeval enne valimispäeva ei ole saanud
valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega
valla- või linnasekretäri poole.
17.-22.02. - 15. kuni 10. päeval enne valimispäeva toimub
vähemalt 2 päeval hääletamine välisesinduses.
12.-18.02 - eelhääletamise algusele eelneval nädalal avalikustab
valla- või linnavalitsus andmed valimisjaoskondade kohta vallas
või linnas. Maakonna valimiskomisjon avalikustab andmed
valimisjaoskondade kohta maakonnas, samuti otsuse 19.-23.02.
eelhääletamist korraldava valimisjaoskonna kohta.
Hiljemalt 18.02. - eelhääletamise algusele eelneval päeval võib
Vabariigi Valimiskomisjon tühistada kandidaatide
registreerimisotsuse või registreerimata jäetud isikud registreerida.
19. - 23.02. kell 12.00 - 20.00 - toimub eelhääletamine
maakonnakeskustes (ümbrikutega hääletamine)
Hiljemalt 25.02 - hiljemalt 1 päev enne eelhääletamise algust
korraldab Siseministeerium valijate nimekirjade
jaoskonnakomisjonidele kättetoimetamise.

26. - 28.02. - toimub eelhääletamine. Valimisjaoskondades
algab hääletamine kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00. Toimub ka
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda,
sealhulgas valija asukohas ning kinnipidamiskohas. Elektrooniline
algab 26.02. kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 28.02. kella
20.00-ni.
Hiljemalt 28.02. - hiljemalt 4. päeval enne valimispäeva on
hääletamissedelite Vabariigi Valimiskomisjonile laekumise tähtaeg
välisesindusest ja laevalt.
Hiljemalt 02.03. - hiljemalt 2. päeval enne valimispäeva
edastatakse hääletamissedelitega ümbrikud maakonna
valimiskomisjonidele.
Hiljemalt 03.03. - hiljemalt valimispäevale eelneval päeval
edastatakse hääletamissedelitega ümbrikud
jaoskonnakomisjonidele.
04.03. on valimispäev. Hääletamine toimub ajavahemikus
9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine.
Kell 19.00 alustab jaoskonnakomisjon eelhääletamisel antud ja
maakonna valimiskomisjon alaliselt välisriigis elavate valijate
häälte lugemist. Tulemusi ei avaldata enne 20.00.
Vabariigi Valimiskomisjon registreerib valitud Riigikogu liikmed
ja asendusliikmed pärast valimispäeva, kui Vabariigi Valimiskomisjonile ja Riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui esitatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused.
Hiljemalt 05.04. - ühe kuu jooksul arvates valimispäevast esitab
erakond ja üksikkandidaat Vabariigi Valimiskomisjonile aruande
valimiskampaania kulude ning kasutatud vahendite päritolu
kohta.
Info valimiskomisjoni kodulehelt.
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SAUE LINNA 2007. AASTA EELARVE ON MÕELDUD
KÕIGILE LINNAKODANIKELE
on
ennekõike
„poliitiline
dokument”, lähtume paljude
eraldiste tegemisel Reformierakonna ja valimisliidu „Sõbralik
linn” vahel sõlmitud koalitsioonilepingust. 2007. aasta eelarve
maht on 106 miljonit, võrreldes
2006. aastaga kasvas eelarve
jõudsasti ehk ligi 46 %.

ERO LIIVIK
Linnapea
Hiljuti volikogus vastu võetud 2007. aasta
eelarve jätkab jätkusuutliku ja areneva linna
suunda. Kindlasti näitab see linnajuhtimise
järjepidevust ja loodetavasti tekitab
linnakodanikes turvatunnet ning meeldivat
tulevikunägemust. Saue linna eelarve
juhindub linna arengukavas ettenähtud
stabiilsest ja tasakaalustatud arengust ning
lähtub kõigi linnakodanike huvide
maksimaalsest arvestamisest. Kuna eelarve

Linnavolikogu
aseesimehe URMAS
VIILMA kommentaar:
Mulle meeldib, et seekordse eelarve
juures panustatakse nn pehmetele
väärtustele. See väljendub näiteks
sünnitoetuse, esimesse klassi astuvate
laste koolitoetuse ja pansionäride
ühekordse jõulutoetuse tõusus. Samuti
lisarahade suunamises spordi- ja
kultuurivaldkonnale. Saue seltsingud ja
klubid saavad oma tegevuse toetuseks

tegelema uue liiklusskeemi loomisega.
Raha haridusele ja abivajajatele
Saue linna eelarvest eraldatakse hariduskuludeks 59 % ehk 56 miljonit.
Tõusevad õpetajate palgad kõigis meie
haridusasutustes. Palgatõusud on seotud
üldise õpetajate palga tõusuga Eesti riigis
(mis on keskmiselt 12 %).

Tuleb investeeringute aasta
2007 aasta eelarves kajastub
investeeringuna koalitsiooni üks
põhilubadusi
ehk
Saue
gümnaasiumi juurdeehitus, millega
lahendame nii algklasside, kooli
söökla,
muusikakooli
kui
huvikeskuse ruumi vajadused.
Käesoleval aastal on selleks eraldatud veidi enam kui 20 miljonit
krooni. Täiendavalt kavatseme
võtta ka laenu. Olulised on samuti
inves-teeringud linna teede ehitusse,
mille summa tõuseb 6 miljoni kroonini.
Suurem element siin on Tule tänava
kapitaalremondi projekti tellimine ja tööde
alustamine. Remonti tahame teha ka Saue
gümnaasiumi ja lasteaia ruumides. Jätkub
nii uute mänguväljakute rajamine, kui ka
Sarapiku terviseraja ehitus. Tähtsad on
kulutused linna heakorra taseme tõstmiseks
- rohkem raha kui seni planeeritakse
kulutada jäätmemajandusele. Planeerimisel
on välisvalgustuse rekonstrueerimine koos
ühistutega. Seoses vahepealsetel aastatel
linna rajatud uute teedega hakkame

Väga tähtis on meie jaoks nn sotsiaalplokk.
Oleme kavandanud sünnitoetuse tõusu 6500
kroonini, esimesse klassi minevate laste
koolitoetuse („ranitsaraha”) tõusu 700-le,
koolis käivate laste toetuse kasvu 300-le
kroonile, pensionäride ja invaliidide
jõulutoetuse tõusu 300-le. Jätkame
kodustele lastele igakuise toetuse maksmist.
Lisaks tõstame bussidotatsiooni 1,4 miljoni
kroonini, et Saue õpilased ja pensionärid
saaksid tasuta sõita Tallinnasse ja tagasi.
Suurendame Saue vabaaja- ja päevakeskuse
eelarvet kaks korda. Võrreldes 2005.aastaga
kasvab eelarves sotsiaalse kaitse osa 2
miljonit krooni, moodustades kogusummaks 5 miljonit krooni. Peame tähtsaks,
et iga abivajaja saaks oma probleemidele
Saue linna abil lahenduse.

uuel aastal taotleda rohkem raha kui seni.
Raske on ülehinnata muusikakooli ja
gümnaasiumi juurdeehituse tähtsust, mis
lõpetab muuhulgas ka õpilaste lõputu
trügimise koolisööklas.
Loomulikult on meie kõigi jaoks oluline ka
teede ja tänavate parem kvaliteet ning
konkreetsemalt Tule tänava ja Olerexi tankla
vahelise teelõigu renoveerimine, mis selle
eelarve vahenditest oma osa saab.
Erinevaid poliitilisi erakondi esindavate
volikogu liikmete üksmeel eelar ve
menetlemisel ja vastuvõtmisel näitab, et õige

asja nimel ollakse valmis jätma poliitilised
erimeelsused tahaplaanile.

Nagu kogu riigis, nii on ka Saue jaoks tähtis
kogu kolmanda sektori ja mittetulundusühingute tegevus – selleks suurendati
eelarves ühingutele ja klubidele minevat
toetust juba 900 tuhande kroonini.
Võrdluseks: viimasel kolmel aastal on see
toetuse liik kasvanud ligi kolm korda.
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PEAMINISTER
ANDRUS ANSIP
KÜLASTAS SAUE LINNA

3. veebruar 2007
Kuna kohtumisele järgnes setu folkloorirühma
“Siidisõsarõ” ülesastumine, tuli nende hulgast
ka küsimus – miks Setumaa venelastele
antakse? Ka sellele raskele küsimusele andis
Andrus Ansip mõistliku vastuse.
Poolteist tundi möödus lennates.
Loodame, et peaminister leiab aega Saue linna
ka tulevikus külastada.

19. jaanuaril leidis Eesti Vabariigi peaminister
Andrus Ansip poolteist tundi aega, et kohtuda
sauelastega Saue Gümnaasiumi aulas. Kohale
polnud tulnud mitte ainult keskealised või
vanemad linnakodanikud, Saue Päevakeskuse
poolt kaetud puuvilja-, kohvi- ja
küpsiselaudade taga istusid ka noored
inimesed. Lapsed ja lapselapsed, neis mõned
päris tillukesed, tatsasid saalis ringi.
Peaminister oli parimas vormis, tema asjalikkonkreetsed, aga vaimukas kastmes vastused
küsimustele tõid saalis esile nii mõnegi
naerupahvaku. Saalisolijate küsimused
puudutasid eelkõige igapäevaelu probleeme,
küsiti ka valitsusjuhi arvamust päevakorras
olevate skandaalide ja skandaalikeste kohta.

ÜLDINFO FÜÜSILISE ISIKU 2006.a. TULU DEKLAREERIMISEST
Tuludeklaratsiooni esitavad füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta, kui isiku alaline elukoht on Eestis või kui
ta viibis Eestis maksustamisperioodi jooksul 183 päeva või
rohkem, samuti välisteenistuses viibiv Eesti riigiteenistuja.
TÄHTAJAD:
08.02.2007 e - maksuametis on võimalus tutvuda andmetega
eeltäidetud tuludeklaratsioonil;
15.02.2007 algab tuludeklaratsioonide esitamine e maksuameti kaudu;
15.02.2007 teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud
andmetega tuludeklaratsioonide väljatrükke;
02.04.2007 tuludeklaratsioonide esitamise viimane päev;
22.02.2007 Maksu- ja Tolliamet alustab tulumaksu tagastamist
e - maksuameti kaudu esitatud probleemidevabadele
deklaratsioonide alusel;
16.04.2007 Maksu- ja Tolliamet alustab tulumaksu tagastamist
paberkandjal esitatud tuludeklaratsioonide alusel
02.07.2007 tulumaksu tagastamise/tasumise tähtaeg;
01.10.2007 tulumaksu tagastamise/tasumise tähtaeg füüsilisest
isikust ettevõtjatele ning isikutele, kes deklareerisid kasu vara
võõrandamisest.
Olulisemad muudatused füüsilise isiku 2006. aasta tulu
deklareerimisel, võrreldes 2005. aastaga:
• Maksuvaba tulu 2006. aastal on 24 000 krooni. 2005.a. võeti
arvesse maksuvaba tulu 20 400 krooni.
• 2006. aasta tulu maksustatakse maksumääraga 23%. 2005.a. tulu
maksustati maksumääraga 24%.
• Tuludeklaratsiooni esitamisel saab lapse üks vanem, hooldaja
või eestkostja täiendavat maksuvaba tulu 24 000 krooni alates
teisest lapsest. 2005.a. tuludeklaratsioonis sai soodustust alates
kolmandast lapsest.

• Eluasemelaenu intressi, õppelaenu intressi ja vabatahtliku
kogumispensioni sissemakseid saab tulust maha arvata ka juhul,
kui kulu on tasutud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi
vastavale institutsioonile. Varem sai soodustust arvesse võtta, kui
kulu saaja asukoht oli olenevalt soodustusest, kas Euroopa Liidu
liikmesriigis või Eestis.
• Ühise tuludeklaratsiooni võivad esitada abikaasad, kellest üks
on Eesti resident ja teine abikaasa on Euroopa Liidu liikmesriigi
resident, kelle tulust vähemalt 75% on saadud Eestis. Ühise
tuludeklaratsiooni võivad esitada ka Euroopa Liidu liikmesriigi
omavahel abielus olevad residendid, kelle kogutulust vähemalt
75% on saadud Eestis. Kui nimetatud mitteresident on saanud
tulu ka väljaspool Eestit, siis seda tulu Eestis ei maksustata, kuid
info selle kohta tuleb deklareerida. Enne 2006 aastat võis
abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitada vaid juhul, kui
mõlemad abikaasad olid Eesti residendid.
• Esmakordselt saab eeltäidetud tuludeklaratsioonis kasutada
Eesti Väärtpaberite Keskregistris registreeritud väärtpaberitehingute kohta eeltäidetud andmeid.
Kas pensionärid peavad esitama tuludeklaratsiooni?
Kui pension oli eelmisel aastal alla 3000 krooni kuus ja muid
tulusid ei saadud, siis tuludeklaratsiooni esitama ei pea.
Juhul kui igakuine pension oli suurem kui 3000 krooni ning
pensionäril oli tehtud pensioniametile avaldus maksuvabastuse
rakendamiseks (et arvestada täiendavat maksuvaba tulu 2000
krooni kuus), siis ei pea samuti tuludeklaratsiooni samuti esitama,
vastasel juhul soovitame deklaratsioon esitada.
Abielupaaril, kus üks pool on pensionär ja teine veel töötab,
soovitame esitada tuludeklaratsiooni ja seda abikaasade
ühisdeklaratsioonina.
Rohkem infot Maksu-ja Tolliamet: www.emta.ee
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Setud Sauel
Eesti eri paikkondade rahvakultuuri
tutvustav projekt “Rahvakultuuri
varalaegas” toimus sel aastal juba viiendat
korda. Saue Huvikeskuse poolt läbiviidavat
projekti toetas Eesti Kultuurkapitali
Harjumaa Ekspertgrupp. Eelnevatel
aastatel oleme tutvustanud Kihnu, Muhu,
Hiiu - ja Virumaa rahvakultuuri ning
seekord kostitas meid laulu-tantsupillimängu ja suupistetega Setu
folkloorirühm “Siidisõsarõ” koos tuntud
etnoloogi ja rahvamuusiku, Ajaloo
Instituudi teaduri Igor Tõnuristiga.

Õhtu lõpuks mängis meie oma kapell
Harald Matvei juhatusel ja tantsupõrand
täitus Saue Kägara ja Vokiratta rahvariietes
tantsijatega.
Järgmisel aastal on plaanis tutvuda lähemalt
Võrumaa rahvakultuuriga.
SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja

Kuulasime põhjalikku ülevaadet
Setu kommetest ja rahvariietest,
püüdsime mõistatada setukeelsete
laulude tähendust meie tavakeeles.
Imehea maitse oli omavalmistatud
kohupiimal, sõiral ja võil ning kes
julges, proovis ka pisikese pitsi
kangemat kraami. Setud lõpetasid
oma
esinemise
lõbusate
tðastuðkadega.

Mis kellani peaks olema lasteaed avatud?
Kas Saue lasteaed Midrimaa kõik rühmad peaksid õhtuti olema avatud
kuni kella seitsmeni, või rahuldab lapsevanemaid tänane olukord, mil
seitsmeni on avatud vaid valverühmad?
Seda küsimust arutab järgmisel koosolekul lasteaia hoolekogu, mis
koguneb 13. veebruaril. Lasteaia hoolekokku kuuluvad lastevanemate
esindajad igast rühmast, samuti linnavalitsuse esindaja.
Lapsevanemad hädas
Vaadates hommikust autodevoolu Tallinna suunal ja inimsumma
bussipeatustes, võib väita, et väga paljud teenivad leiba väljaspool kodust
Sauet. Pole ka ime, Saue on elamiseks armas ja turvaline paik, aga vaevalt
kõikide elualade viljelejad siin tööd leiavad.
Paljud vanemad on kurtnud, et väga raske on enne kella kuut lasteaeda jõuda.
Kuidagi on see võimalik neil vanemail, kelle tööpäev lõppeb kell viis ja kes
siis läbi ummikute ennast Tallinnast Sauele murravad. Mida teevad aga need
isad-emad, kelle tööpäev kestab kella kuueni? Kas loodavad valverühmale?
Võimalik, aga kas see on parim lahendus lapsele, kes peab teise rühma
võõraste juurde ümber kolima?
Kümned lapsevanemad on taotlenud lasteaia lahtiolekuaja pikendamist.
Vanemate ühispöördumisi on tehtud lausa rühmade kaupa. Sealhulgas ka
Puhh ja sõbrad, kelle esindajaks olen hoolekokku valitud.

Arvamused vastandlikud
Eelmisel hoolekogu koosolekul kõlas lasteaia lahtiolekuaja pikendamise osas
kõhklevaid arvamusi. Kindlasti on neis oma iva:
- pole piisavalt õpetajaid või õpetajad pole nõus
- pole piisavalt lapsi (rühmad jäävad varakult tühjaks)
- pole raha, et maksta õpetajatele palka lisanduvate tundide eest.
Mis on aga valdava enamuse lastevanemate soov ja millised võimalused
selle soovi arvestamiseks? Päris täpselt ei tea seda keegi.
Selleks vajame adekvaatset informatsiooni.
MIDA ARVAD SINA?
Et hoolekogu saaks ülevaate vanemate tegelikest vajadustest, kutsun
kõiki lapsevanemaid ja pedagooge üles avaldama oma arvamust lasteaia
õhtuse lahtiolekuaja suhtes. Arvamuse avaldamise võimalusi on mitu –
andke oma soovidest teada rühma esindajale hoolekogus, saatke mulle
e-kiri või SMS, või siis helistage enne 13. veebruari. Kogutud
informatsiooni kasutame hoolekogu koosolekul õiglase ja kaalutletud
ettepaneku tegemiseks linnavalitsusele ja linnavolikogule.
KALEV LILLO
Midrimaa hoolekogu esimees
Tel: 52 77 610, e-post: kalev@reform.ee
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Jaanuarikuu alguspäevadel saatis Saue
Muusikakool välja maitsekad ja soliidsed
kutsed. Kirjutati, et kutse saaja on oodatud
külaline laupäeval, 27. jaanuaril 2007 kell
16.00 algavale Saue Muusikakooli 10.
aastapäeva pidulikule kontsert-aktusele.
Nagu kohale jõudes selgus, oli kutse
vastuvõtnuid palju. Ajalooannaalid
ütlevad, et pidu oleks võinud pidada juba
läinud aasta septembris, aga ju arvasid
kooli õpetajad/õpilased õigemaks veel
pool õppeaastat enda kallal loomingulist
tööd teha.
PEETER EELSAARE
Saue Muusikakool alustas tegevust
1996.aastal. Kooli asutajaks on Saue linn.
Muusikakool tegutseb Saue Gümnaasiumi
ruumides. Seitsme aastase õppeperioodi
jooksul annab kool õpilasele muusikalise
põhihariduse, mis on aluseks kutsehariduse
omandamisel. Lisaks klassikalisele
põhiharidusele on Saue Muusikakooli popjazz osakonnas võimalik omandada pop-jazz
muusika algteadmisi, mille baasil saab astuda
G. Otsa nim. Muusikakooli pop-jazz
osakonda.
Saue Linnavalitsuse koduleht - Haridus/
Muusikakool

EELLUGU
1990. aastal hakkas Saue Gümnaasiumi
ruumides Kristiina Marjamaa (Liivik)
algatusel ja direktor Jaan Palumetsa toetusel
tegutsema klaveriklass. Klaverimängu tuli
õppima kaheksa õpilast. Lisaks klaveritundidele õpetas Kristiina Marjamaa (Liivik)
ka solfedþot ja muusikaajalugu. Juba varem
tegutses Saue Gümnaasiumis siiani väsimatu
ja loomingulise Harald Matvei organiseeritud ja dirigeeritud õpilaste puhkpilliorkester. Kui Harald Matvei 1993.a.
kirjade järgi pensionile jäi, võttis orkestri
dirigeerimise üle noor dirigent Harry Illak.
Saue Gümnaasiumi reorganiseeritud
puhkpilliorkester hakkas mõned aastad
hiljem kandma nime “Yamaha Brass Band”,
ikka Harry Illaku juhendamisel. Oli võimalik
õppida erinevaid puhkpille ja akordionit.
Koolis hakkasid toimuma erinevad
kontserdid. Saue noorte huvi muusika vastu
kasvas, tekkis vajadus muusikakooli
loomiseks.
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1995.a. algas eeltöö, Saue linna 1996.a. AJALUGU
eelarvesse planeeriti rahalised vahendid 28 Aastatega kool kasvas, juurde tuli õpilasi,
õpilase koolitamiseks.
õpetajaid ja erialasid. Lisaks pilliõpetusele
asutati muusikakooli juurde poistekoor.
SAUE MUUSIKAKOOLI PIDULIK
2001.a suvel alustas tegevust jazzansambel,
AVAMINE TOIMUS 1.SEPTEMBRIL
millest kasvas välja muusikakooli pop-jazz
1996.AASTAL.
osakond. 2003.aastal liideti muusikakooliga
Esimesel aastal töötas koolis 5 õpetajat ja puhkpilliorkester, kus praegu mängib 20 õpiõpiti 4 eriala: klaverit, trompetit, akordioni last, kellest paljud on kooli juba lõpetanud.
ja kitarri. Saue Muusikakooli ihu ja hing 2005.a. valmis muusikakooli jazzistuudo,
Kristiina Marjamaa (Liivik) asus lisaks mille ehitus sai võimalikuks tänu Euroopa
klaveriõpetamisele tööle direktorina. Tunnid Liidu Phare CBC 2002 (MPF) programmile
ja koostööle taanlastega. Projekti käigus
toimusid Saue Gümnaasiumi ruumides.
soetati uus kontsertklaver “Estonia”, reno10 AASTAT ON KOOLIS
veeriti ruumid ja sisustati stuudio kaasaegse,
TÖÖTANUD
tipptasemel tehnikaga.
Saue Muusikakool ja Saue Gümnaasium on
samuti koduks ka MTÜ Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestrile (HNPO). Muusikakooli
direktor Kristiina Liivik on MTÜ HNPO
asutaja ja juhatuse esimees, Harry Illak
asutaja ja peadirigent. Orkester ühendab
Harjumaa 14 maakonna noori puhkpillimängijaid, liikmete arvu pooles on
esikohal Saue. Saue Gümnaasiumi ruumides
KRISTIINA
on esinenud külalisorkestrid Ungarist,
LIIVIK –
Taanist ja Islandilt. HNPO on mänginud
direktor ja
kontsertturneedel ja festivalidel Gottlandil
TERJE MÄSS
klaveriõpetaja
Rootsis, Ledoje- Smorum’is (alates 2007
klaveriõpetaja,
Egedali Kommuun) Taanis, Szombathelis
aastast 1998
Ungaris, Callela’s Hispaanias, Confolens´is
õppealajuhataja
Prantsusmaal, Husavik’is Islandil ja Talsis
Lätis.

ILJO TOMING
kitarriõpetaja
ULVI KANTER
solfedþo õpetaja

SIRJE OJAVEE
akordioniõpetaja

HARRY ILLAK
vaskpuhkpillide
õpetaja

Juba 1999. aastast on Saue Muusikakoolil
ka vilistlased. Seega andis kool esimese
lõpetaja juba kolm aastast peale
töölehakkamist.
1999 - 2002
Elery Järvelaid – klaver, õp. Kristiina Liivik
Tiina Viirpalu – kitarr, õp. Iljo Toming
Jan Pillav – klaver, õp. Kristiina Liivik
Kaja Kruus – klaver, õp. Kristiina Liivik
I lend 2003
Laura Tohver – klaver, õp. Elina Seegel
Piret Tamme – klaver, kiitusega,
õp. Terje Mäss
Heidi Tiikoja – klaver, kiitusega,
õp. Terje Mäss
Maria Liiv – klaver, õp. Kristiina Liivik
Selene Volt – klaver, kiitusega,
õp. Kristiina Liivik
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Anneli Kõressaar – klaver,
õp. Kristiina Liivik
Märt Viljaste – trompet, õp. Harry Illak
Sirli Vijar – kannel, kiitusega, õp. Pille Karras
Kerli Vijar – kannel, kiitusega,
õp. Pille Karras
Grete Soosalu – klaver, õp. Kristiina Liivik
II lend 2004
Liisi Ruul – viiul, õp. Juta Ross
Kätlin Anni – viiul, kiitusega õp. Juta Ross
Katrin Kvade – saksofon, õp. Sulev Sommer
Anu Einberg – klaver, õp. Terje Mäss
Sandra Marjamaa – klaver, õp. Terje Mäss
Liina Pley – klaver, õp. Marina Jurtðenko
Ketlin Kiisa – klaver, õp. Elina Seegel
Paula Põld – klaver, kiitusega õp. Terje Mäss
Karl Kanter – kitarr, õp. Iljo Toming
III lend 2005
Mairo Marjamaa – saksofon, kiitusega,
õp. Sulev Sommer
Merilin Anni – kannel, õp. Pille Karras
Kadri Aunpu – klaver, õp. Marina Jurtðenko
Kadi Särgava – flööt, õp. Jüri Hargel
Heli Anni – klaver, õp. Marina Jurtðenko
Marit Väin – klaver, kiitusega, õp. Terje Mäss
IV lend 2006
Märt Mägi – viiul, kiitusega, õp. Juta Ross
Liis Piirsoo – klaver, õp. Terje Mäss
Egle Palm – kannel, õp. Pille Karras
Siim Kängsepp – kitarr, õp. Georg Merioja
Martin-Eero Kõressaar – tuuba,
õp. Tõnu Soosõrv
Holger Marjamaa – pop-jazz klaver,
kiitusega, õp. Raun Juurikas
Laur Peedu – akordion, õp. Sirje Ojavee

TÄNAPÄEV
Praegu õpib Saue Muusikakoolis
üle 200 õpilase, töötab 27 õpetajat.
Kristiina Liivik – direktor ja
klaveriõpetaja aastast 1996
Terje Mäss – klaveriõpetaja aastast
1996, õppealajuhataja aastast 1998
Iljo Toming – kitarriõpetaja aastast
1996
Ulvi Kanter - solfedþoõpetaja aastast
1996
Harry Illak - puhkpilliorkestri dirigent
aastast 1996
Sirje Ojavee – akordioniõpetaja
aastast 1996
Pille Karras- kandleõpetaja aastast
1997
Juta Ross - viiuliõpetaja aastast 1997

Kirsti Raidma - muusikaloo ja
solfedþoõpetaja aastast 1997
Marina Jurtðenko - klaveriõpetaja
aastast 1998
Elviira Alamaa - poistekoori dirigent
aastast 1998
Sulev Sommer – saksofoni ja
klarnetiõpetaja aastast 1999
Gerli Kirikal - klaveriõpetaja aastast 2001
Elina Seegel - klaveriõpetaja aastast 2001
Jüri Hargel - flöödiõpetaja aastast 2001
Mihkel Mälgand - basskitarriõpetaja
aastast 2003
Ahto Abner - löökpillideõpetaja
aastast 2004
Tõnu Soosõrv – tuuba ja trombooni
õpetaja 2004
Tiina Kalvet - klaveriõpetaja aastast 2004
Riho Joonase - löökpillideõpetaja
aastast 2005
Georg Merioja – kitarriõpetaja
aastast 2005
Jaak Lutsoja akordioniõpetaja
aastast 2005
Jaak Oserov trompetiõpetaja
aastast 2005
Tarmo Pajusaarhelistuudio
reþisöör, juhataja
aastast 2005
Eve Pärnsalu - popjazz lauluõpetaja
aastast 2006
Vladimir Võssotski – pop-jazz
klaveriõpetaja aastast 2006
Marti Tärn - pop-jazz osakonna juhendaja
aastast 2006

3. veebruar 2007
Suuremad koosseisud on puhkpilliorkester,
poistekoor, jazzansambel “Jazz Beats”.

KONTSERT- AKTUS
27. jaanuaril kell 16.00 astus Saue Gümnaasiumi saali kogunenud piduliste ette Madis
Milling. Eestimaal tuntud lavakuju, telenägu
ja raadiohääl polnud juhuslik valik. Saue
Linnavolikogu aseesimees ja Saue Muusikakooli hoolekogu liige on Saue linnas juhtinud
mitmeid avalikke üritusi. Ette rutates peab
selle kirjatüki autor vajalikuks öelda, et tema
nähtud Madis Millingu ülesastumistest Saue
linnas oli see parim.
Vahetekstid ja kontsertpalade sissejuhatused
olid sisu ja vormiga, vaimukad, koostöös
esinejate ja publikuga loodi saalis südmlik,
lustlik ja kaunis peomeeleolu. Aga nüüd
kontserdiülevaade.

Esimesena esines Saue Poistekoor ja esitas
kaks laulu. Dirigeeris Elviira Alamaa, klaveril
Gerli Kirikal.
Poistekoor, kus praegu laulab üle 140-ne
3–18 aasta vanust poissi, on
osalenud mitmel rahvusvahelisel festivalil T ð ehhis,
Soomes, Slovakkias, Leedus.
Siis esinesid järgemööda Liisi
Pley (õp. Pille Karras), kes
tuntud tubli kandlemängijana
nii Harju- kui Eestimaal, Carol
Männamets (õp. Elina Seegel),
kes toonud mitmeid esikohti
Harjumaa klaveriõpilaste
konkurssidelt, andekas kitarrist
Joosep Talumaa (õp. Iljo
Toming), kes on Saue
Muusikakooli maakondlikel
kon-kurssidel alati esin-danud
auhinnaliste kohtade vääriliselt,
akordionist Ragnar Uustal
(õp. Jaak Lutsoja).
Linda Kanter (õp. Terje Mäss)
on mitmekülgselt musikaalne
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tütarlaps, kes on Harjumaal tuntud kui hea
klaverimängija ja laulusolist. Osaleb ka popjazz bändis. Kontserdil mängis ta F. Chopini
„Nokturn” op. 9 Es-duur
Saue Muusikakooli edukaim viiuldaja Märt
Mägi (õp. Juta Ross) esitas V. Monti
„Czardas”. Klaveril saatis Terje Mäss.

Kui siiani võis publik nautida keeruliste ja
tuntud muusikapalade heatasemelist
esitamist õpilaste esituses, siis nüüd tuli
kuulajate ette õpetajate trio Kristiina LiivikTerje Mäss-Tiina Kalvet. Kuuel käel
mängitud Ü. Mälgandi „Viljantrio” pani
kaks aastat tagasi ostetud kontsertklaveri
tõeliselt kõlama.

Märt Mägi

Laura Pley (õp. Jüri Hargel) mängis flöödil
Heino Elleri „Jõel”.

Laura Pley

Laura Kivik on kõige kauem Saue
Muusikakoolis
õppinud.
Alustas
kitarriõpingutega ja tänavu lõpetab
ksülofoniklassi õpetaja Riho Joonase juures.
Ksülofonil kõlas avamäng G. Bizet ooperist
„Carmen”

Laura Kivik

Noortebänd „Knapidoon” (Linda Kanter,
Janno Tomingas, Ragnar Uustal, Daniel
Lepik, Helena Anni, Carolina Laos, Marit
Väin) Marti Tärni juhendamisel avas Saue
Muusikakooli pop-jazzi poole esinemised,
jätkasid Holger ja Mario Marjamaa A.C.
Jobimi palaga „Quiet Nights Of Quiet
Stars”.
Vilistlaste bänd „Jazz Beats” alustas
2001.a. suvel õp. Iljo Tominga
juhendamisel. Tegid samal suvel esimese
esinemise Taanis, et Eesti Eurovisiooni
võidulaulu taani sõpradele esitleda.
Bändist on sirgunud tegevmuusikuteks
Karl, Kanter, Katrin Kvade, Holger ja
Mairo Marjamaa ning Kaarel Liiv.
Pärast vilistlaste esinemist jäi veel
kontserdi finaal – lavale tuli orkester Saue
Brass, mida dirigeeris Harry Illak ning
seejärel tõelise ühislaulmisega Kristiina
Liiviku komponeeritud “Muusika”.
Eeslauljad
Tütarlaste
ansambel,
saateansambliks
Õpetajate Bänd.
Kontsert sai läbi. Oli
t õ e l i s e l t
meeltülendav
kuulata, kuidas ühe
Eesti väikelinna
Muusikakool
suudab anda sellise
tasemega koolitust,
mis
võimaldab
nõudliku, maailmas
tuntud paladest
k o o s t a t u d

3. veebruar 2007

kontserdikava kõrgtasemel esitamisega
vabalt toime tulla.
Saue Muusikakool esitles oma sünnipäeval
ka vastvalminud CD plaati. Esitlusel ütles
Kristiina Liivik: Sügisel kuulutasime välja CD
plaadi kujunduse konkursi. Täname kõiki kes
osa võtsid. Asjatundjate lemmikuks kujunes
töö nimega “Noodid”, mille joonistasAnna- Liise Kalamees.
Plaadi esikaanel ilutseb vana
tamm, mis sümboliseerib
paika kus asume - Saue linna.
Selle tamme nimi võib olla
ka muusikatamm.Tamme
sügavad juured saavad rammu
laulust ja muusikast. Puul on
noori rohelisi lehti, mis
näitavad, et toimub pidev
uuenemine ja muutumine.
Muusikatammest kasvavad
välja pillid. Tamme otsas on
pillidel rahulik ja turvaline
olla. Kõige rõõmsamad on
selle üle väiksed inimesed, lapsed, kes usinalt
igat pilli püüavad omaks võtta. Muusikakooli
plaat on tagasivaade muusikakooli kümnele
tegevusaastale, millest kuulajani jõuab vaid
väike osa.

Tänu Saue Muusikakooli kollektiivile,
esinejatele, disainerile Juss Töömehele,
fotograafile Lembit Mihkelsonile, Saue
D þ ässistuudio helire þ isöörile Tarmo
Pajusaarele, Saue Linnavalitsusele ja
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Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupile.
Edasi jagatakse Saue Muusikakooli
õpetajatele, kelle nimed kõik ülalpool kirjas,
tänutäheks CD plaadid ja meenekarbid.
Seejärel jõuab tänamise järg toetajate ja
kaasaaitajate kätte. CD plaadi ja
meenekarbi saavad:
Saue linnavolikogu esimees Orm Valtson,
linnapea Ero Liivik, abilinnapea Rafael
Amos, linnavalitsuse kultuuri- spordi- ja
haridusvaldkonna peaspetsialisti Margit Ots,
Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets,
Saue Huvikeskuse juhataja Sirje Luberg,
linnavalitsuse pearaamatupidaja Ingrid Niid,
Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi
esimees Kalev Konsa, Harju Maavalitsuse
kultuuri ja spordiosakonna peaspetsialist
Ruth Pauls ning kultuuri ja spordiosakonna
juhataja kohusetäitja Riin Kivinurm. Tänu
väärivate inimeste ja organisatsioonide
loetelu jätkub: PR Firmareklaami tegevjuht
Raivo Ojapõld, Harjumaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimees Andre Sepp, Taani

Kuningriigi Ledoje- Smorumi Kommuuni
kauaaegne juht Jens Jorgen Nygaard,
Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve, Eesti
Muusikakoolide Liidu esnaine Urvi Haasma,

SAUE MUUSIKAKOOL 10. AASTANE
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Saue Muusikakooli hoolekogu esimehed Moonika Liiv
ja Sirje Piirsoo. Tänusõnad pälvisid ka Elina Siimon ja
Saue Muusikakooli hoolekogu liige Madis Milling.
Kõik meelespeetud ja tänatud polnud mitmesugustel
põhjustel saanud kohale tulla – neile toimetatakse
tänutähed kätte.
Saue Muusikakool oli oma tänud tänanud, järg jõudis
külaliste kätte. Kooli oli meeles pidanud ja tänusõnad
saatnud haridusminister Mailis Reps. Need andis üle

tema kohaletulnud nõunik. Eesti
Muusikaakadeemia nimel ter vitas
klaveriprofessor ja nii mitmegi Saue
Muusikakooli õpetaja õpetaja Aleksandra
Juozapenaite-Eesmaa. Saue linnast pärit
õnnitlejate järel said sõna G. Otsa
nimelise Tallinna Muusikakooli, Keila ja
Saku Muusikakooli esindajad. Õnnitlejate
pikas järjekorras olid veel UNICEF´i
Eesti osakonna juhataja Toomas Palu ja
Nõmme Jazzi esindaja.
Pidulik kokku-tulek hakkas lõpu poole
liikuma. Madis Milling juhatas sisse slaidiprogrammi. Saateks mängis verivärska
CD plaadi muusika
Lõpetuseks tänas Madis Milling kõiki
kohale-tulnuid ning suunas kogu rahva
kohvilaua ja vaba jutuajamise poole. Seal
jätkus kõike – ka elavat muusikat – veel
tükiks ajaks.

Mairo ja Holger Marjamaa

17. veebtuaril 2007
Kell 10.00 – 16.00
Keskuse pargis

LUMELINNA
EHITAMINE
Kõigile osavõtjatele üllatused
Parimatele ehitajatele
auhinnad!
Registreerimine kohapeal
Info: Anneli 6 790196
Korraldajad : Saue Linn ja
Saue Linna Lastekaitse Ühing
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LC Saue lionid külas
Helsinkki/Mannerheim
Lions klubil
LC Saue lionid teel Helsinkisse

2000. aasta 19. jaanuaril sõitsid kolm
Saue Lions klubi liiget - tolleaegne president Ants Torim, past president Henn
Vaher ning klubi liige Jaan Kriisa esmakordselt Helsinkki/Mannerheim
Lions klubi kutsel Helsingisse Charter
Night* üritusele.
Kuna Jaan Kriisal oli tööalane suhe
Helsinkki/Mannerheim Lions klubi
liikme Tapio Hakalaga, oli tekkinud
meeste peas mõte sidemete loomiseks nn.
sõprusklubide tasandil.
HARRY PAJUNDI
LC Saue past president
Käesoleva aasta jaanuari algul sai meie
klubi juba seitsmendat korda kutse
järjekordsele, seekord 20. juubeli Charter
Night üritusele. 20. jaanuari pärstlõunal
olidki 5 LC Saue liiget, 2006-2007 aasta
president Olev Trei ning neli past
presidenti: Ants Torim, Henn Vaher, Aado
Liblikmann ning käesoleva kirjatüki
koostaja Harry Pajundi uues Tallinki laevas
GALAXY teel Helsingi poole. Üritus ise
algas kell 18.00 Katajanokan Kasiinos
2006-2007 aasta presidendi Carl-Erik
Avellán´i ja Leedi Glory vastuvõtu ning

Kindral-major Pertti Salminen

presidendi tervituskõnega. Avakõnele
järgnes pidulik õhtusöök. Õhtusöögi juurde
kuulus juba traditsiooniline nn. Marskin
Ryypy ehk marssal Mannerheimi iga
söögikorra juurde kuulunud üks ääreni
täidetud pits jooki, mille koostisesse
kuulusid Extra Akvaviit, Pöytäviinaa,
Noilly Prat Vermouth Extra Dry ja Gin.
Allakirjutaja peab
siinjuures vabandama
oma
puudulikku
jookide tundmist ning
eksimise kartuses on
seetõttu kõik joogid
toodud selles kirjapildis, nagu seda on
andnud Helsinkki/
Mannerheim Lions
klubi oma tegevusajaloo kokkuvõttes.
Kehakinnituse järel sai
sõna kindralmajor
Pertti Salminen, kes
oma pooletunnises
sõnavõtus andis ülevaate Soome sõjaväe
kohast
tänapäeva
Euroopa Liidu liikmesriikide sõjavägede
hulgas, suhetest NATO ja USA-ga. Tegevja erusõjaväelaste kutsumine
klubi üritustele on klubi üks
traditsioonidest, mida on
jälgitud klubi loomisest alates.
Kuna Helsinkki/Mannerheim
Lions klubil täitus tänavuse
aasta jaanuaris 20 tegevusaastat, siis oli klubi liikme
Tabio Hakala poolt kokku
võetud ürikusse „LIONS
CLUB HELSINKI/MANNERHEIM 20 VUOTTA 1987 –
2007” kõik klubi tegevusaastate tähtsamad üritused,
väljakujunenud traditsioonid,

tähtsündmused ning kõikide aastate
juhatused ja liikmete nimekirjad.
Nimetatud üriku said mälestu-seks kõik
Charter Nightil viibinud lionid, külalised
Sauelt kaasa arvatud. Ürikuga tutvudes
peab tõdema, et tehtud on väga suur ja
põhjalik töö. See näitab ka, kui oluline on
klubi igapäevaste tegemiste talletamine.

LC Saue president Olev Trei ja
LC Helsinkki/
Mannerheim
president Car-Erik
Avellan meeneid
vahetamas

Järgnesid külaliste sõnavõtud. LC Saue
president Olev Trei tänas võõrustajaid
kutse eest ning kinkis LC Saue poolt
raamatu Olev Subbi maalidest.
Tänusõnad kutse eest ütles ka klubi auliige,
marssal Carl Gustav Emil Mannerheimi
vennapoeg, krahv Carl Gustav Mannerheim.
Charter Night lõppes südaöö paiku, pärast
ansambli saatel tantsu keerutamist.
Võõrustajatega hüvasti jättes kutsusime
Helsinkki/Mannerheim Lions klubi lioneid
koos Leedidega LC Saue Novembrikuisele
Charter Night-ile, mil Saue klubil täitub
10 tegevusaastat.
*Charter Night – Lions klubi iga aastane
asutamistähtpäeva oleng.
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PÄEVAKESKUS / TEATED

TÄHELEP
ANU!
TÄHELEPANU!
SEENIORIT
ANTS!
SEENIORITANTS!
09. veebruaril kell 15.00 alustame Saue päevakeskuses

SEENIORITANTSU TUNDIDEGA
Seenioritants on planeeritud toimuma
iga kuu teisel reedel kell 15.00.

Juhendajaks on Kulla Heina, kes juba 5 aastat tegeleb
nõmme päevakeskuse seenioreid juhendades.
Õpetaja Kulla soovis omaltpoolt huvitatuile öelda, et
tants on kõige ilusam liikumine ja seenioritants sobib
kõigile. Selles tantsus on armastust ja ilu, ta annab elule
teise kvaliteedi ja soojendab hinge.

TULGE TANTSIMA!
EESTI
DRAAMATEATER
Veel on võimalik tellida pileteid
eesti draamateatri etendusele

PÄIKESEPOISID
21.02 kell 19.00
sooduspilet 112.- ja
täispilet 160.- krooni

3. veebruar 2007

VABANDAME !
SELTSINGU TAMMETÕRU
KOGUNEMINE TOIMUB
22. VEEBRUARIL KELL 16.00
SAUE PÄEVAKESKUSES
(VAREM VÄLJAKUULUTATUD 23.VEEBRUAR)

Olete oodatud Lauluklubi

ISAMAALISTE LAULUDE ÕHTULE
mis toimub 9. veebruaril kell 19.00
Saue kooli saalis.
Juhendaja Katrin Järvlepp

! TEATED !
Psühhoterapeut PETRA POOLAMETSA

VASTUVÕTT TOIMUB

09. veebruaril koondise 9 – 1
Registreerimine telefonil 6 595 070
ÜLO PENDER NÄITAB
Saue päevakeskuses

VIDEOFILME
22.02 kell 15.00

SALME KULTUURIKESKUSES

7. MÄRTSIL 19.00
ESTONIA KONTSERDISAALIS

25. MÄRTSIL Kell 15.00

OPERETIPÄRLID
Rahvusooperilt Estonia
Alar Haak, Margit Saulep, Urmas Põldmaa
ning revüütrupp GOLDEN LADY
PILETEID
HINNAGA 60.- KROONI
ON VÕIMALIK TELLIDA
PÄEVAKESKUSEST.

Eesti armastatud meessolistid teevad naistepäeval
omapoolse kummarduse õrnemale soole romantilise
kontserdiga

“Meestelt Naistele”.
Esinevad Jassi Zahharov, Andres Dvinjaninov,
Indrek Kalda, Toomas Lunge, Joel Fr. Steinfeldt,
Uno Loop ja Vello Orumets.

ÜLLATUSED!
KORRALDAJA TARTU KONTSERT.
Pileteid võimalik kohe välja osta
päevakeskusest:
piletihind 175.- ja 150.- krooni.
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Linnavolikogu kehtestas Tule tn 24A,
Tõkke tn 8B, Ladva tn 1 ja Männiku
kinnistu detailplaneeringud, võttis vastu
Saue linna 2007. aasta eelarve.
Saue Linnavolikogu V koosseisu viieteistkümnes istung
toimus 18. jaanuaril 2007 ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Saue linna 2007. aasta eelarve II lugemine
(poolt 12 ja erapooletud 2, otsustati lugeda eelarve II
lugemine lõppenuks)
2. Saue Linnavolikogu 20. aprilli 2006 otsuse nr. 47
täpsustamine /ühehäälselt otsus nr. 81/.
Otsustati täiendada Saue Linnavolikogu 20.aprilli 2006. a
otsust nr. 47 „Saue linna üldplaneeringu ülevaatamisest”
punktiga 1 alljärgnevas sõnastuses:
“1. Saue linna haldusterritooriumil kehtib 2001.a.
koostatud üldplaneering kogu planeeringualal” ja saata
18. jaanuar 2007.a. otsus nr. 81 Harju maavanemale.
3. Saue linna Tule tn 24A detailplaneeringu
kehtestamine /ühehäälset otsus nr. 82/.
Kinnistu on suurusega 25 698 m2, sihtotstarbega
tootmismaa ja kuulub Paulig Baltic AS-le.
Detailplaneeringu eesmärgiks on laiendada tehast.
4. Tõkke tn 8B detailplaneeringu kehtestamine
/ poolt 10, erapooletud 4, otsus nr. 83/.
Planeeringu eesmärk on jagada kinnistu 5 053 m2 kolmeks
elamukrundiks ja liiklusmaaks.
5. Saue linna Ladva tn 1 detailplaneeringu
kehtestamine / ühehäälselt otsus nr. 84/.
Eesmärgiks on määrata Kaitseliidu hoone ümber krunt,
selle piirid, sihtotstarve ja ehitusõigus.Detailplaneeringuga
muudetakse üldplaneeringuga ettenähtud elamumaa
riigikaitsemaaks. Ala suurus on 2 188 m2, see jagatakse
kaheks kinnistuks.
6. Saue linna Männiku kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine /poolt 7, erapooletud 7, otsus nr. 85/.
Männiku kinnistu arendaja on OÜ Nortland Eesti.
Detailplaneering vastab Saue linna planeerimis- ja
ehitusmäärusele. Avalik väljapanek toimus 20.11.2006 kuni
03.12.2006, ettepanekuid ega vastuväiteid ei laekunud.
7. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine
Info võeti teadmiseks.
8. Saue Linnavolikogu 20.02.2003 a määruse nr 8
„Saue linna heakorraeeskirja kehtestamine” muutmine
/poolt 13, erapooletu 1 määrus nr 20/.
9. Saue Linnavolikogu 16.12.1999 a otsuse nr 38
kehtetuks tunnistamine /ühehäälselt otsus nr 86/.
Komisjoni ettepanekul otsustati tunnistada määrus
kehtetuks ja ja delegeerida rendihindade edaspidise
muutmise õigus linnavalitsusele.
10.Volikogu esimehele töö eest hüvituse määramine
/ poolt 13, 1 ei osalenud hääletamisel, otsus nr. 87/.
Volikogu esimehele määrati volikogu tööst osavõtu eest ja
volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvituseks
60% Saue linna omavalitsusteenistuse palgakorralduse
aluste kõrgeima palgaastme määrast s.o. 15 446 krooni
kuus.
11. Saue linna 2007.aasta eelarve kinnitamine
/poolt 12, erapooletud 2, määrus nr. 21)
12.Info
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12.1 rahvakohtunikukandidaatide valimise kord
Kandidaate võivad esitada omavalitsusüksuste volikogu
liikmed. Rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku
omavalitsusüksuse volikogu salajasel hääletusel,
meil on kolm kandidaati.
OTSUSTATI, et kandidaadid tuleb esitada hiljemalt
eestseisuse ajaks, see on 1. veebruariks.
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus väljastas ehitusload,
kinnitas projekteerimistingimused, arutas
sotsiaalküsimusi, määras teenindusmaad
maa munitsipaalomandisse taotlemiseks,
kinnitas alaeelarvete kuluartiklid ja
aastainventuuride lõppaktid,
nõustus lepingute sõlmimisega.
Linnavalitsuse 3. istung toimus 24. jaanuaril 2007 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Kivikangru tn 21-2 elamu projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr. 12/.
2. Muskaadi tn 17 elamu projekteerimise lisatingimuste
kinnitamine /korraldus nr. 13/.
3. Pärnasalu tn 11 ärihoone laienduse
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr. 14/.
4. Saue linna Tule tn 22D ja Tule Tule tn 20T kinnistute
detailplaneeringu algatamine /korraldus nr. 15/.
5.-6. Saue Linnavolikogu otsuste eelnõude „Saue linna
Kasesalu ja Tule tänavate vahelise maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine” ja „Saue linna Räni
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
7. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine,
endine maakoht „Rehe nr A-25” /korraldus nr. 16/.
8. – 20. Saue linna teenindusmaa määramine maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks( Puidu tänav T-3
maa-ala; Puidu tänav T-2 maa-ala; Puidu tänav T-1
maa-ala; , Tammesalu tänava maa-ala; Palgi tänava
maa-ala; Nõmmiku tänava maa-ala; Lehtmetsa tänava
maa-ala; Ladva tänava maa-ala; Laastu tänava maaala; Kuusemetsa tänava T-2 maa-ala; Kuusemetsa
tänava T-1 maa-ala; Koore tänava maa-ala; Juure
tänava maa-ala)
/korraldused nr-d 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29/.
21. – 25. Ehituslubade väljastamine (Kuuma 3,
Koondise 9-20, Kütise 17-11, Vana- Keila mnt 61,
Pärnasalu 29) /korraldused nr-d 30, 31, 32, 33/.
26. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr. 34/.
27. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine
/korraldus nr. 35/.
28. Sularahakassa, materiaalse põhivara ja
kuluinventari aastainventuuride lõppaktide kinnitamine
/korraldus nr. 36/.
29. Saue lasteaia töötajate toitlustamine
/korraldus nr. 37/.
Saue lasteaia personali toidurahaks kehtestati
14 krooni päevas.
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30. Tööalasele koolitusele lubamise korra kinnitamine
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
31. Saue Muusikakooli pillide rendihinna kinnitamine
/korraldus nr. 38/.
Saue Muusikakooli pillide rendihinnaks kinnitati 30 krooni
kuus.
32. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr. 39/.
Sünnitoetust a‘ 6 500 krooni maksti neljale lapsevanemale.
33. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 40/.
Sotsiaaltoetust maksti summas 25 500 krooni.
34. Hooldaja määramine /korraldus nr. 41/.
35. Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse
02.08.2006 korralduse nr 274 kehtetuks tunnistamine
/korraldus nr. 42/.
36. Erandkorras sünnitoetuse ja eelkooliealise koduse
lapse toetuse maksmine /korraldus nr. 43/.
37. Julie Kirves‘e sotsiaalhoolekandeasutusse
paigutamine /korraldus nr. 44/.
38. Sotsiaalteenuste rahaline kompenseerimine
/korraldus nr. 45/.
39. Maamaksust vabastamise ja maamaksusoodustuste
määramine /korraldus nr. 46/.
40. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr. 47/.
41. Saue linna toetuste suuruse kinnitamine
/korraldus nr. 48/.
• Kinnitati 2007. aasta Saue linna lastetoetuste
suurused alljärgnevalt:
- sünnitoetus 6 500 (kuus tuhat viissada) krooni
2007. aastal sündinud lastele;
- eelkooliealise koduse lapse toetus 290
(kakssada üheksakümmend) krooni;
- koolilaste toetused alljärgnevalt:
- esimesse klassi astujale 700
(seitsesada) krooni;
- 2.-12.klassis õpilasele 300 (kolmsada) krooni.
Lastetoetused makstakse välja lapsevanemale Saue
Linnavalitsuse korralduse alusel kandes raha
lapsevanema poolt esitatud pangakontole.
• Kinnitati Saue linna hooldajatoetuste suurused alates
1.02.2007 alljärgnevalt:
- hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale
400 (nelisada) krooni;
- hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale
600 (kuussada) krooni.
Hooldajatoetus makstakse välja hooldajale Saue
Linnavalitsuse korralduse alusel kandes raha
hooldaja poolt esitatud pangakontole.
• Kinnitati pensionäride ja puuetega inimeste
jõulutoetuse suuruseks 2007. aastal 300
(kolmsada) krooni.
Jõulutoetus makstakse välja pensionäridele ja
puuetega inimestele Saue Linnavalitsuse
korralduse alusel.
42. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu
“Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra
kehtestamine Saue linna” I lugemine
Eelnõu suunati teisele lugemisele.
43. Saue Linnavalitsuse 26.02.2006 a korralduse nr 31
“Infolehe Saue Sõna reklaami hinnad” täiendamine
/korraldus nr. 49/.
Korraldust täiendati punktiga 4 järgmiselt:
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4. Reklaami paigutamise eest infolehte tasutakse
ettemaksuna avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna
juhilt reklaamipinna broneerimisel saadud
broneerimisnumbri ja täpse reklaamihinna alusel
linnavalitsuse raamatupidamisele enne reklaami
„Saue Sõnas” ilmumist.
44. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus nr. 50/
45. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 51/.
Toetust eraldati:
• Saue Võrkpalliklubile 13 900 krooni, sellest:
- 12 500 krooni Saue linna võistkonna
osavõtukulude katteks Väikelinnade
Talimängudest;
- 1 400 krooni Eesti MV veteranidele
osavõtukulude katmiseks.
• MTÜ-le Karateklubi Kimura Shukokai 23 400 krooni
lastegruppide tööks I, II, III kvartalis.
• Saue Tenniseklubile 9 600 krooni laste- ja
noortegruppide tööks I kvartalis.
• Nõmme Spordiklubile 600 krooni 3 Saue noore
treeningkulude katteks I kvartalis.
• THK-88 HC Saue 100 000 krooni 2007. aasta
tegevuskulude katteks.
46. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 52/.
Reservfondist eraldati Saue Haridusselts Vitalise arvele
annetusena Tanel L indmäe taastusravi fondi 30 000 kooni.
47. Info
47.1 Ingrid Niid : 2006.a. eelarve täitmise statistika
47.2 Heli Joon: vabanenud Koondise 19-9 eluruumi
kasutamisest

Linnavalitsus arutas kooli juurdeehituse
hanke korraldamist, kinnitas
hinnapakkumise ja
eraldas reservfondist raha.
Linnavalitsuse neljas istung toimus 30. jaanuaril ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Kooli juurdeehituse hanke korraldamine
Otsustati läbi viia projekteerimise ja ehitamise ühishange ja
moodustada hanke ettevalmistamiseks töögrupp.
2. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr. 53/.
(rajamasina kohta parima pakkumise teinud firmaks loeti
I. T. Moto OÜ, summas 184 000 krooni koos käibemaksuga
ja
ARK-is registreerimisega.
3. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 54/.
Reservfondist eraldati 184 000 krooni väiketraktori
Kawasaki KVF 650 ostmiseks.
4. Info – linnavalitsuse kontrollisüsteemi põhimõtetest
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis
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Eestlased viie õnnelikuma
rahva hulka maailmas
teha. Et tahaksime igal hommikul tööle minna ja õhtul koju
tulla.
Et inimesed saaksid elada
õnnelikumat elu on vaja kõigis
eluvaldkondades Eestis veel
palju teha. Õnne mõjutavad
kõik riigijuhtimise valdkonnad, eriti aga haridus ja
majandus. Seetõttu tahan
majandus- ja rahandusinimesena seista eelkõige alljärgnevate sammude astumise
eest riigis.
TAAVI VESKIMÄGI
Ma tahan, et eestlased jõuaksid viie
kõige õnnelikuma rahva hulka
maailmas.
Õnn on täiesti objektiivne ja mõõdetav
nähtus. Teadlased on õnne uurinud
aastakümneid ja kaasaegses maailmas
hakatakse üha enam inimeste
õnnelikuks olemist väärtustama. Aeg
on pöörata tähelepanu ka Eesti inimeste
õnnelikuks olemisele.

Tallinna sisse- ja ümbersõiduteed
kaasaegseks.
Minu jaoks on oluline, et minu
kodukant Harju- ja Raplamaa areneks.
Selle piirkonna edasise arengu võti on
infrastruktuuri arengus. Tahan, et
Tallinna sisse- ja ümbersõiduteed ning
Viljandi maantee saaks rekonstrueeritud ja viidud täiesti uuele
tasemele.

Mitte ainult majanduslik jõukus ei
ole inimeste õnnetundeks tähtis.
Püüdlemine viie Euroopa jõukama riigi
hulka on hea, aga mitte piisav oludes,
kus Eesti paigutub rahvusvahelise
õnne-indeksi järgi 95 riigi hulgas
õnnetule 74 positsioonile. Eesti lapsed
on Euroopas peaaegu kõige õnnetumad.

Hea haridus algab õpetajatest.
Usun, et inimesed on õnnelikumad, kui
nad teavad, et lapsel on koolis hea ja ta
saab koolist teadmised ja oskused,
millega on võimalik tulevikus toime
tulla. Peame saama ühiskonna parimad
ajud koolidesse õpetajateks. Haritud
noorte õpetajaametisse tõmbamiseks
maksame neile 200 tuhat krooni
stardiraha ja fikseerime Riigikogu
tasandil pikaajalise palgatõusugraafiku.

Raha peab olema, aga õnn ei peitu
ainult rahas.
Rotterdami Erasmuse Ülikooli professor Ruut Veenhoveni võrdlevad
uuringud tõestavad veenvalt, et raha ja
õnne vahel puudub seos. Õnn on
eelkõige võimaluses lähedastega koos
olla ja eneseteostust pakkuvat tööd

Maailma parimad teadmised
koju kätte.
Maailma parimad teadmised peavad
jõudma meie lasteni. Ja seda sõltumata
vanemate rahakotist. Tahan, et riik
annaks õppevahendina põhikoolist
alates lastele tasuta sülearvuti ja tagaks
interneti püsiühenduse.

TASUTUD VALIMISREKLAAM

Euro, Eesti rahaasjade garantii.
Ma toetan konservatiivset eelarvepoliitikat ja seda, et riigieelarve oleks
tasakaalus ja riik ei võtaks laenu
tulevaste põlvede arvelt. Kindlus ja
selgus riigi rahaasjad julgustab säästma
ja investeerima. Usun, et euro kasutuselevõtt on Eestile üheks kindlamaks
garantiiks, et meie rahaasjad oleksid
korras ka tulevikus.
Seame tootlikkuse esikohale
Tõusvate tööjõukulude situatsioonis ei
ole Eesti ettevõtetel võimalik enam
jääda madala lisaväärtusega allhanke
juurde – tuleb tegeleda efektiivsema ja
innovaatilisema tegevusega. Meie
konkurentsieelis maailmas saab olla
ainult ideedes. Paneme pead tööle, et
viia eestlased globaliseeruva maailma
õnnelikemate rahvaste hulka! Anname
Eesti ettevõtetele 100 miljoni krooni
eest innovatsiooniosakuid, et osta
teadlastelt värskeid ideid ja julgeid
lahendusi.
Säästmine mõtteviisiks.
Usun, et piisavad säästud tagavad
kindlustunde tuleviku ees. Selleks toetan, et iga inimene saaks kuni 100 tuhat
krooni aastas investeerida tulumaksuvabalt kodu rajamisse, enda koolitamiseks, firma loomisesse või väärtpaberitesse.
Riik koju kätte.
Eestis on jätkuvalt liiga palju mõttetut
bürokraatiat ja jooksmist ametiasutuste
vahel. Riigi ja omavalitsuse teenused
peavad jõudma interneti teel iga
kodaniku koju. Selleks tuleb kehtestada
selged nõuded avalikele teenustele. Kui
riigi- või kohaliku omavalitsuse asustus
ei suuda neid täita on kodanikul õigus
küsida kompensatsiooni. Igas suuremas
külas peab olema avalike teenuste
punkt, kus on võimalik kõiki põhilisi
riigi- ja omavalitsuse asju ajada.
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Pakume Teile alljärgnevaid teenuseid:
! Rehvitööd autodele, mootorratastele ja
mootorrolleritele.
! Auto/moto iluteenindus (pesu, vahatamine,
poleerimine,tuleklaaside poleerimine, salongi
keemiline ja tavaline puhastus jpm..KEEMILISE
PUHASTUSE SEADE PUZZI 100 SUPER.).
Kasutame ainult USA turuliidri ja kogu
maailmas tunnustatud üle100.a. ajalooga firma
Meguiar’s Inc profisarja hooldusvahendeid!
! Autorent nii, juhiga, kui ilma.
! Haagiserent
(kinnine, mõõdud 4,2x1,9x1,2 kandevõime
456kg vints 0,8t,pealesõiduteed)

Tallinna Vangla kutsub kuni 55 aastaseid
mehi ja naisi oma meeskonda pakkudes tööd

SISEVALVE VALVURINA
Kandidaadile esitatavad nõudmised
• Eesti kodakondsuse omamine
• Vähemalt keskharidus ja seda
tõendava dokumendi omamine
• Riigikeele oskus vähemalt kesktasemel ja
seda tõendava dokumendi olemasolu mitteeestikeelse hariduse omandanute puhul
Töögraafikud ja palk
• 8 tundi iga päev
7930 krooni kuus bruto
• 12 tunnine vahetus graafiku alusel
8540 krooni kuus bruto
Vanglaametnikele laienevad avaliku teenistuse
seadusega kehtestatud soodustused ja
sotsiaalsed tagatised
Aadress ja kontakttelefonid
Tallinna Vangla asub aadressil
10138 Tallinn, Magasini tn 35.
Personaliteenistuse kontakttelefonid on
612 75 20, 612 75 21, ja 612 75 22.
Vastuvõtt tööpäevadel kella 9-st kuni 16-ni.
Võib saata elektronkirja elektronposti aadressidele
andres.niine@just.ee või olga.kostjanaja@just.ee.
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! Mototehnika hoiustamine talviseks ajaks
(mootorrattad, rollerid)
! Õlivahetus
! Autode ja mototehnika express-, ehk
pisiremont
! Auto/moto kulutarvikute müük läbi
interneti-kodulehekülje. Saksa
hooldusvahendite ja määrdeainete (Liqui Moly)
müük kohapeal.
Maksta teenuste eest saab kohapeal nii
sularahas, kui ka deebet-või krediitkaardiga
( Visa V PAY, Visa, MasterCard, Maestro).
Lisainfo ja teenuste broneeringud:
www.crystalservice.ee , info@crystalservice.ee

ASUME SAUEL, NURMESALU 26,
Tel: 53 426 393, 6 706 381

AS Draka Keila Cables (endise
nimega AS Keila Kaabel) on
Keilas asuv elektrikaableid
tootev ettevõte. Seoses
tootmismahu suurenemisega
võtame konkursi korras oma meeskonda

TOOTMISLIINIDE
OPERAATOREID
Nõudmised kandidaatidele:
• Tehniline taiplikkus
• Kohusetundlikkus
• Iseseisvus ja töötahe
• Valmisolek vahetustega tööks
• eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil
Omalt poolt pakume:
• Väljaõpet kohapeal
• Tulemustele vastavat töötasu
• Kindlat ja stabiilset töökohta.
Info telefonil: 6 747 466
e-mailil: info@draka.ee

OÜ Eurokraft MÜÜB ODAVALT

LÄBITÖÖTATUD HÜDRAULIKA ÕLI
aadressil: Tule 22, Saue.
Sobib vähem tundlikutesse keskkütte kateldesse.
SOOVITUSLIK OMA TAARA.
Info telefonil 52 71 169

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LTA T S I O O N

TA S U TA !

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14
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MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD

S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee
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Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

TEEN LÜKANDUSTEGA
GARDEROOBE
Hinnad soodsad! Garantii!
Tel: 50 290 75

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

