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Saue linna 2008. a eelarve täitmine

Ingrid Niid

Saue Linnavalitsuse pearaamatupidaja
Saue linnavolikogu võttis
2008. a eelarve vastu 24. jaanuaril 2008 ja lisaeelarved 19.
juunil ja 16. oktoobril 2008. a.
Eelarveaasta kestel lülitati
eelarvesse sihtvahendeid ja
tehti eraldusi reservfondist.
Tulude kogumahuks kinnitati Saue Linnavolikogus
2008. aastaks koos lisaeelarvetega 107 637 tuhat krooni.
Kulude eelarve kogumahuks
koos lisaeelarvetega kinnitati
124 396 tuhat krooni. Finantseerimistehingute
mahuks
kinnitati 16 759 tuhat krooni.
Sihtrahadena suunati 2008.
aastal eelarvesse 1076 tuhat
krooni.
Tulude eelarvet täideti
101%, (2007. a 115%) tulusid
Koodi nr
30
32
35
38

laekus kogusummas 110 137
tuhat krooni. Tulude täitmise
mahust moodustasid suurima
osa maksutulud — 76 520
tuhat krooni, sellele järgnesid
riigieelarve eraldised ehk toetused 22 503 tuhat krooni ja
omatulud 10 066 tuhat krooni. Väiksema osa kogutulude
mahust moodustasid muud
tulud — 1048 tuhat krooni.
Saue linna suurima tuluallika, üksikisiku tulumaksu
laekumine suurenes võrreldes
2007. aastaga 18,4%. Langusesse pöördunud majandus
andis eelarves tunda alates
septembrikuust, kui tulumaksu laekus 90% arvestuslikust
laekumisest keskmiselt ühe
kalendrikuu kohta. Kui aas-

Tulude nimetus
Maksud
Kaupade ja teenuste müük
(omatulud)
Toetused
Muud tulud

Eelarve täitmine
101%
102%
100%
147%

tatel 2005, 2006 ja 2007 nelja
viimase kuuga laekus 33,2%
aasta tulumaksust, siis 2008.
a samal perioodil laekus tulumaksu 31,6%.
Kulude eelarve täideti
91% (2007. a 90%) ulatuses, summas 114 617 tuhat
krooni. Avaliku korra ja riigikaitse kuludeks planeeritud eelarveid täideti 100%,
majandusvaldkonnas 95%,
haridusvaldkonnas 94%, elamu-kommunaalmajanduse
valdkonnas 93%. Madalaim
eelarve täitmine — 63% —
oli tervishoiu valdkonnas,
sest planeeritud 2-etapilise
Gordoni perekooli II etapp jäi
huviliste puudumisel toimumata.
Kogukuludest
kulutati
2008. aastal haridusele 51 357
Koodi nr
15
20
4
50
55
6

tuhat krooni ehk 45% (2007. a
41 101 tuh kr ja 53%), majandusele ja keskkonnakaitsele 29 190 tuhat krooni ehk
25% (2007. a 12 855 tuh kr ja
16%), üldvalitsemisele 13 352
ehk 12% (2007. a 11 193 tuh
kr ja 14%), kultuurile ja vabale ajale 11 554 tuhat krooni
ehk 10% (2007. a 8780 tuh kr
ja 11%), sotsiaalsele kaitsele 8831 tuhat krooni ehk 8%
(2007. a 5030 tuh kr ja 6%),
avaliku korra tagamiseks 200
tuhat krooni, riigikaitse toetamiseks 80 tuhat krooni ja tervishoiule 53 tuhat krooni.
Kululiikide lõikes moodustasid suurima osa tegevuskulud summas 81 110
tuhat krooni (2007. a 64 274
tuh kr), järgnesid kulud investeeringuteks — 23 511

Kululiigi nimetus
Investeeringud
Laenukohustused
Eraldised, subsiidiumid, toetused
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud

Eelarve täitmine
98%
100%
91%
91%
89%
58%

tuhat krooni (2007. a 8465
tuh kr) eraldistele ja sotsiaaltoetustele 9228 tuhat krooni
(2007. a 5718 tuh kr). Muude
kulude kandmiseks (sh intressikulu) kulutati 768 tuhat
krooni (2007. a 784 tuh kr).
Finantskohustuste täitmiseks
(laenude ja liisingute tagasimakseteks) kulutati finantseerimistehingute eelarvest 3900
tuhat krooni (2007. a 4025
tuh kr).
Investeeringute eelarvet
täideti 98%, tegevuskulude
eelarvet 90%, eraldiste, toetuste eelarvet 91%, muude
kulude eelarvet 58%. Muude
kulude all kajastatakse muuKoodi nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

hulgas ka reservfondi, millest
tehti eraldusi 68%. Finantseerimistehingute
üldeelarves
täideti laenukohustuste eelarvet 100%.
Olulisemateks investeeringuteks 2008. aastal olid
Tule tn koos kergliiklustee
ja tänavavalgustusega, Segu
tn, koolimaja fassaad, varikatus, garaažihoone, lipuväljak,
Ladva, Tammetõru ja VanaKeila mnt laiendused koos
kergliiklusalaga.
2008. a eelarve ja tegevuskava täitmise kohta avaldatakse põhjalikum ülevaade
pärast 2008. a majandusaasta
aruande auditeerimist. 

Tegevusala nimetus
Üldvalitsemine
Riigikaitse
Avalik kord
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu-kommunaalmajandus
Tervishoid
Kultuur, vaba aeg
Haridus
Sotsiaalne kaitse

Eelarve täitmine
86%
100%
100%
95%
82%
93%
63%
88%
94%
84%
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Linnavolikogu 37. istung
Saue Linnavolikogu V koosseisu 37. istung toimus 18. detsembril 2008. Volikogu liige Ero Liivik esitas enda ja volikogu
liikme Andres Pajula nimel arupärimise volikogu esimehele.
Arupärimine käsitles Saue Vallavolikogu ühinemisettepanekut
ja palus volikogu esimehel sellele vastata 10 tööpäeva jooksul.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Harju maakonna arengustrateegia 2025
(12 poolthäälega, üks vastu, üks erapooletu,
võeti vastu otsus nr 164)
2. Saue linna 2009. aasta eelarve (III lugemine)
(12 poolthäälega, 3 erapooletut, võeti vastu määrus nr
57)
3. Saue linna jäätmehoolduseeskiri (II lugemine)
(Ühehäälselt võeti vastu määrus nr 58)
4. Saue Lasteaed Midrimaa põhimäärus (II lugemine)
(Ühehäälselt võeti vastu määrus nr 59)
5. Saue linna Töö pst 5 ja Vana-Keila mnt 80 kinnistute
detailplaneeringu kehtestamine
(14 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 165)
6. Tule tänav T1 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
(Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 166)
7. Aruanne linnavalitsuse II poolaasta tööst
(Info võeti teadmiseks)
8. Linnavalitsuse 2008. aasta töötulemuste hindamine
Toimus nimeline hääletamine, poolt hääletasid Kalev
Lillo, Erki Kuld, Harry Pajundi, Malle Liiv, Rainer Šternfeld,
Urmas Viilma, Valdis Toomast, Madis Milling, Raivo Ojapõld, Malle Liiv, Anne Teetamm, Matti Nappus.
Vastu hääletas Ero Liivik, erapooletud olid Vello Krohn,
Priidu Kalbre.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsuse 29. istung
Saue Linnavalitsuse 29. istung toimus 17. detsembril 2008.
aastal, päevakorras oli:
1. Tõkke tn11 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 485/.
2. Ridva tn 6 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 486/.
3. Pärnasalu tn 19 ja Pärnasalu põik 9 elektritoitele ehitusloa väljastamine /korraldus nr 487/.
4. Palgi tn 7 üksikelamu laiendamiseks ehitusloa väljastamine /korraldus nr 488/.
5. Kuuma tn 2e fiiderpunkti 10 kV maakaablile ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 489/.
6. Ladva tn tänava ehitustöödele kasutusloa andmine /
korraldus nr 490/.
7. Viigimarja tn 6 üksikelamule kasutusloa andmine /korraldus nr 491/.
8. Vana-Keila mnt ehitustöödele kasutusloa andmine /
korraldus nr 492/.
9. Vana-Keila mnt 4a veetrassile kasutusloa andmine /
korraldus nr 493/.
10. Vana-Keila mnt 4a reovee kanalisatsioonile kasutusloa
andmine /korraldus nr 494/.
11. Vana-Keila mnt 4a sadeveetrassile kasutusloa andmine /
korraldus nr 495/.
12. Tammetõru tn jalgtee ehitustöödele kasutusloa andmine
/korraldus nr 496/.
13. Tule tn jalgtee ehitustöödele kasutusloa andmine /korraldus nr 497/.
14. Kuuseheki tn kergliiklustee ehitustöödele kasutusloa
andmine /korraldus nr 498/.
15. Erandkorras jõulutoetuse maksmine /korraldus nr 499/.
16. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 500/.
17. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 501/.
18. Erandkorras koolitoetuse maksmine /korraldus nn 502/.
19. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 503/.
20. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 504/.
21. Ühingutele raha maksmine /korraldus nr 505/.
22. Saue Linnavalitsuse 21.11.2007. a korralduse nr 448
„Saue Koolihaldusasutuse ruumide ja vahendite üürihinnad“ muutmise III lugemine /korraldus nr 506/.
23. Kaubandustegevuse registreerimine /korraldus nr 507/.
24. Müügipileti väljastamine /korraldus nr 508/.
25. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 509/.
26. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade
arvelevõtmine /korraldus nr 510/.
27. Konkursi „Aasta tegu“ läbiviimise korra §8 muutmine /
määrus nr 12/.
28. Konkursi „Asta tegu“ võitjatele raha ülekandmine /korraldus nr 511/.
29. Ilutulestiku korraldamine /korraldus nr 512/.
30. Info sõlmitud lepingutest perioodil 27.11.2008–
11.12.2008.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
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Arupärimine
Andres Pajula
Ero Liivik
Volikogu esimehele
Saue, 18.12.2008
Pöördume teie poole murega: nimelt ei ole volikogu
esimees taganud, et Saue linna
volikogus saaks toimuda volikogu ainupädevusse kuuluva
küsimuse arutelu. Palume teil
kujunenud olukorda selgitada,
samuti tuvastada selle tekkepõhjused.
Arupärimise ajendanud asjaolud ise on järgmised:
1) 26.06.2008. a võttis
Saue valla volikogu vastu
otsuse nr. 018, „Ettepaneku
tegemine Saue valla ja linna
ühinemiseks“. Nimetatud ettepanek edastati Saue linna volikogule kirjaga 03.07.2008, nr
1-5/2227. Saue linna volikogu
teenindav ametnik Maie Matsiselts saatis kõigile Saue linna
volikogu liikmetele otsuse nr.
018 edasi elektroonselt, 31.
juulil 2008. a, lisades: „Saadan teile teadmiseks Saue Vallavolikogu otsuse. Kahe kuu
jooksul tuleb volikogul sellele
vastata. Seega on augustis tulemas volikogu erakorraline
istung. Sellest tuleb teade
eraldi.“ Kõigile volinikele, sh
meile oli selge, et Saue valla
ettepanek tuleb Saue linna
volikogus arutelule seaduses
ettenähtud aja jooksul (st ajavahemikul 26.06–26.08), kuna
Saue volikogu e-kirjas oli õigesti viidatud Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §81
lg 2 sättele kahekuulise vastamise tähtaja kohta.
Samuti nähtub 15. augusti
Harju Ekspressis avaldatud
Saue linna volikogu aseesimees U. Viilma kirjutisest, et
volikogu on Saue valla ettepanekust igati teadlik ning kavatseb seda ettenähtud korras arutada; juba eelnevalt tegi Saue
linna volikogu IRL fraktsioon
avalduse arutelude ja rahvahääletuse korraldamiseks selles küsimuses.

2) Saue vallavolikogu otsuse ja kirja adressaadiks oli Saue
linna volikogu, ometi pöördus
Saue linnavalitsus Harju maavanema poole 07.08.2008 taotlusega nr 7-2.2/1022, milles
seadis Saue valla otsuse õiguspärasuse kahtluse alla. Linnavalitsuse pöördumine Harju
maavanema poole ei olnud
meie volikoguga kooskõlastatud ega läbi arutatud, kuigi puudutas küsimusi, milles
saab seisukoha võtta üksnes
volikogu. Sellega rikuti Saue
linna põhimääruse mitmeid
sätteid:
Vastavalt Saue linna põhimääruse §19 p 1 kohaselt
on volikogu ainukompetentsi
kuuluvad küsimused kindlaks
määratud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega
ning nende lahendamise üleandmine teistele kohaliku
omavalitsuse organitele, riigiasutustele või kolmandatele
isikutele on keelatud, sama
paragrahvi p 2 kohaselt lahendab volikogu kõiki kohaliku
elu küsimusi, mis seaduste ja
teiste õigusaktidega on antud
kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse või delegeerib nende
lahendamise linnavalitsusele.
Põhimääruse §70 p 3.1 kohaselt esindab Linnavolikogu
linna KOKS §22 alusel volikogu ainupädevusse antud küsimuste lahendamisel.
Antud juhul ei olnud
Harju Maavanema poole
pöördumine Saue linnavalitsusele delegeeritud ülesanne; Saue linna põhimääruse
§19 p 1 ja §70 p 3.1 kohaselt
on antud küsimuse (omavalitsuste ühinemisettepaneku
arutamine) delegeerimine
linnavalitsusele lahendamiseks pealegi keelatud. Saue
Linnavalitsus on teinud otsustusi ilma volikogu volituseta: seda nii maavanema
poole pöördumiseks, sellega sisuliselt vältides antud
küsimuse arutelu jõudmist

Saue Linnavolikogusse. Seda
enam, et sellise delegatsiooni
andmist ei ole isegi arutatud,
kuna antud ajavahemikul ei
toimunud ühtegi istungit —
Saue linna volikogu istungid
toimusid vastavalt 18.06. ning
18.09.2008.
3) Volikogule ei ole kuni
tänaseni Saue linnavalitsuse 07.08.2008 taotlust Harju
Maavanemale isegi tutvustatud
(nr 7-2.2/1022), samuti väljastati volikogu liikmetele Maavanema korraldus 13.08.2008
alles pärast 18. septembri volikogu istungit ja sedagi üksnes
voliniku tungival nõudmisel.
Saue valla volikogu kirjale
03.07.2008, nr 1-5/2227 on
tänaseni vastamata.
4) Harju Maavanem leidis
oma
järelevalvetegevuses,
et Saue valla volikogu nimetatud otsus ei ole tühine
Haldusmenetluse seaduse
§63 mõistes ning Saue linna
volikogul on võimalik ühinemise küsimust arutada ning
kujundada selle suhtes oma
seisukoht. Seevastu väljastas
Saue linnavalitsus 14.08 pressiteate pealkirjaga „Saue valla
ühinemisettepanek oli õigustühine“, milles leidus järgmine lõik: „Saue Linnavalitsuse
taotlusel Saue valla ühinemisettepaneku õiguspärasust kontrollinud Harju maavanem
Värner Lootsmann leidis, et
Saue Vallavolikogu poolt tänavu 26. juunil Saue linnale
tehtud ettepanek kahe omavalitsuse ühinemiseks oli õigustühine.“ (http://www.saue.
ee/?id=6824). Seda pressiteadet lähetati ka massikommunikatsiooni (kahjuks taas kord
ilma volikogu teavitamata).

Küsimused:

1) Miks ei arutatud seaduses ettenähtud aja jooksul
Saue vallavolikogu ettepanekut, kuigi ka Harju Maavanem leidis, et selliseks aruteluks puuduvad seaduslikud
takistused? — otse vastupidi:

arutelu on vajalik. Miks ei
kutsutud kokku antud küsimuses volikogu?
2) Kes volitas Saue linnavalitsust Saue linna volikogu
nimel pöörduma Harju Maavanema poole järelevalve
algatamiseks, olukorras, kui
volikogus ei olnud seisukohta
kujundatud ega küsimust arutatud?
3) Miks varjati Saue linna
volikogu liikmete eest kogu
kirjavahetust antud asjas (linnavalitsuse pöördumine Harju
maavanema poole, maavanema korraldus 13.08.2008)?
ning osad dokumendid jõudsid volinikeni ilmselgelt viivitustega (Saue valla volikogu
otsus 26.06.)? Kes vastutab?
4) Valla volikogu otsusele
kui kirjale on seaduses ettenähtud ajal senini vastamata — kes selle eest vastutab?
5) Kuidas selgitate ilmseid
erinevusi Harju Maavanema
korralduses ja Saue linnavalitsuse 14.08. pressiteates kasutatud väljendite „tühine“ kasutamise osas — kas tegemist
oli teadliku manipulatsiooniga
või ei suudetud juriidilises dokumendis kasutatud mõisteid
õigesti tuvastada?
6) Kas teie arvates on õige,
et Saue linna volikogu on
muudetud sisuliselt linnavalitsuse/koalitsiooni „kummitempliks“, mis ühtegi olulist
küsimust iseseisvalt arutada
ei suuda ja vajab pidevalt linnavalitsuse või parteiliidrite
juhtnööre?
PALUME vastata kirjalikult
10 tööpäeva jooksul esitajatele ning järgmisel volikogu
istungil suuliselt. Kuivõrd
tegemist on aruteluga kõiki
Saue linna elanikke puudutaval teemal, — palume arupärimine avaldada ka kohalikus
lehes „Saue Sõna“ (viidates
siinkohal ka Põhimääruse §20,
p 3 ehk volinike õigusele teavitada valijaid läbi kohaliku
ajalehe). 

Algab Saue
linnaametnike koolitus

Täiskasvanute
tööalane koolitus

20.-21. jaanuaril algab Saue linnavalitsuse ametnike ja hallatavate asutuste juhtide koolitusprogramm, mis kestab juunini ja koosneb kaheksast
koolituspäevast.

Infot kutseõppeasutustes toimuvate tasuta täiend- ja ümberõppekursuste kohta saab Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljelt aadressil http://www.hm.ee/index.
php?048404, kus on õppimisvõimalused semestri kaupa
üleval.
Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutustes
on suunatud täiskasvanute täiend- ja ümberõppe võimaluste avardamiseks. Tasuta koolitusi pakuvad 37 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli kõigis maakondades.

Koolitusprojekt „Saue linna haldusvõimekus paremaks“
saab toetust EL Sotsiaalfondist 175 000 krooni, linna omaosalus on 31 000 krooni ja koolitajaks Sisekaitseakadeemia Avaliku Teenistuse
Arendus- ja Koolituskeskus. Teadmisi saadakse
meeskonnatööst,
enesejuhtimisest, organisatsiooni kultuurist, personalijuhtimisest, õigusaktide
koostamisest,projektijuh
timisest, andmekaitsest,
esinemisoskusest, avaliku halduse eetikast jne.

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

Järgmine number ilmub
30. jaanuaril 2009

16. jaanuar 2009

Uudised

Lugupeetud arupärijad
Valdis Toomast

Volikogu esimees
Tänan Teid esitatud arupärimise eest. Pean vajalikuks
märkida alljärgnevat:
SLP §20 p 5 sätestab, et
volikogu liikmel on õigus
saada volikogu ja valitsuse õigusakte, dokumente ja
muud teavet, välja arvatud
andmed, mille väljastamine
on seadusega keelatud“. Minule teadaolevalt ei ole teie
eest varjatud nimetatud teemat ja sellega seonduvaid dokumente, teie informeeritus
väljendub ka arupärimises.
Soovite teada, miks siiani
ei ole Saue Linnavolikogu
päevakorda lülitatud Saue
Vallavolikogu ettepanekut
ja kas Saue Linnavalitsus
on ületanud oma pädevust
küsimuses, mille otsustamine kuulub volikogu ainukompetentsi.
KOKSi §42 lg 1 kohaselt
volikogu esimees korraldab
volikogu tööd, volikogu istungite ettevalmistamist ja
kutsub volikogu kokku. SLP
§21 p 2.2 kohaselt korraldab
volikogu esimees volikogu istungitele saabunud materjalide menetlemist, kutsub kokku eestseisuse ja eestseisuses
läbiarutatud küsimuste alusel
koostab istungi päevakorra.
Oluline on kindlasti siin
arvestada ka SLP §69 p 1,
mille kohaselt on linnakantselei ülesandeks volikogu
asjaajamise korraldamine ja
volikogu istungite ettevalmistamine. Nagu kindlasti teate,
ei ole Saue linnas iseseisvat
volikogu kantseleid, tegemist
on linnavalitsuse (ametiasutusena) struktuuriüksusega ning
kirjavahetus toimub Saue
Linnavalitsuse (ametiasutusena) kaudu, mida juhib vastavalt põhikirjale linnapea.
Ilmselt olete minuga
päri, et ettevalmistamine
ja arutamine ei ole üks ja
sama tegevus, kaugeltki siis
otsustamine.
1. Saue Vallavolikogu otsus saabus Saue Linnavalitsuse kantseleisse 04.07.2008
ning ettepaneku menetlemise
lõpptähtajaks oli 03.09.2008.
Saue Vallavolikogu otsuse saamisest teadis enamus
volikogu liikmetest ja avalikkusest meedia vahendusel
veel enne, kui see oli saabunud Saue Linnavolikogule ja
selle laialisaatmist kantselei
poolt volikogu liikmetele.
Kantseleile volikogu otsuse eelnõu ettevalmistamise
ülesande andmisel oli selge,
et ühinemise otsustamise
menetlemist ei ole võimalik
valla poolt pakutud tähtaja
jooksul läbi viia. Esialgne
eelnõu koos seletuskirjaga
valmis 31.07.2008. Eelnõu

ettevalmistamisel juhtis linnasekretär tähelepanu asjaolule, et Saue Vallavolikogu otsuse tegemisel puudus
nõutav häälteenamus ning
soovitas täpsustada, kas ühinemisettepaneku tegemine
ja ettepanekule vastuse andmine nõuab volikogu koosseisu häälteenamust. Palusin
linnasekretäril suhelda Harju
Maavalitsusega ja saada sealt
kirjalik seisukoht häälteenamuse osas. Ühtlasi palusin, et
vastus oleks teada enne planeeritud eestseisust, so hiljemalt 19.08.2008.
2. Arupärimises seate kahtluse alla Saue Linnavalitsuse
ja Saue Linnavalitsuse ametiasutusena õigused iseseisvalt
suhelda teiste riigiasutustega.
Saue Linnavalitsuse pöördumiseks maavanema poole ei olnud vajalik volikogu
nõusolek, sest pöördumises
taotleti selgitust, kas Eesti
territooriumi haldusjaotuse
seaduse §9 kohaselt volikogu otsusena vormistatud
ettepaneku tegemine teisele
asjaomasele volikogule ja
asjaomase volikogu vastuse
korral on tegemist otsusega,
mis nõuab volikogu koosseisu häälteenamust.
Samas tasub märkida,
et SLP §32 p 1 kohaselt on
igal linnavalitsuse liikmel,
komisjonil, fraktsioonil, eestseisusel ja ka linnavalitsusel
eelnõude esitamise õigus.
Seega ka ühinemise kohta
oleks igal põhimääruses nimetatud üksusel olnud õigus
ette valmistada oma eelnõu
variant ja see volikogule
esitada. Kõigil on seadusele
vastavalt eelnõu ettevalmistamiseks õigus teha vajalikke
ettevalmistavaid toiminguid,
kontrollida seaduslikkust ja
saada asjaomastelt institutsioonidelt selgitusi.
On ekslik arvata, et eelnõude ettevalmistavate toimingutega ja eelnõude ettevalmistamisega oleks üle
antud küsimuse otsustamine.
Märgin, et Saue Linnavalitsus täitevorganina ei ole
menetlenud linnavalitsuse
istungil ühinemisega seotud
küsimusi, kuigi põhimääruse kohaselt oleks tal olnud
õigus seda teha ja oma eelnõu volikogule esitada.
3. Järelevalve algatamise
ettepanekut ei ole Saue Linnavalitsus, Saue Linnavolikogu
ega tema esimees maavanemale teinud. Järelevalvemenetluse algatas maavanem
iseseisvalt ning saatis oma
korralduse Saue Linnavalitsusele, Saue Linnavolikogule
ja ka Saue Vallavolikogule.
Maavanem tuvastas Saue
Vallavolikogu
õigustühise
otsuse ja hoidis ära sellest
tulenevad järgmised väärtoi-

mingud. Paneb imestama,
et olete valinud oma väidete
tõestamiseks eelnimetatud
dokumendid ja püüate nendega avalikkust eksitada.
Saue valla dokumendiregistris seisuga 31.12.2008
ei ole Saue Vallavolikogu
26.06.2008 otsust nr 18 „Ettepaneku tegemine Saue
valla ja linna ühinemiseks“,
millele viitate.
4. Volikogu liikmete eest
ei ole kirjavahetust varjatud.
Volikogu eestseisus tutvus nii
esialgse eelnõuga kui ka maavanema korraldusega, dokumendid olid ka 18.09.2008
toimunud Saue linnavolikogu istungi materjalide hulgas.
Siinkohal juhiksin tähelepanu asjaolule, et nimetatud
istungil osalesid ka mõlemad
arupärimisele allakirjutanud
volikogu liikmed.
5. Maavanem 13.08.2008
korraldusega nr 1894-k leiab,
et KOKSi §22 lg 1 p 10 ettenähtud küsimuses otsuste
vastuvõtmiseks on vajalik
volikogu koosseisu häälteenamus, teisisõnu — tegemist on nõudega, millest
sõltub asja otsustamine ja
väiksema poolthäälte arvu
korral pole otsust vastu
võetud.
Saue Vallavolikogu koosseisu kuulub seitseteist (17)
liiget, kellest 26.08.2008
otsuse eelnõu „Ettepaneku tegemine Saue valla ja
Saue linna ühinemiseks“
nimelisel hääletamisel andis poolthääle kaheksa (8)
volikogu liiget. Kuna kvoorumi nõue ei olnud täidetud, ei saanud hääletustulemuse alusel lugeda otsust
vastuvõetuks.
6. Kuna ühinemisettepanekut ei tehtud, siis kadus vajadus otsuse menetlemiseks 2 kuu jooksul ja
linnavolikogu erakorralise
istungi kokkukutsumiseks.
Maavanema kirjas pakutud
võimaluseks — teha ise ühinemisettepanek — volikogu
esimehel volitused puudusid.
Vastupidi, IRL Fraktsioon
leidis, et kahe nii suure ja
erineva omavalitsuse ühinemist ei ole võimalik ette valmistada Saue Vallavolikogu
poolt esitatud tempos ilma
rahva arvamust küsimata.
Samale seisukohale asus ka
Reformierakonna fraktsioon.
Eestseisuses on fraktsioonidel sõnaõigus päevakorra
ettevalmistamisel. Leiti, et
erakorralise volikogu kokkukutsumiseks puudub vajadus
ja alus. Oma seisukoha ühinemise vastu esitasid ühel või
teisel viisil mulle ka Keskerakonna fraktsiooni esindajad
ja enamus teistest volikogu
liikmetest, kellega selles küsimuses suhtlesin.

Eestseisuse otsuse volikogu istungi mittetoimumisest
edastas linnasekretär volikogu liikmetele 21.08.2008
e-posti teel.
7.
Ühinemisettepaneku
menetluse käigust informeeriti volikogu 18.09.2008 istungil. Igal volikogu liikmel oli
võimalus teha ettepanek küsimuse päevakorda võtmiseks,
sealhulgas ka arupärimisele
allakirjutanutel. Istungil ei
teinud ükski volikogu liige ettepanekut ühinemisküsimuse
arutamine uuesti linnavolikogu päevakorda võtta ja ei esitatud ka ühtegi ühinemisega
seotud eelnõud. Enamus volikogu liikmetest olid veendunud, et ilma elanike küsitluseta ja vajalike uuringuteta Saue
linna ja Saue valla ühinemise
küsimusega tegelemine ei ole
otstarbekas.
8. Volikogu esimehena
olen sisukohal, et volikogu ja linnavalitsus peavadki
koostööd tegema, sest linnavalitsus on ju volikogu poolt
oma eemärkide elluviimiseks
ametisse nimetatud. Küsimus
volikogu iseseisvusest või
tema juhitavusest parteiliidrite poolt on demagoogiline.
Volikogu on poliitiline organ
ja iga erakond vastutabki
oma programmi elluviimise
eest linnas või vallas. Lisaksin veel, et Harju maavanemal aga puuduvad volitused
ja seaduslikud õigused teha
omavalitsustele
ühinemisettepanekuid või muul viisil
mõjutada omavalitsuste otsustuspädevust.
9. Kuna ka Saue Vallavolikogu
kordushääletusel
28.08.2008 jäi ettepanek
vastu võtmata ning seda ka
Saue Linnavolikogule enam
ei saadetud, siis ei ole ka millelegi vastata. Märgin veel
kord, et ei ole õnnestunud
tuvastada Saue valla dokumendiregistris teie poolt viidatud otsust. Kui teil on see
õnnestunud, siis ehk esitaksite ka mulle vastava viite. On
kahetsusväärne, et oma arupärimise aluseks olete võtnud
Saue vallavolikogu eelnõu ja
sellega asute teadlikult eksitama volikogu liikmeid ja teisi
sauelasi.
Tulenevalt eespool öeldust
jääb arusaamatuks allakirjutanute arupärimise eesmärk
ja taotlused.
Palute minult vastust 10
tööpäeva jooksul, ilmse viitega KOKS §26 l 2 „saada
kirjalikule küsimusel vastus
valla või linnavalitsuselt, või
valla- või linna ametiasutuselt
10 tööpäeva jooksul küsimuse
esitamisest arvates.“ Antud
juhul juhin teie tähelepanu asjaolule, et see nõue ei laiene
volikogu liikmete omavahelisele kirjavahetusele. 

Aasta tegu 2008
Saue elanike poolt valiti 2008. aasta „Aasta teoks“
Saue Noortekeskuse poolt korraldatud öine matk
Paldiskist Klooga-Randa, mis kandis nime „Matkates vabariigi 90. aastapäevale“.

Saue Noortekeskuse noortejuht Üllar Põld saab
Saue linnapea Orm Valtsonilt “Aasta tegu 2008”
auhinna.
Saue Noortekeskuse noortejuhi Üllar Põllu eestvedamisel
23.–24. veebruaril korraldatud öömatkal osalesid lisaks
sauelastele Harku, Keila, Nissi, Tabasalu ja Tallinna noored
ja noortejuhid, kes läbisid viie tunniga 12-kilomeetrise matkaraja ning osalesid 24. veebruari varahommikul Toompeal
pidulikul lipuheiskamisel. Noortejuht Üllar Põllu sõnul tegi
talle rõõmu see, et tegemist oli projektiga, mis ei maksnud
palju ning oli jõukohane igale inimesele. Lisaks oli see investeeringuks meie kõige kallimasse varasse — tervisesse.
„Üks maailmas tunnustatud majandusteadlane on öelnud,
et alati tasub investeerida sellisesse kohta, kus hinnatakse
teadmisi, kultuuri ja tervist.
Kuigi need ei tooda kasumit, vähendavad need tulevikus
suurel hulgal kulutusi,“ rääkis Põld. Tema sõnul ongi Saue
Noortekeskus selliseks kohaks, kus hinnatakse teadmisi,
kultuuri ja tervist. Rääkides öisest matkamisest looduses,
rääkis Põld, et paljudele lastele oli see emotsionaalselt esimene kord minna pimedas välja matkama. Ta lisas ka, et
arvatavasti jäi kellelgi nii mõnigi pahandus tegemata ning
kokkuvõttes panustati hoopis paremasse tervisesse. Põld
soovis edastada soojad tänusõnad töökaaslastele, lapsevanematele ja lastele. „Kui nemad ei tuleks meiega, siis
meie kui noorsootöötajate ideed jääksidki vaid paberile,“
ütles ta. Kõik huvilised on oodatud järgmisele öömatkale,
mis toimub taaskord 23. veebruaril 2009. aastal. 

Käsitööringid
ja Invaühing kolisid
Saue Päevakeskuse käsitööringid ning Saue Invaühing kolisid uutesse ruumidesse 7. jaanuaril.

Saue Päevakeskuse käsitöökeskuse avamine
23. detsembril 2008. aastal.

Saue Invaühingu esinaine Elena Kalbus.
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2009. AASTA EELARVE

Saue Linnavolikogu määrus
Saue linna 2009. a eelarve
18. detsember 2008, nr 57
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §22 lõike 1
punktide 1 ja 8, §22 lõike
2 ja 3, §38 lõike 1 alusel ja
kooskõlas “Valla- ja linnaeelarve seaduse“ §2 lõikega
1, §8 lõikega 1, §12 lõikega
1 ja §16 lõikega 3, Saue linna põhimääruse §59.
§1 Kinnitada Saue linna
2009. aasta eelarve tulud,
finantseerimistehingud ja
kulud (kroonides)

§2 Kinnitada Saue linna
investeeringute kava
Määrusega
kehtestatakse
Saue linna investeeringute
kava vastavalt lisale 1.
§ 3 Kassatagavara
Määrata kassatagavara suuruseks 0 krooni.
§4 Soetuste summad:
(1) Majandamiskulude eelarve arvelt võib teha
soetusi summas kuni
30 000 krooni (ilma
käibemaksuta) soetuse
kohta.
(2) Investeeringute eelarve
investeerimisprojekti-

de ja -objektide 2009. a
summad sisaldavad nii
kapitaliseeritavat kui ka
kuludesse kantavat osa.
§5 Volituste andmine linnavalitsusele
1. Eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud eraldised
võib linnavalitsus lisada eelarve tuludesse ja
vastavatesse kuludesse,
informeerides sellest volikogu.
2. Linnavalitsusel kinnitada
alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.
3. Võtta investeerimiskava

täitmiseks laenu summas
kuni 50 000 000 krooni
tähtajaga kuni 20 aastat.
4. 2009. aasta eelarves kavandatud
omatulude
enamlaekumisel
saab
enamlaekunud omatulusid kasutada üksnes läbi
linnaeelarve muutmise
Saue Linnavolikogus.
5. Lubada
linnavalitsusel
ja hallatavatel asutustel
sõlmida liisinglepinguid,
mille kehtivus on üle eelarveaasta ja mille maksumus lepinguobjekti kohta
liisingperioodi vältel ei
ületa 300 000 krooni.
6. Lubada
linnavalitsusel

TULUD 2009. AASTA

teha muudatusi ametiasutuste struktuuris ja
teenistujate koosseisus
volikogu poolt kinnitatud
teenistujate üldarvu ja
palgafondi piires.
§6 Määruse rakendamine
1. Kinnitada 2009. a toetuste suurused alljärgnevalt:
1.1 Sünnitoetus
7000
krooni.
1.2 Koduse mudilase toetus 2000 krooni kuus.
1.3 Koolitoetus 1. klassi
õpilastele 1000 krooni
ja 2.–12. klassi õpilastele 500 krooni.
1.4 Pensionäride ja puue-

tega inimeste jõulutoetus 500 krooni.
1.5 Hooldajatoetus raske
puudega isiku hooldajale 400 krooni kuus.
1.6 Hooldajatoetus sügava
puudega isiku hooldajale 600 krooni kuus.
1.7 Lastehoiuteenuse toetus 2800 krooni kuus.
1.8 Matusetoetus
3000
krooni.
2. Määrus jõustub 3. päeval
pärast avalikustamist.
3. Määrust rakendatakse 01.
jaanuarist 2009. a.

Valdis Toomast

Volikogu esimees

FINANTSEERIMISTEHINGUD 2009. AASTA

30

MAKSUD

80 262 000

3000

Füüsilise isiku tulumaks

79 000 000

3030

Maamaks

3045

Teede ja tänavate sulgemise maks

12 000

32

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜGID

10 893 740

320

Riigilõiv

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

3221

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

940 600

3222

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest

595 000

3224

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

3225

Elamu- ja kommunaalmajanduse tulud

3229

Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

3233

Üüri- ja renditulud varadelt

35

TOETUSED

3500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

3502

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks

16 665 200

352.00.17

Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks (§ 11)

19 013 100

35008

Muudelt residentidelt

38

MUUD TULUD

1 950 000

381

Varade müük

1 500 000

3820

Intressi- ja viivisetulud hoiustelt

3825

Rendi- ja üüritulu mittetoodetud põhivaradelt

3882

Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitus

1 250 000

205

Laenude võtmine muudelt residentidelt

50 000 000

206

Laenude tagasimaksed muudele residentidele

–4 200 000

1001

Kulude katteks suunatud jääk

4 000 000

FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU

49 800 000

440 000
7 536 580

1 500

SAUE LINNA 2009. AASTA INVESTEERINGUTE KAVA (lisa nr 1)
Tegevusala kood

Nimetus

Sisu

04510

Tänavate
hooldus

Nurmesalu tänava rekonstrueerimistööde alustamine, läbimurde
alustamine Nurmesalu tänavalt
Tule tänavale, parkla väljaehitamise alustamine Tule põik äärde,
tänavate pindamine

9 800 000

riigieelarve,
linnaeelarve,
võõrvahendid

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

Maa ostmine algklasside maja
ehitamiseks

4 800 000

võõrvahendid

08103

Sarapiku
tervise- ja puhkekompleksi
edasiarendamine

Terviseraja ja jaanitule platsi
rekonstrueerimine

08107

Noortekeskus

Avatud Noortekeskuse ehitamine

09110

Lasteaed

Vundamendi remont, sõimeala
kõnnitee asfalteerimine

09220

Koolihaldusasutus

Algklasside maja ehitamine,
videovalvesüsteemi edasiarendamine, puutööklassi uue inventari
soetamine

522 780
80 000
777 280
36 678 900
455 600

545 000

EELARVE TULUD KOKKU

230 000
70 000
150 000
129 784 640

Summa
(krooni)

700 000

25 650 000
740 000
30 250 000

Allikas

linnaeelarve

EL, võõrvahendid
linnaeelarve
võõrvahendid,
riigieelarve,
linnaeelarve

Saue linna 2009. aasta eelarve seletuskiri
Saue linna 2009. a eelarvega suunatakse pilk tulevikku — suurendatakse investeeringuid ja
vähendatakse jooksvaid kulutusi. Vastavalt arengukavale arendatakse kõiki tegevusvaldkondi
tasakaalustatult edasi. Tulude planeerimisel on arvestatud üldist majanduslangust ning eelarve
tulud on planeeritud konservatiivselt.
Maht ja eesmärgid

Saue linna 2009. a eelarve
kogumaht on 180 miljonit
krooni, millest 86 miljonit
krooni suunatakse haridusvaldkonda, 38 miljonit krooni
kultuurile ja vabale ajale ning
26 miljonit krooni majanduse ja keskkonnakaitse vald-

konda. Eelarve kogumahust
suunatakse investeeringuteks
72 miljonit krooni, tegevuskuludeks 92 miljonit krooni,
toetusteks, subsiidiumiteks ja
eraldisteks 12 miljonit krooni
ja muudeks kuludeks (sh intresside tasumiseks ja reservfondiks) 4 miljonit krooni.

Võrreldes 2008. aasta
eelarvega suurenevad kulude osakaalud kogukulude suhtes investeeringutele
21% ja muudele kuludele
(sh kulud intresside tasumiseks) 1%. Vähenevad kulude osakaalud kogukulude
suhtes –10% personalile,

–11% majandamiskuludele
ja –1% eraldistele. Summaliselt suurenevad kulud investeeringutele 48 miljonit
krooni, muudele kuludele,
sh intressikuludele 3 miljonit krooni, tegevuskuludele
2 miljonit krooni ning sotsiaaltoetustele ja eraldistele

1 miljon krooni. Tegevusvaldkondade lõikes suureneb 10% kultuuri ja vaba
aja kulude osakaal kogukulude suhtes ja 4% haridusvaldkonna kulude osakaal
kogukulude suhtes.
Eelarve koostamisel on
järgitud põhimõtet liikuda

kulupõhiselt eelarvelt tegevuspõhise eelarve mudelile.
2009. aasta eelarvega saab
tutvuda Saue linna kodulehel,
linnakantseleis ja Linnaraamatukogus.
Järgneb lk 6 
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2009. AASTA EELARVE
KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI 2009. AASTA

45

Eraldised

4 500

50

Personalikulud

4 140 600

55

Majandamiskulud

534 000

O8107

Saue Noortekeskus

27 787 660

15

Investeeringud

25 650 000

45

Eraldised

1 500

50

Personalikulud

1 313 460

55

Majandamiskulud

822 700

O8201

Saue Linnaraamatukogu

1 233 400

50

Personalikulud

876 400

55

Majandamiskulud

357 000

O1

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

18 126 070

O1111

Linnavolikogu

1 450 000

50

Personalikulud

1 265 000

55

Majandamiskulud

185 000

O1112

Linnavalitsus

12 057 330

50

Personalikulud

8 274 680

55

Majandamiskulud

3 781 650

60

muud kulud

1 000

O1114

Reservfond

1 605 240

O1600

Valimised

207 000

O8202

Saue Huvikeskus

2 187 700

50

Personalikulud

165 000

50

Personalikulud

1 410 200

55

Majandamiskulud

42 000

55

Majandamiskulud

777 500

O1700

Valitsussektori võla teenindamine

2 558 000

O8208

Kohaliku tähtsusega kultuuriüritused

699 000

65

Finantskulud

2 558 000

50

Personalikulud

90 000

O1800

Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris

248 500

55

Majandamiskulud

609 000

45

Eraldised

248 500

O8209

Seltsitegevus

1 050 000

O2

MUU RIIGIKAITSE

90 000

45

Eraldised

1 050 000

O2500

Kaitseliit

90 000

O8400

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

60 000

45

Eraldised

90 000

45

Eraldised

60 000

O3

AVALIK KORD

240 000

O9

HARIDUS

85 597 050

O3600

Muu avalik kord

240 000

O9110

Saue Lasteaed "Midrimaa"

20 385 310

55

Majandamiskulud

240 000

15

Investeeringud

740 000

O4

MAJANDUS

21 631 400

50

Personalikulud

14 415 770

O4510

Tänavate korrashoid

10 774 000

55

Majandamiskulud

5 229 540

15

Investeeringud

9 800 000

O9110

Lasteaiateenused teistelt KOV-lt

970 000

55

Majandamiskulud

974 000

55

Majandamiskulud

970 000

O4511

Liikluskorraldus

435 000

O9212

Põhikooliteenused teistelt KOV-lt

2 150 000

55

Majandamiskulud

435 000

55

Majandamiskulud

2 150 000

O4512

Transpordikorraldus

2 775 000

O9220

Gümnaasium

22 267 140

40

Subsiidiumid

2 700 000

45

Eraldised

7 000

45

Eraldised

75 000

50

Personalikulud

18 140 000

O4740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

4 910 000

55

Majandamiskulud

4 120 140

15

Investeeringud

4 800 000

O9220

Koolihaldusasutus

39 338 200

55

Majandamiskulud

110 000

15

Investeeringud

30 250 000

O4900

Majanduse haldus

2 737 400

50

Personalikulud

3 964 100

50

Personalikulud

2 446 600

55

Majandamiskulud

5 114 100

55

Majandamiskulud

287 800

60

muud kulud

10 000

60

muud kulud

3 000

O9601

Muud hariduse abiteenused

406 130

O5

KESKKONNAKAITSE

2 133 000

41

Sotsiaaltoetused

406 130

O5100

Jäätmekäitlus

290 000

O9800

Muu haridus - vahetus(üli)õpilaste stipendium

80 270

50

Personalikulud

50 000

41

Sotsiaaltoetused

80 270

55

Majandamiskulud

240 000

10

SOTSIAALNE KAITSE

10 603 060

O5200

Heitveekäitlus

190 000

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

90 000

55

Majandamiskulud

190 000

55

Majandamiskulud

90 000

O5400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, sh
haljastus

1 653 000

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

721 540

50

Personalikulud

15 000

41

Sotsiaaltoetused

683 140

55

Majandamiskulud

1 638 000

50

Personalikulud

38 400

O6

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

2 553 200

10200

Eakate sotsiaalhoolekandeasutused

238 000

O6100

Elamumajanduse arendamine

385 000

55

Majandamiskulud

238 000

50

Personalikulud

20 000

10200

Saue Päevakeskus

1 544 000

55

Majandamiskulud

365 000

50

Personalikulud

1 088 900

O6200

Kommunaalmajanduse arendamine

525 000

55

Majandamiskulud

455 100

50

Personalikulud

55 000

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

770 000

55

Majandamiskulud

470 000

41

Sotsiaaltoetused

770 000

O6300

Veevarustus

283 200

10402

Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

5 521 300

55

Majandamiskulud

283 200

41

Sotsiaaltoetused

5 393 000

O6400

Tänavavalgustus

1 340 000

50

Personalikulud

22 800

55

Majandamiskulud

1 340 000

55

Majandamiskulud

105 500

O6603

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

20 000

10701

Toimetulekutoetus

48 000

55

Majandamiskulud

20 000

41

Sotsiaaltoetused

48 000

O7

TERVISHOID

114 000

10702

Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse

38 200

O7400

Avalikud tervishoiuteenused

114 000

50

Personalikulud

8 200

55

Majandamiskulud

114 000

55

Majandamiskulud

30 000

O8

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

38 496 860

10900

Sotsiaalse kaitse haldus

1 632 020

O8103

Puhkepargid, mänguväljakud

800 000

50

Personalikulud

1 474 020

15

Investeeringud

700 000

55

Majandamiskulud

157 000

55

Majandamiskulud

100 000

60

muud kulud

1 000

O8105

Saue Muusikakool

4 679 100

EELARVE KULUD KOKKU

179 584 640
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Ülevaade Saue linna 2009. aasta eelarvest
Saue linna 2007–2017 arengukava tegevuskava elluviimiseks on kavandatud 2009. al
rahastada järgmisi tegevusi:
Haridusvaldkonna
2009. a põhieesmärk on oluliselt parandada Saue Gümnaasiumi I kooliastme õpilaste
õppetingimusi. Selleks on kavandatud ehitada algklasside
maja, kus oma töö- ja õpperuumid saab ka huvikool (vt
tabel 1).
Käesoleval aastal renoveeritakse I-III korruse keskküttetorustik,
vahetatakse
keldrikorruse võimlemissaalis
puitseinad mittesüttiva materjaliga, nüüdisajastatakse poiste tööõpetuse klassi sisustust
puidutööpinkidega, staadionile paigaldatakse täiendavalt
videokaameraid, vahetatakse
välja amortiseerunud elektrijuhtmestik ja korrusekilbid
ning remonditakse koos sisustuse uuendamisega 4 klassiruumi, õpetajate toad, meditsiinikabinet. Lasteaias „Midrimaa”
remonditakse vundamenti ja
asfalteeritakse sõimeala kõnnitee. Remonditakse 2 rühmaruumi ja täiendatakse õueala
mänguvahendeid.
Kultuuri- ja vaba aja
valdkonna 2009. a peaeesmärgiks on linna noortele
vaba aja veetmise võimalusi
pakkuva uue Noortekeskuse
rajamine. Hoonesse on planeeritud 2200 m2 brutopinda,
mis pakub nii Saue linna kui
ka ümbruskonna noortele erinevaid võimalusi spordi ja
mitmekülgsete tegevusalade
harrastamiseks.
Kinnistule
on planeeritud laste ja noorte
spordi-, mängu- ning huviväljakud (vt tabel 2).
Kultuuri- ja spordiühingute
toetamise kaudu võimaldatakse linnaelanikel järjepidevalt
arendada sportlikku ja vaimset
tervist. Jätkatakse traditsiooniliseks kujunenud linna kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist.
Noortele on kavas pakkuda esmakordselt võimalust töötada
töömalevas Ukrainas. Suvel
korraldatakse koostöös kõikide Saue linna sõpruslinnadega
Euroopa Päev.
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna eesmärkideks on alaealistele ja lastega
peredele suunatud ennetavate
ja sotsiaalsete tegevuste toetamine, eakate toimetuleku
parandamine ja avahooldusteenuste laiendamine, puuetega inimeste integreerimine
tavaühiskonda, ühiskonnast
tõrjututele vältimatu sotsiaalabi tagamine, olemasoleva
sotsiaaltoetussüsteemi jätkamine, ennetustöö jätkamine.
Investeeringutest on planeeritud aadressil Kütise 4 Päevakeskuse uute ruumide juurde
kaldtee rajamine (vt tabel 3).
Kui Saue Päevakeskuse

2008. a eelarvesse olid planeeritud vahendid Kütise 4 lisaruumide remondiks ja sisustamiseks, siis 2009. al jätkub
tavapärane tegevus Saue eakatele vaba aja sisustamiseks.
Lisaks 2008. aasta toetustele
(sünnitoetus, koduse mudilase toetus, lapsehoiuteenuse
toetus, koolitoetus, laste koolitoidu ja huvitegevuse toetus,
lastekodus olevate laste toetus,
toimetulekutoetus jms) on uue
toetusliigina riigi poolt kohustusena pandud hooldustoetuse
maksmine puuetega laste vanematele. Varasemal perioodil
maksti nimetatud toetust Pensioniameti kaudu.
2008. aastal välja töötatud
koduse mudilase toetus on
osutunud linnakodanike seas
populaarseks — toetus võimaldab paremini toime tulla
nendel peredel, kellel ei ole
lasteaiakohtade
puudumise
tõttu võimalik last lasteaeda
panna. Seoses 2008. aastal
koduse mudilase toetuse rakendumisega vähenes 2008. a
lapsehoiuteenusele vormistatud laste arv, kuid 2009. a
eelarvesse on arvestatud laste
sündivuse jätkuva kasvuga
Saue linnas ja eelarvesse on
planeeritud toetuse suurenemine võrreldes 2008. aastaga.
Linnamajanduse
valdkonnas lahendatakse liiklustiheduse probleemid Saue Gümnaasiumi juures. Alustatakse
Nurmesalu tänava rekonstrueerimistöödega, Nurmesalu–Tule
põik läbimurdega ja parklate
väljaehitamisega
läbimurde
äärde (vt tabel 4).
Jätkatakse tööd Tallinna
ringtee ja Vana-Keila maantee ristmiku (Olerex) liiklusohutuse parandamisel. 2008.
aastal valminud Ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukava
alusel ning koostöös torustike
omaniku ja haldajaga otsitakse
võimalusi olemasolevate süsteemide rekonstrueerimiseks
ning uute ehitamiseks tänavatele ning piirkondadesse, kus
need seni puuduvad. Taotletakse Ühtekuuluvusfondi abi
tagamaks arengukavas püstitatud eesmärgi — tervikliku
ÜVK süsteemi väljaehitamise
rahastamist. 2009. a eelarvesse
on planeeritud vahendid Saue
Veemajanduse abitaotlusprojekti kirjutamiseks.
Keskkonnakaitse ja heakorra valdkonna 2009. a
eesmärgid Saue linnas on loodushoiu tagamine, keskkonna plaanipärane kasutamine,
elukeskkonna rohelisemaks
muutmine ja jäätmetekke vähendamine (vt tabel 5).
Säästva eluviisi propageerimiseks linna elanikkonna
hulgas viiakse läbi heakorrastamisega seotud kampaaniaid,
noorte töömaleva teenindamist ja keskkonnateadlikkuse

tõstmisega seotud ürituste,
väljasõitude ja loengute korraldamist. Alustatakse jäätmeplatsi planeeringu koostamisega, uuendatakse jäätmekava
ja korraldatakse seoses tähtaja
lõppemisega uus jäätmeveo
konkurss. Tellitakse projekt
olemasoleva dendroloogilise
uuringu alusel Pärnasalu tänava puiestee korrastamiseks
ja uuendamiseks. 2009. a kevadel alustatakse Sarapiku
spordi- ja puhkekompleksi
rekonstrueerimistöödega. Uue
väljanägemise saab Jaanitule
plats ning korrastatakse tervisespordi rada.
Jätkatakse linna esteetilise
ilme kujundamiseks lillede
istutamist, olemasolevate haljastute ja istutusalade korrastamist, linnaelanikele jäätmete
liigiti kogumise edendamiseks
ohtlike jäätmete vastuvõttu ja
erinevate jäätmeliikide kogumiseks kogumisringide läbiviimist, sh aia- ja haljastusjäätmete kogumist ja äravedu,
jäätmete taaskasutamist ning
nende töötlemist ja ladustamist
keskkonnale
vastuvõetaval
ning elanikele sobival viisil.
Avaliku korra tagamisel
jätkatakse turvafirma teenuste
kasutamist.
Eelarvest toetatakse muuhulgas ka Kaitseliidu Harju
Maleva Keila malevkonna
Saue kompaniid, Saue Vabakirikut, vahetus(üli)õpilasi ning
Saue linnas tegutsevaid kultuuri- ja spordiklubisid.
Linnavalitsuse
oluline
eesmärk 2009. al on avalike
teenuste osutamise kvaliteedi märgatav kasv, soovitakse
tagada kodanike ja institutsioonide teenindamise aluseks
oleva informatsiooni ning dokumendivormide piisav kättesaadavus veebilehe kaudu
ning info lihtne edastamine.
Jätkatakse „Saue Sõna” väljaandmist ja tasuta levitamist
linnarahva seas (vt tabel 6).

Tulud

2009. a tuludeks on planeeritud 130 miljonit krooni, sh
ühekordne investeeringutoetus Euroopa Liidult 15 miljonit krooni. Suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks,
mis moodustab maksutuludest
98% ja kogutuludest 61% (vt
graafik 1). Kui 2008. a eelarvesse planeeriti tulude kasvuks võrreldes 2007. aastaga
34,5%, siis 2009. a tulude kasv
võrreldes 2008. aasta eelarvega on 4,2% (ilma varade müügi tuludeta ja Euroopa Liidu
toetuseta) (vt tabel 7).
Maksutulud koosnevad
füüsilise isiku tulumaksust,
maamaksust ja teede-tänavate sulgemise ehk kohalikust
maksust. Üksikisiku tulumaksu 2009. a eelarve prognoosimisel (79 miljonit krooni)

on lähtutud majanduslanguse
prognoosidest, muudatustest
tööjõuturul ning kuigi Rahandusministeerium prognoosib
Tallinna lähiomavalitsustele
2008. a tegelikule laekumisele 7% kasvu, siis arvestades
2008. a tulumaksu laekumist
kuude lõikes, on eelarves vähendatud Rahandusministeeriumi prognoosi 50%. Saue
linna maksumaksja keskmine
sissetulek on Rahandusministeeriumi andmetel suurenenud
alates 2002. aastast keskmiselt
12,5% aastas (vt tabel 8).
Maamaks (2009. a eelarves 1 miljon krooni) arvutatakse
Keskkonnaministri
30.11.2001. a määruse nr 50
„Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine“ alusel
määratud maatüki maksustamishinna ja Maamaksuseaduse §5 ettenähtud maamaksumäära 0,1–2,5% korrutamise
tulemusel. Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsuse
volikogu. Saue linna maksumäär, 0,7%, on kõige madalam
terves Eestis — maksumäära
alla 1,0% ei ole peale Saue
linna üheski linnas ega vallas.
Eesti keskmine maksumäär on
1,25%, Tallinnas 1,5%, Saku
vallas 1,7%, Keila linnas 2%,
Viimsi ja Harku vallas 2,5%.
Teede ja tänavate sulgemise maks (12 tuh kr) on planeeritud Saue Linnavolikogu
21.09.1995. a määruse nr 33
alusel, kus on kinnitatud määrad teede ööpäevaringseks
sulgemiseks vastavalt teede
kategooriale: mustkattega tee
puhul 1200 krooni ööpäevas,
killustikukattega tee puhul 600
krooni ööpäevas ja pinnaskattega tee puhul 120 krooni ööpäevas.
Kaupade ja teenuste müügi all ehk omatuludes kajastatakse asutuste tulu majandustegevusest. 2009. a omatuludeks
on kavandatud 11 miljonit
krooni, mis kogutuludest moodustab 8% (vt tabel 9).
Oluline osa omatuludest ehk
42% teenitakse teistele KOV-i
lastele pakutavast haridusalasest teenusest lasteaias, gümnaasiumis ja muusikakoolis.
Lasteaia toiduraha päevamaksumus on juhataja poolt kinnitatud 28.12.2007 ja 2009. aks
hinnatõusu ei planeerita. Lastevanemate tasu lasteaia õppekulude katmisel on 8% palga
alammäärast. Saue Gümnaasiumi pikapäevarühma osalustasu, Saue Muusikakooli
õppetasud, Saue Huvikeskuse
tasuliste ringide osalustasud,
Saue Päevakeskuse tasulised
teenused ja ujula piletihinnad
on vastavate asutuste juhtide
ettepanekul kinnitatud Saue
Linnavalitsuses. Rendituludena on eelarvesse planeeritud
tulud eluruumide, mitte-eluruumide ja inventari rendist.

Toetuste 2009. a eelarvesse
(37 miljonit krooni) on arvestatud riigieraldisi vastavalt valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu 25.09.08.
a kokkuleppele. Kuivõrd aga
nimetatud lõpp-protokollis ei
lepitud kokku kõiki eelarve
positsioone, vaid summad täpsustatakse jaanuaris 2009. a,
siis täpsustatakse Saue linna
eelarvet pärast lõplike eraldiste selgumist (vt tabel 10).
Sihtotstarbelise toetusena
on eelarvesse planeeritud vahendid psüühiliste puuetega
isikutele igapäevaelu toetamise teenuse rahastamine Harju
Maavalitsuse kaudu ning riigi
poolt kustutatavate õppelaenude põhiosa summadega.
Toetusena põhivara soetuseks
on arvestatud vahendite laekumist teede hoiuks 1/3 vähenemisega võrreldes 2008.
aastaga. Sama tululiigi alla
on kavandatud Euroopa Liidu
toetus Avatud Noortekeskuse
ehitamiseks.
Muude tuludena (2 miljonit
krooni) on eelarvesse arvestatud tulud vara müügist, intressitulud, vee-erikasutustasu
ja saastetasud. 2008. aastal
koondati viimane seni korteri
pinnal tegutsenud linna hallatava asutuse tegevus ühtsesse
hoonesse aadressil Kütise 4
ja vabanenud korter müüakse
avalikul enampakkumisel.

Kulud

2009. a eelarves on kulude kogumaht 180 miljonit krooni,
sealhulgas investeeringud 72
miljonit krooni, tegevuskulud
92 miljonit krooni, sotsiaaltoetused ja eraldised 12 miljonit
krooni ja muud kulud, sh intressikulud, 4 miljonit krooni.
Võrreldes 2008. a eelarvega
on investeeringute eelarve kasvanud 201%, sotsiaaltoetuste
ja eraldiste eelarve 14,4% ja
tegevuskulude eelarve 1% (vt
graafik 2).
Kuludest moodustavad suurima osa haridusvaldkonna kulud — 48%, kultuuri- ja vaba
aja kulud 22%, majandusvaldkonna kulud 15%. Muude
tegevusalade kulude osakaal
kogukuludest jääb alla 10%.
Kavandatud investeeringud. 2009. a eelarvega kinnitatud investeeringud (72 miljonit krooni) on kavandatud
finantseerida erinevate allikaga: 3% riigieelarve eraldiste
arvelt, 69% võõrvahendite
(laenu) arvelt, 21% EL-i toetuste arvelt ja 7% linna eelarveliste vahendite arvelt.
2009. al alustatakse mitme
olulise investeeringuga: algklasside maja ehitamine, Avatud Noortekeskuse ehitamine,
Nurmesalu tänava rekonstrueerimistööd, Nurmesalu tänava läbimurre Tule tänavale,
parklate väljaehitamine Tule

põik tänava äärde. Remonditakse lasteaia vundamenti ja
lasteaia sõimeala kõnniteed,
arendatakse edasi koolimaja
videovalvesüsteemi ja soetatakse puidutööklassi uut inventari ( tööpingid). Jätkatakse
Sarapiku terviseradade edasiarendamisega (vt graafik 3).
Personalikulude planeerimise alused. Personalikulude
eelarve (59 miljonit krooni) on
arvestatud tsentraalselt, kinnitatud koosseisude, palgakorralduse aluste ja palgaastmestike alusel. Saue linna eelarvest
tasustatakse ligi 300 töötajat.
2009. a.-ks on kinnitatud võrreldes 2008. aastaga 6 täiendavat ametikohta, sellest Saue
Gümnaasiumile 2,5, Saue Huvikeskusele 1,0, avalikule sektorile 1,0, Saue Muusikakoolile 0,5, Saue Noortekeskusele
0,5 ja Saue Raamatukogule
0,5 ametikohta.
2009. a.-ks palgakasvu ei
planeerita. Arvestades riigi
kavatsust suurendada riigi- ja
munitsipaalkoolide pedagoogide alampalgamäära 8%, on
eelarvesse erandina arvestatud
vahendid Saue linna eelarvest
tasustatavate pedagoogide samale tasemele viimiseks munitsipaalkoolide pedagoogide
palgatasemega. Riik katab
gümnaasiumi
pedagoogide
palgakulud, kuid Saue linn
katab oma eelarvest lasteaia
ja muusikakooli pedagoogide
palgatõusu.
Toetuste, subsiidiumide ja
eraldiste eelarvest (12 miljonit krooni) kaetakse kulud erinevatele sotsiaalabitoetustele,
Tallinna ja Saue linna vahelise transpordi sõidukompensatsioonile ja üldiseloomuga
ülekannetele (liikmemaksud
ühingutes osalemisel). Toetuste, subsiidiumide ja eraldiste
osakaal kogukuludest on 7%
ja kasv võrreldes 2008. aastaga 14,4%. Kasv on tingitud
esmajoones väikelastele suunatud toetuste mahust. Võrreldes 2008. aastaga kavandatakse lapsehoiuteenuse ostmiseks
50,6% kasvu, lapsehoiuteenuse ostmiseks kavandatakse
50,6% kasvu ja koduse mudilase toetuse kasvuks kavandatakse 38,1%. Võrreldes 2008.
aastaga on suurendatud Saue–
Tallinna transpordiühenduse
eelarvet 12,5%.
Finantseerimistegevus.
2009. a eelarvesse kavandatud
investeeringute finantseerimiseks on planeeritud võtta eelarvelaenu 50 miljonit krooni.
Vastavalt „Valla- ja linnaeelarve seadusele” võib kohaliku
omavalitsuse kohustuste maht
kokku moodustada eelarve
puhastuludest kuni 60%. Peale
laenu kasutamist kujuneb Saue
linna laenukoormuseks 55%.
Laenu võtmiseks kuulutatakse
välja riigihange. 
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tabel 1
teg.ala

091101

nimi

Lasteaed

091102 Teistele KOV alushariduse teenuse
eest
092201 Gümnaasium

2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

Muutus
2008/2009

13 206 470

18 179 585

20 385 310

2 205 725

12,1%

597 121

955 000

970 000

15 000

1,6%

17 124 651

20 461 900

22 267 140

1 805 240

8,8%

092202 Koolihaldusasutus

8 144 884

12 919 553

39 338 200

26 418 647

204,5%

092206 Teistele KOV põhiharidusteenuse
eest

1 257 620

1 550 000

2 150 000

600 000

38,7%
–100,0%

09600

Õpilasveo eriliinid

77 644

46 800

0

–46 800

09601

Muud hariduse abiteenused

191 344

321 300

406 130

84 830

26,4%

09800

Muu haridus

219 407

301 665

80 270

–221 395

–73,3%

tabel 2
teg.ala

nimi

2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

Muutus
2008/2009

08103

Puhkepargid, mänguväljakud

560 287

550 000

800 000

250 000

08105

Saue Muusikakool

3 490 375

4 564 915

4 679 100

114 815

2,5%

08107

Saue Noortekeskus

1 265 286

2 883 575

27 787 660

24 904 085

863,6%

08201

Saue Linnaraamatukogu

691 652

1 086 660

1 233 400

146 740

13,5%

08202

Saue Huvikeskus

1 166 391

1 670 520

2 187 700

517 180

31,0%

08208

Kultuuriüritused

455 760

921 407

699 000

–222 407

–24,1%

08209

Seltsitegevus

877 006

1 072 810

1 050 000

–22 810

–2,2%

08400

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

60 000

210 000

60 000

–150 000

–250%

08600

Muu vaba aeg

65 556

233 550

0

233 550

100%

tabel 8
Aasta

Keskmine sissetulek Saue linna maksumaksja kohta

Muutus võrreldes eelmise perioodiga

2002. a

8 600

x

2003. a

9 505

10,5%

2004. a

9 938

4,6%

2005. a

11 019

10,9%

2006. a

12 683

15,1%

2007. a

15 051

18,7%

2008. a

17 312

15,0%

tabel 9
teg.ala

nimi

32

Kaupade ja teenuste müük (omatulud) kokku, sh

320

Riigilõivud

322

Tulud majandustegevusest

323

Rendi- ja muud omatulud

teg.ala

nimi

2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009

8 002 046

9 898 311

10 893 740

10,1%

322 111

290 000

440 000

51,7%

6 901 370

8 796 261

9 676 460

10,0%

778 566

812 050

777 280

–4,3%

45,5%
tabel 10

35

Toetused kokku, sh

3500

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks

3502

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks

352

Mittesihtotstarbelised toetused

35201

Teistelt KOV üksustelt

2007. a
eelarve
täitmine (kr)

2008. a
täpsustatud
eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009

19 385 529

22 572 002

36 678 900

62,5%

1 073 808

1 215 049

1 000 600

–17,6%

2 555 000

2 497 800

16 665 200*

567,2%

15 752 721

18 859 153

19 013 100

0,8%

4 000

0

0

x

*sh 15 000 000 krooni Euroopa Liidult
tabel 3
teg.ala

nimi

10120

Puuetega inimeste sotsiaal-hoolekande asutused

2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)
70 232

90 000

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

90 000

0

Muutus
2008/2009

10121

Puuetega inimeste kaitse

418 178

750 513

721 540

–28 973

–3,9%

10200

Saue Päevakeskus

840 339

2 109 325

1 544 000

–565 325

–26,8%

10200

Hoolekandeasutused

223 180

238 000

238 000

0

0

10201

Muu eakate sotsiaalkaitse

335 401

745 000

770 000

25 000

3,3%

1 978 377

4 316 547

5 521 300

1 204 753

27,9%

9 671

7 800

0

–7 800

–100%

199 152

109 376

48 000

–61 376

–56,1%

30 000

30 000

38 200

8 200

27,3%

1 196 961

2 110 470

1 632 020

–478 450

–22,7%

10402

Perede ja laste kaitse

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

10701

Toimetulekutoetus

10702

Muu riskirühmade kaitse

10900

Sotsiaalhaldus

teg.ala

nimi

04510

Tänavate korrashoid

04511

Liikluskorraldus

Graafik 1

0

tabel 4
2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

Muutus
2008/2009

5 792 000

6 871 620

10 774 000

3 902 380

56,8%

301 107

480 000

435 000

–45 000

–9,4%

1 437 500

2 437 500

2 775 000

337 500

13,8%

77 254

3 985 000

4 910 000

925 000

23,2%
8,9%

04512

Transpordikorraldus

04740

Arendusprojektid

04900

Majanduse haldus

1 742 645

2 514 000

2 737 400

223 400

06100

Elamumajandus

219 310

379 926

385 000

5 074

1,3%

06200

Kommunaalmajandus

495 938

551 000

525 000

–26 000

–4,7%

06300

Veevarustus

06400

Tänavavalgustus

0

0

283 200

283 200

100%

1 432 988

1 560 000

1 340 000

–220 000

–14,1%

06603

Hulkuvad loomad

06604

Saunad

8 727

25 000

20 000

–5 000

–20%

87 000

22 500

0

–22 500

–100%

teg.ala

nimi

05100

Jäätmekäitlus

142 943

215 000

290 000

75 000

34,9%

05200

Heitveekäitlus

87 650

265 000

190 000

–75 000

–28,3%

05400

Haljastus, heakord

1 030 323

1 795 600

1 653 000

–142 600

–7,9%

tabel 5
2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

Muutus
2008/2009

Graafik 2
tabel 6
teg.ala

nimi

2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009
(kr)

Muutus
2008/2009

01111

Linnavolikogu

1 022 843

1 465 000

1 450 000

–15 000

–1,0%

01112

Linnavalitsus

9 202 493

12 682 710

12 057 330

–625 380

–4,9%

01114

Reservfond

38 787

477 407

1 605 240

1 127 833

136,2%

01600

Üldised valitsussektori teenused
sh valimised

29 146

0

207 000

207 000

100%

01700

Valitsussektori võla teenindamine

758 726

744 000

2 558 000

1 814 000

243,8%

01800

Üldiseloomuga ülekanded
valitsussektoris

179 895

199 000

248 500

49 500

24,9%

teg.ala

nimi

30

Maksutulud kokku

64 764 534

75 530 400

80 262 000

6,3%

32

Omatulud kokku

8 002 046

9 898 311

10 893 740

10,1%

35

Toetused kokku

19 385 529

22 572 002

36 678 900

62,5%

38

Muud tulud kokku

606 135

711 826

1 950 000

173,9%

tabel 7
2007. a
2008. a
eelarve
täpsustatud
täitmine (kr) eelarve (kr)

2009. a
eelarve
projekt (kr)

Muutus
2008/2009

Graafik 3
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Meeleolukas aastavahetus Midrimaal
2008. aasta jõuluaeg algas Saue lasteaias Midrimaa advendiküünla süütamisega. Juhataja
Anne Teetamm vestles lastega jõulude ootamise ajast. Ettevõtlike õpetajate eestvedamisel ja läbiviimisel toimusid advendihommikud
kõigile lasteaialastele vanuserühmade kaupa.
Lastele jagati maiustusi. Jõuluaeg lasteaias
võis alata.
Andra Salutee

Saue lasteaia Midrimaa juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Saue lasteaias on kena traditsioon, et iga lasteaiarühm
saab jõulude eel küpsetada
piparkooke ja neid glasuuriga
kaunistada. Sel aastal kujundati kaunimatest piparkookidest lasteaia fuajeesse piparkoogipuu. Jõulurõõmu käisid
lasteaialastele jagamas ka
Saue Gümnaasiumi 6. klassi
õpilased, kes olid küpsetanud
suure korvitäie piparkooke.
Jagatud rõõm on kõige suurem rõõm!
Jõulutunde tekkimiseks on
väga oluline, et igal rühmal
oleks oma jõulupidu koos päris jõuluvanaga. Lasteaia saal
on kaunilt kujundatud ja ehitud on uhke kuusk. Jõulupidude elevus kestis Eesti suurimas lasteaias kaks nädalat.
Ettevalmistused jõulupidudeks algasid juba varem.
Kahel koolieelikute rühmal
oli muusikaõpetajate, rühmaõpetajate ja lastevanemate koostöös ette valmistatud
toredad lavastused. Puhhi ja
sõprade rühm lavastas muinasjutu Tuhkatriinu ja Sipsiku rühm tõi lavale Metshaldja loo. Väikesed näitlejad
esinesid veenvalt, esinemist

Piparkoogipuu.

Tuhkatriinu ja prints valgel hobusel.

Anne Teetamm.

6. klassi õpilased lasteaialastel külas.
toetasid ka õpetajate ja lapsevanemate koostöös valminud imeilusad kostüümid.
Kõigil rühma lastel oli lavastuses täita oma roll ja eduka
esinemisega saadud aplaus

publikult pani laste silmad
särama. Jõulupeol on väga
tähtis, et iga laps saaks olla
jõuluvana lähedal. Laulda
oma laulud, tantsida tantsud
ja lugeda luuletused sellele

müstilisele tegelasele, kelle võimuses on teada kõike
sellest, kas tegemist on ikka
heade lastega või oleks vaja
midagi parandada. Päris ehtsa jõuluvana ees tunnevad

ka lapsevanemad pisukest
aukartust. Selgus, et Saue
lasteaias käivad eranditult
kõik heatahtlikud, arukad ja
lõbusad lapsed ning iga laps
sai ka jõulupaki. Jõuluvana

märkis korduvalt, et lapsevanemad on olnud oma laste
kasvatamisel väga tublid.
2009. aasta algas Midrimaal piduliku kuuse väljalaulmisega. Meenutati jõuluaega, lauldi ja tantsiti veel
kord läbi jõululaulud-tantsud.
Lapsed rääkisid oma jõulukingitustest ja Saue linna
uhkest ilutulestikust. Sooviti
ühiselt HEAD UUT AASTAT! Nii sai jõuluaeg ja sellega koos ka aasta 2008 lasteaias Midrimaa läbi.
Õnneks on Saue lasteaias
Midrimaa alati midagi põnevat teoksil. Kohas, kus on
koos nii palju aktiivseid lapsi
ja entusiastlikke õpetajaid,
jätkub alati reibast tegutsemist ja suurejoonelisi plaane.
Rõõmsat ja tegusat uut
aastat kõigile! 

Noortekeskus ootab Sind ka Sel aastal!
Saue Noortekeskusel on hea
meel teatada, et uuel aastal
jätkame täpselt sealt, kus
vanal pooleli jäime.

Oleme ikka endistviisi avatud.
Esmaspäevast reedeni:
• 13:00-17:00
kuni 12-aastased noored
• 17:00-21:00
13-aastased ja vanemad
Teemapäevadena on paigas
esmaspäevane matkatarkuste
päev, teisipäevane käsitöö- ja
kunstipäev ning reedene filmipäev.

Igapäevaselt saab meil
mängida
Nintendo-WIId,
piljardit, lauatennist, arendada koordinatsiooni tantsumattidel, kuulata muusikat,
vaadata kaasatoodud filme,
kasutada arvuteid, hoida end
uudistega kursis ning osaleda
kõikides noortekeskuse huvitavates tegevustes. 

Noored
Saue Muusikakooli tegevusküllane aasta
Selleks, et teada saada, kas Saue Muusikakool on valmis 2009.
aastaks, peaksime pilgu heitma 2008. aastasse.
2008. aasta oli Saue Muusikakoolile suurepärane! Möödunud aastast võime tuua välja
60 muusikalist suursündmust,
kus muusikakooli õpilased ennast parimast küljest näidanud,
üritusi korraldanud ja neist osa
võtnud (vt lisa www.sauemk.
edu.ee).
Saue linnast väljaspool
osaleti maakondlikel ühisüritustel, üleriigilistel koolitustel
ja laagrites, rahvusvahelistel
festivalidel, maakondlikel ja
üleriigilistel konkurssidel. Igapäevaselt tegeleti pilliõppega
ja õpetamisega.
Kodulinnas läbi viidud
sündmusi on muusikakoolil
endal raske hinnata. Siiski, iga
ettevõtmine, mis lisaks igapäevatööle teoks saanud, on
toonud meile rõõmu, jätnud
kustumatuid mälestusi ja mis
kõige tähtsam — aidanud elus
edasi liikuda.
Tagasivaates toome välja
mõned meile tähtsamad sündmused möödunud aastast, mis
leidsid aset Sauel.
8. märtsil toimus üleriigilise kandlemängijate konkursi
maakondlik eelvoor, kus meie
kooli õpilased saavutasid paremaid kohti. Kandlemängu oskusi jagab muusikakoolis Pille
Karras juba aastast 1997.
Harjumaa Muusikakoolide
konkursside projekti juhtimine
on olnud Saue muusikakooli
direktori Kristiina Liiviku töö
juba 10 aastat! Konkursid toimuvad kõikidel erialadel, osaleb ligi 300 noort Harjumaa
kõikidest muusikakoolidest.
16. märtsil toimus Saue
Muusikakooli ja Harjumaa
Noorte
Puhkpilliorkestri
koostööna pidulik Harjumaa
orkestrimuusika
tegemisi
kokku võttev aastakontsert
“Kevadtorm”. Kontsert oli

13.12.2008 Jõulukontsert Kadrioru Lossis. Pildil on kontserdil osalejad.
Õpilased: Carol Männamets (klaver laul), Carmen Männamets (laul), Linda Kanter (laul), Kristel Palts (laul), Janno Tomingas (vibrafon), Joonas Praks (trompet), Joosep Talumaa (kitarr),
Karl Hõbessalu (kitarr), Hans-Erich Liivik (kitarr). Õpetajad: Iljo Toming, Jaak Oserov, Riho
Joonase, Ulvi Kanter, Elina Seegel, Kai Tomingas, Kristiina Liivik, Terje Mäss, Tiina Kalvet.
meeldejääv nii mängijatele kui
ka juhendajatele. Samuti oli
tore, et Sauel said taas kokku
noored ja nende vanemad 10
Harjumaa omavalitsusest.
6. juunil algas VI Rahvusvaheline Noorte Jazz-improvisatsioonifestival “Visioon”,
mis tõi Eestisse kokku noored
andekad muusikud viiest riigist. 2008. aasta peaesinejateks
olid ansambel Djabe Ungarist
ja Wagner Barbosa Brasiiliast
ning Thais Morell Soomest.
17 ansamblit esines kolmel
päeval kuues erinevas kohas
Tallinnas ja Sauel.
8. juunil XI Loomigu- ja
Improvisatsiooni Päevadel
said loomingust nakatatud
inimesed improviseerimist
harrastada ja uusi põnevaid
asju juurde õppida. Ürituse
patrooniks on aastast 1998
EMTA prof Anto Pett, muusikakooli improvisatsiooni
hingeks on Gerli Kirikal.
Idee autor ja peakorraldaja on
Kristiina Liivik.
23. septembrist 9. detsembrini kestis professionaalmuusikat
tutvustav
kontsertide sari “Saue Kont-

sertsügis”, mis oli huvipakkuv
nii tavakuulajatele kui ka professionaalidele. Toimus viis
kontserti, kus tutvustati Eesti
tippinterpreete ja noori talente: A. Vivaldi “Aastaajad”,
esitajad Ooperkvartett ja J.
Aarma, Saue Muusikakooli
õpetajate kontsert; Tallinna
Muusikakeskkooli
õpilaste
kontsert sarjast “Tulevik täis
muusikat”, ooperikavaga esines metsosopran Karmen Puis
ja pianist Jaanika Rand-Sirp,
saksofonikvartett
“SaxEst”
ja laulja James Werts kavaga
“Jõuluootel”.
Silmapaistva töö ja saavutustega tõusid esile poistekoori
ja tütarlaste vokaalansamblid.
Esimesi kohti pälvinud poistekoori ansambel on tuntud nii
maakonnas kui ka vabariigis.
Elviira Alamaa on lisaks silmapaistvale dirigenditööle ka
vaimukas helilooja!
17. detsembri esinemine
Estonia Kontserdisaalis jääb
muusikakooli õpilastele eriliselt meelde, kuivõrd Eesti
prestiižikaimas kontserdisaalis
ei ole võimalik just tihti üles
astuda. Meeldiva meeleolu

ja muusikalise terviku aitasid
luua kõik laval olijad, see oli
suur elamus kõigile!
Tunnustust väärib õpilaste osalemine rahvusvahelistel
festivalidel ja konkurssidel
Harjumaa Noorte Keelpilliorkestri ja Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkestri koosseisus.
Euroopa Liit on kuulutanud 2009. aasta Euroopa
Loovuse ja Innovatsiooni
Aastaks. Euroopa aasta üldeesmärk on arendada kõigi
inimeste loovust kui innovatsiooni käivitajat ning peamist
tegurit, mis võimaldab elukestva õppe kaudu arendada
isiklikke, tööalaseid, ettevõtlusalaseid ja sotsiaalseid pädevusi.
Eelneva, 2008. aasta tegevuste loetelu kaudu võime
julgelt öelda, et muusikakool on Loovuse ja innovatsiooni aastaks hästi ette
valmistatud!
Soovime kõigile Saue linna
elanikele 2009. aastaks tugevat
tervist ning jõudu loovuse ja
innovatsiooni käivitamiseks!

Saue Muusikakooli pere

Sauelanna pälvis Eesti
olulisima näitlejapreemia

Saue Gümnaasiumi
abituriendid tänavad

30. novembril 2008. aastal
kuulutati Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis
välja 2008. aasta Panso preemia laureaat, kelleks on XXIV
lennu üliõpilane Marta Laan.

Kõigel on algus ja lõpp. Iga lõpp on jällegi algus millelegi
uuele. Vaevalt eksib keegi enam aastanumbri kirjutamisel,
juba peaaegu kuu on möödas jõulupidudest, aasta 2009
käib täie hooga. Põgus pilk möödunule on hea jagamaks
toredaid mälestusi ka teistega. Eelmine aasta Saue Gümnaasiumis lõppes meeleoluka jõuluballiga, mis on kujunenud meile ilusaks traditsiooniks. Sel korral kujunes pidu
veidi erilisemaks, sest tegu oli maskiballiga. Pidu aitas läbi
viia professionaalne õhtujuht, esinesid võistlustantsijad.
Georg Otsa nimelisest Muusikakoolist oli kohale palutud
bänd nimega On You, kes täitis õhtu muusikaga. Oma etteasteid pakkusid ka meie kooli tublid õpilased, võlu lisas flamenkotantsijate eeskava. Koos veetsime ilusa talveõhtu,
mis oli täis naeru, tantsu, muusikat ja üllatusi. Balli lõpetas
ilutulestik.
Soovime tänada kõiki, kes andsid oma panuse ürituse
õnnestumiseks. Saue Linnavalitsus, REMOLUFT AS, SAMI
AS, Paulig AS, Keila TÜ ja A’Le Coq AS on need head toetajad, kes näitasid, mis on neile oluline, pidamata paljuks
aidata omalt poolt kaasa meie peo heale kordaminekule.
Suur aitäh kõigile, tänu kellele sai see õhtu olema just
selline — kaunis ja meeldejääv!
Kertu Treubladt

Marta osales mullusuvises “AHOI”
lavastuses ja mängib Jevreinovi
“Kõige tähtsamas” Masinakirjutajat
või Tütarlastekooli õpetajannat, vahendab teater.ee.
Panso preemiat antakse välja alates 1978. aastast lavakunstikooli asutaja, juhataja, lavastaja ja kirjamehe Voldemar Panso sünnipäeval, 30. novembril. Preemiat on
mõeldud andekate lavaüliõpilaste esiletõstmiseks, seda rahastab Eesti Kultuurkapital ja selle andis üle Eesti Teatriliidu
esimees Ain Lutsepp.
2008. aastal anti preemia välja 31. korda, varasemate
laureaatide seas on Ain Lutsepp, Peeter Tammearu, Elmo
Nüganen, Marko Matvere, Taavi Teplenkov, Priit Võigemast,
Mart Koldits, Risto Kübar, Mari-Liis Lill, Ago Soots jpt. 
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Kontsert filmimuusikast
16. detsembril toimus väga huvitav kontsert, mis
tutvustas filmimuusikat läbi ajastute spektri tänapäevast tagasivaatega 1920-ndate kuulsate filmide
menulugudeni.
Idee autoriks oli õpetaja Elina Seegel ning õhtut juhtis muusikaloo õpetaja Kirsti Raidma.
Elavatele ettekannetele lisaks tutvustas õp K. Raidma
lühidalt ka viiekümne aasta kuulsaid filme, mille muusikat
õpilased esitasid.
Kontsertprogrammi vahenumbritena kõlasid filmikatkendid Ameerikas tohutult populaarsest „High School Musical“
(2006) ehk keskkooli muusikalist, 1927 helindatud tummfilmist „The Jazz Singer“, milles näidatud kloun-viiuldajad
naerutasid publikut, 1929. a „Singing In The Rain“ ja „Oh
kuusepuu“ filmist „Kevade“.
Vahva oli jälgida, kuidas filmimuusika esitamisse olid
kaasatud nii esimese klassi õpilased kui ka orkestris mängivad kooli vilistlased.
Lõbusalt kõlas väikeste tüdrukute ansambli ja artistliku
Carol Männametsa esituses Richard Rodgersi „DO-RE-MI“
muusikalist „Helisev muusika“ (õp. U. Kanter). Samast muusikalist esitasid Johhan Rosenberg ja Eliise Lind klaveriansamblis loo „Väike kitsekarjus“, mis oli välja mängitud väga
hea karakteriga ja hästi harjutatud ansamblitunnetusega
(õp T. Kalvet).
Põnevalt ja uudselt kõlas kandleansambli esituses J. Williamsi Hedvigi teema filmist „Harry Potter“, esitajad Jaana
Külim, Liisi Pley, Anni Ruul (viiul), Kaisa Käosaar ja õp P. Karras.
Filmist „Harry Potter“ lugu „In Dream“ neidude ansambli
(Carol Männamets, Carmen Männamets, Inge-Helene Pello,
Anni Ruul, Linda Kanter, Kristel Palts, õp U. Kanter) esituses
kõlas leebelt ja harmooniliselt.
Väga meeldis Carol Männametsa ja õp Elina Seegeli musikaalne ja tundeerk O. Ehala lugu „Vaid see on armastus“
filmist „Don Juan Tallinnas“
Linda Kanter ja Helena Anni esitasid „Prostituudi laulu“
G. Kromanovi filmist „Viimne reliikvia“, mis lummas just seetõttu, et nii noor solist Linda Kanter suutis sedavõrd tõsise
ning mõtlemapaneva laulu sisu kuulajateni viia.
Kontserdi lõpetas orkester Sirly Illaku dirigeerimisel. Esimest korda kõlasid orkestris koos puhkpillidega ka viiulid (õp
J. Ross). Tore oleks, kui sellele esimesele katsetusele järgneksid ka järgmised vahvad koosmängu lood.
Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid, kes nägid palju vaeva, et
selline mitmekesine ning hariv kontsert-loeng teoks sai.
Terje Mäss

Saue Gümnaasium
võitis karika
Saue Gümnaasium — Harjumaa parim kool spordis
2008 gümnaasiumide/keskkoolide arvestuses!
Kompleksvõistlusel osales 20 kooli üle Harjumaa. Koolid
võtsid omavahel mõõtu seitsmel spordialal: rahvastepallis,
korvpallis, võrkpallis, jalgpallis, kergejõustikus, murdmaa
teatejooksus ja ujumises. Lume puudumisel jäi ära suusavõistlus, mis on alati olnud Saue Gümnaasiumi üks edukam spordiala.
Võistlustest võtsid osa 3.–12. klasside õpilased. Võisteldi neljas vanusegrupis: 3.–5. klassid, 6.–7. klassid, 8.–9.
klassid ja 10.–12. klassid. Eraldi võistlesid tüdrukute ja
poiste võistkonnad. Spordivõistlustel osales kokku 238
Saue Gümnaasiumi õpilast, neist medalivõitjaid oli 87.
Kompleksvõistlus koolide vahel pakub aasta aastalt rohkem pinget ja konkurentsi. Karikavõidu tagas Saue Gümnaasiumile edukas ja stabiilne võistlemine kõigil seitsmel
spordialal. Kompleksvõistlus võideti Kuusalu ja Jüri kooli
ees. Täname kõiki Saue Gümnaasiumi tublisid noorsportlasi, kes viisid Saue Gümnaasiumi koolispordi karikavõiduni!
Siinkohal märgiks ära parematest paremad õpilasednoorsportlased: Elen Freivald, Marliis Odamus, Annaliise
Kalamees, Karin Nappus, Liisbeth Salutee, Raili Pärn,
Elis Piirsalu, Gerda Kiik, Kaari Kink, Kristina Toomsalu,
Miina Vainula, Johanna Rae, Anna-Liisa Tõnismäe, Birgit
Kruusmaa, Sigrid Käärdi, Rebeka Plees, Karmen Veerme,
Helena Pruul, Enelin Pruul, Allar Aasjõe, Henrik Kummer,
Ragnar Teas, Christopher Gilden, Andres Taats, Andreas
Aadli, Ranon Kriisa, Martin Vist, Oliver Utno, Simo-Andre
Kadastu, Rauno Neuhaus, Hannes Allikvee, Antti Ventsel, Margus Reiman, Taavi Ilu, Maikel-Enok Oll, Markko
Moisar.
Tänan Saue Gümnaasiumi juhtkonda suure toetuse
eest! Koostöö tagab alati positiivse tulemuse ja annab
õpilastele energiat ning õpetajatele tahet hoida Saue Gümnaasiumi koolisport kõrgel tasemel.
„Terves kehas — terve vaim!”
Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
Valdo Pilve
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Uus tegija

Liivi Lents: tahaksin tuua

Saue eakate ellu värskemaid tuuli
Novembri keskel Saue Päevakeskuse juhatajana tööd alustanud Liivi Lents leiab, et päevakeskus peaks olema koht, kuhu
on koondunud kõik, mis on vajalik eakate vaba aja veetmiseks,
toimetulekuks ja muretuks eluks.
Gerli Ramler
„Saue Päevakeskusesse tulekut ajendas soov teha midagi uut ja veidigi loomingulist. Saada parajalt suhelda,
isetegemise ja otsustamise
võimalusi ning osa väikese
toreda kollektiivi meeskonna
koostöörõõmudest. Soovisin
ühendada oma töökogemused sotsiaaltöö vallas kunagi
omandatud bioloogi haridusega, kasutada eluaegset huvi
kunsti, muusika ja kirjanduse
vastu ning kõike seda kasutades tuua värskemaid tuuli
Saue linna eakate seltsielusse,“ räägib Liivi Lents.
Saue Linnavalitsuse sotsiaalosakonnaga on Liivil
olnud aastatepikkune kontakt
ja ta usub, et see hea koostöö
sujub ka uues ametis. Liivil
on kogemusi laste ning erivajadustega inimestega ja kuigi
vähem küll töös eakatega,
tundubki väljakutse seda huvitavam. „Kõiki lootusi ei ole
ma jõudnud veel realiseerida,
kuid lootustes pettuda pole ka
vaja olnud,“ ütleb ta.
Sotsiaalvaldkonnas
on
Liivi töötanud ligikaudu 10
aastat, viimati olid põhiliseks
sihtgrupiks lapsed, enne seda
psüühiliste erivajadustega inimesed.
Paralleelselt
põhitööga
on ta töötanud ka koolis bioloogia õpetajana. Seda hästi
väikese koormusega, rohkem
enda vormishoidmiseks ja positiivsete emotsioonide hankimiseks. Kahjuks oli tema
sõnul senises sotsiaaltöös positiivsust ja “õnnelikke lõppe”
vähe, kuid seda enam on lootust, et Saue Päevakeskuses
näeb ka sotsiaaltöö positiivset
poolt.
Liivil on Tartu Ülikooli
bioloogi, sealhulgas ka pedagoogi haridus. Sotsiaaltöö valdkonnas on ta ennast
täiendanud Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledžis. Pärast ülikooli lõpetamist töötas Liivi
pikalt loomaaias: viis läbi
ekskursioone ning tegeles informatsiooni, reklaami ja ürituste korraldamisega.

Revolutsiooni ei tule

„Saue Päevakeskuses on minu
eelkäijad, praegune kollektiiv
ja linnavalitsus nii head tööd
teinud, et revolutsiooniks
mingit vajadust ei ole,“ nal-
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Pensionidest
Meeldetuletus: alates veebruarikuust ei saa pensioni, toetust ja hüvitist enam kätte postkontorist. Kellel avaldus uue väljamakseviisi kohta pensioniametile esitamata, peab seda ruttu tegema!
Ligi 145 tuhat pensionide, toetuste ja hüvitiste saajat, kes
senini kasutasid Eesti Posti teenust, said oma raha tänavu
jaanuaris viimast korda kätte postkontorist. Juba järgmisel
kuul kehtivad teised väljamakseviisid — kas pangakontole,
teise isiku arvele, kojukandega enda kulul või mõningatel
juhtudel kojukandega riigi kulul.
Kõigile neile 145 tuhandele inimesele saatis Sotsiaalkindlustusamet eelmise aasta novembrikuus teavituskirja
koos avalduse blanketi ja tagastusümbrikuga ning palus
valida pakutud variantidest endale sobivaim.
Kahjuks tänaseks päevaks ei ole kõik oma valikut teinud
ega meile avaldust esitanud. Sotsiaalkindlustusamet ei saa
ega või kellegi teise eest otsust teha ja avalduse puudumisel ei saa seetõttu inimesele ettenähtud pensioni, toetust
või hüvitist järgmisel kuul õigeaegselt välja maksta.
Avalduse uue väljamakseviisi kohta palume esitada
kiiremas korras! Veel jõuab!
Kui teil on jäänud midagi arusaamatuks või olete avalduse blanketi kaotanud, siis nõu saamiseks võite helistada sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 16 106 või minna
oma elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse. 

Haigekassa teatab
Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse. See
tähendab seda, et oma aadressi muudatusest ei ole
enam vaja haigekassat eraldi teavitada, piisab vaid
rahvastikuregistri teavitamisest.

Saue Päevakeskuse uus juhataja Liivi Lents.
jatleb Liivi. „Kavatsen jätkata
sama suunda: töö psüühiliste
erivajadustega inimeste ja eakate inimestega. Tahaksime
jätkata kõikide seniste tegevustega. Ehk võiks laiendada
käsitöösuunda — portselan,
lapitehnikad, savi, vilditööd
jne. Mõtted liiguvad ka selliste teenuste pakkumise suunas
nagu juuksur ja massaaž. Aga
seda näitab aeg ning vajadused.“
Ideaalis näeb Liivi keskust, kus töötab üksmeelne ja
üksteist täiendav rõõmus kollektiiv. Sest kui töötajad on
rõõmsa meelega, heatahtlikud
ja empaatilised, on ka päevakeskuse külastajad rahulolevad, tulevad meelsasti kõigega kaasa ning nendepoolsed
head ideed ning ettepanekud
on alati teretulnud. „Kõige
tähtsamad päevakeskuses on
muidugi inimesed, kuid kui
ideaalist rääkida ja kuldkalake täidaks kaks soovi, mis ei
puuduta inimesi, oleks soovideks suuremad ruumid ja
päevakeskuse transpordivahend.“

Hobid: raamatud,
muusika ja loodus

„Olen ennast alati pidanud
suureks lugejaks. Oma suhteliselt suurele lugemusele olen
uhke, kuid mida vanemaks
saan, seda valivamaks muutun,“ jutustab Liivi oma hobidest „Arvan, et olen lugenud
„õigeid asju õigel ajal“. Usun
tõsimeeli, et raamatud on
mind muutnud ja kujundanud

ning tänu sellistele kirjanikele
nagu näiteks Dostojevski ja
Hesse, keda sattusin lugema
just inimese maailmanägemuse arengu olulistel aastatel,
olen see, kes ma olen.“
Praegu loeb Liivi J. Lotmani „Vene kultuurilugu“,
kuid ei põlga ka häid kriminaalromaane. Tänapäeva
kirjandusest oli üks viimase
aja huvipakkuvamaks leiuks
tema sõnul P. Milovanofi
„Süütute kurbus“.
„Veel armastan ma väga
muusikat. Muusikal on minu
nägemuses võime muuta
meid paremaks ja vahel on
ilus muusikapala nagu jumala
puudutus,“ leiab Liivi. „Mulle
meeldib käia kontsertidel. Ma
ei nimetaks lemmikmuusikat,
aga mu valikud kontsertide
osas on vene kirikumuusika
festivalilt Credo, barokkmuusikafestival ja Ida muusika
festival Orient. Nendelt festivalidelt pärinevad mu elu
parimad kontserdielamused,
sealhulgas keerlevad dervišid, kes nagu ei olekski sellest
maailmast pärit... Väga meeldivad veel vene rahvalaulud
ja ballaadid. Üldse meeldib
mulle muusika, mis on helge
ja selge — hingeliigutav.“
Kui filmidest rääkida, siis
viimasel Pöffil avaldas Liivi sõnul talle enim sügavat
muljet „Valss Bashiriga“.
„Pöffil püüan rohkem või vähem igal aastal käia ja meeldejäävaimad filmielamused
pärinevadki sealt. Üks mu
lemmikfilmidest on „Laineid

murdes“ Lars von Trierilt,
meeldivad ka Kurosawa vanemad filmid, Fellini, Wajda
ja teised,“ kõneleb ta. „Ma
käin kinos rohkem kui enamik minuvanuseid inimesi,
kontsertidel ilmselt ka, kuid
tänapäeva tuntud ja tunnustatud näitlejaid ei pruugi ma
kõiki tunda ja praegusaegse
„levimuusikaga“ ei pruugi ka
kursis olla.“
Veel huvitavad Liivit vanad
religioonid, erilist muljet on
talle avaldanud vanausuliste
kogukond Eesti Peipsi-äärsetel aladel. „Religioonid üldse
ja inimese suhe religiooniga
on see, millest ma huvitumast
ei väsi. See on minu jaoks
midagi sellist, mida ei olegi
võimalik päriselt teada saada,
sest alati jääb midagi, mida ei
saa käega katsuda, silmaga
vaadata ja faktiga tuvastada.
See on see, mis jääb inimmõistusele hõlmamatuks.“
„Et ma olen hariduselt
bioloog, siis võib mind pidada ka looduseinimeseks.
Olen palju Eestis ringi liikunud, oskan loodust nautida
lihtsalt nautlejana, kuid ka
bioloogi pilguga ringi vaadata. Mul on väike suvekodu
ja seal on mu lemmikpaik,“
räägib Liivi. „Alati on mu
elu juurde kuulunud koerad.
Kui ma tööl ei käiks, siis
ilmselt peaks oma aiakest ja
kasvataks tõukoeri.“
Kuid kõige tähtsam on Liivile tema perekond — kaks
poega, pisike pojapoeg, vanemad ja väike armas minia. 

Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide saatmiseks (teated kindlustuskaitse
lõppemisest, teated Euroopa ravikindlustuskaardi või asendussertifikaadi kohta, kutsed vähiskriiningule jne). Seega on
väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleks
õiged.
Kui isik soovib haigekassast näiteks Euroopa ravikindlustuskaarti või mõnda tõendit põhielukohast erinevale aadressile, on see täiesti võimalik. Sellisel puhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress iga konkreetse taotluse korral.
„Autonoomne aadresside andmekogu pidamine ei täida
enam oma otstarvet,” leiab haigekassa klienditeeninduse
osakonna juhataja Lii Pärg. „Meie arvates on igati mõistlik,
kui isik muudab oma aadressi ainult rahvastikuregistris ning
need muudatused jõuavad automaatselt ka teiste asutuste
andmebaasidesse. Selline süsteem on inimestele igati mugavam ja kiirem,” lisas ta.
Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete
olemasolul või andmete puudumisel. Andmete õigsust saab
kontrollida kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks
tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsusse kohale
minnes, posti teel või digiallkirjaga e-posti teel või kasutades
rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi kodulehelt http://www.siseministeerium.
ee/13615.
Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles kontrollima rahvastikuregistris oma elukohaandmete õigsust ning vajadusel neid parandama! 

Päästekeskuse uksed
on huvilistele lahti
3. kuni 5. veebruarini 2009 korraldab Põhja-Eesti
Päästekeskus lahtiste uste päevad Tallinna ja Harjumaa komandodes. Päästjate igapäevase tööga on
oodatud tutvuma kõik huvilised.
Kolme päeva jooksul on soovijatel võimalik külastada Põhja-Eesti Päästekeskuse erinevaid komandosid, tutvuda tulekustutus- ja päästetöödeks mõeldud tehnikaga ning saada põhjalik ülevaade päästja elukutsest.
Lahtiste uste päevade eesmärk on anda ülevaade tulega
seotud ohtudest ja õigest tegutsemisest tulekahju korral,
kuulata-vaadata, millega päästeteenistus tegeleb ja kuidas
käib igapäevane töö komandos.
Palume kõikidel soovijatel end külastuseks registreerida 28. jaanuariks 2009 telefonil 667 6691 või e-posti
aadressil galina.ozdoba@ttpa.ee. Ekskursioonid toimuvad
kell 9–12 ja 13–16. Külastuse kestvus on üks tund, grupi
maksimaalne suurus on kakskümmend inimest.
Tere tulemast! 

16. jaanuar 2009

Kultuur, meelelahutus, sport
Saue Kilb — IV VOOR

Male-Kabeklubi tegevusest

Kaunist Pühvliaasta algust!

Saue Male-Kabeklubi tegevus 2008. a II poolaastal oli
järgmine:
1. Oktoobris korraldatud Saue linna 2008. a individuaalsetel meistrivõistlustel vene kabes (ajakontroll 30 min mõlemale
mängijale) võidutses Urmas Väärtnõu, saades 5 punkti 5 mängitud partiist, teisele kohale platseerus Raivo Viidu 3 punktiga,
3. koha kindlustas Valjo Rattasep 2,5 punktiga, sama arvu
punkte kogus ka Helmut Karin, kuid omavahelise mängu võitis
esimene. Ülejäänud võistlejatel oli punkte vähem.
2. Novembris klubisiseselt läbi viidud male-kabe kahevõistluse (ajakontroll 10 min mõlemale mängijale) võitis Valjo
Rattasep 14 arvestuspunktiga 20-st kohapunktist, teise koha
saavutas Helmut Karin 12 arvestuspunktiga, 3. ja 4. kohta jäid
jagama Raivo Viidu ja Leo Tohver, kes mõlemad kogusid võrdselt 9 arvestuspunkti, teised võistlejad said punkte vähem.
3. 11. oktoobril toimunud Harjumaa 2008. a individuaalsetel meistrivõistlustel kiirmales (osavõtjaid 28) esinesid meie
klubi võistlejad tublilt: Karel Uurits sai 8. koha 4 punktiga 7
mängitud partiist, Raivo Viidu 11. koha 3,5 punktiga ja Jüri
Nõmmsalu 3 punktiga 17. koha.
4. 15. novembril korraldatud Harjumaa 2008. a võistkondlikel meistrivõistlustel kiirmales saavutas meie klubi I võistkond
koosseisus Raivo Viidu, Martin Velling, Enn Veskimäe ja Valve
Vahar hinnatava kolmanda koha 9 punktiga 16-st mängitud
partiist, klubi II võistkond jäi 5. kohale.
5. 6.–7. detsembril toimunud Eesti individuaalsetel kiirmale meistrivõistlustel (92 osavõtjat) tulid meie klubi võistlejad
järgmistele kohtadele: Martin Velling sai 48. koha resultaadiga 5,5 punkti 11 mängitud partiist, Karel Uurits sai 5,5 punktiga 52. koha ja Raivo Viidu 5 punktiga 57. koha.
6. Saue Male-Kabeklubis 22. detsembril läbi viidud kaheringilise jõuluturniiri välkmales (ajakontroll 5 minutit mõlemale
mängijale) võitis Valjo Rattasep 14,5 punktiga 17 mängitud
partiist, teise koha saavutas Leo Tohver 12,5 punktiga, kolmanda koha Raivo Viidu 11,5 punktiga, ülejäänud mängijad
kogusid punkte vähem.
Saue Male-Kabeklubi juhatuse esimees V. Rattasep

Ka pärast jõule ja nääre pole meie esikolmik muutunud:
1. Tiiu Kuuskme
2. Jaanus Kukk
3. Helmut Karin
Jõudu ja edu ka edaspidisel kaasalöömisel!

Kolmanda vooru õiged vastused on järgmised:
1. Kehtestama Isemajandav Eesti ehk IME.
2. Joseph von Radetzky — „Radetzky marss“.
3. Rinnahoidja.
4. Londonis, parlamendi alamkoja ette.
5. Taani kuningannalt Margaretelt.
6. Detsember 1989. a.
7. Aleksander Klumberg-Kolmpere.
8. Michael (Mihkel) Roos — ameerika jalgpall.
9. Zürich.
10. Nitroglütseriini.

IV VOORU KÜSIMUSED:

1. Mis nime all tunneme enam CAMILLE JAVALi?
2. Maailma kõige haruldasem perekonnanimi kuulub birmalasele, kelle nimes pole ainsatki tähte! Kuidas seda nime
kirjutatakse?
3. Milline puu oli jumal Thori puu? Muide sellest puust on tehtud ka kreeka jumalate käskjala Hermese heeroldikepp.
4. Esimese eestlasena aretas kartulisordi Julius Aamisepp.
Mis oli selle esimese eestimaise kartulisordi nimi?
5. See maailmakuulus näitleja, kes laulis president Kennedyle
tema viimasel sünnipäeval „Happy birthday, Mr.President!“
on dieedi kohta öelnud: “Maailma lihtsaim dieet: sülita välja kõik, mis hea maitseb!“.Kes oli see näitlejanna?
6. Millise omaniku ajal ehitati Saue mõisaansambel välja sellisena, nagu praegu näha saab?
7. 1912. a ostis tsaaririigi posti- ja telegraafivalitsus Saue
vallas Vanamõisa külas Miku talult 4800 ruutsülda maad.
Mida taheti sellele maale rajada?
8. 2004. a kevadel läbisid esimeste eestlastena suuskadel
Gröönimaa kaks eestlast, neist üks oli sauelane. Kes?
9. Vaid kaks isikut on avanud kahed olümpiamängud. Kes ja
millised mängud?
10. Eelmise aasta lõpus lasti Lätis käibele uus ühelatine münt.
Seda hakati kohe nimetama „õnnelatiks“. Mida või keda oli
kujutatud mündi esiküljel? 

Sugupuude näitus
Saue Kodu-Uurimise Seltsing on juba üle viie aasta tegelenud
Saue asustus- ja kultuuripärandi talletamisega. Kokku on kogutud hulk ajaloolist ja rahvapärimuslikku materjali külade, talude, loodusväärtuste, endisaegse olustiku ning elukorralduse
kohta. Kõige selle taga on aga inimene. Praeguses talvevaikuses on hea mõtiskleda oma esivanemate üle, kuulata ja üles
tähendada eelkäijate mälestusi ning kaardistada elupaiku.
Hindamatu väärtusega endale, oma lähedastele ja tulevastele
põlvedele on suguvõsa-uurimine.
Meil on rõõm teile teada anda, et Saue Linnaraamatukogus
on välja pandud näituus trükisõnas ilmunud sugupuudest, mille on aastate jooksul kokku kogunud Eesti Genealoogia Seltsi
aseesimees Ants Roomets. Näitusel on esitatud Jaan Krossi,
Andres Tarandi, Arvo Rattaseppa ja paljude teiste tuntud inimeste sugupuud. Alati on võimalus, et leiate neis sugupuudes
esindatud inimeste seast oma sugulasi, sõpru või tuttavaid. Tulge tutvuge ja leidke nad üles!
Ühtlasi soovib Saue Kodu-Uurimise Seltsing astuda sammukese oma esivanematele lähemale ja korraldada 12-tunnise
suguvõsa-uurimise kursuse. Kursustele on oodatud kõik sauelased, kellel on huvi ja vajadus otsida oma juuri ning talletada
fakte suguvõsa kohta. Loengud toimuvad Saue Gümnaasiumis.
Kursuse raames tutvustatakse genealoogia olemust ja eesmärke. Antakse ülevaade uurimisvõimalustest erinevatel ajaperioodidel ja peamistest allikatest, nagu hingeloendid, adramaarevisjonid, personaalraamatud, meetrikad, vanad mõisakaardid
jpt. Samuti kõneldakse Interneti võimalustest ja arvuti kasutamisest suguvõsa uurimisel. Kursuse lektor on Eesti Genealoogia Seltsi esimees Raivo Maine, kes on pidanud samasisulisi
loenguid ka Tallinna Rahvaülikoolis jm. Raivo Maine on tegelenud suguvõsa-uurimisega üle 25 aasta ning uurinud põhjalikult
Harju-Madise kihelkonda.
Suguvõsa-uurimise kursus on esimene etapp genealoogia
põhitõdede ja töövõtete omandamisel. Huviliste olemasolul kavandame edaspidi ka gooti kirja lugemaõppimise kursust, mis
hõlbustab tunduvalt vanade kirikuraamatute lugemist.
Kursuse täpse ajakava ja maksumuse teatame lähiajal, kuid
juba praegu on kõigil huvilistel võimalus kursusele registreeruda aadressil sauelugu@hot.ee ja telefoninumbril 5557 1115
või näitusel Saue Linnaraamatukogus (avatud E–R 10–18, L
10–17, P suletud).
Tulge ja saage koos meiega osa sugupuude näitusest ning
suguvõsa-uurimise kursustest!
Saue Kodu-Uurimise Seltsingu juhatus

Saue Huvikeskuses

• 2009. a veebruarist alustame kahekuulist akrüülmaalikursust täiskasvanutele. Akrüülvärvid on valmistatud vee
baasil ning on vees lahustuvad, kuid kuivavad kiiresti veekindlaks. Neid saab kasutada nii nagu õlivärve. Materjalid
ja töövahendid on kohapeal olemas. Kursus on algajatele.
Tunnid toimuvad teisipäeva õhtuti, juhendaja on V. Laan.
Kursuse hind orienteeruvalt 300.- krooni kuus. Eelregistreerimine tel 659 5009 või: sauehuvikeskus@hot.ee
• Ladina-Ameerika seltskonnatantsu kursused kõikidele
huvilistele, lisaks soolotrenn eraldi. Saue Gümnaasiumi peeglisaalis esmaspäeviti kell 19.00–19.55 LATIN
SOLO (salsa, bachata, chacha, cumbia, merengue), kell
20.00–21.00 SALSA PARTNERIGA.
• Saue Huvikeskuses töötab huvikooli tasemel koolitusloaga
KUNSTISTUUDIO (õppekava 833259). Sinna kuuluvad
kõik kunstiringid õpilastele: Käsitöö: esmaspäeviti kell
14.00–17.00. NB! Jaanuarist uuel aadressil Kütise 4!
Meisterdamine: esmaspäeviti 13.00–16.00 keldrikorruse
keraamikatoas. Keraamika: teisipäeviti kell 14.00–17.00
ruum 407. Kompositsioon: kolmapäeviti 14.00–16.00
keldrikorruse keraamikatoas. Kompositsioonitund on tasuta kõikides kunstistuudio ringides osalevatele õpilastele.
Joonistamine, maalimine: neljapäeviti kell 16.00–19.00
keldrikorruse keraamikatoas.
• Alates jaanuarist ootame uusi õpilasi joonistamise-maalimise ja kompositsiooni tundidesse. Meil saab kunstiõpet,
et arendada loovust ja eneseväljendusoskust, õppida uusi
tehnikaid ning tegelda kunstiga oma rõõmuks!
• Täiskasvanutele pakume jätkuvalt keraamika valmistamise võimalust esmaspäeviti kell 18.00 Saue koolimajas
keldrikorruse keraamikatoas.

Sauelane liikuma!
Sarja “Sauelane liikuma” IV etapp — UJUMINE — toimus 14.
detsembril 2008. aastal ja tõi ujulasse ligi sada inimest. Läbida tuli 250 meetrit vabastiilis ujudes, kuni 10-aastased lapsed
ujusid 50 meetrit. Osavõtjaid oli igas vanuses, kõige nooremad
paariaastased, kes emme-issiga ning rõngaga ausalt distantsi
läbisid. Tore oli ujulas näha neid noori peresid, kes üheskoos
olid tulnud sportima. Tähelepanu pööraks ka meie eakatele
Saue spordisõpradele, kelle jaoks veerand kilomeetrit ujumist
ei valmistanud probleeme ning kõik läbisid selle edukalt. Sel
korral oli võimalik Ly-Miett Lõokese juhendamisel osaleda ka
vesiaeroobikas. Täname meeldivat ja abistavat ujulakollektiivi!
Kuivõrd sari toimus 14-ndal kuupäeval, on iga 14. osavõtja võitnud loosiauhinna. Võitjad on: Rein Soosalu, Leho Rohtla, Toni
Kurm, Eliis Pavel, Marie-Helene Kõluvere, Kristiina Martin.
Palju õnne võitjatele! Auhinnad saab kätte sarja V etapil.
Täname osalemast!
Sarja V etapp toimub 17.01.2009. a algusega kell 13.00
Sarapiku terviserajal. 
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Saue Päevakeskus

Saue Päevakeskus soovib meeldivat koostööd ja jätkab 2009.
aastal igapäevatööd alljärgnevalt:
Esmaspäev: kell 7.00 Tervisevõimlemine Saue Gümnaasiumis ujulas; kell 10.00 Naisansambel Rukkilill; kell 11.00–
14.00 Ps erivajadustega klientide nõustamine; kell 18.00
maleklubi.
Teisipäev: kell 9.00–13.00 Invaühingu esimehe vastuvõtt
Saue Päevakeskuse uutes ruumides; kell 11.00–14.30 Ps
erivajadustega klientide igapäevaelu toetamine; kell 11.00
Käsitööring Saue Päevakeskuse uutes ruumides; kell 13.00
Daamide tervisevõimlemine; kell 14.30 Inglise keel; kell 20.00
Naisvõimlemine.
Kolmapäev: kell 9.30 Tervisevõimlemine; kell 14.00 Ps
erivajadustega klientidega Keila Tervisekeskuses ujumine; kell
15.00 Saue vabadusvõitlejate koosolek (iga kuu 2. kolmapäev);
kell 18.00 Tantsurühm Vokiratas.
Neljapäev: kell 9.30 Jututuba; kell 11.30–15.00 Ps
erivajadustega klientide igapäevaelu toetamine; kell 15.00
Saksa keel; kell 17.00 Represseeritute vestlusring (iga kuu 2.
neljapäev); kell 20.00 Naisvõimlemine.
Reede: kell 9.30 Tervisevõimlemine; kell 10.15 Seeniortants (iga kuu 2. ja viimane reede); kell 11.00 Invaühingu
koosolek (iga kuu esimene reede); kell 11.00 Ps erivajadustega
klientide igapäevaelu toetamine; kell 11.00 Käsitööring Saue
Päevakeskuse uutes ruumides; kell 16.00 Tammetõru kogunemine (iga kuu viimane reede); kell 17.00 Vabastav hingamine
(Vajalik eelnev registreerimine, info Saue Päevakeskuses.
Tasuline!).
Lisaüritused
• 14.01 kell 11.00 Juuksur Saue Päevakeskuse uutes ruumides, vajalik eelnev registreerimine Saue Päevakeskuses
• 19.01 kell 19.00 Vene Teatris Vana Baskini Teater „Minu
sõbratar maksuamet”
• 21.01 kell 13.00 Loeng „Terviseprobleemid uuel aastal”,
lektor Silvi Mänd
• 23.01 kell 12.00 Tervise edendamisest: loeng, loodustoodete tutvustus ja müük
• 30.01 kell 16.00 Kohtumine sotsiaalminister Maret
Maripuuga. Kohtumine toimub Saue Gümnaasiumi saalis,
organiseerib seltsing Tammetõru Saue linna eakatele, küsimused ministrile esitada eelnevalt Saue Päevakeskusele.
Transpordisoovist palume teatada Saue Päevakeskusele.
• 30.01 kell 19.00 Draamateatri suures saalis J. Rulfo „Pedro
Paramo”. Mehhiko lugu mehhiklastest. Maagiline, ilus,
sünge, hale ja koomiline ladina-ameerika tekst, mida appi
võttes peaks olema võimalik ka oma mõttemustreid muuta.
Osades: Ivo Uukkivi, Mait Malmsten, Guido Kangur, Lembit
Ulfsak, Kersti Kreismann, Merle Palmiste jt. Pileti hind 180.krooni; piletid saab tellida ja raha maksta Saue Päevakeskuses kuni 19.01.09.
• 17.02. kell 19.00 Salme Kultuurikeskuses Ugala teatri
külalisetendus A. Tšehhovi „Kolm õde”. Pileti hind: põrand
180/160, rõdu 140.- krooni, pileteid saab tellida ja raha
maksta kuni 06.02.09. Saue Päevakeskuse tel. 659 5070
• TÄHELEPANU!!! 11.05.-16.05.2009 korraldame reisi „Unustamatu Ungari” hind 4690.- krooni reisile registreerimine
Saue Päevakeskuses hiljemalt 20. jaanuar 2009 esimene
ettemaks 1000.- krooni 20. jaanuar 2009 info reisi kohta
päevakeskuses tel. 6596070
• Saue Päevakeskuse käsitööringid alustavad tööd uuel aastal
uutes ruumides Kütise 4. Ootame uusi käsitööhuvilisi!

Suusaklubi
2008. aasta alguses olid Saue Suusaklubi eestvedajad äärmiselt optimistlikud ning planeerisid tegevusrohket suusaperioodi, ent vastupidiselt lootustele jäi mullu lumi taevasse ning
suusarajad poriseks. Siiski õnnestus nappe lumevarusid ära
kasutades maha pidada Saue linna suusavõistlused, kuhu kogunes osalema üle saja spordihuvilise. Kahjuks jäigi see linna
suusavõistlus ainsaks suusatamise harrastajate võistluseks
2008. aasta talvel.
Talve ära saates panid (pikalt puhata saanud?!) suusatajad
ühiselt jõu kokku ning korraldasid järgmiseks hooajaks ette valmistudes suured talgud, mille raames sai Sarapiku terviserada
puhtama väljanägemise. Lõigati rada ümbritsevat võsa, koristati pinnast ja eemaldati kive — kõik selleks, et rahvaspordihuvilistel oleks meeldiv Sarapiku rajal oma lemmikalasid harrastada.
Loomulikult ei unustatud ka suveperioodil sportida ning
seetõttu võtsime osa kõigist mägiratta- ja jooksuvõistlustest.
Nähes meie talvede lumevaesust ja suusaklubi liikmete mitmekülgsust erinevaid spordialaseid harrastades, leidsime koos
Plekk-Liisu rattaklubi juhataja Indrek Paluga, et miks mitte
ühendada omavahel suusaklubi ja rattaklubi tegevusi. Usun, et
tulevikus saab kahest väiksemast klubist üks suur ja paljusid
sportlasi ühendav Saue spordiklubi.
Sügise tulles alustasime uue suusahooaja ettevalmistustega ja juba detsembris võtsime osa Aabeli mälestusvõistlustest
Pannjärvel. Saue Suusaklubi hooaja kalendrisse kuuluvad kindlasti ka Swedbanki suusatamise etapid, mille avavõistlustele
detsembri lõpus ka oma jälje jätsime. Kahjuks ei suutnud meie
suusatajad sel võistlusel parimaid kohti koju tuua, kuid maksimumi andis kohalolijatest igaüks. Paremaid tulemusi ootame
30.–31.01.09 toimuvatelt Harjumaa võistlustelt ning kindlasti
oleme esirinnas järgmistel Swedbanki etappidel.
Infot suusaklubi kohta saab: www.sauesuusaklubi.ee.
Saue Suusaklubi juht Marko Pruus

16. jaanuar 2009

Tarbijainfo

Saue Kaubakeskus

Müüa kuiva küttepuud
laotult konteineris
50 cm ja 30 cm.
Hind koos transpordiga
590.- ja 620.-/rm.
Tellimine tel. 5340 8290

Kõik plekkdetailid
Teie majale
Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.
OÜ Weltende
mail: plekipada@gmail.com,
tel: 554 3331.

Soodushinnad kehtivad

16.01-18.01

25.80kr/kg
17.90

180.-

SOODUSMÜÜK!!!
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Pakun tööd
 Otsin lapsehoidjat/koduabilist
Sauele 9-kuusele tüdrukule 2 päevaks nädalas. Tasu kokkuleppel.
Annaliisake@hotmail.com
Tel alates kella 11.00 on 513 9381.

Otsin tööd

23.90

 Väljaõppinud koristaja otsib
osalise tööajaga tööd koristaja
või siseruumide valvurina.
Tel 5804 9126.

Soovin üürida

150g.

 50-ndates perekond soovib
pikemaks ajaks üürida korterit/majaosa. Soovitav eraldi sissepääsuga.
Nõus abistama vanemat inimest.
Kontakt 5396 9545.

Teenus

Tekst

 VEOTEENUSED kaubikuga
mahutavus 15,6 m3, kaubaruum
4560*1800*1900, kandejõud 2,8t
Kontakttelefon: 515 0485
 RAAMATUPIDAMISTEENUSED
Ettevõtetele ja MTÜdele
Kontakttelefon: 5566 7617
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075

Fekaalivedu,
kogumiskaevude
tühjendus.
Hinnad mõistlikud.
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

Saue Muusikakool võtab tööle 0,5 kohaga sekretäri
Nõutav keskharidus. Soovitatav varajane töökogemus, väljaõpe ja
soov töötada loomingulises kollektiivis.
Töö sisuks on kantselei töö korraldamine, dokumentatsiooni
korrashoid ja juhi abistamine.

Õigusabi
Tööõigus,
äriõigus,
võlaõigus

Soovijatel palume saata CV ja kirjeldus ootustest tööle asumisel
postiga aadressile Saue Muusikakool, Nurmesalu 9, Saue linn 76506
või maili teel saue.mk@mail.ee enne 2. veebruari 2009. a.
Info telefonil 659 6054, 516 3128

Tel. 509 0194
leridas@hot.ee
OÜ Leridas

Avatud uus ja kaasaegne:

Leiname ema, vanaema, vanavanaema

Mälestame head ühingukaaslast

• AUTOMAATPESULA
surve- ja harjapesu (sõidu- ja veoautodele)
• KÄSIPESULA
(sise- ja välipesu)
• REHVITÖÖKODA
(sõidu- ja veoautod)

1914–2008

Avaldame sügavat kaastunnet lahkunu omastele.
Saue Linna Invaühing

Asume aadressil Paju 3, Saue
Avatud 08.30–17.00
Info tel. 5303 9665, 617 7285

Anette Arulepp

Pojad peredega

ANETTE ARULEPP

17.03.1914–27.12.2008
Mälestame head naabrimemme.
Eve ja Valjo lastega
Südamlik kaastunne ema ja ämma kaotanud
Antsule, Mihklile, Helvile ja Lindale
Sugulased
Mälestame kaua-aegset klubikaaslast

Maie Rooneem’e

Olga Aalistet

Kauaaegset naabrit

Olga Aaliste`t
Leinab perekond Uhtlik
Igavene rahu, anna neile Issand Sa
Mälestame kallist kaaslast

Olga Aaliste`t

22.12.1924–03.01.2009
avaldame sügavat kaastunnet lahkunu omastele.
Saue Kristlik Vabakogudus

Tammetõru seltsing
Toomas ja Jüri, tunneme teile kaasa ema
Alati rõõmsameelset Tammetõru klubi liiget

Olga Aaliste`t

Mälestab Tammetõru

OLGA AALISTE

kaotuse puhul.
Sirje ja Aivar peredega

