Saue Sõna

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue Gümnaasiumi
2011./2012. õppeaasta
avaaktused toimuvad

neljapäeval,
1. septembril
järgnevalt:

2.–11. klassi
aktus kell 10.00
kooli staadionil
NB! Õpilased kogunevad
eelnevalt koduklassi.
Õpilastel kohustuslik
pidulik riietus, koolivorm,
kooli müts

1. ja 12. klassi
aktus kell 12.00
kooli aulas
Õpilastel olla koolis
kell 11.40
Edukat uut õppeaastat!

Harjumaa
omavalitsuste
spordipäevad
Harjumaa
omavalitsuste suvespordipäevad toimusid tänavu
18.–19. augustil Lääne-Virumaal Lammasmäe Puhkekeskuses.
Üle saja osaleja katsus
rammu kuuel alal, lisaks jagati tööalaseid
kogemusi ning veedeti
toredalt aega.
„Oli väga huvitav sõpruskohtumine, kus imeilusa
ilmaga saime väljas kätt
proovida teatevõistluses
ja petangis, panna oma
teadmised proovile viktoriinis ja teha isetegevust,“
räägib Saue linnapea Harry Pajundi. „Tegevused olid
valitud sellised, mis konti
ei murdnud ning pakkusid
naudingut nii pealtvaatajatele kui ka osalejatele
endile.“
Saue on omavalitsuste suvespordipäevadest
osa võtnud juba aastaid.
Tänavu esindasid Sauet
volikogu esimees Valdis
Toomast, linnapea Harry Pajundi, volikogu liige
Tõnu Urva, jurist Elis Haav,
volikogu assistent Siiri
Raagmets, linnamajanduse ja ehituse peaspetsialist Andres Joala, referent
Silvia Priske ja Huvikeskuse spordimetoodik Terje
Toomingas.
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Harjumaa Puhkpillipäev
„Puhu, tuul“ puhus
laulupeole tuule tiibadesse
1. juulil, XI noorte laulu- ja tantsupeo avamise päeval toimus
teist korda Saue linna laululaval Harjumaa Puhkpillipäev, kus
osales 524 mängijat Eestist ja välisriikidest.

Linnaelu

Saue Savipäev
tulekul
Vanades ürikutes on Sawne küla
mainitud juba 1548. aastal, ikka
seoses saviga. Ja mis võiks olla
veel sümboolsem, kui linna sünnipäeva tähistamine savile pühendatud päevana?! Huvikeskus
korraldab Saue Savipäeva juba
kolmandat korda. Savipäeva pidulik avamine toimub 27. augustil
kell 12.00.

Loe lk 2 ja 8

Linnaelu

Majanduslike huvide
deklaratsioonid

Kristiina Liivik

II Harjumaa Puhkpillipäeva
projektijuht, www.hnpo.ee
Seekord kandis puhkpillipäev
nime „Puhu, tuul“, mis tuleneb noorte laulu- ja tantsupeoks dirigent Ott Kase poole
arranžeeritud samanimelisest
teosest puhkpilliorkestrile.
Puhkpillipäeva juhatasid
sisse kontserdid Saue linna eri
paikades: Saue Keskuse pargis
ja Saue kiriku ees. Galakontserdi programmi alustas Politsei- ja Piirivalveorkester tattooga Keskuse pargis. Pärast
suurepärast sissejuhatust liikusid kõik osalevad orkestrid
ühises rongkäigus Saue Keskuse pargist Jaanituleplatsile,
kus algas ürituse pidulik osa.
Saue linnapea Harry Pajundi tervitas avakõnes kõiki osalejaid. Kõlasid Eesti, Rootsi ja
Läti riigihümnid osalejariikide
orkestrite esituses.
Orkestrite maraton võis
alata! Esmakordselt esineti
kahel laval, et hoida publiku
meeleolu, aega ja tähelepanu
erksana kogu ürituse ajal.
Madis Millingu reipal õhtujuhtimisel kõlasid orkestri
tutvustuste vahepeal ka meenutused Saue linna ajaloost.
II Harjumaa Puhkpillipäeval astus lavale 15 orkestrit. Esinejate seas olid lisaks
puhkpilliorkestritele ka keelpilli- ja sümfooniaorkestrid.
Orkestrite esituses kõlasid teosed laulupeo repertuaarist ning
armastatud palad Eesti ja teiste
rahvaste heliloojatelt.
Puhkpillipäeva
lõpetas
ühendorkestri esinemine, mis
pakkus publikule suurt rõõmu
ja sättis meeled algava laulupeo lainele.

26. august 2011

Vastavalt seadusele ja Saue Linnavolikogu määrusele avaldatakse
käesolevas lehes Saue Linnavolikogu liikmete ja Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid 2010. a kohta,
seisuga aprill 2011.
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Kultuur

Kuidas Saue noored
Tallinnas käisid
Sauelased osalesid aktiivselt XI
Noorte laulu- ja tantsupeol. Peopileti olid kätte „võidelnud“ kõik
Saue Gümnaasiumi koolikoorid,
Saue Poistekoor, Noorte Meeste Koor ning Saue Muusikakooli
puhkpilliorkester, lisaks 50 tantsijat. Koorijuhid, dirigendid ja juhendajad tänavad kõiki esinejaid
ja kõiki lapsevanemaid, kes olid
abiks nii lauluväljakul kui ka kogu
eelneval hooajal.
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Haridus
Laulupidu meie kodus

Dirigent Harry Illaku juhatusel puhkpillipäeva lõpetuseks
kõlanud XI noorte laulupeo
„Maa ja Ilm“ üks teostest,
O. Kase „Puhu, tuul“ (solist
Mairo Marjamaa saksofonil)
tõi laulupeo lausa koju. Selle
pala esitamise eel soovisime
meie puhkpillipäeva kangelasele, dirigent Harry Illakule
palju õnne 50. aasta juubeliks.
Oleme nii uhked, et saame
Puhkpillipäeval paljude osalenud kollektiivide dirigendina tegutsevat Harry Illakut
omaenda meheks nimetada.
Soovime meie kallile dirigendile palju edu, tervist ja suuri
kordaminekuid!
Puhkpillipäeval osalesid
Politsei- ja Piirivalveorkester

(dir Arvi Miido), Saue Puhkpilliorkester (dir Sirly Illak,
Harry Illak), Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (dir Harry Illak, Sirly Illak), Viljandi
Noorte Sümfooniaorkester
(Tonio Tamra, Harry Illak),
Vabariiklik Orkestrijuhtide
Puhkpilliorkester (dir Andres
Avarand, Hando Põldmäe,
Harry Illak), G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri
ühendatud puhkpilliorkester
(dir Sirly Illak), Rapla Maakonna
Puhkpilliorkester
(Tõnu Soosõrv), Keila–Tabasalu–Kaeva (Soome) Puhkpilliorkester (dir Valdo Rüütelmaa), Kose Pasunakoor
(dir Olev Roosa), Mjölby
Puhkpilliorkester (Rootsi, dir
Tomas Herrgårdh), Inčukaln-

si Brass Band (Läti, dir Vitalis Kikusts), Saku Puhkpilliorkester (dir Ants Reinhold),
Tallinna
Tehnikaülikooli
Puhkpilliorkester (dir Reet
Brauer, Tarmo Kivisilla), Eesti Noorte Puhkpilliorkestri Vilistlaskoosseis (dir Ott Kask),
Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester (dir Hando Põldmäe,
Harry Illak).
Täname südamest meie toetajaid: Saue linn, Eesti Arengu
Sihtasutus, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Kultuurkapital,
Eesti Politsei- ja Piirivalveorkester. Samuti täname kõiki
korraldajaid ning Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkestri õpilasi ja õpetajaid!
Täname kõiki kuulajaid! 

Aasta Õpetaja 2011
Algamas on uus õppeaasta ja
taas aeg välja selgitada, kes linna
õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid kandma tiitlit
„Saue linna aasta õpetaja 2011“.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame 16. septembriks 2011.
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Haridus

Huvikeskus alustab!
Saue Huvikeskus pakub mitmesuguseid enesearendusvõimalusi
nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Harrastada saab tantsu, kunsti, muusikat ja sporti. Uus
õppeaasta algab 5. septembril.
Huvikeskuse õppegrupid on Haridusministeeriumi koolitusloaga.
Laste puhul on vajalik sõlmida
leping lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel. Tutvuge ja tulge
osalema!

Loe lk 5 ja 7

Saue Sõna

Linnavalitsus

Linnaelu

Linnavalitsuse 21. istung

Linnavalitsuse 23. istung

Saue Linnavalitsuse 21. istung toimus
6. juulil 2011. aastal, päevakorras oli:

Saue Linnavalitsuse 23. istung toimus
03. augustil 2011. aastal, päevakorras oli:

1. Hooldaja määramine /korraldus nr 183/.
2. Katastriüksuse Tule tn 23 jagamine, katastriüksuste Tule tn 23 ja Tule tn 23A piiride muutmine ning jagamisel ja piiride muutmisel moodustatud katastriüksustele
lähiaadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade
määramine /korraldus nr 184/.
3. Saue Linnavalitsuse 04. mai 2011 korralduse nr 109 „Katastriüksuse Vana-Keila mnt 4 jagamine, katastriüksuse
Nurmesalu tn 9 piiride muutmine ning jagamisel ja piiride
muutmisel moodustatud katastriüksustele lähiaadresside,
maakasutuse sihtotstarvete ja pindalade määramine“
osaline muutmine /korraldus nr 185/.
4. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 186 /.
5. Tule 24 Tule tn 24 ajutise kilehalli (laohoone) projekteerimise lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 187/.
6. Laua tn 7 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 188/.
7. Tule tn 13 laohoone projekteerimise lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 189/.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 190/.
9. Tammetõru tn 35 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus
nr 191/.
10. Lehtla tn 5 üksikelamu laienduse ja Lehtla tn 5 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 192/.
11. Nõmmiku tn 21 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 193/.
12. Kungla tn ehitusloa väljastamine /korraldus nr 194/.
13. Kungla tn 2 ehitusloa väljastamine (välisvõrgud) /korraldus nr 195/.
14. Kungla tn 2 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 196/.
15. Saue linna põhimäärus (I lugemine) /otsustati suunata
eelnõu II lugemisele/.
16. Saue Gümnaasiumi hoolekogu töökord /otsustati suunata
eelnõu II lugemisele/.
17. Ühtekuuluvusfondist rahastatava projekti nr 2.1.0101.100074 „Saue linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine“ projekteerimis-ehitustööde avatud hankemenetluse
riigihange /korraldus nr 197/.
18. Saue linnas Laagri–Padula–Saue kergliiklustee ehituse
avatud hankemenetluse riigihange /korraldus nr 198/.
19. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine
/korraldus nr 199/.
20. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 200/.
21. Noorte sporditegevuseks toetuste eraldamine
/korraldus nr 201/.
22. Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma kuutasu kehtestamine /korraldus nr 202/.
23. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 203/.
24. Saue linna Saue EPT AS tootmisterritooriumi detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine /otsustati
suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
25. Kuuseheki tn T2 ja Kuuseheki tn 20 isikliku kasutusõiguse
seadmine /otsustati suunata eelnõu II lugemisele/.
26. Info matustetoetuste maksmisest juuni 2011 /otsustati
võtta info teadmiseks/.

1. Saue linna põhimäärus (II lugemine) /otsustati
suunata eelnõu III lugemisele/.
2. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 209/.
3. Saue Koolihaldusasutuse tegevuse ümberkorraldamine
/otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse „Riigihanke väljakuulutamine
ja volituse andmine“ eelnõu /otsustati suunata eelnõu
kehtestamiseks volikogusse/.
5. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 210/.
6. Töörühma moodustamine /korraldus nr 211/.
7. Kuuseheki tn T2 ja Kuuseheki tn 20 isikliku kasutusõiguse seadmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
8. Info
8.1 Matusetoetuste maksmisest juuli 2011 /otsustati võtta
info teadmiseks/.

Linnavalitsuse 22. istung
Saue Linnavalitsuse 22. istung toimus
08. juulil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Sooja tn 3 ehitusloa väljastamine /korraldus
nr 204/.
2. Uusaru põik 4 ehitusloa kehtetuks tunnistamine ja uue
ehitusloa väljastamine /korraldus nr 205/.
3. Kivikangru tn 23 korter 1 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 206/.
4. Kuuseheki tn kanalisatsioonitorustikule ehitusloa väljastamine /korraldus nr 207/.
5. Tule tn 24 ajutise viilhalli ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 208/.
6. Kuuseheki tn T2 ja Kuuseheki tn 20 isikliku kasutusõiguse seadmine /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

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

Järgmine number ilmub
9. septembril 2011

26. august 2011

Linnavalitsuse 24. istung
Saue Linnavalitsuse 24. istung toimus
12. augustil 2011. aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Kadakamarja tn 36 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
2. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 212/.
3. Saue linna põhimäärus (III lugemine) /otsustati suunata
eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
4. Üliõpilaste välisõppe stipendiumide määramine
/korraldus nr 213/.
5. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine
/korraldus nr 214/.
6. Riigihanke „Saue linnas Laagri–Padula–Saue kergliiklustee
ehitus“ (viitenumber 126416) pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuse
edukaks tunnistamine /korraldus nr 215/.
7. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 216/.
8. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 217/.
9. Hoolduskulude kompenseerimine /korraldus nr 218/.
10. Hooldaja määramine /korraldus nr 219/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 220/.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr 221/.
13. Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringse
hoolduse avatud hankemenetluse riigihange /otsustati
suunata eelnõu II lugemisele/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Kelli Kõluvere
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

2

Maakonna bussiliinil
nr 208 on uus sõidugraafik
Bussiliinil Tallinn–Laagri–Saue on alates 1. septembrist 2011
uus sõidugraafik. Uue graafikuga saab tutvuda Saue Linnavalitsuse kodulehel www.saue.ee. Küsige väljaprinditud graafikuid ka linnavalitsuse infolauast või Saue Päevakeskusest.
Liini teenindab OÜ Arne Auto, telefon 607 8769.

Bussipileti hinnad tõusid
AS Hansabuss muutis alates 1. augustist liini nr 191 piletite hindu järgnevalt: täispilet maksab senise 1,15 asemel 1,4
eurot ja sooduspilet senise 0,75 asemel üks euro. Kuukaart
maksab senise 21 euro asemel 26 ja sooduskuukaart 15 asemel 20 eurot.
Lugupidamisega, Hansabuss AS

Toiduraha
Saue Gümnaasiumis algab toitlustamine 5. septembrist.

1.–9. klass
10.–12. klass

7,60 €
23,00 €

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 1. septembriks ja
selgituse osas kindlasti välja tuua lapse (laste) nimed ja
klass.
Erandkorras saab maksta sularahas kooli sööklas 5.09
kell 8–9.15 ja 13.30–15. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta!
Kui õpilane on haige või puudub, teatage puudumise algus ja lõpp telefonil 659 6068 või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee. Õpilane võetakse toidult maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates. Kasutamata päevade
toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks. Järgneva kuu toiduraha tasumisel palume teil kogunenud ettemaksu summa ise maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse vastav päevade arv.
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,15 €. 1.–9.
klassini kompenseerib riik toiduraha 0,77 € ulatuses ja lapsevanem maksab 0,38 € juurde. 10.–12. klassi lapse toiduraha, 1,15 €, maksab lapsevanem.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber, mille
saab söökla juhatajalt e-posti aadressil ulle.jahesalu@real.
edu.ee.
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Tähistame Saue linna sünnipäeva
Saue Savipäevaga
Saue on ikka olnud savilinn. Vanades ürikutes on saviga seotud
Sawne küla mainitud juba 1548. aastal. Ja mis võiks olla veel
sümboolsem, kui linna sünnipäeva tähistamine savile pühendatud päevana!
Saue Huvikeskus korraldab
Saue Savipäeva juba kolmandat korda. Seni on see toimunud tubastes tingimustes peamiselt savitehnikate õpitoana
nii huvilistele kui ka Saue linna meenekonkursina. Vähehaaval on keraamikahuviliste
ring Sauel laienenud ning
Savipäeval osalejate arv märgatavalt suurenenud. Tänavu
löövad kaasa ka keraamikud
Laagrist, Keilast ja Ohtust.
Ühe osa Savipäevast moodustab töötuba savikunstnikele ja harrastajatele. Seekord
valmistavad osalejad vanas
Jaapani keraamikatehnikas
teepiaale. Nime on antud
tehnika saanud jaapani sa-

vitootmismeistrite perenime
järgi — Raku. Neid nõusid
valmistati teetseremoonia tarvis. Tänapäeval on see tehnika küll pisut teisenenud.
Savipäeva raames toimub
vabas õhus gaasiahjus jooginõude põletamine ja saepurus
suitsutamine. See tööprotsess
on atraktiivne nii tegijale kui
ka kõrvaltvaatajatele. Põletust teostab Andres Allik
Kerakost.
Rakupõletused
Jaanituleplatsil kestavad terve päeva.
Savipäeva pidulik avamine
linnarahvale toimub 27. augustil kell 12.00.
Seejärel saab kuni kella 15:00-ni kogu perega või

individuaalselt osaleda savi
voolimise töötubades, kuulata
muusikat või jälgida rakupõletuse käiku. Töötubasid juhendavad Saue Huvikeskuse
keraamika ja meisterdamise
õpetajad.

Kohapeal on võimalik osta
sööki-jooki ja ka keraamikat.
Tulge ja osalege kogu perega!
Savipäeva korraldab Saue
Huvikeskus. 

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
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Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Jekaterina Tikerpuu

Majanduslike huvide deklaratsioonide
hoidmise ja avalikustamise eest vastutav isik
Vastavalt „Korruptsioonivastase seaduse” § 15 lg 3 ja Saue
Linnavolikogu 10.06.1999 a
määruse „Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kord” p 4.3, avalikustan
Saue Linnavolikogu liikmete
ja Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid 2010. a kohta
seisuga aprill 2011.

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

Kristiina Kotter 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige (keskkonnakomisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub; 6.
elamumaa Saue linnas; 7. ei
ole; 8. SEB Progressiivne Pensionifond osakud 2700,862 tk,
Sampo Kohustuslik Pensionifond osakud 321,740 tk; 9.
Swedbank arveldusarve, SEB
arveldusarve; 10. SEB koduehituslaen 137 800 €; 11. ei
ole; 12. palk põhitöökohas,
volikogu liikme hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

Erki Kuld 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige (keskkonnakomisjoni
esimees); 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. elamumaa Saue linnas
860802; 7. Sõiduauto Mercedes Benz 1990. a, Peugeot
1994; 8. Swedbank Pensionifond K3 7994,98 tk, Tallink
Grupp lihtaktsiad 700 tk; 9.
Swedbank arveldusarve, SEB
arveldusarve; 10. Swedbank
koduehituslaen 9552,75 €;
11. Käendus 6710,72 €; 12.
palk põhitöökohas, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis,
pension; 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.
2 elamumaad (ühisomand)
Saue
linnas
2161302,
6027102; 7. Ei ole; 8. Laar
Transport OÜ osakud (40000
kr), Naerupall OÜ osakud
(40000 kr), Swedbank pensionifondi osakuid 1009 tk;
9. Swedbank 3 arveldusarvet,
tähtajaline hoius; 10. Swedbank kodulaen 72124,38 €;
11. ei ole; 12. palk juhatuse
liikmena, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele; 14. ei ole.
Argo Ladva 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige (planeerimis- ja ehituskomisjoni esimees); 4. Saue
Linnavolikogu; 5. ametipalk
puudub; 6. korteriomand
Haapsalus 2003232, korteriomand Tallinnas 2135501,
elamumaa
Saue
linnas
10831702, maatulundusmaa
Veriora vallas 668538; 7.
mootorratas BMW R35 1949.
a, mootorratas BMW 1200ST
2006. a, sõiduauto Opel Rekord 1957. a; 8. SEB Kasvufondi osakud 7492,3055 tk,
SEB Aktiivne Pensionifondi
osakud 2213,1891 tk, SEB
Nordik Fundi osakud 473,432
tk, Herkimer OÜ osakud, Laserline OÜ osakud; 9. SEB
arveldusarve; 10. ei ole; 11.
Autode liising 247 000 kr;
12. Palk põhitöökohal, 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)
Saue linnas 5512502; 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.
Malle Liiv 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6.korteriomand Saue linnas
6208302; 7. ei ole; 8. ERGO
Elukindlustuse AS pensionifondi osakud; 9. SEB arveldusarvet, Swedpank arveldusarve; 10. ei ole; 11. Norde
pank — sõiduauto kasutusrent; 12. palk põhitöökohas,
volikogu liikme 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 ja 2 investeerimisarvet; 10. ei ole; 11. ei
ole; 12. palk põhitöökohas,
volikogu liikme hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Kalev Lillo 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige (Riigikogu liige); 4.
Saue Linnavolikogu; 5. Riigikogu liikme ametipalk; 6.
½ elamumaad Saue linnas; 7.
ei ole; 8. AS LHV Varahaldus
pensionifondi osakuid 12697
tk, Nordea Pensionifond A
osak 1802 tk, Nordecon International lihtaktsia 340 tk,
AS Olympic Entertainment
Group aktsia 1450 tk, AS SEB
Varahaldus Kasvufondi osak
4042 tk, City Service AB aktsia 1019 tk, AS SEB Varahaldus Nordic Fund osak 82 tk,
AS SEB Varahaldus Eastern
Europe Small Cap Fund osak
140 tk, AS Arco Vara aktsia
53 tk, Swedbanga Ida-Euroopa aktsiafondi E-osak 30 tk,
Swedbanga Ida-Euroopa kinnisvara aktsiafondi osakuid
56 tk; 9. Swedbank — 2 arvelduskontot, 1 laenukonto ja
1 investeerimiskonto, SEB —
arvelduskonto ja investeerimiskonto; 10. ½ Swedbank
5375 €; 11. 1/2 Swedbank
hüpoteek 550 000 kr, AS
DnBNord sõiduauto kasutusrent; 12. tasud audiitorkomitee liikmena, asutuste nõukogu liikmena, 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 —
arveldusarve 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
s; 6. maatulundusmaa (kaasomand) Võrumaal, elamumaa (ühisomand) Saue linnas, elamumaa (ühisomand)
Harku vallas, korteriomand
(ühisvara) Saue linnas, kinnistu
(garaaž-ühisomand)
Saue linnas; 7. sõiduautod
MB C-180 1998, MB C-180
2002; 8. Tallink aktsiad 1396
tk; 9. Swedbank - arveldusarve, SEB pank - 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. 2
elamumaad (üks kaasomandis) Saue linnas, elamumaa
Tarvastu vallas, elamumaa ja
maatulundusmaa Saue vallas; 7. Hyndai Sonata 2008.
a, Hyndai Accent 2003. a; 8.
ei ole; 9. Swedbank arveldusarve, 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. elamumaa
Saue linnas 9892, maatulundusmaa Padise vallas 9196;
7. ei ole; 8. P.R Firma Reklaam OÜ osakuid 2200 tk; 9.
Swedbank — arveldusarve,
Nordeapank — arveldusarve;
10. Nordeapank 6389,12 €;
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.
elamumaa (ühisvara) Saue
linnas H684; 7. Sõiduauto
(ühisvara) Peugeot 406 2003.
a; 8. Swedbank Fondiosak 30
E osakud 1088 tk, Swedbank
Ida-Euroopa aktsiafondi E
osakud 321 tk, Swedbank
Venemaa Aktsiafondi E osakud 17 tk; 9. Swedbank 2
arveldusarvet, krediidiarve,
SEB — arveldusarve; 10.
Swedbank 5359 €; 11. pole;
12. ametipalk põhitöökohas,
volikogu liikme hüvitis; 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Henn Põlluaas 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige; 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. Elamumaa Saue linnas, maatu-

lundusmaa Keila vallas; 7.
ei ole; 8.ei ole; 9. SEB arveldusarve, Sampo pank arveldus — ja krediidiarve; 10.
Sampo pank 1142 000; 11. ei
ole; 12. volikogu liikme 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. korteriomand
Saue linnas 50443, korteriomand (ühisomand) Tallinnas
1240701; 7. ei ole; 8. Flydog
Solutions OÜ osa 25%, Nodea Pensionifondi A osakud
8783,072 tk; 9. Swedbank arveldusarve, krediidiarve, kogumispensioni arve, SEB arveldusarve, kogumispensioni
arveldusarve; 10. ei ole; 11.
Sõiduauto liising 8478,93 €,
õppelaenu
käendusleping;
12. palk põhitööl, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis;
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. Korteriomand Saue linnas;
7. ei ole; 8. ei ole; 9. Swedbank — arveldusarve, Nordea pank arveldusarve; 10.
Nordea pank 88569 €; 11.
Nordea pank (ühishüpoteek)
1 872 000 kr; 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. Korteriomand Saue linnas
5616302; 7. MI VAZ 2121
1979. a; 8. ei ole; 9. Swedbank — arveldusarve, SEB
arveldus ja krediidiarve; 10.
ei ole; 11. ei ole 12. palk
põhitöökohal, volikogu liikme 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. elamumaa (ühisomand) Saue
linnas 10739802, elamumaa
(ühisomand) Keila linnas
11284102; 7. ei ole; 8. SEB
Progressiivne Pensionifond
osakud 8938,663 tk; 9. SEB
2 arveldusarvet, 2 krediidiarvet, 2 väärtpaberiarvet,
Swedbank — arveldusarve; 10. SEB eluasemelaen
197 371,94 €; 11. SEB hüpoteek 255966,15 €, Nordea Finance Estonia AS autoliising
9550,95 €; 12. palk töölepingute alusel, volikogu aseesimehe hüvitis, honorarid; 13.

(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

Saue Linnavalitsuse
liikmed

Rafael Amos 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus;
5. J2-6 1946,11 €; 6. korteriomand Saue linnas, 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. korteriomand Saue linnas
6204702, korteriomand Tallinnas 6478601, elamumaa
Ida-Virumaal 136608; 2 maatulundusmaad Kernu vallas
4940002, 8457502; 7. ei ole;
8. Paju Kapitali OÜ osa 1 tk,
Temeko AS aktsiad 224 tk; 9.
Swedbank — 2 arveldusarvet, investeerimiskonto, SEB
arveldusarve, Sampo Pank
arveldusarve; 10. Swedbank
laen 73 050 €; 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-5 1773,55
€; 6. korteromand Saue linnas 49491; 7. Sõiduauto Ford
Mondeo 2002. a; 8. ei ole;
9. Swedbank — arveldusarve, krediidiarve ja kogumispensioni arve;10. ei ole; 11.
Sõiduauto BMW 318 liising,
sõiduauto VW Passat 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.
J2-9 2233,71 €; 6. 2 elamumaad (ühisomand) Saue linnas; 7. sõiduauto (ühisomand)
VW Tomareg 2007. a; 8. ei
oma; 9. Swedbank — 2 arveldusarvet, krediidiarve; 10. ei
ole; 11. autoliising, hüpoteek
elamule 124 600 €, õppelaenu käendus; 12. ei ole; 13. ei
kuulu avalikustamisele; 14.
ei ole.
Linnapea Harry Pajundi
ja volikogu esimehe Valdis
Toomasti deklaratsioonid
avalikustati Riigi Teataja III
07.07.2011 (www.riigiteataja.
ee). Lisaks eelnimetatutele
on deklaratsioonid esitanud
kõik linnavalitsuses tööl olnud ametnikud ja allasutuste juhid (kokku 31 isikut).
Volikogu määruse kohaselt avalikustatakse nende
deklaratsioonid korruptsioonikahtluse korral. 

Kultuur

Saue Sõna

26. august 2011

Saue osales aktiivselt XI Noorte laulu- ja tantsupeol

Saue aktiivsed muusikainimesed ning laululapsed valmistusid sel suvel aset leidnud XI noorte
laulupeoks täie tõsidusega juba alates 2010. aasta sügisest. Peol osalesid kõik Saue Gümnaasiumi
koolikoorid, Saue Poistekoor, Noorte Meeste Koor ning Saue Muusikakooli puhkpilliorkester.

Grete Põldma		
Dirigent			

Kristiina Liivik

Saue Muusikakooli direktor

Laulupeo kava oli nõudlik,
aga samas ka noortepärane.
Tänu headele seadetele said
ka väiksemad orkestrid, nagu
muusikakooli puhkpilliorkestergi, võimaluse repertuaari
omandada ja kaasa mängida
suurtes koosseisudes.
Puhkpilliorkestri dirigentide Sirly ja Harry Illaku sõnul
on noortelt tulnud ainult positiivset tagasisidet. „O. Kase
„Puhu, tuul“ oli noortele nii
haarav ja huvitav, et rütmiliste raskuste ületamine ei
olnud probleem ei suurtel ega
väikestel. Orkestri koosseisus
mängis kaasa ka klaver, mis
andis uut indu ka klaverimängijatele lauluprotsessis osalemiseks. Tänavuse laulupeo
repertuaari uuenduseks on
ka keelpillide, puhkpillide ja
rahvamuusikute tihe koostöö.
Hea näide sellest on Tonio
Tamra palad „Kolm polkat
ja kolm labajalga laulupeole“. Väiksematest kohtadest
noored said hindamatuid kogemusi erinevate orkestriliikidega koosmusitseerimisel,“
jutustavad dirigendid.
Gümnaasiumi esindas üle
100 laulja Väikeste Tüdrukute Koorist (dirigent Grete
Põldma, abidirigent Helle
Käsk), lastekoorist Tirtsutajad ja kooli noortekoorist (dirigent Grete Põldma, abidirigent Sirje Ojavee). Tantsijate
karmist ja tihedast kadalipust
pääses tantsupeole kokku 50
tantsijat: 1.B klassi tantsijad

(juhendaja Malle Liiv, klassijuhataja Hellen Floren), 1.C
klassi tantsijad (juhendajad
Siret Vaiklo ja Loreida Veskioja, peol abiliseks õpetaja
Maarika Maivel) ja gümnaasiumineidude
rahvatantsurühm (juhendaja Malle Liiv).
Saue Poistekoorist ja Saue
Noorte Meeste Koorist osales
peol 67 laulupoissi ja noormeest. „Pärast laulupeo ettelaulmisi rõõmustasime, sest
taas oli poistekoor väga hästi
laulnud ja saavutas tulemuse
9,3 punkti 10 võimalikust,“
räägivad juhendajad Elviira
Alamaa ja Ulvi Kanter. „Ilus
pidu oli ja kulmineerus kindlasti Siiri Sisaski lauluga „Mis
maa see on“. Koorijuhina rõõmustasime, et kava valikul oli
arvestatud noorte soovidega
ja noortel oli kindlasti vahva
laulda laulupeol rockiblokki.“
Lapsed ja noored olid väga
tublid ja pidasid rongkäigus
marssimise, laulmise, tantsimise ja pillimängud vapralt
vastu. Koorijuhid, dirigendid
ja juhendajad tänavad kõiki
lapsevanemaid, kes olid abiks
nii lauluväljakul kui ka kogu
eelneval hooajal, et meil jälle
nii hästi läks!
Saue esinduse rongkäigu videot on võimalik vaadata kooli koduleheküljelt:
www.saue.edu.ee, pildid/videod alt.
Kohtumiseni uutel lauluja tantsupidudel! 

4

Saue Sõna

Haridus
Konkurss „Saue linna
aasta õpetaja 2011“

Saue Muusikakooli
avaaktus

Algamas on uus õppeaasta ja taas aeg välja selgitada,
kes linna õpetajatest, ringijuhtidest ja treeneritest vääriksid kandma tiitlit „Saue linna aasta õpetaja 2011“.
Reglemendi järgi on konkursi eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine ja väärtustamine ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide esiletoomine, 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 kandidaatide kohta ootame
õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide ühendustelt,
kollektiividelt, üksikisikutelt, haridusasutuste juhtkondadelt ja hoolekogudelt 16. septembriks 2011. Ettepanekud
palume esitada kinnises ümbrikus, märgusõna all „Aasta
õpetaja 2011“. Konkursi tulemused tehakse teatavaks
5. oktoobril.
Saue Linnavalitsus

Saue Muusikakooli pidulik aktus toimub
1. septembril kell 18 Saue Gümnaasiumi
aulas. Ootame kõiki muusikakooli õpilasi!
Lisainfo: www.sauemk.edu.ee või telefonil 659 6054

Kooli aula nimetati
Saue kontserdisaaliks
Saue Gümnaasiumi aula on aastate jooksul kujunenud linna
esindussaaliks. Lisaks Saue linnavalitsusele ja gümnaasiumile kasutavad aulat ka teised linna hallatavad asutused ning
kodanikeühendused.
Suvel tehti saalis põhjalik remont: paigaldati nüüdisaegne
esitlustehnika, uuendati lava kujundust, akendel on uued kardinad, lava tagasein on saanud värske katte ning lava külgedel on nüüd aksid.
Saue Gümnaasiumi, Saue Huvikeskuse, Saue Muusikakooli, Saue Raamatukogu ja Saue Koolihalduse ettepanekul
tuleks edaspidi Nurmesalu 9 asuvat saali nimetada Saue
kontserdisaaliks.
Koolihaldusasutus

laste ja noorte
huvihariduse võimalustest
toimub teisipäeval,
30. augustil kell 18.00–20.00
Saue Gümnaasiumis aulas ja võimlas
* tegevuste tutvustamine
* kohtumine juhendajatega
* huvialadele registreerimine ja lepingute sõlmimine
* töötoad
Oma võimalusi tutvustavad:
Saue Huvikeskus, Saue Gümnaasium, Saue Lasteaed Midrimaa,
Saue Jalgpalliklubi, Saue Võrkpalliklubi, Saue Vibuklubi
Sagittarius, Karateklubi Kimura Shukokai, Keila Swimclub,
Saue Suusaklubi, Keila Korvpallikool, Kergejõustikuklubi Tipp
Korraldab: Saue Huvikeskus

26. august 2011

Koolivormi kättesaamine
Eelnevalt tellitud Saue Gümnaasiumi koolivormile palume
järele tulla

reedel, 26. augustil kell 16.00–18.00
esmaspäeval, 29. augustil kell 16.00–18.30
teisipäeval, 30. augustil kell 16.00–18.00 kab 118
Info: Grete Põldma, gretepoldma@saue.edu.ee, 528 1038
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Saue vibulaskurid tõid
Eesti Meistrivõistlustelt
meeskondliku võidu!
Saue klubi Sagittarius võitis tänavu vibulaskmise Eesti Meistrivõistlustel esmakordselt
meeskondliku meistritiitli. Individuaalses arvestuses oli meie parim hõbemedaliga pärjatud
Pearu Jakob Ojamäe.
Kokku oli sportvibu meeste
arvestuses 30 laskjat. Kvalifikatsioonipäeval oli individuaalarvestuses parim Jaanus Gross tulemusega 1211,
olles sellega teisel kohal.
Individuaalselt saavutasime
väljalangemisringide järel
järgmised kohad: Pearu Jakob Ojamäe sai hõbemedali, Mihkel Tomson neljanda
koha ja Jaanus Gross viienda
koha.
Võistkondlikus võistluses
oli kokku kaheksa meeskonda. „Meistritiitli võitmiseks
pidime veerandfinaalis alistama Viljandi Spordikooli
kolmanda võistkonna, poolfinaalis võitsime Tartu Vibuklubi ning finaalis Järvakandi Ilves meeskonna väga
hea lõppskoori, 205 punktiga

240-st,“ räägib Jaanus Gross.
Tulemus jäi kehtivast Eesti
rekordist vaid kuue punkti
kaugusele.
„Sagittariuse meeskonna
liikmete
kvalifikatsioonis
lastud punktide summa oli
suurim ning võis eeldada,
et suudame olla parimad ka
väljalangemisringides. Samas on iga finaalring väga
pingeline ja võistlemine käib
viimase lasuni,“ kirjeldab
Jaanus võistlust. „Vead on
kerged tulema ja eriti vastasvõistkonna hea sooritus võib
enda laskmise halvata. Sagittariuse meeskonnas hoidsime
tähelepanu oma sooritusel
ega lasknud ühelgi välisfaktoril end segada.“
Sagittariuse klubi on viimase aasta jooksul igalt tiit-

livõistluselt toonud võidu
meeste sportvibu arvestuses.
Pisut meenutuseks: Pearu
võitis 2010. aasta suvised
meistrivõistlused
individuaalselt, Jaanus võitis selle
aasta talvised meistrivõistlused ja suvise karikavõistluse samuti individuaalselt.
„Püüame edaspidigi võiduteateid Sauele tuua,“ lubavad
klubi liikmed.
50ndad Eesti Meistrivõistlused vibulaskmises toimusid augusti keskel Türil. Sagittarius on meistrivõistlustel
osalenud aastast 2007.
Septembris
alustatakse
Sauel uute noorvibulaskurite
grupi moodustamisega. Infot
treeningute kohta leiab kodulehelt www.sagittarius.ee 

Kultuur
Saue linna invataidlejad esinesid Hüürus
Invaühingu juhil Elena Kalbusel oli hea meel,
kui meie invataidlejad kutsuti osalema Hüüru
Mati Kalapoe juures toimuva grillfesti kultuuriprogrammis, seda tänu päevakeskuse juhataja
Liivi Lentsile.
Armand Nagel
On tore, et Viljandis toimunud vabariikliku puuetega
inimeste festivaliks õpitud
kavaga sai nüüd ka mujal
esineda.
Suviselt lämbel juulikuu
eelviimasel laupäeval startisime Sauelt. Kui Sauel janunes loodus niiskuse järele,
siis Laagris oli sadanud ko-

sutavat vihma … Kui lähenesime peokohale, kostsid
juba eemalt nõuanded, mida
jagati grillijatele. Toimus
vabariiklik
kalagrillimise
võistlus. Möödunud aastal olla meeste võistkonnad
„häbivääristanud“ Saaremaa
naisvõistkonda, et nad julgesid tulla võistlema, sest grillimine on siiski meeste hobi.
Pärast olnud meestel aga sil-

mad häbi täis, sest võitjaks
tulid just Saaremaa naised!
Lahkelt jagati õpetussõnu.
Näiteks, kui asetate sõrmed
resti kohale ja suudate kätt
hoida ühe sekundi, on vara
alustada, aga kui viis sekundit, olete juba hilinenud.
Õige aeg on kolm sekundit.
Kuivõrd tegu oli suurejoonelise kalapeoga, siis loomulikult pakuti ka värsket,
grillitud ja suitsetatud kala
nii kaasa võtmiseks kui ka
kohapeal pruukimiseks.
Kui võistkonnad olid asunud tööle — grillima, oligi
aeg
kultuuriprogrammiga
alustada. Esimesena astus
üles Vanamõisa segakoor.
Dirigent vabandas, et koor ei
ole täies koosseisus — teadagi, suvi ja puhkuste aeg.
Järgmisena tuli kuulajate ette

Veskitammi
Kultuurimaja
naisansambel „Pihlamari”.
Hea oli vaadata, kui rõõmsalt
ja emotsionaalselt nad oma
laule esitasid. Ja oligi aeg
meie etteasteks. Elena teavitas kuulajaid, et meiegi oleme pooliku koosseisuga, sest
Keila invataidlejaid kaasas ei
ole. Marve Rekandi juhen-

datud kollektiiv — Andres
Tarja (laul ja süntesaator),
Marve (laul ja kitarr) ning
Mirell Leinsalu (laul) —
võttis kohad sisse ja etteaste
võis alata. Vaatamata poolele
koosseisule, esitasime täispika kava. Lõpulauluga „Minu
isamajakene” oligi meie etteaste lõppenud. Lahke ja

sümpaatne Veskitammi Kultuurimaja juhataja Ingrid Novikova kostitas meid palaval
suvepäeval nii meelepärase
joogi ja joogikõrvasega ning
võisimegi tagasiteele asuda.
Saue invataidlejad tänavad Ingrid Novikovat küllakutse ja lahke vastuvõtu
eest! 

Saue Sõna

Teated
Saue Päevakeskuse
ürituste kava
Sügis 2011
• 07.09.2011 kell 13 Külastame Tallinnas Kaarli kirikut ja
tutvume koguduse tööga. Sõidame 11.50 Saue kaubakeskuse peatusest väljuva bussiga nr 190.
• 07.09.2011 kell 10–15 Päevakeskuse ruumides endine
Saue turu riiete müük. Müügil riided, jalatsid ja kotid
noortele ning eakatele.
• 12.09.2011 kell 12 tähistame Saue Päevakeskuse sünnipäeva Saue Noortekeskuses.
• 14.09.2011 kell 19 korraldavad muusikahuvilised ühiskülastuse „Estonia” teatri talveaeda kuulama Gerli Padari
ja Rene Soomi soolonumbreid ja duette möödunud sajandi tuntumatest muusikalidest. Pileti hind 9 €, maksta
saab kuni 30. augustini päevakeskuses.

Septembrist alustavad jälle tööd huviringid
• 02.09.2011 kell 09.15 Tervisevõimlemine
• 05.09.2011 kell 10 Naisansambel Rukkilill
• 06.09.2011 kell 12 Erivajadustega tervisevõimlejad
(edaspidi algus kell 11)
• 06.09.2011 kell 13 Naisvõimlemine
• 07.09.2011 kell 17 Rahvatantsuansambel Vokiratas
• 13.09.2011 kell 12 Erivajadustega inimeste käsitööring
• 14.09.2011 kell 11 Seeniortantsuansambel Senjoriitad
Saue Noortekeskuses
• 06.09.2011 kell 14.30 Alustab inglise keele klubi
• 05.09.2011 kell 10 Alustab soome keele klubi
• 12.09.2011 kell 15 Alustab saksa keele klubi
• 04.10.2011 kell 11 Alustab käsitööring
• Kõikidesse ringidesse on oodatud uued huvilised! Täpsem info päevakeskusest!
• Saue Päevakeskus üürib ruume pidudeks ja koosviibimisteks (3,2 € tund)!
• 06.09.2011 kell 10 Saue Linna Invaühingu koosolek
• 30.09.2011 kell 16 Seltsingu Tammetõru koosviibimine

Saue Huvikeskuse
ürituste kava
Tule ja osale — meil saab tegelda
paljude huvialadega!
Õpilastele 7–18 a, 2011./2012. õ/a

Saue Huvikeskuse huvialade õppegrupid on
Haridusministeeriumi koolitusloaga. Huvihariduse õppeaasta
algab 5. septembril ja lõpeb 31. mail. Koolivaheajad on
vastavuses üldhariduskooli vaheaegadega. Kehtestatud on
õppemaks. Huvialal õppimiseks on vajalik sõlmida leping
lapsevanema ja Saue Huvikeskuse vahel.
• Showgrupp Vikerkaar-Saue, juhendaja Elo-Marika Kongo
Tantsutrennid esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16–20 Saue
Gümnaasiumi saalis.

Saue Huvikekuse KUNSTISTUUDIO õppegrupid

• Keraamika, õpetaja Reet Vester. Teisipäeviti kell 15.15 Saue
Gümnaasiumi ruumis 407. Voolitakse savist pisiplastikat ja
reljeefe, valmistatakse kruuse, vaase, taldrikuid jm. Õpitakse
erinevaid keraamika töövõtteid, põletatakse ja glasuuritakse.
• Meisterdamine erinevatest materjalidest, õpetaja Made
Kaares. Teisipäeviti kell 12–15. Saue Gümnaasiumi
keldrikorrusel, Saue Huvikeskuse keraamika töötoas. Õpitakse
tarbekunstitehnikaid ja töövõtteid. Meisterdatakse erinevatest
materjalidest, nagu näiteks savi, kips, puu, papp, paber, vill ja
looduslikud materjalid.
• Meisterdamine — puutöö poistele (alates III klassist), õpetaja
Valmar Kaur, poiste käsitööklassis, ruum 120
• Robootika (IV–V kl), õpetaja Valmar Kaur, Saue Gümnaasiumi
arvutiklassis

26. august 2011

• Tarbekunst — meisterda nutikalt, õpetaja Evelin Voksepp
(algklasside õpilastele). Neljapäeviti kell 13 Saue Huvikeskuse
keraamika töötoas
• Tekstiil ja taaskasutus, õpetaja Evelin Voksepp (põhikooli
õpilastele). Neljapäeviti kell 15.30, ruum 407
• Skulptuur — pisiplastika (algklasside õpilastele), õpetaja
Anneli Lupp. Esmaspäeviti kell 15 Saue Huvikeskuse
keraamika töötoas
• Skulptuur (põhikooli õpilastele), õpetaja Anneli Lupp.
Esmaspäeviti kell 17.30 Saue Huvikeskuse keraamika töötoas
• Joonistamine, maalimine, kompositsioon, õpetaja Virve
Laan. Kolmapäeviti kell 15.15, ruum 117. Õpime joonistama
erinevate vahenditega, maalime akvarelli ja kattevärvidega,
kujundame pilte, vorme, plakateid ja katsetame
mitmesuguseid kõrgtrükitehnikaid.

SPORT

Saue Huvikeskuses
• Male, treener Valjo Rattasep, kolmapäeviti kell 15.15
• Tennis, treener Ülo Vatsk. Treeningute ajakava saab treenerilt.
• Üldkehaline ettevalmistus, treener Terje Toomingas

Täiskasvanutele

•
•
•
•
•
•
•

Keraamika, esmaspäeviti, juhendaja Anneli Lupp
Keraamika, teisipäeviti, juhendaja Virve Laan
Joonistamine (alates oktoobrist), juhendaja Virve Laan
Klaasikunst, tiffanitehnika, juhendaja Ilona Rõžakova
Rahvamuusika ansambel, juhendaja Reet Jürgens
Rahvatantsurühm Saue Kägara, juhendaja Elena Kalbus
Rahvatantsurühm Saue Simmajad, juhendaja Ulvi Mägi
Saue Huvikeskus: ruum 124 Saue Gümnaasiumi I korrusel
E–N kell 12.00–18.00, Telefon 659 5009
e-post: huvikeskus@saue.ee, www.huvikeskus.saue.ee

SAUE ÕHTUJOOKS

toimub laupäeval, 10. septembril 2011. a.

Sünnipäevad augustis
ENDLA KEEK			
HILDA VOKK			
LAINE KOKEMÄGI		
VERA BARANOVSKAJA		
HELGA REEST			
PÄRJA KRUUSIMÄE		
LEIDA SALUSAAR		
AINU JAHIMAA			
ERICH-RAIMOND LAUDVER
MARIA ERNESAKS		
LAINE TAMMVERE		
MILVI GROSSMANN		
LUDMILLA HEINSALU		
ALLI-ANITA TÕNNING		
MILVIA KREEGIMAA		
LIIA RÄTSEPP			
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PALJU-PALJU ÕNNE!

Harjumaa ball toimub
30. detsembril 2011
Harju Maavalitsus kutsub veetma aasta eelviimast päeva Estonia teatri maagilises õhkkonnas, mis seekord on hispaaniahõnguline. Külma põhjamaa talve vastu aitavad kirglikud
zarzuelad paremate solistide esituses ja tants suure sümfooniaorkestri saatel!
Õhtu esimeses osas tuleb ettekandele zarzuelakava „Viimane romantik“, esinevad Helen Lokuta, Janne Ševtšenko,
Andres Köster, Urmas Põldma, Rahvusooperi orkester ja
koor ning Eesti Rahvusballett. Õhtu teises osas saab nautida flamenkokava „Kuuromanss“, esinevad Julia Menese (vokaal), Antonio Santiago (kitarr), Maria Rääk ja Nene Montoya
(tants) ning Eesti Rahvusballett.
Harjumaa balli dirigent on Mihhail Gerts, lavastaja Arne
Mikk, koreograafid Marina Kesler ja Oksana Titova ning
kunstnik Elo Soode.
Piletid hinnaga 13, 21, 29, 35 ja 41 eurot on müügil Estonia kassas, Piletimaailmas ja Piletilevis.

Põhijooksu start on kell 20.00 Saue Gümnaasiumi ees.
Võistlusnumbreid saab kätte kuni kl 19.45. Jooks toimub Saue linna tänavatel,
distants 3,5 km. Õhtujooks on spordisarja „Sauelane liikuma”
(koosneb erinevatest etappidest, mitmel spordialal) avaüritus.
Osalema on oodatud kõik huvilised!
Karikatega autasustatakse kolme paremat naist ja meest ning iga vanusegrupi võitjaid.
ERIAUHINNAD (tingimuseks — osavõtjad eelregistreeritud): peredele, kus osalevad kõik
liikmed; suurima osavõtjaskonnaga kollektiivile, asutusele, koolile jms; parimale kostüümile!
Iga raja läbija osaleb loosiauhindade jagamisel!
Pärast jooksu on võimalik kasutada kõigil sauna ja pesemisvõimalust gümnaasiumis.
Põhijooksu eel, algusega kell 18.00, on staadioni parkimisplatsil
rulluisutamise õpe ja vigursõit kõigile huvilistele ning kell 19.00 lastejooksud
(1–12 eluaastat) staadionil, 270–1080 m. Täpse juhendiga saab tutvuda: huvikeskus.saue.ee

s sõbra
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Tule

Tule kindlasti!

või perega ja pa

neme Saue üheskoos li

a!
m
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Osavõtt jooksule on eelregistreerimisega kuni 09.09.2011. a kl 17.00-ni TASUTA.
Eelregistreerimisel märkida võistleja nimi, sünniaeg, klubi/ rma/ kool/ kollektiiv;
perearvestuses märkida pereliikmed ja osalusprotsent: terje@saue.ee
Ürituse korraldab
Saue Huvikeskus
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Lisainfo:
Saue Huvikeskuse sporditegevuse juht Terje Toomingas
+372 5343 5855

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
SAUE LOOMAKLIINIK

26. august 2011
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TÄHISTAME

Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00, L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5.- €
(tavahind 12.- €)
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!

SOODSAIM
AUTOJUHIKURSUS
SAUEL!

SAKURASTUDIO ootab

oma seniseid ja uusi kliente
massaaži (sh Tai massaaž
ja Shiatsu), nahahooldusele
ja kaaniravile. Meil on uus
teenus: kinesioteipimine, mida
kasutatakse lihasfunktsiooni
parandamiseks, vere- ja
lümfiringe probleemide korral,
liigesfunktsiooni toetamiseks,
valu vähendamiseks jne.
Protseduur ei piira lihase
liikuvust ja teibitud piirkond
kannatab vett, st saab saunas
käia, ujuda ja duši võtta. Lihaste
testimine ja teibi paigaldus
10 € + teip (30 senti/ 5 cm).
Asume Sauel,
Sooja tänav 1, teisel korrusel.
www.sakurastudio.ee;
Svetlana 5454 4559,
Elvi 526 4766

27. augustil 2011
Jaanituleplatsil

Saue Autokool korraldab Saue Gümnaasiumis
B-kategooria autojuhikursuse. Registreerimine
29. augustil kell 18. Info telefonil 502 7993

ARMSAD VANEMAD!

Teie pisipõnn saab koha
Rahula külas Pihlaka lastehoius.
Ees ootavad kuus rõõmsat mängukaaslast
ja sõbralikud hoidjatädid.
Küsi lisa: telefon 514 4608; e-post: allan.pihlak@gmail.com

• Savipäeva avamine linnarahvale kell 12.00
• Rakukeraamika — see on Jaapanis 17. sajandil väljakujunenud keraamiliste
nõude valmistamise tehnika. Rakukeraamika põletuse käiku on võimalik
jälgida kõigil huvilistel. Põletused toimuvad kogu päeva vältel.
• Keraamika müük kell 12.00–15.00
• Voolimise töötuba lastele ja peredele kell 12.15–15.00
• Kontsert kell 12.30–15.00

Esinevad:
Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester
Tabasalu Muusikakooli vanamuusika ansambel
Saue Kägara rahvamuusikaansambel

UUS: Sildade reguleerimine
Diagnostika
Elektritööd
Signalisatsiooni paigaldus
Ettevalmistus ülevaatuseks
Rehvitööd
ja muud remonditööd

Korraldab Saue Huvikeskus

Müün

Parimad hinnad
ja professionaalseim teenindus!

 KÜTTEPUUD, PUITBRIKETT,
PELLETID www.polarheat.ee
Tel 5649 9499
Kinnisvara

Pärnasalu 21, Saue
Tel: 670 9626, 5309 4933
www.s-autohooldus.ee

Müüa
turbabriketti
(Tootsi)
ja puitbriketti
(ümar, kandiline).
Transport Sauel tasuta.
Tel 5359 3615

 Noor pere soovib üürida
Saue linnas 3-4 toalise korteri
või majaosa pikemaks ajaks.
Soovitavalt möbleerimata ja
ilma kodutehnikata v.a. pliit ja
ahi. Tel 5665 1487

AS Metsaküla Piim müüb:
Sõnnikut — hind 5 eurot
tonn + käibemaks 20%
Kompostmulda — hind 10
eurot tonn + käibemaks
20%
Freesasfalti — hind 5 eurot
tonn + käibemaks 20%
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 604 9826,
5648 3533

 Müüa kiirelt 1-toaline korter
Tutermaal. 34,3 m2, renoveeritud, 1/4, majal õliküte. Boiler
80 l, köögimööbel ja -tehnika.
Toimiv KÜ, lähedal bussipeatus
ning pood. Pildid: www.hot.ee/
tutermaakorter. Hind 22 000.TINGI! Tel 554 2111
Otsin tööd

Viime TASUTA ära
teie vanad kodumasinad
ja vanaraua
(pliidid, pesumasinad,
radiaatorid,
vannid, torud jne).
Demonteerime.
Hoolsad töömehed.
Tel: 5593 9504

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!

Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Fekaalivedu

 Teostan pottsepatöid. Klassikaliste kaminate ja looduskivide paigaldus. Töödest pildid.
Transport, materjal meie poolt
kohale toimetamisega.
Tel 5803 3448, Ain
 19-aastane tütarlaps otsib
tööd.
Tel 5552 0121
 25-a naine otsib tööd
Harjumaal, Sauel või selle
lähiümbruses. Lisaks toitlustusteeninduse haridusele oman
kõrgharidust sotsiaaltöö korral-

duse erialal. Olen eelnevalt töötanud toitlustuse ja teeninduse
valdkondades. Tel 5366 6789,
e-mail: Lonelyness@hot.ee
 44-a naisterahvas otsib
tööd Sauel koristajana. Telefon
5607 2018
Pakun tööd
 Garaažiuksi, aiaväravaid,
aedasid tootev ja paigaldav
HANSADOOR OÜ pakub tööd
KOOSTAJA-PAIGALDAJALE.
Nõudmised kandidaadile:
soovitavalt töökogemus
sarnasel alal (või kindel soov
õppida selle ala spetsialistiks,
et kindlustada endale stabiilne
töökoht arenevas ettevõttes),
B-kat juhiluba, korrektne töösse suhtumine, suhtlemisoskus,
vastutustunne, vene keele
valdamine suhtlustasandil.
Kasuks tuleb elementaarne
metallitöö-, elektritöö-, keevitusoskus ja elukoht Sauel või
selle ümbruses. NB! Meeskonnatööks valmisolek oluline.
Töö toimub väljasõitudega.
Palk kokkuleppel. Lisainfo:
508 8245, info@hansadoor.ee
 Avame peagi firma, mis
pakub kodu ja aia koristus- ning
hooldusteenust. Kui sa oled
aus, kohusetundlik, töökas ning
soovid leida tööd koduabilisena, aednikuna või lihtsalt abilisena, siis see tööpakkumine

 PR Firmareklaam OÜ otsib
oma meeskonda valgusreklaamide valmistajat. CV
koos sooviavaldusega palun
saata e-posti aadressil raivo@
firmareklaam.ee Lisainfo: Raivo
Ojapõld 504 6160
 Oktoobris Sauel avatav
lillepood pakub tööd LILLESEADJALE. Ootame Sinult: kogemust floristina; soovi olla hea
teenindaja; loovust, positiivsust
ja kohusetundlikkust. Omalt
poolt pakume: täis- või osalist
tööaega; mõnusat töökeskkonda; head, tulemusele vastavat
palka. Sinu CVd ja sooviavaldust ootame aadressil: raili@
lillelaegas.ee, info telefonil
525 3753
 Roostevaba terasega tegelev
ettevõte Sauel pakub tööd lihvijatele ja tig keevitajatele. Kiire! Marek Aasna 5330 7288.
 Pakume tööd KORISTAJALE
aadressil Pärnu mnt 602. Tööd
on 3 päeva nädalas, töötamise
aeg kokkuleppel. FORMAN OÜ:
524 2299, 654 2233.

Mälestame pensionäride klubi
asutajaliiget

SOFIA EINBERGi

5191 6171

on mõeldud just sinule. Saada
palun enda kohta informatsiooni e-posti aadressile pesahooldus@hotmail.com või anna
endast märku telefoni teel:
5661 9551 või 5822 6651.

Südamlik kaastunne lähedastele
Saue Päevakeskus
Seltsing Tammetõru

Saue Päevakeskus mälestab

LINDA HINDOVit
ja avaldab kaastunnet omastele

