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Kooli lõpetamine,
võidupüha ja jaanipäev ...

Sauelane trotsis vihma ja külma ning lõi jaanitule paistel Kihnu Poiste tempokate lugude
saatel hoogsalt tantsu. Foto: Siiri Raagmets

Võidutulest süütasid jaanilõkke (vasakult) volikogu liige ja kaitseliitlane Matti Nappus,
linnapea Henn Põlluaas ning Kaitseliidu Saue kompanii ülem, leitnant Jüri Pääsuke.
Foto: Siiri Raagmets

Võidupühal meenutasid pärjad mälestuskivi jalamil ja jumalateenistus Saue vabakirikus
Eesti vabaduse eest langenuid. Mälestusüritusel osalesid linna esindajad ja Kaitseliidu
Harju maleva Saue kompanii. Foto: Siiri Raagmets
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21. juunil sai lõputunnistuse 52 noort — Saue Gümnaasiumi lõpetas 25. lend.
Saali siseneb 11.b klass, klassijuhataja Kristi Läänesaar kõige ees. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna

Linnaelu
Ülevaade linna majandusaastast 2011
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Saue linnal oli 31. detsembri
2011 seisuga vara 11,8 miljoni euro väärtuses, kohustusi
1,7 miljoni euro ulatuses ja
netovara 10 miljonit eurot
(vt Tabel 1).
Lõppenud majandusaastal
tagas linn hariduse andmise
1360 lapsele, neist põhi- ja
keskhariduse 915 õpilasele
(787 Saue Gümnaasiumis ja
128 teistes haridusasutustes)
ja alushariduse 445 lapsele
(360 Saue lasteaias Midrimaa,
59 eralastehoius ning 26 teiste
KOV-ide ja eralasteaedades).
Oluline muutus toimus ühistranspordi süsteemis, kus võeti
kasutusele kiipkaardid.
Peamistest
investeeringutest lõppes noortekeskuse
ehitus, jätkus gümnaasiumi
juurdeehituse
kavandamne
(telliti arhitektuurne eskiis) ja
algas kolm suurprojekti: Saue–
Laagri kergliiklustee rajamine,
vee- ja kanalisatsioonitrasside
projekteerimine ja ehitus ning
gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemide ümberehitus.
Saue linna bilansiliste varade kasv tuleneb põhivarade
5,2-protsendilisest ja käibevarade
4,1-protsendilisest
kasvust. Kohustuste kasv on
põhjustatud peamiselt välis-

Tabel 1. Saue linna peamised finantsnäitajad (eurodes)
rahastusprojektidest, mille puhul linna bilansis kajastub ehitajatele tasumata välisabi osa
ja välisabi arvelt ettemakstud
sihtfinantseeringu kohustus.
Tegevustulud
kasvasid
peamiselt saadud toetuste
2,3-protsendilise ja maksutulude 1,8-protsendilise kasvu
arvelt. Tulenevalt üleminekust
kiipkaardisüsteemile lõpetas
linnavalitsus kompensatsiooni
maksmine bussiliini nr 190
vedajale ja tasus majanduskulude arveid vastavalt liini
kasutusele. See muutus põhjustas tulemiaruandes toetuste
kulu 92-protsendilise vähenemise ja majandamiskulude
suurenemise.
Tegevuskulud suurenesid
2010. aastaga võrreldes 3,1
protsendi võrra, sealhulgas
vähenesid uurimis- ja arendustööde kulud (–51,9%) ning
lähetuskulud (–25,4%, sh linnavalitsuses vähenesid lähetuskulud 57,4%).
Kõige enam suurenesid
toiduainete ja toitlustamisku-

Tabel 2. Investeeringute kava täitmine (eurodes)

Tabel 3. Reservfondi kasutamine 2011. aastal (eurodes)

lud — 126,8%: esmakordselt
kaeti linnaeelarvest vähekindlustatud isikute toiduainete
kulu ja lasteaias kasvas laste
arv. Sotsiaalteenuste kulud
suurenesid 62,9%, inventari,
masinate ja seadmete soetusning hoolduskulud 58,6%
(peamiselt noortekeskuses),
IT-kulud 58,5% (peamiselt
linnavolikogus sülearvutite
kasutuselevõtmisest ja noortekeskuses), eri- ja vormiriietuse kulud 51% (peamiselt
lasteaias ja gümnaasiumis) ja
täiendkoolituskulud
49,2%
(peamiselt gümnaasiumis, linnavalitsuses ja lasteaias)
Tööjõukulud
kasvasid
võrreldes 2010. aastaga 4,8
protsenti, sellest vaba aja ja
kultuuri valdkonnas 14,6%,
majandusvaldkonnas 10,9%
sotsiaalse kaitse valdkonnas
5,3%,
haridusvaldkonnas
4,7% ja linnavalitsuses 1,8%.
Tööjõukulud vähenesid ajutiste töölepingute arvelt (–13%)
ja linnavolikogus (–3,1%).
Saue linna eelarvest tasus-

tatavate koosseisuliste töötajate arv kasvas üheksa võrra,
sh Saue Gümnaasiumis +5,0;
Saue Muusikakoolis +1,6;
Saue Noortekeskus +0,9; Saue
Linnavarahalduses
(endine
Saue Koolihaldusasutus) ja
linna avalikus teenistuses +0,7
ning Saue Huvikeskuses +0,2.
Saue lasteaias Midrimaa vähenes töötajate arv 0,1 võrra.
Saue linna 2011. aasta tulude eelarve täideti 78,1%,
tegevuskulude eelarve täideti
91,1% ja investeeringute eelarve täideti 27,8%. Tulude
eelarve hulgas täitus maksutulude eelarve 100,1%, omatulude eelarve 98,9%, tegevustoetuste eelarve 98,4% ja
investeeringutoetuste eelarve
35,6%. Investeeringute kulude eelarveosa (vt Tabel 2) alatäitmine on peamiselt tingitud
suurte ehitusprojektide tööde
alustamisest aasta viimastel
kuudel.
Reservfondist tehti eraldusi
21 159 euro ulatuses (Tabel 3),
sellest 67,7% suunati majandusvaldkonda.
Saue linna 2011. aasta majandusaasta aruannet auditeeris Grant Thornton Rimess
OÜ. Majandusaasta aruanne ja
sõltumatu audiitori aruanne on
avalikustatud Saue linna kodulehel aadressil http://uus.saue.
ee/index.php?page=218&. 
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Koolihoone
saab juurdeehituse
Aastatel 2006–2011 on Sauel sündinud 90–105 last aastas. Nüüd hakkavad need lapsed kooliikka jõudma. See tähendab, et juba sellel sügisel alustab Sauel kooliteed viis
esimest klassi ja koolimaja on jäänud kitsaks.
Pikalt on olnud plaanis ehitada Sauele algklasside maja,
et lahendada Saue Muusikakooli ja Saue Huvikeskuse ruumiprobleemid.
Nüüd, mil on selge Saue linna eelarve tegelik seis, on
reaalsus, et linn ei ole suuteline rahastama algkoolimaja
ehitamist, sest selle maksumus võib olla kuni 4 miljonit eurot. Saue linna võimekus investeerida kooli ehitusse 2012.
ja 2013. aastal on oluliselt väiksem.
Samas, lapsed tulevad kooli ja lisaklasside ehitamine on
hädavajalik, tuleb leida teisi, väiksema hinnaga lahendusi.
Tänaseks on koalitsioon heaks kiitnud koolihoone juurdeehituse lahenduse, kus esmajärjekorras laiendatakse
sööklat nii, et õpilasi mahuks kaks korda rohkem sööma
ehk 312 last korraga.
Kooli läänetiiva juurdeehitus (soklikorrus + 4 korrust)
lahendab gümnaasiumi ruumivajadused 2013.–2014. õppeaastaks ning Saue Huvikeskuse ja Saue Muusikakooli
osalise ruumivajaduse.
Garderoobi pealeehitus annab gümnaasiumile juurde
kuus klassi ja õpetajate toa. Sellega lahendatakse ära gümnaasiumi ruumivajadus.
Juhul, kui ehitushankel selgub, et kõike ei suuda 2013.
aastal ehitada, lükkub garderoobi pealisehitus 2014. aastasse, aga kooli ruumivajadus saab lahendatud.
Uue lahenduse loomisel on arvestatud nii palju, kui olemasolevas situatsioonis on võimalik, gümnaasiumi, muusikakooli, huvikeskuse ja linna huvidega.
Jüri Tümanok
abilinnapea

Plasttoodete tehas
Plastone OÜ
kasvatab kindlalt käivet
2005. aastal Sauel loodud plastitööstusettevõte Plastone
OÜ pakub klientidele paindlikku ja professionaalset teenust
alates survevalu detaili valmimiseks vajaliku vormi hankimisest kuni kliendi poolt heakskiidetud ja tellitud detaili tarnimiseni. Ettevõtte põhikliendid on suuremad elektri- ja elektroonikadetaile tootvad ettevõtted Põhjamaades ja Eestis.
„Seitsme turul oldud aastaga oleme oma käivet kolmekordistanud ning arendanud ettevõtte tegevust vastavalt
meie klientide vajadustele ja soovidele,” möönab Plastone
OÜ müügijuht Maarika Kuhlberg.
Jaanuaris 2008 sai Plastone OÜ tegevus sertifitseeritud ISO 9001:2000 sertifikaadiga, 2012. aasta lõpuks on
plaan viia läbi järgmine sertifitseerimine ning omandada ISO
14001 keskkonnasertifikaat. „Meile on väga oluline tagada
stabiilne ja kindel protsess, mis aitab olla oma klientidele
usaldusväärne ja paindlik partner,” kinnitab Kuhlberg.
Plastone OÜ tootmises on 23 survevalu masinat tonnaažiga 25–300 tonni, millega suudab tehas toota plasttooteid
alates 0,05 kuni 600–700 grammini. Lisaväärtusena pakub
ettevõte plastdetailide koostamist, ultrahelikeevitust, tampoprintimist ja paljusid muid lisateenuseid vastavalt klientide vajadustele. „Meil on ainukesena Eestis kuumliimvalu,
mis toimub madalal survel plasti ja liimi segamisel. Selle
tehnoloogiaga on võimalik katta näiteks elektroonikakomponente kaitsva plastikihiga, et niiskus ja muud välismõjud
ei pääseks elektroonikat kahjustama,” selgitab tootmisjuht
Martin Koppel.
Ettevõtte plaanid on seatud järgnevateks aastateks kindla eesmärgiga laiendada oma tegevust ja kasvatada käivet.
Plastone OÜ pakub praegu tööd 39 inimesele.
Gerli Ramler

Plastone toodab plasttooteid alates 0,05
kuni 600–700 grammini elektriseadmete ja
elektroonikaettevõtetele.
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Saue Linnavalitsuse
istungid

Volikogu järgmine istung
on augustis

Saue Linnavalitsus
teatab

Saue Linnavalitsuse 20. istungi päevakorras 14. juunil oli 15
punkti.

Saue Linnavolikogu 36. istungi päevakorras oli 12 küsimust,
sellel osales 16 volikogu liiget seitsmeteistkümnest.
Esimesel lugemisel olid volikogu määrused „Maamaksu
kehtestamine“, „Saue linna arengukava 2012–2022 kinnitamine“, „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise
kord“ ja „Koolilõuna hinnavahe kompenseerimise kord“, mille
volikogu suunas komisjonidesse ja mis tulevad teisele lugemisele volikogu järgmisel istungil augustis.
Arengukomisjoni tööst ja tegevuskavast aastaks 2012 andis ülevaate komisjoni esimees Kristiina Kotter, kelle sõnul
on plaanis korraldada rahulolu-uuring linnaelanike seas ja
hakata läbi viima erinevaid küsitlusi, mille alusel on võimalik
linnaelu puudutavaid otsuseid langetada.
• Volikogu kehtestas Tule tänav 40 kinnistu detailplaneeringu, mis jagab maaüksuse suurusega 10 287 m2 seitsmeks üksikelamu- ja kaheks transpordimaa krundiks.
Määrab kruntide ehitusõiguse ja piirangud, teede ja tehnovõrkude lahenduse ning haljastuse. Üksikelamu kruntide suurus jääb vahemikku 1227–1429 ruutmeetrit. Otsuse poolt hääletas seitse, vastu oli kuus ja erapooletuks
jäi kolm volikogu liiget.
• Volitas Maa-ametit teostama aadressiandmete süsteemis järgmiseid tegevusi: katastriüksuste koha-aadresside muutmine vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse
muudatustele; nende hoonete ja hooneosade, mida ei
ole riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside muutmine
vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuste muudatustele; kirjavigade jms parandamine enne 1. jaanuari 2012
maakatastris registreeritud katastriüksuste koha-aadressides; katastriüksuste ning hoonete ja hooneosade,
mida ei ole riiklikus ehitisregistris, koha-aadresside
mittesisuliste paranduste tegemine. Maa-amet teostab
muudatused tasuta ja teavitab neist linnavalitsust.
• Kinnitas Saue linna 2011. aasta majandusaasta aastaaruande, valis volikogu revisjonikomisjoni liikmeks volikogu esimehe Valdis Toomasti ja määras Harry Pajundi
volikogu esindajana Saue Linnavarahalduse halduskogusse.
• Seadis isikliku kasutusõiguse kahele Saue linna omandis
olevale kinnistule: Elektrilevi OÜ kasuks Maastiku tänav
T1 kinnistule 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks ning Adven Eesti AS-i kasuks Kesa tänava
kinnistule kaugküttevõrgu käitamiseks, hoolduseks, remondiks, korrashoiuks ja arendamiseks.

Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute detailplaneeringu avalikustamine toimub Sauel Tule tänav 7 linnavalitsuse hoone 2. korruse fuajees linnavalitsuse tööpäevadel
ajavahemikul 2. juuli 2012 kuni 6. august 2012.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 13. augustil kell 17
Sauel Tule tänav 7 linnavalitsuse hoone 2. korruse fuajees.
Detailplaneering haarab Saue linna idapiiril asuvat Kungla
tn 2 kinnistut suurusega 59 637 m2, sihtotstarbega tootmismaa ja ärimaa, ning Jälgimäe tee T1 kinnistut, sihtotstarbega
transpordimaa, suurusega 6382 m2, mis paiknevad Saue linna idapiiri ning Väljaotsa ja Kungla tänava vahelisel alal.
Detailplaneeringuga muudetakse nende kinnistute vahelisi
piire ning jagatakse Kungla tn 2 maaüksus kaheks tootmismaa, üheks ärimaa ja üheks liiklusmaa kinnistuks. Liiklusmaa kinnistuga luuakse koridor Paju tänava ja Jälgimäe tee
perspektiivseks ühendamiseks. Määratakse kinnistute uued
ehitusõigused ja piirangud. Lahendatakse teed, tehnovõrgud,
haljastus ja heakorrastus. Detailplaneering muudab kehtivat
Saue linna üldplaneeringut.
Detailplaneering on saanud vajalikud kooskõlastused ning
vastu võetud ja esitatud avalikustamiseks Saue Linnavalitsuse
korraldusega 20. juunist 2012, nr 245.

Saue Linnavalitsus
• Suunas volikogu määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ esimesele lugemisele
volikokku.
• Kinnitas Tule tänav 7 munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide
üüri arvestamise. Eluruumi omanik tasub maksed, mis sisaldavad elamu säilimist ja parandamist. Need on elamu
haldamine, hooldamine, remont, raamatupidamine, remondilaen ja selle teenindamine, tehnoseadmete ja süsteemide paigaldamine, hooldus ja remont, maamaks. Üüri
arvestamisel loetakse eluruumi üldpinnaks kõigi elu- ja
abiruumide põrandapindade summa. Üürimäär ühes kuus
munitsipaalkorterile on 2 eurot/m2 ja sotsiaalkorterile 0,60
eurot/m2. Lisaks üürile peab üürnik tasuma maksed ja kulutused, mis sisaldavad elamispinna ja selle kasutamisega
seotud teenuste kasutamise kulusid.
• Avaldas tunnustust Saue Gümnaasiumi 12. klassi lõpetajatele väga heade õppetulemuste eest, autasustas kuldmedaliga lõpetanud õpilast 300 ja kolme hõbemedaliga lõpetanud õpilast 200 euroga ning eraldas reservfondist 900
eurot neile rahalise kingituse tegemiseks.
• Eraldas kahele üliõpilasele välisõppe stipendiumiks 480
eurot.
• Suunas volikogu määruse eelnõud „Koolilõuna hinnavahe
kompenseerimise kord“ ja „Maamaksumäära kehtestamine“ kehtestamiseks volikogusse.
• Otsustas sõlmida nelja inimesega Saue linnale kuuluvate
munitsipaaleluruumide üürilepingud.
• Väljastas ehitusloa EE Jaotusvõrk OÜ-le elektriliitumise rajamiseks, et ehitada reoveepumpla Sarapiku tänavale, ja
üksikelamu püstitamiseks Kadakamarja tänav 36; kirjaliku
nõusoleku elamu päikeseküttepaneelide paigaldamiseks
Nurgakivi tn 19 ning kasutusloa sidesõlmele ja kaablitrassile Vana-Keila mnt T3.
• Määras Saue Linnavarahalduse halduskogusse linnavalitsuse esindajana palgalise linnavalitsuse liikme, abilinnapea Kalev Israeli.
• Muutis Saue Linnavalitsuse 29. veebruari 2012 korraldusega nr 75 kinnitatud Saue Linnavarahalduse koosseisu,
lisades projektijuhi ametikoha.
Saue Linnavalitsuse 21. istungi päevakorras 20. juunil oli 21
punkti. Esimesel lugemisel oli volikogu määruse eelnõu „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas“.

Saue Linnavalitsus
• Muutis Saue Linnavalitsuse 6. juuni 2012 korraldust nr 202
„Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste eraldamine“. 600
euro võrra vähenes MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester eraldatud toetussumma, sest festivali Visioon Saue
linna päeval jäi halva ilma tõttu ära välikontsert.
• Eraldas MTÜ-le Sagittarius 320 eurot noorsportlase osalemiseks Euroopa Noorte Meistrivõistlustel vibuspordis,
MTÜ-le Katleri Taekwondoklubi 630 eurot seitsme Saue
linna noore osalemiseks suvises treeninglaagris ning ühele
üliõpilasele välisõppe stipendiumiks 480 eurot.
• Võttis vastu Saue linna Kungla tn 2 ja Jälgimäe tee T1 kinnistute detailplaneeringu ja kinnitas Kuusemetsa tänav 9a
üksikelamu renoveerimise projekteerimistingimused.
• Väljastas ehitusloa Alevi Kinnisvara OÜ-le nelja korteriga
ridaelamute püstitamiseks aadressidel Kadakamarja tn
21a ja 21b ning Lemminkäinen Eesti AS-ile Saue linna ÜVK
osa 1 läänepoolse osa ühisveevärgi kanalisatsiooni- ja veetorustike rajamiseks Rauna ja Tõkke tänava ning Keila maantee vahelisel alal.
• Väljastas kirjaliku nõusoleku abihoone püstitamiseks Perve
tänav 11 ja kasutusloa üksikelamule Aniisi tänav 5.
• Otsustas maksta koduse mudilase toetust juunis 101 perele kokku summas 7117,50 eurot; sünnitoetust kolmele
perele kokku summas 325 eurot; ühekordset sotsiaaltoetust 39 abivajajale kokku summas 2422,24 eurot ja kahele
perioodilist toetust — lapse õpilaskodu kulude ja invatransporditeenuse kompenseerimiseks.
• Muutis 2012. aasta hankeplaani. Hankeplaan on avalikustatud linna kodulehel.
• Tunnistas lihthankel „Saue lasteaed Midrimaa mänguväljaku uuendamine“ parimaks pakkujaks Tiptiptap OÜ.
• Väljastas avaliku ürituse korraldamise loa Saue Huvikeskusele Saue linna jaanitule korraldamiseks 23.–24. juunil kell
21–01 jaanituleplatsil.
• Tunnistas kehtetuks Saue Linnavalitsuse 12. novembri 1999 määruse nr 10 „Tule 7 asuvate eluruumide üüri
tõstmine seoses remonditöödega“, kuivõrd linnavalitsuse
14. juuni korraldus nr 234 kinnitas Tule tänav 7 munitsipaal- ja sotsiaalkorteritele uued üürimäärad.
Sirje Piirsoo

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

Järgmine number ilmub
17. augustil 2012

Kõik volikogu otsused ja määrused on avalikustatud veebilehel www.saue.ee ja linna kantseleis.
Sirje Piirsoo

Saue linnavalitsus võtab tööle

VANEMRAAMATUPIDAJA
VANEMRAAMATUPIDAJA TÖÖÜLESANDED
Nõuete ja omatulude arvestus
• Saue lasteaia Midrimaa, Saue Muusikakooli, Saue Gümnaasiumi,
Saue Huvikeskuse, Saue Noortekeskuse, Saue Päevakeskuse,
Saue Linnavarahalduse ja Saue Linnavalitsuse tasulised teenused
ja omatulud ning haridusteenuste-alased arveldamised teiste
kohalike omavalitsustega;
• üüri-, rendi- jm müügiarvete koostamine ja esitamine
(väljastamine e-posti teel ja sisestamine otsekorraldusprogrammi);
• analüütilise arvestuse pidamine ostjate, teenuste liikide ja
eelarvete lõikes;
• tasutud koolituskulude isikupõhine edastamine Maksu- ja
Tolliametile tulumaksusoodustuse arvestamiseks;
• teenuse saajate, üürnike, rentnike ja Saue Linnavalitsuse
hallatava asutuse juhi või eelarvejuhi teavitamine tähtaegselt
tasumata arvetest;
• nõuete perioodilised allahindlused.
Pangakäibed
• ettevalmistatud maksekorralduste igapäevane importimine
pangaprogrammidesse;
• igapäevaste laekumiste sisestamine finantstarkvarasse ja
sidumine nõuetega;
• pangakäivete analüütiline arvestus.
SOBIV KANDIDAAT
• on kõrgema erialase haridusega, soovitavalt omab raamatupidaja
kutsetunnistust;
• tunneb riigiraamatupidamist, soovitavalt kohaliku omavalitsuse
raamatupidamist;
• on hea arvutikasutusoskusega, orienteerub elektroonilises
keskkonnas, tuleb toime paberivaba raamatupidamissüsteemiga,
soovitavalt tunneb programmi PMen;
• tagab kõrgekvaliteedilise tööprotsessi, oskab juhtida oma aega;
• on aus, täpne, õppimisvõimeline, talub pingelisi olukordi, säilitab
optimismi, tunneb klienditeeninduse põhimõtteid, on hea suhtleja.
PAKUME
• enesetäiendamise võimalust;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• kodulähedast töökohta.
Ametikohale kandideerija sooviavaldus ja CV saata
aadressile raamatupidamine@saue.ee kuni 15. juulini 2012.
Tööleasumise aeg on 15. august 2012.
Täiendav info telefonidel 679 0172, 679 0186, 5331 1674

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
külastas Sauet
20. juunil toimus Saue Päevakeskuses Rahvaliidu ja Eesti
Rahvusliku Liikumise liitumisel tekkinud uue erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) tutvustamisüritus.
Tegu oli osaga laiemast kohtumiste sarjast, mida korraldatakse üle Eesti. Külaliste ja kohtumisele tulnud linlaste meelest
õnnestus üritus igati.
EKRE näol on tegemist on nii sisult kui ka vormilt põhjalikult uuenenud ja puhastunud, Eesti suuruselt neljanda erakonnaga, millel on üle 8000 liikme. Märtsis toimunud kongressil võeti vastu uus programm, mis — lähtudes tänasest
olukorrast ning Eesti riigi ja rahvuslikest huvidest — püstitab
selge visiooni, tulevikusihid ja tee inimnäolise ning parema
Eestini jõudmiseks.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on seisukohal, et
Eesti riik on sisuliselt ummikusse viidud ning rahva kestmajäämine, heaolu ja omariikluse jätkusuutlikus on küsimärgi
all. Tuleb leida pääsetee, kuidas säilitada meie riik ja rahvas,
peatada üldine vaesumine, massiline väljaränne ja kõlbeline
laostumine.
Tänase olukorra eest vastutavad kõik parlamendierakonnad, kes suveräänse riigi heaperemeheliku valitsemise
asemel on tegelenud oma võimu põlistamisega, iseseisvuse
loovutamisega Brüsselile, korruptiivse võlgade silumisega,
liikmetele ametikohtade loomisega ning manduvate ja kõlbeliselt hukutavate väärtuste propageerimisega. Võimu iseloomustab aineline ja moraalne laostumine ning suuna puudus.
Ka täna püütakse meid veenda kaasa minema ja leppima
„paratamatute protsessidega“ ning üleilmastumisest tingitud
väikerahvaste ja riikide kadumisega, maapiirkondade väljasuretamisega, päästekeskuste ja koolide sulgemisega, riigi
kohustuste omavalitsuste kaela veeretamise, dialoogi puudumisega inimeste ja võimu vahel jne. Meie sellega ei lepi.
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond annab valijale, kes on
tüdinud senistest sundvalikust, reaalse väljapääsu. Rahvuskonservatiividena näeme Eestit tervikuna, mõistame vajadust
ühiskonna tasakaalustatud ja stabiilse arengu järele, välistamata seejuures vajalikke uuendusi või eitades vajadust olla
avatud maailmale. Eriti mõistame aga, et rahvast koos tema
kultuuriga kannab edasi terve ja tugev perekond ning Eesti
riigi ja inimeste jõukuse ja heaolu aluseks on kodumaise majanduse hea käekäik. Maksude ja aktsiiside tõstmise, rikaste
riikide ja väliskapitali toetamise asemel tuleb parandada eestimaise ettevõtluse konkurentsivõimet, inimeste tööhõivet ja
elatustaset.
Just rahvuskonservatiivne maailmavaade ja EKRE on
kaua oodatud uus jõud ja positiivne alternatiiv umbe jooksnud kartellipoliitikale. Eesti vajab näoga rahva poole seisvat
ja avatud riigijuhtimist. Peame ülimalt oluliseks riigi kohustust
lähtuda põhiseaduse preambulas sätestatud nõudest kaitsta
eesti keelt, kultuuri ja rahvast.
Kindlustamaks, et üldse midagi paremuse poole läheks,
tuleb esmajärjekorras muuta meie ebademokraatlikku valimisseadust. Kaotada tuleb häälte ülekandumine, et valituks
saaks rahvalt hääle saanud kandidaadid, mitte parteide tagatubades nimekirjade etteotsa seatud kuulekad käetõstjad.
Taastada tuleb dialoog ühiskonnas ja inimeste kindlustunne
tuleviku suhtes.
Meie motoks on: „Rahvas ennekõike! Kui peab valima
poliitika ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima
enda ja rahva vahel, tuleb valida rahvas; kui peab valima rahvaste vahel, tuleb valida oma rahvas.“
Vaata ka www.ekre.ee.
Aivar Koitla
EKRE aseesimees
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
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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” punkti 4. 3 arvestades avalikustan
Saue Linnavolikogu liikmete ja Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 2011. aasta kohta seisuga aprill 2012.
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 3500 eurot,
kui ametikohal ametipalka ei
maksta 11. Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalaga või
3500 eurot, 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. elamumaa 860802; 7.
Mercedes Benz 1990; 8. Tallink Grupp lihtaktsiad 700 tk;
9. Swedbank arveldusarve,
SEB arveldusarve; 10. Swedbank koduehituslaen 8146,14
eurot; 11. ei ole; 12. palk põhitöökohas (HT Laevateenindus Tallink), volikogu komisjoni esimehe hüvitis, pension;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Tõnu Kumari 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu
liige; 4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. elamumaa 24402; 7. Škoda Oc-

tavia 1997; 8. Tallink Grupp
lihtaktsia 1600 tk, Ekspress
Grupp lihtaktsia 135 tk, Silvano Fashion Group lihtaktsia
140 tk; 9. SEB 4 arveldusarvet, Nordea Pank 3 arveldusarvet, Swedbank arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. palk põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis; 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. Silvano Fashion Group
(summa ei kuulu avalikustamisele).
Signe Laar 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. volikogu liige
(spordikomisjoni esimees);
4. Saue Linnavolikogu;
5. ametipalk puudub; 6. kaks
elamumaad
(ühisomand)
2161301, 6027102; 7. ei ole;
8. Laar Transport OÜ osakud, Naerupall OÜ osakud;
9. Swedbank 3 arveldusarvet,
kogumishoius, SWED pensionifond; 10. Swedbank kodulaen 65659,68 eurot; 11. ei
ole; 12. palk juhatuse liikmena (OÜ Naerupall), volikogu
liikme hüvitis, peretoetus;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Argo Ladva 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. 4 kinnistut: 3 elamumaad
2003232, 2135501,10831702,
üks maatulundusmaa 668538;
7. Mootorratas BMW R35
1949, mootorratas BMW
R1200 ST 2006, sõiduauto
Opel rekord 1957; 8. SEB
kasvufond 478,7357, SEB
Ida-Euroopa Võlakirjafond
123,9017, SEB Aktiivne
Pensionifond
2213,1891,
SEB Nordic Fund 153,456,
SEB Emering Markets Fund
473,847, SEB Easten Europe
Fund 473,432, Seb Global
Chanse/Risk Fund, SEB Asset Selection Fund 142,814,
SEB High Yield Fund 28,917,
Herkimer OÜ osakud, Laserline OÜ osakud; 9. SEB arveldusarve; 10. ei ole; 11. autode
liising ja käendus 247000
krooni; 12. tasud juhtorgani
liikmena (Schmolz + Bikenbach Baltic OÜ), 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)
5512502; 7. sõiduauto Opel

Astra 2005; 8. ei ole; 9. Swedbank arveldusarve;10. ei ole;
11. ei ole; 12. palk põhitööl
(Saue Noortekeskus), tulu
töövõtulepingutest, volikogu
komisjoni esimehe hüvitis;
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.

2003; 8. ei ole; 9. SEB arveldusarve, Swedbank arveldusarve; 10. ei ole; 11. ei ole;
12. palk põhitöökohal (Tallinna Autobussikoondis), volikogu liikme hüvitis, pension;
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; 8. Electrolux B aktsia
200 tk, Hennes & Mauritz B
aktsia 150 tk; 9. SEB 2 arveldusarvet, SEB investeerimishoius; 10. SEB 7097,78 eurot;
11. ei ole; 12. palk põhitöökohas (Sisekaitseakadeemia),
volikogu liikme hüvitis, tasud
teadus- ja õppetööst; 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 9892, maatulundusmaa 9196; 7. ei ole;
8. P.R Firma Reklaam OÜ
osakuid 2200 tk; 9. Swedbank arveldusarve, Nordea
Pank arveldusarve; 10. Nordea Pank 2900 eurot; 11. ei
ole; 12. palk põhitöökohas
(P.R Firmareklaam), 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 (Vanad ja Kobedad),
töötasu Tallinna Tehnikagümnaasiumi ja Keila Kooli
õpetajana, 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 kinnistutut:
maatulundusmaa
(kaasomand) 2168, kolm elamumaad (ühisomand) 24833,
26742, 53406, kinnistu (garaaž, ühisomand) 647802;
7. sõiduautod MB C-180
1998, MB C-180 2002;
8. Tallink Grupp 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. 5 kinnistut: 4 elamumaad
( üks kaasomandis), 2 maatulundusmaad; 7. Hyndai
Sonata 2008, Hyndai Accent

Andres Pajula 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige; 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. elamumaa (ühisvara) H684;
7. sõiduauto (ühisvara) Peugeot 406 2003; 8. Swedbank
Fondiosak 30 E osakuid 1088
tk, Swedbank Ida-Euroopa
aktsiafondi E osakuid 321
tk, Swedbank Venemaa Aktsiafond i E osakuid 269 tk;
9. Swedbank 2 arveldusarvet,
krediidiarve, SEB arveldusarve; 10. Swedbank 2902 eurot;
11. ei ole; 12. Tallinna Haridusameti ametipalk, volikogu
liikme hüvitis; 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
Harry Pajundi 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. volikogu liige 4. Saue Linnavolikogu; 5. ametipalk puudub;
6. 2 kinnistut: elamumaad
29260, 22281; 7. Mootorratas Kawasaki VN1600 2006;
8. Saue EPT A aktsia 1 tk,
Saue EPT P aktsia 733 tk, Tallink Grupp lihtaktsia 1020 tk,
Hansa Pensionifond K3 osakud 8513,685; 9. Swedbank
arveldus- ja krediidikonto,
SEB arveldus- ja krediidiarve, Nordeapanga arveldus- ja
krediidiarve 10. Nordea Pank
6764,77 eurot; 11. ei ole;
12. tasud juhtorgani liikmena
(Saue EPT, SA HEAK), 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. 2 kinnistut, elamumaa (ühisomand) 10739802,
112841027. 7. ei ole 8. SEB
Progressiivne Pensionifond
10872,4150 osakut, SEB Tasakaalukas Pensionifond 100
osakut; 9. SEB 2 arveldusarvet, 2 kaardikontot, 2 väärtpaberiarvet, Swedbank arveldusarve; 10. SEB eluasemelaen
jäägiga 193159,94 eurot;
11. SEB hüpoteek 255 966,15
eurot, Nordea Finance Estonia AS autoliising 6365,79
eurot; 12. töötasud (EELK
Konsistoorium, EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus),
tasud juhtorgani liikmetena
(OÜ Kiriku Varahaldus, 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. ei ole; 7. ei ole; 8. ei ole;
9. Swedbank arveldus- ja
krediidiarve,
kogumispensioni konto, SEB arveldusarve, kogumispensioni konto;
10. ei ole; 11. sõiduauto Opel
Astra liising 7090,39, õppelaenu käendus; 12. palk põhitöökohal (Saue lasteaed Midrimaa), 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. ei ole;
7. MI VAZ 2121 1979, Volvo
V70 2000; 8. ei ole; 9. Swedbank arvelduskonto, SEB arvelduskonto ja krediidikonto;
10. ei ole; 11. ei ole 12. volikogu liikme hüvitis;13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele; 14. ei ole.
Saue Linnavalitsuse
liikmed
Kalev Israel 2. ei kuulu avalikustamisele; 3. linnavalitsuse liige (abilinnapea); 4. Saue
Linnavalitsus; 5. J-8 2230
eurot; 6. korteromand 49491;
7. sõiduauto Ford Mondeo
2002; 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.

Meelis Rõigas 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. linnavalitsuse liige; 4. Saue Linnavalitsus; 5. ametipalk puudub;
6. elamumaa 9553302; 7. ei
ole; 8. LHV Pensionifond,
Swedbank
pensionifond;
9. Swedbank arveldusarve;
10. Swedbank 129 667,69 eurot; 11. Swedbanga hüpoteek
kinnistule, AS Nordea Liising
Honda Accord (kasutusrent);
12. tasu põhitöökohast (Kaitseministeerium), töötasu Saku
Gümnaasiumi
õpetajana;
13. ei kuulu avalikustamisele;
14. ei ole.
Jüri Tümanok 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. linnavalitsuse liige (abilinnapea);
4. Saue Linnavalitsus; 5. Ametipalk J-8 2230; 6. 4 kinnistut:
2 korteriomandit 6204702,
6478601, 2 maatulundusmaad 4940002, 8457502;
7. ei ole; 8. Paju Kapitali
OÜ osa 1, Temeko AS 224
aktsiat; 9. Swedbank 2 arveldusarvet, investeerimiskonto,
SEB arveldusarve, Sampo
Pank arveldusarve; 10. Swedbank 11 371 eurot, Swedbank
auto kapitali liising; 11. ei
ole; 12. asutuste juhtorganite
liikmetasud (Stera OÜ nõukogu, Paju Kapitali OÜ juhatus, Kuusalu Tööstuspark
OÜ juhatus, AS Baltic Manifakture OÜ juhatus) intressid;
13. ei kuulu avalikustamisele;
14. ei kuulu avalikustamisele.
Mati Uuesoo 2. ei kuulu
avalikustamisele; 3. abilinnapea; 4. Saue Linnavalitsus; 5. J2-9 2233,71 eurot;
6. 2 kinnistut: elamumaad
(ühisomand) 328202, 328302;
7. sõiduauto VW Tomareg
2007 (ühisomand); 8. ei oma;
9. Swedbank 2 arveldusarvet, krediidiarve; 10. ei ole;
11. autoliising, hüpoteek elamule 83 000 eurot, õppelaenu
käendus; 12. ei ole; 13. ei kuulu avalikustamisele, 14. ei ole.
Linnapea Henn Põlluaasa,
volikogu esimehe Valdis Toomasti deklaratsioonid avalikustatakse Riigi Teataja
Lisas (www.riigiteataja.ee).
Lisaks eelnimetatutele on
deklaratsioonid
esitanud
kolm volikogu asendusliiget,
kõik linnavalitsuses tööl olnud ametnikud ja allasutuste juhid (kokku 32 isikut).
Volikogu määruse kohaselt
avalikustatakse nende deklaratsioonid korruptsioonikahtluse korral. 
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Linnaelu
Elab klubi, elab lionism

Saue Gümnaasiumil
on uus hoolekogu

Aidu Ots

LC Saue pressisekretär

„Elab klubi, elab lionism” on
Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti
piirkonna D120 selleaastane
moto. Sellesse organisatsiooni kuulub ka lions klubi LC
SAUE, kus juuni alguses hooajast kokkuvõtteid tehti.
Saue lionid koos leedidega
kogunesid 1. juunil Kallaste
tallu Padisel, et lõpetada ühiselt tegevusaasta ja minna suvevaheajale — et sügisel uue
juhatuse eestvedamisel taas
alustada. Koosviibimisel tõdeti, et LC Saue 2011.–2012. aasta tegevusplaan, mis sai klubi
ühehäälse kinnituse möödunud
aasta 8. septembri koosolekul, on realiseeritud edukalt.
Üks selle aasta tähtis sündmus oli, kui Rahvusvahelise
Lions Klubide Organisatsiooni Eesti piirkonna D120 määras II järgu rukkilille medali
LC Saue kauaaegsele tublile
liikmele Ants Torimile. Õnnitleme teda kõrge autasu saamise puhul! Varem on sama
medali saanud ka LC Saue
asutajaliige Henn Vaher.
Killuke heategu sai tehtud
Päike äratab igal päeval ja
järjepidevalt maailma, mil-

les on igaühele antud õigus
inimväärsele elule. Lionid
üle kogu maa on koondunud
ennetama ja avastama, kui
kellelgi tekib elus raskusi või
takistusi. Heameel on teatada, et lionid suunasid heategevuseks kogutud vahendid
Saue vähekindlustatud pere
ja autoavariis liikumisvõime
kaotanud Saue tüdruku toetamiseks ning sponsoreerisid
koos Saue Naisseltsiga võistlust „Saue laululaps”.
Need, kes on klubisse otse
annetanud ja need, kes korjanduskarpidesse raha on loovutanud — aga ka lionid —,
täname üksteist ja tunneme
koos heameelt selle üle, et killuke heategu sai jälle ka sellel

aastal Saue linnas tehtud.
Me jätkame annetusteks
vahendite kogumist nii Saue
kaubanduskeskuses kui ka
Maximas asuvatesse korjanduskarpidesse ja ootame
lahkeid otseannetajaid, kelle
leidmisel on väga head tööd
teinud LC Saue auliige Daniel
Märtmaa.
Paljudele on tuntud LC
Saue korraldatud loteriid,
mille jaoks on andnud kingitusi paljud Saue ettevõtted.
Täname neid südamest!
Sügisel alustab
uus juhatus
Selle tegevusaasta LC Saue
juhatus, kuhu kuulusid president Ülo Kesküll, eelmine

president Jaan Moks, esimene asepresident Jaan Kalbus,
teine asepresident Meelis
Telliskivi, sekretär Tõnu Kumari, laekur Henn Vaher,
klubimeister Aado Liblikmann, tailtwister Jaan Suder, laiendustoimkonna juht
Valdo Pilve ja pressisekretär, andsid tegevuse üle klubi
uuele juhatusele, kelle eestvedamisel sügisel taas hooaega
alustame.
Kui teil, kallis Saue rahvas,
on huvi meie tegevuse vastu
või ettepanekuid meie tegevuse tõhustamiseks, siis kirjutage
palun meie sekretärile, Tõnu
Kumarile, kelle elektronposti
aadress on kumari@online.ee

Invataidlejate „Karu lugu“ võlus publikut
Saue–Keila invataidlusrühm võttis 9.–10. juunil osa vabariiklikust puuetega inimeste XVII kultuurifestivalist ja esines seal
„kogupere“ kavaga „Karu lugu“.
Jane Põldmäe
Saue rahvast ootas ees suvine Viljandi ja meeleolukas
kultuuriprogramm paljude
esinejatega, kes olid pärit erinevatest Eestimaa paikadest.
Kavas oli huvitavaid näidendeid ning ilusaid laule noorte
ja ka vanemate esituses.
Kõikide osalejate, nii
publiku kui ka žürii lemmik
oli vaieldamatult kõige noorem osaleja Joel Mürk, kes
oli pärit Tallinnast. Pime
noormees esitas imelisi palu
akordionil ja klaveril. Sellel
festivalil osales noormees
esimest korda.
Hästi jäid meelde veel
näidendid „Väike nõid“ ja
„Vigased pruudid“. Jõhvi
erivajadustega noorte näitering esitas muusikapala „Ühe
armastuse lugu“, mis tuletas
meelde koolipõlve ja kahe
inimese vahelist armastust.
Osalejad lugesid omaloomingulisi luuletusi suvest ja
jaanitulede lõõmavast lõkkest. Merimetsa tugikeskuse
venekeelne ansambel Õn-

Saue lauljad (vasakult): Keila lauluõpetaja Marita, Mirell Leinsalu, Kerli Puussepp ja Eve
Toomist, ees Andres Tarja. Foto: Heiki Lumilaid
nelinnud soovis oma ühise
lauluga kõigile õnne. Lisaks
esitasid nad ka pantomiimikava ja tantsu, mis kõiki kaasa haaras.
Saue–Keila ühine kava
„Karu lugu“ oli jaotatud kolme ossa. Kõige rohkem mõjusid „Karu laul“ ja vana hea
lugu „Tsirkus“, mida rahvas
rõõmsa aplausiga tervitas.
Kava seadistuse ja liikumise
mõtles välja juhendaja Elena

Kalbus, kelle käe all harjutati usinalt nii Keilas, Sauel kui
ka Viljandis enne esinemist.
Solist oli Andres Tarja ning
teda saatsid tüdrukud Mirell
Leinsalu, Eve Toomist ja
Kerli Puussepp. Lauljaid
abistas esinemisel Keila lauluõpetaja Marita.
Andres ja Mirell on festivalil osalenud juba mitu korda, kuid Eve ja Kerli jaoks
oli see esmakordne osavõtt.
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Tantsukavas osalesid Keilast
Lemmi, Virve, Valli, Galina,
Solveiga, Sergei, Ivar, Priit
ja Sauelt Elena Kalbus, Liia
Lumilaid, Kadrika Dammann ja Armand Nagel.
Elena Kalbus pälvis preemia suurepärase kava ja pikaaegse juhendamise eest.
Tänu festivalile said kõik
pealtvaatajad ja esinejad
positiivse elamuse pikaks
ajaks. 

Saue Gümnaasiumi direktor Jaan Palumets kutsus 11. juunil
esimesele koosolekule kooli hoolekogu uue koosseisu, kuhu
kuuluvad lastevanemate esindajana Ander Vist, Argo Ladva,
Eveli Soots, Katrin Kõrvas, Marju Muldia ja Mati Kitt. Linnavalitsust esindab hoolekogus abilinnapea Jüri Tümanok,
põhikooli õpetajaid Anu Lauri ja gümnaasiumi õpetajaid Ulvi
Urgard. Andres Pajula on hoolekogus Saue Linnavolikogu ja
Janne Põlluaas kooli toetava organisatsiooni esindaja.
Koosolekult puudusid hoolekogu õpilasesinduse esindajad Jaana Külim ja Merilin Nurmsalu.
Hoolekogu valis liikmete esitatud kandidaatide hulgast
esimeheks Saue Gümnaasiumi vilistlase ja lastevanema
Ander Visti, aseesimeheks Argo Ladva ja sekretäriks Eveli
Sootsi. Tänu kuulus eelmise hoolekogu koosseisu esimees
Janne Põlluaasale, kes jätkab hoolekogus tööd lihtliikmena.
Saue Gümnaasiumi hetkeolukorrast andis ülevaate direktor Jaan Palumets. Suurim mure, mille lahendamisele saaks
ka hoolekogu kaasa aidata, on seotud ruumipuudusega koolimajas. Probleem tuleneb uutest arengusuundadest haridusvaldkonnas ja õpilaste arvu suurenemisest Saue linnas.
Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 93 „Haridusliku erivajadusega õpilase õppekorralduse kooskõlla viimine“ uutest nõuetest, tuleb korraldada hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine. Tõsta tuleb hariduse kvaliteeti,
arendada edasi gümnaasiumi kolme õppesuunda ja pakkuda gümnaasiumi õppekava kohaselt valikaineid.
2012.–2013. õppeaastal avatakse Sauel viis esimest
klassi. Hoolekogu toimumise ajaks oli esimesse klassi registreeritud 107 õpilast. Saue linna arengukavas on järgnevaks
kuueks aastaks koostatud prognoos, mis lähtub tänasest
sündimusest. Ülejärgmise õppeaasta väikese languse järel
peaks õpilaste arv taas hakkama tõusma.
Ruumipuuduse leevendamiseks on esmase lahendusena
plaanis ehitada 2012.–2013. õppeaastaks kolmanda korruse koridori klaasboksidena kaks keeleklassi.
Eelmise hoolekogu koosolekutel oli arutusel Saue Gümnaasiumi juurdeehituse, algklasside maja ehituse ettevalmistamine. Saue linna arengukavast 2012–2022 on lugeda:
„Selleks, et ruumipuudus õpilaste arvu kasvule takistuseks
ei saaks, kavandab Saue linn gümnaasiumi juurdeehitust,
kuhu on planeeritud algklasside ruumid, polüfunktsionaalne söökla ja abiruumid. Projekt viiakse ellu aastatel 2012–
2014.“
Saue Linnavalitsuse esindaja, abilinnapea Jüri Tümanok
tõi välja linnavalitsuse tegevuskava kooli ruumipuuduse leevendamiseks. Tema sõnul tähendab algkooli maja planeeritud kujul umbes 2800 m2 uut pinda, millest 1000 m2 on
klassiruumid ja mille ehitusmaksumuseks võib kujuneda 4
miljonit eurot. 2012.–2013. aastal on Saue linnal võimalik
investeerida 2,8 miljonit eurot, mis jaguneb koolide ruumiprobleemide lahendamisele, teedele, lasteaiale jne.
Et algkoolimaja ehitamiseks vajalik investeeringusumma
puudub, tutvustas abilinnapea alternatiivvariandina kooli
juurdeehitust, mille tulemusena valmiks esimese etapina
söökla juurdeehitus ja läänetiiva pikendus, kus koolile lisanduks neli klassiruumi ja soklikorrusel ning I ja II korrusel
saaks lahendatud suurel määral ka Saue Muusikakooli ruumipuudusega seotud probleemid. Kooli keldris tekiks kaks
klassiruumi Saue Huvikeskusele.
Praeguste plaanide alusel alustatakse juurdeehitust aastal 2013. Kui on võimalik, siis ehitatakse välja ka garderoobi
pealisehitus, mis annaks koolile juurde veel kuus klassiruumi. Koolil on vaja lahendada veel riietehoiu küsimus. Selleks
on plaanis muuta riieteboksid avatud garderoobiks. Hoolekogu koosolekul polnud veel andmeid, kui suured on planeeritavate kooli juurdeehituste investeeringud.
Arutelu käigus selgus, et plaanitud juurdeehitus ei lahendaks kõiki kooli ruumipuudusega seotud probleeme. Uut
algkoolimaja oleks Saue linnale kindlasti vaja, see oleks ka
kõigi haridusega seotud linnaelanike õigustatud ootus.
Saue Gümnaasiumi uus hoolekogu täidab talle seadustes pandud ülesandeid ning tegi kooli pidajale kooliga
seotud küsimuste paremaks lahendamiseks ettepaneku
analüüsida, millised on võimalused algselt planeeritud uue
algkoolimaja etapiviisiliseks ehitamiseks, ja edastada need
hoolekogule. Uus koosolek samal teemal peetakse siis, kui
on olemas andmed alternatiivvariandi ehk juurdeehituse investeeringute suuruse kohta.
Hoolekogu ettepanekutele vastamist ja nendega arvestamist korraldab ning kontrollib hoolekogu esimees. Hoolekogu töö protokollidega saab tutvuda Saue Gümnaasiumi
koduleheküljel.
Ander Vist
hoolekogu esimees

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on
kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate,
vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus
õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel
ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
Hoolekogusse liikmete nimetamisel lähtutakse „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” §73 sätestatust.
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Gümnaasiumi lõpetas hõbelend — 25. lend
Merilin Nurmsalu

12.b klass,
täna juba värske vilistlane
Kõne Saue Gümnaasiumi
lõpuaktusel 21. juunil
Tere austatud külalised, juhtkond, õpetajad, lapsevanemad
ja loomulikult — tere, minu
kallid kaaslendajad.
Elu on üks pikk kulgemise
jada. Vahepeal on tarvis teha
pause. Teinekord on tunne,
nagu oleks elu mõned sammud
tagasi kulgenud. Tegelikult
kulgeb elu ikka edasi, lihtsalt
keerdkäigud on sellised. Meie
elu kulgemine on jõudnud sinna punkti, kus üks etapp on
läbi. Mõnele on see vaid väike
peatus selles ühes etapis, teisel

aga algabki uus etapp. Seni
oleme kulgenud koos. Läbi
lillede, teinekord pisarate, aga
teekonnal kõike jagades.
Meie lennu puhul on imetlusväärne see ühtekuuluvus ja
kokkuhoid. Jagatud on nii rõõme, muresid kui ka koduseid
töid ja töövihikuid ning isegi
kontrolltöid. Koos on õpitud
eksamiteks, veedetud pikki
unetuid öid kohvitasside või
energiajookide seltsis. Kõige
olulisem on aga see, et koos ollakse ka väljaspool kooliseinu.
See ongi see, mis on meid eriti
tihedalt sidunud. Kõik need aitamised on väga toredad, aga
lähiajal selgub, kes ja kuidas
ise, omapäi hakkama saab.
Selle võib laias laastus
kokku võtta Pareto printsiipi

Foto: Raimond Roopärg

kasutades, mis põhineb 80:20
jaotusel. Enam kui 100 aastat
tagasi pani Itaalia majandusteadlane Vilfredo Pareto tähele, et varandus jaguneb maailmas väga ebaühtlaselt. Nimelt
oli tollal 80% Itaalia maadest
20% inimeste käes. Näiteks:
20% meie ajast annab 80%
meie tulemustest. 20% meist
tegid kontrolltööd iseseisvalt
ja 80% vehkisid maha. Või oli
see vastupidi …
Ükskõik, mis eluvaldkonda vaadata, on kõik jaotatud
80:20 printsiibi järgi. Nii ma
mõtlesingi, et kuidas võiks
meie lend jaotuda. Ilmselt 80%
meist ehk 41,6 hakkab elama
keskmist elu, seda selle kõige
paremas mõttes. 20% meist
ehk 10,4 lõpetajat on aga tõe-

lised staarid. Kusjuures, sellest
20-st protsendist 80% on enda
eduni jõudnud rasket tööd tehes, vaid 20% jõuavad selleni,
sest neil on tõesti talenti. Nii
palju, kui ma olen uurinud, on
üle 40-aastastel inimestel endistest klassikaaslastest enne
40. eluaastat lahkunud 20%.
Mida ma sellega öelda tahan?
Suurem osa teie tehtud tööst
on mahavisatud vaev. Mida
siis teha? Tuleb valida sisendi
prioriteedid, et see 20% tööst,
mis tegelikku kasu toob, oleks
kvaliteetne.
Nende kolme aasta jooksul,
mis mul on olnud rõõm Saue
Gümnaasiumis veeta, olen
saanud ise kasutoovat tööd
koolisiseselt teha. Võimalus
õpilasesindust juhtida andis

Saue Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad 2012

9.a klass, klassijuhataja Sirje-Tiiu Kreek
Andreas Aadli, Henry Aava, Jasper Alamaa, Franz-Berngard Jürgens, Gertrud Kaupmees,
Andre Kesküll, Gerda Kiik (kiitusega), Ranon Kriisa, Chris-Sander Kruuleht, Rasmus
Metsva, Kerly Naeris, Mari-Liis Oberg, Madis Pihotalo, Polina Piskoppel (kiitusega),
Joosep Talumaa, Triin Tammar, Rasmus Tammemets, Cathy Toomast, Karl Tümanok,
Janeli Uuesoo, Markus Veersoo, Martin Vist, Doris Õunapuu.

9.b klass, klassijuhataja Marianna Leškina
Emilie Altmaa, Õnne-Triin Einberg, Merilin Grossthal, Karl-Hendrik Indrikson, Anna-Grete
Konsap, Joel Kuppart, Stefan Kurik, Meril Malva, Maris Milpak (kiitusega), Moona-Anna
Mäeots, Mayrold Palumets, Regina Siniorg, Kristina Toomsalu, Miina Vainula, Andreas
Veldi, Kaarel Veldre, Madis Voitk, Carolin Väin.

9.c klass, klassijuhataja Külli Vita
Liisa-Lotta Aug, Elyse Babajev, Indrek Glück, Kaie-Mari Hanikat, Karlos Heinla, Mihkel
Henno, Mattias Jõesaar, Rauno Koort, Romet Kotka, Kaspar Kotter, Kaisa Käosaar, Andre
Lepson, Elina Liiva, Reinar Lokk, Daphne Melsas, Eliza Podburtnaja, Kevin Pärtel, Helena
Ruud, Magnus Rüütli, Evelyn Saks, Mihkel Sildnik, Alan Sälik, Martin Sõna, Kärt Vainura,
Henri Vimm.

9.e klass, klassijuhataja Maire Rabinovitš
Reelika Einmann, Indrek Ilves, Jauno Kuppart, Rasmus Merisalu, Adriana Mänd, Marek
Parbo, Kristina Petske, Romeero Reek, Helena-Stina Rekand, Henry-Erich Tammiste,
Mario Udaltsov.
Piltide autor on OÜ Pildikompanii

Haridus
mulle veel suurema ülevaate,
kuidas asjad toimivad või toimima peaks. Nii mõndagi sai
tehtud, kuid mis veel kripeldama on jäänud, tehakse loodetavasti järgnevatel aastatel
korda. Selle all pean silmas
vaid kaht minu jaoks tulemita
rabamist: muuta muusikaajalugu noorte jaoks põnevaks
ja venitada söögivahetunde
pikemaks. Siinkohal vaatan
pikisilmi uue õpilasesinduse
juhatuse poole.
Kallid abituriendid! Pöördun nüüd teie poole. Kuhu
edasi? Kuidas edasi? Mis
nüüd saab, kui aktus läbi on?
Toimub õnnitlemine. Mina teile ei sooviks lõpetamise puhul
õnne. Miks? Üks oluline inimene ütles mulle kord, et õnn
on neile, kes loodavad vedamisele. Vedamisele ei tasu aga
lootma jääda. Mina soovin teile hoopis kordaminekuid ettevõtmistes ehk õigeid otsuseid
prioriteetide valimisel. Mind
innustas valikuid tegema ühe
armsaks saanud õpetaja väide.
Tsiteerin: „Valitsuses naisi ei
tohiks olla ja see on defektse
demokraatia märk.“
Kallid õpetajad! Kui oleks
võimalik sõnadesse panna
seda tänutunnet, mida teile
avaldada soovime … Olgugi,
et essee esitamise tähtaeg oli
mitu kuud tagasi, olite ikka
head ning võtsite meid jutule.
Vahel keerasime teile pehmelt
öeldes vingerpussi ka, aga õnneks pole madalad palgad ja
nälg teie huumorisoont nüristanud. Mõni õpetaja sai lähedaseks, mõni lähedasemaks.
Lisaks koolitarkusele sai teilt
ka elutarkusi õppida. Kallid
Kristi Läänesaar ja Ulvi Urgard, täname teid selle eest,
et te meile teisteks emmedeks
olete olnud. Kõik sissemagamised, hilinemised, puudumised ja muidu pättused oleme
andeks saanud. Me kindlasti
räägime oma lastele, kui vinged klassijuhatajad meil olid.
Oma isekuses oleme kindlad,
et teist nii kihvti klassi teile
enam ei tule!
Tahaks tänada veel emasid,
isasid, vanaemasid, vanaisasid, tädisid ja onusid 12-aastase järjepideva töö eest. Ei
saa unustada ka Wikipediat,
Google’it ning seda, kes leiutas copy-paste’i.
Kallis koolipere, meie ellu
olete teie jätnud väga sügava
jälje. Usume, et see tunne on
vastastikune. 25. lend on alati
olnud erilise vajadusega välja
paista, särada ja kaunis kõvasti
kõlada. Me pole peljanud tuua
traditsioonidesse muudatusi,
värskust ning ei karda me ka
silma paista. Kas võib öelda
25. lennu kohta hõbelend?
Ma arvan, et võib. Selle soovime ka teie mällu kinnistada,
kinkides koolile kella, kus on
hõbedaselt graveeritud „25.
lend“. 
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12.a klass, klassijuhataja Ulvi Urgard
Ayron Alliksaar, Mirjam Arrak (kuldmedal), Viktoria Gošovski, Andreas Jõgiste, Mikk Kalamees, Helen Kalmist (hõbemedal), Katrin Kutsar, Kevin
Kuusk, Oskar Kuzmin, Cristen Laos, Laura Lutter, Kadri Miggur, Doris Murdla, Esko Närska, Kristel Palts (hõbemedal), Fjodor Pertšatkin, Erko Peterson,
Reimo Roopärg, Reigo Rumm, Hans-Toomas Saarest (hõbemedal), Claire Sepp, Karl Simmer, Seidi Soosalu, Alari Talvar, Joonas Tamm, Mihkel
Tomson, Andreas Vinkel, Merlin Vinkel.

12.b klass, klassijuhataja Kristi Läänesaar
Helis Evart, Sten Hansson, Simo Andre Kadastu, Tauri Kalve, Inger Kitt, Iti My Kriisa, Krislin Kripašov, Lauri Kukerman, Kadri Laanemaa, Daniel Lepik,
Maarja Maanso, Märten Matsu, Morten Meresma, Jalmar Mäe, Merilin Nurmsalu, Inge-Helene Pello, Tauri Purk, Kaia Riga, Andrei Sapožnikov, Sandra
Selge, Taavi Teder, Annaliis Torb, Andres Viispert, Rimantas Šimkunas.
Fotode autor on Raimond Roopärg
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Jaan Palumets: kui sind valitseb mõistus, oled sa kuningas
Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi
direktor
Kõne Saue Gümnaasiumi
lõpuaktusel 21. juunil
Lugupeetud koolilõpetajad,
austatud vilistlased, lapsevanemad, kolleegid ja külalised! Nüüd on ta siis lõpuks
läbi — kaksteist üldise harimise aastat.
Küpsustunnistus on ilusa mõttega sõna. See peaks
olema mitte ainult paber, mis
tunnistab, et selle omanik on
12 aastat koolipinki kulutanud
ja kõige lõpus mingi teadmiste
proovi läbi teinud, vaid eelkõige jõudnud teatud inimliku
küpsuse tasemele maailmatunnetuses ja mõtlemises.
Pole kahtlust, et praegu on
siin saalis kõige mitmekülgsemate teadmistega inimesed,
52 gümnaasiumilõpetajat.
See peab nii olema, sest
muidu poleks nad suutnud
teha edukalt riigieksameid nii
inglise keelest kui ka bioloogiast, nii ajaloost kui ka matemaatikast, nii geograafiast
ja keemiast kui ka ühiskonnaõpetusest ja kirjutada veel
mõtestatult emakeele eksamil.
Kõik meie jääme täna neist
sammukese maha. Kas me
mäletame, kuidas lahendada
ruutvõrrandit või oskame täna
põhjendada keemilise reaktsiooni mehhanismi?
Nii ta kord on — mida ei
kasuta, selle unustad.
Ma olen alati pidanud kooli
muust maailmast haritumaks
keskkonnaks. Siin tegeletakse
haridusega ja intelligentsi vormimisega vahetult kogu aeg.
Kool on koht, kus inimesed
saavad iga päev teada mida-

Mirjam Arrak lõpetas Saue Gümnaasiumi kuldmedaliga.
Fotol: (vasakult) õppealajuhataja Karmi Rumm, Mirjam Arrak, klassijuhataja Ulvi Urgard
ja direktor Jaan Palumets. Foto: Sirje Piirsoo
gi uut, muutudes nii iga päev
rikkamaks. Hea on vaimselt rikaste inimestega koos olla. 12
aastat olete te seda teed käinud
ühes inimestega, kes on väga
nutikad ja püüdlikud. Ma tean,
et kui sind ümbritsevad targad
inimesed, on väga raske teha
rumalaid otsuseid. Keeruline
on arukate seas ise rumalaks
jääda. Ehk on sellepärast kahju ka ära minna.
Kool — see on ikka eelkõige oma inimeste nägu ja
ka oma vilistlaste nägu. Siinjuures tahan ma tervitada meie
kooli esimese lennu vilistlasi,
kes viibivad täna siin aukülalistena.
Aga kool pole siiski süsteem ega maja. Koolipere
muudab iga kooli Eestimaal
omanäoliseks. Ma arvan, et
abituriendid on selles mõttes alati olnud erilisel kohal. Nendele on langenud au
kanda väga suurt vastutust.
Iga lennuga, mis lahkub, on
läinud ka killuke kooli iseloomu, midagi erandlikku, mida

aeg nii lihtsalt ära kaotada ei
saa.
Kool on elu ja inimühiskonna väike mudel ning annab
võimaluse läbi elada ja lahendada olukordi, mille analooge
kohtame läbi kogu elu. Kui
koolis võib vale lahenduse ära
kustutada ja proovida uuesti
teisel viisil, siis elus enamasti
niisugust võimalust pole. Ja
eluvitsad on kõige valusamad.
Tahaksin täna mõtiskleda
Saue Gümnaasiumi lipust. Sellel on sõnad „Mente et corde”.
Mida tahtsid kooli asutajad selle lipukirjaga öelda? Aga seda,
et kõik Saue Gümnaasiumi lõpetajad — ükspuha, kui vähe
või palju neid saab olema —
tahaksid olla edukad. Edukus,
mis toetub mõistusele, on ju
inimese vaimne relv, sest kui
sind valitseb mõistus, siis oled
sa kuningas, kui aga keha, siis
oled ori.
Kuid mõistusest üksi ei piisa, on vaja osata ka seda kasutada. Edukus on ju sünteetiline
mõiste, mis koondab endasse

nii ainealase kompetentsi kui
ka üldise harituse.
Arvan, et selles osas on
meie tulemused päris head.
Olete saanud Eestis arvestatava keskhariduse ja teie oskuste
ja teadmiste edasine areng on
teie endi kätes. Võimalusi on
ju palju.
Et olla edukas 21. sajandil,
tuleb end pidevalt täiendada.
Minu sooviks on, et teil jätkuks jõudu ja tahtmist õppida
kogu elu.
Veel peab meie kooli lipukiri silmas headust, südamlikkust ja hingestatust. Hingekultuur on kultuuri osa ja ka hind.
Käsitlen neid väärtusi koos,
sest on nad ju elus üsnagi lahutamatud.
Elu koosnebki pidevatest
valikutest. Käies oma rada,
ääristades seda valikutega,
mis tehtud mente et corde —
mõistuse ja südamega —, võib
uskuda, et neid otsuseid ei pea
kahetsema, vaid need saavad
võtmeks teel õnneni.
Piltlikult öeldes on elu nagu

Ulvi Urgard: igal juhul mõelge oma peaga
Ulvi Urgard

õpetaja ja klassijuhataja
Kõne Saue Gümnaasiumi
lõpuaktusel 21. juunil
Täna kell 2.08 lõppes kevad
ja algas suvi. Selline on looduse ringkäik ja selle vastu ei
saa. Seevastu teile, kallid 25.
lennu vilistlased, algab täna
elukevad.
Nooruse aeg, mis on täis
kordumatud võimalusi, õnnelikke leide ja armastust. Elu
üks helgemaid tundeid on
armastus. Inimene, kes pole
armastanud, on elanud mõttetut elu. Usaldus ja austus on
armastuse tugisambad, ilma
milleta ei saa armastus püsida. Austuseta pole armastusel
mingit väärtust ja usalduseta
mingit rõõmu. Pidage meeles, et armastus tähendab leida

teise inimese õnnes omaenda
õnn.
Lugesin teie meenutusi oma
esimesest koolipäevast. Keegi
teist kirjutas: „Mäletan, et olin
väga õnnelik, sest koolis sain
oma lasteaia-sõbraga mängida
ja nüüd ka koos õppida. Ema ja
isa olid õnnelikud koos minuga. Õpetaja oli tore ja need kaheteistkümnendikud tundusid
nii suured.“ Täna olete teiegi
suured, õnnelikud ja targad.
Olen märganud, et ainult
rumalad inimesed tahavad, et
kõik oleks ühesugune. Tark ja
haritud inimene on rõõmus, et
on olemas päev ja öö, suvi ja
talv, noored ja vanad, liblikad
ja linnud, erinevat värvi lilled
ja sinisilmsed ja pruunisilmsed
poisid ning tüdrukud. Aga kellele pole mõtlemist õpetatud,
seda ärritab mitmekesisus, mis
sunnib mõistust tööle.

Konfutsiuse mõttesalvest
pärineb arusaam, et iga õpilane
peab olema karvavõrra rumalam oma õpetajast. Loogika on
lihtne: kui õpilane teab sama
palju või rohkem kui õpetaja,
siis võib ta igal hetkel õpetajat
võita ja tema asemele astuda.
Meie talupojatarkus õpetab
meile vastupidist: näe vaeva
selle nimel, et su lapsed oleksid haritud ja teaksid sinust
rohkem. Kinnitan teile, head
lapsevanemad, et Saue Gümnaasiumi õpetajad tegid kõik
nende pikkade aastate jooksul,
et teie pojad ja tütred oleksid vähemalt sama targad kui
meie — õpetajad.
Mattias Johann Eisen on
öelnud: „Mõistuse haridus ilma
südame hariduseta on kui laev
ilma kompassita.“ Ka teie olete täna nagu laevad, kes Saue
Gümnaasiumi kodusadamast

purjetavad sinavatele vetele.
Kool on andnud teile korraliku
masti ja kõlblikud purjed. Teie
vöör on tugev ja taglas kindel.
Aga selleks, et elumerel õiges
suunas seilata, vaadake ikka
kompassinõela, sest südamehariduseta on raske toime tulla.
Ärge olge tuimad ja ükskõiksed. Haarake lennult
uusi ideid ja olge avatud
uutele mõtetele. Olge teinekord meeletudki, sest kes
teatud asjade pärast mõistust
ei kaota, sel polegi mõistust,
mida kaotada.
Ja mõelge valesti, kui tahate, kuid igal juhul mõelge oma
peaga!
Täna jätan ma teiega kui
oma armsate õpilastega hüvasti. Minu soov teile eluteele:
ole see, kes oled! Alles siis, kui
oled saanud iseendaks, võid
saada ka kellekski teiseks! 

küünal. Nõuab palju vaeva ja
õppimist, et see küünal süüdata. Läheb palju aega mõistmaks, miks me elame, miks
küünal põleb. Võtab aega,
enne kui taipame, et elu on
kiire ja liigub kogu aeg edasi. Küünal põleb. Et ta põleks
kaua ja heleda leegiga, et temast kustudes jääks kaunis
mälestus, selle nimel töötame,
õpime ja elame.
Lugupeetud abituriendid!
Kooli töö teie õpetamisel ja
arendamisel on tehtud. Küllap oleks üht kui teist võinud
ja saanud teha paremini. Ja
seda mõlemapoolselt. Kuid
see, mis välja tuli, on piisav, et
alustada edukat edasiliikumist.
Nüüd on edu või ebaedu teie
endi kätes.
Eraldi tahan esile tuua 12.a
klassist Mirjam Arrakut kui
väga tublit õpilast ja aktiivset
koolielu korraldajat, HansToomas Saarestit kui tublit
õpilast ja aktiivset mälumängijat, Helen Kalmistit kui
edukat õpilast ja olümpiaadidel osalejat, Kristel Paltsi
kui edukat õpilast ja säravat
sooloartisti, Mikk Kalameest
kui edukat õpilast ja tublit
sportlast, Oskar Kuzmini kui
edukat õpilast ja ka Tartu Ülikooli Teaduskooli õpilast ja ka
kõiki teisi, kes on esindanud
oma kooli spordivõistlustel ja
konkurssidel.
12.b klassist Merilin
Nurmsalu kui õpilasesinduse presidenti ja kahekordset
kooli Cicero-tiitli laureaati,
Inge-Helene Pellot kui kooli

ajalehe peatoimetajat, SimoAndre Kadastut kui pärjatud
kooli kuldsuud.
Kõik meie abituriendid
olid teotahtelised, teadmishimulised ja kooli arengu põhimõtteid toetavad ning aitasid
Saue Gümnaasiumil muutuda
paremaks.
Teie kõik, tänased koolilõpetajad ja homsed Saue Gümnaasiumi vilistlased, olete jätnud oma jälje meie õpetajate
ja kooli mällu. Unustage muinasjutt avatud ustest ja teadke,
et ootamas on vaid võimalus
need ise lahti teha. Te ei ole
lõpus ega alguses, olete teel,
mida mööda on käidud enne
teid ja tullakse teie järel. Osa
teest on kindlasti päris uus ja
teie jäljed on esimesed.
Õnnitlen teid gümnaasiumi
lõpetamise puhul! Üks etapp
teie elus on nüüd läbi. Käes on
hetk, mil saate hakata kasutama valikuvabadust ja samas
kanda vastutust oma sammude eest.
Palju õnne, tänu ja jätkuvat
toetust ka järgnevateks kooliaastateks, lugupeetud lapsevanemad! Suur tänu kõigile meie
õpetajatele tehtud töö eest!
Tänan Saue Linnavalitsust
abi ja toetuse eest! Oleme igavesti rakendatud ühe vankri
ette: kui teil läheb hästi, tõuseb
kooli prestiiž, kui tõuseb kooli
prestiiž, suureneb ka teie atraktiivsus ja väärtus.
Palju õnne sulle, austatud
25. lennu abiturient — ja ikka
mõistuse ja südamega ja ikka
ja alati mente et corde! 

Heategevuslik projekt
muretseb koolitarbeid
lasterikaste perede lastele
On välja arvutatud, et minimaalselt kulub ühe lapse kooli saatmiseks 120 eurot. Et see summa käib paljudele peredele üle
jõu, aitab heategevuslik projekt „Koos kooli“ muretseda koolitarbed 356 lasterikaste perede lapsele.
Ettevõtlike noori ühendava MTÜ JCI Toompea (www.jci.ee)
ja MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit ühise heategevusprojekti
„Koos kooli“ käigus kogutakse märtsist juuli lõpuni annetusi,
mille eest ostetakse sel sügisel esimesse klassi õppima asuvatele lasterikaste perede lastele vajalikud koolitarbed — ranits,
vihikud, kirjutusvahendid, kunstitarbed, sporditarbed, multivitamiinid jms. Kokku on tänavu kooliteed alustamas 356 lasterikaste perede last, nendest Harjumaal 21 poissi ja 21 tüdrukut.
Võrreldes väiksemate peredega on paljulapseliste perede
kulud laste haridusele oluliselt suuremad, kuid hakkama peavad nad saama ise, sest Eestis puudub riiklik ranitsatoetus.
On välja arvutatud, et minimaalne kulu koolitarvetele on täna
keskmiselt 120 eurot ühe lapse kohta. Seetõttu on projekt märkimisväärne abi paljudele peredele.
Kui on soov kooliminevaid lapsi toetada, saab annetuse
teha mitmel erineval moel:
• helistades annetustelefonil 900 7725, annetate 5 eurot;
• ülekandega arveldusarvele SA JCI Estonia Heategevusfond,
221050565002, märksõna KOOL;
• sularahana annetuskastidesse, mis asuvad Sportlandi (11
kohta) ja Knopka (10) kauplustes üle Eesti.
Kutsume üles ettevõtteid toetama lapsi vajaminevate koolitarvetega või teiste lastele sobivate toodetega.
Projekti lõputseremoonia toimub 14. augustil nukuteatris
koos lasteetenduse ja lõbusate ettevõtmistega. Rohkem infot
leiab kodulehelt www.kooskooli.eu, vaata ka meie Facebook’i
lehte www.facebook.com/kooskooli, kus on toimumas iganädalased heategevuslikud oksjonid.
Aitame üheskoos lapsed kooli!
Piret Naber
www.kooskooli.eu
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Taekwondo
jõudis Sauele ja jäi
Sirje Piirsoo
Saue Gümnaasiumi võimla
rõdul on alates möödunud
sügisest treeninguid andnud
Baltimaade kõige kõrgema
vööga korea võitluskunsti
taekwondo võitleja, Marokost pärit Badreddine Lamdaghri Alaoui, kelle õpilased
on vähem kui aastaga suuri
edusamme teinud, liikunud võistlustel B-divisjonist
A-sse ja toonud koju hulgaliselt medaleid.
Kolmes
treeningrühmas
käib kokku 30 võitluskunstihuvilist last, noort ja täiskasvanut, kellest on Badri sõnul
moodustunud omalaadne pere,
kus kõik kõigile kaasa elavad,
üksteist toetavad ja naudivad
seda, mida nad teevad. Treener ütleb, et igaühel, kes tuleb võitluskunsti õppima, on
unistused ja eesmärgid ning et
tema ülesanne on aidata neid
unistusi ja eesmärke ellu viia,
pakkudes igaühele vajadustele
ja võimetele vastavat treeningut.
Väikesed tiigrid ja draakonid on vanuses 5–12 eluaastat.
Umbes 70 protsenti selles grupis on poisid, kuid taekwondo
sobib kõigile — poistele ja
tüdrukutele, meestele ja naistele.
Nii on ühes rühmas vaid
naised, kes Badri käe all
taekwondo fitnessi harrastavad. Treening on kergem, põhineb rohkem tasakaalul, aitab
maandada stressi ja püsida
heas vormis. Osalejate endi
sõnul annab palju füüsiliselt,
suurendab paindlikkust, keskendumisvõimet ja vastupidavust, distsiplineerib ja loob

Luukas Jansen võistlusel
Lätis, kust ta tuli tagasi
hõbemedaliga A-divisjonis
ja kõige andekama poisi
tiitliga.
heaolutunde — treeningutele
sõidetakse isegi Tallinnast.
Enne Eestisse tulekut
2011. aasta jaanuaris — Badr
on abielus eestlannaga, elab
Sauel ja peres kasvab pisitütar
Aliya — oli Badr treener Marokos. Võrreldes treeningutel
käivaid lapsi siin ja seal, ütleb
14-aastaselt musta vöö välja
võidelnud mees, et suuri erinevusi ei ole, kuid nimetab, et
eesti lastel on eeliseid, sest me
areneme füüsiliselt kiiremini,
oleme suuremad ja tugevamad, mis loob head eeldused
võitluskunstidega tegelemiseks. Samuti üllatas ja üllatab
Badri heas mõttes eestlaste
püsivus ja vastupidavus ning
ta on kindel, et kasvamas on
sportlased, kes esindavad Eestit tulevikus kõrgetasemelistel
võistlustel. Treeneri unistus on,
et taekwondo muutuks populaarseks kogu Eestis, kuid
Saue võiks olla selle võitluskunsti pealinn.
Badr on esimese aasta jooksul oma õpilastega osalenud
paljudel võistlusel, kuivõrd
see annab lastele hea võimalu-

se võrrelda oma oskusi ja taset
teistega. Võit ei ole eesmärk
omaette, kuid Rakverest Eesti
avatud Taekwondo meistrivõistlustelt tõid viis B-divisjonis võistelnud Saue sportlast
detsembris 2011 koju neli medalit — kulla, hõbeda ja kaks
pronksi. Neljandatele Eesti
avatud võistluskunstide mängudele veebruaris läks Badr
juba kümne õpilasega. Võistlustel osales üle 300 sportlase
Valgevenest, Lätist, Leedust ja
Eestist. Saue väikestel tiigritel
ja draakonitel läks suurepäraselt — kolm kuld-, kaks hõbeja kolm pronksmedalit.
Pärast üheksat kuud treeninguid otsustas Badr, et areng
on olnud selline, et võib mõned lapsed A-divisjoni võistlema lubada. Et otsus oli õige,
näitasid Läti avatud meistrivõitlused aprillis, kus väiksed
sportlased said kaks hõbe- ja
ühe pronksmedali.
Kui huvi- ja sporditegevus
enamasti suviti vaibub, siis
taekwondo treeningud jätkuvad: et olla heas vormis, ei tohi
puhkus pikaks venida. Juunis,
enne jaanipäeva osales üksteist
õpilast Saue treeningugrupist üle-eestilises taekwondo
laagris Rakvere lähedal Pariisi
külas, kus Eesti paremate treenerite juhendamisel end arendati, üksteise võimeid võrreldi
ja koos toredasti aega veedeti.
Septembris on tulekul mitu
olulist võistlust, valmistumine
nendeks algab pärast pisikest
vaheaega juulis.
Lapsed ja lapsevanemad
treeningutest ja treenerist
„Kui andsin lapse trenni, ei
teadnud taekwondost eriti

Väikesed tiigrid ja draakonid Sauel treeningut alustamas.
midagi. Ainult seda, et see on
võitluskunst. Nüüd olen täitsa
rahul, et laps valis taekwondo. Ta on väga huvitatud, tahab trennis käia ja pingutab
selle nimel, et trenni saada.“
Zulfira
„Oleme absoluutselt rahul.
Väga hea füüsiline treening,
koordinatsioon ja enesekaitse.
Võistlustel on põhirõhk julgusel ja treenitusel, kavalusel ja
osavusel. Ei ole füüsilist domineerimist ega vastase kahjutuks tegemist. Väga selgeks on
tehtud, et tegu on spordi, mitte
tänavakaklusega.“ Taavet
„Treener on väga positiivne ja meeldiv inimene. Tal on
alati ilus naeratus sinu lapsele, nagu just teda ta ootabki.
Laps on õnnelik, vanemad ka.
Ja muidugi distsiplineerib.“
Zulfira
„Minule meeldib taekwondo väga. Trenni lähen alati
heameelega, sest treener on
lihtsalt parim, mida tahta. Ta
on alati positiivne ja lõbus,
suhtub kõigisse hästi ja üh-

Töömaleva esimene vahetus lõpetas

Saue linna töömalevas saab
sel suvel tööd kokku 76 Saue
noort. Esimene vahetus oli
11.–22. juunil ja teine töötab
21.–24. augustil.
Tööd jagub nii lasteaias,
noortekeskuses, koolis kui ka
linna peal. Lisaks prügi korjamisele ja bussipaviljonide vär-

vimisele tegelesid malevlased
ka pargipinkide värvimise ning
rohimis- ja mullatöödega.
Malevat juhtis noortekeskuse noortejuht Anna-ChristiKarita Aruksaar ning noori juhendasid noortekeskuse,
lasteaia ja linnavarahalduse
töötajad. 

Treeningud Saue staadionil. Vasakul treener Badr.
temoodi. Trenn on aidanud
mul omandada inglise keelt ja
mu jalad on palju tugevamad.
Mulle meeldib kõige rohkem
võistlustel käia.“ Robert
„Badr oskab piisavalt hästi
eesti keelt, et ennast treeningul
arusaadavaks teha, ja lapsed
on väga huvitatud suhtlemisest inglise keeles — keeleõppe praktika lisaks treeningule.
Lugesin just lasteaia arenguankeedist, et minu poja vanu-

ne laps peab oskama kümneni
lugeda ja galopphüppeid teha.
Lukasel on kollane vöö ja ta
oskab kümneni lugeda eesti,
inglise, prantsuse ja korea keeles! See, kuidas Badr oskab
motiveerida, lastega ümber
käia ja mängulisuse kaudu
treenida lapsi nii hästi, et mitu
õpilast on viidud 9-kuuse treeninguga üle võistlustel A-divisjoni, on märkimisväärne.“
Taavet 

Fotode autor on Kristi Kruus
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Varia
Huvikeskuse suvealguse laager
möödus liiga ruttu
Virve Laan

Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Alles see oli, kui elevil lapsed kogunesid pisut sombusel
esmaspäeva hommikul Saue
koolimaja ette bussi ootama,
mis tuli ja viis nad koos õpetajate-kasvatajatega Kloogaranna Noortelaagri majutusmajja.
Hubane majake üle vaadatud ja toad jaotatud, mindi
udutavast vihmast hoolimata mereranda liivaskulptuure
ehitama. Skulptuure tehti täie
innuga, vihm tüdines tibutamast ja taevas läks heledamaks. Samal päeval sai veel
männimetsas looduslikest materjalidest linnupesi meisterdada. Tegevuste käigus saadi
omavahel tuttavaks ja kui veel
kellegi nimi meelde ei jäänud,
siis tutvumismängude õhtul
saadi laagrikaaslastega lõplikult tuttavaks.
Järgmine päev, teisipäev
kuulus peamiselt sportlikele mängudele, millest kõik
lapsed õhinaga osa võtsid.
Hommikul mängiti rahvastepalli, kus omavahel võistlesid
kaks tasavägist võistkonda.
Ennelõunal käidi vahelduseks ka loodust joonistamas.
Seejärel tuli orienteerumises
läbida individuaalselt üheksa

Teisipäev kuulus peamiselt sportlikele mängudele, millest kõik lapsed õhinaga osa
võtsid. Foto: Terje Toomingas
kontrollpunkti, millega kõik
hästi hakkama said. Sportlik päev lõppes õhtupoolikul
teatevõistlustega rannas. Neli
võistkonda võtsid omavahel
mõõtu kiiruses, täpsusvisetes,
rõngastega hüpetes ja tasakaaluharjutustes. Lapsed olid osavad ja püüdlikud ning elasid
oma võistkonnale aktiivselt
kaasa. Spordipäev lõppes autasustamisega ja auhinnad olid
magusad.
Kolmapäeval
külastati
Amandus Adamsoni ateljeemuuseumi Paldiskis ja osaleti
haridusprogrammis „Amandus Adamsoni radadel”. See
väike muuseum on toredasti
restaureeritud ja ajakohaselt
sisustatud. Ateljeetoas oli arvutiekraanilt võimalik vaadata kõiki Adamsoni skulptuure

3D versioonis. Kui lapsed
olid ka ise voolimises-joonistamises kätt proovinud, sõideti
laagripaika tagasi. Päeva teine
pool oli tervenisti omaloomingule pühendatud. Käidi rannas
merd maalimas ja merelt kerkivat udu imetlemas. Seejärel
ootas majutusmaja verandal
töötuba, kus sai kaasavõetud
T-särki õhtuse moeshow tarbeks dekoreerida. T-särgid
kavandati, lõigati ja seoti sobivamaks, kui seda vaja oli, ja
seejärel tehti pealetrükk kartulitrüki tehnikas. Nii valmisid huvitavad ja ainulaadsed
T-särgid, mida õhtusel moeshowl edukalt demonstreeriti.
Õhtu lõppes tordisöömisega
küünlavalgel.
Neljapäeval,
viimasel
laagripäeval, pakkisime asjad

ja läksime seejärel maakunstiga tegelema. Kohapealsetest materjalidest kujundati
mänguväljakut, näidissaart,
draakoni labürinti, kuid kõigi
lemmikuks sai reljeefne maamärk teemal „Ma armastan
loodust”. Laagris veel viimane lõunasöök ja juba ootaski
buss, et meid koju tuua. Tagasiteel külastasime Keila terviseradasid ja siis koju Sauele.
Et ilmad olid ilusad — kõigil päevadel sai mere ääres
aega veeta — ja tegevused
toredad, siis küsisid laagrilapsed, miks küll see laager nii
ruttu otsa sai. Ka noortelaagri
juhataja arvas, et sellised toredad lapsed võiksid seal terve
suve veeta. Suvealguse laager
möödus sisukalt. Kohtumiseni
sügisel meie huviringides! 

Saue kevadest Minski suvesse

Lätist sõitsime läbi, esimene
peatus oli üheksateistkümnendal kilomeetril, mis pidavat
olema peaaegu kohustuslik
lõunatamise koht kõikidele reisiseltskondadele. Sama päeva
õhtuks jõudsime Vilniusesse.
Seadsime endid sisse vanalinna hubases hotellis ja siis läksime õhtust linna nautima.
Järgmisel hommikul oli
juba pikem jalutuskäik Vilniuses. Külastasime katedraali,
ülikooli kirikut ja imetlesime
Anna kiriku imelisi torne.
Sõitsime üles Gediminase
torni, et sealt ülevalt linna
vaadata. Edasi viis tee Trakaisse, kus veetsime meeldiva
pärastlõuna, käisime linnuses,
lõunatasime karaiimi restoranis ja päeva naelaks kujunes
laevasõit Trakaid ümbritsevatel järvedel. Õhtuks jõudsime
kuurortlinna Druskininkaisse.
Seekord ööbisime huvitava
arhitektuuriga nüüdisaegses
hotellis Pušynas. Pärast õhtusööki oli võimalus tutvuda lin-

Teeäärsed külad olid ilusad oma värviliste majade ja
aedadega. Foto: Tiina Univer
naga, mis koosneb peamiselt
hotellidest. Pargis sai imetleda purskkaevude värvimängu
muusika saatel.
Kolmandal hommikul ületasime Leedu–Valgevene piiri:
kogu protseduur võttis aega
umbes tunni ja juba olimegi
iidses Leedu–Poola pealinnas Grodnos, kus saime raha
vahetada ja mõned meist said
ootamatult miljonäriks: 100
euro eest loeti veidi üle miljoni rubla peo peale! Kohalikud
hinnad olid muljetavaldavad.

Näiteks keedetud muna Minski peavaksali puhvetis maksis
1014 rubla, tass kohvi külakohvikus 10 000 rubla. Teel
Minskisse läbisime Novogrudoki linna ja kõndisime ümber Miri lossi, mis oli kahjuks
juba suletud. Õhtuks jõudsime
Minskisse, kus ööbisime korterites.
Neljanda päeva hommikul tegime kohaliku giidi abil
tutvust Minskiga, mis jättis
hea mulje oma puhtuse ja lilledega. Palju oli uusehitisi ja

Keskkonna-alane õppereis
Järva- ja Harjumaal
Keskkonna-alane õppereis toimub 9. augustil. Buss
väljub Swedbanki kontori juures asuvast parklast kell
8 hommikul.
Võtke kaasa oma võileivad. Aedade külastustasu inimese
kohta kokku on 6 eurot. Pileti lunastab igaüks ise aiaomanikult, saades vastu tšeki.
Osavõtusoovist saab teatada Saue Linnavalitsuse infotelefonil 679 0180. Kohtade arv on piiratud!
Õppereisi käigus külastame:
Roogoja talu. Talu peremees Taavi Kivistik tutvustab talu,
selle ajalugu, elulõngade kollektsiooni ja aretustööd. Talu on
43,3 hektari suurune ja asub Pirita jõe haru, Kuivajõe kaldal.
Sadevälja aiandustalu. Sadevälja talu tunnistati käesoleval aastal „Eesti kaunis kodu 2012” konkursil Harjumaa
kaunimaks maakoduks. Võimalus osta istikuid. Piknik, oma
võileivad. Kohv ja tee aiaperenaiselt Janalt.
Raba talu. Perenaine Terje Luik tutvustab oma eraaeda.
Aiapidaja moto on „Kus ei ole mäge, tuleb mägi teha, ja kus
pole jõge, sinna tuleb jõgi süvendada”.
Mäepere jäätmejaam. Külastame Rapla vallas Ülejõel
asuvat Mäepere jäätmejaama, mida haldab MTÜ Raplamaa
Jäätmekäitluskeskus. See on 2003. aastal kuue Raplamaa
omavalitsuse loodud katusorganisatsioon, mille eesmärk on
liikmete jäätmehoolduse korraldamine ja arendamine ning
jäätmealase koostöö teostamine.
Puukool Haideaed. Asub Kehtna vallas Kaereperes. Võimalus osta istikuid.

Kodukaunistamise Harjumaa Kogu tunnistas
Sadevälja talu tänavu Harjumaa kaunimaks
maakoduks.

Sünnipäevad juunis

Saue Päevakeskusest algas 11. juuni hommikul järjekordne reis,
paras grupp inimesi asus Valgevenet taasavastama.
Elina Mägi
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taastatud ajaloolisi hooneid.
Hiljem oli meil võimalus ka
omal käel veidi ringi vaadata.
Seejärel külastasime Hatõni,
tuntud Teise maailmasõja memoriaali.
Valgevene üllatas heade
teede ja haritud maaga. Viljapõllud, kartuli- ja söögipeedipõllud laiusid nii kaugele, kui
silm seletas. Ka teeäärsed külad olid ilusad oma värviliste
majade ja aedadega. Seekordne piiriületus kestis juba kaks
tundi, tuli täita täiendavaid pabereid ja oli ka vahetuse aeg.
Edasi kulges tee juba Läti
pinnal, viimase öö veetsime
Daugavpilsis ja hommikul
külastasime Läti katoliiklikku
peakirikut Aglonas, seejärel
Malta ja Rezekne kaudu maaliliste järvede vahel Alūksnesse,
kus käisime lossimuuseumis,
tegime ühispildi ja lõunatasime. Pärastlõunal ületasime
Ape juures Eesti piiri ja õhtuks olime Sauel. Ühe lausega
kokku võttes: tore reis oli, vedas ilmaga, ja mis kõige tähtsam — tore seltskond oli! 

TÕNIS-JAAK GEORGIN		
ELISABETH LÕPP			
LAINE VEIBER			
SENTA KALM			
ERNA LÄTT				
VILMA TAMBUR			
HARRI RANDLA			
SILVA LIIRA				
MILVI RAASMANN			
ANTS VIKERPUU			
MALLE LENSOMIT			
DANIEL MÄRTMAA			
KONSTANTIN-HINDRIK PEEDU
INNA-MAI KRUUP			
SILVIA ANNUS			
PELAGEJA RIKKO			
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80
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Palju-palju õnne!
Luterlikud jumalateenistused Sauel
NB! Alates juunist toimuvad luterlikud jumalateenistused
SAUE PÄEVAKESKUSES (Kütise 4).
• 1. juuli kell 13 — sõna- ja palveteenistus
• 8. juuli kell 13 — jumalateenistus armulauaga
• 15. juuli kell 13 — sõna- ja palveteenistus
• 22. juuli kell 13 — jumalateenistus armulauaga
• 29. juuli kell 13 — sõna- ja palveteenistus
Jumalateenistusi korraldavad õpetajad
Juha Väliaho ja Marek Roots.
Täpsem info keila@eelk.ee, telefon 5193 1501

Saue Sõna

Teated ja reklaam

• 6. juulil on päevakeskuses riiete, pesu ja jalatsite müük.
• 20. juulil külastame Tallinna Teletorni ja Tallinna Botaanikaaeda. Palume registreeruda. Sõidame bussiga 190. Ekskursioon teletornis algab kell 12. Sooduspilet 4 eurot.
• 29. juulil „kapustnik“ Tallinnas. Täpsem info päevakeskuses.
Palume registreeruda.
• 14.–15. augustil korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale.
• 25. augustil grillipidu Stroomi rannas. Täpsem info päevakeskuses. Palume registreeruda.
• 6. septembril korraldavad reisihuvilised reisi Peipsi-äärsete
vanausuliste juurde.

Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Töödest pildid. Materjal, transport
meie poolt. Tel 5803 3448

Suvi Saue Noortekeskuses
• 2. juuli–5. august KOLLEKTIIVPUHKUS
• 13.–18. august Saue Noorte Linnalaager
• 21.–24. august Saue Noorte Töömaleva teine
vahetus
• 31. august Saue Noortekeskuse uue hooaja avapidu
• Alates 3. septembrist on noortekeskus taas avatud!

Müüa lõhutud
küttepuid:

Saue Linna Raamatukogu
suvised lahtioleku ajad

leht- ja okaspuu,
erinevad pikkused.
Halumasina teenus.
Telefonid
528 1048, 521 1892

1. juunist kuni 31. augustini on raamatukogu avatud järgmistel aegadel: E, T, N kell 10–18; K kell 10–19; R kell 10–17;
Laupäeval ja pühapäeval suletud. Telefon 659 6682, e-posti
aadress raamat@saue.ee

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!
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Teenused
 Akende pesu ja koristus,
telefon 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA, KASUTUSLUBA.
MÕÕDISTAMINE. 522 0023
M. MIKK
 Eralogopeed Sauel, telefon
5558 9784, sauelogopeed@
gmail.com

Saue Päevakeskuse
üritused suvel

SAUE LOOMAKLIINIK
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FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Kahjuritõrjevahendid
koju ja aeda
maaletoojalt!
PROCHEMICAL OÜ
Telefonid
5306 3066, 5669 8863

Müük
Saetud ja lõhutud küttepuud
30–60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puude
sortiment. Tasuta transport
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a,
telefon 5360 0375 või
Halupuu24@hot.ee
Laagri Comarketi
töökas ja sõbralik kollektiiv
otsib oma meeskonda

KLIENDITEENINDAJAKASSAPIDAJAT
Töö asukoht: Laagri Comarket,
Veskitammi 10,
Laagri, Saue vald
Kontakt: 674 7847, 5302 6748
CV palume saata:
personal@comarket.ee

Kinnisvara
 2-toaline, 44 m2 korter
Sauel vahetada suurema
elamispinna vastu (+ kompensatsioon) Sauel, Laagris või
Nõmmel. Helista 5606 5860
või saada pakkumine:
kodu.33@hot.ee
 Välja üürida 3-toaline
korter Kütise tänavas. Info
516 7367
 Müüa 4-toaline (üldpind
130 m2) heas korras ridaelamuboks garaaži ja saunaga
Luigel Põllu tänavas.
Hoolitsetud aed 500 m2.
Hind 100 000 eurot.
Pildid: www.kv.ee; ID
1941851; telefon 5301 1414

Mälestame kauaaegset
ja head naabrit
Leida Jõemaad
Tunneme leinas kaasa
lähedastele
KÜ Koondise 15
teise trepikoja elanikud

Reklaam

Saue Sõna
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