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Eesti riik on 99-aastane

Kauni jõulukodu konkursil tunnustatud volikogu esimehe ja linnapeaga

Pärjatseremoonia vabakiriku juures. Fotod: Sirje Piirsoo

Sirje Piirsoo
Saue linnal on tavaks saanud
tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva mitmel moel. Lasteaias
Midrimaa oli oma „presidendi
vastuvõtt“. Noortekeskus võttis ette 13. öömatka „Matkates vabariigi aastapäevale“.
Kaitseliidu Saue kompanii ja
Naiskodukaitse Saue jaoskond
korraldasid viiendat korda
piduliku jalutuskäigu läbi
linna. Selle eel pakkusid naiskodukaitsjad Keskuse pargis
linnarahvale sõdurisuppi, mida

kogunes maitsma ja jalutuskäigule kaasa elama muljetavaldav hulk sauelasi.
Jalutuskäigule järgnes pärgade asetamine Eesti vabaduse
eest langenute mälestuskivi
jalamile ja jumalateenistus
Saue kirikus, mida juhatas Erki
Kuld, muusikaga teenis Varbola
naiskoor Astra.
Eesti sünnipäevale eelnenud
kontsertaktusel pidasid pidupäevakõne volikogu esimees
Valdis Toomast, linnapea Harry
Pajundi ja Kaitseliidu Saue
kompanii pealik Olari Rätsep.

Volikogu esimees Valdis Toomast, teenetemärgi kavalerid Elena Kalbus ja
Jekaterina Tikerpuu ning linnapea Harry Pajundi

Piret Kuld

Pidulik jalutuskäik on jõudnud Keskuse parki

Järgnes teenetemärkide üleandmine.
Linna kõrgeima autasu pälvisid Elena Kalbus, Jekaterina
Tikerpuu ja Piret Kuld. Pireti
soovil anti talle teenetemärk
üle jumalateenistusel kirikus.
Saue linna teenetemärk
on Saue linna kõrgeim tunnustusavaldus, millega väärtustatakse inimest, kes on
osutanud erilisi teeneid Saue
linnale või linnaelanikele. Linn
annab teenetemärki välja alates aastast 1999, vastsete
kavaleridega kokku on linna

kõrgeima autasu pälvinud 33
inimest.
Tänavusel kontsertaktusel
tänasid linnapea ja volikogu
esimees ka neid sauelasi, kes
pimedasse jõuluaega maja ning
aia valgustamisega helgust ja
rõõmu toovad.
Kaunima jõulukodu tiitel
kuulus Janika Veermäele ja
Taavi Turvasele, Helle ja Maido
Volberile ning Marili ja Thomas Kohavale. Loomingulise
lähenemise eest pälvisid tunnustuse Külli Johanson ja Tiit
Isop. Eripreemia ettevõtete ja

korterelamute kategoorias läks
Fors MW-le ning Ljubov ja Sergei Pipujevile.
Aktus lõppes kammernaiskoori LU kontserdiga. Fotosid ja
lugusid Eesti riigi sünnipäevast
Sauel leiate pea kogu lehest.
Saue Sõna nr 5 (481)
10. märts 2017
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number: 24. märts
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Teede ja tänavate ehitus ja remont aastal 2017
Geoaluse koostaja:

Riho Johanson
Abilinnapea
Peagi on saabumas kevad ja
järjest väiksemaks muutub tõenäosus, et saame veel tunda ja
näha mööduva talve külluslikku
lumesadu. See teadmine toob
järjest lähemale plaane, mida
oleme Saue Linnavalitsuses
teede ja tänavate kohta teinud
juba möödunud sügisest alates.
Suurim eeltöö on tehtud
Tule põik tänava rekonstrueerimise osas ja peagi oleme välja
kuulutamas hanget ehitaja leidmiseks.
Rekonstrueerimine hõlmab
tänavalõiku Tule tänava ristmikust kuni Kadakamarja tänava
ristmikuni. Mööda sõidutee ja
peamiselt veoautode parklana
kasutatava ala mõttelist piiri on
planeeritud kõnnitee ohutussaarel koos tänavavalgustusega
ja tekib arusaadav sõidutee sõidukitele.
Projekti üks oluline osa on
Tule tänava ristmiku ohutumaks muutmine.
Selle tänavalõigu korrastamine võiks liikluskorralduslikku
leevendust anda ka hommikusele autoderohkele koolipäeva
algusele gümnaasiumi juures.

Oleme alustamas täiesti uue
tänavalõigu ehitust
Tegemist on üldplaneeringust
tuleneva ja Saue tööstuspiirkonnas asuva orienteeruvalt
130 meetri pikkuse Kasesalu
tänava läbimurdega, mis ühendab kahte seni eraldiseisvat
Kasesalu tänava osa.
Ehitust finantseerime koostöös Saue linna eraettevõttega,
AS-iga Sami. See on positiivne
näide sellest, et Sauel on tegevad ettevõtjad, kes on valmis
panustama isiklikku raha linna
arengusse.

Kõnniteede remont ja laste
koolitee valgustus
Selleaastane märksõna teede
remondis on kõnniteed ja
suurem panustamine olemasolevate kõnniteede remonti.
Nimekirjas on Kütise tänava
kõnnitee, mis asub Keskuse
pargi kõrval kulgeva sõidutee
ääres ja Kuuseheki tänava elamutepoolne kõnnitee.
Lisaks ootame korteriühistute vastuseid, kes said ettepaneku osaleda ühisprojektis
linnaga korteriühistute kinnistutel asuvate kõnniteede remontimisel.
Nende kõnniteede valikul
lähtusime jalakäijate transiitliikumisest, kus halvas seisus
kõnniteed on kasutusel rohke-
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mate inimeste jaoks kui ainult
tänavaga piirnevate majade elanikud. Kõnniteede parenduse
projektis osalemise eeldus on
korteriühistute kaasrahastus.
Laste koolitee turvalisuse
tõstmiseks oleme koostööd
tegemas kahe eramaaomanikuga, kelle kinnistuid läbivad
tammiku jalgtee kooli juurest
Kadakamarja elurajooni ja jalgtee kooli juurest jaanituleplatsi
suunas, viimane puudutab Kiviloo elurajooni. Neile jalgteedele
on plaanis rajada valgustus
analoogselt jalgteega, mis
ühendab Nurmesalu tänavat
Vana-Keila maanteega.

Kevad toob kaasa teede
avariiremondi ja pindamise
Üldises pildis on sõiduteede
puhul planeeritud igakevadine
avariiremont. Kõige mastaapsem mootorsõidukitega liiklejaid puudutav töö saab olema
teede pindamine, mis on vajalik
teede seisukorra säilimiseks.
Pindamisele järgneb teede
joonimine ja ülekäiguradade
markeerimine.
Kordame möödunud suvel
katsetusena testitud lahendust, kus joonisime tee servad
ka sisekurvi piiril, et vähendada
autojuhtide lõikavast sõidujoonest tekkivaid teepeenra kahjustusi.

Plaanid Tule tänavaga
Kevade saabudes on Saue elanikud küsinud, mida on plaanis
teha Tule tänavaga, kuna tee
on halvas seisukorras.
Pean ütlema, et ka sellel
aastal peab Tule tänaval piirduma vaid igakevadise avarii-
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Mõõdistamise aeg: 10.2016

Mõõdistamise aeg: 10.2016

Töö nr.
Staadium

konnas asuvaid ettevõtteid teenindavate raskeveokite liiklus.
Tänava kapitaalne remont
eeldab rahaliselt paari miljonit
eurot, mida seni pole olnud ja
mida ka täna Saue linnal oma
eelarvest välja panna ei ole.
Saan öelda, et Tule tänava
rekonstrueerimine on uue Saue
valla ühinemislepingu lisasse
(lisa 3) Saue linna poolt sisse
märgitud kui prioriteetne investeeringuobjekt. Samale reale on
märgitud ka Tule põik tänava ja
Nurmesalu tänava remont.
Nagu eelpool öeldud, siis
Tule põik tänava remondiga
alustame ise ja linna rahaga
üsna pea, eeldusel, et eelarvesse planeeritud raha jääb
hankes pakutavate hindade
suurusjärku.
Tule tänava ja Nurmesalu
tänava kapitaalse remondi aeg
sõltub tulevikus sellest, millisesse järjekorda seab uus vallavolikogu ja vallavalitsus kõigi
nelja ühineva omavalitsuse kirja
pandud prioriteetsete objektide
loetelu.
Kuupäev

Mõõtkava
Lehe nr.

Abilinnapea Riho Johansoni sõnul on üks remonditavatest Kütise tänava
kõnnitee Keskuse pargi kõrval. Foto: Sirje Piirsoo

remondiga kõige hullemates
kohtades.
Jah, Tule tänava seisukord
vajab tõsist parendamist, kuid
tänav on tegelikult seisukorras,
mis eeldab kapitaalset remonti.
Kapitaalse all mõtlen seda, et
lõigus Uusaru tänavast Sooja
tänavani tuleks teepõhi süvendada meetri sügavusele ja alustada seejärel aluspinna ehitust
tihenduskihtidega, mis jäävad

pikemateks aastateks teed stabiilselt kandma.
Tänava kohta on tehtud
uuring, mis näitas, et see lõik
on ammustel aegadel ehitatud
sisuliselt aluspõhjale, mis koosneb peaasjalikult ehitusjäätmetest. Sellist ehitusprotsessi
mäletavad ka kauaaegsed Saue
elanikud.
Olulist rolli tänava seisukorra
halvenemisel mängib ka piir-

Tule talgupäevale Saue linnas!
18. märts 2017, algus kell 11.00.
Koristame Suurevälja tee raudteeülesõidukohast
Keila suunas viiva kergliiklustee äärse metsalõigu
alusvõsast ning kuivanud ja murdunud puudest.
Koguneme kell 10.50 Tõkke tänava pargi & reisi
parklas, sealt liigume koos koristusalale.
Pane selga välitöödeks sobilikud riided ja kätte
töökindad. Võimalusel võta kaasa saag.
Talgupäev kestab orienteeruvalt kuni kell 15.00.
Talgujuht ja info: Riho Johanson, telefon 508 2974.
Võimalusel palun saada osalemisest info e-posti
aadressile riho.johanson@gmail.com.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
22. veebruari istungi päevakorras oli 23 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa Tule tn
51 AS-i Olerex teenindusjaama püstitamiseks projekti I etapi ulatuses, millesse jäävad teenindusjaam,
vedelgaasi tankimisseade
ning teed ja platsid.
◊ Otsustas tasuda Saue linna
eelar ve st ajavahemikul
1.jaanuar – 31. detsember
2017 erakoolis õppiva lapse
õppemaksu.
◊ Otsustas eraldada Veelauatiim MTÜ-le mittetulunduslikuks tegevuseks toetust 250
eurot noorsportlase osalemiseks treeninglaagris Türgis.
◊ Kinnitas Saue Gümnaasiumi
õpilaste Gruusia visiidil osaleja osalustasuks 150 eurot.
Visiit leiab aset 17.-22. aprill
2017.
◊ Kinnitas Saue Linnavarahalduse, Saue Päevakeskuse,
Saue Muusikakooli, Saue

◊

◊

◊

◊
◊

◊

Linna Raamatukogu, Saue
lasteaia Midrimaa ja Saue
Noortekeskuse töökohtade
koosseisud alates 1. jaanuarist 2017.
Nõustus Saue Noortekeskuse ürituste, töömaleva ja
laagrite korraldamisega.
Nõustus SA Terviserajad
liikumisürituse „Vabariigi
terviseks“ läbiviimisega
Sarapiku terviseradadel
24. veebruaril kell 14-15.30.
Delegeeris jäätmeseaduse §
79 alusel esitatud jäätmeloa taotlusele linnavalitsuse
nimel arvamuse esitamise
õiguse keskkonnaga tegeleva valdkonna abilinnapeale
Riho Johansonile.
Määras hooldaja puudega
isikule.
Määras lapsele tugiisiku toetuseks sotsiaalsel suhtlemisel koolitundides ja rehabilitatsiooniteenusel käimisel.
Suunas volikokku määruse „Saue Linnavolikogu
17.12.2014 määruse nr 20
„Eralapsehoiu ja eralasteaia
toetamise kord“ muutmine“
eelnõu.

Noortekeskuse üritused, töömalev ja laagrid 2017
◊ Tasuta kevadlaager sotsiaalsetes raskustes noorte toetamiseks
17.–20. aprillil Rahula külas. Planeeritud osalejate arv 25.
◊ Saue Noortepäev 3. juunil kell 12–20 jaanituleplatsil.
◊ Töömaleva I vahetus 12.–22. juunil Saue linnas ja Pudisoo
Puhkemajas Kuusalu vallas ning II vahetus 14.–25. augustil
Saue linnas. Planeeritud osalejate arv 100.
◊ Kunstilaager 1.–8. augustil Lastekaitse Liidu Pivarootsi
Õppe- ja Puhkekeskuses. Planeeritud laste arv 65.
◊ Linnalaager 21.–26. augustil. Planeeritud laste arv 35.

◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule.
◊ Eraldas isikule üürilepingu
alusel 1-toalise sotsiaaleluruumi suurusega 20,8 m2.
◊ Kinnitas lihthanke „Saue
linna Sauepargi kergliiklustee projekteerimistööd“
hankedokumendid.
◊ Võimaldas lasteaiaõpetajatele lisapuhkuse. Saue lasteaia Midrimaa õpetajatel
on õigus alates 1. jaanuarist
2017 saada lisapuhkust
seitse kalendripäeva aastas.
Lisapuhkuse võib välja võtta
vahemikus 1. oktoober – 31.
märts ühes osas. Tähtaeg-

peaspetsialist Margit Ots;
volikogu liikmed Signe Laar
ja Anne Teetamm, Saue
Noortekeskuse noortejuht
Monika Liiv; Saue lasteaia
Midrimaa direktor Diana
Kuntor ja õppealajuhataja
Andra Salutee; Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja
Eve Tamm, sotsiaalpedagoog Kristi Vinkel, psühholoog Kairi Kull ja kooliõde
Riina Uibo, Saue Huvikeskuse huvitegevuse juht Virve
Laan, Kalli-Kalli Lastehoid
OÜ juhataja Arthur Raichmann ja noorsootööpolitseinik Mariliis Juuse.
◊ Kinnitas lihthankel „Tõkke
tn 1 pargi-ja-reisi-parkla
pinkide, prügikastide ja
teadete tahvli tarne ja paigaldus“ edukaks ParkDisain
OÜ pakkumuse.

selt välja võtmata puhkust
järgmisse perioodi üle ei
viida ja saamata lisapuhkusi
ei liideta. Töölt lahkumisel
saamata lisapuhkust ei kompenseerita.
◊ Moodustas Saue linnas
laste- ja noortega seonduvate küsimuste osas nõuandvaks komisjoniks Saue
Linnavalitsuse laste- ja noorsootöö komisjoni. Komisjoni
esimees on abilinnapea
Andres Kaarmann, aseesimees Saue Noortekeskuse
juhataja Kristi Paas ning liikmed lastekaitse peaspetsialist Anneli Ritsing, kultuuri-,
haridus- ja spordivaldkonna

27. veebruari erakorralisel
istungil kinnitas linnavalitsus
Saue Päevakeskuse korraldatava Kadrioru lossi adminis
tratiivhoone külastuse osalustasuks inimese kohta viis eurot.
Külastus oli 6. märtsil.

tega, jalutan looduses, tegelen
tervisespordiga, kuulan raadiosaateid või kritseldan paberile mõne joonistuse. Huvitun
taoistlikust filosoofiast ja seda
eelkõige tervislike eluviiside viljelemise võtmes.

Avatud olen ühisettevõtmistele – olen nii mõnelgi korrad
leidnud end pingutamas SEB
Tallinna Maratoni 10 km jooksul, Xdream seiklusspordivõistlustel või heategevuslikul kontorirottide jooksul.

Uus töötaja – personalijuht Sju Nuuter
Sju Nuuter
Personalijuht
Olen sündinud ja kasvanud
Haapsalus. Nagu tavaks kipub
olema, toovad hariduse omandamine ja töökohaotsingud
pealinnale lähemale. Ülikooliõpinguid alustasin Mainori
kõrgkoolis ärijuhtimise valdkonnas spetsialiseerumisega
personalijuhtimisele. Mõni aeg
pärast lõpetamist asusin end
täiendama Tallinna tehnikaülikoolis personalitöö ja -arenduse
magistrantuuris, kus täna lahutab mind kraadi omandamisest
vaid uurimuslik lõputöö.
Esimese personalitöö kogemuse sain Saksa päritolu ettevõttes HR factory, mis osutab
personaliteenuseid. Minu roll
ettevõttes oli pakkuda klientidele professionaalset värbamisteenust, mis sisaldas konsultatsioone, otsingu käivitamist,
töövestlusi, taustauuringuid,
kandidaatide profiilide koostamisi jms. Ametikoht andis
värvika kogemuse just inimeste
tundmise osas: võimaldas kohtuda erinevate tööpakkujate ja
-võtjatega.
Karjääri jätkasin rahvusvahelises autoettevõttes Moller Auto
Tallinn. Ettevõttesse asusin
tööle muutusterohkel omanike
vahetuse ajal, kui 175 töötajaga ettevõttest sai osa Norra

suurkorporatsioonist MollerGruppen.
Olin ettevõttes tsentraalne
personalijuht, täites ülesandeid
lisaks Tallinnale Jõhvi, Viljandi
ja Pärnu esinduses. Vastutusvaldkond hõlmas muudatuste
juhtimises osalemist, personali värbamist ja valikut, dokumendi- ja personalihaldust,
koolituste organiseerimist,
juhtide nõustamist tööseadusandluse osas ja personali puudutava sisekommunikatsiooni
korraldamist. Hindan töökogemust kõrgelt ja väärtustan väga
endisi kolleege.
Täna on mul rõõm olla Saue,
Kernu ja Nissi valla ning Saue
linna ühine personalijuht. Ootan
põnevusega kõikide uute kolleegidega tuttavaks saamist. Minu

kui personalijuhi eesmärk on
juhtkonna ja teenistujate toetamine omavalitsuste ühinemisel.
Aitan kaasa, et ühinemiseelsed
ja -järgsed ümberkorraldused
oleks teenistujate jaoks sujuvad
ning lõpuks moodustuks meist
ühtne, professionaalne ja motiveeritud meeskond.
Mu tööülesannete hulka
kuulub personali planeerimine,
värbamine ja valik, dokumendija personalihalduse korraldamine, palga- ja motivatsioonisüsteemide loomine, personali
koolitamine ja personalialase
sisekommunikatsiooni juhtimine. Täidan neid ülesandeid
koostöös juhtidega, pidades
silmas organisatsooni eesmärke
ja meeskonna heaolu.
Mu töökoht asub Saue vallamajas. Saue linnavalitsuses,
Kernu ja Nissi vallamajas hakkan olema tihe külaline. Uus
töökoht pakub palju väljakutseid. Soovin anda parima ja
usun, et meil on hea koostöö!
Olen avatud ja julge suhtleja, inimeste suhtes püüdlik ja
abivalmis. Mulle meeldib töötada kollektiivis, kus üksteist ja
üksteise tööd austatakse ning
hinnatakse.
Inimestes hindan heatahtlikkust, eneseväärikust, avatust
diskussioonile ja head huumorimeelt.
Vaba aega veedan lähedas-

Eesti sünnipäev
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Harry Pajundi: Esmalt pidi vabariik sündima
Linnapea kõne 23. veebruaril Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva kontsertaktusel

Lugupeetud Saue linna elanikud, lugupeetud külalised,
homme tähistame meie riigi,
Eesti Vabariigi, 99. sünnipäeva. Selleks, et taolise tähiseni jõuda, pidi esmalt vabariik
sündima. Siinkohal on paslik
teha tagasivaate algusaastate
sündmustele.
Eesti Maapäeva Vanematenõukogu koostatud ja 21.
veebruaril 1918 vastu võetud
„Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele“ sai Eesti Vabariigi iseseisvusmanifestiks.
Manifesti sissejuhatavas osas
on kirjas: „Eesti rahvas ei ole
aastasadade jooksul kaotanud
tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud
salajane lootus, et hoolimata
pimedast orjaööst ja võõraste
rahvaste vägivallavalitsusest,
veel kord Eesti aeg tuleb, mil
„kõik pirrud kahel otsal lausa
löövad lõkendama“ ja et „kord

Kalev koju jõuab oma lastel
õnne tooma“.“
Ja nüüd oli õige aeg käes:
nii Euroopas käimas olnud
Esimese maailmasõja kui
Venemaa ja ka Eesti tormiliste
poliitiliste sündmuste käigus
toimusid juunis 1917 Eesti
Maanõukogu valimised. Sajandite jooksul käest kätte käinud
maanurga pärisrahvas asus ise
asju ajama, tundma ennast
peremehena oma maal.
28. novembril kogunes
Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu koosolekule
Toompea lossi ja kuulutas end
Eestimaa ainsaks kõrgema
võimu kandjaks. Tollel hetkel
ei kasutatud otsuses veel sõna
„riik“. Maanõukogu avaldas
üleskutse eesti sõjaväelastele,
et nad kohe ja kiiresti kõikjalt
eesti polkudesse tuleksid. Olid
ajad ju ärevad.
23. veebruaril 1918. aastal
loeti Pärnus Endla teatri rõdult
ette „Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele“, milles kuulutati
välja sõltumatu ja demokraatlik
Eesti Vabariik.
Kuid käimas oli Esimene
maailmasõda ja Saksa väed
olid jõudnud Tallinna lähistele.
Eesti delegatsioon koosseisus
Konstantin Konik, Andres Larka
ja Nikolai Reek suutis minna ja
saavutada Saue mõisas asunud
Saksa vägede staabis kokkuleppe, et Saksa väed enne 25.
veebruari Tallinna ei tule. Põhjenduseks: sakslased paremini
majutada ja vastu võtta.

Taoliselt võidetud ühele päevale sai võimalikuks manifest
ette lugeda järgmisel päeval
ka Tallinnas Estonia puiesteel
pangahoones. 24. veebruaril
1918 lehvis Tallinnas Toompeal
Hermanni tornis sinimustvalge
lipp – seda päeva loetaksegi
Eesti Vabariigi sünniks.
Vastselt väljakuulutatud
Eesti Vabariigis algas Saksa
okupatsioon, mis kestis kuni
I maailmasõja lõpuni 11.
novembril 1918.
28. novembril 1918. aastal
tungis Punaarmee kahe diviisi
jõududega (kokku 12 000
meest) Narvas üle Eesti piiri,
algas Vabadussõda. Muide,
Vabadussõjas olid Narva vene
gümnasistid ühed esimesed,
kes astusid relv käes bolševikele vastu.
23. detsembril 1918 nimetati sõjavägede ülemjuhatajaks
polkovnik Johan Laidoner.
Korraldati mobilisatsioon, mis
5. jaanuariks 1919 tõi kokku
Eesti kaitsejõududesse ainult
13 500 meest. Põhilise osa
kaitsejõududest moodustasid
I maailmasõjas osalenud eesti
ohvitserid ja kooliõpilastest
vabatahtlikud. Tolle aja sündmustik on meieni toodud Eesti
sõjafilmis, mis põhineb Albert
Kivika romaanil „Nimed marmortahvlil“. Usun, et film või
romaan on tuttav ja südamelähedane enamusele eestimaalastest.
1919. aasta jaanuari algul
oli Punaarmee Tallinnast 40

LC Saue Toompeal lipu heiskamisel
Mati Riimaa
LC Saue pressiesindaja
Eesti rahval on tore traditsioon
vabariigi sünnipäeva alustada
piduliku lipuheiskamisega Pika
Hermani torni.
24. veebruari hommik oli
tänavusele aastale omane talvehommik – pisut sombune ja
plusskraadidega –, kuid sellele
vaatamata pidulik ja rõõmsameelne. Varaste hommikutundide kiuste oli palju rahvast
liikumas Toompea suunas,
kaasas väiksemad ja suuremad
meie koduvärvides trikoloorid.
Ühes nendega rühkis Toompea
nõlvast üles LC Saue 12 liiget
– kohalolekust teavitamiseks oli
kaasa võetud klubi lipp. Ülevas
meeleolus olime meie ja olid teised lipuheiskamisele suundujad.
Et viimastel aastatel on
Toompea lossiõu lipu heiskamist tervitama tulnud inimestele kitsaks jäänud ja paljudel
tuli seda jälgida ümbruskonna

nõlvadelt, toimus selle aasta
kogunemine lossi kõrval Kuberneri aias. Rahvast oli tulnud
aga sedavõrd palju, et vaatamata uuele kohale, ei mahtunud kõik aeda ikkagi ära.
Riigikogu esimehe Eiki
Nestori tervituskõnele eelnes
Eesti Vabariigi hümni laulmine
koos meeskooriga. Taas loeti
ette „Manifest kõigile Eestimaa rahvastele“. Lühike, kuid
meeldejääv üritus oli. Pärast
ametliku osa lõppu kogunesid
lipuheiskamisele tulnud lionsklubide liikmed lippudega lossi
ette ühispildistamisele.
Teist aastat järjest ja loodetavasti edaspidigi traditsiooniks
kujunevalt oli Saue klubi presidendi kodus lipuheiskamise
järgne hommikukohvi joomine
ja küpsetiste maitsmine.
Tänavu olid võõrustajad LC
Saue president Harry Pajundi
ja leedi Ene Pajundi. Nii tähistasid Saue lionid Eesti Vabariigi
99. sünnipäeva.

km kaugusel. Eesti väed ja
Soome vabatahtlike pataljon
asusid 7. jaanuaril vastupealetungile ning 17. jaanuaril oli
Utria dessant Narva vabastamiseks. Alates 2013. aastast
korraldatakse Ida-Virumaal,
Narvas ja selle ümbruses,
nimetatud dessandi tähistamiseks samanimelist sõjalist
kaugluure võitlust.
5. juunil algas sõjaline konflikt Lätis paikneva Saksa Landesveeri väekoondisega, mille
kulminatsiooniks oli 23. juunil
1919 saavutatud Eesti vägede
võit Võnnu lahingus Saksa
Rauddiviisi üle.
Novembris tungis Punaarmee uuesti Eesti piiridele ja
novembris-detsembris toimusid Viru rindel Vabadussõja
ägedaimad lahingud. Kuid
Nõukogude Venemaa ei suutnud Eesti kaitsest läbi murda
ja nõustus 1919. aasta lõpuks
vaherahuga.
2. veebruaril 1920 sõlmiti
Eesti Vabariigi ja Nõukogude
Venemaa vahel Tartu rahuleping, millega esimest korda
ajaloos tunnustati Eesti Vabariiki de iure.
1939. aastal kirjutas tolleaegne Sõjavägede Ülemjuhataja kindral Johan Laidoner
Vabadussõja kohta: „Meie Eesti
rahva ajaloos oli Vabadussõda
üks kõige tähtsam sündmus:
see oli meie oludes hiigla võitlus, mille tagajärjeks oli iseseisev Eesti riik. Meie tuletame
tänuga meelde kõiki, kes selles

heitluses meile otse või kaudselt kaasa aitasid ja teame, et
mõnegi kaasvõitlejaga tuli ka
vahetevahel kõvasti tülitseda;
üldtulemus oli aga just see,
mida meie soovisime – meie
oma riik.“
Noor, iseseisev vabariik sai
alustada ülesehitustööd, kuid
mida jätkus vähemaks kui
kahekümneks aastaks.
Tuli II maailmasõda ning 50
aastat okupatsiooni.
Okupatsiooniaastate järel,
1989. aasta 24. veebruari
päikesetõusu ajal kerkis Eesti
Meestelaulu Seltsi lauldud
Eesti hümni saatel Toompeal
Pika Hermani torni taas sinimustvalge lipp.
Kaks ja pool aastat hiljem,
20. augusti 1991 hilisõhtul
kell 23.02 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu Eesti
Komitee juhtidega kooskõlastatud otsuse „Eesti riiklikust
iseseisvusest ja Põhiseadusliku
Assamblee moodustamisest“,
millega kuulutati välja taastatud iseseisev Eesti Vabariik –
seda päeva teame Eesti taasiseseisvumispäevana.
Tänaseks oleme saanud
nautida taasiseseisvumist juba
üle 26 aasta ning tänu kuulumisele Euroopa Liitu ja NATOsse, võime kaeda tulevikku
oluliselt julgemalt, kui oleksime
seda teinud üksi olles.
Homme on Eesti Vabariigi
sünnipäev. Kaunistagem Eesti
kodud kolme koduvärviga!
Elagu Eesti Vabariik!
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Valdis Toomast: Teeme Eesti sajandaks
sünnipäevaks korda!
Volikogu esimehe kõne
23. veebruaril Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva kontsertaktusel

pitsist.“
Me teeme heameelega asju,
mis meile meeldivad. Väga vastumeelselt teeme me asju, mis
meile ei meeldi, millega me
nõus ei ole või millest me aru
ei saa.
Me ei hüppa igale ettejuhtuvale võhivõõrale kaela, lõunaeuroopaliku kallistusega harjume
vaid väga pikkamisi. Sedagi
tõenäoliselt vaid siis, kui kallistaja meile meelepärane on.
See on kuhugi väga sügavale meie geenidesse süstitud.
See on hoidnud meie rahvast
ja kultuuri aastasadu ning olen
kindel, et hoiab ka edaspidi.
Võtke meid sellistena, nagu
me oleme, ja ärge proovige
meid muuta. Me ei astu häälekalt lippudega igale rumalusele
vastu. Me võime üldse vait olla,
kuid me ei nõustu asjadega,
mis meile ei meeldi.
Just sellepärast olengi
mures ühiskonnas toimuvate
protsesside pärast. Dialoogid

on asendumas monoloogidega.
Enamuse nimel võtavad üha
häälekamalt sõna vähemused. Selgitused asenduvad
käskude, keeldude ja piirangutega. Täiesti igapäevaseks
on muutunud vastandamine ja
hirmutamine.
Ma küsingi lõpetuseks, kas
see ongi nüüd siis see tee,
mille järgmisel aastal sajaaastaseks saav Eesti Vabariik peaks järgmiseks sajaks
aastaks endale valima? Ma
alustasin sellest, kui väga me
tahame olla peremehed oma
maal. Aastasadu oleme me
kogu aeg pidanud end millegi
eest kaitsma või kellegi vastu
võitlema. Ma ei taha sellist
Eestit, kus me peame end iseenda eest kaitsma ja iseenda
vastu võitlema.
Minu jaoks ei ole Eesti
Vabariik betoon, klaas või
pronks, millesse me mälestusi
ja tänu vormime. Minu Eesti
on need inimesed, kellega

koos jagame ühist arusaama ja
vastutust. Ja mitte ainult. Oma
inimestega tahan jagada ka
igapäevaseid rõõme ja muresid. Sest teate. Ma naudin iga
kell parema meelega heade
sõprade seltsis mulgiputru ja
kiluleiba, kui kaugete inimestega peeneid hõrgutisi mõnes
uhkes palees.
Anname igaüks panuse, et
Eesti oleks tõeliselt vaba riik.
Ilma viha, vaenu ja eelarvamusteta. Meil on veel täpselt aasta
jagu aega, et täita eelmise
aasta lõpus ametist lahkunud
president Toomas Hendrik
Ilvese üleskutse – teeme Eesti
sajandaks sünnipäevaks korda!
He ad s auelas ed, täna
on pidupäev ja näitame, et
oskame vääriliselt pidutseda.
Alates homsest kutsun teid igal
hommikul silmi avades mõtlema sellele, mida mina saan
täna teha, et Eesti oleks parem
koht elamiseks. Ilusat vabariigi
aastapäeva!

Foto: Saue Noortekeskus

Head sõbrad! Lubage teid kõiki
õnnitleda Eesti Vabariigi 99.
sünnipäeval. Üks aasta veel ja
ongi sada täis.
See on minu viimane kõne
Eesti Vabariigi sünnipäeval
Saue Linnavolikogu esimehena,
muide, juba kümnes kord. Seepärast saab minu kõne olema
veidi teistsugune kui tavaliselt.

Aga ma kutsun teid, head külalised, nagu sünnipäevalapsele
kohane, avatult mõtisklema
selle üle, kes me oleme ja kuhu
me läheme.
Poliitikutel on kombeks rääkida palju, kuid öelda vähe. Ma
teeks täna vastupidi – räägiks
vähem ja prooviks öelda rohkem.
Kes me, eestlased, siis
oleme? Oleme me vaoshoitud
põhjamaalased? Nostalgitsevad idaeurooplased? Või hoopis edasipüüdlikud sakslased,
kes meie talupoegi aastasadu
valgustanud? Neid jalajälgi,
mis aastatuhandeid siia Maarjamaale on tehtud, on vist võimatu kokku lugeda.
Ajaloolane Lauri Vahtre on
minu meelest päris vahvalt
meie olemuse kokku võtnud
raamatus „Eestlane seest ja
väljast“: „Eestlane joob kohvi
nagu soomlane, õlut nagu
sakslane ja viina nagu venelane. Ainult et viimast väikesest

13 aastat öömatka
Üllar Põld
Saue Noortekeskus
Kui midagi 13 aastat järjest teha,
hakkab pähe kuluma. Selline lugu
on öömatkaga „Matkates vabariigi
aastapäevale“. Poisid-tüdrukud,
sõbrad ja tuttavad annavad meile
ise teada, et me tuleme ja sel korral terve perega. Müügitööd ei pea
enam tegema.
23. veebruari õhtul kell kümme
võtsime suuna Laoküla rongijaamast Kloogaranna merekalda poole.
Kell üksteist seisime kõrgel kaldajärsakul. Eemal paistis lõke. Sinna
oli noortekeskuse meeskond kohale
toonud supi, tee ja Monika tehtud
matkamedalid. Riputasin osalejatele medaleid kaela. Keegi laps
ütles: „See on mul neljas!“, mis
teeb rõõmu ja kohustab jätkama.
Et tuleks viies ja viieteistkümnes.
80 inimest heitis pilgu eemal
põlevale lõkkele ning hakkas ette-

vaatlikult mööda järsku ja jäätunud
kaldajärsakut alla ronima. See on
matka kõige põnevam koht. Siin
peab päriselt ettevaatlik olema.
Esimest korda matka ajaloos oli
laskumine nii ohtlikult erutav, et
mehed jäid appi kätt andma, libisemist peatama ja lihtsalt julgustama.
Kes otsustas tagumiku peal mööda
teravat kiviklibu alla lasta, see peab
endale nüüd uued püksid ostma.
Keskööl laulsime hümni. Oli ka
kuulajaid: Mehhikost, Hispaaniast,
Saksamaalt ja Poolast. Tuleb välja,
et meie matk on ületanud riigi piirid.
Tänan osalejaid, supikeetjaid,
lõkkemeistrit, medalite tegijat, eeskäijat, filmimeest, nõudepesijat,
asjade tassijat, autojuhti, lipukandjat, arvete maksjat, bussijuhti, kellavaatajat. Uskumatult palju abilisi,
et saaks öösel matkata vabariigi
aastapäevale. Noortekeskuse meeskond toimib.

16. märts - 5. aprill
Saue Linna Raamatukogus
Näituse avamine 16. märtsil
kell 18.00
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Olari Rätsep: Meie vabadus on väärt kõrgelt hindamist
Kaitseliidu Saue kompanii
pealiku kõne 23. veebruaril
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva kontsertaktusel

Lugupeetud Saue linnapea,
Saue linna elanikud, kaaskaitseliitlased, külalised! Tänavu
tähistame Eesti Vabariigi 99.
sünnipäeva. Ilus number, kas
pole? Selle 99 aasta sisse on

mahtunud mõndagi ilusat,
koledat, õnne ja õnnetut. Alati
ei ole olnud kõik otsused meie
endi teha, kuid alati on olnud
meie endi teha, kes me ise
oleme.
Eestlasel on kange sisu,
jonn mitte tunnistada peale
surutud võõraid tarkusi – jõuga
kehtestatud diktatuuri varjus oli
Matsi käsi taskus ikka rusikas.
Peatselt jõuab kätte aeg, kui
me oleme olnud kokku vabad
kauem kui okupeeritud. Käesolev vabadus on juba praegu
kestnud kauem kui okupatsiooni-eelne vabadus. On meie
igaühe panus, et see nii ka
jääks.
Meie juubeli eel on hea
teada, et sel korral ei ole me
siin vabaduse hoidmises üksi.
Eesti kuulub Euroopa Liitu,
oleme NATO liikmed, meil on

reaalselt kohal liitlasvägede
esindus koos raskerelvastusega. Õiguse vajadusel liitlastelt abi saada oleme riigieelarve
õige planeerimisega igati välja
teeninud.
Kõik eelloetletu tagab meie
turvalisuse potentsiaalse ohu
vastu, kelle kohta me ajaloost
teame, et ainult jõud või jõuga
heidutamine mõjub.
Vaadates ringi erinevatel
uudistekanalitel ja sotsiaalmeedias, tajun, et mõjutusmeetmed on täite pööretega
käima lükatud. Kui vanasti
olid propagandaplakatid kilomeetri kaugusele tuvastatavad
ja oli selge, kelle poolt ja kelle
vastu need olid suunatud, siis
nüüd on propaganda osavalt
maskeeritud provokatiivseteks
sissekanneteks kõikides kanalites. Sellest annavad tunnistust

ebakindlust ja paanikat süvendavad uudised sotsiaal- ja
alternatiivmeedias.
Kindlasti ma ei väida
praegu, et Euroopal ei ole
probleeme. On ja need on
tugevad, kuid kõik pagulased
ei ole mugavusmigrandid ja
iga märatsev prantslane ei ole
multikulti liberaal.
Ma tahan öelda, et pealkirjad uudisteportaalis ei ole uudised. Alati tuleb kontrollida allikat ja otsida vastaspoole lugu.
Heal ajakirjandusel on tava, et
sõna antakse mõlemale poolele. Alternatiivmeedia alternatiivfaktidega seda loogikat ei
järgi ja uudised peegeldavad
vaid ühe poole nägemust olukorrast. Tulemuseks on killustatud informatsioon, tülli pööranud rahvas ja lihtne on kaduma
usk meie hakkamasaamisesse.

Kinnitades usku iseendasse,
ühiskonda ja rahvasse, oleme
koos tugevamad ja välistele
mõjutustele vähem vastuvõtlikud.
Ma tänan Saue Linnavalitsust pikaajalise toetuse eest
Saue kompaniile ja kinnitan,
et meie koostöö kestab veel
pikalt. Kaitseliit on endiselt
nähtav Saue korraldatud vabaõhuüritustel ja me oleme ikka
näoga inimeste poole.
Sellega seoses kutsun kõiki
osa saama homme Kaitseliidu,
naiskodukaitse ja noorkotkaste
pidulikust jalutuskäigust, mis
kulgeb kell 15 Saue kompanii juurest läbi Keskuse pargi
vabakiriku juurde, kus asetame
pärja vabadussõjas langenute
mälestuseks. Meie vabadus on
väärt kõrgelt hindamist – elagu
Eesti Vabariik.

Naiskodukaitsjad, sealhulgas Saue naised, esmakordselt paraadil
Liisi Kirch
Naiskodukaitse Saue
jaoskonna aktiivne liige
Vabariigi iseseisvumise aastapäev on alati riigikaitseorganite
jaoks tähtis suurpäev olnud.
Siinkohal ei pea ma silmas
sugugi mitte ainult riiklikku kaitseväge. Tähtis on see päev ka
vabatahtlike riigikaitseorganite,
nagu Kaitseliit ja selle alam
üksuse Naiskodukaitse jaoks.
Eesti riigi 99. sünnipäev
väärib eraldi tähelepanu ja
märkimist, sest lisaks tähistamisele kodulinnas olid naiskodukaitsjad esmakordselt, sh
Saue naised, esindatud ülevabariigilisel paraadil Vabaduse
väljakul.
Et rivisamm perfektselt välja
tuleks ja naistele ainult au
teeks, eelnes paraadile külma
trotsides kolm pikka proovi.
Saue naiskodukaitsjatest
käis suurel paraadil marssimas

viis: jaoskonna esinaine Ruth
Pääsuke, juhatuse liikmed Aet
Kala ja Kaiu Melesk, Harju
ringkonna juhatuse liige KaiaTriin Pääsuke ja noortejuht Gea
Liblik. Neli neist marssis laigulises vormis koos relvaga, mis
andis hea treeningkoormuse.
Kurtmise asemel olid kõik väga
õnnelikud saamast osa tähtsast
ajaloolisest sündmusest, rääkimata ühtsustundest, mida
pikad proovid ja preemiaks
uhke paraad endaga kaasa
tõid. Eriti imeline oli aastapäevale kohane ilm – päikesesära
lisas niigi uhkele üritusele pidulikkust.

Hakkajad naised ei jätnud
unarusse kodulinna Sauet
Nagu on saanud traditsiooniks,
pakkusid naiskodukaitsjad Keskuse pargis kuuma teed ja toekat suppi, mille vastu huvi nii
suur oli, et kõigile soovijatele ei
jätkunudki. Supisaba oli pikk ja

kommentaaridena kuulis vaid
mõminat, kinnitamaks kellegi
hinnangut: „Nii maitsev!“.
Järgnes pidulik jalutuskäik,
mida vedasid Saue komando
mehed. Pidulikku välivormi
näitasid linnast paraadilt tagasi
jõudnud naiskodukaitsjad. Taas
olid kaasatud noorkotkad ja
kodutütred, kokku lausa 14
tükki.
Viimaseid tulid tervitama
Harju maleva noorteinstruktor
Reinika Tatter ja Harju maleva
Noorte Kotkaste pealik Janek
Võsu. Et noored pole paar
aastat jalutuskäigul osalenud,
oli see kord nendegi jaoks eriline. Kiidusõnu jagus uhketele
sinistele keepidele ja väga ilusale rivisammule, mille kohta
öeldi, et marssisid paremini
kui mõned Tallinnas suurel
paraadil.
Jalutuskäigu lõpetas pärgade asetamine Eesti vabaduse
eest langenute mälestuskivi

jalamile Saue Vabakiriku juures, millele järgnes teenistus
kirikus.
Vabariigi sünnipäev pole
ainuke kord aastas, kui Saue
aktiivsed naised vabatahtlikena midagi ühiskonnale
tagasi annavad. Juba mitmendat aastat küpsetame
pannkooke Saue noortepäeval,
tühja kõhtu pole keegi pidanud kannatama Saue kohvikutepäeval. Rääkimata isekeskis
korraldatud üritustest: igaaastane jalgrattamatk, igakuised koosolekud, kus lisaks
päevakajalistele teemadele
alati midagi harivat õpetatud
või näidatud, käsitöö tegemise kogunemised, andmaks
heategevuslikele loteriidele
omapoolset panust. Mainimata ei saa jätta panust Eesti
riigikaitsesse, mille jaoks
tagame meditsiinilist abi, harjutame väljaõpetel õpitut ning
toetame mehi formeerimise ja

toitlustamisega. Igaüks leiab
siit endale meelepärase.
Kui sul tekkis huvi meiega
liituda, võta palun ühendust:
saue@naiskodukaitse.ee või
mõne juba tegutseva liikme
kaudu. Võtame vastu kõik
täisealised teotahtelised naised, kel soov heas seltskonnas
midagi kogukonna heaks teha!
N ais ko duk ait s e s t lä bi
aegade annab aimu Saue
Linna Raamatukogus 16.
märts kuni 5. aprill avatud
näitus, mis on pühendatud
organisatsiooni 90. aastapäevale. Aasta lõpuni üle Eesti
ringirändavatel näitustel saab
näha fotosid alates organisatsiooni ennesõjaaegsest
tegevusest kuni tänapäevase
hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja väljaõppega Naiskodukaitse ülevaateni.
Naisko dukait s e lo o di
2. septembril 1927 ja taasloodi
1991. aastal.

10. märts 2017 Saue Sõna

Isikulugu

7

Saue linna teenetemärgi kavaler,
linnasekretär Jekaterina Tikerpuu
Saue Sõna

Ülesandeid on aina juurde
tulnud, nagu tulevalgi aastal
pärast maavalitsuste kadumist.
Bürokraatiat ja aruandlust on
rohkem. Eriti range on riigihangete seaduse nõuetest kinni
pidamine, mis mõnigi kord toob
kasu asemel kahju.
Nüüd on suund ühinemise
tulemusena kokkuhoiu saavutamisele. Kokkuhoid on küsitav,
aga ma pole ühinemise vastu:
koos saab rohkem tehtud, kui
omaette igasse külasse spordirajatisi rajades, mida hiljem
üksi üleval ei jõua pidada.
Minu arust on juhtimisviga,
kui nii väikeses riigis, nagu
Eesti, tekkivad ääremaad. Kahjuks ei tea, kuidas ääremaastumist ära hoida. Kui teaks,
oleksin riigikogus.

Saue Linnavolikogu autasustas
linna teenetemärgiga linnasekretär Jekaterina Tikerpuud
pikaajalise eeskujuliku teenistuse eest Saue Linnavalitsuses
ja teenete eest omavalitsussüsteemi arendamisel. Kes on
Jekaterina Tikerpuu ja mis on
linnavalitsuses sellist, et ta 23
aastat tagasi siia tööle tuli ja
jäi?
Kust sa pärit oled?
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpupeol võttis mind
tantsule ülikooli rektor ja
küsis, kust see pikkade juustega mustlastüdruk pärit on.
Vastasin noore inimese otsekohesusega, et olen Petserimaalt
peri ja suure seto veli. Sellega
me vestlusvoor lõppes. Seto oli
siis sõimusõna, aga võib-olla
tänu sellele pidevale nöögile
on setod traditsioonide säilitamisega vaeva näinud ja nüüd
julged juuri tunnistama.
Mis on sulle lapsepõlvest enim
meelde jäänud?
Vanaisa talu ja sünnikodu jäi
teisele poole Tartu rahu piiri
Vilo valda. Meeles on koduküla
loodus. Küla asus kahel pool
ürgoru kaldal, orus järv. Meeles
on setode ranged usukombed.
Külas oli mäeküljel puust kabel,
kus pühapäeviti jutlust peeti, ja
külapeod, kuhu kogu suguvõsa
kokku tuli. Pidu algas õhtul alles
pärast seda, kui Petseris kirikus
ja surnuaias omaste haudadel
käidud. Meeles on sugulaste
laulud ja pillimeeste imelised
lõõtsalood. Kahjuks on sealt
kadunud suured seto külad
külakultuuriga. Teisele poole
piiri viivad seto kultuuri mõnel
korral aastas siinsed setod.
Kus sa kesk- ja kõrghariduse
omandasid?
Minu kooliikka jõudes kolis
pere Eestimaale. Ostsime
maja. Lõpetasime õega Kanepi
Keskkooli, seejärel mina Tartus
õigus- ja õde arstiteaduskonna.
Miks sa valisid just selle eriala?
Keskkoolis oli klassijuhataja
kindel, et lähen eesti keelt ja
kirjandust õppima või pedagoogikat, sest 10. klassist alates
andsin algklassides aeg-ajalt
tunde, kui õpetajad haigestusid. Ta oli väga imestunud, kui
ütlesin, et lähen juurat õppima.
Olin üsna sinisilmne ja arvasin,
et pean midagi tõsist õppima,
et elus hakkama saada. Ja see

oli õige otsus. Ülikool andis
eriala ja tõsised teoreetilised
alused, alates Rooma õigusest
Euroopa rahvusvahelise õiguse
ja lepinguteni välja.
Milline oli su esimene töökoht?
Viimasel kursusel tuli olla kolm
kuud praktikal. Valisin Tallinna,
kus olin vaid mõnel korral käinud. Harju RSN Täitevkomitees oli kantseleis, mis hiljem
muutus õigusosakonnaks, vaba
instruktori ametikoht. Kevadel,
kui oli suunamine, tuli täitevkomitee sekretär Tamara Hallik
suunamiskomisjoni ja ütles, et
see tüdruk tuleb meile. Tuligi
minna. Ise tahtsin väga Tartusse jääda: kodule lähemal ja
sugulased seal.
Õigusosakonna juhataja,
mu esimene ülemus ja edaspidine ülemuse eeskuju oli Sirje
Õunpuu, kes on aastaid olnud
Harju Maakohtu kohtunik. Tollal käis ta miskipärast pidevalt
parteimajas kohvil. Tuli tagasi,
näost punane, aga ei võtnud
meid kunagi läbi. Istus toolile,
ohkas südamest ja ütles, et
öeldi, et ei tohi asju nii teha,
tuleb teisiti teha. Ja nii järgmise korrani.
Suunamisega koos anti
korter Keilasse. Mäletan siiani
Lõuna-Eesti kuppelmaastikuga
harjunud tüdruku kurba sõitu
mööda lauget ja igavat maastikku Keilasse, millest oli ajaloo
tunnist meeles vaid fakt, et siin
tapeti Alice Tisler.
Millal ja miks just Saue linn?
Mul on see päev, õigemini
õhtu, silme ees. Oli detsember
1993, enne jõule. Olin tööl
Keila Linnavalitsuses juristina.
Arvutasin kollastele kaartidele

tööraamatute alusel saadavaid
osakuid kokku, kui helises
telefon. Helistas tollane Saue
linnapea Orm Valtson ja kutsus mind tööle linnasekretäriks.
Võtsin nädala mõtlemisaega,
kas jätkan suuremas linnas
juristina või lähen väiksemasse
linna kõrgemale kohale. Saue
elanike arv oli siis 3500 kandis. Otsustasin karjääri teha ja
tulin 2. jaanuaril 1994 linnavalitsusse tööle.
Mis on Saue Linnavalitsuses
sellist, et sa tulid ja jäid?
Algus oli väga huvitav. Saue
linn oli just linnaks saanud,
välja tuli töötada kõik linnaelu
puudutavad määrused. Alustasingi linna põhimäärusest.
Töökaaslased olid väga sõbralikud. Eriti innovaatilisena on
algusaegadest jäänud meelde
Anneli Vares, kelle ideed sotsiaalvaldkonna arendamisest
panid vist kogu meie toimivale
süsteemile aluse.
Orm Valtson andis ametnikele iseseisvuse, töö eesmärgid
ja ülesanded pidid ise endale
selgeks tegema. Vahepeal kippusid paljud küsimused – ehitus, planeerimine ja maakorraldus – juriidiliseks taanduma.
Tuli selgitada, et iga ametnik
peab oma töövaldkonda puudutavat seadusandlust tundma.
Meil on olnud väga huvitav
inimeste kooslus. Toredad,
kohusetundlikud ja asjatundlikud kolleegid. Rohkemgi kui
kolleegid, sõbrad, kellele muresid kurta ja igapäevaelus nõu
küsida. kui vaja.
Omavalitsus enam kui 20 aastat
tagasi ja täna – mis on muutunud ja millises suunas?

Linnasekretär ei ole tegelikult
sekretär töö mõistes. Milline on
linnasekretäri töö?
Valla- ja linnasekretäri amet
on ainuke amet, mis seaduse
järgi peab kohalikus omavalitsuses valla- või linnapea kõrval olema ja ainuke ametikoht
kohalikus omavalitsuses, millele on kehtestatud seadusega
haridusnõue. Selle ameti esindajal peab olema õigusalane
kõrgharidus.
Kõige olulisem töös on vist
seadusekuulekus. Olen ju selleks tööle võetudki, et tagada
linnavalitsuse ja volikogu tegevuse seadustele vastavus.
Eraõigusel ja avalikul õigusel
on suured erinevused. Eraõiguses võib kõike teha, mis pole
keelatud, aga avalikus õiguses
on vastupidi. Kui tahad midagi
teha, tuleb leida seaduse säte,
mis seda teha lubab.
Teiselt poolt olen töös südameasjaks pidanud linnavalitsuse mainet ja linnavalitsuse
kui meeskonna huvide esindamist uute ülemuste ja nii
mõnigi kord ka volikogu ees.
Mis valmistab sulle su töös
rõõmu, mis mitte?
Mulle meeldib mu erialane töö,
meeldib inimesi aidata, selgitada ja põhjendada, kui vaja.
Raskem osa on olnud IT arenguga kaasas käia. Olin kõvasti
üle 30 aasta vana, kui arvutit
kasutama hakkasin. Õnneks on
mul mingi alateadlik taip, mis
aitab uute süsteemide toimimise põhimõtetest aru saada.
Stressi tekitab ehk liialt
arenenud vastutustunne. Kui
inimesed pole rahul, tunnen,
et ka minu poolt oleks nagu
midagi tegemata. Kõigile tööl

tekitavad aga kõige rohkem
stressi olukorrad, kui volikogu
pole rahul valitsuse tööga, kelle
ta ise ametisse nimetas. Siis on
tunne, et tee või ära tee, ikka
on kõik halvasti. Õnneks on
seda harva ette tulnud.
Mõni vahva vahejuhtum Saue
Linnavalitsuses töötades?
Minu puhul on need põhiliselt
seotud tähevigadega. Olen linnavalitsuse liikmetele istungi
päevakorra asemel saatnud
situngi oma. Kord moondasin
linnapea nime nii, et endalgi
oli hiljem häbi lugeda. On tulnud ministeeriumi ametnikult
vabandust paluda, et isiklik
saunapilt läks valele aadressile.
Kord oli Saue koolis detailplaneeringu avalik arutelu,
mis lõppes pärast üheksat
õhtul. Päeval sadas vihma,
õhtul lund. Auto oli lume all,
uksed kinni külmunud. Ainult
tagaluuk tuli lahti. Vingerdasin
sealt sisse ja mõtlesin, et küll
on hea, et lund sajab. Kui keegi
näebki, ei tunne ära, et tegu on
linnasekretäriga.
Aastaid sõitsin tööle isa
käsitsi juhitava sapakaga.
Lihtsalt oli olemas ja liikus.
Linnavalitsuse ees seisis tuliuus mikrobuss, linnapea must
mersu, abilinnapea punane –
või vastupidi – ja minu punane
sapakas nende vahel. Kord
kohvipausi ajal arutluse käigus
ütlesin, et mulle meeldivad
omapärased väikese kiiksuga
inimesed, kahju, et ise selline
ei ole. Üks kolleegidest vastas,
et sa oled vägagi omapärane:
sõidad sapakaga.
Kes on Jekaterina Tikerpuu töövälisel ajal, mis talle meeldib?
Lapsed, loodus ja loomad.
Olen maatüdruk ja hingelt
selleks jäänudki. Tallinn ja
kaubakeskused on väsitavad.
Pigem puhkan rohides ja loodust nautides. Eesti loodus on
imeline ja Eestis on imelised
inimesed, kes on loonud imelisi paiku, kus kas või söömas
käia. Enamus kohti on mul veel
avastamata.
Lugeda mulle meeldib ka.
Muusika paneb endiselt jala
tatsuma ja tantsin ka, aga
enam mitte nii kergejalgselt.
Arvan, et olen tütrepojale
huvitav ja toimekas vanaema,
aga tema on masinamees.
Pean õppima, et õigesti teada
ta autoparki kuuluvaid mudeleid: ekskavaator, sahk ja mitte
konksuga auto, vaid hoopis
puksiir.

Vaba aeg
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VAT teatri etendus
„Müller peab lahkuma!“ Sauel

„Täna algab uus elu“
Saue Kontserdisaalis

Saue Huvikeskus

Saue Huvikeskus

18. aprillil kell 19 etendub Saue Kontserdisaalis VAT teatri etendus „ Müller peab
lahkuma“.
Lapsesuu ei valeta. Aga lapsevanema
oma?
Lapsevanemad on kogunenud klassijuhataja tundi selge eesmärgiga – tagandada
õpetaja Müller! Klassijuhataja on kaotanud
klassi üle igasuguse kontrolli ja toetava
õppekeskkonna asemel valitseb anarhia.
Kurjad keeled räägivad, et selle taga on
probleemid õpetaja isiklikus elus. Lapsevanemad ei saa silmi kinni pigistada, kui
mängus on nende maimukeste tulevikuväljavaated. Nende ehmatuseks ei kavatse
kogenud pedagoog aga oma saatusega
leppida, vaid asub vasturünnakule.
Tuntud saksa autor Lutz Hübner kirjeldab terava huumoriga lapsevanemate
heitlusi haridusmaastikul. Eduühiskonnas
tähendab heasse kooli pääsemine helge
tuleviku kindlustamist. Seepärast tormavad täiskasvanud lahingusse nii raevukalt,
et tasapisi hakkab segamini minema, kelle
nimel üldse võideldakse. Selles sõjas on
rindejooned ammu segamini paisatud.
Enam ei saa sellestki aru, kas pedagoog

Vana Baskini Teater tuleb 25.
märtsil kell 19 Saue Kontserdisaali
etendusega „Täna algab uus elu“.
Näidendi autor Robert Caisley
juhib draamakirjanduse programmi
Idaho Ülikoolis ja on kirjutanud
enam kui kümme näitemängu.
Komöödia „Lucky me” – meil
„Täna algab uus elu” – tõi esmakordselt lavale New Jersey Repertory Company 2014. aasta suvel.
Sara elab korteris koos oma
vana isa Leoga, kes on jäänud
pimedaks ega käi enam väljas.
Seni on isal õnnestunud kõik Sara
austajad eemale peletada. Siis aga
asub naabermajja elama Tom. kes
töötab lennujaama turvateenistuses.
Tom hakkab Sara juurde üha
sagedamini sisse astuma, algul
selleks, et naist tema hädades
aidata, nimelt jälitab „õnneseent“
Sarat pidevalt mingi ebaõnn. Küll
sajab korteri lagi vihma ajal läbi,
küll surevad tema kuldkalakesed
või kaob ära tema hoolde antud

on liitlase või vastase rollis. Kellel oleks
seejuures veel jaksu pärida, mida lapsed
ise soovivad?
„Müller peab lahkuma!“ jõudis Saksamaal lavalaudadele 2010. aastal ja osutus
suureks hitiks. 2015. aastal valmis näidendi põhjal menufilm. Eesti lavaversioonis asub südika õpetaja Mülleri rolli Elina
Reinold.
Autor Lutz Hübner, tõlkija Mihkel Seeder, lavastaja Margo Teder, kunstnik Pille
Jänes, valguskunstnik Triin Hook.
Osades Elina Reinold, Liisa Pulk, Maria
Avdjuško, Meelis Põdersoo, Ago Soots ja
Tanel Saar. Fotograaf Siim Vahur.
Piletid hinnaga 13 / 17 eurot müügil
Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
E-N 15-18.

kass. Sara isa püüab aga Tomi
igal moel eemale peletada, teeseldes pimedat pahurat vanameest.
Kuivõrd Sara varasemad suhted
meestega on luhta läinud, on ta
kaotanud usu tulevikku ja on enesesse sulgunud.
Caisley mõnusa huumoriga
kirjutatud näidend rõhutab ilma
liigse näpuviibutamiseta vajadust
olulisi asju välja öelda ja võimaldab neljal näitlejal luua erinäolisi
karaktereid.
Tüki kõige põnevam tegelane
on Leo, kelle vaimukad dialoogid
Tomiga kruvivad üles pingeid. Kui
Tom on valmis suhteid lõpetama,
purskab Sara välja perekonna
mineviku traagilised sündmused
ja lugu saab klassikalise õnneliku
lõpu.
Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik
Jaak Vaus, tõlkija Reet Kandimaa.
Mängivad Raivo Rüütel, Külli
Reinumägi, Eduard Salmistu (Rakvere Teater) ja Aleksander Ots.
Piletid hinnaga 14 / 16 eurot
müügil Saue Huvikeskuse E-N
15-18 ja Piletimaailmas.

Talvine tantsupäev vihmas
Foto Mati Tõnismäe

Marika Salu
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi eestvõttel toimus 3. märtsil järjekorras viies
Tallinna talvine tantsupäev
„Miki läeb Piritalt merele“.
Selleks puhuks kogunesid
tantsijad Pirita velodroomile,
et üheskoos üks meeleolukas
tantsupidu maha pidada.
Ligi pooltuhat Tallinna ja
Harjumaa rühmade rahvatantsijat oli tulnud Mikit merele

saatma. Teiste seas Saue
Kägara rahvatantsijad (pildil).
Kuigi hommikust alates
sadas lörtsi ja vihma, tõmbas taevas veidi enne algust
tantsupeoliste heaolu peale
mõeldes vihmaluuke veidike
koomale.
Tantsupäev algas meeleoluka rongkäiguga velodroomile, kus tantsiti pärimustantse
ja juba klassikaks muutunud
Mait Agu tantse.
Vihmamärjal velodroomil

tantsimine on igapäevasest
tavatum, kuid väga lõbus ja
meeldejääv kindlasti. Eks
oligi üks eesmärk kokku tulla
ja end tantsides lihtsalt hästi
tunda.
Kõiki tantse võis tantsida
enda ringis ja nii, nagu kodus
õpitud. Samuti võis valida,
millised võtta ja millised jätta.
Pidu lõppes hoogsa perekonnavalsiga.
Toredat tantsupäeva jäävad
meenutama mõnusad fotod.

Lühikursus aiapidajatele

Ühendvalla talendikonkurss

Saue Huvikeskus

Koppelmaa küla selts on võtnud südameasjaks üles otsida ühendvalla – Saue, Nissi ja
Kernu vald ning Saue linn – talendid.
Talendikonkursi finaal toimub 23. juunil
Koppelmaal Endla turismitalus.
Finalistidel on au esineda professionaalsel välilaval, kus lisaks neile saab ürituse
käigus näha ja kuulda hinnatud külalisesinejaid.
Finaali pääseb 10 kõige andekamat etteastet, mille valib videoetteastete põhjal välja
kogenud žürii. Finaliste hindavad oma ala
spetsialistid, välja on pandud ahvatlevad
auhinnad.

Kahel märtsikuu teisipäeval
ootame Sind saama praktilisi
teadmisi aiapidamisest maastikukujundaja Janne Põlluaasa
juhendamisel.
Esimesel korral keskendutakse maitsetaimede ja köögiviljade kasvatamisele ruutmeetripeenardel.
Sellised peenrad näevad
nägusad välja, hooldamine on
lihtne ja saak sobivate tingimuste
korral rikkalik.
Loengus saad teada, kuidas
valida köögiviljapeenrale asukoht, milliseid materjale kasutada rajamiseks, millist mulda
taimed vajavad ja kuidas külvata,
istutada ning hooldada maitsetaimi ja köögivilju.

Koolituse teises osas on tähelepanu all pilkupüüdvad okaspuuvormid ja värvikad lehtpõõsad ning -puud koduaias.
Koduaeda sobivad väikese- ja
keskmisekasvulised okaspuud ja
põõsad. Sortiment on aga aianduskeskustes muutunud nii rikkalikuks, et mõnikord on keeruline
valikuid teha – kes kellega kokku
sobib, milliseid tingimusi taimed
heaks edenemiseks vajavad, kui
suureks taim kasvab ja kui palju
tuleb talle kasvuks ruumi jätta.
Kursuse tasu on 30 eurot.
See toimub 21. ja 28. märtsil
kell 18-20 Saue koolimajas ruum
112.
Info ja registreerimine Saue
Huvikeskuses, e-posti aadress
huvikeskus@saue.ee, telefon
523 4339.

Eelvoor
◊ Vajalik on eelnev registreerimine – tähtaeg
17. aprill 2017.
◊ Osale üksi, kahekesi või grupina.
◊ Registreerimiseks laadi talendikas video
pikkusega kuni kolm minutit üles Youtube’i
ja saada video link meiliaadressile talen-

Finaalile järgneb afterparty, kus esinevad ansamblid Smilers ja Kukerpillid.
◊ Žüriis on Smilersi ja Kukerpillide liikmed.
◊ Tegemist on pereüritusega, kus lusti ja
tegevusi suurtele ja väikestele: batuudilinnak, monsterauto, Euroopa parimad
moto-trikiratturid, julgemad saavad lennata helikopteriga jne.
◊ Õhtu lõpetab vägev ilutulestik.

did2017@gmail.com. Kindlasti lisa lühike
kirjeldus enda ja / või grupi kohta.
◊ Osalema on oodatud inimesed igas vanuses.
◊ Žürii vaatab läbi kõik tähtajaks registreerinud kandidaatide tutvustused ja
videod.
◊ Finalistid selguvad 21. mail 2017 ja nendega võetakse ühendust.
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Uuel aastal uue hooga

13. Eestimaa talimängud

Saue TKD juhatus

Terje Toomingas

Aasta alguse s oli Saue
Taekwondoklubil (TKD) hea
võimalus treenida Koreast
tulnud treenerite käe all. Teatavasti on taekwondo pärit
Lõuna-Koreast ja seal väga
populaarne spordiala.
O r ganis at sio on Wo rld
Taekwondo Peace Corps saadab igal aastal oma saadikud
üle maailma taekwondo klubisid külastama, neile korea kombeid õpetama ja oma silmaga
veenduma, et taekwondo on
igal pool armastatud spordiala.
Sauel olid korealased kolmandat korda. Sel korral olid
meil külas musta vöö neljanda
dani meistrid Yoo Seung Eon
ja An Han Sol. Laste jaoks oli
väga põnev kohtuda nii kaugelt tulnud meestega, kes ei
räägi peaaegu sõnagi inglise
keelt. Vaatamata sellele, said
kõik jutud aetud, trennid tehtud ja iga lapse pildialbumit
jäävad kaunistama vahvad
pildid Korea meistritega. Meilt
said korealased kingiks Saue
linna sallid, Saue Noortekeskuse särgid, sooja andva tee
ja termosed.
Pärast kõva trenni korealastega olidki käes Eesti lahtised

Saue linn võttis osa 13. Eestimaa talimängudest 3.-5. märtsil Valgas.
Sel korral esindas Saue linna
14 sportlast: Andres Kaarmann,
Valdis Toomast, Timo Hallist,
Kristo Kraus, Karmo Hurm,
Mart Riga, Veljo Reinik, Jürgen
Jõepera, Marko Pruus, Karel
Uurits, Tarvo Piip, Trent Tõnisson, Kerttu-Lisett Parrik ja Valve
Vahar. Nad võtsid osa malest
(4. koht), korvpallist (14. koht),
mäesuusatamisest (13. koht),
lumelauasõidust (13. koht) ja
juhtide võistlusest (2. ja 3. koht).
Palju õnne Saue linna sportlastele! Kohtumiseni 42. Eesti
linnade suvemängudel 8.-9.
juulil Valgas.

Eesti lahtistelt võitlusspordi mängudelt tuli Saue TKD koju paljude medalitega. Foto: Mari Tammur

võitlusspordi mängud, kus
meie lapsed võistlesid kahel
päeval.
11. veebruaril läksid Tondiraba jäähalli saalis matile
meie heledamat tooni vöödega
sportlased
Medaleid jagus. Sören Vaher
Kuld, Säde Vaher ja Joonas
Vuks tulid hõbemedalile. Venno
Vahtras, Sten-Martin Strand ja
Sander Filipp Ilm said pronksmedalid. Aaron Küttis võttis
kadettide kategoorias pronksi
ja juuniorides neljanda koha.
Väga tublilt võistlesid ka
Robin Laan, Jorsten Hain ja
Villem Vahtras, kuid poodiumile nad sel korral ei jõudnud.
12. veebruaril võistlesid juba
kogenud sportlased

Sofia Samoilova võistles
esmakordselt täiskasvanute
kategoorias ja võitis esikoha.
Samuti tõid kuldmedali koju
Kaspar Aadli ja Diana Galaktionova.
Kaur Kippar võistles kahes
kategoorias. Oma vanuseastmes sai ta hõbe- ja vanemas
kategoorias pronksmedali. Ka
Eloura Charles astus üles oma
ja vanemas vanuseklassis, teenides mõlemas pronksmedalid.
Pronksile tulid ka Elizaveta Nikiforova ja Aleksandr Muskevitš.
Pärast rasket nädalavahetust võistlustel suundus
meie treener Alex Galaktionov
treening- ja võistluslaagrisse
Araabia Ühendemiraatidesse,
et naastes hakata lapsi ette
valmistama võistlusteks Soomes ja Lätis.

Vasakult: Saue linnavolikogu esimees Valdis Toomast (II koht) ja
Saue abilinnapea Andres Kaarmann
(III koht), kes juhtide mitmevõistluses – takistusrada, kahurivedamine,
granaadiheide ja kaalude kaalumine
– väga edukalt võistlesid

Saue maletajad saavutasid üheteistkümne Eesti linna hulgas tubli 4. koha.
Paremalt Tarvo Piip, Karel Uurits, Valve Vahar, Trent Tõnisson ja KerttuLisett Parrik

Vanem ja noorem generatsioon
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Fotomeenutus Eesti
sünnipäevast Midrimaal

PIIBEL KAANEST
KAANENI
Kuidas end heitlikus maailmas
siiski turvaliselt tunda?
Kuidas säilitada südamerahu,
armastada ennast ja ligimest?
Vastuseid meie igapäevaelu
küsimustele otsivad piiblist
EELK Rannamõisa koguduse
õpetaja, raadiopastor Aare
Kimmel, EELK Keila koguduse
õpetaja Marek Roots ja EELK
Keila koguduse pastor, misjonär
Juha Väliaho.
Tule Sinagi kuulama ja küsima
neljapäeviti kell 18 Saue
Päevakeskusesse Kütise 4!
Müügil kristlik kirjandus ja CDd.

AS SAMI võtab tööle
PAINUTUSPINGI OPERAATOREID
nõutav töökogemus CNC
painutuspingil (AMADA)



KEEVITAJAID

nõutav töökogemus
keevitajana (MIG/MAG)



Pakume




huvitavat tööd edukas
ettevõttes Sauel
toredat töökollektiivi
stabiilset töötasu

Täiendav info ja kandideerimine

„Palju õnne vabariigi aastapäevaks!“ soovis lasteaia
direktorile Diana Kuntorile ja linnapea Harry Pajundile
iga kooliminev laps. Fotod: Sirje Piirsoo





Telefon 5308 7205
sami@sami.ee
Tule 20, 76505 Saue

Lastele esines tantsupaar Brigitta Toomingas ja Robert
Tarlap. Brigitta on Saue lasteaia vilistlane

TULGE UJUMA
Avavalss nagu päris presidendi vastuvõtul

Suupisted valmisid rühmades enne vastuvõttu.

Saue Päevakeskuse tegemised
Avatud on Laine Luigese maalide näitus.
◊ 10. märtsil lauluklubi Saue
Valla Kultuurikeskuses,
osalustasu 3 eurot maksta
kohapeal.
◊ 22. märtsil külastame Tallinna loomaaia uut õppeja teaduskeskust. Info- ja
reklaamiosakonna juhataja
Inari Leimann tutvustab
õppe- ja teadusklasse. Konverentsisaalis vaatame filmi
loomade safarist ja selle
mõjust loomadele. Soovijad
külastavad uut mini loomaaeda ja elevandimaja.
Loomaaia pilet maksab 4
eurot, kino pilet 2 eurot,
mis makstakse kohapeal

◊

◊
◊

◊

loomaaia kassasse. Vajalik
registreerimine.
24. märtsil kell 11 Saue
Valla Kultuurikeskuses filmi
„November“ vaatamine.
Pilet 3 eurot maksta kohapeal. Täpsem teave päevakeskuses.
24. märtsil kell 18.30 lauluklubi.
30. märtsil kell 15 räägib
Aidu Ots Madagaskari muljetest ja näitab pilte.
5. aprillil alates kell 10
Hindpere Optika korraldatud
silmade kontroll ja prillide
tellimine. Silmade kontroll
15 eurot, prillide tellijatele 8
eurot. Info ja registreerimine
5323 2454.

◊ 6. aprillil vaatame Tallinna
Draamateatris etendust
„Pangalaen“.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse
muusikali „Mamma mia“
vaatama.
◊ 30. juunil kell 14 Ontika
mõisas Anton Tšehhovi
„Provintsi traagika“. Kohtade arv on piiratud.
◊ 1.-8. oktoober reis Rumeeniasse. Hind 280 eurot. Esimese osamakse, 100 euro
tasumise tähtpäev 9. märts,
teise osamakse, 180 euro
tasumise tähtpäev 1. august.

Seltsingud
◊ 31. märtsil kell 16 seltsingu
Tammetõru koosviibimine.

KA LAUPÄEVAL!
SAUE UJULA
LAUPÄEVITI
AVATUD 9-16
Korraldab Saue Päevakeskus:

TARGAD TOITUMISOTSUSED

EAKATELE

ARUKAS DIEET
TERVISLIK KAALULANGETUS
Esineb tervisenõustaja ja eratreener

Tervisenädal päevakeskuses 10.-13. aprillil
10. aprill
◊ Kell 12.15 kõneleb Ligita
Haavik Tervise Abi OÜ-st
uuest riiklikust süsteemist
seoses abivahenditega. Kuidas nõustada inimest? Mida
peab selleks teadma? Abivahendite tutvustus.

11. aprill

◊ Kell 9-10 tervisevõimlemine
(juhendaja Elena Kalbus)
noortekeskuse II korruse väikeses võimlemissaalis. Võimlemine on kõigile avatud.

◊ Kell 9-10 daamide võimlemine (juhendaja Jane
Põldmäe) noortekeskuse I
korruse suures saalis. Võimlemine on kõigile avatud.
◊ Kell 10 eakate toitumisteemaline arutelu noortekeskuse I korruse suures saalis. Toitumisnõustaja Mirko
Miilits on tegelenud just
eakate toitumisprobleemidega ja kinnitab, et kunagi
ei ole hilja teha elus muudatusi. Soovijad saavad lisaks

tasuta loengule 5 euro eest
(maksmine kohapeal läbiviijale) teha ala parimatel
aparaatidel sisemise tervise
mõõtmise, millele järgnevalt
saab juhatust edaspidiseks.

Esimesed

sammud

Teisipäeval
11.04.2017
10:00
(kestus ca 2 tundi)

Saue
Noortekeskus
TASUTA
KOOLITUS!

12. aprill

◊ Kell 11 kepikõnd.

13. aprill

◊ Kell 12 loeng „Tervistavad
kristallid“: kodu energia ja
kaitse loomine, armastus
ja pereõnn, lapsed, tervis,
küllus.

Soovi korral võimalik teha

kehakoostise analüüs
HINNAGA 5.-

www.mirkomiilits.ee

10. märts 2017 Saue Sõna

KUULUTUSED
Teenused

SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.
arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 56703447
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste
raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!

Teated ja reklaam
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Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53 529 476
email: mehitus@gmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud.
Pärast töövälist aega teenuse
osutamine kokkuleppel. Hooldus, rehvide vahetus, diagnostika. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii. Tel
5029075.
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. Tel
55518638.

Ostan teie kasutusena jäänud
sõiduauto, võib olla remonti
vajav, pakkuda võib ka vene
autot. Tel 56298239.

ja kask kotis, kivisüsi. Sakus
ja Sauel transport tasuta. Tel
56924924, 6379411, www.
leilibrikett.ee.

korterit Sauel või läheduses.
Koduloomi ei pea, ei suitseta, pidusid ei pea. Rauno,
53303631.

Müün

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele
tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.

Varia

Müüa venivad pukseerimisköied
(20mm läbim ja katkemistugevus 8,3 t, 24mm -12t, 26mm13,9t). Hind vastavalt kaalule.
Kätte saab Sauel, Sakus .Kokkuleppel on võimalik saata
pakiautomaati üle Eesti. Tel
58588936, e-mail enno.end@
mail.ee.

Pakun tööd

Müüa puitbrikett alates 120 €/
tonn. Pellet 8 mm 170 €/960kg.
Hinnad koos transpordiga Sauel
ja selle lähiümbruses. Info tel
5011898.
Müüa toored küttepuud – lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm,
haab 36€/rm, kask 39€/rm,
saar 39€/rm. Kogus alates 7
rm, transport hinna sees. Tel
55518498.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Ostan muruniiduki, murutraktori. Võib ka vene mf või mtz-05,
mis võivad vajada remonti. Paku
julgelt tel 53468430.

Kinnisvara
Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m avale 1495
eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4m avale 1150 eurot. Tõstuks
2,5 m x 2 m 450 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809,
info@koduvärav.ee.
Pellet premium 8 ja 6mm
175€/960kg, erinevad puitbriketid a.l 140€/960kg, lepp

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.
Püsiva sissetulekuga meesterahvas otsib üürimiseks 1-2-toalist

Ele IluStuudio Sauel otsib
enda töökasse kollektiivi
juuksurit ja
küünetehnikut
www.elestuudio.ee
ele@elestuudio.ee
Tel. 534 89 016

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

Keilas asuv trükikoda otsib
kujundajat, trükkalit, müügiesindajat, järeltöötlejat. Täis- või
osaline tööaeg, kodus töötamise
võimalus. Lisainfo: info@notes.
ee
Tammevana pubi vajab baaridaami-klienditeenindajat. Telefon 5648 2025. E-posti aadress
info@tammevana.ee.
Otsime 1,5- ja 2-aastastele
lastele haiguste ajaks hoidjat
Sauel. Tasu kokkuleppel. Kontakt 56477939.

Otsin tööd
Kohusetundlik ja korralik
keskealine naine otsib tööd.
Oman 15-aastast kogemust
laos logistiku ja juhina. Ootan
erinevaid pakkumisi. Tel
53345382.
Mälestame
SALME ROOD
17.01.1920 -28.02.2017
Saue Päevakeskus
Seltsing Tammetõru

Sügava kaastunne kalli
naabri
VELLO TAMME
surma puhul.
Langetame leinas pea,
tundes kaasa lahkunu
abikaasa Lindale,
lastele ja lastelastele.
Utno pere
Avaldame kaastunnet
lähedastele
TOIVO KRIMSI
surma puhul
Saue Päevakeskus

Müüa elamu- ja
paariselamukrundid
Saue linna kõrval
Müügiinfo
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

Teated ja reklaam
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Hea korteriühistu esindaja!
Eesti Korteriühistute Liit koostöös Lääne-Harju konstaablijaoskonnaga
kutsub osalema infopäeval

TURVALISUS KORTERMAJAS
23. märtsil kell 16:00
Saue Gümnaasiumi IV korruse auditooriumis (Nurmesalu 9, Saue)
Infopäeva kava:
16:00 - 16:10

Avasõnad
Harry Pajundi, Saue linnapea

16:10 - 16:55

Süütegude ennetamine kortermajas ja selle ümbruses,
probleemid ja piirkonnapolitsei töö
Mart Meriküll, Lääne-Harju konstaablijaoskond, piirkonnavanem

16:55 - 17:10

Märka ja teata - Maksu- ja Tolliameti soovitused korteriühistutele
Tiit Kõluvere, Sander Leedo ja Priit Ränk, Maksu- ja Tolliamet

17:10 - 17:55

Koduohutus
Ragnar Neudorf, Päästeameti Keila komando pealik

Paus
18:10 – 19:40

Mida peab korteriühistu juhatus teadma, kui majas on rahurikkuja,
kes ei austa ühiselu reegleid; korteri sundvõõrandamise küsimused;
probleemid parkimisega
Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja

Kuni 20:00

Soovijatel võimalus esitada oma kortermaja ja korteriühistut puudutavad
küsimused otse piirkonnapolitseile, MTA, Päästeameti esindajatele ja juristile

Infopäeval osalemine TASUTA
Vajalik eelregistreerimine tel. 627 5740 või ekyl@ekyl.ee.
Soovitame lisaks täita ära küsimustiku korteriühistu esindajale (avaneb eelnevale lingile vajutades).
Küsimustiku viimase vastusega võite saata ette ka oma küsimuse, millele soovite infopäeval vastuse
saada.
Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

MÜÜA UUED KORTERID SAUE TAMMIKU PIIRIL
KADAKAMARJA 23 MÜÜGIINFO

MORTEN AAVIK
50 656 47
morten@sauekodu.ee
www.sauekodu.ee

