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Tänavuse Kauni Kodu
konkursi võitjad on selgunud

Keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva: „Tänan
lahkeid aiakujundajaid, kes
juulikuisel ringkäigul kaunitesse koduaedadesse linnarahvast meelsasti vastu
võtsid. Tore oli tutvuda aedadega, mille kujundamisel on
lähtutud enda funktsionaalsetest ja emotsionaalsetest
vajadustest. Aedades kohtasime palju põnevaid ideid,
isetegemiserõõmu, julgust,
suurt tahet ja pealehakkamist.
Elus on alati varuks
üllatusi ja teiegi koduaiad
suutsid meid positiivselt
üllatada.
Lahked vastuvõtjatest
pered olid: Mägi, Olesk, Reiman, Sooväli, Ots ja Lilienthal.
Tänan teid selle silmailu
eest, mida kaunid aiad linnarahvale pakkusid. Suur
tänu perekond Lilienthalile
abi ja võimaluse eest ilusa
päeva lõpetamisel.“

I koht Marge ja Mati Mägi koduaed aadressil Raiesmiku tn 5a. Foto: Inger Urva

II koht Urve ja Uno Oleski koduaed aadressil Puidu tn 43. Foto: Inger Urva

Hindamiskomisjon otsustas välja anda eripreemia liiliate kollektsiooni
ja töökuse eest koduaia hooldamisel Enno ja Galina Lilienthalile Kesa
tn 4. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna NR 14 (398) 16. august 2013

III koht Rita ja Avo Reimani koduaed aadressil Tammetõru 70.
Foto: Inger Urva

Väljaandja Saue Linnavalitsus

Trükk: AS Printall

Telefon 6790175, leht@saue.ee

Kojukanne: AS Ekspress Post

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas

Järgmine number ilmub 30. augustil
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Saue kooli juurdeehituste edenemisest
ja koolitöö korraldamisest septembris
Saue Linnavalitsuse nimel
Jüri Tümanok
Abilinnapea
Kahjuks peame tõdema, et
gümnaasiumi juurdeehitus on
nii objektiivsetel kui subjektiivsetel põhjustel veninud.
Tänaseks on suured ootamatused, mis tulid ilmsiks seoses vana koolihoone ehituskonstruktsioonide avamisega,
lahenduse saanud.
Millised olid suuremad
ootamatused?
Garderoobi katuse konstruktsioonide avamisel selgus, et
seal, kus pidid olema tugipostid, neid ei olnud. See põhjustas juurdeehituse projekti
ümberprojekteerimise. Uue
lahenduse järgi ehitamisel
selgus, et ka see ei ole sobilik, kuna vana ehitus on tehtud mitte projekti, vaid meile
ja projekteerijale teadmata
lahenduste järgi. Tuli veel kord
lahendus ümber projekteerida.
Kokku läks nende takistuste
tõttu kaotsi ligi kuu aega.
Gümnaasiumi edelatiiva
kelder oli täis kokkupaakunud
savi-kivi pinnast, mitte projektikohast liiva, mida oli vaid
moe pärast peale raputatud.
See venitas keldri tühjendamise paarilt päevalt enam
kui nädala peale, sest suure
tehnikaga ei olnud võimalik
keldris tööd teha. Täna enam
seoses vana osaga ootamatusi

Söökla laiendus saab valmis 20. augustil, kuid tagavaratrepi valu teostatakse 29. augustiks. Foto: Sirje Piirsoo

ei tohiks tulla.
Kahjuks ei ole ehitaja suutnud püsida enda pakutud
ajagraafikus ja linnavalitsus ei
saa sugugi olla rahul praeguse
tööde kulgemisega. Katuse valmimine on veninud, mistõttu on
garderoobi lagi vihmadega läbi
sadanud ja kahjustunud. Veekahjustusi on saanud ka garderoobi kõrval asuvad kabinetid ja
jazzistuudio. Kõik kahjustused,
mis koolile on tekkinud, taastab
ehitaja oma kulu ja kirjadega.
Oleme ehitajaga seadnud sisse
korra, kus pidevalt jälgime tööde
edenemist ja iga päev toimub
koosolek, kus võetakse kokku,
kuidas ehitus edeneb.
12. augusti koosolekul lubas ehitaja teostada ehitus- ja taastamistööd järgmiste tähtaegadega:

Politseiprefekt ja maavanem
tunnustasid Saue linna

1. söökla laiendus saab valmis
20. augustil, kuid tagavara
trepi valu teostatakse 29.
augustiks;
2. garderoobis saavad veekahjustused likvideeritud ja
vajalik remont tehtud 20.
augustiks;
3. jazzistuudios saavad veekahjustused likvideeritud
ja vajalik remont tehtud 20.
augustiks;
4. garderoobi pealisehituse
valmimise tähtaeg on septembri kolmas dekaad;
5. garderoobi pealisehituse läbimurre ja sellega seotud õpetajate toa koosolekute ruum
saavad valmis 28. augustiks;
6. kooli tiiva pikendus s.h
muusikakooli ruumid saavad valmis ehitaja hinnangul novembri teisel poolel,

Saue lasteaia laienduse ehitus on graafikus
Jüri Tümanok
Abilinnapea

Saue Sõna
Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefektuuri prefekt
Kristjan Jaani tunnustas Saue
linna:
„Eelmisel nädalal (28.
nädal juulis) toimusid Saue
linnas väga mahukad tänavate
märgistamised ja mis veel positiivsem - sellele eelnes ka tänavate korrastamine. Mul on selle
üle väga hea meel ja tunnustan
Saue linna selle eest - nii prefekti kui Saue elanikuna.
Teede ja tänavate korrashoid, hooldus ja korrapärane
märgistamine on väga oluline liiklusturvalisuse aspekt,
kuid mitte ainult - see on ka
üleüldise turvatunde ja linna
maine küsimus.
Koolialgus pole samuti
enam kaugel ning Saue linn

on turvalise koolialguse tagamiseks läbi tänavate märgistamise, sh vöötradade nähtavaks tegemisega, andnud
suure panuse.
Loodan südamest, et ka
teised kohalikud omavalitsused suhtuvad turvalise
liikluskeskkonna loomisesse
samasuguse innuga.“
Kristjan Jaaniga nõustus ka
Harju maavanem Ülle Rajasalu:
„Saue on väike, ilus, rohelust
täis kompaktne linn. Eriti see
osa, kus me maakaitsepäeval
mälestusteenistust pidasime.
Maakonna liikluskomisjoni
nimel ühinen meie prefekti tunnustusega. Väike linn peabki
olema korras ja puhas nagu
oma koduaed ja selle ümbrus.
Tänud tehtu eest!“

aga selles osas on vaja veel
läbi rääkida.
Linnavalitsuse seisukoht
on, et esmatähtis on ehituse
kvaliteet ja siis tähtaeg. Linnavalitsus ei ole täna kindel, et
ehitaja suudab remontida garderoobi ja jazzistuudio lubatud
tähtajaks. Sellepärast hangime
vajadusel lisatööjõu-ehitaja,
kes tagaks taastustööde tegemise nii, et kool saaks alata
1. septembril normaalsetes
tingimustes. Linnapea Henn
Põlluaas saatis linnavalitsuse
nimel ehitajale tõsise hoiatuse, milles lubati kaaluda
viivistrahvide määramist juhul,
kui graafikust kinni ei peeta ja
olukord koheselt ei parane.
Ehitaja kinnitusel saavad
lubatud tööd eelpool toodud
tähtaegadeks tehtud.

Tähtaegade pikenemisest tingitud koolitöö korraldus septembris
Linnavalitsus on arutanud
gümnaasiumi direktori Jaan
Palumetsaga koolitöö korraldamise küsimust. Kool teeb kõik
endast oleneva, et ei peaks
rakendama mõnede klasside
puhul teist vahetust.
Selleks peab panema 4.
klassid ajutiselt (s. o septembris) käima klassist klassi ehk
neljandatel klassidel puudub
septembris koduklass.
Ühe klassiruumi sisustame
ajutiselt söökla juurdeehituse soklikorrusel olevasse
huvikeskuse kunstiklassi ja
teise võimla rõdule. Tänane
hinnang on, et sellisel moel
tööd korraldades teist vahetust ei tule.
Lõplikult saab seda kinnitada, kui tunniplaan saab
valmis, ehk siis hiljemalt 26.
augustil. Septembri lõpus,
kui garderoobi pealisehitus
on valmis, läheb kooli tööelu
tavapärasesse rütmi.
Muusikakool peab jätkama
esialgu samal moel, nagu
on toiminud 17 aastat, kuni
tiiva pikendus saab valmis.
Huvikeskus saab kunstiklassi
kätte täies mahus siis, kui
garderoobi pealisehitus saab
valmis.
Siinkohal kinnitame veelkord, et ei vasta tõele jutud
sellest, nagu plaaniks linnavalitsus saata osa klasse Sauelt
välja kuskile teise kooli.

Viimasel kohtumisel lastevanematega Saue lasteaias Midrimaa lubasime, et anname lasteaia laienduse tööde kulgemi-

Koondise
tänav muutub
osaliselt
ühesuunaliseks
Saue Linnavalitsus
Vastavalt lisatud skeemile
muutub alates 31. augustist
2013 ühesuunaliseks Koondise
tänava lõik alates Saue Noortekeskusest kuni Saue lasteaia
Midrimaa territooriumi lõpuni,
et tagada laste turvalisus.
Palume mõistvat suhtumist
ja tähelepanelikkust liiklusmärkide järgimisel.

sest jooksvalt informatsiooni.
Saame öelda, et moodullasteaia ehitus on graafikus
ja selle paigaldamine toimub
septembri teisel poolel.
Mööbli hange on läbi viidud
- kokku laekus viis pakkumist.

Töövõtja, Cramo Estonia
AS on teostanud juurdepääsutee ümberehituse. Tänane
teadmine on, et septembri
lõpuks saab moodullasteaed valmis, paigaldatud ja
möbleeritud.

16. august 2013 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 3. juuli
istungi päevakorras oli 17
punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel „Saue
Gümnaasiumi juurdeehituse
arvutivõrgu seadmete ning
arvutite ja nende lisaseadmete ostmine“ edukaks AS-i
Datel pakkumuse.
◊ Kinnitas Saue linna teekattemärgistuste hanke parimaks
Lemminkäinen Eesti AS-i
pakkumuse.
◊ Väljastas ehitusloa piirdeaia
rajamiseks Ladva tn 1 ja 1b,
veevarustuse liitumise rajamiseks Kütise tn 7 ja varjualuse
püstitamiseks Kasesalu tn 14.
◊ Kinnitas Vana-Keila mnt 60
üksikelamu projekteerimistingimused.
◊ Algatas Kasesalu tn 10 kinnistu detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu
lähteülesande.
◊ Otsustas maksta koduse
mudilase toetust 2013.
aasta juulis kokku summas
7150 eurot 105 perele.
◊ Otsustas maksta perioodilist sotsiaaltoetust ühele
abivajajale.

◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kahele perele
kokku summas 195 eurot.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega inimesele.
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile toetust 1400 eurot,
sellest 1100 eurot Laagri
kunstmuruväljaku rendi
katteks treeningute ja
liigamängude läbiviimiseks perioodil juuni kuni
oktoober 2013 ning 300
eurot klubi II liiga meeskonna transpordikulude
katteks võistlusmängudel
osalemisel.
◊ Kehtestas Saue Huvikeskuse õpilasringide kuutasud ja täiskasvanutele
toimuvate kursuste hinnad
2013.-2014. õppeaastal
(vt infokast).
◊ Eraldas Saue Jalgpalliklubile noorte sporditegevuse
toetust 2500 eurot 32
Saue linna noore treeningukulude katteks perioodi
1.01-31.08. 2013 eest.

Saue Linnavalitsuse 16.
juuli istungi päevakorras oli
19 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Võttis vastu Tule tn 17 kinnistute detailplaneeringu.

◊ Määras Nurgakivi tn 5 ja
Nurgakivi 7 katastriüksuste liitmisel moodustuva
katastriüksuse aadressiks
Nurgakivi tn 5, sihtotstarve
elamumaa.
◊ Kinnitas Kasesalu tn 10
maakaabelliini ümbertõstmise, Nurmesalu tn 26
üksikelamu küttesüsteemide
renoveerimise, Kütise tn 7
korteri rekonstrueerimise,
Kuuseheki tn 34 ridaelamu
osalise rekonstrueerimise ja
Kiviloo tn 64 üksikelamu
projekteerimistingimused.
◊ Suunas Pärnasalu tn 22a
kinnistu detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamise,
Pärnasalu tn 30A ja 30B
kinnistute detailplaneeringu
kehtestamise ning Nurmesalu tn 9, 9a ja Tule põik
12 kinnistute kehtestamise
eelnõu volikokku.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa kolmele perele
kokku summas 325 eurot.
◊ Tunnistas avatud hankemenetlusega riigihankel „Saue
Gümnaasiumi juurdeehituse
esitlustehnika ja lisaseadmete ostmine“ edukaks AS
Atea ja Telda OÜ pakkumuse.
◊ Kinnitas Saue lasteaed Midrimaa köögiploki laienduse
hanke parimaks Remonti

Saue Huvikeskuse õpilasringide
kuutasud
Showgrupp
Vikerkaar
14 eurot
Keraamika
14 eurot
Meisterdamine
13 eurot
Meisterdaminepuutöö
13 eurot
Joonistamine ja
maalimine
13 eurot
Skulptuur ja
pisiplastika
14 eurot
Käsitööring
Pitsid-satsid
13 eurot

Üldkehaline
ettevalmistus
7 eurot
Malering
7 eurot
Saue Huvikeskuse
täiskasvanute kursuste hinnad
Keraamika
üks kord
8 eurot
Joonistamise
kursus 1 kuu
20 eurot
Maalikursus
1 kuu
25 eurot
Tekstiili- ja
taaskasutuskursus
1 kuu
15 eurot

Holding OÜ pakkumuse.

kokku summas 520 eurot.

◊ Väljastas ehitusloa Saue lasteaia Midrimaa laienduseks.
◊ Kinnitas Mokter AS reklaamtulba projekteerimistingimused Sooja-Tule tänava ristmiku piirkonnas.

◊ Määras Saue linna valimiskomisjoni asukohaks Tule tn 7,
Saue linn.
◊ Tu n n i s t a s l i h t h a n k e l
„Saue lasteaed Midrimaa

Saue Linnavalitsuse 31.
juuli istungi päevakorras oli
12 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Otsustas maksta ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust 23 abivajajale kokku summas 580
eurot.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse
esimest osa neljale perele

köögiseadmete ja inventari
ostmine“ edukaks Faewelli
Kaubanduse OÜ pakkumuse.
◊ Suunas eelnõud „Ülesannete delegeerimine Saue
Linnavalitsusele“, „Tänavakaubanduse müügipileti
ja müügipileti hinna kinnitamine, kui avalikul üritusel tegutseb kaubanduse
korraldajana linnavalitsus
või tema hallatav asutus“
ja „Saue linna avaliku korra
eeskiri“ volikokku.

Kasesalu tänav 10 kinnistu
detailplaneeringu
algatamine

Tule tänav 17 kinnistute
detailplaneeringu avalik väljapanek

Saue Linnavalitsus

Saue Linnavalitsus teatab,
et Saue linna Tule tänav 17
kinnistute detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
Sauel Tule tänav 7 II korruse
fuajees linnavalitsuse tööpäevadel 21. augustist kuni
4. septembrini 2013.
Detailplaneering haarab
Saue linna Tule tänav 17
kahte kinnistut sihtotstarbega tootmismaa, kokku
pindala 13 948 m². Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine, tootmismaa
sihtotstarbele osaline ärimaa
sihtotstarbe lisamine, ehi-

Saue Linnavalitsuse 3. juuli
2013 korraldusega nr 242
algatati Saue linna Kasesalu tn
10 kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering haarab
Saue linna Kasesalu tn 10
kinnistut, mille sihtotstarve on
tootmismaa ja pindala 27 665
m². Detailplaneeringu eesmärk
on ehitusõiguse ja hoonestustingimuste osaline muutmine
olemasoleva tootmishoone
laiendamiseks ja sellest tulenevalt tehnovõrkude, liik-

luskorralduse, haljastuse ja
heakorrastuse lahenduse täpsustamine.
Koostatava detailplaneeringu lahendus ei muuda ega
võimenda tänast kinnistu
kasutamislaadi, millest johtuvalt puudub oluline keskkonnamõju ja vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande
koostamiseks (KSH).
Detailplaneering ei muuda
Saue linna kehtivat üldplaneeringut.

Saue
Muusikakooli
aktus

Aktused
Saue
Gümnaasiumis

Saue Muusikakooli 2013.2014. õppeaasta avaaktus
toimub 3. septembril kell
18.00 Saue Kontserdisaalis, Nurmesalu 9. Info: www.
sauemk.edu.ee.

2. septembril 2013
◊ kell 10 kooli staadionil
II-XI klass;
◊ kell 12 kooli aulas I ja XII
klass.

Saue Linnavalitsus

tusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine täiendavate
analoogsete tootmis-laohoonete rajamiseks, tehnovõrkude, liikluskorralduse,
haljastuse ja heakorrastuse
lahendamine.
Detailplaneering on algatatud Saue Linnavalitsuse 6.
veebruari 2013 korraldusega
nr 48. Detailplaneering on
saanud kõik vajalikud kooskõlastused ning on vastu võetud
ja esitatud avalikustamiseks
Saue Linnavalitsuse 16. juuli
2013 korraldusega nr 251.
Detailplaneering ei muuda
Saue Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määrusega nr

18 kehtestatud Saue linna
üldplaneeringut.
Detailplaneeringu materjalidega saab avalikustamise
kestel tutvuda Saue Linnavalitsuse infoletis esimese
korruse fuajees.
Võimalikud vastuväited
detailplaneeringu kohta
palume saata kirjalikult Saue
Linnavalitsusele kas posti
teel aadressile Tule tänav 7,
Saue linn või e-postiga aadressil saue@saue.ee.
Detailplaneeringu avalikustamise tulemuste avalik
arutelu toimub 11. septembril
2013 kell 16.30 Tule tänav 7
kolmanda korruse saalis.

Saue lasteaed Midrimaa ootab tööle õpetajaid
Seoses uute rühmade avamisega ootab Saue lasteaed
Midrimaa tööle õpetajaid.

Kandidaatidelt eeldame
vastavust kvalifikatsioonile,
lastega töötamise lusti, head
töökultuuri, kohanemisvõimet
ja avatud mõtlemist.
Õppijatele pakume võimalust töötada osaajalise
koormusega.

CV ja sooviavaldus saata
aadressil midrimaa@saue.ee
22. augustiks 2013.
Täpsemat informatsiooni
saab telefonil 6596526.
Saue lasteaed Midrimaa,
Kuuma 9, Saue
76505, Harjumaa.

Tasub teada
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Harju uue maakonnaplaneeringu
koostamine on alanud
Harju Maavalitsus
Vabariigi Valitsus algatas oma 18.
juuli 2013 korraldusega nr 337
kõikides maakondades maakonnaplaneeringu koostamise.
Tulenevalt Planeerimisseaduse § 7 lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega
on maakonnaplaneeringute
eesmärk suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil.
Juhtudel, kui üldplaneering
puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud
üldplaneering ei kajasta maakonnaplaneeringus sätestatut, on
maakonnaplaneering ka detail-

planeeringute või projekteerimistingimuste väljaandmise alus.
Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise
planeeringu „Eesti 2030+“
koostamise ajal kokku lepitud
visioonist ja arengusuundadest, planeerimisseaduses
toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna
arengudokumentidest.
Vabariigi Valitsuse 18.
juuli 2013 korralduse nr
337 täitmiseks algatas
Harju maavanem oma 30.
juuli 2013 korraldusega nr
1395-k Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise
hindamise. Vastavalt kesk-

Põhikooliõpilaste
koolilõuna hinnavahe
kompenseerimine
Margit Ots
Eesti riik kompenseerib 1.–9.
klassi õpilaste koolilõuna
maksumusest 0,78 eurot,
aga koolilõuna tegelik hind
on sellest tunduvalt kõrgem.
Saue linnas elav põhikooliõpilane, kelle enda ja
vanemate (k. a üksikvanem)
elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Saue linn, omab
õigust Saue linna eelarvest
koolilõuna hinnavahe kompenseerimisele. See tähendab, et Saue linna eelarvest
kompenseeritakse koolilõuna
maksumuse osa, mis ületab
riigieelarvest antavat toetust,
ja koolitoit on põhikooli õpilasele tasuta.
Koolilõuna kompenseerimiseks ei ole vaja taotlust
esitada, kui õpilane õpib
Saue Gümnaasiumis.
Väljaspool Saue linna
1.-9. klassis õppiva lapse
vanem või eestkostja (eestkostja ei pea olema Saue
linna elanike registris) esitab
Saue Linnavalitsusele iga

õppeaasta alguses - üldjuhul
10. septembriks - koolilõuna
kompenseerimise taotluse.
Taotluse vorm asub Saue
linna koduleheküljel www.
saue.ee Linna juhtimine /
blanketid.
Kui taotlust ei esitata
ettenähtud tähtajaks, saab
toetust taotluse esitamise
kuule järgnevast kuust. Linnavalitsus ei vormista kompensatsiooni määramiseks
kirjalikku vastust, kuid teavitab, kui kompensatsiooni
maksmisest keeldutakse.
Kui 1.-9. klassis õppiv
laps vahetab kooli või vahetub toitlustaja, tuleb sellest
linnavalitsusele teada anda
kümne tööpäeva jooksul. Et
kulusid kokku hoida, tuleb
vanematel toitlustajale kindlasti teada anda ka lapse
haigestumisest. Kompensatsiooni maksmine lõpeb, kui
õpilane või tema vanem kustutatakse Saue linna elanike
registrist. Vastavaid andmeid
kontrollib linnavalitsuse
ametnik igakuiselt.

Septembrist muutub
rongiinfo telefonile 1447
helistamise minutihind
Alates 1. septembrist
2013 muutub rongiinfotelefonile 1447 helistamise
tariif, mille kohaselt hakkab kõneminut maksma

65 eurosenti.
Rongiinfotelefon 1447
jagab teavet kõigi Eestis
tegutsevate raudtee-operaatorite kohta.

konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p-le 2 on maakonnaplaneeringu koostamise
puhul keskkonnamõju strateegiline hindamine kohustuslik
ning hindamine algatatakse
selle vajadust põhjendamata.
Maakonnaplaneeringu ja selle
keskkonnamõjude strateegilise
hindamise koostamist korraldab

Harju Maavalitsus. Planeeringuala on kogu Harju maakonna
territoorium. Planeeringu kehtestab Harju maavanem. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
koostaja selgub hanke käigus.
„Harju maakonnaplaneering
2030+“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise korraldustega on
võimalik tutvuda Harju Maava-

litsuse kodulehel: http://harju.
maavalitsus.ee/et/harju-maakonnaplaneering-2030.
Täpsemat infot planeeringuprotsessi kohta on võimalik
saada Harju Maavalitsuse arengutalitsusest (Roosikrantsi 12,
Tallinn) tööpäevadel E-N kl
8.15-17.00 ja R kl 8.15-15.45,
telefon 6118789, e-post alan.
rood@mv.harju.ee.

Kohalike omavalitsuste
valimiste kajastamine ERR-is
Saue Sõna
Eesti Rahvusringhääling
(ERR) plaanib 2013. aasta
sügisel ulatuslikult kajastada
kohalike omavalitsuste valimisi ja pakub selleks välja
erinevaid võimalusi, et kandidaadid saaksid omi seisukohti
valijatele tutvustada.
Kõigil erakondade nimekirjadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel on perioodil 16.
september kuni 18. oktoober
võimalik ERR-i Tallinna või
Tartu stuudios salvestada
kuni kolme minuti pikkune

pöördumine. Iga nimekirja
saab esindada üks kandidaat.
Salvestatud pöördumised
lähevad eetrisse ETV 2-s ja
need avaldatakse rahvusringhäälingu valimisportaalis
http:valimised.err.ee.
Pöördumised salvestatakse
maakondade ja omavalitsuste
kaupa, ajakava valmib septembri alguseks.
Rahvusringhäälingu valimisportaali on võimalik üles
panna ka omavalitsustes
toimuvate valimisdebattide
videosalvestusi, mis võivad
olla salvestatud videokaamera,

liikuvat pilti salvestava fotoaparaadi või mobiiltelefoniga.
Salvestus peab andma
toimuvast tervikliku ülevaate,
debatis peab olema esindatud
vähemalt 2/3 kandideerivatest
nimekirjadest ja see peab keskenduma omavalitsuse tulevikule. Videod saab laadida
üles FTP serverisse ftp.etv.ee
(kasutajanimi: valimisdebatt,
parool: Valimised13).
Debati toimumisest ja selle
salvestamisest on soovitav eelnevalt teavitada ERR-i portaalide
peatoimetajat Aivar Pau, telefon
6284565, aivar.pau@err.ee.

Võtame vastu koolitoetuse avaldusi
esimesse klassi astujate vanematelt
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht
Saue Linnavalitsus maksab
2013. aastal esimesse klassi
astuvate õpilaste vanemale
koolitoetust 65 eurot.
Toetuse saajad on kõik
2013 septembris esimesse
klassi astuvad õpilased, kelle
elukoht on registreeritud Saue
linnas seisuga 1. september 2013. Lisaks on nõutav
mõlema lapsevanema regist-

reeritud elukoht Saue linna
elanike registris seisuga 1.
september 2013.
Kui üks vanematest ei
ole registreeritud Saue linna
elanike registris, makstakse
koolitoetust 50% kehtestatud
toetuse suurusest (ei kehti
lahutatud, mittekooselavate
ja surnud vanemate puhul).
To e t u s e t a o t l e m i s e k s
palume lapsevanematel,
kelle laps astub 2013. aastal esimesse klassi, esitada
linnavalitsusele hiljemalt 30.

septembriks 2013 kirjalik
taotlus. Koolitoetus makstakse välja taotluses esitatud
arveldusarvele ajavahemikul
1. oktoober kuni 30. november 2013.
Koolitoetuse taotluse blankett on kättesaadav Saue Linnavalitsuse infoletis ja Saue
linna koduleheküljel www.
saue.ee. Taotlusi e-posti aadressile saue@saue.ee saates
on vajalik digiallkiri.
Info telefonil 6790174,
Heli Joon.

Saue linna valimiskomisjoni
asukoht ja tööaeg
Jekaterina Tikerpuu
Saue linna
valimiskomisjoni esimees
Saue linna valimiskomisjon
asub Saue Linnavalitsuses (Tule
tn 7, Saue linn 76505) I korrusel ja on avatud igal tööpäeval
alates 21. augustist 2013 kuni
18. septembrini 2013 alljärg-

nevatel kellaaegadel:
◊ teisipäeviti ja kolmapäeviti
(T ja K , ka 21. augustil
2013) kella 09.00-12.00;
◊ esmaspäeviti ja neljapäeviti
(E ja N) kella 16.00-19.00;
◊ reedeti (R ) kella 12.0015.00.
◊ 10. septembril 2013 kella
15.00-18.00.

Komisjoni kontaktandmed
◊ Komisjoni esimees Jekaterina Tikerpuu, telefon
6790179 või 5260861.
◊ Komisjoni aseesimees Siivi
Liivik, telefon 56222945.
◊ Komisjoni e-posti aadress:
valimiskomisjon@saue.ee

16. august 2013 Saue Sõna
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Keskkonna-alane õppereis
viis sauelased Viimsi-kanti avastama
Armand Nagel
Keskkonna-alasele õppereisile
sõitjaid ei suuda mahutada
isegi poolesaja kohaline buss,
kuna Inger Urva korraldatav
sõit muutub aasta-aastalt
populaarsemaks. Tänavu sai
see alguse Iru elektrijaama
Jõelähtme jäätmejaamast.
Kui pea kaitseks anti kiiver,
siis haisu vastu kaitse puudus.
Nägime, kuidas auto tuli ja meie
olmeprügi sügavasse punkrisse
kadus. Nii pidi see iga kümne
minuti järel toimuma. Aastas
leiab ärakasutuse 200 tuhat
tonni, mis on üks kolmandik
kogu Eesti prügist. 203-meetrine korsten tagab elamurajoonile kaitse suitsu ja haisu eest.
Pooleteise tunni jooksul saime
palju kordi mööda treppe üles ja
alla käia ning läbi väikese akna
näha, kuidas 1000-kraadises
kuumuses prügi energiaks muutub ning meile elektrit ja sooja
annab.
Edasi viis tee meid Piritale.
Esmalt tutvusime kloostri vana
osaga, mida hakati rajama
1440. aastal. Valmis sai see
alles 21 aasta pärast. Ehituskivid pidid olema looduslikud,
telliskive ei tohtinud kasutada.
Kloostril olid omad reeglid,
mida tuli rangelt järgida. Nii
näiteks orelit mängida ei tohtinud, tuli laulda. Meeste ala
eraldas naiste omast paks paekivimüür, suhelda sai ainult
läbi pisikese akna. Birgita
kloostri aega meenutatakse
igal aastal augustikuus.
Kloostri uude ossa me
nii lihtsalt ei pääsenud, tuli
oodata kui tuldi ja tehti raudaia värava tabalukk lahti..
Kloostris elab praegu 10
nunna, kes kõik räägivad eesti

keelt. Tavaliselt arvatakse, et
nunnade elu on kerge - söö ja
palveta. Tegelikult aga peavad
nad leidma aega nii tööks kui
palvetamiseks: klooster peab
end ise ülal pidama.
2007. aastast kloostriga
ühe katuse all olevas populaarses hotellis on kokku 53
kohta, pakutakse lõuna- ja
õhtusööki. Hotell klientide
puuduse üle ei kurda.
Kella ühe paiku jõudsime
Viimsisse, kus endise piirivalve
kordoni, nüüdse lasteaia ees
tervitas meid kunagine vallavolikogu esimees Ants-Hembo
Lindemann. Vald toetab pensionäre, kes kuuluvad ka vastavasse ühendusse, kokku 504
liiget. Igaüks maksab kolm eurot
liikmemaksu, saades ühekordset
aastatoetust 32 eurot. Eakate
tähtpäevatoetus, alates 70 sünnipäevast ja kuldpulmade puhul
on 20 eurot, matusetoetus- 64
eurot. Igal aastal korraldatakse
eakatele jõulupidu.
Edasi tutvusime ühega
kümnest kauni kodu tiitlit
omavast kodust - Kalami
aiaga. Aeda sisenedes pälvis
pilke pooleteisemeetri kõrgune imeilus roosipõõsas.
Lilleaed oli marja- ja viljapuuaiast eraldatud hekiga, mille
äärt palistas lillepeenar. Aia
keskel ümbritses veetaimedega veesilma raudkividest
ääris. Elevust tekitas imekaunites roosades õites veigela.
Aed torkas silma lillerohkusega, neid jätkus kõikjale - nii
peenardele kui lillekastidesse.
Oli ka palju elupuid.
Saturini kodu omanik on
Ukraina päritolu ärimees, kes
paistis silma külalislahkusega.
Kuna ta ise ei saanud tulla
meid tervitama, palus ta seda

Tänavune keskkonna-alane õppereis sai alguse Iru elektrijaama Jõelähtme jäätmejaamast. Foto: Inger Urva

teha tütrel, kes selleks spetsiaalselt Saaremaalt Viimsisse
sõitis. Aiaäärsel peenral oli
kohalikke ning Ukraina aedvilju ja lilli. Saime näha, et
õunapuude ümber võivad suurepäraselt kasvada ka maasikad. Marjapõõsaste jaoks oli
eraldi aia serv. Ei puudunud ka
kiviktaimla erinevate lilledega.
2010. aastal pälvis Saturinite aed kauni kodu tiitli.
Otsustavaks kaalukeeleks sai
maja lõunapoolsel küljel olev
suur ja imekaunis, kõige vajalikuga puhkenurk selle vastas
oleva grillimiskoha ning veetünniga, kuhu palavaga võib
end isegi sisse kasta.
Eripärane ja Viimsile ainulaadne on Kapteni maja,
kus kogu mööbel on ümarpuidust. Hoonest, kus on
ka puhvet söögi ja joogiga,
pääseb suurde paati. Paadi
laelt avaneb suurepärane
vaade merele ja kõrval olevale
tohutu suurele klaasist villale,
mille 50 korda 50 ruutmeetrine bassein on omaette vaatamisväärsus. Kui tahtmist,

saab kaptenimaja paadis ka
saunamõnusid nautida.
Rannarahva muuseum on
vanas koolimajas. Välja on
pandud kalapüügivahendid,
töö- ja tarbeesemed, riided.
Teine korrus on endise Kirovi
kolhoosi päralt. Sisenedes
tervitab külalisi kauaaegse
kolhoosi esimehe Oskar Kuuli
portree. Välja on pandud aukirjad ja autasud. Nõukogude
ajal asus Viimsi piirivalve keelutsoonis. Nii kajastabki järgmine korrus seda ajajärku. On
isegi 10-meetrine okastraadiga
rannariba piirivalvuriga. Eraldi
stendil saab näha tragöödiat,
kus piiritsoonis piirivalvuri
süül puhkenud arusaamatuse
tõttu kaotas elu viis puhkajat
ja kaks piirivalvurit.
Edasi viis meie tee kauni
küla tiitli pälvinud Kelvingi
külla, kus nägime makette kõikidest Eesti majakatest ja elamutest, kalavõrke ja võrkude
merest väljatõmbamise pöörasid ning kalade suitsutamise
kaste. Kõikjal olid lillekastid,
einestada võis paatrestoranis.

Oma kauni ja huvitava
reisi lõpetasime Ranna-Rootsi
külas. Ilusa reisi võis lugeda
lõppenuks, kui olid öeldud
tänusõnad sõidu organiseerijale ja korraldajale Inger
Urvale, giidile Katrinile ja bussijuhile Aivole.
Kümnekonna päeva pärast
toimunud ringkäigul kaunites
Saue aedades, kus osales üle
30 huvilise tänu sellele, et oli
organiseeritud transport ja seega
loodud võimalus osavõtuks isegi
liikumispuudega inimestele.
Kaunis üritus lõppes Galina
ja Enno koduaias, kus võisime
imetleda enam kui üle 30 liiliasordi kauneid õisi, maitsta
perenaise küpsetatud pirukaid,
küpsiseid ja juua kohvi, vestelda ning mõtteid vahetada.
Võisime tõdeda, et Saue
koduaiad olid Viimsis nähtute
kõrval kordades kaunimad
tänu sellele, et siin on linnavalitsuses keskkonna ja haldusala eesotsas inimene, kes
tegutseb oma valdkonnas nii,
et meie kodulinn näeks päevpäevalt aina kaunim välja.

Tiia Järvpõld: Ma maalivat hoopis südamega
Saue Sõna

Kunstnik Tiia Järvpõld näituse
avamisel Saue Päevakeskuses:
Foto: erakogu

Saue Päevakeskuses on üleval
üks vahva näitus. Kunstnik
Tiia Järvpõld maalib jalgadega,
kuid laskem tal end tutvustada
ja kõnelda, miks see nii on.
„Olen Tiia. Ma ise arvan,
et olen juba 46 aastat elanud
väga tormilist ja väärtuslikku
elu. Sünnitrauma tõttu on mul
toimetulek pea peale keeratud,
kuid ma ei hooli sellest. Toimetan ja teen kõike oma jalgadega - kirjutamisest nõude
pesemiseni. Käsi ma kasutada
ei saa, sest nad lihtsalt ei
kuula eriti minu sõna.

Tõsi, kätega saan kallistada
ja näiteks ka lauda pühkida,
kuid muud on siiski jalgadega
palju mugavam ja kiirem teha.
Kasutan ka aastaid isiklikku
abistajat. Nendes toimetustes
ja tegemistes, milles vajan
tõesti kõrvalabi. Eriti kuskil
käimisel. Seesugune elukorraldus on minu jaoks igati normaalne. Annab ligipääsu elule!
Maalikunstiga olen tegelenud ainult seitse aastat. 1. septembrist 2007 olen stipendiaat
Suu ja Jalaga Maalivate Kunstnike Ülemaailmses Ühingus.
Mul on olnud juba 19 näitust.
Mind ennast üllatab mu edu,

sest ise tunnen, et ma ei ole
veel hea kunstnik... Mu kunsti
vaatajad on aga arvanud vastupidi. Veelgi enam, on öeldud, et
ma maalivat hoopis südamega
- ja see ongi tähtsam. Tegelikult
mu kunst valmib ka ikka jalgade abil. Hoian pintslit näiteks
parema jala varvaste vahel.
Joonistanud olen küll eluaeg, kuid maalimist ei ole
veel õieti õppinud. Olen võtnud mõned erakunstitunnid.
Juurde õppimine on mõtetes.
Peale maalimise tegelen
paljude asjadega. Minult on
ilmunud raamat „Ärge lööge
mind enam“. Tõenäoliselt kir-

jutan veel raamatuid. Vahetevahel luuletan sahtlisse.
Soovin saada väga heaks
koolitajaks ja nõustajaks ehk
aitajaks. Selle nimel soovin edasi
õppida psühhodraamat, milles
on assistendi tunnistus käes.
On võimalik, et kunagi lähen
lõpetama psühholoogiat, mis jäi
aastaid tagasi lõpetamata.
Olen õnnelik, sest oskan
positiivselt mõelda ja unistada
hästi suurelt. Minu suurim
kink, mis olen saanud, on minu
elu. Soovin kõikidele valgust ja
armastust!“
Loe ka www.lux.ee/tiia ja
http://ratastooli-tiia.blogspot.com

Linnaelu
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Majanduslike huvide deklaratsioonide
Jekaterina Tikerpuu
Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise ja avalikustamise eest vastutav isik

Vastavalt Korruptsioonivastase seaduse § 22 lg 1 avalikustan Saue
Linnavolikogu liikmete ja Saue Linnavalitsuse liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonid seisuga aprill 2013.

Saue Linnavolikogu liikmed
1. Erki Kuld 2. ei kuulu avalikustamisele 3. volikogu
liige (keskkonnakomisjoni
esimees) 4. Saue Linnavolikogu 5. ametipalk puudub
6. elamumaa 860802 7. sõiduauto MB 2004 8. Tallink
Grupp lihtaktsiad 700 tk 9.
Swedbank arveldusarve, SEB
arveldusarve 10. Swedbank
koduehituslaen 6801,03
eurot 11. ei ole 12. palk põhitöökohas (HT Laevateenindus
Tallink), volikogu komisjoni
esimehe hüvitis, pension 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. Tõnu Kumari 2. ei kuulu avalikustamisele 3. volikogu liige
(fraktsiooni esimees) 4. Saue
Linnavolikogu 5. ametipalk
puudub 6. elamumaa 24402
7. Škoda Octavia 1997 8. Tallink Grupp lihtaktsia 1600 tk,
Ekspress Grupp lihtaktsia 135
tk, Silvano Fashion Group lihtaktsia 140 tk, Fashion Group
Intanct osakud 2556 eurot 9.
SEB 4 arveldusarvet, Nordea
Pank 3 arveldusarvet, Swedbank arveldusarve 10. ei ole
11. ei ole 12. palk põhitöökohal, volikogu liikme hüvitis,
tasu käsunduslepingu täitmisest 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele 14. Silvano
Fashion Group (summa ei
kuulu avalikustamisele).
1. Signe Laar 2. ei kuulu avalikustamisele 3. volikogu liige
(spordikomisjoni esimees) 4.
Saue Linnavolikogu 5. ametipalk puudub 6. 2 elamumaad (ühisomand) 2161301,
6027102 7. ei ole 8. Laar
Transport OÜ osakud 2556
eurot, Naerupall OÜ osakud
2566 eurot 9. Swedbank 3
arveldusarvet, kogumishoius,
SWED pensionifond 10. Swedbank kodulaen 62063 eurot
11. ei ole 12. palk juhatuse
liikmena (OÜ Naerupall), volikogu liikme hüvitis, peretoetus
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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 455,847, SEB Easten Europe Fund 473,432,
Seb Global Chanse/Risk Fund
2540,672, SEB Asset Selection Fund 142,814, SEB High
Yield Fund 28,917, Herkimer OÜ osakud 2566 eurot,
Laserline OÜ osakud 2566
eurot 9. SEB arveldusarve
10. ei ole 11. autode liising
ja käendus 15786 eurot 12.
tasud juhtorgani liikmena
(Schmolz+Bikenbach Baltic
OÜ), volikogu liikme hüvitis
13. (aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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.
1. 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 10. SEB 5007,78 eurot
11. ei ole 12. palk põhitöökohas (Sisekaitseakadeemia),
volikogu liikme hüvitis, tasud
teadus ja õppetööst 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
Madis Milling 2. ei kuulu avalikustamisele 3. volikogu liige

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.
Pan gaarved (pank, arve liik ja
nende arv)10. Võlad pankadele
ja teistele eraõiguslikele isi-

(aseesimees) 4. Saue Linnavolikogu 5. ametipalk puudub
6. ei ole 7. ei ole 8. Vanad ja
Kobedad OÜ ainuosanik 266
9. Swedbanki arveldus- ja
väärtpaberiarve 10. ei ole 11.
Danske pank käendus 12. töötasu põhitöökohal (Vanad ja
Kobedad), töötasu Keila Kooli
õpetajana, volikogu aseesimehe
hüvitis 13. (aasta tulu) ei kuulu
avalikustamisele 14. ei ole.
1. Jaan Moks 2. ei kuulu
avalikustamisele 3. volikogu
liige (revisjonikomisjoni esimees) 4. Saue Linnavolikogu
5. ametipalk puudub 6. 4
kinnistutut: maatulundusmaa (kaasomand) 2168; 2.
elamumaad (ühisomand)
24833,53406; kinnistu
(garaaž-ühisomand) 647802
7. sõiduautod MB C-180
1998, MB C-180 2002 8.
Tallink Grupp aktsiad 1396
tk 9. Swedbank - arveldusarve, SEB - arveldusarve,
Danske bank - arveldusarve
10. ei ole 11. ei ole 12. volikogu komisjoni esimehe hüvitis, pension 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele 14.
ei ole.
1. Matti Nappus 2. ei kuulu
avalikustamisele 3. volikogu
liige 4. Saue Linnavolikogu
5. ametipalk puudub 6. 5
kinnistut: 4 elamumaad (üks
kaasomandis), üks maatulundusmaa 7. Hyndai Sonata
2008, Hyndai Accent 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.

kutele, 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

1. 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.
DNB bank kasutusrent 17240
eurot 11. ei ole 12. palk põhitöökohas (PR Firmareklaam),
volikogu liikme hüvitis 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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 1088 tk, Swedbank
Ida-Euroopa aktsiafondi
E-osakuid 321 tk, Swedbank
Venemaa Aktsiafondi E-osakuid 269 tk 9. Swedbank -2
arveldusarvet, krediidiarve,
SEB - arveldusarve 10. Swedbank kasutusrent 508 eurot
11. pole 12. ametipalk (Tallinna Haridusamet), volikogu
liikme hüvitis 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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 9430,475 9. Swedbank

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).

- arveldus- ja krediidikonto,
SEB - arveldus- ja krediidiarve, Nordeapanga arveldusja krediidiarve 10. Nordea
pank 5451,61 eurot 11. ei ole
12. tasu juhtorgani liikmena
(Saue EPT, Saue Linnavalitsus), volikogu liikme hüvitis;
töötuskindlustus 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. Urmas Viilmaa 2. ei kuulu
avalikustamisele 3. volikogu
liige (aseesimees) 4. Saue
Linnavolikogu 5. ametipalk
puudub 6. 2 kinnistut: elamumaa (ühisomand) 10739802,
11284102 7. Ei ole 8. SEB
Progressiivne Pensionifond
osakuid 13592,6850 osakut,
SEB Tasakaalukas Pensionifond 100 osakut 9. SEB
- 2 arveldusarvet, 2 kaardikontot, 2 väärtpaberiarvet,
Swedbank - arveldusarve 10.
SEB eluasemelaen jäägiga
188447,56 eurot 11. SEB
hüpoteek 255 966,15 eurot,
Nordea Finance Estonia AS
autoliising 20 053,25 eurot
12. töötasud (EELK Konsistoorium, EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus), tasud
juhtorgani liikmetena (OÜ
kiriku Varahaldus, volikogu
aseesimehe hüvitis), honorarid ja loengutasud 13. ( aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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.
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avalikustamine
sõiduauto Opel Astra liising
75769,44 eurot, õppelaenu
käendus 12. palk põhitöökohal (Saue lasteaed Midrimaa), volikogu komisjoni esimehe hüvitis 13. (aasta tulu)
ei kuulu avalikustamisele 14.
ei ole.
1. Tõnu Urva 2. ei kuulu avalikustamisele 3. volikogu
liige 4. Saue Linnavolikogu
5. ametipalk puudub 6. elamumaa 5661902 7. MI VAZ
2121 1979, Volvo V70 2000
8. ei ole 9. Swedbank - arvelduskonto, SEB arveldus- ja
krediidikonto, Nordea pank
arvelduskonto 10. Nordea
pank 37 000 eurot 11. ei ole
12. töötasu põhitöökohast
(Saue Linnavarahaldus), volikogu liikme hüvitis 13. (aasta
tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. Kristiina Hindreks 2. ei kuulu
avalikustamisele 3. volikogu
liige (arengukomisjoni esimees)
4. Saue Linnavolikogu 5. ametipalk puudub 6. ei ole 7. ei ole
8. SEB Progressiivne Pesionisfond 4173,818 tk 9. Swedbank
arvelduskonto, SEB arvelduskonto 10. ei ole 11. ei ole 12.
töötasu käsunduslepingust ja
töölepingust (Saue Linnavalitsus, Filmimees OÜ), volikogu
liikme hüvitis, peretoetused 13.
(aasta tulu) ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.

Saue Linnavalitsuse liikmed
1. 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. Swedbank
Liising AS sõiduauto liising 11.
ei ole, 2 õppelaenu käendust
12. ei ole 13. ei kuulu avalikustamisele 14. ei ole.
1. 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 124761,80 eurot
11. Swedbanga hüpoteek kinnistule, AS Nordea Liising Honda
Accord (kasutusrent) 12. tasu

Linnaelu
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Teel priiuse põlistamise poole.
Eelarve sõltub eelarvepoliitikast I

põhitöökohast (Kaitseministeerium), töötasu Saku Gümnaasiumi õpetajana 13. ei kuulu
avalikustamisele 14. ei ole.
1. Jüri Tümanok 2. ei kuulu
avalikustamisele 3. linnavalitsuse liige (abilinnapea) 4.
Saue Linnavalitsus 5. ametipalk J-8 2230 eurot 6. 4
kinnistut: 2 korteriomandit
6204702, 6478601; 2
maatulundusmaad 4940002,
8457502 7. ei ole 8. Paju
Kapitali OÜ osa 1, Tasotex OÜ
1 osa, Swedbank Venemaa
Aktsiafondi E osak 0,416,
Swedbank Pensionidonid osakud 2794,042 9. Swedbank
- 2 arveldusarvet, investeerimiskonto, SEB arveldusarve,
Danska Bank arveldusarve 10.
Swedbank 9104 eurot, Swedbank auto kapitali liising
3563 eurot 11. ei ole 12.
tasud juhtorganite liikmena
(Stera Saue AS, Paju Kapitali OÜ) intressid 13. ei kuulu
avalikustamisele 14. ei kuulu
avalikustamisele.
1. Mati Uuesoo 2. ei kuulu avalikustamisele 3. abilinnapea
4. Saue Linnavalitsus 5. J2-9
2330,71 eurot 6. 2 kinnistut: elamumaad (ühisomand)
328202,328302 7. sõiduauto VW Touareg 2007
(ühisomand) 8. ei oma 9.
Swedbank - 2 arveldusarvet,
krediidiarve 10. ei ole 11. liisingud AS DNB ja Swedbank
(16000, 10000), hüpoteek
elamule 63000 eurot, õppelaenu käendus 12. ei ole 13.
ei kuulu avalikustamisele 14.
ei ole.
Linnapea Henn Põlluaasa ja
volikogu esimehe Valdis Toomasti deklaratsioonid on avalikustatud Riigi Teataja Lisas
(www.riigiteataja.ee).
Lisaks eelnimetatutele on
deklaratsioonid esitanud kõik
linnavalitsuses tööl olnud
ametnikud. Volikogu määruse kohaselt avalikustatakse
nende deklaratsioonid korruptsioonikahtluse korral.
Alates 2014 a. jaanuarist esitavad deklarandid deklaratsioonid huvide deklaratsioonide registrile (riiklik register)
ja deklaratsioonid avalikustatakse registri põhimääruses
sätestatud korra kohaselt.

Gunnar Lambing
Majandusteadlane
Valimisliit Kindlad
Tegijad Uus Tulevik

„Raha ei ole, raha on otsa
saanud!“ kõlab hääli rahandusministeeriumist ja mujalt
valitsusasutustest.
Kas raha on siis tõesti nii
otsa saanud, et vaid „pulka
peab mäluma“ nagu RIMI reklaamis „Tuhat aastat tagasi“?
Arvan, et mitte. Püsiva
majanduskasvu tingimustes
tuleb raha kogu aeg juurde.
Kui on majanduskasv, siis
peaks õige majanduspoliitika
tingimustes suurenema maksude näol riigieelarvesse laekuvad summad. Kui riigi elanikkond väheneb, siis peaks
majanduskasvu tingimustes
järjest rohkem raha jätkuma
ka siiajäänutele.

Milles on siis probleem,
et meil ei jätku raha sotsiaalsete vajaduste katteks ega
riigiteenistujate (õpetajad,
meditsiintöötajad, päästjad,
korravalvurid jne) palkadeks
ega ka ettevõtlusest või avalikust teenistusest palka saavatele inimestele miinimumpalgast oluliselt suurema töötasu
maksmiseks.
Ilmselt on küsimus eelarvepoliitikas, eelarve vahendite
kasutamise prioriteetides,
laiemalt majanduspoliitikas.
Mille vahel valida? Milliseid
kulusid eelistada? Milliseid
kokku hoida?
Tänases ühiskonnas on
põhiline kriteerium eelarve
tasakaal. Eelarve kulud ei
tohi ületada tulusid ja laenu
võtmine kulude katteks peab
olema rangelt piiratud. Täiesti
õige põhimõte! Kuid omab
vaid nn raamkriteeriumi iseloomu. Peamised peaksid
olema autori arvates siiski
eelarve kulude prioriteedid
neis raamides. Mis on riigi
majanduse peamine eesmärk
tervikuna? Kas tema kodanike
heaolu, ressursisääst, need
mõlemad või hoopis midagi
muud? Range eelarvepoliitika
juures peaksid neist kriteeriumitest sõltuma eelarvest tehtavate kulude proportsioonid
ja prioriteetsus.
Autori arvates on need küsimused riigi tasandil tervikuna
lahti mõtestamata. Veelgi

enam - püstitamata. Isegi diskussiooni selle üle ei ole alustatud. Lähenemine eelarve- ja
majanduspoliitikale tervikuna toimub mingite rahvale
arusaamatute kriteeriumite
alusel. Eelarve tasakaal küll,
kuid mis on makromajanduslikud prioriteedid ja kuidas neid
kõige paremini saavutada.
Kõrvu on jäänud märksõnad: sisemajanduse koguprodukt (SKP) peab kasvama;
kaitsekulutused peavad olema
vähemalt 2% sisemajanduse
koguproduktist; Euroopa
Komisjoni eraldatud vahenditele peab esmajärjekorras
kaasfinantseerimise tagama;
suurinvesteeringute finantseerimise vajadus; riigi raha suunamine Eesti Energia, Estonian
Airi või mõne muu riigiettevõtte
kaudu välismaale; uute administratiivhoonete või muude
hiigelehitiste püstitamine; riigiasustuste püsiv reorganiseerimine; kulude (missuguste)
kokkuhoid; haldusreform
väikevaldade likvideerimiseks
kohtadel ja teab veel mis.
Kodanikuna mul selge arusaam, mida Eesti eelarvepoliitikaga tegelikult taotletakse,
puudub. Missugused peaksid
olema majanduslikud mõjud?
Kelle huvides? Mida meie valijatena võiksime oodata?
Selles valguses ei pruugi
seni püstitatud prioriteedid
lähtuda eesti kodanike ega
elanikkonna huvidest (järgneb).

SÜNNIPÄEVALAPSED
AUGUSTIS
Endla Keek
Hilda Vokk
Laine Kokemägi
Vera Baranovskaja
Helga Reest
Salme Vainu
Ainu Jahimaa
Erich-Raimond
Laudver
Maria Ernesaks
Laine Tammvere
Veera Mjatškova
Alli-Anita Tõnning
Liia Rätsepp
Elve Videse
Laine Leidmaa
Palju-palju õnne!
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Sagittarius korraldas Eesti meistrivõistlused vibuspordis
Jaanus Gross
Vibuklubi Sagittarius
Vibuklubi Sagittarius on kolmandat suve oma tegevust
arendanud Jõgisoo vibuplatsil. Sel aastal jõudsime nii
kaugele, et kutsusime kokku
teised Eesti vibuklubid olümpiaringide meistrivõistlusteks ja
meeskondlike medalikolmikute
väljaselgitamiseks. Võistlustele
eelnes kahenädalane pingeline
ettevalmistus, milles lõid kaasa
paljud klubi liikmed ja aitajad
tuli väljastpoolt klubigi.
3.-4. augustil sõidetigi üle
Eesti Jõgisoo vibuväljakule
kokku - toimusid 52. Eesti
meistrivõistlused vibuspordis.
Osalejaid oli ligi 80 ja esindatud olid kõik vibuklassid. Kõik
mahtusid avarale Jõgisoo vibuväljakule, kus olid võistlejate
kasutuses puhketelgid koos
kogu vajaliku lisainventariga.
Esimesel päeval selgusid
esimeste seas välja meeskondlikud võitjad. Meie klubi lootus
oli meeskondlik sportvibuvõistlus, kus olime kahel eelneval
aastal kindlalt võitnud. Sel
korral aga oma koduväljaku
eelised ei lugenud.
Finaalis andis Järvakandi
VK Ilves meeskondlikult kõva

Vibuklubi Sagittarius korraldas Jõgisoo vibuväljakul 52. Eesti meistrivõistlused vibuspordis. Osalejaid oli ligi
80 ja esindatud olid kõik vibuklassid. Foto: Sagittarius

vastulahingu. Nemad ka võitsid punktidega 203 versus
201. Meie klubile tõid hõbemedali Pearu Jakob Ojamäe,
Mihkel Tomson ja Jaanus Gross.
Noorte võistkond koosseisus
Henn Tomson, Villem Ruus ja
Mike Gross saavutas 4. koha.
Naiskondade võistlusest
võtsid osa ka meie noored tüdrukud. Vähem kui aastase laskmiskogemusega oli neil väga
raske võidelda rahvusvahelistel suurvõistlustel osalenud
naislaskuritega. Treenerina
tunnustan neid julguse eest

tulla võistlustele õppima ja
läbi tegema kogu kavas olnud
programmi. Sagittariuse naiskonnale koosseisus Liisi Tammar, Sandra Lepik ja Annabel
Olgo kuulus 4. koht.
Teisel päeval võistlesid
segavõistkonnad ja selgusid
meistrid individuaalarvestuses.
Segavõistkondi oli meil väljas
kolm. Parimale kohale, kuuendale, tulid Sandra Lepik ja Jaanus Gross. 120 punkti esimese
võistluse kohta on väga hea
tulemus. Teised meie võistkonnad pidid leppima 9. kohaga.

E
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Tantsukool JJ-Street teatab
Eesti suurim tantsukool JJStreet on taas alustamas uut
hooaega! Avame täiesti uue
grupi ka Sauel. Tantsima on
oodatud igas vanuses lapsed nii algajad kui edasijõudnud.

Näidistrenn toimub 2. septembril kell 17:00 Saue Noortekeskuses aadressil Koondise 20.
Tule trenni ja võta sõber
kaasa! Rohkem informatsiooni:
birgit@jjstreet.ee.

Saue Jalgpalliklubi
alustab laste treeningutega. Kõik endised ja
tulevased jalgpallurid
on oodatud 27. ja 29.
augustil kell 16 Saue
Gümnaasiumi staadionile
näidistreeningule.

Päeva teine pool kujunes
individuaalsete olümpiaringide sooritamise tähe all. Meie
klubi säravamad medalid tõid
ära pikkvibu mehed ja vaistuvibu naised. Raivo Sein, Tarmo
Olgo ja Illimar Lõiv - Sagittariusele kuulus meeste pikkvibu
kolmikvõit. Naiste vaistuvibuklassis ei saanud Anu Uusmaa vastu keegi - jälle meile
kuldne medal.
Sportvibu klassis osales
Sagittariusest kokku seitse
meest, kuid pühapäeva pärastlõuna kujunes sportvibude

sektoris meile nukraks. Järjest
langesid tugevamad laskjad
konkurentsist. Mike Gross, Villem Ruus ja Margus Teng – 9.
kohad. Jaanus Gross ja Mihkel
Tomson – 5. koht. Ainukese
medali sportvibude klassis –
sel korral pronksi -võitles välja
Pearu Jakob Ojamäe.
Võistlusi kajastas ka ETV,
võitjate intervjuusid on võimalik vaadata järelvaates:
http://sport.err.ee/vibulaskmine/b7599fae-fd7b4075-8a7f-6eda7a06b110#.
Uf9J9wX3jJc.facebook
Oli tore võistlus, ilm soosis
meid 100%. Loodame, et järgmisel aastal tuleb üks suurem
võistlus taas koduväljakule ja
et siis oleme valmis ka kirkamaid medaleid jälle välja
laskma.
Kindlasti soovime tänada
oma toetajaid: Saue Linnavalitsus, Sami AS, Skano AS,
Florest Transport OÜ, Häädemeeste (Keisri Köök OÜ),
Bambona AS. Teie abita poleks
need tiitlivõistlused pooltki nii
ladusalt õnnestunud.
Kes soovib ise vibu lasta,
see võib Saue 20. sünnipäeva
peol 24. augustil julgesti tulla
meie telki proovima. Kohtumiseni viburajal!

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, telefon 600 3382,
www.sauekliinik.ee
Avatud E-R 15-19, L-P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi,
kiibistamine.
Hill`s, Royal Canine ja Josera
lemmikloomatoit.Koduvisiidid.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume aeg ette registreerida!
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Sügis Saue Päevakeskuses
Päevakeskuses on avatud
Tiia Järvpõldi maalide näitus.
◊ 5. september kell 10.0014.00 riiete müük.
◊ 12. septembril kell 11.00
avame Saue Päevakeskuse
sünnipäeva puhul näituse
päevakeskuse töötajate
töödest.
◊ 24. septembril kell 11.00
toimub Saue Noortekeskuses
Saue Linnavalitsuse ja Saue
Päevakeskuse korraldatud
sünnipäevapidu neile, kel
on sünnipäev juulis, augustis
või septembris ning aastaid
65 ja enam. Registreerimine
Saue Päevakeskuses.

Tähelepanu reisihuvilised!
5.-6. oktoobril toimub reis
Jurmala SPA-sse ja Riiga.
5. oktoober
◊ 08.00 väljumine Saue Kaubakeskuse eest;
◊ 15.00 majutamine Jurmalas;
◊ 15.00 -18.00 SPA-protseduurid;
◊ õhtusöök (hinnas), õhtul tutvumine Jurmalaga, vaba aeg.

6. oktoober
◊ 07.-10.00 hommikusöök;
◊ 07.00-12.00 SPA-protseduurid;
◊ Pärastlõunal ringkäik Riias ja
õhtusöök LIDO-s (õhtusöök
LIDO-s ei ole hinna sees).
Reisi hind on 89 eurot. Hinnas
sisaldub sõit ja reisijuhi teenus,
majutus, hommiku- ja õhtusöök
rootsi lauas, SPA, ringkäik Jurmalas ja Riias. Täiendav info,
registreerimine ja tasumine
päevakeskuses.
Kohad bussis registreerimise ja tasumise järjekorras.
Makstud reisiraha ei tagastata.

Seltsingud ja ühingud
◊ 3. septembril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek.
◊ 6. septembril kell 16.00
seltsingu Bereginja koosviibimine.
◊ 27. septembril kell 16.00
seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Saue Päevakeskuse ringid
alustavad tööd alljärgnevalt:
◊ 2. september kell 11.15
Senjoriitad Saue Noortekeskuses
◊ 2.september kell 10.00
Rukkilill
◊ 3. september kell 11.30
tervisevõimlemine
◊ 4. september kell 18.00
Vokiratas
◊ 5. september kell 10.00
soome keel
◊ 5. september kell 10.00
Qigong Saue Noortekeskuses
◊ 10. september kell 10.00
naisvõimlemine Saue Noortekeskuses
◊ 17. september kell 14.00
inglise keel
◊ 1. oktoober kell 11.00 käsitööring
◊ 2. oktoober kell 9.00 saksa
keel päevakeskuse käsitöö
poolel
◊ 2. oktoober kell 18.00 tervise jooga päevakeskuse
käsitöö poolel
Neljapäeviti kell 10.00-12.00
eakate poering.

Pakume tööd tehnoülevaatajale
osalise tööajaga.
Nõudmised kandidaadile:
- õigus töötada tehnoülevaatajana.
Kandidaadilt eeldame ausust,
kohusetundlikkust, head
suhtlemis- ja klienditeenindusoskust.
Saue Auto AS, Tule 21, Saue.
Telefon 59182220.

Pakume tööd
autoremondilukksepale.
Nõudmised kandidaadile:
- erialased oskused;
- hea pingetaluvus;
- koostöövalmidus.
Saue Auto AS,
Tule 21, Saue.
Telefon 5106575.
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Kuulutused
Teenused
Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Õhkbatuudi Piraadilaev rent koduaia
pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €.
Broneerimine 56461100.
www.hyppa.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
Avaldame kaastunnet
Armandile poja ja Reimole
venna
ARVI NAGELI
29.05.1960-29.07.2013
kaotuse puhul
Reimo ja Raili peredega

puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
522 0321, info@arbormen.
ee, www.arbormen.ee.

Telefon õhtuti 56909010.
Kinnisvara
Ostan Kuuseheki tänavale garaažiboksi. Telefon
55520120.

Hotell Salzburg (Pärnu mnt
555) pakub tööd hommikulaua kokale (tööaeg E-R 6:0015:00). Täpsem info: tel.
6503965 või e-post piano@
salzburg.ee

Müük
Müüa soodsalt küttepuid. Info
tel 54550956.

Pakun tööd
Saue Linnavarahaldus pakub
tööd koristajatele koolis. Võimalus töötada poole kohaga
ja ka õhtuti. Info telefonidel
6595611, Tõnu või 6596519,
Diana, e-posti aadress linnavarahaldus@saue.ee.

Otsime krapsakat prouat,
kes hoiaks paaril-kolmel
päeval nädalas umbes pool
päeva meie peagi aastast
poisipõnni. Elame Sauel
eramajas. Töötasuks saame
pakkuda 2 eurot tunnis.
Helistage julgelt ja küsige

Südamlik kaastunne Kaiele
abikaasa
ja teistele lähedastele kalli
LEO VASARIKU
surma puhul
KÜ Koondise 15 teise
trepikoja elanikud

Südamlik kaastunne
Armand Nagelile
armsa poja
ARVI NAGELI
surma puhul.
Saue Linna Invaühing,
seltsing Tammetõru,
Saue Päevakeskus, Saue
Linnavalitsus

Müüa uus eksklusiivne prantsuse valge-helehall kompaktvoodi (206x147x85cm) 6
erineva riiuli-kapi-sahtliga.

Südamlik kaastunne
Aivole ema
AIME ROSENBERGI
surma puhul.
Korteriühistu Tulekoda Tule
tänav 18 ja 16.

Jumalateenistused augustis Saue
kirikus
Pühapäev, 18. august kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 25. august kell 13
Saue linna 20. aastapäevale

pühendatud jumalateenistus.
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 19.

Möödunud aastate ahel
teile kullase tähtpäeva tõi.
Küllap tööde ja murede vahel
õnnele-rõõmule ruumigi jäi.
Palju õnne
ENDLA ja VELLO KAUNISMÄELE
kuldpulmade puhul.
Maido ja sõbrad

Mälestame kauaaegset
head naabrit
AGU SEPPURIT
Avaldame kaastunnet perele
ja lähedastele.
Lii ja Peep

Pakume tööd raamatupidajale
osalise tööajaga.
Nõudmised kandidaadile:
- eelnev töökogemus
raamatupidajana;
- erialased oskused ja
teadmised;
- täpsus, korrektsus, kohusetunne.
Saue Auto AS, Tule 21, Saue.
Telefon 59182220.

AS SAMI pakub tööd
MAJANDUSMEHELE
Ettevõtte territooriumi ja
haljasalade hooldus
(muru niitmine, trimmerdamine,
lumetõrje, liivatamine jms).
Lihtsamate remondi-ja ehitustööde teostamine.
Muud majandustööd.
Tule tn 20, Saue. Tel
6709040. sami@sami.ee.

Rakvere Teatri etendus
Tom Kempinski
LAHUSELU
20. septembril kell 19 Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9)
Lootuste romanss kahes vaatuses.
Lavastaja Kalju Komissarov. Kunstnik
Krista Tool. Muusikaline kujundaja
Peeter Konovalov. Tõlkija Joel Sang.
Mängivad Liisa Aibel ja Tarvo Sõmer
On kaks inimest. Mees ja naine. Üks
elab Londonis, teine New Yorgis. Nende
vahel on pool ööpäeva, terve Atlandi
ookean ja igatsus, mis paneb neid kaht
üksteisele merede taha helistama. Kuidas saab igatsusest armastus? Kuidas
sünnib lootuste romanss? Kas õnn on
võimalik, kui selle teel seisab nii palju
inimlikke ja looduslikke takistusi?
Piletid hinnaga 9/11 eurot müügil
E-N kell 15-18 Saue Huvikeskuses
(koolimajas ruum 124) alates 25.
augustist.

lisa. Sirli, telefon 5282470.
Otsin tööd
Põhikooli õpilane otsib kergemaid aia- või abitöid, mida
lisaraha saamiseks teha. Olen
kohalik ja tööajaks sobib nii
hommik kui ka õhtu. Telefon
58075227.
Naine, 40-aastane, koristab
kortereid ja maju oma töövahenditega Sauel ja Saue
lähiümbruses. Eve, telefon
5245143.

Luterlikud
jumalateenistused
päevakeskuses
Saue Päevakeskuses toimuvad
luterlikud jumalateenistused
pühapäeviti kell 13.
Teenistuse viivad läbi EELK
Keila koguduse abiõpetaja Juha
Väliaho ja diakon Anu Väliaho.
Tere tulemast kõigile.

Diapol Granite OÜ toodab kivist köögitasapindu. Enamus
toodangust läheb ekspordiks.
◊
◊
◊
◊

Seoses tootmismahtude suurenemisega võtame tööle:
käsitööseadmete operaatorid;
servatöötlemismasina operaatoreid;
liimijaid;
pakkijaid.
Kandidaadilt eeldame:

◊ vähemalt kesk-, kutse või keskeriharidust;
◊ väga head eesti keele oskust;
◊ kasuks tuleb varasem töötamine tootmises.
Pakume kaasaegseid töötingimusi, põhjalikku väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot tunnis.
Töö võib olla vahetustega.
Avaldus ja CV palume saata info@diapol.com.
Telefon 6051130, faks 6051135.
Aadress: Kasesalu 10, Saue.
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Saue sünnipäevapidu

Saue lasteaia koogilaada (pildil) eeskujul on Saue 20. sünnipäeva keskmes heategevuslik küpsetiste laat ühes kauneimate sünnipäevatortide võistluse ja oksjoniga. Linn soovib küpsetiste müügist saadud tuluga ellu kutsuda projekti mälestusmärgi püstitamiseks Saue rongipeatuse rajajatele.
Foto: Sirje Piirsoo

Evelin Povel-Puusepp

K

ahekümnendat sünnipäeva tähistav Saue
linn kutsub 24. augustil 2013 kõiki sauelasi ja külalisi lähemalt ning
kaugemalt meeleolukalt oma
päeva veetma. Saue Keskuse
parki ja selle lähiümbrusesse
kerkib ulatuslik festivaliala,
kus leidub tegevust ning lustimist lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Pargi keskmesse püstitatud laval esinevad Harjumaa
noorte orkestrid, Saue laulukoorid, tantsurühmad ja noorteansambel. Peaesineja on
ansambel Smilers. Päeva juhib
Venno Loosaar.
Pargi väljakutelt leiab eest
Saue linna, allasutuste, vabaühenduste ja spordiseltside
tegevustelgid, avatud on savi
töötoad, laste mängukeskus
ühes batuutide ja elektrisõidukitega ning ulatuslik noorteala.
Oma tegevust tutvustavad
Kaitseliit, Naiskodukaitse,
Põhja päästekeskus ja sõjaajalooklubi Front Line. Mõõtu
saab võtta tänavakorvpallivõistlustel. Oma toodangut
on tutvustamas mitmed Saue
ettevõtted. Keila seppade
juhendamisel on võimalus
valmis sepistada päris oma
õnnenael. Käsitöösõprade ja

eestimaise omatoodangu austajate rõõmuks on kohal hulk
käsitöölasi ning maistva toidupoolise valmistajaid üle Eesti.
Tulge uudistama, kontserti
nautima või teadmisi ja oskusi
omandama, tulge erinevaid
maitseid kogema või käsitsitehtud ilust osa saama, tulge
oma päeva veetma või lastega
lustima. Tulge, et linna sünnipäeval üheskoos olla ja teineteisele õnne soovida!

Saue lasteaia õpetajad võtavad
küpsetiste laada telgis maitsvaid kingitusi vastu alates kella
13-st. Enne kella 13.30 toodud
hõrgutised osalevad neist kauneimate väljaselgitamisel.
Heatahtlik žürii hindab ennekõike kookide välist ilu. Võidutortide omanikuks on võimalus
saada igal sünnipäevalisel, kui
enne ansambli Smilers esinemist toimub Venno Loosaare
juhtimisel suur tordioksjon.

Võtke kodus valmistatud
kook kaasa või maiustage
kohapeal

Maitsvaid kingitusi saavad
sünnipäevale tulijad küpsetiste
laada telki tuua kuni kella 17-ni
ja maiustajail on hea võimalus
neid sealt osta kuni viimanegi
küpsetis otsa saab. Kingitused varustatakse laadatelgis
kinkija nimesildiga, samuti
avaldab linn kõigile hõrgutiste
toojaile nimeliselt tänu Saue
Sõna vahendusel.
Heategevusliku küpsetiste
müügi ja oksjoniga teenitud
tulu abil soovib linn teha tänukummarduse Saue rongipeatuse rajajatele, luues Sauele
nende auks mälestusmärgi.
Kõigil meil on võimalus
sünnipäevalistele oma küpsetistega rõõmu valmistada,
teiste valmistatud hõrgutisi
koogilaadal mekkida, tordioksjonil osaleda ning seeläbi oma linna olemasolu eest
tänu avaldada!

Saue sünnipäeva keskmes on
heategevuslik küpsetiste laat
ühes kauneimate sünnipäevatortide võistluse ja oksjoniga.
Oleme eeskuju võtnud Saue
lasteaia pikaajalisest koogilaada traditsioonist, mis toob
kevadeti lasteaia peole laste
ja nende vanemate kõrval ka
paljud teised sauelased. Kooke
küpsetama, kaasa ostma ja
kohapeal maiustama. Laada
tuludest on lasteaed soetanud
mitmeid tarvilikke vahendeid,
ostnud rahvarõivakangast,
rajanud rattatee ning -parklad.
Omavalmistatud torte,
kooke ja muid küpsetisi, soolaseid kui magusaid, väikeseid
või suuri ootab sünnipäevalaps kingitusena oma külalistelt - Saue linna elanikelt.

Tänukummardus Saue rongipeatuse rajajatele
Saue linn soovib küpsetiste
müügist saadud tuluga ellu
kutsuda projekti mälestusmärgi püstitamiseks Saue
rongipeatuse rajajatele.
Seeläbi on meil, sauelastel
võimalus avaldada tänu nendele inimestele, kelle julged
visionäärlikud otsused Saue
ja lähiümbruse arengule ning
püsimisele kaasa on aidanud.
Milline saab olema mälestusmärk: on see mälestustahvel, -kivi, skulptuur, purskkaev või hoopis midagi muud,
ootame kaasa rääkima ja ideid
jagama kõiki linlasi. Heategevuslik küpsetiste laat Saue
linna sünnipäeval on esimene
samm ettevõetud idee elluviimisel. Teie soovid ja soovitused on sünnipäeva ajal oodatud linnavalitsuse infotelgis.

Pilk ajalukku
24. oktoobril 1870 avati
Narvas kõnede ja pidustustega Peterburi (Тосно)Tallinna (Ревель)-Paldiski
(Бальтийскĭй Порт) raudtee.
Selle ehitust juhtis eraalgatuslik Balti Raudtee Selts, mille
esimees oli Eestimaa rüütelkonna peamees Alexander
von der Pahlen ning peamised
aktsionärid Eestimaa mõisnikud ja Tallinna kaupmehed.

Raudteeliini rajamine Eestisse oli 19. sajandi lõpu üks
olulisemaid ettevõtmisi, mille
kaudu said hoo sisse tööstuse
areng ning kaubavahetus seni
vaid põllumajandusest elatunud Eestimaal.
Apelsiniraudteeks kutsutud
Tallinn-Paldiski raudteeliin
mõjutas soodsalt iga paikkonda,
kuhu rajati peatused. Esimesed neist ühes rongiliikluse
avamisega Keilas ja Kloogal.
Järgmistena avati 1872. aastal
platvormid ehk nõudepeatused
Sauel (Friedrichshofi platvorm)
ja Niitväljal ning suvepeatus 7.
verstal ehk Nõmmel.
Kes ja miks avaldas soovi
rajada peatus siia, lahedale
põldudest palistatud äärealale,
pole teada ning selle üle võib
tänapäeval mõtiskleda mitmeti.
Oma osa oli kindlasti selles, et
raudteeliikluse areng oli tõusuteel ning Balti Raudtee Seltsi
juhatus suhtus soosivalt uute
vahejaamade ja peatuskohtade
rajamisse. Enamalt jaolt piisas vastavast sooviavaldusest.
Selle taga võib olla äsja Saue
mõisa omandanud, edumeelselt
mõtlev ja raudtee võimalusi
oma kirjades ülistav Wilhelm
von Straelborn või Vanamõisas orbudekodu pidav Tallinna
linn. Samuti võis see olla Balti
Raudtee Seltsi esimehe Alexander von der Pahleni hea tahte
avaldus raudtee äärde jäävate
paikade elutegevuse hoogustamiseks. Siinkohal võis kaasa
mängida Pahleni ajalooline
mälu aastatest 1797-1853, mil
Vanamõisa kuulus tema vanaisale ja tädidele-täditütardele.
Nii või teisiti, tänasel päeval
anname au kõigile kolmele või
hoopis kellelegi neljandale,
kelle unistused, soovid, otsused
ja tegevus andsid perspektiivis
olulisima tõuke Saue paikkonna
arenguks.
Pisut üle saja aasta tagasi,
1912. aasta septembris palus
vald Põhja-Lääne Raudteevalitsusel nimetada platvorm ümber
Saue pooljaamaks, umbes
samal ajal oli ehitatud ka raudteejaama hoone. 1920-tel aastatel oli jaama lähiümbrusesse
Saue ja Vanamõisa maadele
kerkinud aedlinn.
Saue linna sünnipäev on kõikide sauelaste pidupäev, oleme
siis sellel päeval üheskoos. Kohtumiseni 24. augustil kell 14
Saue Keskuse pargis!

Saue linna 20. sünnipäev
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Sünnipäevakontserdi
programm 24. augustil
◊ Kell 14.00 Kontserdi algus.
◊ Eesti hümni saatel heiskavad
Saue linna lipu 25. augustil
sündinud sauelased.
◊ Tervitus volikogu esimehelt
Valdis Toomastilt ja linnapealt Henn Põlluaasalt.
◊ Kell 14.30 Sünnipäevalaul
Saue Poistekoori ansamblilt.
◊ Õnnitlused ja tervitused Saue
sõpruslinnade esindajatelt.
◊ Kell 14.50 Saue lasteaia
rahvatantsijad.
◊ Kell 15.00 Saue Poistekoori
ansambel.
◊ Kell 15.30 Harjumaa Noorte
Puhpilliorkester, Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester,
Harjumaa Noorte Sümfooniaorkester.
◊ Kell 17.05 showtantsugrupp
Vikerkaar.
◊ Kell 17.30 Naiskodukaitse
Saue jaoskonna trio
◊ Kell 17.45 Saue Segakoor

◊ Kell 18.20 naisrahvatantsuansamblid Vokiratas ja
Saue Kägara
◊ Kell 18.45 nais- ja segarahvatantsuansambel Saue Simmajad
◊ Kell 19.10 tänavakorvpallivõistluste, Saue grillmeister
2013 ja võistlusmängude
võitjate väljakuulutamine
◊ Kell 19.30 rahvamuusikaansambel Saue Kapell
◊ Kell 20.10 showtantsugrupp
SaChe
◊ Kell 20.15 Saue Muusikakooli jazzansambel Mental
Floss
◊ Kell 20.50 JJ Street Tantsukool
◊ Kell 21.00 line dance Saue
tantsurühm koos Kaie Segeriga
◊ Kell 21.10 Saue linnale
kingitud kaunimate tortide
oksjon
◊ Kell 21.30 ansambel Smilers

Saue linn 20 Tänavakorvpall
Kõik spordihuvilised saavad
osaleda Saue linna 20. sünnipäeva tänavakorvpallivõistlusel
Keskuse pargis algusega kell
14.00.
3x3 tänavakorvpall toimub
asfaltkattega tänavaalal. Võistkond koosneb kolmest mängijast.
Mängitakse 3x3 tänavakorvpalli EM reeglite järgi.
Reeglitega saab tutvuda

veebilehel www.tanavakorvpall.
ee, Korraldaja jätab endale
võimaluse täpsustada reegleid
enne võistlust kohapeal.
Registreerimine toimub
e-posti aadressil olevbaar@
gmail.com 1.-20. augustini.
Registreerudes pange kirja
võistkonna nimi ning võistlejate ees- ja perekonnanimi.
Lisainfo: olevbaar@gmail.com

Liikluskorraldus
Saue linnas
24. augustil
Sünnipäevapeo ajal kehtivad
Saue linna keskuse tänavatel
liikluspiirangud ning parkimismuudatused.
Kell 13.30 suletakse liiklus
Kütise tänaval Teenuste majast
(Kütise 4) kuni Koondise
tänava garaažideni, Koondise
tänaval Tule tänava ristmikust
kuni Kütise tänava ristmikuni
ja Pärnasalu põiktänav kogu
pikkuses. Pargiga külgnevatel Lehtla, Laua ja Raiesmiku
tänaval on sellel päeval parkimise keeld, välja arvatud nende
tänavate elanikele.
Koondise, Kütise ja Pärnasalu põiktänava ristmik jääb
liiklusele suletuks ajavahemikus 13.30-23.00. Kütise
tänav vahemikus 13.30-17.30
ja 18.30-23.00.
Koondise tänava garaa-

žiomanikel palutakse oma
päeva planeerimisel arvestada,
et ajavahemikus 13.30-18.30
puudub ligipääs garaažidele.
Peokülalised saavad 24.
augustil parkida oma sõidukid Tule, Kuuseheki või Ladva
tänava äärde, mis on kasutusel
parkimisaladena. Esinejate,
osalejate ja müüjate parkimine on lubade alusel Pärnasalu põiktänava parklas. Kuna
ansambli Smilers esinemise
ajaks oodatakse linna palju
kaugemalt tulevaid kontserdikülastajaid, soovitame Saue
elanikel tulla Keskuse parki
jalgsi.
Sünnipäevapeo korraldustoimkond loodab sauelaste
mõistvale suhtumisele ja palub
vabandust võimalike ebamugavuste tekitamise pärast.

Saue linna sünnipäevapeo Saue grillkorraldustoimkond ootab meister 2013
meeskonda vabatahtlikke
Saue linna sünnipäevapeo
korraldustoimkond ootab oma
meeskonda vabatahtlikke.
Kui Sul on soov ulatada
24. augustil 2013 oma abikäsi sünnipäevapeo tõrgeteta

toimimisse, saada väärtuslikke
kogemusi või uusi elamusi,
anna endast teada telefonil
56675252 (Evelin PovelPuusepp) või e-posti aadressil
evelinpovel@gmail.com.

Otsime 25. augustil
sündinud sauelasi!
Kakskümmend aastat
tagasi, 25. augustil 1993
omistati Sauele linna staatus. Tähistame seda üheskoos kõigi sauelaste ja külalistega 24. augustil Keskuse
pargis. Teiste seas ootame
peoga ühinema kõiki, kellel
Saue linnaga ühel päeval
sünnipäev.
Palume endast enne

peopäeva märku anda Saue
elanikel, kes sündinud 25.
augustil. Tore oleks omavahel
tuttavaks saada! Soovime, et
just teie heiskaksite sellel
päeval Saue linna lipu.
Palume teil võtta ühendust Evelin Povel-Puusepaga telefonil 56675252
või e-posti aadressil
evelinpovel@gmail.com.

Esimest korda kutsub Saue
linna ettevõtlike noorte
kokandushuviliste meeskond
üles kõiki linlasi proovile
panema oma oskusi grillimise
vallas. Tegu on rahvaliku ja
meeleoluka toiduvalmistamise võistlusega, mitte profikokkade mõõduvõtmisega.
Osaleda võivad kõik toiduhuvilistest ja hobikokkadest
moodustatud võistkonnad
Saue linnast ja lähiümbrusest: ettevõtted, õppeasutused, organisatsioonid, pereja sõpruskonnad.
Auhind on au ja kuulsus ning
Saue linna grillmeistri tiitel.
Osalejate registreerimine
kuni 18. augustini. Registreerumistasu 20 eurot.
Kaasa isiklik grillivarustus,
suurepärane maitsemeel ja
hea tuju!
Lisainfo: Karl Kuusiku,
karl.kuusiku@gmail.com.

