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Konkursi „Kaunis Kodu 2009” võitjad selgunud
Igaüks, kes on pikka aega osalenud konkursi Kaunis Kodu žüriis, võib kinnitada, et nende
aastate jooksul on selgelt hoomatavad muutused sauelaste lähenemises aiakujundusse.
Inger Urva

Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Inimesed on muutunud enesekindlamaks, koduümbruse
kujundamisel lähtutakse oma
vajadustest nii funktsionaalse
kui ka emotsionaalse poole
pealt.
Aeda rajatakse eelkõige
iseenda jaoks, selle nimel püütakse määratleda, mis teeb just
minu aiast kena ja mõnusa paiga. Koos eneseusalduse kasvuga on aiad muutunud eripalgelisemaks, peaaegu igast aiast
võis leida üllatusmomente.
Aedu külastades kuulsime
hulga toredaid jutte — igal aiaomanikul oli rääkida omapärane ja huvitav kujunemislugu,
pajatati aia seostest inimeste
elu ja maitse-eelistustega.
Konkursil kohtasime palju
põnevaid ideid, isetegemiserõõmu, julgust, suurt tahet,
koostööd ja pealehakkamist.
Kaunimate aedade seast parimate valimine ei olnud žüriile
sugugi kerge ülesanne ning
premeerituid sai algul kavandatust enamgi.
Mida hinnati?
Koduaedade hindamisel kaalutakse nelja suurt teemaderingi: terviklik ruumimõju, heakord, haljastus, väikevormid.
Viimaste olemasolu ei ole
kohustuslik, oluline on tehtud
valikute ja vormide kvaliteet.
Juhul, kui õuel puudub lipuvarras, ei saa väikevormide
hinne olla üle 10 punkti.
Pika ja pingsa vaagimise ja
punktide kokkulöömise järel

said tulemused alljärgnevad.
Eramute osas läksid I ja II
koht jagamisele, võrdselt said
punkte
Anni ja Ants Vöörmann,
Maamõõtja tn 5;
Marianne Kalmus ja
Mart Tõnnov, Maastiku 30.
III koha vääriliseks tunnistati Maire ja Tõnu Kumari koduaed Tammesalu
tn 2.
Väga kaunis oli ka konkursile esitatud Õilme ja Heiki
Kapi koduaed Mõõdu tn 10,
kus punktide kokkulöömisel
osutus kaalukeeleks lipumasti
puudumine.

Maastiku 30

Korruselamute kategoorias
tunnistati parimaks KÜ Koondise tn 19 AB, kuhu kuuluvad
Koondise tn 19 AB ja Koondise tn 19 CD elamud.
Otsustati välja anda ergutusauhinnad huvitavate aiakujunduslike lahenduste ja suurte
muutuste eest noortele koduaia
kujundajatele. Ergutusauhinna
said:
Siiri Pertel ja Virko Raagmets, Ridva tn 4;
Karin Paemre, Palgi tn 9.
Tänukirjade ja meenete üleandmine toimub sügisesel
Kauni Kodu üritusel, mille
toimumise ajast teavitame kutsetega.
Sellesuvisest ringkäigust
kaunitesse
koduaedadesse
saab lugeda lk 6 

Palgi 9

Tammesalu 2

Maamõõtja 5
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Linnavalitsuse 16. istung

Linnavalitsuse 19. istung

Linnavalitsuse 20. istung

Saue Linnavalitsuse 16. istung toimus 1. juulil 2009. aastal,
päevakorras oli:
1.
Kadakamarja 10 kaksikelamu projekteerimise arhitektuur-ehituslike lisatingimuste kinnitamine, II lugemine
/korraldus nr 212/.
2.
Saue linna katastriüksuste Maasika, Maasika 3, Uusaru
tn 10A,Uusaru põik 3 ümberkruntimisel moodustatud
katastriüksustele lähiaadresside ja maakasutuse sihtotstarvete määramine /korraldus nr 213/.
3.
Saue linna Tule tn 30, Tule tn 34, Tule tn 36 katastriüksuste liitmisel moodustatud katastriüksusele aadressi ja
maakasutuse sihtotstarbe määramine
/korraldus nr 214/.
4.
Saue linna Kuuseheki tänav T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 215/.
5.
Saue linna Kuuseheki tänav T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 216/.
6.
Saue linna Kuuseheki tänav T3 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 217/.
7.
Saue linna Kuuseheki tänav T5 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 218/.
8.
Koduse mudilase toetuse maksmine
/korraldus nr 219/.
9.
Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 220/.
10. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 221/.
11. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 222/.
12. Riigihanke „Laagri–Padula–Saue kergliiklustee projekteerimistööd“ (viitenumber 113253) pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja eduka pakkuja
kinnitamine /korraldus nr 223/.
13. Esindaja määramine „Pealinnaregiooni omavalitsusüksuste koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine“ projekti
elluviimiseks /korraldus nr 224/.
14. Teenistusliku järelevalvemenetluse lõpetamine
/korraldus nr 225/.
15. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Korteriomandite
vahetamise kompensatsioon“.
16. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele“.
17. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tule tänav 13
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“. /Otsustati suunata volikogu otsuste eelnõud kehtestamiseks
volikogusse/.
18. Info
18.1 Perioodil 11.06.2009 kuni 25.06.2009 sõlmitud lepingud.
18.2 Matustetoetuste maksmine 2009. a juunis.
18.3 Saue Linnavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 66
„Koolieelses lasteasutuses
18.4 Saue Linnavolikogu 18.12.2008 määruse nr 57 „Saue
linna 2009. aasta eelarve” § 6 punktide 1.2 ja 1.7
muutmine /Otsustati saata volikogu määruste eelnõud
volikogu fraktsioonidele seisukoha saamiseks/.

Saue Linnavalitsuse 19. istung toimus 5. augustil 2009. aastal, päevakorras oli:
1.
Volikogu otsuse eelnõu „Riigihanke „Investeerimislaenu
teenus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks“
(registreerimisnumber 112910) hankelepingu sõlmimisega nõustumine (I lugemine) /Otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
2.
Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise
eelprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine /korraldus nr 233/.
3.
Vaide läbivaatamine /korraldus nr 234/.
4.
Kaunis Kodu konkursi korraldamine Saue linnas
/korraldus nr 235/.
5.
Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 236/.
6.
Hooldaja määramine /korraldus nr 237/.
7.
Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine
/korraldus nr 238/.
8.
Info
9.1 Matusetoetuse maksmine 2009. a juunis
9.2 Marsruutbussiliini nr 208 taotlus
OÜ Toiran esitas 27. augustil teadaande marsruutbussiliini nr 208 teenindamise lõpetamisest alates 10.
augustist 2009. O t s u s t a t i: linnavalitsus ei nõustu
marsruutbussiliini nr 208 teenindamise lõpetamisega.
Maie Matsiselts, Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Saue Linnavalitsus võttis 19. augustil vastu määruse, mille
kohaselt võetakse paljulapseliste perekondade lastele lisaks
eelisjärjekorras lasteaeda ka mitmikud.
Määrusega muudeti Saue Linnavalitsuse 30.11.2005. a
määrust nr 5 „Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.
Määrus jõustus 24. augustil 2009 ning sellega saab tutvuda Saue Linnavalitsuse kantseleis ning Internetis aadressil:
avalik.amphora.ee/saue.
19. augusti seisuga on 2009. aastal Saue linna sündinud
57 last, kellest poisse on 28 ja tüdrukuid 29, nende seas
kaks paari kaksikuid. 

Saue Linnavalitsuse 19.08.2009 istungi päevakorras oli 20
küsimust, mis puudutasid maa kasutamist, ehitamist, sotsiaaltoetuste andmist, „Kauni Kodu” konkursi võitjate autasustamist jm.
1.
Saue linna Kasesalu tn 1 katastriüksuse maakasutuse
sihtotstarbe muutmiseks võeti vastu korraldus nr 239
„Saue linna Kasesalu tn 1katastriüksuse maakasutuse
sihtotstarbe muutmine“.
2.
Saue linna Taimla tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
võeti vastu korraldus nr 340 „Saue linna Taimla tänava
maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks“.
3.
Tule tn 6–8 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamiseks võeti vastu korraldus nr 341
„Tule tn 6–8 korteri rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine“.
4.
Tule tn 5 korterelamu välispiirde rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamiseks võeti vastu
korraldus nr 342 „Tule tn 5 korterelamu välispiirde rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine“.
5.
Kauguse tn 10A kaksikelamu sektsiooni laienduse ja
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamiseks võeti vastu korraldus nr 343 “Kauguse tn 10A
kaksikelamu sektsiooni laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine”.
6.
Maamõõtja tn 3 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamiseks võeti vastu korraldus nr 344
„Maamõõtja tn 3 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine“.
7.
Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna Ladva
tn 2 ja Tõkke tn 1 kinnistute detailplaneeringu kehtestamiseks otsustati saata eelnõu vastuvõtmiseks volikogu
augustikuu istungile.
8.
Sotsiaaltoetuste maksmiseks võeti vastu korraldus
nr 345 “Sotsiaaltoetuste maksmine”.
9.
Sünnitoetuste maksmiseks võeti vastu korraldus nr 346
„Sünnitoetuste maksmine”.
10. Toiduraha ja sotsiaalteenuste kompenseerimiseks võeti
vastu korraldus nr 347 „Toiduraha ja sotsiaalteenuste
kompenseerimine”.
11. Koduse mudilase toetuse maksmiseks võeti vastu korraldus nr 348 „Koduse mudilase toetuse maksmine”.
12. Hooldaja määramiseks võeti vastu võtta korraldus
nr 349 „Hooldaja määramine”.
13. Hooldaja määramiseks ja Saue Linnavalitsuse
05.11.2008 korralduse nr 427 kehtetuks tunnistamiseks võeti vastu korraldus nr 450 „Hooldaja määramine, Saue Linnavalitsuse 05.11.2008 korralduse nr 427
kehtetuks tunnistamine”.
14. Avaliku ürituse korraldamise lubamiseks võeti vastu
korraldus nr 351 „Avaliku ürituse korraldamise luba”.
15. Pärnasalu tn 36–4 korteriomandi enampakkumise
tulemuste kinnitamiseks võeti vastu korraldus nr 352
„Pärnasalu tn 36–4 korteriomandi enampakkumise
tulemuste kinnitamine”.
16. Konkursi „Kaunis Kodu” võitjate autasustamiseks võeti
vastu korraldus nr 353 „Konkursi „Kaunis Kodu” võitjate
autasustamine”.
17. Reservfondist raha eraldamiseks võeti vastu korraldus
nr 354 „Reservfondist raha eraldamine”.
18. Saue Linnavalitsuse 30.11.2005. a määruse nr 5 „Saue
linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt
väljaarvamise kord” muutmiseks võeti vastu määrus
nr 11 „Saue Linnavalitsuse 30.11.2005. a määruse nr 5
„Saue linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja
sealt väljaarvamise kord” muutmine”.
19. Saue Linnavolikogu 18.12.2008 määruse nr 57„Saue
linna 2009. aasta eelarve” § 6 punktide 1.2 ja 1.7
muutmise eelnõuga seotud probleeme otsustati arutada koalitsioonis.
20. Saue Linnavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 66
„Koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa
suuruse kehtestamise kord” muutmise eelnõuga seotud
probleeme otsustati arutada koalitsioonis.

Võlanõustamisteenus Sauel

Vastu võetud aktidega saab tutvuda linnakantseleis, õigusaktid avalikustatakse Saue linna kodulehel dokumendiregistris
Amphora.
Jekaterina Tikerpuu, Linnasekretär

Linnavalitsuse 17. istung
Saue Linnavalitsuse 17. istung toimus 15. juulil 2009. aastal,
päevakorras oli:
1.
Linnavalitsuse liikme puhkuse katkestamine /korraldus
nr 226/.

Linnavalitsuse 18. istung
Saue Linnavalitsuse 18. istung (erakorraline) toimus 16. juulil
2009. aastal, päevakorras oli:
1.
Hinnapakkumiste läbiarutamine /korraldus nr 227/.
2.
Riigihanke „Investeerimislaenu teenus Avatud Noortekeskuse ehitamiseks“ (registreerimisnumber 112910)
pakkujate kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine ja
eduka pakkuja kinnitamine /korraldus nr 228/.
3.
Teenistusliku järelevalvemenetluse algatamine
/korraldus nr 229/.
4.
Valimisteks ettenähtud raha kasutamine, valimiskomisjoni asukoha määramine /korraldus nr 230/.
5.
Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 231/.
6.
Hooldaja määramine /korraldus nr 232/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
11. september 2009

Saue linna valimiskomisjoni
TEADE
Saue linna valimiskomisjon asub Saue Linnavalitsuses (Tule
7, Saue linn) I korrusel ja on avatud igal tööpäeval alates
19. augustist 2009 kuni 14. septembrini 2009 alljärgnevatel
kellaaegadel:
19. augustil kl 14.00–17.00, edaspidi esmaspäeviti ja teisipäeviti (E, T) kl 09.00–12.00; kolmapäeviti ja neljapäeviti
(K, N) kl 16.00–19.00 ja reedeti (R) kl 13.00–16.00.
8. septembril kl 15.00–18.00
10. septembril kl 15.00–18.00
Meeldetuletuseks
1. Valimisliitude registreerimise dokumentide esitamise
tähtaeg algab 19.08.2009 ja lõpeb 03. 09.2009.
2. Kandidaatide registreerimisedokumentide esitamise
tähtaeg algab 19.08.2009 ja lõpeb 08.09.2009 (kell
15.00–18.00).
Vigade parandamine kandidaatide dokumentides lõpeb
10.09.2009 (kell 15.00–18.00). Valimiskomisjoni koosolek
kandidaatide registreerimiseks ja liisuheitmiseks toimub 11.
septembril 2009 kell 14.30. Kandidaatidel on õigus loobuda
ja dokumente tagasi võtta 14. septembrini 2009. Valimiste
kohta üldinfo: http://www.vvk.ee/index.php?id=11832
Jekaterina Tikerpuu, Saue linna valimiskomisjoni esimees

Mitmikud võetakse
lasteaeda eelisjärjekorras

Töötuks jäämine, terviseprobleemid, abielulahutus, ülemäärane kulutamine või ka võetud laenud, järelmaksud ja liisingud võivad tekitada olukorra, kus inimene satub võlgadesse,
millest omal jõul välja rabeleda ei suuda.
Võlanõustamine on mitterahaline nõustamisteenus, mille
all mõistetakse terviklikku abi, mis on suunatud majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele ja peredele. Selle teenuse
sihtgrupiks on kõik inimesed, kellele võlgnevus on muutunud
probleemiks, mida nad iseseisvalt lahendada ei suuda.
Eeltingimuseks teenuse osutamisel on vabatahtlikkus ja inimese motivatsioon oma võlgadega tegeleda. Võlanõustaja ei
jaga raha ega võta võlgnevusi üle, ta aitab välja selgitada võlgnevuse põhjusi, koostada majapidamiseelarvet ja maksegraafikut, ta on vahendajaks võlgniku ja tema võlausaldajate vahel.
Saue linna elanikele osutatakse võlanõustamisteenust
nii linnavalitsuses (info tel 679 0174, 679 0196) kui ka Saue
Päevakeskuses, tel 659 5070. 

Saue linna jäätmekava
avaliku väljapaneku tulemused
Saue Linnavalitsus teatab, et tulenevalt
Jäätmeseaduse § 56 lg 1, 2, 3, korraldati
jäätmekava eelnõu avalik väljapanek 20.
juulist 3. augustini 2009. a. Asjast huvitatud isikutel oli õigus esitada Saue Linnavolikogu eelnõu kohta arvamusi kirjalikus
vormis. Avaliku väljapaneku kestel ei laekunud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet, seega, tulenevalt Jäätmeseaduse § 56 lg 4, ei toimunud
4. augustiks väljakuulutatud avalikku istungit.

2

Saue Sõna

Linnavalitsus
Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Vastavalt “Korruptsioonivastase
seaduse” § 15 lg 3 ja Saue Linnavolikogu 10.06.1999 a määruse
“Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kord” p-le 4.3,
avalikustan Saue Linnavolikogu
liikmete ja Saue Linnavalitsuse
liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid 2008. a kohta,
seisuga aprill 2009.
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, osad ja muud
väärtpaberid. 9. Pangaarved
(pank, arve liik ja nende arv).
10. Võlad pankadele ja teistele
eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000.- krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta. 11.
Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise
ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid). 12. Muud regulaarsed tulud
(ei kuulu avalikustamisele tulu
konkreetne suurus). 13. Maksustatav tulu (füüsilise isiku eelmise
aasta, maksuametile esitatud tuludeklaratsiooni alusel – ei kuulu
avalikustamisele tulu konkreetne
suurus). 14. Dividenditulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise
aasta, maksuametile esitatud
tuludeklaratsiooni alusel – ei
kuulu avaldamisele tulu suurus).
Andmed abikaasa, vanemate ja
laste kohta (märgitakse vaid täiskasvanud isikud – ei kuulu avaldamisele).
Saue Linnavolikogu liikmed:
Priidu Kalbre
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (fraktsiooni esimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. 2 kinnistut: elamumaad (kaasomand),
maatulundusmaa; 7. Ford Sierra,
1993; Hyndai Gets, 2008; 8. ei
ole; 9. Swedbank – deebetarve,
SEB pank – deebetarve ja tähtajaline hoius; Sampo pank – deebetarve;10. ei ole; 11. ei ole; 12.
ametipalk põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele; 14. ei
ole.
Erki Kuld
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (komisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5.
ametipalk puudub; 6. üks kinnistu, elamumaa; 7. Mercedes Benz
1990; 8. ei ole; 9. Swedbank –
arveldusarve, SEB pank – arveldusarve; 10. Swedbank 220 000,
väikelaen 30 000; 11. ei ole; 12.
palk põhitöökohas, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Vello Krohn
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. 4 kinnistut: korteriomand, 3
elamumaad (kaasomandis); 7.
väikeveok MB 310D, 1996; sõiduauto MB 220,1996; 8. ei ole;

9. SEB pank – arveldusarve,
Sampo pank – tähtajaline hoius
ja arveldus; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. pension, volikogu liikme
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Kalev Lillo
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. ½ elamumaast; 7. ei ole; 8.
Hansa pensionifond K 3 osak
16 688 tk, Nordecon International lihtaktsia 340 tk, AS Olympic Entertainment Group aktsia
1450 tk, AS SEB Fondid Kasvufondi osak 4042 tk, City Service AB aktsia 1019 tk, AS SEB
Ühispanga Fondid Nordic Fund
osak 82 tk, SEB panga Fondid
Eastern Europe Small Cap Fund
osak 140 tk, AS Arco vara aktsia 1050 tk, Hansapanga Hansa
Ida-Euroopa aktsiafondi A–osak
47 tk, Hansapanga Hansa IdaEuroopa kinnisvara aktsiafondi
osak 57 tk; 9. Hansapank – 2
arveldus- ja 1 laenukonto, SEB
Ühispank – arveldusarve; 10. ½
Hansapank hüpoteek 550 000
kr; Hansaliising sõiduauto kasutusrent; 12. palk põhitöökohal;
volikogu liikme hüvitis; asutuste
nõukogu liikmetasud; 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
Malle Liiv
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (komisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. korteriomand; 7. Toyota Auris 2008; 8.
ei ole; 9. Swedbank – arveldusarve, SEB pank – arveldusarve;
10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas, volikogu komisjoni
esimehe hüvitis; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele; 14. ei
ole.
Monika Liiv
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. korteriomand (kaasomand); 7.
ei ole; 8. ei ole; 9. Swedbank – arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. palk põhitööl, tulu töövõtulepingutest, volikogu komisjoni
esimehe hüvitis; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele; 14. ei
ole.
Ero Liivik
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. ei ole; 7 ei ole; 8. OÜ Ditafoss
1 osak; 9. Ühispank – 2 arveldusarvet; 10. Hansapank 122 000 kr;
11. ei ole; 12. volikogu liikme
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Madis Milling
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (aseesimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. ei ole; 7. ei ole; 8.
Vanad ja Kobedad OÜ, ainuosanik; 9. Swedbank – arveldus- ja
väärtpaberiarve; 10. ei ole; 11.
Sampo pank – käendus ; 12. tulu
dividendidest, autorikaitsest, volikogu aseesimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Jaan Moks
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (komisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5.
ametipalk puudub; 6. 5 kinnistut:
maatulundusmaa (kaasomand),

3 elamumaad (ühisomand), korteriomand (ühisomand); 7. MB
C-180, 1998; MB C-180, 2002;
8. Tallinki aktsiad 1396 tk; 9.
Hansapank – arveldusarve, SEB
pank – arveldusarve, Sampo
pank – arveldusarve; 10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohal, volikogu komisjoni esimehe
hüvitis, pension; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele; 14. ei
ole.
Matti Nappus
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (volikogu komisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. 5 kinnistut: 4 elamumaad (üks
kaasomandis), 1 metsamaa; 7.
Hyndai Sonata, 2008; 8. ei ole; 9.
Ühispank – arveldusarve; 10. ei
ole; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohal, volikogu komisjoni esimehe hüvitis, pension; 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele;
14. summa ei kuulu avalikustamisele.
Raivo Ojapõld
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (fraktsiooni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5.
ametipalk puudub; 6. 2 kinnistut:
elamumaa, maatulundusmaa; 7.
ei ole ; 8. P.R Firma Reklaam OÜ
osakud 3400 tk; 9. Hansapank –
arveldusarve, Nordea pank – arveldusarve; 10. Nordea pank –
198 600 kr; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohas, volikogu liikme
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Andres Pajula
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. üks kinnistu: elamumaa
( ühisomand); 7. ei ole; 8. Swedbank Intressifondi A-osak 1806
tk; 9. Swedbank – 2 arveldusarvet, krediidiarve, väärtpaberiarve; SEB pank – arveldusarve;
10. Hansapank 166 000 krooni;
11. ei ole; 12. ametipalk põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Harry Pajundi
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige (komisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. 2 kinnistut – elamumaa, ridaelamu 1/8
osa; 7. Mazda 6, 2005; 8. Saue
EPT A-aktsia 1 tk, Saue EPT
P-aktsia 733 tk, Tallink Grupp
lihtaktsia 255 tk, SEB pensionifond; Hansa pensionifond; 9.
Hansapanga arveldus- ja krediidikonto, Ühispanga arveldus- ja
krediidikonto, Nordea panga
arveldus- ja krediidikonto; 10.
Nordea pank 160 800; 11. sõiduauto liising, õppelaenu käendus;
12. palk põhitöökohas, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Rainer Sternfeld
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. korteriomand; 7. sõiduauto
Saab, 1999; 8. Sternfeld & Laidre OÜ osak; 9. Hansapank – 2
arveldusarvet; 10. ; 11. ei ole; 12.
palk põhitööl, volikogu liikme
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele;14. ei ole.
Urmas Viilma
2. ei kuulu avalikustamisele;

3. volikogu liige (aseesimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. 2 kinnistut, elamumaa (ühisomand); 7. ei ole; 8.
SEB Progressiivse Pensionifondi
132 osakut; 9. Ühispank – 2 arvelduskontot ja 1 kaardikonto, 1
väärtpaberikonto, Swedbank – 1
arvelduskonto; 10. SEB pank –
eluasemelaen jäägiga 205 784.60
EUR; 11. SEB pank – hüpoteek
4 005 000 kr, Nordea Finance Estonia AS autoliising 2008 982 kr;
12. palk töölepingute alusel, volikogu aseesimehe hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Anne Teetamm
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. 2 kinnistut: korteriomand, elamumaa; 7. Peugeot 206, 2003; 8.
ei ole; 9. Swedbank – arveldusja krediidiarve, SEB – arveldusarve; 10. Swedbank 71 133; 11.
õppelaenu käendus; 12. palk
põhitöökohal; volikogu liikme
hüvitis;13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Maie Särak
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk
puudub; 6. 1 kinnistu; 7. ZAZ
965 AE (ühisomand), M-2138
(ühisomand); 8. Saue EPT aktsiad 4 tk, Tallink Grupp aktsiad
255 tk, Tallink Grupp 51 tk; 9.
SEB arveldusarve ja 3 tähtajalist, Swedbank arveldusarve;
10. ei ole; 11. ei ole; 12. palk
põhitöökohal; volikogu liikme
hüvitis;13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Saue Linnavalitsuse liikmed:
Rafael Amos
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus; 5. J-6, 30 450 kr + 15%
staažitasu; 6. 2 kinnistut: korteriomand, garaaž (kaasomandis);
7. ei ole; 8. ei ole; 9. Swedbank –
arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei
ole; 12. ei ole; 13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
Jüri Tümanok
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. Linnavalitsuse liige; 4. Saue
Linnavalitsus; 5. ametipalk puudub; 6. 4 kinnistut: 3 elamumaa
(ühisomand), 1 maatulundusmaa; 7. ei ole; 8. Eesti Telekomi
aktsiad 100 tk, Saue EPT aktsiad
158 tk, Teveko aktsiad 224 tk,
Swedbanga fondi osakud, Fovtestav osak 1 tk; 9. Swedbank –
arveldusarve, investeerimis- ja
väärtpaberiarve; 10. Swedbank 1
296 900 kr; 11. ei ole; 12. ei ole;
13. ei kuulu avalikustamisele;
14. summa ei kuulu avalikustamisele.
Vello Toomik
2. ei kuulu avalikustamisele;
3. palgaline linnavalitsuse liige;
4. Saue Linnavalitsus; 5. J-1,
21 750 kr k + 10% lisatasu staaži
eest; 6. 2 kinnistut: korteromand,
elamumaa; 7. ei ole; 8. ei ole; 9.
Swedbank – arveldusarve; 10. ei
ole; 11. ei ole; 12. väljamakstud
kogumispension; 13. ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Mati Uuesoo
2. ei kuulu avalikustamisele; 3. abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus; 5. J-8, 33 450 kr +
10% staažitasu; 6. 2 kinnistut:
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Koolitoetuse maksmine 2009. a.
Vastavalt Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määrusele nr
44 „Saue linna lastetoetuste maksmise kord“ maksab Saue
Linnavalitsus Saue linnas elukoha registreerinud õpilaste vanematele koolilaste toetust 2009./2010. õppeaastal kooliskäivate laste toetamiseks.
Toetust saavad kõik õpilased, kelle mõlemad vanemad on
registreerinud elukoha Saue linna elanike registris. Juhul, kui
üks vanematest ei ole registreeritud Saue linna elanike registris, makstakse alates käesolevast aastast koolilaste toetust
50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta). Toetust makstakse
üks kord aastas, ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november.
Toetussumma kantakse lapsevanema poolt kirjalikus avalduses näidatud arveldusarvele.
2009./2010. õppeaastal on koolilaste toetuse suuruseks lapse esimesel kooliaastal 1000 krooni ja järgmistel
kooliaastatel (2.–12. klass/kutseõppeasutuse viimane kursus) 500 krooni.
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi kantseleis, Saue Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel
www.saue.ee /sotsiaalhoolekanne–avalduste blanketid–koolitoetuse taotluse blankett/. Uusi avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu kuni 30. septembrini 2009.
NB! Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste toetuse avalduse 2005.–2008. aastal ja kelle lapsed käivad endiselt samas
koolis ning arveldusarve numbrid ei ole muutunud, uut avaldust toetuse saamiseks esitama ei pea.
NB! Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid 2009. aasta
kevadel põhikooli ning kelle lapsed asuvad alates 1. septembrist 2009 õppima kutsekeskharidust andvatesse õppeasutustesse, peavad esitama linnavalitsusele lapse koolitõendi või
õpilaspileti koopia.

Linnavalitsus vormistab
õpilaste bussi- ja rongikaarte
algavaks õppeaastaks
ÕPILASTE TASUTA SÕIT
BUSSILIINIL NR 190 SAUE–TALLINN
Saue linna elanike registris elukoha registreerinud õpilastel,
kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või keskharidust andvas
ametikoolis ja kelle üks vanematest on registreeritud elukohaga Saue linnas, on õigus tasuta sõidule bussiliinil nr 190.
Tasuta sõidukaardi saamiseks esitada linnavalitsusele
üks dokumendifoto, isikut tõendav ja õppimist tõendav dokument. Tasuta bussisõidukaart kehtib alates 25.08.2009
kuni 05.06.2010, soodussõit sama kaardi alusel alates
06.06.2010 kuni 24.08.2010.
ÜLIÕPILASTE JA PALJULAPSELISTE VANEMATE SOODUSSÕIT BUSSILIINIL NR 190 SAUE–TALLINN
Päevase õppe üliõpilastel vanuses kuni 35 aastat (k.a) ning
kolme- ja enama lapseliste perede vanematel on õigus soodushinnaga sõidule. Sooduskaardi saamiseks esitada linnavalitsusele üks dokumendifoto, isikut tõendav dokument ning
üliõpilaspilet. Soodussõidukaardi kehtivus alates 25.08.2009
kuni 24.08.2010.
ÕPILASTE TASUTA SÕIT ELEKTRIRAUDTEEL
Tasuta rongisõidu õigus on Tallinna ja Keila põhikoolides,
gümnaasiumides ja keskharidust andvates ametikoolides õppivatel õpilastel. Samaaegselt on õigus saada soodussõidukaart bussiliinile nr 190 (vt eelmine lõik — soodussõit). Elektriraudtee tasuta sõidukaardi saamiseks esitada isikut tõendav
dokument ja õppimist tõendav dokument. Kaart väljastatakse
esimeseks õppepoolaastaks, kuni 31.12.2009. Teiseks poolaastaks tuleb soovijatel tellida uus kaart. Teise poolaasta sõidukaardi kehtivus on kuni 05.06.2010.
Tasuta sõitu elektriraudteel ei ole võimalik taotleda Saue
Gümnaasiumi õpilastel.
NB! Linnavalitsus vormistab sõidukaarte õpilastele, kelle
registreeritud elukoht on Saue linnas ja kelle üks vanem on
Saue linnas elanike registris elukoha registreerinud.
Sõidukaarte vormistatakse Saue Linnavalitsuses 1. korrusel igal esmaspäeval kell 8–18 ja neljapäeval kell 8–17, lõunapaus mõlemal päeval kell 12–12.45.
Heli Joon, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 679 0174, 679 0196; heli@saue.ee

2 elamumaad (ühisomand); 7.
sõiduauto VW Tomareg 2007
(ühisomand); 8. ei oma; 9.
Swedbank – arveldusarve, krediidi- ja hoiusearve; 10. ei ole;
11. autoliising, hüpoteek elamule
1 950 000, õppelaenu käendused;
12. ei ole; 13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
Linnapea Orm Valtsoni ja volikogu esimehe Valdis Toomase
deklaratsioonid avalikustatakse
Riigi Teataja Lisas (www.riigiteataja.ee).
Lisaks eespool nimetatutele

on deklaratsioonid esitanud kõik
linnavalitsuses tööl olnud ametnikud ja allasutuste juhid (kokku 29 isikut). Volikogu määruse
kohaselt avalikustatakse nende
deklaratsioonid korruptsioonikahtluse korral.
Jekaterina Tikerpuu
Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise ja avalikustamise eest vastutav isik
NB! Andmed avaldatud vastavalt volinike endi poolt deklaratsioonis esitatuile.

Saue Sõna

Kool
Kool ootab lapsi õppima!

Kooliaasta avaaktused

Saue Gümnaasiumi direktori Jaan Palumetsa sõnul on kool ja õpetajad uueks õppeaastaks täiesti valmis. Septembris ootab lapsi lisaks aktustele ning kooli algusele tasuta koolitoit, oktoobris juba
esimene koolivaheaeg ning novembris kooli sünnipäevaüritused.
Gerli Ramler
„Tasuta koolitoitu saavad esimesel kuul siiski kõik, alates
esimeste klasside õpilastest
kuni põhikoolini,“ täpsustas
direktor. „Lihtsalt septembris
on kooliskäivate laste peale
minevad kulutused suured ja
üritame nii lapsevanemaid aidata. Kui rahaline seis lubab,
on võimalik ehk tasuta lõunaid saada ka jõulukuul.“
Tänavu alustab Saue Gümnaasiumis kooliteed kolm
esimest klassi. Kümnendaid
klasse on kaks ning üle viiekuue aasta oli võimalik valida
õppimist kas humanitaar- või
reaalklassis. Lisaks saab valida võõrkeelena saksa, inglise,
prantsuse või vene keelt. Õpilaste arv koolis jääb 820 lapse
ligi, mis on umbes sama palju
kui eelmisel õppeaastal. Muide, Saue kooli maksimaalne
laste arv on olnud 950. „Praegu on meil kolm esimest klassi,
kuid võib-olla kunagi on neid
neli?“ mõtiskleb Palumets.
Koolis alustab uuel õppeaastal tööd kolm uut õpetajat:
1C klassijuhataja Krista Merilo, 3B klassijuhataja Triin
Lille ja uus emakeeleõpetaja

Kerli Prass, kellest saab ühtlasi 4A klassijuhataja. Uute
õpetajate vajaduse tingis senise kahe õpetaja jäämine
pensionile ning ühe dekreetiminek, samuti võimalus teiste
õpetajate koormust vähendada. Kokku õpetab lapsi Saue
koolis 56 õpetajat.
Uudse võimalusena on
Saue lastel võimalik tellida
kooliskäimiseks koolivorm,
mille vastu on direktori sõnul
huvi täiesti olemas. „Püüame
ikka koolivormi propageerida, kuid kohustuslikuks ei saa
me seda teha. Samas soovitame soojalt kõigile õpilastele
vormi, sest seda soodustab ka
praegune majandusseis. Kui
kool on mainekas ja tahetakse siia oma lapsi panna, pole
mõtet häbeneda ka meie koolivormi!“
Lisaks on vormi võimalik
tellida ka õpetajatel. Üks osa
neist saab juba varsti kätte
kooli vestid ja nende seas ka
direktor Jaan Palumets, kes
lubas uut kena riietust auga
kandma hakata.
Tulemas on tihe kooliaasta
„See aasta tuleb hästi töine,
teeme kokkuvõtteid möödu-

nud kolmest aastast ja koostame sisehindamise kokkuvõtte, mis on väga põhjalik
töö. Sisehindamine puudutab
kõike — eestvedamist, majandust, õppetööd..,“ loetles
direktor. „Tänavu on meil
juubelieelne aasta, st järgmisel aastal saab Saue Gümnaasium juba 25! Sünnipäevapidustused toimuvad nagu ikka
novembris.“
Kool ja õpetajad on kooli alguseks igatahes valmis.
Kooli osas värskendati üks
klass ning uuendati kogu
keldris asetsev torustik, tänu
millele peaks soojus jõudma
kenasti igasse klassiruumi ja
koridorisoppi.
Mida oleks vaja veel teha,
on direktori sõnul turvalisuse
hindamine. „Segases majandusseisus on võõraste majja
sisenemisel nende registreerimine väga vajalik,“ jutustab ta. „Me peaksime oma
kooli veelgi turvalisemaks
muutmisel kasutama spetsialistide abi. Kuigi me ei saa
piirata gümnaasiumiõpilaste
liikumist, vastutame me põhikooliõpilaste turvalisuse eest
ning peame jälgima nende
tegevust kuni koolist lahku-

miseni, sh jälgima, et lapsed
ei suitsetaks.“
Minister on algklasside uue
maja poolt
„Head uut aastat!“ kõlas Saue
Gümnaasiumis fuajees 17.
augustil, kui kümned Harjumaa koolidirektorid ja -õpetajad kogunesid iga-aastasele
koolialguse-eelsele kokkutulekule. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega tõsteti
taas üles algkoolimaja ehituse
plaan, mida minister toetas ja
lubas omalt poolt selle kasuks
rääkida. Lisaks andis Lukas
ülevaate kooliõpilaste arvu
vähenemistrendist ning gümnaasiumide ja põhikoolide lahutamisest. Omaette teemaks
kujunes ka majandussurutis,
mille mõjul on koolidel lihtsam õpetajaid leida ning ülikoolidesse ja kutsekoolidesse
rohkem sisseastujaid.
„Praegu nõutakse koolilt
liiga palju, paberitööd ja raporteid, ent seda tahetakse vähendada. Eks iga kool saab sellele
ise ka kaasa aidata,“ märkis
Palumets. „Minister Lukas
avaldas lootust, et õpetajate
palkade kallale ei minda — ja
lubas selle eest hea seista.“ 

Linna uudised
Marsruuttakso nr 208 sõidab 23. oktoobrini
Majanduslikesse raskustesse sattunud Toiran OÜ teenindab
liini nr 208 marsruudil Tallinn–Mustamäe–Saue reisijaid kuni
23. oktoobrini.
Läbi Mustamäe Tallinna ja
Saue vahet reisijaid sõidutav
Toiran OÜ teatas juulis, et soovib liini teenindamise lõpetada. Et reisijateveo lõpetamisest
peab ettevõte informeerima
vähemalt 90 päeva ette, toimub
reisijatevedu 23. oktoobrini
2009. aastal.
24. juulil 2009 Saue Linnavalitsusele ning maakonnas
ühistransporti
korraldavale
Harju Ühistranspordikeskusele saadetud kirjas teatas ettevõte, et soovib reisijateveo 10.
augustist 2009 vähese liinirentaabluse tõttu lõpetada. Saue
Linnavalitsus vastas oma kirjas
ettevõttele, et ei ole reisijateveo
lõpetamisega nõus, kuivõrd ettevõte peab sellest informeerima vähemalt 90 päeva varem.
Ettevõte alustas Saue reisijate vedamist 2008. aasta no-

Marsruuttakso nr 208 sõiduplaan (tööpäevadel, E–R)
Saue–Tallinn

Tallinn–Saue

06.30

7.15

8.15

9.15

16.30

17.30

18.30

19.30

vembris — kaks kuud pärast
seda, kui eelmine teenuseosutaja septembrikuu alguses üleöö liini teenindamise lõpetas.
Nii Toiran OÜ kui ka Harju
Ühistranspordikeskus kinnitasid, et reisijatevedu antud liinil
lõppeb.
Ettevõte tõi põhjenduseks
selle, et kuude jooksul, mil
reisijatevedu teostatud on,
on välja kujunenud vaid neli
püsiklienti, kes nende liiniga
hommikul tööle ja õhtul koju
sõidavad. Reisijaid ei olnud

rohkem ka tipptunni ajal. Reisijate vähesuse tõttu on ettevõte tuntavatesse majandusraskustesse sattunud.
Ka Harjumaa Ühistranspordikeskuse liinimajanduse spetsialisti Luule Lehiste sõnul on
ettevõte kahjumis ning lõpetab
liini teenindamise. Uue vedaja
leidmist peab ta vähetõenäoliseks, sest sarnane saatus on
tema sõnul tabanud juba mitut
Harjumaa marsruutbussiliini
(näiteks Jõelähtme, Kose, Keila-Joa suunal). Liinidele uusi
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vedajaid ei ole leitud ning ka
olemasolevad on oma sõidugraafikuid hõrendanud.
Liin nr 208 sõiduplaan
ning piletiinfo
Liini marsruut on järgmine:
Olerexi tankla–Tule–Kuuseheki–Ladva–Pärnasalu–VanaKeila
mnt–Tõkke–Tallinna
ringtee–Pärnu mnt–Kadaka
pst–Kadaka tee–Mustamäe
tee–Endla–Kaarli pst–Estonia
(lõpp-peatus)–Viru ring–Pärnu mnt (Musumäe)–Kaarli
pst–Endla–Mustamäe tee–Kadaka tee–Kadaka pst–Pärnu
mnt–Tallinna ringtee–Olerexi
tankla–Tule–Kuuseheki–Ladva–Pärnasalu–Vana-Keila
mnt–Tõkke–Olerexi tankla
(lõpp-peatus).
Üksikpileti hind on 25
krooni. 

Saue Gümnaasiumi 2009./2010. õppeaasta avaaktused
toimuvad teisipäeval, 1. septembril 2009 järgnevalt:
• 2.–11. klass — kell 10.00 kooli staadionil.
Õpilastel koguneda kl 9.45 klassidesse, staadionile tullakse koos klassijuhatajaga. Riietus pidulik, koolimütsid.
• 1. ja 12. klassi aktus toimub kell 12.00 kooli aulas.
Õpilastel koguneda kell 11.30 klassidesse.
Saue Muusikakooli aktus toimub 1. septembril kell 18.00
gümnaasiumi aulas. Ootame kõiki õpilasi!
Edukat kooliaastat kõigile!

Haridusminister Tõnis Lukas
külastas Saue kooli
17. augustil toimus Saue Gümnaasiumis Harjumaa koolijuhtide kohtumine haridus- ja teadusminister
Tõnis Lukasega. Kohtumisel osales ka Saue linnapea Orm Valtson.
Pärast ametlikku kohtumist koolijuhtidega kutsus volikogu esimees
Valdis Toomast haridusministri ja
Saue Gümnaasiumi direktori Jaan
Palumetsa nõupidamisele, et arutada Saue Gümnaasiumi säilimist
gümnaasiumina ning võimalusi taotleda valitsuselt luba laenuvõtmiseks algkoolimaja ehituse rahastamiseks. Kohtumise
juures viibis ka IRL-i fraktsiooni esimees Rainer Sternfeld. Minister Tõnis Lukas avaldas arvamust, et Saue Gümnaasiumi
jätkusuutlikkus gümnaasiumiga on tihedas seoses algkoolimaja ehitamise lõpuleviimisega. Ta kinnitas, et omavalitsustel, mille senine laenukoormus on miinimumilähedane, on
ka praeguses eriolukorras, kus riik piirab valdade ja linnade
laenamist, siiski võimalus eritingimustel laenu võtta. Lukas
leidis, et Saue linnal on reaalsed võimalused laenu saamiseks olemas. Tingimusi tuleb veel täpsustada. Laenu saamine võimaldab lahendada kooli aastatepikkuse ruumipuuduse
probleemi ning loob olulised eeldused gümnaasiumi püsimajäämisele Saue linnas.
Urmas Viilma, Volikogu aseesimees

Septembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass
10.–12. klass

septembrikuus tasuta
378 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele pangas
Swedbank, a/a nr 221018424457 hiljemalt 31. augustiks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas
02.09. kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat, söökla
telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks vajaliku viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole: ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides, RK Teeninduse OÜ

Infopäev
Infopäev laste ja noorte vaba aja veetmise
võimalustest Saue linnas 2009./2010. õ/a
2. septembril kell 18.00-20.00 Saue
Gümnaasiumi saalis
Toimub
tegevuste tutvustamine, ringidesse registreerimine, kohtumine juhendajatega
Oma võimalusi tutvustavad: Saue Huvikeskus, Saue Muusikakool,
Saue Gümnaasium, Saue Noortekeskus, Saue Lasteaed, Saue Autokool,
Saue Võrkpalliklubi, Saue Jalgpalliklubi, Korvpalliklubi Marcus,
Saue Tenniseklubi, Saue Suusaklubi, Keila Swimclub Saue rühm,
Kergejõustikuklubi Tipp Saue rühm, Karate-klubi Kimura Shukokai,
Vibuklubi Sagittarius
Korraldab: Saue Huvikeskus
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Saue Sõna

Noored

Kultuur

Kunstilaager on INN!

Aitäh laulu- ja tantsupeolistele!

Saue Noortekeskus on juba 10 aastat korraldanud suviseid
kunstilaagreid, neist vähemalt viis viimast aastat Lastekaitse
Liidu õppe- ja puhkelaagris Pivarootsis, mis asub kaunis mereäärses paigas Läänemaal Virtsu lähistel Pivarootsi külas.
Tiina-Riin Uulma
Tegevusjuhendajatena ning
kasvatajatena on kunstilaagris tööl kõik noortekeskuse
noortejuhid, kes on läbinud
ka laagrikasvataja koolituse ning omavad sellekohast
tunnistust. Lisaks võtame
tööle abijõude tegevusjuhendajatena ning kaasame vabatahtlikke. Seda ikka selleks,
et laagripäev oleks sisutihe
ning arendav.
Noortekeskuse kunstilaager, mida on kõik need aastad
vedanud noortejuht Monika
Liiv, on noorte hulgas sedavõrd populaarne, et kohad
järgmiseks hooajaks broneeritakse juba laagri lõppedes.
Sõna on noortel endil:
Pivarootsi kunstilaager 2009
Äratuskell heliseb, kell on
saanud üheksa hommikul.
Kõik on väga unised, sest —
olgem ausad — kuigi öörahu
aeg on 23.00, pole vist keegi saanud sõba silmale enne
kahte-kolme öösel.
Kell 9.30 on hommikusöögi aeg. Pärast sööki algab
esimene tegevus. Kui see on
tehtud, saab lõunasööki ning
kohe pärast seda on siesta
aeg. Peagi saab tegelda päeva

teise tegevusega. Varsti saab
õhtusööki ning pärast seda
teeme me erinevaid maastikumänge, mälumänge või
spordime. Kell 20.30 saame
kätte oma öönäksid ja seejärel lõbutseme tantsumattidel,
laulame karaoket, ronime
ronimisseinal või mängime
näiteks... korvpalli. Peagi algab jälle see pikk-pikk öö...
Selline oleks väga lühike
ülevaade ühest Pivarootsi
kunstilaagri tüüpilisest päevast. Loomulikult toimub
siin laagris ka palju erinevaid
üritusi ja ettevõtmisi, võtame
näiteks Pivavisiooni või karaokevõistluse. Igal aastal
viiakse meid ka paatidega
merele, kus on kõigil väga
lõbus ning mis veel kõige pa-
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rem — ka toidupoe külastamine jääb selle aja sisse!
Laste muljeid laagri kohta
Greta (9) ja Elisabeth (9) avaldasid arvamust, et Pivarootsi
laager on väga hea koht uute
sõprade leidmiseks. Samuti
on nad siin olles õppinud ka
palju uut, nende eriliseks lemmikuks sai viltimine.
Kristinile (13) ja Valterile
(13) meeldivad väga siinsed
vaba aja veetmise võimalused ning nad tahavad siia
laagrisse ka järgnevatel aastatel kindlasti tulla.
Annaliis (16) ja Eliisa (17)
on väga rahul laagri toitlustamisega ning lisavad, et söögid
lähevad iga aastaga aina paremaks. Samuti on neile oluli-

ne, et saavad siin õppida eneseväljendust kunsti kaudu.
Petra (15) ja Annaliise
(14), kes on Pivarootsi laagris juba 6. ja 7. suve järjest,
arvavad, et veelgi kodusemat
laagrit lihtsalt ei leidu! Siit
on saadud palju uusi tuttavaid ja sõprugi.

Saue Linnapea Orm Valtson tänab kõiki hakkajaid
sauelasi, kes osalesid 25. üldlaulu- ja 18. tantsupeo
„ÜhesHingamine” protsessis ning esindasid Saue linna
tänavu juulikuu alguses toimunud suurel peol.
Laulu- ja tantsupeoga olid seotud järgmised Saue kollektiivid:
* Saue Gümnaasiumi „Väikeste Tüdrukute Koor“
Juhendajad: Grete Põldma ja Helle Käsk
* Saue Gümnaasiumi lastekoor „Tirtsutajad“
Juhendajad: Grete Põldma ja Sirje Ojavee
* Saue Gümnaasiumi Noortekoor
Juhendajad: Grete Põldma ja Sirje Ojavee
* Saue Gümnaasiumi 3. klasside rahvatantsurühm „Tammetõrukesed“
Juhendajad: Malle Liiv ja Vilve Nilk
* Saue Gümnaasiumi 3. klasside rahvatantsurühm „Päikeseratas“
Juhendajad: Malle Liiv ja Vilve Nilk
* Saue Gümnaasiumi 4. klasside rahvatantsurühm
Juhendaja: Loreida Veskioja
* Saue Gümnaasiumi 7.–9. klasside rahvatantsurühm
„Tammetõrud“
Juhendajad: Malle Liiv ja Vilve Nilk
* Saue Poistekoor
Juhendajad: Sirly Illak, Ulvi Kanter ja Gerli Kirikal
* Saue Poistekoori valikkoor
Juhendajad: Elviira Alamaa, Ulvi Kanter ja Gerli Kirikal
* Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester
Juhendajad: Sirly ja Harry Illak
* Rahvamuusikaansambel „Saue Kägara“
Juhendaja: Reet Jürgens
* Rahvatantsu naisrühm „Saue Kägara“
Juhendaja: Elena Kalbus
* Rahvatantsu segarühm „Saue Simmajad“
Juhendaja: Piret Kunts 

Kokkuvõtteks: ka mina olen
sama meelt, et pole olemas
teist sellist suvelaagrit, kus
on õhkkond nii kodune, inimesed nii omad ja tegevus
nii vaheldusrikas. Täiesti
omast kogemusest võin öelda, et Pivarootsi kunstilaagrist on võimalik leida endale
parim sõbranna, avastada endas uusi andeid ning lihtsalt
lõbutseda ja puhata. 

Noortekambad lagastavad koolimaja ümbruses
Tänavuse suve populaarsemaks noorte kogunemiskohaks osutus koolimaja ümbrus, kus lisaks mõnusale ajaveetmisele leidis
öösiti kahjuks aset ka palju pahategusid.

Saue Poistekoori 12. hooaeg

Vello Toomik
Haldi Ellam

4.–5. juulil toimunud XXV Üldlaulupeoga Tallinnas lõppes ka Saue Poistekoori 12. hooaeg.

Koolimaja ümbrus Nurmesalu tänaval on muutunud
noortekampade selliseks kogunemiskohaks, kus süüakse, juuakse, suitsetatakse ja
lõhutakse lillevaase, koolimaja aknaid, koolihoone
fassaadikatet ja kõike muud,
mis ette jääb.
Staadion on muutunud vaba
aja veetmise kohaks ka spordikaugetele noortele. Tullakse
kampadena, kunstmuruväljakul võetakse päikest, samal
ajal kui teised trenni teevad.
Süüakse, juuakse, suitsetatakse ja kindlasti näksitakse
magustoiduks sihvkasid, mille
koorte laialisülitamises võisteldakse. Samuti segatakse
treeningul olijaid ning risustatakse väljakut.

Staadion on ikkagi sportimiseks mõeldud!
Nurmesalu tänava alajaama
taga kiikede juures korraldatakse öistel tundidel kärarikkaid
„etendusi”, millega segatakse
ümbruskonna elanikke rahu.
Kui noortel palutakse lahkuda, siis küsivad nad, kus
on keelavad sildid. Igal pool
ei pea olema keelavaid silte,
inimene peaks ise aru saama,
mida võib teha ja mida mitte.
Eelkõige algab kõik kodusest
kasvatusest.
Linnavalitsus kutsub noori
korrale ja juhib ka lastevanemate tähelepanu sellele, et nad
tunneksid rohkem huvi oma
järeltulijate asukoha ja tegemiste vastu.
Informatsioon koolimaja
juures toimuva kohta on saadetud ka politseisse ja turvafirmale G4S.

Tulevikus kavatseme ajalehes avalikustada ka oma
„kangelaste” täisnimed. Praegu nimetaksime lihtsamalt —
lõhkujatena on teada Tõnu O.,
Kristjan P. ja Andrus J.
Meeldetuletuseks noortele
ja lapsevanematele
Väljavõte Saue linna avaliku
korra eeskirjast (Saue Linnavolikogu 17. aprilli 2003. a
määrus nr 1)
7. Avaliku korra tagamiseks
on keelatud:
7.1. lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada
kaaskodanikke või rikkuda
ükskõik millisel muul viisil
avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja
heade kommete vastu, solvata
oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;

7.18. alla 16-aastasel alaealisel viibida täiskasvanud
saatjata avalikus kohas kella
23.00–6.00.
Ajavahemikul
1. juunist kuni 31. augustini
on alaealisel keelatud viibida
täiskasvanud saatjata avalikus
kohas kella 24.00–5.00;
8. Öörahu linnas kehtib kella 23.00–7.00 ja öörahu rikkumine ükskõik millisel viisil on
keelatud, välja arvatud avariiliste või heakorratööde korral.
Vastutus
26. Eeskirja rikkunud isikute suhtes rakendatakse karistusi, trahve ja ettekirjutusi vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
27. Trahve ja ettekirjutisi
võivad määrata selleks õigust
omavad ametiisikud ning
Saue Linnavalitsuse määratud
isikud. 

Meenutada on viimasest hooajast palju: poisteansambli
võidud nii Harjumaa vokaalansamblite konkursil kui ka Tallinnas toimunud ansamblite konkursil Volüüm; kaunid ja
meeleolukad jõulukontserdid Sauel ja Keila Uusapostlikus
kirikus; rasked ja pingelised laulupeo eelproovid; kurb meel
ärajäänud poistekoori reisi pärast osalemaks Poolas toimunud koorikonkursil; poistekoori solistide edukas esinemine
solistikonkurssidel; mõnusad poistekoori kevadkontserdid
Sauel ja Tallinna Matkamaja suurepärase akustikaga saalis;
osalemine Eesti Meestelaulu Seltsi üleriigilises poistekooride laagris Põltsamaal ning seal saavutatud magus üldvõit;
lõpuks valikkoori pääsemine laulupeole ja osasaamine tõeliselt suurest Eesti rahva peost — ÜhesHingamisest.
Dirigentide poolt eriline
tänu nende poiste vanematele, kes sel pingelisel hooajal
oma lastele toeks olid ning
ei pidanud paljuks neid kasvatada ja raskel hetkel takka utsitada, mis võimaldas
lõpuks saavutadagi sellise
suurepärase ÜhesHingamise koos 100 000 inimesega
Tallinna lauluväljakul.
Kohtumiseni sügisel!
Elviira Alamaa

5

Saue Sõna

Teated
Saue Päevakeskus

Oi kui palju ilu!
6. augustil toimus traditsiooniline ringkäik Saue linna kõige kaunimates aedades, huvilisi oli sedakorda
rekordiliselt palju — päikesepaisteline ilm meelitas
ligi üle 50 inimese, kelle seas oli nii mõnekuuseid
lapsukesi kui ka soliidses eas uudistajaid.
Ringkäigud Saue kaunimatesse koduaedadesse algasid
kümmekond aastat tagasi. Aastatega on välja kujunenud
kindel grupp aiandushuvilisi, kes igal aastal selleks ürituseks aega leiavad.
Staažikas teatriteoreetiku sugemetega Koidula Soosalu leiab, et ringkäigud koduaedadesse on Saue linna elu
edasiviimises suurt osa mänginud ning üritus muutub iga
aastaga aina paremaks nagu sissemängitud teatrietendus.
Ka inimesed suhtuvad sellesse positiivselt ning ei häbene
oma aedade näitamist. Lisaks esteetilisele ilule on ringkäigud paljudele ka inspiratsiooniallikaks ning annavad võimaluse kogemuste vahetamise teel aianduse erialal targemaks saada.
Proua Soosalu peab hea sõnaga meeles ka iga-aastast
Saue linna kodukaunistajate tänamiseks korraldatavat
vastuvõttu, mis on paljudele linlastele väga meeldivaid mälestusi jätnud.

KÜ Koondise 19 AB

Ridva 4

Kommentaare koduaedade kohta
Anni ja Ants Vöörmann, Maamõõtja tn 5, I-II koht
Selles kodus oli silmatorkavalt ilus ja suur eesaed, kus
ka lipumast oli heas korras maja ees hästi eksponeeritud.
Meeleolu lisasid oskuslikult paigutatud valgustid ja väga
rikkalik taimekooslus — oli näha, et pererahval meeldib
oma aias erinevaid taimeliike kasvatada ning neid oskuslikult sobitada. Kodusust lisas ka sõbralik mini-kolli.
Marianne Kalmus ja Mart Tõnnov, Maastiku 30, I-II k
Kiviloo linnaosa inetust pardipojast on uue, tööka ning
asjaliku omaniku käe all kasvanud kaunis luik. Hoolimata
väikesest krundist, paistsid aias silma kaunid kivikooslused, mis olid lilledega elustatud, lisaks puhtus ja kord. Puhkehetkedeks oli rajatud kaunis terrass ning kaminanurk.
Maire ja Tõnu Kumari Tammesalu tn 2, III koht
Teise maailmasõja eelsel ajal soetatud kodust õhkas
Pätsi-aegse maja ja aia soliidset hõngust. Maja ja aed olid
teineteisega täiuslikus kooskõlas, omavahel sobisid nii
maja arvukad igihaljad puud, kodu fassaadi toonid ning aia
hubasus.
Siiri Perteli ja Virko Raagmetsa kodu Ridva tn 4 pälvis
ergutuspreemia suurte muutuste eest koduaia kujundamisel. Hämmastavalt lühikese ajaga — aastaga — on loodud
midagi sellist, mis muidu võib 20 aastat aega võtta. Hiliste
õhtutundideni koduaia kenaks muutmisele pühendunud
noore pere koduloomise tahe avaldas paljudele sauelastele muljet!
Karin Paemre, Palgi tn 9, pälvis ergutusauhinna huvitavate aiakujunduslike lahenduste eest. Suur aed, mis
ülimalt hästi peegeldas perenaise töökust ja loovust, oli
nooruslik, värvirohke, mitmekesine ja märkimisväärselt
lapsesõbralik.
Õilme ja Heiki Kapi koduaed Mõõdu tn 10 oleks saanud
paremagi hinde, aga punktide kokkulöömisel osutus kaalukeeleks lipumasti puudumine. Komisjonile meeldis aeda
sisenedes tekkinud kodutunne ning väike, väga oskuslikult
kaunistatud hubane siseõu, mille iga ruutsentimeeter oli
hästi ära kasutatud. Värviliste lilledega kaunistatud rõdukastid olid nagu palsam hingele. Aias ei puudunud ka kasvuhoone, mis ikka ühe mahepõllundust viljeleva eesti kodu
juurde käib.

Saue Zoovetvaru — Harjumaa
kaunimaid haljastajaid
Kodukaunistamise Harjumaa Kogu selgitas konkursi „Kaunis Eesti kodu 2009“ raames toimunud ringsõidul välja
maakonna kaunimad kodud, tootmisettevõtted ja ühiskondlikud hooned-rajatised.
Sauelt saavutas parima koha OÜ Zoovetvaru, võites
kaunimate ühiskondlike hoonete ja tootmisettevõtete arvestuses kolmanda koha. Ettevõte pälvis eriauhinna ka
Saue Ettevõtete liidult. Zoovetvaru valiti eelmisel aastal
Saue linnasisesel Kauni kodu konkursil linna kaunimaks
ettevõtteks.
Täiendavalt saab konkursist lugeda Harju Maavalitsuse
kodulehel www.harju.ee.

• 01.09.09. kell 13.00 naisvõimlemine
KÕIK UUED VÕIMLEJAD ON OODATUD!
• 02.09.09. kell 09.15 tervisevõimlemine
• 02.09.09. kell 17.00 tantsuansambel „Vokiratas”
• 07.09.09. kell 17.00 MTÜ Saue Maleklubi
• 08.09.09. kell 10.00 naisansambel „Rukkilill”
• 09.09.09. kell 15.00 vabadusvõitlejate koosviibimine
• 10.09.09. kell 15.00 saksa keel (edaspidi aeg muutub)
• 11.09.09. kell 12.00 päevakeskuse sünnipäeva tähistamine
• 14.09.09. kell 19.00 Teatrihuvilised korraldavad Ugala
teatri etenduse „Börs ja börsitar” (autor ja lavastaja Ott
Aardam) külastuse Draamateatris. Naljakas lugu tõsistel
teemadel kestab 2 tundi 30 min; pileti hind 160 krooni
(2. rida); piletite eest saab maksta kuni 03.09.09.
• 15.09.09. kell 15.00 kohtumine Armeenia Kultuuriseltsiga. Eesti ja armeenia rahvustoidud; esinevad Armeenia ja
Saue Päevakeskuse kollektiivid. Osavõtust palume teatada
hiljemalt 10.09.09. telefonil 659 5070.
• 16.09.09. kell 13.00 Silvi Mänd’i loeng „Loodusannid
tervistavad”
• 22.09.09. kell 12.30 Armeenia kiriku külastus Tartu mnt
16. Koguduse tööst räägib kohaliku koguduse esindaja.
Buss 190 väljub Saue Kaubakeskuse juurest kell 10.50;
osavõtust palume teatada telefonil 659 5070.
• 03.09.09. Reisihuvilised korraldavad reisi Kunda kanti!
Kell 8.00 väljasõit Saue kaubakeskuse juurest. Aaspere
ja Vanamõisa mõisad, Karula, Vainupea (rand, kalmistu,
kabel, Kaarnakivi), piki põhjarannikut läbi Eisma ja Rutja
Karepale, R. Sagritsa kodutalu-muuseum ja Kunda parunite suveloss, Toolse linnuse varemed ja Toolse jõe org. Metsaantsu talu, kus on jaanalinnud, Austraaliast pärit emud,
faasanid jt huvitavad kodulinnud, kultuurmustika istandus
ja muistne linnusemägi. 14.30 eksootiline lõunasöök
Metsaantsu talus. Kronkskallas — ainus kõrge kallas Lääne-Viru rannapangal, ca 16 m, Kunda tsemendimuuseum,
sügav jõeorg, Baltimaade vanim hüdroelektrijaam ja vana
tsemenditehase varemed, Letipea, kus asub Eesti suurim
rändrahn — Ehalkivi. Malla mõis ja Kunda mõis. Sauel tagasi umbes kell 21.00. Hind 400 krooni; registreerumine
Saue Päevakeskuses, info telefonil 659 5070.
• Jätkub iganeljapäevane poering ja jututuba,
kell 9.30–11.30.
• 03.09.09. alustab sügishooaega massöör Kaire Sildnik,
registreerimine telefonidel 659 5070 ja 5559 5228.
• Igal reedel alates kell 11.00 juuksur Anne Toomist, registreerimine telefonil 5565 5690.
• Reisijuht Jaan Maasingu välisreiside kavaga on võimalik
tutvuda päevakeskuses.
• 01.09.09. kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek
• 18.09.09. kell 17.00 Seltsingu Tammetõru koosolek
Täpne ringide töögraafik ja klubide, seltsingute jm tegevuskava ilmub ajalehes Saue Sõna 11.09.09.

vesiaeroobika

Alates 14. septembrist 2009 algavad Saue ujulas
taas vesiaeroobika treeningud.
Trennid hakkavad toimuma esmaspäeviti
ja kolmapäeviti algusega kl 19.30. Kuupilet maksab
septembris 6 x 70 = 420 krooni. Üksikpilet 90 kr.
Tere tulemast Saue ujulasse!

Vaimu- ja kehastuudio SAKURA

Pakume MASSAAŽi (üld-, laavakivi, tselluliidivastane
massaaž; aroomiteraapia) UUS! Fitnessmassaaž
Detox jalavann; Kaaniravi
Hinnad soodsad. Täpsem info: www.sakurastudio.ee
Aadress: Sooja t 1 (2. korrus), Saue, tel: 5454 4559

Vana Baskini teatri etendus „Taaskord“

9. oktoobril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi aulas

Autor: LAWRENCEROMAN (USA)/tlk JÜRI KARINDI; Lavastaja: IVO
EENSALU; Kunstnik: MARE RAIDMA; Osades: ITA EVER (Eesti Draamateater), ANNE PALUVER, HELENA VANNARI (Tallinna Linnateater),
TÕNU KILGAS ja MADIS MILLING

Piletid hinnaga 125.-/150.- krooni müügil Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124) T–N kl 15.00–18.00

Vibuklubi Sagittarius

õnnitleb oma
liikmeid 2009. a välihooajal saavutatud heade tulemuste
eest tiitlivõistlustel!
Eesti Meistrivõistlustel saavutasid kadettide vanuseklassis Pearu Jakob Ojamäe I koha ja Henn Tomson III koha,
täiskasvanutest Andrei Gerassimov III koha.
Tähelepanu — ootame kõiki huvilisi algajate treeningrühma Töö pst vibuplatsile! Täpsem info treeninguaegade kohta
www.sagittarius.ee. Kohtumiseni viburadadel! 
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Täiskasvanutele
Sügishooaeg 2009

• Seltskonnatants
Trennid toimuvad alates oktoobrist pühapäeviti kl 18.30
Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Käthe Kobin
• Line-tants algajatele
Trennid algavad 6. septembril kell 17.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Kaie Seger
• Kõhutants
Tunnid toimuvad alates 1. oktoobrist neljapäeviti kell
18.00 Saue Gümnaasiumi peeglisaalis. Juhendaja Mai
Suvi
• Rahvatants
Saue Simmajad, segarühm. Alustame oktoobris.
Otsime oma ridadesse uusi tantsijaid! Info: Kalev Israel,
tel 507 8758, e-mail: kalev.israel@mail.ee
Saue Kägara, naisrühm. Alustame 7. septembril kell
20.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Elena
Kalbus
• Rahvamuusika ansambel
Alustab septembris. Juhendaja Reet Jürgens
• Keraamika (täiskasvanutele)
Alustame 7. septembril. Tunnid hakkavad toimuma
esmaspäeviti kell 18.30–21.00 Saue Gümnaasiumis
keldrikorruse keraamikaruumis. Juhendaja Virve Laan.
Ootame ka uusi osalejaid!

Õpilastele vanuses 7–18 a,
2009./2010. õ/a

Huvihariduse õppeaasta algab 7. septembril ja lõpeb
31. mail. Koolivaheajad on vastavuses üldhariduskooli
vaheaegadega.
• Showgrupp Vikerkaar-Saue,
juhendaja Elo-Marika Kongo.
Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti
kell 16.00–20.00 Saue Gümnaasiumi saalis
• Plokkflööt, õpetaja Reet Jürgens

Saue Huvikeskuse KUNSTISTUUDIO ringid

• Keraamika, õpetaja Reet Vester
Saue Gümnaasiumi ruumis nr 407. Voolitakse savist
pisiplastikat ja reljeefe, valmistatakse kruuse, vaase,
taldrikuid jm. Põletatakse ja glasuuritakse ning õpitakse
erinevaid keraamika töövõtteid.
• Meisterdamine, õpetaja Made Kaares
Esmaspäeviti kell 13.00–15.00 ja kell 15.00–17.00
Saue Gümnaasiumi keldrikorrusel, Saue Huvikeskuse
keraamika töötoas. Õpitakse tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse erinevatest materjalidest: savi,
kips, puu, papp, paber, vill ja looduslikud materjalid.
• Käsitööring, õpetaja Monika Liiv
Esmaspäeviti kell 14.00–17.00 Käsitöökeskuses Kütise
tn 4. Õpitakse siidimaali, riidele trükkimist, viltimist ja
teisi toredaid tekstiilitehnikaid.
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon,
õpetaja Virve Laan
Alustame neljapäeval, 10. septembril kell 15.00–18.30
Saue Gümnaasiumi ruumis nr 117. Tunnid toimuvad
kahel päeval nädalas. (Kompositsioonitund keldrikorrusel Saue Huvikeskuse keraamika töötoas). Õpime
joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli
ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme, plakateid ja
katsetame kõrgtrükitehnikaid erinevatel materjalidel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Täiendav õpilaste registreerimine showgruppi VikerkaarSaue ja Kunstistuudio ringidesse ning lepingute sõlmimine
lapsevanemaga toimub Saue Huvikeskuse ruumis 124
(Saue Gümnaasiumi I korrusel ) 3.–4. ja 7.–10. septembrini kell 10.00–18.00. Info tel 659 5009.

SPORT

• Korvpall tüdrukutele, SK Marcus korvpall, treener
Renar Pindel
• Korvpall poistele, treener Olev Baar
• Jalgpall, Saue Jalgpalliklubi, treener Lauri Nuuma
• Võrkpall, treener Urmas Joa
• Tennis, Saue Tenniseklubi, treener Ülo Vatsk
• Male, treener Valjo Rattasep
• Rendžu, treener Ants Soosõrv
• Karate, treener Rene Toome, Karate klubi KIMURA
SHUKOKAI
• Ujumine, Keila Swimclub, treener Kersti Rahamägi
• Suusatamine, Saue Suusaklubi, treener Marko Pruus
• Vibulaskmine, Vibuklubi Sagittarius, treener Kristin
Nestor-Alviste
Info ja registreerimine sporditreeningutele Infopäeval,
2. septembril kl 18.00–20.00 Saue Gümnaasiumi aulas
ja võimlas. Edasine info ja kontaktid spordiringide kohta
3.–4. ja 7.–10. septembrini kl 10.00–18.00 Saue Huvikeskuses, ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel.
Saue Huvikeskus, ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel
Telefon 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
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Orienteerujate edukas suvi

Puuk ei hüüa tulles

Suvi on orienteerujate kõige võistlusrohkem aastaaeg
ning see kehtib ka Saue Tammede puhul. Alljärgnevalt
mõned väljavõtted Tammede suvistest saavutustest
orienteerumisspordis ning orienteerujate panusest
meenutamaks Balti keti aastapäeva.

Puugid liiguvad igal pool, ka Saue linnas: lasteväljakutel, muruplatsidel, koduaias ja pargis. Soovitame
olla tähelepanelik, kui Teid või Teie lähedast on hammustanud puuk.

Lõppeval suvel saavutasid võistlustel eriti palju medalikohti
Saue Tammede naised.
3. juunil võisteldi Kõrvemaal, toimusid Tallinna lahtised lühiraja meistrivõistlused individuaalses orienteerumisjooksus. Eliitklassides võitsid veenva eduga Kirti Rebane (N21A) ja Peeter
Pihl (M21A), Ekvard-Allan-Matis Joakit oli oma vanuseklassis
(M12) kolmas.
Sadu orienteerujaid võistlema toov Kalevi Suvejooks, mis
sedakorda oli juba 36., toimus 6.–7. juunil Pannijärvel, Ida-Virumaal. Tammedest olid võidukad Marje Venelaine (N21A) ja
Hille Tasa (N55). Poodiumikohti jagus Tammedele veelgi — poodiumi teisele kohale astus Ülo Vainura (M60), kolmanda kohaga
lõpetasid Heino Heinloo (M75), Maire Raid (N65) ja Virve Orav
(N60).
10. juuni õhtupoolikul toimusid Padisel Harju MV teateorienteerumises. Tammedele kuulusid esikohad klassides N21 (Marje Venelaine, Anneli Orav, Piia Paasma), M21 (Risto Kiilberg,
Erik Aibast, Jürgen Einpaul), N35 (Hille Tasa, Virve Orav, Viivi-Anne Soots), lisaks võidule saavutati klassis N21 ka kolmas
koht (Marlen Vaiksalu, Lilyon Vaiksalu, Kristi Pärnapuu).
21. juunil korraldatud ja tänavu viiendat aastat toimunud
NewBalance 100 kontrollpunkti jooksule oli võistlejaid üle Eesti
kogunenud ligi 400. NewBalance 100 KP jooksu meeste pikimal,
13,8-kilomeetrisel rajal tuli, nagu võistluse nimigi viitab, läbida
kaardi ja kompassi abil täpselt 100 kontrollpunkti. Et tavaliselt
paigutab rajameister sarnase pikkusega rajale 20–30 kontrollpunkti, nõudis 100 KP jooks võistlejailt harjumuspäratult pidevalt
pingsat kaardilugemist. Keskmine teepikkus kahe punkti vahel oli
140 meetrit ning parematel kulus ühe etapi läbimiseks alla minuti. Tihedas metsas oli aga lihtne suuna valikul eksida ning end
hoopiski valelt künkalt leida. Meeste põhiklassis (M21) järgnesid
esikolmikule Tammede võistlejad Risto Kiilberg (4.) ja Errki Aadli
(5.). Naisteklassis, kus läbida tuli 70 kontrollpunktiga 9-kilomeetrine rada, jäi Viivi-Anne Sootsil esikohast puudu vaid kümme
sekundit ning saavutuseks teine koht. Üllatuslikult võitis tänavusi MM-koondislasi ka kolmanda koha saanud Marje Venelaine.
Tammedele läks ka üks esikoht — N60 klassis oli võidukas Virve
Orav. Poodiumikohaga lõpetas ka Andreas Aadli (III, M14).

1. augustil toimus Eesti MV sprint Põlva linnas. Tammesid oli
stardis kaheksa, medalikohale jooksis Hille Tasa (N55, hõbe).
Sama päeva õhtul toimus Põlvast kümmekond kilomeetrit eemal Saarjärvel öine orienteerumisjooks Eesti MV medalitele,
poodiumi kõrgeima kohaga lõpetasid Kirti Rebane (N21) ning
Hille Tasa (N55), Kalle Nelk (M55) võitis hõbemedali.
Rattaorienteerumises tegi suvel ajalugu Lauri Malsroos, kes
võitis 27. juunil Taanis Hillerödis toimunud Euroopa meistrivõistlustel rattaorienteerumise teatevõistluses Eesti võistkonnaga
hõbemedali. Väga tubli sõidu tegi Lauri ka rattaorienteerumise
MM-il Iisraelis, kus ta teatesõidus andis avavahetusest tulnuna
teate üle teisena. Võistkonnakaaslased ei suutnud küll nii kõrget
kohta lõpuni hoida ning Eesti meeskond lõpetas MM-i teatesõidu seitsmenda kohaga.
22. augustil startis Tallinnas Balti ühtsuse jooks “Südametuksed Baltikumile”. Eesti Orienteerumisliidu liikmesklubide
jooksjad alustasid Tallinnast Vabadussõja võidusamba juurest
teatejooksu Eesti–Läti piirile. Tallinna–Rapla lõigul jooksid kaasa ka kaks Saue Tammede noort meest — Peeter Pihl ja Jürgen
Einpaul.
Lauri Malrsoosi kommentaare selle suve edukate võistluste
kohta saab lugeda Saue Huvikeskuse kodulehelt huvikeskus.
saue.ee rubriigist Sport — Spordiuudised.

Meeldetuletuseks!
Eestis haigestub puukborrelioosi igal aastal üle 400 inimese.
Erinevalt puukentsefaliidist, mille puhul viirus antakse
edasi kohe hammustuse hetkel, kulub borrelianakkuse
saamiseks enamasti kaks ööpäeva või kauem, kuni naha
külge kinnitunud puugi pisikud inimesele üle kanduvad.
Kõige tavalisem borrelianakkuse sümptom on nahalööve
(Erythema migrans), mis tekib hammustuskohal 1–4 nädala pärast. Tüüpiline on algul paarisentimeetrise läbimõõduga punetav laik, mis pidevalt laieneb. Varem või hiljem
lööve kaob (www.puuk.ee). Punetav nahalööve võib tekkida hoopis mujal kehapiirkonnas, mitte kindlasti hammustuskoha ümbruses. Seega — palun jälgida oma nahka ja
lööbe korral kindlasti arsti poole pöörduda!
Harvemini tekivad haigusnähud närvisüsteemis, liigestes või mõnel juhul ka südames. Need sümptomid on
märgiks borrelianakkuse levimisest organismis ja neile ei
pruugi alati eelneda tüüpilist nahalöövet. Närvisüsteemis
võivad haigussümptomid ilmneda mõne nädala kuni kuu
möödumisel nakatumisest. Haigusnähud on erinevad: väsimus, peavalu, iiveldus, kehakaalu langus, kerge palavik,
valud kätes, jalgades, kuklas või seljas. Mõnikord esineb,
ka lastel, ühepoolset näonärvi halvatust. Kui kahjustatud
on ka liigesed, väljendub see enamasti valuhoogude või
paistetusena kas ühes või mitmes liigeses. Enamasti on
haaratud põlve-, hüppe-, küünar- või randmeliigesed. Mõnikord tekib mitu aastat pärast borrelioosi põdemist lillakas
nahakahjustus, mis sarnaneb vanale külmakahjustusele.
See tekib enamasti käe- või jalalabadel. Kahjustuse piirkonnas esineb tuikav valu või tuimustunne.
Kui pärast puugihammustust tekib tüüpiline nahalööve
või ilmneb muid sümptomeid, tuleks alati arsti poole pöörduda, kes Teid saatekirja alusel analüüside tegemisele
saadab.
Pärast läbipõetud borrelioosi ei teki kahjuks mingit immuunsust, vaid inimene võib uuesti nakatuda.

Kaimo Käärmann-Liive
Saue Tammed

Heli Joon, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Artikkel on koostatud www.puuk.ee põhjal

Ratta-orienteerujad: koos Lauri Malsroosiga on pildil
teised medalivõitjad — Tõnis Erm (paremal) ja Margus
Hallik (keskel).

SAUE ÕHTUJOOKS
toimub laupäeval, 5. septembril 2009. a.
Start kell 20.00 Saue Gümnaasiumi eest. Võistlusnumbreid saab kätte kuni kella
19.45-ni. Jooks toimub Saue linna tänavatel, distantsi pikkus on 3,5 km. Õhtujooks
on avaüritus sariüritusele „Sauelane liikuma” (koosneb erinevast etappidest mitmel
spordialal). Osalema on oodatud kõik huvilised! Iga osavõtja saab väikse meene
ja osaleb loosiauhindade jagamisel. Karikatega autasustatakse kolme paremat naist ja
meest ning iga vanusegrupi võitjaid. Peredele, kus osalevad kõik liikmed, on eriauhinnad!
Põhijooksu eel toimuvad lastejooksud (1–12-aastastele) staadionil, distantsi pikkus
270–1080 m, algus kell 19.00. Täpse juhendiga saab tutvuda huvikeskus.saue.ee

Tule kindlasti!

s perega ja veeda tore laupäev meiega
o
o
k
Tule

s!
e
d
liiku

Osavõtt jooksule on eelregistreerimisega kuni 04.09.09. a kl 17.00-ni TASUTA.
Eelregistreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaeg, klubi/rma/kool; perearvestuses
märkida pereliikmed ja osalusprotsent: terje@saue.ee

Ürituse korraldab

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
+372 5343 5855

Head Saue noored!
Olete oodatud suvelõpupeole

“Tere kool!”

29. augustil algusega kell 20.00
jaanituleplatsil

Esineb ansambel Traffic
Söögid, joogid ja maiustused kohapeal
Pidu on tasuta
Korraldab
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Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas ja Saue kodulehel tasuta! leht@saue.ee

E-hääletus 8–14.10. Eelhääletamine 12–14.10. Valimispäev 18. oktoober 2009

Alles see oli, kui lasteaed suleti juba kell kuus ja
palka said õpetajad lasteaias vähem kui koolis.
Täna ei pea lapsevanem kiirustama,
laps on hoitud kella seitsmeni.
Täna saavad õpetajad koolis ja lasteaias samaväärset palka.

Kalev Lillo linnavolikogu liige
Juuksur Pille Laht
ootab Teid Sauele Arco
majja (Pärnasalu 11)
juuksurisse alates
1. septembrist 2009.
Ootan mehi, naisi ja lapsi.
Kohtumiseni! 6531 9199

Veoteenus
MB kaubikuga,

pikkus 4.20 m,
kõrgus 1.90 m,
kandejõud 1300 kg.
Samas koristame
vanarauda TASUTA
5346 8430, Geotrans OÜ

PUHASTUSJA HALDUSTEENUSED
Äripindade hoolduskoristus
Majaühistute teenuspakett
Väliterritooriumide hooldus
Eramute ja korterite koristus
Akende pesu
Koristusteenus allergikutele
Ükski töö pole meile liiga väike!
info@aadarg.ee
www.aadarg.ee
Mob: 5551 4507

Superhinnad
klaasplastist
KOGUMISMAHUTITELE
ja SEPTIKUTELE!

Mahutid:
5 m3 — 9000.-,
10 m3 — 15400.-,
Septik 3 m3 —
11 000.(lisandub k/m)
Tel +372 622 8088,
www.eccua.ee

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 250 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Kirjuta aadressile kalev@reform.ee ja anna teada, mida saan volikogus Sinu heaks veel ära teha!

30.08 kell 9.00–16.00

Sauel Pärnasalu põik 11

LÕIKUSKUU
LAAT
Meelelahutust
ja osturõõmu kõigile!
Info: 5805 0167

Toome eralasteaed
ootab oma
sõbralikku perre
2–4-aastaseid lapsi
aadressidel
Toome pst 8 (Pääsküla)
ja Vabaduse pst 22 (Järve)
Info tel 5668 2354,
Eha Juhkam

PALJU ÕNNE!

augustiKUU SÜNNIPÄEVAD
IRENE LUUD 91
ELLEN PÄRT 89
ENDLA KEEK 89
ILSE TABUR 89
HILDA VOKK 88
LAINE KOKEMÄGI 86
ALEKSEI PAJULA 83
LEONARD ALTEBERG 82
PÄRJA KRUUSIMÄE 82
LEIDA SALUSAAR 82
AINU JAHIMAA 81

ERICH-RAIMOND
LAUDVER 81
MARIA ERNESAKS 80
HARRI SEEBERG 80
LAINE TAMMVERE 80
VERONIKA SINIMÄE 75
VIRVE LAANSOO 70
MATI MURD 70
MAIRE NUUDI 70
LAINE PAHK 70
AILI TOHVER 70

PALJU ÕNNE!

Saue Linnavolikogu IRL Saue fraktsioon
ja IRL Saue osakonna liikmed õnnitlevad
Anu ja Rainer Sternfeldi pisitütre sünni puhul.

Saue Kristlikus Vabakoguduses
Uuel hooajal pühapäeviti kell 13.00 oleme ikka kirikus koos
kiitmas Jumalat, kes on meile kõigile elu andnud. Ootame
osalejaid, kas sooviksid arutleda eksistentsiaalsete probleemide üle. Võiksime koheselt avada uue vastava kursuse,
kui soovijaid leidub. Jumalas on igavese elu lootus, Ta annab
rahu igasugustes eluprobleemides. Oleme seda ise kogenud
ja soovime sedasama kõigile kaaslinlastele.
pastor Vahur Utno

Kutse

jalgpallitrenni!!

Alates sügisest 2009 võtab

Saue Jalgpalliklubi oma
treeningrühmadesse vastu
4-6-aastaseid lapsi (uus rühm!) ja
7–13-aastaseid jalgpallihuvilisi lapsi.
Treeningud on väga lapsesõbralikud
ning suunatud nii laste füüsiliste kui
ka vaimsete võimete arendamisele.

Otsin tööd
 Pottsepatööd, klassikalised kaminad ja
looduskivi paigaldus. Tel 5803 3448.
 Olen 48-aastane töökas sauelane, kes
otsib tööd koristajana, klienditeenindajana, liinitöölisena või muu sarnasena.
Tööaeg ei ole piiratud. Tel 5616 4907.
 Kogenud mööbliviimistleja otsib tööd.
Kogemus ca 8,5 aastat. Kogemused
eritellimusmööbli viimistlemisel ja ka
vähesed kogemused corian-i töötlemisel.
Elan Sauel, oman B-kategooria autojuhilube ja autot. Pakkumised palun teha kas
e-posti aadressile: seguseitse1@hot.ee
või helistada telefonil 5340 9114, Silver
 Olen 43 a kohusetundlik, karske,
positiivse ellusuhtumisega mees,
otsin tööd Sauel või selle lähiümbruses.
Töökogemus masinatega töötamisel,
oman A, B, C.RT ja tõstuki juhiluba ning
sõiduautot. Olen valmis ka ümberõppeks.
Oodatud kõik tööpakkumised! Pakkumised oodatud: 5817 4566, aivsaa1966@
hotmail.com
 Algamas on uus kooliaasta. Kui Teil on
mure oma lapse pärast pärast koolipäeva,
siis võin Teid aidata. Elan koolimaja
vastas, olen ema kolmele lapsele, kellest
kaks on juba kooli lõpetanud. Pakuksin
lapsele sooja lõunasööki ja aitaksin teha
ka koolitöid. Hind kokkuleppel. Kätlin Pals
503 1888.
 29-aastane töökas ja rõõmsameelne
naine otsib tööd Sauel või lähiümbruses.
Töökogemus on klienditeenindaja-baaridaamina. Valmisolek ümberõppeks ja
uuteks väljakutseteks. Pakkuda võib tööd
erinevatest valdkondadest. Helistada
tel 5383 9948.

Pakun tööd
 Vajan lahket, rõõmsameelset, ausat,
positiivse ellusuhtumisega ja korrektset
seltsilist ning järelevaatajat sügisel
kaheksa-aastaseks saavale, hõlpsalt
seltsivale tüdrukule, kes elab Sauel ning
läheb esimesse klassi. Pakutav tööaeg
on ligikaudu neljal korral nädalas, lapse
juures kodus, ühel äripäeval ja laupäeval
õhtust hommikuni ning kahel äripäeval
õhtuti. Lisainfo: +372 5333 3223.
 Kütise 4 JUUKSUR pakub allrentnikuna
tööd kosmeetikule, küünetehnikule või
maniküürijale. INFO: Margit 511 1520 või
659 6459.
 OTSIME TUBLIT KODUABILIST 3-TOALISSE (ÜLDPIND 49 m2) KORTERISSE, kelle
tööks üldkoristus umbes kord nädalas.
Tasu kokkuleppel.
Tel. 514 9423 ja 659 5035.

Teenus
 LIUGUKSED, GARDEROOBID,
KÖÖGID. HINNAD SOODSAD. GARANTII.
Tel 502 9075
 Kvalifitseeritud pottsepp ehitabremondib ahjusid, kaminaid, pliite,
korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust. Vaata kodulehte www.hot.ee/
tanel12345/ Tel 5668 1555

Kinnisvara
 Müüa 4-toal korter Sauel Tule tn, 3 k,
61 m2. Hea planeering ja seisukord.
Hinna sees mööbel ja kodutehnika.
Lisainfo 510 4174
 Üürile anda 4-toaline möbleeritud
korter Saue linnas (lasteaia kõrval).
Tel 514 1708
 VAHETADA Koondise tn 3-toaline
korter 2-toalise Saue korteri vastu +
kompensatsiooniks 65 000.- krooni.
Võib vajada remonti. Tel 505 4483

Müük
 Müüa garaaž Sauel Kuuma tänavas.
Tel 5615 6449 või 659 5029.

Ost

Rohkem infot: www.sauejk.ee
või tel: 5800 2819

 Ostan kasutatud gaasipliidi.
Tel 5669 8863.

Endist Kõrtsi talu perenaist
Hilda Lootust
mälestavad
10. surma-aastapäeval
kolm nooremat põlvkonda

