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Edukat uut õppeaastat kõigile Saue Gümnaasiumi õpilastele!

Konkursi „Kaunis Kodu 2010” võitjad selgunud
Juulikuisel ringkäigul Saue linna koduaedadesse külastasime ka konkursile
„Kaunis Kodu 2010” esitatud koduaedu. Oma äranägemise järgi kujundatud aiad olid kaunid,
neis võis kohata nii pilkupüüdvaid soolotaimi, õite värvikirevust kui ka säilitatud looduslikku
kõrghaljastust. Oli kauneid väikevorme, kiviktaimlaid, veesilmi jne.

Inger Urva

Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Tore on tõdeda, et aedades on
oskuslikult kasutatud koha
omapärast tulenevaid võimalusi ning hingamisruumigi on
jäetud piisavalt.
Ringkäigul kogesime palju
põnevaid ideid, isetegemiserõõmu, tahet ja pealehakkamist — ning nautisime kõige
selle suurepärast ellurakendust.
Konkursi tulemuste väljaselgitamisel vaadeldi nelja
teemaderingi: terviklik ruumimõju; heakord; haljastus ja
selle seisund; väikevormid ja
nende sobivus.

Väikevormide kasutamisel hinnati tehtud valikute ja
vormide kvaliteeti. Lipuvarda
puudumisel väikevormide hinne üle 10 punkti ei küündinud.
Pika ja pingsa vaagimise ja
punktide kokkulöömise järel
said tulemused alljärgnevad:
I koht — Sirje ja Venda
Petuhovi koduaed aadressil
Kakao tn 10;
II–III kohta jäid jagama
võrdselt punkte saanud:
Erika ja Avo Allikvee koduaed aadressil Kuusemetsa tn 35 ja
Sirje ja Raimu Rauksi

I koht

II–III koht

koduaed aadressil Kuusemetsa tn 25.
Ka käesoleval aastal omistati Saue linnavalitsuse ja
linnakodanike ettepanekute
alusel Eesti Vabariigi Peaministri tänukiri linna heakorrastatud koduaedade omanikele, kelleks osutusid:
Elsa Nurk — Kuusemetsa tn 4,
Maie ja Lauri Öövel —
Palgi tn 11
Tänusõnad ka konkursi
komisjoni tublidele liikmetele Tiiu Kuuskmele ja Armand
Nagelile.
Kodukaunistajatele
aga
meeldiva kohtumiseni tunnustuse jagamise peol! 

II–III koht

Saue Sõna

Linnaelu
Saue Linnavolikogu tööst I poolaastal
Saue Linnavolikogu VI koosseis alustas tööd 12. novembril
2009. aastal. Kokku on pidanud Saue Linnavolikogu VI
koosseis 10 istungit, arutlusel on olnud 81 päevakorrapunkti,
mille tulemusena on vastu võetud 60 õigusakti, nendest 13
määrust ning 47 otsust.
Valdis Toomast

Saue Linnavolikogu esimees
Tähtsamad volikogu poolt
langetatud otsused on kindlasti olnud 2010. aasta eelarve vastvõtmine, Saue linna
üldplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikustamisele suunamine, Saue linna teede ja tänavate aastaringse hoolduse
riigihankega seotud otsuste
tegemine ning uue koolieelse
eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise korra vastuvõtmine.

Linnavolikogu istungite
vahelisel ajal töötavad üksikprobleemide või kindlate
valdkondadega süvendatult
selleks moodustatud üheksa
alalist komisjoni, kes on kokku korraldanud 24 koosolekut,
millest seitse on olnud mitme
komisjoni ühiskoosolekud.
Arutelude peamised teemad
on samuti olnud seotud juba
ülalpool mainitud, linnale
oluliste otsuste vastuvõtmise-

Linnavalitsuse 17. istung
Saue Linnavalitsuse 17. istung (erakorraline) toimus 29.
juunil 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Arvamus jäätmeloa taotluse kohta /korraldus nr 192/.

Linnavalitsuse 18. istung
Saue Linnavalitsuse 18. istung toimus 07. juulil 2010.
aastal, päevakorras oli:
1. Kütise tn 3 korterelamu välispiirde ja tehnosüsteemide
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 193/.
2. Tõkke tn 51 üksikelamu rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 194/.
3. Tule tn 24A ehitusloa väljastamine /korraldus nr 195/.
4. Tule tn, Kasesalu tn kaugküttetrassile ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 196/.
5. Kasesalu tn 4 ehitusele ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 197/.
6. Pärnasalu tn 31 kaugküttetrassile ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 198/.
7. Tule tn , Sooja tn kaugküttetrassile ehitusloa väljastamine /
korraldus nr 199/.
8. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 200/.
9. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 201/.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 202/.
11. Hooldekodusse paigutamine /korraldus nr 203/.
12. Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise
taotlemise ja aruandluse vormide kinnitamine
/korraldus nr 204/.
13. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue Linnavolikogu
19. märtsi 2008 määruse nr 44 “Saue linna lastetoetuse
maksmise kord“ muutmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
14. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine /korraldus nr 205/.
15. Teenustasude ümberarvutamine eurodeks
/korraldus nr 206/.
16. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 207/.
17. Pärnasalu tn, Tule tn kaugküttetrassile ehitusloa väljastamine /korraldus nr 208/.
18. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 209/.
19. Info
19.1 Sõlmitud lepingud.
19.2 Matusetoetuste maksmine juunis (3 matust).
Otsustati maksta matusetoetusi.

Linnavalitsuse 19. istung
Saue Linnavalitsuse 19. istung toimus 04. augustil
2010. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Koondise tn 1a katastriüksuse aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine /korraldus nr 210/.

ga, kuid vähemolulised ei ole
ka teised linnaelu edendamisega seotud küsimused.
Pärast lühikest suvepuhkust koguneb volikogu oma
korralisele istungile 26. augustil, kus oluliste küsimustena on päevakorras Vana-Keila
4 (algkooli ehituse) detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamisele suunamine ning
üldplaneeringu avaliku arutelu tulemuste kinnitamine.
Sügishooaja märksõnad on
2011. aasta eelarve, arengukava tegevuskava ülevaatamine,

üldplaneeringu kehtestamine
ja hulk teisi olulisi küsimusi.
Kõikide Saue Linnavolikogu istungite ja komisjonide
koosolekute protokollid ning
vastu võetud määrused ja otsused on avalikustatud ning
nendega on võimalik tutvuda
Saue linna veebilehel ja linnakantseleis. 

2. Saue linna Kütise tn 19 katastriüksuse aadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine /korraldus nr 211/.
3. Nõuete lootusetuks tunnistamine /korraldus nr 212/.
4. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 213/.
5. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 214/.
6. Saue Huvikeskuse teenuste hindade kehtestamine
(I lugemine) /otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele/.
7. Saue Noortekeskuse teenuste hindade kehtestamine
(I lugemine) /otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele/.
8. Info
8.1 Matusetoetuste maksmine juulis.
Otsustati maksta matusetoetusi.

Linnavalitsuse 20. istung
Saue Linnavalitsuse 20. istung toimus 18. augustil
2010. aastal, päevakorras oli:
1. Maamõõtja tn 11 elektriühenduse projekteerimistingimuste
kinnitamine /korraldus nr 215/.
2. Kasesalu tn 22 tootmishoone laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 216/.
3. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Seisukoht Saue linna
üldplaneeringu avalikustamise ettepanekute ja vastuväidete
kohta“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Maamõõtja tn kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tule tänav T2 kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“ /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
6. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnasalu tn T2 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
7. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue Linnavolikogu
18.02.2010 otsuse nr 33 „Pärnasalu tn T3 kinnistule isiklikus kasutusõiguse seadmine“ muutmine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
8. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue Linnavolikogu
18.12.2008 otsuse nr 166 „Tule tänav T1 kinnistule isiklikus
kasutusõiguse seadmine“ muutmine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
9. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 217/.
10. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 218/.
11. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 219/.
12. Ilutulestiku korraldamine /korraldus nr 220/.
13. Info
13.1 Konkursi „Kaunis Kodu“ ülevaatuse tulemused.
Kalev Israel andis ülevaate konkursi tulemustest.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud
veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar
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Via Baltika aruteludest
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) trassi asukoha valiku võrdlustulemuste ja eskiislahenduse avalikustamine ja avalikud arutelud.
Harju ja Rapla maakonnaplaneeringuid täpsustavate teemaplaneeringute koostamise käigus on läbi viidud trassivariantide võrdlemine trassilõigul Harju ja Rapla maakonna ulatuses (tulevane I klassi maantee). Teemaplaneeringu juhtrühm
(Maanteeamet, Põhja Regionaalne Maanteeamet, Harju ja
Rapla Maavalitsused, planeeringut koostavate konsultantide
esindajad, juhtrühmas osalenud kohalike omavalitsuste esindajad) on kujundanud esialgsed eelistused trassi asukoha
valiku osas.
Teemaplaneeringute koostamise eesmärk on leida sobivaim asukoht põhimaanteele, et parandada liiklusohutuse
tingimusi maanteel ning tagada sujuv ja usaldusväärne ühendus erinevate sihtpunktide vahel. Asukohavalikul lähtutakse
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.
Planeeringute käigus täpsustatakse need olemasoleva
maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva
maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb
kaaluda maantee rajamist uues asukohas.
Teemaplaneeringud on aluseks teeprojektide, samuti üldja detailplaneeringute koostamisel.
Võrdluse tulemustega ja eskiislahendusega on võimalik
tutvuda alates 27. augustist 2010 teemaplaneeringute portaalis http://viabaltica.hendrikson.ee/, samuti Harju Maavalitsuse veebilehel www.harju.ee ja Rapla Maavalitsuse veebilehel www.raplamv.ee. Paberkandjal kaardimaterjaliga (üldine
teemaplaneeringu eskiislahendus M 1: 100 000 iseloomustamaks trassi asukohta ja variante ning täpsemad lahendused omavalitsuste lõikes M 1: 20 000) on võimalus tutvuda
ka kohalikes omavalitsustes (Tallinna Planeerimise Ametis ja
Nõmme Linnaosa Valitsuses, Saue Linnavalitsuses ning Saku,
Saue, Kernu, Märjamaa ja Vigala Vallavalitsuses).
Võrdluse tulemusi ja eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:
14. septembril 2010. a kell 15.00 Kernu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald) ja kell 17.30
Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev, Märjamaa vald);
15. septembril 2010. a kell 16.30 Saue vallavolikogu
saalis (Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald) ja kell 18.00
Saku Huvikeskuses (Teaduse 1, Saku alevik, Saku vald);
20. septembril 2010. a kell 17.00 Kivi-Vigala Rahvamajas (Kivi-Vigala küla, Vigala vald)
Teemaplaneeringute algatajad, koostamise korraldajad ja
kehtestajad on: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, Tallinn
15077, e-post: info@mv.harju.ee Harju maakonna teemaplaneeringu osas (kontaktisik: Heino Alaniit, tel 611 8772, e-post:
heino.alaniit@mv.harju.ee) ning Rapla Maavalitsus, Tallinna
mnt 14, 79513 Rapla, e-post: maavalitsus@raplamv.ee Rapla
maakonna teemaplaneeringu osas (kontaktisik: Tavo Kikas,
tel 484 1104, e-post: tavo@raplamv.ee).
Teemaplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja:
OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, Tartu 51004,
hendrikson@hendrikson.ee, 740 9800;
OÜ Reaalprojekt, Pärnu mnt 463, Tallinn 10916,
reaalprojekt@reaalprojekt.ee, 608 1100. 

Konkurss „Saue linna Aasta
õpetaja 2010“
Alanud on uus õppeaasta ja taas aeg välja selgitada, kes
linna õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid
kandma tiitlit „Saue linna Aasta õpetaja 2010“. Reglemendi järgi on konkursi eesmärgiks õpetajarolli tunnustamine ja
väärtustamine ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide esiletõstmine, kes on saavutanud oma õpilaste, nende
vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ning kelle töö
ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks; kelle õpilased on saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel,
olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ning kes on piirkonna haridus- ja kultuurielu edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid Aasta õpetaja kandidaatide
kohta ootame õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide
ühendustelt, kollektiividelt, üksikisikutelt, haridusasutuste
juhtkondadelt, hoolekogudelt jne 15. septembriks 2010. Ettepanekud palume esitada kinnises ümbrikus märgusõna
all „Aasta õpetaja 2010“ või elektrooniliselt e-posti aadressil: margit@saue.ee. Konkursi tulemused teeme teatavaks
5. oktoobril.
Saue Linnavalitsus

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

Järgmine number ilmub
10. septembril 2010
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Saue Sõna

Linna uudised
Ülevaade Saue linna 2010. a
I poolaasta eelarve täitmisest
Saue linna eelarvesse laekus seisuga 30.06.2010 tulusid 51,5
miljonit krooni ehk 47,8 protsenti eelarves aastaks planeeritust.
Kulusid tehti 49,5 miljonit krooni, mis on 38,5 protsenti aastaks
planeeritust.
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Linna tulusid laekus kuue
kuuga kokku 47,8% (2009. a
44,0%). Linna tuludest on maksu-, oma- ja muud tulud laeku-

nud 48–50 protsendi ulatuses,
vt joonis 1. Toetuste alalaekumine on tingitud välisvahendite laekumisest investeeringute
finantseerimiseks.
Maksutuludest moodustab
peamise tululiigi üksikisiku

tulumaks, mida laekus kuue
kuuga 30,8 miljonit krooni
ehk 49,7 protsenti aastaeelarvesse planeeritust. Tulumaksu
laekumine on võrreldav 2007.
aastaga, vt joonis 2.
Kulude eelarve on pool-

aastaga täidetud 38,5 protsendi ulatuses (2009. a 36,8%).
Võrreldes 2009. aasta sama
perioodiga on kasvanud väljamaksed eraldisteks, sh sotsiaaltoetusteks, vt joonis 3. 
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Saue Gümnaasiumi
kooliaasta avaaktused
kolmapäeval, 1. septembril 2010
2.–11. klass kell 10.00
kooli staadionil

1. ja 12. klass kell 12.00
kooli aulas
Riietus: pidulik, koolivorm, kooli müts

Muusikakooli aktus
Saue Muusikakool ootab kõiki õpilasi 1. septembril kell 18.00
aktusele Saue Gümnaasiumi aulasse.

Teateid seoses
õppeaasta algusega
Linnavalitsuses vormistatakse sõidukaarte ning võetakse vastu lapsevanemate avaldusi.

Joonis 1. Tulueelarve täitmine II kvartalis 2009/2010.

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 (vähemalt) 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 25.08.2010
kuni 05.06.2011, 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 enamalapseliste perede vanematel on õigus soodushinnaga sõidule. Sooduskaardi omanikul on õigus osta
bussist soodussõidu üksikpilet või soodussõidu kuukaart
Saue sidejaoskonnast. Sooduskaardi saamiseks esitada
linnavalitsusele üks dokumendifoto, isikut tõendav dokument ning üliõpilaspilet. Soodussõidukaardi kehtivus alates
25.08.2009 kuni 24.08.2010.

Joonis 2. Tulumaksu laekumiste võrdlus kuude lõikes aprill–juuni, 2007–2010 (milj kr).

KOOLITOETUS ESIMESSE KLASSI ASTUJATELE
Saue Linnavalitsus toetab kõiki Saue linnas elukoha registreerinud esimesse klassi astujaid 1000 krooniga. Toetuse
saamise tingimuseks on mõlema lapsevanema registreeritud
elukoht Saue linna elanike registris. Kui üks vanematest ei ole
registreeritud Saue linna elanike registris, makstakse koolitoetust 50% kehtestatud toetuse suurusest (ei kehti lahutatud, mittekooselavate ja surnud vanemate kohta). Toetuse
taotlemiseks palume lapsevanematel, kelle laps astub 2010.
aastal esimesse klassi, esitada linnavalitsusele hiljemalt 30.
septembriks 2010 kirjalik avaldus.
SOTSIIALTOETUS VÄHEKINDLUSTATUD LASTEGA PEREDELE
Vähekindlustatud peredel, kelle lapsed alustavad sügisel kooli- ja lasteaiateed ning kes vajavad rahalist lisaabi laste toidu,
kohamaksu, koolitranspordi ja koolitarvete eest maksmisel,
on võimalus esitada linnavalitsusele kirjalik avaldus koos viimase kuu sissetulekut tõendavate dokumentidega. Avaldusele lisada koolitarvete jm korral ostukviitung.
Toetuste taotluse blanketid on kättesaadavad Saue Linnavalitsuses ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee/sotsiaalhoolekanne/avalduste blanketid/.
Head uut õppeaasta algust soovides,

Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
heli@saue.ee
Tel 679 0174, 679 0196

Joonis 3. Kulude eelarve täitmine II kvartal 2009/2010.a
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Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Vastavalt “Korruptsioonivastase seaduse” § 15 lg 3 ja Saue Linnavolikogu 10.06.1999. a määruse
“Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise korra” p 4. 3 arvestades avalikustan Saue
Linnavolikogu liikmete ja Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid
2009. a kohta seisuga aprill 2010.
Jekaterina Tikerpuu

Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise
ja avalikustamise eest vastutav isik

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 ametipalaga 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 maksuameti
tuludeklaratsiooni alusel (ei
kuulu avalikustamisele tulu
konkreetne suurus). 14. Dividenditulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta maksuameti tuludeklaratsiooni
alusel (ei kuulu avaldamisele
tulu suurus). Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(märgitakse vaid täiskasvanud isikud; ei kuulu avaldamisele).

Saue Linnavolikogu
liikmed:
Erki Kuld 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu
liige (keskkonnakomisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. üks kinnistu, elamumaa;
7. Mercedes Benz 1990 a;
8. Tallink Grupp lihtaktsiad
700 tk; 9. Swedbank arveldusarve, SEB arveldusarve;
10. Swedbank 173 200.00 kr,
väikelaen 12 721.00 kr; 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
a, sõiduauto MB 220 1996 a;
8. ei ole; 9. SEBpank — 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.
Signe Laar 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige
(spordikomisjoni esimees); 4.
Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6. 3 kinnistut:
korteriomand, 2 elamumaad
(ühisomand); 7. ei ole; 8. Laar
Transport OÜ osakuid 4000,
Naerupall OÜ osakuid 4000,
Swedbank
pensionifondi
osakuid 964,61; 9. Swedbank
3 arveldusarvet, tähtajaline
hoius; 10. Swedbank kodulaen 79 628,63 EUR; 11. ei
ole; 12. palk juhatuse liikmena, volikogu liikme hüvitis;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Kalev Lillo 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige
(hariduskomisjoni esimees);
4. Saue Linnavolikogu; 5.
ametipalk puudub 6. ½ elamumaast; 7. ei ole; 8. Hansa
pensionifond K 3 osak 17
727 tk, Nordea Pensionifond
A osak 235 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
akstisfondi A-osak 47 tk,
Hansapanga Hansa Ida-Euroopa kinnisvara aktsiafondi
57 tk; 9. Swedbank — 2 arveldus- ja 1 laenukonto, SEB
Ühispank — arveldusarve;
10. ½ Swedbank 138 985.62
kr; 11. 1/2 Swedbank hüpoteek 550 000, AS DnNord
sõiduauto kasutusrent; 12.
palk põhitöökohal, tasud
audiitorkomitee
liikmena,
asutuste nõukogu liikmena,
volikogu liikme hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

Monika Liiv 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu
liige (kultuurikomisjoni esimees); 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. sõiduauto Nissan Primera
2005 a; 8. ei ole; 9. SEB 2
arveldusarvet; 10. ei ole; 11.
ei ole; 12. palk põhitöökohas,
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. töötasu põhitöökohal, volikogu aseesimehe
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Jaan Moks 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu
liige (revisjonikomisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6.
5 kinnistut: maatulundusmaa
(kaasomand), 2 elamumaad
(ühisomand), korteriomand
(ühisomand), kinnistu (garaaž — ühisomand); 7. sõiduautod MB C-180 1998,
MB C-180 2002; 8. Tallink
aktsiad 1396; 9. Swedbank — arveldusarve, SEBpank — arveldusarve, Sampo
pank — arveldusarve; 10. ei
ole; 11. ei ole; 12. volikogu
komisjoni esimehe hüvitis,
pension; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Matti Nappus 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige; 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. 5
kinnistut: 3 elamumaad (üks
kaasomandis), 2 maatulundusmaad; 7. Hyndai Sonata
2008 a; 8. ei ole; 9. SEB —
arveldusarve; 10. ei ole; 11.

ei ole; 12. palk põhitöökohal,
volikogu liikme hüvitis, pension; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
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 osakuid 2200; 9.
Swedbank — arveldusarve,
Nordeapank — arveldusarve;
10. Nordeapank 149 900 kr;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta tulu) ei ole; 14.
ei kuu kulu avalikustamisele.
Andres Pajula 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6.
üks kinnistu: elamumaa; 7.
sõiduauto Peugeot 406 2003
a; 8. Swedbank Fondifond
100A osakuid 506,4, Swedbank Fondifond 30A osakuid
1775,2, Swedbank Venemaa
Aktsiafond 60,66; 9. Swedbank 2 arveldusarvet, krediidiarve, SEB — arveldusarve;
10. Swedbank 127 000 krooni; 11. pole; 12. ametipalk
põhitöökohas, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Harry Pajundi 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige (planeerimis- ja ehituskomisjoni esimees) 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk
puudub; 6. 2 kinnistut — elamumaa, ridaelamu 1/8 osa; 7.
ei ole ; 8. Saue EPT A-aktsia
1 tk, Saue EPT B-aktsia 733
tk, Tallink Grupp lihtaktsia
255 tk, SEB pensionifond;
Swedbank
pensionifondi
osak, Bisonte OÜ osakud; 9.
Swedbank arveldus- ja krediidikonto, SEB arveldus- ja
krediidiarve, Nordeapanga
arveldus- ja krediidiarve; 10.
Nordea pank 1142 000; 11. ei
ole; 12. palk põhitöökohas,
tasud juhtorgani liikmena,
volikogu komisjoni esimehe
hüvitis; 13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Rainer Sternfeld 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige (arengukomisjoni esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6.
2 kinnistut: 2 korteriomandit;
7. sõiduauto Saab 1999 a;

8. Flydog Solutions OÜ osa
25%; 9. Swedbank arveldusarve, Nordea pank arveldusarve; Nordea pank 1 425 034
kr; 11. ei ole; 12. palk põhitööl, volikogukomisjoni esimehe hüvitis; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele;14.
ei ole.
Urmas Viilmaa 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige (aseesimees); 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk
puudub; 6. 2 kinnistut, elamumaa (ühisomand); 7. ei ole;
8. SEB Progressiivne Pensionifond osakuid 7870,189; 9.
SEB 2 arveldusarvet, 2 krediidiarvet, 2 väärtpaberiarve,
Swedbank — arveldusarve;
10. SEB pank eluasemelaen
jäägiga 3 159 407 kr; 11.
SEB hüpoteek 4 005 000 kr,
Nordea Finance Estonia AS
autoliising kr; 12. palk töölepingute alusel, volikogu aseesimehe hüvitis, honorarid;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Anne Teetamm 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige (sotsiaalkomisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub 6.
1 kinnistu — korteriomand;
7. ei ole; 8. ei ole;9. Swedbank — arveldus ja krediidiarve, SEB arveldusarve; 10.
ei ole; 11. sõiduauto Opel Astra liising, õppelaenu käendus; 12. palk põhitöökohal;
volikogu komisjoni esimehe hüvitis;13. (aasta tulu) ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Tõnu Urva 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu
liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6.
1 kinnistu — korteriomand;
7. MI VAZ 2121 1979 a; 8.
TPDIT aktsiad 25, OÜ Noltonest Projekt osakuid 100;
9. Swedbank — arvelduskonto, Skandinaviska Enskilda Banken arvelduskonto ja
krediidikonto; 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
30450 kr + 15% staažitasu;

6. 2 kinnistut: korteriomand,
garaaž (ühisomand); 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. 5 kinnistut:3 elamumaad (ühisomand), 2
maatulundusmaad; 7. ei ole;
8. Paju Kapitali OÜ osa 1,
Telekom AS aktsiad 224; 9.
Swedbank — 2 arveldusarvet, investeerimiskonto, SEB
arveldusarve; 10. Swedbank
77 950 EUR; 11. ei ole; 12.
Asutuste juhtorganite liikmetasud, intressid, linnavalitsuse liikme hüvitis; 13. ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei kuulu avalikustamisele.
Kalev Israel 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. palgaline linnavalitsuse liige; 4.
Saue Linnavalitsus; 5. J-7
31 950 kr; 6. 1 kinnistu: korteromand; 7. sõiduauto Ford
Mondeo 2002; 8. ei ole; 9.
Swedbank — arveldusarve,
krediidiarve ja kogumispensioni arve; 10. ei ole; 11.
sõiduauto BMW 318 liising,
2 õppelaenu käendust; 12. ei
ole; 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: 2
elamumaad (ühisomand); 7.
sõiduauto VW Tomareg 2007
(ühisomand); 8. ei oma; 9.
Swedbank — 2 arveldusarvet, krediidiarve; 10. ei ole;
11. autoliising, hüpoteek elamule 1 950 000, õppelaenu
käendused (2); 12. ei ole; 13.
ei kuulu avalikustamisele,
14. ei ole.
Linnapea Orm Valtsoni,
volikogu esimehe Valdis
Toomasti
deklaratsioonid
avalikustatakse Riigi Teataja
Lisas (www.riigiteataja.ee).
Lisaks eelnimetatutele on
deklaratsioonid esitanud kõik
linnavalitsuses tööl olnud
ametnikud ja allasutuste juhid
(kokku 29 isikut). Volikogu
määruse kohaselt avalikustatakse nende deklaratsioonid
korruptsioonikahtluse korral.

Saue Sõna

Linnaelu
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Ringkäik koduaedades

Sauel on aasta-aastalt üha enam tähelepanu pööratud linna üldilme parandamisele, heakorrale.
Tänusõnu pälvib siin keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva oma järjekindla tööga
silmailu pakkuvate koduaedade väljaselgitamisel ja esiletõstmisel.

Tänuavaldus
Armand Nagel
Juulikuu viimasel neljapäeval
oli keskuse pargis märgata
rahva suuremat kogunemist.
Põhjuseks — korraldatud jalutuskäik tutvumaks ilusate
aedadega. Huvilisi kogunes
33. Koduaedade uudistajaid
soosis ka ilus ilm. Ettenägelikult oli mõeldud ka neile,
kellel raskusi liikumisega —
nende kasutuses oli buss.
Oma ringkäiku alustasime
Elsa Nurga koduaiast Kuusemetsa 4. Meid võeti vastu
nagu oodatud kalleid külalisi, sõbraliku tervituse ja
lahke naeratusega. Pereproua
oli meie tulekuks valmistunud ja stritsligi küpsetanud.
Sooja saia jagus kõigile ja
jäi ülegi. Kes istus aiatoolil,
kes kuulas seistes Elsa juttu,
kuidas ta seitsme aasta taguse mahajäetud ja räämas aia
tubli töö ja vaevaga imeilusaks koduaiaks on muutnud.
Olgu siinkohal toodud vaid
üks näide: kui seitse aastat
tagasi oli Elsa lemmiklilli
pojenge seitse, siis nüüd juba
34 põõsast ja 19 sorti! Nende aastatega tehtud töövaev
on leidnud ka väärilist tunnustust — Elsa pälvis äsja
peaminister Andrus Ansipi
tänukirja.
Võtsime proua Elsa kaasa
ja jätkasime oma ringkäiku.
Perekond Rauksi aeda jõudes rõõmustas silma lillede
rohkus. Neid jagus kõikjale — nii seintel olevatesse
korvidesse, vaasidesse kui ka
peenardesse, puude ümber ja
kiviktaimlasse. Nende alla
oli „mattunud“ ka purskkaev
aia keskel. Lillede vahelt pii-

lusid skulptuurid — siilid.
Edasi jõudsime perekond
Allikvee aeda. Sisenedes
torkas silma looduslembesus — kaunilt pügatud puud,
maakivide ärakasutamine aia
kujundamisel jne. Jääb arusaamatuks, kust küll saadi ja
suudeti vedada selline kogus
kive! Märkimist väärib ka
aia ebakorrapäraste piirjoonte oskuslik ärakasutamine.
Piirnevate naabrite, Lokkide juures imetlesime, kuidas
nelja lapse ema jõuab korras
hoida ja hooldada niisugust
aeda. Kui naabrid kasutasid
aia kujundamisel maakive,
siis Lokid — paekive. Pilkupüüdev oli neljakorruseline
teosarnane maasikapeenar.
Pereproua sõnul on eesmärk
selles, et lastel oleks aias hea
olla.
Sügava mulje jättis perekond Petuhovi koduaia külastus. Väravast sisenedes
torkas silma armsate punasilmadega looduslik jänku.
Uudistasime lilli täis hobuvankrit, skulptuure, purskkaevu. Kaunis suvemaja oli
ehitud ussisarnaste vanikutega. Endastmõistetavalt
ei puudunud ka rippuvad
lillevaasid, suur lillepeenar
erinevate lilledega ja lipuvarras.
Ale tänaval sisenesime perekond Auliku aeda. Nende
aed pälvis 2000. aastal Saue
linna parima ja Harjumaa
kaunite koduaedade konkursil III koha. Tahtmatult tekib
küsimus, kuidas on võimalik
nii suurt aeda sellises piinlikus korras hoida. Aed vajab
ju igapäevast tööd, hoolt ja
vaeva. Aias on suur bassein,

mille ümber nägus lillepeenar, kõrval tuulik, mis on
tõeline meistritöö. Muide,
kui tuulikut ehitasid mehed,
abistas neid oma jõu ja nõuga ka lapselaps Lesse. Olgu
öeldud, et käivitades pumpab
tuulik vett kõrvalolevasse
basseini. Märkamata ei jää
ka väike vanker-lillekorvike
ja puukänd, mis muudetud
lillepeenraks. Omaette vaatamisväärsuseks on paabulind, pereproua Linda omalooming. Torust tehti linnu
jalad, kividest varbad, kere
aga tammepuust, puude võrsed annavad 20 sabasulge.
Unustatud pole ka jäätmete
taaskasutamist — kommipaberitest tehtud, meetreid
pikk vanik kaunistab tähtpäevadel nägusa suvemaja
esikülge. Kuivõrd Linda oli
äsja oma sünnipäeva tähistanud, õnnitlesime meiegi teda
ja soovisime tugevat tervist
ja jõudu oma armastatud aia
hooldamisel.
Ringkäigu lõpetasime perekond Uhtliku aias. Tuleb
tõdeda, et pikkade aastatega
loodud ja kujundatud koduaed on täies ilus. Maie ütles
oma aias olevat 35 roosipõõsast ja lillesorte umbes 200
ümber.
Aedades ring tehtud, istusime
Päevakeskusesse
jalgu puhkama ja mõtteid
vahetama. Kõlama jäi mõte,
et ringkäik oli ilus, huvitav
ja meeldejääv ning selliste
ringkäikude
edaspidinegi
jätkamine teeks aiahuvilistele rõõmu. Oli neid , kellele
jalutuskäik oli lihtsalt nauding, aga ka neid, kes said
uusi mõtteid ja ideid oma aia

kujundamisel. Kui Päevakeskuses jalad puhatud ja jutud
räägitud, öeldi tänusõnu selle kauni ürituse korraldajale
Inger Urvale, tänati kohvi ja
kohvikõrvase eest linnavalitsust ning tänusõnu jätkus ka
Päevakeskuse juhataja Liivile kohvikeetmise ja selle kõrvase serveerimise eest. Pärast
ühist arutelu seati sammud
kodu poole. 

Tänan lahkeid aiakujundajaid, kes ringkäigul kaunitesse
koduaedadesse linnarahvast meelsasti vastu võtsid! Saime
koos teiega jagada heade aiakujunduslike näpunäidete ja
mõtete soojust, saime oma rõõme ja muresidki vahetada.
Elus on alati varuks üllatusi ja teiegi koduaiad suutsid
meid positiivselt üllatada.
Lahked vastuvõtjad olid perekonnad Nurk, Rauks, Allikvee, Lokk, Petuhov, Aulik, Uhtlik.
Tänan teid selle silmailu eest, mida teie kaunid koduaiad
linnarahvale pakkusid! Tänan proua Liivi Lentsi — abi ja päevakeskuse ruumide kasutamise võimaluse eest ilusa päeva
lõpetamisel.
Tänusõnad ka toredatele ja alati positiivselt meelestatud
osavõtjatele.
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Osake Saue ajaloost
Teame väljendit: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.“ Selline on tõde läbi ajaloo. Usun, et paljud inimesed, peatudes ühe või teise objekti juures, küsivad endalt:
Mis see on? Millal see kõik toimus? Ja tihti jääbki vastus saamata. Vaadates ilusat
Saue mõisa, tekib paratamatult küsimus — millal see ehitati, kes oli ehitaja ja kes
selles mõisas elas? Õnneks on võimalik nendele küsimustele leida vastuseid nii internetist kui ka teatmeteostest.
Mööduvad aastad, aastakümned ja -sajad ning keegi tuleb Sauele, peatub siinsete objektide
juures ning esitab samu küsimusi. Meil, kes elame Sauel, on võimalus oma ajalugu fikseerida ja
pakkuda ka aastakümnete ja sadade pärast tõest informatsiooni.
Tunnen rõõmu, et on ilmunud raamat, mis käsitleb Saue ajalugu ja tegevust ning meie võime
seda lugeda ja saada teavet selle kohta, mis on toimunud Sauel aastaid tagasi. Kuid lugedes
neid raamatuid, märkame siiski valgeid laike Saue ajaloos. Nüüd aga on üks valge laiguke Saue
ajaloost jälle omandanud oma toonid ning toonud päevavalgele sündmused ja tegevused ning
asetanud need kronoloogilisse järjestusse.
On ilmunud raamat „Saue Kristlik Vabakogudus 1990–2010“. Kas me seda tunnistame või
mitte, on see siiski üks osa Saue ajaloost. Antud raamat heidab põhjalikult valgust koguduse
tekkele, kiriku ehitusele ja tegevusele tänaseni. Raamatus on püütud järgida kronoloogiat erinevate tegevuste lõikes ning tegevused on illustreeritud väga paljude värviliste piltidega, mis
meenutavad ilusaid sündmusi läbi kahekümne aasta. Usun ja loodan, et väga paljud inimesed
leiavad sealt oma fotod ja nimed ning on selle kaudu jäädvustunud Saue linna ajalukku. Samas
vabandab raamatu koostajate toimkond nende ees, kelle panus Saue koguduse elus on jäänud
märkimata. Põhjus on nimelt selles, et hulk dokumente on hävinud ning mitmedki inimesed on
viinud oma mälestused juba kaasa igavikku. See kõik ei vähenda meie tänulikkust nende vastu.
Antud raamatus on kasutatud andmeid, mis pärinevad Saue Linna arhiivist, Saue koguduse juhatuse protokollidest, paljude inimeste isiklikest arhiividest, pildikogudest ja meenutustest. Selle
raamatu kirjutamisel on meenunud paljud väga südamlikud hetked inimeste isiklikest kogemustest, mis muudavad selle raamatu südamlikuks. Unikaalsust rõhutab selle raamatu suhteliselt
väike tiraaž.
Raamatu „Saue Kristlik Vabakogudus 1990–2010“ presentatsioon toimub Saue kirikus
29. augustil 2010 aastal kell 13.00 pidulikul jumalateenistusel.
Pärast jumalateenistust on soovijatel võimalus soetada raamat hinnaga 150 krooni. Kahjuks
läheb müüki ainult 150 eksemplari ning kõigile seda ei jätku. Huvilistel on seda hiljem võimalik
laenutada raamatukogust.
Saue Kristliku Vabakoguduse juhatus
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Vaba aeg
Suverõõmudest

Erakordne suvi hakkab vaikselt otsa saama. See on olnud
uskumatult soe ja tõeliselt suvine. Nüüd on juba põhjust jälle
teksapüksid ja tennised jalga tõmmata...
Kristi Kruus

Saue Noortekeskus
Varsti on 1. september. Uus
algus. Uus kooliaasta. Uus
hooaeg noortekeskuses. Hooaeg, mis tõotab täita nii mõnegi unistuse — Saue linna
noored saavad 1. jaanuaril
2011 viimaks ometi keldrist
välja! Saavad suurde kaunisse majja, kus veeta mõnusalt
koolist üle jäävat vaba aega.
Aga ega me suvegi keldris
veetnud, kuigi kelder oli vist
üks väheseid jahedaid kohti,
kus end jahutada. Vaatamata palavusele toimusid selgi
suvel meie traditsioonilised
laagrid — linnalaager ja Pivarootsi kunstilaager.
Linnalaagris oli seekord
üle 20 lapse, kes tegid noortekeskuses käsitööd ja kunsti, osalesid nii jalgsi- kui ka
rattamatkal ja ööbisid mere
ääres telkides. Nad õppisid
andma esmaabi, tegema lõket
ning tutvusid jalgrattaga liiklemise reeglitega.
Kunstilaagris osales kokku 61 noort — noorim seitsmene ja vanim kohe-kohe 18
saamas. Sel aastal lisandusid
tegevuskavasse savist kellade
meisterdamine, õlimaal, nööbipoisid ja fotoseiklus. Lisaks
vanad head söejoonistused,
akvarell-maalid, vildist lilled,
rinnamärgid,
rattamatkad,
paadisõit, pivavisioon, müsteerium, geopeitus ja palju
muud.
Toidud olid head, merevesi
soe ja ... selle suve helgeimad
hetked veetsime Läänemaa
looduses!
Kohtumiseni noortekas ja
järgmisel suvel laagrites! 

Saue Sõna
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Vibuklubi Sagittarius
edukast suvehooajast
Sagittariuse laskjad on 2010. aasta suvehooajal teinud rea edukaid võistlusi.
Alustada tahaks noorte meistrivõistlustest, kus kadettide
vanuseklassis võtsid meie noormehed kolmikvõidu. Kolmikvõidu sepistajateks olid Pearu Jakob Ojamäe, Mihkel Tomson
ning Henn Tomson. Juunioride vanuseklassis lisas omalt poolt
pronksmedali Kaisa Norak. Noorte meistrivõistlusest alates
on erilisse hoogu sattunud just Pearu Jakob Ojamäe, kellel
on õnnestunud püstitada kadettide vanuseklassis hulk Eesti
rekordeid ning kes tuli kõige tipuks täiskasvanute Eesti meistirvõistlustel juulikuu lõpus Pärnus individuaalseks võitjaks!
Viimane suurepärane võistlus toimus 21.–22.08 Järvakandis, kus Pearu püstitas uue isikliku rekordi FITA-1 arvestuses
ning punktisumma 1270 tähistab läbi aegade kuue parima
Eesti meeslaskja hulka jõudmist. Nende kuue parema seast
on Mati Vaikjärv ning Raul Kivilo käinud ka olümpiamängudel.
Täiskasvanute arvestuses on meie klubi lootused püsinud
Jaanus Grossi ja Andrei Gerassimovi õlul. Augusti alguses Pärnus rahvusvahelistel võistlustel püstitas Jaanus uue isikliku
rekordi olümpia kvalifikatsiooniringi 2 x 70 m arvestuses 644
punktiga, võites individuaalselt ning koos Andrei ja Pearuga
tuli kindel võit meeskondlikult.
Hooaeg kestab septembri lõpuni ning lootused uute
rekordite püstitamise ja võitude osas on endiselt kõrgel.
Samas teatab vibuklubi Sagittarius, et uute algajate vibulaskjate grupi treenimisega alustab treener Kristin NestorAlviste 4. oktoobril. Täpsem info ilmub lähiajal klubi kodulehel www.sagittarius.ee.

Pildil (vasakult): Eesti noorte meistrivõistluste medalivõitjad Mihkel Tomson, Henn Tomson, Pearu Jakob Ojamäe ja
Kaisa Norak.

LC Saue liige Aado Liblikmann võitis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali!
Tõnu Kumari

LC Saue pressisekretär
Selle aasta lõunamaiselt kuum
juulikuu ei seganud LC Saue
liikmeid tegelemast aktiivse puhkuse ning armastatud
spordialadega. Juulikuus said
teoks 2009./2010. lions-aasta
tegevuskava viimased kaks
suurt üritust: rahvusvaheline noortelaager Värskas ja
piirkonna perepäevad Jõulumäel. Piirkonna perepäevadel 23.–25. juulini Jõulumäel
osales ligi 350 lionit, leod ja
pereliiget 26 klubist üle piirkonna. Kohal olid ka LC Saue
esindajad.

Eriti edukaks kujunes aga
suvi LC Saue liikmele Aado
Liblikmannile, kes osales
2010. aasta Euroopa Triatloni meistrivõistlustel, mis toimusid 2.–4.07.2010 Iirimaal
Athlone’is. Aado Liblikmann
(fotol) osales sprindidistantsil — ujumine 750 m, jalgrattasõit 20 km ning jooksudistants 5 km — vanusegrupis
M 70–74 ning saavutas ajaga
1:59.14 teise koha.
2010. aasta Eesti Triatloni meistrivõistlustel, mis
toimusid 31.07.2010 Viitnal,
saavutas Aado Liblikmann
sprindidistantsil vanusegrupis
M 70–74 esikoha. 
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Mitmesugust
Saue Gümnaasiumi koolivormi
on võimalik tellida

neljapäeval, 2. sept kl 16.00–18.30
reedel, 3. sept kl 16.00–18.00
esmaspäeval, 6. sept kl 16.00–18.30
Info:
www.saue.edu.ee ja Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee

Huvikeskuse
ürituste kava täiskasvanutele,
sügisest 2010
• Seltskonnatants, jätkajatele
Trennid toimuvad alates 3. oktoobrist pühapäeviti kell
17.00 Saue Gümnaasiumi saalis
• Line-tants, jätkajad/ keskaste
Trennid toimuvad alates 5. septembrist pühapäeviti kell
19.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Kaie Seger
• Salsa
Juhendaja Pirje Laagus
• Kõhutants
Tunnid toimuvad neljapäeviti alates 7. oktoobrist kell
18.00-19.00 Saue Lasteaia võimlemissaalis. Juhendaja
Mai Suvi
• Rahvatants
Saue Simmajad, segarühm ja naisrühm
Juhendaja Ulvi Mägi
Ootame uusi tantsuhuvilisi! Kalev Israel tel 507 8758
Saue Kägara naisrühm
Alates 8. septembrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
20.00 Saue Gümnaasiumi saalis. Juhendaja Elena Kalbus
tel 5194 4767
• Rahvamuusika ansambel
Juhendaja Reet Jürgens tel 522 3635
• Keraamika, täiskasvanutele
Alates 13. septembrist esmaspäeviti 18.30–21.00
Saue Gümnaasiumis, keldrikorruse keraamikaruumis.
Ootame ka uusi osalejaid! Juhendaja Virve Laan
• Klaasikunsti kursus, täiskasvanutele
Tunnid toimuvad alates oktoobrist ruumis 407 Saue Gümnaasiumi IV korrusel. Võimalik on harrastada tiffanitehnikas ehete valmistamist, vitraaži valmistamist ja klaasimaali. Ootame uusi osavõtjaid!
• Tekstiilimaal, täiskasvanutele
Neljapäeviti alates 7. oktoobrist kell 18.00-20.00 Saue
Käsitöökeskuses.
• Joonistamise kursus, täiskasvanutele
Kursus toimub alates 6. oktoobrist kolmapäeviti kell
18.30–21.00 Saue Gümnaasiumi I korrusel ruumis 117.
Juhendaja Virve Laan
Kõikidesse huviringidesse vajalik eelregistreerimine
Saue Huvikeskuses ruumis 124 Saue Gümnaasiumi
I korrusel. Telefon 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee,
www.huvikeskus.saue.ee

Gordoni Perekooli sügiskursus
Gordoni Perekooli sügiskursus hakkab toimuma alates
septembrist, esmaspäeviti kell 18.00–21.00.
Esimene kokkusaamine on 13. septembril 2010. a Saue Lasteaia „Midrimaa” salongis.
Kokku on loenguid kaheksal esmaspäeva õhtul, lektor on
Anželika Valdre.
Kursus on tasuta, sihtgrupiks paljulapselised pered (alates
3 last), üksikvanemad, puudega laste vanemad, töötud ja toimetulekutoetust saavad pered.
Kui tunned huvi ja soovid osaleda Gordoni Perekooli kursustel, anna palun teada e-posti aadressil anneli@saue.ee või
tel 679 0196, Anneli Ritsing.
NB! Kohti on piiratud arv.
Gordoni Perekooli eesmärgiks on aidata lapsevanematel
omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa õnnelikumad
suhted vanemate, laste ja teiste nende jaoks oluliste inimeste
vahel. Tegemist on praktilise kursusega, kus õpetatakse inimesi paremini mõistma oma suhteid ümbritsevatega ja neid
soovitavas suunas kujundama, ilma seejuures võimu ja vägivalda kasutamata.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude,
kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud
rühmatööde ning arutelude abil.
Perekool toimub kuni 15 osalejaga grupis, et oleks tagatud
kogemuste mitmekesisus ja ka piisav tähelepanu igale osalejale.
Kõigile osavõtjatele jagatakse koolitusmaterjalid, mis tagavad koolituse ühtlaselt kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise
võimaluse.
Loe veel juurde kodulehelt: www.sinamina.ee 

Kool ootab!
Septembrikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:

1.–9. klass
10.–12. klass

126 krooni
378 krooni

Toiduraha palume tasuda 31. augustiks RK Teeninduse OÜ
arvele: a/a nr 221018424457 Swedbank. 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.
Õpilase puudumisest palume 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

Huvikeskuse
ürituste kava õpilastele
2010./2011. õ-a
Huvihariduse õppeaasta algab 6. septembril ja lõpeb
31. mail. Koolivaheajad on vastavuses üldhariduskooli
vaheaegadega.
Huviringis õppimiseks on vajalik sõlmida leping lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel. Ringid on tasulised.
• Showgrupp Vikerkaar-Saue
juhendaja Elo-Marika Kongo
Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00–
20.00 Saue Gümnaasiumi saalis alates 8. septembrist,
vanadel aegadel.
• Keraamika
õpetaja Reet Vester
Saue Gümnaasiumi ruumis 407. Voolitakse savist pisiplastikat ja reljeefe, valmistatakse kruuse, vaase, taldrikuid
jm. Põletatakse ja glasuuritakse ning õpitakse erinevaid
keraamika töövõtteid.
• Meisterdamine erinevatest materjalidest, I–II klass
õpetaja Made Kaares
esmaspäeviti kell 12.00–15.00 Saue Gümnaasiumi keldrikorrusel, Saue Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpitakse
erinevaid tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse erinevatest materjalidest: savi, kips, puu, papp, paber,
vill ja looduslikud materjalid.
• Meisterdamine — puutöö, alates III klassist
õpetaja Valmar Kaur
• Robootika ring V–IX klassile
õpetaja Valmar Kaur
• Käsitööring
Õpitakse siidimaali ja teisi toredaid tekstiilitehnikaid
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon
õpetaja Virve Laan
teisipäeviti kell 15.00–18.00
Õpime joonistama erinevate vahenditega, maalime akvarelli ja kattevärvidega, kujundame pilte, vorme, plakateid ja
katsetame kõrgtrükitehnikaid erinevatel materjalidel.
Info ja registreerimine ringidesse ning lepingute sõlmimine
lapsevanemaga toimub Saue Huvikeskuse ruumis 124
(asub Saue Gümnaasiumi I korrusel ) tööpäeviti 2.–6. septembrini kl 10.00–18.00 ja Infopäeval, 6.septembril
kl 18.00–20.00 Saue Gümnaasiumi aulas ja võimlas.
Info tel 659 5009, e-post: huvikeskus@saue.ee

SPORT
• Korvpall poistele Korvpalliklubi SK Marcus, treener Olev
Baar
• Jalgpall Saue Jalgpalliklubi, treener Lauri Nuuma
• Võrkpall, treener Urmas Joa
• Tennis, treener Ülo Vatsk
• Male, treener Valjo Rattasep
• Üldkehaline ettevalmistus, treener Terje Toomingas
• Karate, treener Renè Toome, Karate klubi KIMURA SHUKOKAI
• Ujumine Keila Swimclub, treener Kersti Rahamägi
• Suusatamine Saue Suusaklubi, treener Marko Pruus
• Vibulaskmine Vibuklubi Sagittarius, treener Kristin NestorAlviste
• Kergejõustik Kergejõustikuklubi Tipp, treener Ester Legonkov
Täpsem info ja registreerimine spordiringidesse
Infopäeval, 6. septembril algusega kell 18.00
Saue Gümnaasiumi võimlas

27. august 2010
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Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 10.09.2010 Reisi- ja kultuurihuvilised
korraldavad väljasõidu Olustveresse ja Viljandisse. Kavas
Olustvere Muuseumi ja töötubade külastamine, Viljandi
linnaga tutvumine giidi juhendamisel ja Viljandi Pärimusmuusika Aida III hooaja avapidu ansambliga Lindpriid ning
Mari Kalkun ja sõbrad. Osalustasu 260.- krooni. Täpsem info
Saue Päevakeskusest. Kell 12.00 väljumine Saue Kaubakeskuse eest.
• 30.09.2010 Seltsing Tammetõru korraldab laevareisi Tallinn–Helsingi–Peterburi. Reisi maksumus 1950.-, täpsem
info Saue Päevakeskusest.
• 07.09 kell 10.00 Saue Linna Invaühingu koosolek.
• 24.09 kell 17.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Loomaarst vastab. Trauma
Minu koer tuli üleeile hommikuselt ringkäigult koju
ja esimesest käpast jooksis tugevasti verd. Sidusin
käpa kinni ja panin lahasesse. Verejooks jäi seisma,
aga lahas ja side koerale üldse ei meeldi. Mida ma
veel teha saaksin?
Käpa sidumine oli täitsa õige tegu, verejooks sai peatatud.
Aga lahas on antud juhtumi puhul pisut karm ravivõte, see
tuleks kiirelt maha võtta ja lasta loomaarstil haav üle vaadata, sest haav või vajada täiendavat töötlust ja ka õmblemist.
Vastavalt tekkepõhjustele esineb kodustel lemmikloomadel põhiliselt lõike-, torke-, hammustus-, rebimis- ja laskehaavu. Kõigepealt tuleb haav ja selle ümbrus puhastada
mustusest ja kui loom lubab, siis pügada ka karvad haava
ümbert. Haava puhastamiseks võib kasutada puhast voolavat vett, heledat „lilla“ (kaaliumpermanganaadi) lahust või
mõnda muud kodus leiduvat haavade puhastamiseks ette
nähtud vahendit. Pärast puhastamist võib haavale asetada
puhta lapi või sideme ning seda pidevalt niisutada, et see
haava külge ei kleepuks. Kui teie koer või kass on küla peal
kaklemas käinud, siis tasub üle kontrollida ka ülejäänud
keha pind — väiksemad haavad jäävad tihti märkamatuks
ning võivad hiljem tõsiseid probleeme põhjustada. Pärast
esmase abi andmist võimaldage loomale rahu ning võtke
kindlasti ühendust oma loomaarstiga, et visiidi aeg kokku
leppida. Meeles võiks pidada, et pärast haava tekkimist esimese 24 tunni jooksul õmmeldud haav paraneb kõige paremini. Vanemate haavade ravi ei pruugi nii edukas olla ja
võtab kindlasti kauem aega.
Kui haavast jookseb tugevasti verd (näiteks käpatraumade tagajärjel, kui koer on astunud klaasikillu otsa), tuleb esmalt tegelda verejooksu sulgemisega. Arteriaalse verejooksu
korral (veri helepunane ja pulseeriv) tuleks asetada haavale
rõhkside. Venoosse verejooksu (tumedam veri) korral tuleks
haavale tugevalt suruda puhas kuiv side. Mõlemal juhul
peaks haava siduma või katma käepäraste puhaste riidelappidega ja mõõduka surve all kinni siduda. Kui verejooks ei
peatu, siis jätkake looma abistamist ning pöörduge kiiresti
kliinikusse või leppige kokku koduvisiidis. Värske ja tõsise
traumaga looma aidatakse kliinikutes esimesel võimalusel.

Raimond Strastin
loomaarst
Saue Loomakliinik
Sooja 1 Saue, tel 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Avatud E–R 13.00–19.00, L 10.00–14.00
www.sauekliinik.ee

Augusti
sünnipäevad
ENDLA KEEK 90
HILDA VOKK 89
LAINE KOKEMÄGI 87
HELGA REEST 85
PÄRJA KRUUSIMÄE 83
LEONARD ALTEBERG 83
LEIDA SALUSAAR 83
AINU JAHIMAA 82
ERICH RAIMOND
LAUDVER 82
MARIA ERNESAKS 81
LAINE TAMMVERE 81

MILVI GROSSMANN 80
LUDMILLA HEINSALU 80
ALLI-ANITA TÕNNING 80
ELVI LAVONEN 75
HELJU ROOSME 75
ANTO KIISA 70
AIME MÄNNAMAA 70
SERAFIMA PEROVA 70
OLAV POVAR 70
KALJU SUURTEE 70
REET TAMMIS 70

PALJU-PALJU
ÕNNE!

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo

Infopäev

27. august 2010
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SAUE ÕHTUJOOKS
toimub reedel, 10. septembril 2010. a

Laste ja noorte vaba aja
veetmise võimalustest
Saue linnas 2010./2011. õ-a

6. septembril
kell 18.00-20.00
Saue Gümnaasiumi saalis

Saue
Raamatukogu

Toimub tegevuste tutvustamine,
ringidesse registreerimine
ja kohtumine juhendajatega

Kuni 31. augustini on Saue Linna
Raamatukogu avatud esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval
10–18, kolmapäeval 10–19,
reedel 10–17. Laupäeval, pühapäeval suletud.

• Start on kell 20.00 Saue Gümnaasiumi ees.

• Võistlusnumbreid saab kätte kuni kella 19.45-ni.
• Jooks toimub Saue linna tänavatel distantsiga 3,5 km.

Oma võimalusi tutvustavad:
Saue Huvikeskus, Saue Muusikakool, Saue Noortekeskus,
Saue Gümnaasium, Saue Lasteaed Midrimaa, Saue
Jalgpalliklubi, Korvpalliklubi Marcus, Saue Tenniseklubi,
Saue Suusaklubi, Keila Swimclub Saue rühm,
Kergejõustikuklubi Tipp Saue rühm, Karate-klubi Kimura
Shukokai, Vibuklubi Sagittarius, Plekk-Liisu Rattaklubi

• Õhtujooks on avaüritus sariüritusele „Sauelane liikuma” (koosneb erinevatest
etappidest, mitmel spordialal). Osalema on oodatud kõik huvilised!

• Karikatega autasustatakse kolme paremat naist ja meest ning
iga vanusegrupi võitjaid.

• ERIAUHINNAD (tingimuseks osavõtjate eelregistreerumine) — peredele, kust
osalevad kõik liikmed; suurima osavõtjaskonnaga kollektiivile, asutusele, koolile
jms; parimale kostüümile! Raja iga läbija osaleb loosiauhindade jagamisel!

• Põhijooksu eel on lastejooksud (1–12-aastastele) staadionil: 270–1080 m,

Massöör Elvi (M.I. massaažikool)
tel: 526 4766

• Täpse juhendiga saab tutvuda Internetis: huvikeskus.saue.ee

Lisainfo: tel 5454 4559 Svetlana
Asukoht: Sooja 1 (2. korrus) SAUE

algusega kell 19.00.




Sakurastuudio
pakub TAI MASSAAŽi terve
sügishooaja jooksul kuni novembri lõpuni soodushinnaga
350.-/1,5h. Massaaž annab
lihastele elastsuse, liigestele
liikuvuse, leevendab stressi.

• Osavõtt jooksule on eelregistreerimisega kuni 09.09.2010. a kella 17.00-ni TASUTA.
Eelregistreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaeg, klubi/firma/kool/kollektiiv;
perearvestuses märkida pereliikmed ja osalusprotsent: terje@saue.ee.

Tule kindlasti!

s sõbra või perega ja paneme Saue üheskoos li
o
o
k
Tule
Üritust toetab programm
“Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2011”

a!
m
u
ik

Ürituse korraldab

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

Sakurastuudios
JOOGA
kõikidele laupäeviti SAUEL!
Eelregistreerimine ja lisainfo:
tel 5590 6155 (Anna)
Esimene tund tasuta!
Asukoht:
Sooja 1 (Peetri Pitsa majas),
SAUE
 Müüa Sauel 2-toaline korter,
52,5 m2 III korrus.
Hind kokkuleppel, otse omanikult.
Kiire! Helista 509 8944.
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Müüa
 Müüa kartulit Princess 4.- kg,
alates 25 kg toome tasuta koju!
Tellimine: 525 5527














 
 




Otsin tööd
 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste
kaminate ja looduskivide paigaldus.
Töödest pildid. Transport, materjal
meie poolt kohale toimetamisega.
Tel: 5803 3448, Ain.
 Kodude koristus ja akende pesu.
Mob: 5809 8230
 Aus, töökas ja kiire 36-a naine
otsib tööd Sauel, Keilas, Laagris. Olen
olnud sekretär, ametnik, välismaal
lapsehoidja, tegelen ka energiatööga.
Räägin vabalt inglise, prantsuse, vene
keelt. Ärijuhi haridus. Võin ka olla
koduabiline, tugiisik. Oman juhilube.
Olen avatud kõikidele pakkumistele.
Tel: 5650 4873

Pakun tööd
 HANSADOOR OÜ on garaažiuksi ja
aiaväravaid tootev ja paigaldav firma.
PAKUME TÖÖD: KEEVITAJA-LUKKSEPALE. Otsime metallitöö kogemusega
professionaali, kellel on töökogemust
omal alal vähemalt 5 aastat. Eeldused
edukaks tööks: karske, terve, omab
juhilubasid, usaldusväärne, soovitused
eelmistest töökohtadest, vene k oskus.
Soovitavalt Sauelt või selle lähedalt.
NB! Meeskonnatööks valmisolek
oluline. Pakume tulemustest sõltuvat
palka vastavalt tükitööle keskmine
~10 000 netto. Lisainfo: 679 6912,
info@hansadoor.ee

Kinnisvara
 Müüa 1-toal korter, omanikult.
Aadress: Tule 3.
Info telefonil 5624 4244
 Anda üürile heas korras 2-toaline
korter, otse omanikult. Priit: 505 7746.
 Üürile anda 2-toaline heas korras,
möbleeritud korter Sauel (Kütise tn).
Info tel: 517 6060

Südamlik kaastunne Ivarile
isa

TÕNU FELDMANN’i
kaotuse puhul
Klassikaaslased

Siiras kaastunne
Ivar Feldmann’ile

ISA
surma puhul
Aatekaaslased
Eesti Reformierakonnast

Südamlik kaastunne
Liia Feldmann’ile

abikaasa
surma puhul
Päevakeskuse käsitööring

Südamlik kaastunne
Helmi Aulikule venna

Ilmar Auliku
surma puhul
Saue Päevakeskus

Mälestame head ja toredat

Daisy-Silvia Pellot
Kaastunne lähedastele
KÜ Koondise 15 naabrid
2. trepikojast
ja endine naaber Gaide

