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Ingrid Niid
Pearaamatupidaja

prognoos, mille põhjal on Saue
linn kavandanud sissetulekut
veidi konservatiivsemalt, jäädes 5-protsendilise kasvu
juurde.
Tulumaksu mõjutab maksumaksjate arv ja inimeste sissetulekute muutus. Üksikisiku
tulumaksu arvestab täismahus
maksu- ja tolliamet, osa füüsiliselt isikult saadud tulumaksust laekub edasiantava
maksuna kohalikule omavalitsusele (KOV).
Kodualuse maamaksu maksuvabastuse kompenseerimiseks on 2013. aastal KOV-ide
füüsilise isiku tulumaksu osa
suurendatud 0,17 protsendi
võrra ehk laekumine linnakassasse tänavu on 11,57 protsenti rahvastikuregistri andmetel Saue linna registreeritud
inimestelt laekunud üksikisiku
brutotulust (jätkub lk 6 ja 7).

S

aue linna 2013. aasta
eelarve järgib linna
eelarvestrateegiat ja
seab esikohale strateegias kinnitatud eesmärkide saavutamise. Eelarve on
sisuliselt jaotatud meetmete
kaupa. Iga meetme puhul on
välja toodud eesmärkide sihttasemed ja rahalised vahendid
eesmärkide saavutamiseks.

Tulumaks

PÕHITEGEVUS
Vastavalt kohaliku omavalitsuse finantseerimise seadusele on põhitegevuse tulemi
lubatav väärtus aruandeaasta
lõpu seisuga null või positiivne. Saue linna 2013. aasta
põhitegevuse tulem on 70
303 euroga positiivne.

Põhitegevuse tulud
Saue linna põhitegevuse
tuludest 72% on maksutulud
(üksikisiku tulumaks, maamaks ja muud kohalikud maksud), 12% tulud kaupade ja
teenuste müügist, 16% saadavad toetused ja vähesel määral
- 0,3% - muud tegevustulud.
Linna peamise tuluallika,
üksikisiku tulumaksu, laekumise alus on rahandusministeeriumi suvine majandus-
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Kas koalitsioon laguneb või miks „teerull” ei tööta?

Andres Pajula
Volikogu liige

K

indlasti mõtlevad nii
inimesed, kes viibisid
viimasel Saue Linnavolikogu istungil, kus
päevakorras oli ainult üks
punkt - linna 2013. aasta eelarve. Istung, mis oleks pidanud kestma maksimaalselt 20
minutit, ei tahtnud kuidagi
lõppeda ja õhus oli lausa volikogu laialiminek.
Mis siis juhtus? Volikogu esimees ei tahtnud kuidagi opositsiooni tehtud eelarve parandusja muudatusettepanekuid läbi
hääletada. Valimisliidu Kindlad
tegijad - uus tulevik liikmed
aga „teerulli” ei istunud ja
pooldasid opositsiooni tehtud
parandusettepanekute hääletamist, millega IRL ei tahtnud kuidagi nõustuda. Õige,
et menetlusnormide rikkumisi
eelarve menetluses oli hulgaliselt mõlemalt poolt ja kõige
õigem oleks olnud eelarve viia
kolmandale lugemisele.
Et linnapea palus eelarve
siiski vastu võtta, sest muidu
ei saa kooli juurdeehitus sügiseks valmis, otsustati lõpuks

kõik parandusettepanekud, ka
opositsiooni omad, ikkagi läbi
hääletada ja eelarve kinnitada.
Kõige enam eriarvamusi
tekitasid ettepanekud, mida
koalitsioonilepingus otseselt
kirjas pole. Esiteks: taastada
Saue vanurite jõulutoetus,
mille sellesama volikogu eelmine koalitsioon kaotas. Selle
taastamist toetas nii reformierakonna fraktsioon kui
enamik valimisliidu liikmeid.
Artikli autor kaasa arvatud,
kuna ta ise toonase linnapeana
1999. aasta jõuluajal sellele
meeldivale traditsioonile aluse
pani ja toetuse kaotamine
2009. aastal talle isiklikult
väga valus oli.
Teise ettepanekuna vähendati
kile(jalgpalli)halli ehituse investeeringuid ja eraldati raha uue
spordihalli projekteerimiseks.
Ka see ettepanek läks läbi, seda
toetasid nii reformierakonna kui
valimisliidu liikmed.
Ettepanekut toetasin ka
mina, sest eelarve vastuvõtmise ajaks oli vastuseta kolm
küsimust. Esiteks: eelarves
planeeritud summa oli ainult
kuni 50% kogu ehituse maksumusest ja keegi ei teadnud,
kui suureks kujuneb halli ehituse kogumaksumus ning kuidas on võimalik poolikut halli
kasutada. Teiseks: kui suured
on halli ekspluatatsioonikulud
ja millega kavatsetakse seda
kütta - kas väga kalli elektri
või gaasiga. Kolmandaks:
milline saab olema palliplatsi
kate. Kui see on jalgpallimuru,
siis me ei ehita ju mitte kooli
õppekava vajadustest lähtuvat
spordihalli, vaid jalgpalliklubi
huvidest lähtuvat jalgpallihalli.
Mul on hea meel, et suutsime „teerulli” peatada. Mulle
meeldib, kui volikogu arvestab

kõigi volinike asjalike ettepanekutega, millest võidavad
kõik linnakodanikud.
Minul oli õnn Saue linna
juhtida just sellisel perioodil,
kui seda tehti, ning minu meelest oli see Saue senise ajaloo
sõbralikem ja tulemuslikem
periood üldse. Volikogus tegeleti ühiselt linna arendamise,
mitte oma väikeste soovidetahtmiste läbisurumisega.
Opositsioonis ja koalitsioonis
valitses üksmeel, kus ühtemoodi arvestati kõigi volinike
arvamustega. Näiteks toonase
opositsionääri Maie Säraku
ettepanekud koolibussi- ja
suvise Kloogaranna bussiliini
käivitamise või pensionäridele
jõulutoetuse maksmise kohta.
Tolleaegne volikogu esimees
Rafael Amos oskas suurepäraselt volikogu istungeid juhtida.
Ta valmistus igaks istungiks
äärmise põhjalikkusega, töötades läbi kõik linnavalitsuse
poolt volikogule esitatud eelnõud ja tehes sinna parandusi,
esitades küsimusi ja juhtides
arutelusid. Alati kordas ta
enne istungit üle protseduurireeglid. Ühtki eelnõud ei esitatud volikogule enne, kui oldi
kindel selle õigsuses. Oluline
oli ka oskus suhelda nii koalitsiooni kui opositsiooniga nii
formaalses kui vabas õhkkonnas. Vajadusel võeti koos opositsiooniga aeg maha ja räägiti
asjad selgeks.
Sel perioodil ei tulnud
ühegi määrusega ette juhust,
et volikogul oleks tulnud
seda kaks või isegi kolm
korda parandada. Käesoleva
kooseisu ajal on see aga tavaline, et volikogu poolt juba
vastuvõetud määrus tuuakse
järgmisele või ülejärgmisele
istungile parandamiseks.

Näiteks linnavalitsuse palkade
eurodeks ümberarvestamise
määrust pidi volikogu koguni
kolm korda parandama. See
kõik on tingitud sellest, et on
kasutatud „teerulli taktikat“,
et volikogu esimees pole piisava põhjalikkusega linnavalitsuse ettevalmistatud määrusi
kontrollinud ja on valitsust
pimesi usaldanud.
Mulle on absoluutselt vastuvõtmatu, kui uued juhid
alustavad aastalõpu kõnet
eelkäijate tehtud ja tegemata tööde kritiseerimisega.
Õige mees teeks oma asja ära
ja siis laseks linnakodanikul
otsustada, kui hea või halb
see on. Siin kehtib vanasõna „Pada sõimab katelt,
ühed mustad mõlemad“.

Linnapea Henn Põlluaas:
„Austan kõigi inimeste arvamust ja olen lubanud, et praeguse linnavalitsuse ajal on Saue
Sõna erinevate arvamuste jaoks
avatud. Sõnavabadus on toimiva demokraatia üks olulisemaid alussambaid.
Paraku ei saa ma oma koalitsioonikaaslase Andres Pajula
artiklit jätta kommenteerimata,
sest kohati paneb see sügavalt
imestama. Näiteks lõik, mis
algab lausega: „Mulle on absoluutselt vastuvõtmatu, kui uued
juhid alustavad aastalõpu kõnet
oma eelkäijate tehtud ja tegemata tööde kritiseerimisega.“
Et väide tegelikkusele ei
vasta, saab iga linnakodanik
kontrollida, lüües lahti 21.
detsembri Saue Sõna, kus on
ära toodud nii linnapea kui
volikogu esimehe aastalõpukõnede täielikud tekstid.

Alustada võiksime kasvõi
tänase koalitsiooni moodustatud juhtimisstruktuurist,
kus kahe abilinnapea asemel
on kolm. Samas oleks hea
küsida linnapealt ja volikogu
esimehelt, kelle tegemata töö
oli vigane Saue linna 2013.2016. aasta eelarve strateegia, mida volikogu järgmistel
istungitel parandama peab
hakkama ja mis andiski võimaluse opositsioonile oma
tahtmine saavutada.
Ma tahan väga loota, et
„teerull“ on lõplikult rikkis ja
head ajad Saue linnas taastuvad, sest Saue linn vajab täna
ja ka edaspidi kõigi, nii opositsiooni kui ka koalitsiooni, häid
mõtteid, mida ellu viies linnas
elu aina paremaks muutub.

Rääkides palkade ümberarvestamise segadusest, jääb
mulje, justkui oleks see toimunud nüüd, ometi oli tegemist eelmise ja üleeelmise
linnapea ajal juhtunuga.
Arusaamatu on ka vihje
„vigasele“ Saue linna 20132016. aasta eelarvestrateegiale. Spordihalli puhul vähendati investeeringuid ja eraldati
raha projekteerimiseks mitte
selle pärast, et detsembris
volikogu poolt heaks kiidetud
eelarvestrateegial oleks midagi
viga olnud, vaid seetõttu, et
volikogu enamik nii otsustas.
Aga nagu ma ütlesin, igaühel
on õigus oma arvamusele ja
seetõttu piirdun sellega.
Kuid mõttele, et Saue linn
vajab nii täna kui edaspidi
kõiki häid mõtteid, mida ellu
viies linnas elu aina paremaks
muutub, olen valmis kahel käel
alla kirjutama.“

Saue Linnavalitsus taotleb liiniloa tühistamist
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus tegi 22.
jaanuaril Harju maavanemale
ettepaneku tunnistada kehtetuks
Harjumaa Liinid AS-ile väljastatud
liiniluba bussiliinile nr 190.
Linnavalitsus leiab, et vedaja
on käitunud äärmiselt vastutustundetult, saates teadlikult
liinile sõitjate veoks bussi, mis
ei vastanud sõidukite tehnojärelevalve eeskirja nõuetele,
seades nii ohtu sõitjate ja
teiste liiklejate elu ja tervise
ning rikkudes seadustega sõitjateveole kehtestatud nõudeid.

Saue linna teenindab maakonna bussiliin nr 190, millel
osutab veoteenust Harjumaa
Liinid AS.
18. jaanuari hommikul kella
kaheksa paiku süttis Saue bensiinijaama vahetus läheduses
põlema reisijaid vedanud liinibuss. Sõitjad jõudsid bussist
väljuda ja Põhja päästekeskuse
päästjad hoidsid ära tule leviku
bensiinijaamale. Linnavalitsusele teadaolevalt puudus liinibussil kehtiv tehnoülevaatus.
See ei olnud esimene juhtum, mil vedaja seadis ohtu
reisijate elu ja tervise. Nädal

varem levis bussis kärssamise
lõhn, millele sõitjad tähelepanu juhtisid ja millele bussijuht ei reageerinud. Kuu
alguses oli bussil probleeme
peatustes pidurdamise ja lahkumisega, ühel korral lõppes
pidurdus lumehanges.
Lisaks on buss korduvalt tehniliste rikete tõttu teele jäänud.
Ühistranspordiseaduse
kohaselt annab liiniloa bussiveoks maakonnaliinil maavalitsus, kes võib liiniloa peatada
või kehtetuks tunnistada, kui
loa omaja ei täida ametialases
tegevuses seadustes sätestatut.

25. jaanuar 2013 Saue Sõna
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
2. istungi päevakorras 9.
jaanuaril oli 18 punkti.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas kasutusloa Töö pst
6 a 0,4 kV ja Kadakamarja tn
21 0,4 kV elektriliitumisele.
◊ Väljastas ehitusloa kortermaja rekonstrueerimiseks
Tule tänav 12, üksikelamu
laienduseks ja rekonstrueerimiseks Männi tänav 10
a, üksikelamu laienduseks
ja rekonstrueerimiseks
Koore tänav 5 ning korteri
rekonstrueerimiseks Koondise tänav 7.
◊ Luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kolm
kinnistut.
◊ Määras tasuta hooldusteenusele ühe isiku.
◊ Määras erandkorras 100%

ulatuses lapsehoiuteenuse
toetuse kolmele perele.
◊ Otsustas maksta igakuist
perioodilist sotsiaaltoetust
12 abivajajale ja sünnitoetust kolmele perele kokku
summas 520 eurot.
◊ Muutis alates 2. jaanuarist
2013 Saue Linnavarahalduse koosseisu.
◊ Saatis volikogu otsuste
„Saue Linnavalitsuse koosseisus ameti- ja töökohtade kindlaksmääramine
ja struktuuri kinnitamine“
ja „Segu tänava kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“ eelnõud volikokku
vastuvõtmiseks.

Saue Linnavalitsuse
3. istungi päevakorras 16.
jaanuaril oli 9 punkti.
Saue Linnavalitsus

◊ Luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kaks
kinnistut.
◊ Kinnitas vanemate poolt
kaetava osa määraks Saue
lasteaias Midrimaa 64 eurot
kuus.
◊ Kinnitas Nurmesalu tn 9,
9 a ja Tule põik T2 kinnistute detailplaneeringu
parimaks pakkujaks Maaplaneeringud OÜ.
◊ Saatis volikogu otsuste
„Saue linna teenetemärgiga autasustamine“ ja
„Saue Linnavolikogu 16.
veebruari 2012 otsuse nr
117 p 1.2 kehtetuks tunnistamine“ ning määruse
„Saue linna ametiasutuse
hallatavate asutuste töötasustamise alused“ eelnõud
volikokku vastuvõtmiseks.

Saue Linnavolikogu ajalooline istung

Signe Laar, volikogu liige, IRL

Valdis Toomast, volikogu
esimees, IRL
Viimane volikogu istung oli
jah, ajalooline. Ei saa salata.
Juba sellepärast, et esimest
korda Eesti ajaloos pidid volinikud võtma vastu eelarve,
mis on eelarvestrateegia järel
tähtsuselt järgmine dokument.
Mis on eelarvestrateegia?
Eelarve strateegia on seadu-

sega kehtestatud üks kõige
olulisemaid juhtimise instrumente, millega volikogu
kinnitab linnale järgmiseks
neljaks aastaks eesmärgid,
mõõdetavad indikaatorid ja
rahas väljendatud tegevuskava (jämeda eelarve). Aasta
eelarve on tuletis eelarvestrateegiast või ühe aasta eelarve
detailsem lahtikirjutus.
Sellisel kujul eelarve
menetlemine oli kõigile volinikele täiesti uus kogemus ja
praktika puudumisel oli lihtne
tekkida valetõlgendustel.
Alates sellest aastast peavad volinikud eelarve eelnõusse muudatusettepanekute tegemisel näitama ära
muudatuste mõju järgmiseks
neljaks aastaks. Ja see oli eelarvesse muudatusettepanekute
tegemisel üks arusaamatuste
allikas. Mõnele volinikule võis
seaduse järgimine tunduda
„teerulli“ rakendamisena. Loodame, et ajapikku tekib praktika ja tuleb harjumus uues
olukorras toimida.
Eelarve sai vastu võetud ja
koalitsioon läheb üksmeeles
edasi. Jah, IRL tegi teatud
mööndusi koalitsioonilepingu
järgimisel ja volikogu esimees
tegi mööndusi eelarve menetluskorra järgimisel.
Vastuvõetud eelarve on hea
ja nüüd saab linnavalitsus
ellu viia kooli juurdeehitused,

jätkata Saue keskuse arendusprojektiga, teostada kooli
ümbruse detailplaneeringu ja
leida lahenduse spordihalli
asukohale, panustada Saue
20. sünnipäeva tähistamisse
ning teha palju muud olulist.
Vastuvõetud eelarvega saab
tänavu investeerida Saue lasteaeda Midrimaa summa ja teha
seal parendusi mahus, mida
viimati tehti siis, kui linna juhtisid Jaan Moks ja Ero Liivik.
Planeeritava spordihalli
osas kujunes seisukoht 3. jaanuaril 2013 volikogu spordikomisjoni, hariduse-, kultuurija noorsootöö komisjoni ning
Saue Gümnaasiumi kehalise
kasvatuse õpetajate ühisnõupidamisel. Koos leiti, et spordihallis peaks olema võimalused
harjutada kaugus-, kõrgus- ja
teivashüpet, kuulitõuget,
sprindi ja tõkkejooksu kiirendust, rahvaste-, jalg- ja korvpalli ning võimalusel võrkpalli,
ronida köiel ja turnimisseinal.
Ühisel koosolekul nenditi, et
planeeritava spordihalli ja olemasoleva staadioni kasutajatel
peavad olema samuti võimalused kasutada riietusruume ja
tualetti.
Kokkuvõtteks võime öelda,
et eelarve on hea ja annab võimaluse arendada Sauet nii, et
siin oleks hea elada nii lapsel,
noorukil, tööealisel inimesel
kui pensionäril.

Linna planeeritav keskus Tule, Pärnasalu ja Koondise tänava
tööstuspiirkonnas on fotol tähistatud punase joonega

Kas ehitame
Saue keskusesse
pilvelõhkujad?!
Saue Linnavalitsus

Või mida arvad Sina?
Saue on linn, kuid keskus
kui selline puudub. Selle
loomisest Tule, Pärnasalu ja
Koondise tänava tööstuspiirkonda ning sidumist Keskuse
pargiga ühtseks tervikuks on
räägitud aastaid.
Sügisel 2012 võttis Saue
Linnavalitsus projekti vedamise enda kanda ja otsustas
keskuse visiooni loomisele
läheneda uudsel moel - läbi
osalusplaneerimise, mis
tähendab, et selles, milline
meie linna keskus tulevikus
välja nägema hakkab, saab
kaasa rääkida ja ideid välja
pakkuda iga sauelane vanusest sõltumata või ettevõtja.
Ikka paremate lahenduste
nimel, et kujundada meile
kõigile läbimõeldud, mitmekülgne ja toimiv linnasüda.
Möödunud aasta lõpus
valmis linnavalitsusel koostöös MTÜ-ga Linnalabor
täpsustunud tegevuskava,
kuidas linnakeskuse visiooni
loomisega edasi minna.
Esmalt viis MTÜ Linnalabor läbi uuringu, millised on
võimalikud huvigrupid Sauel
ja lähiümbruses, keda keskuse visiooni loomisesse
kaasata, ning selgitas välja,
kas inimesed on üldse huvitatud linnakeskuse teemal
kaasa mõtlema ja rääkima.
Huvigrupid, keda kaasata, on loomulikult kõik linnaelanikud üldises plaanis,
kuid väiksemate rühmadena
väljatoodult keskusala maaomanikud ja selle naabrid,
väikelaste vanemad, kohalikud eksperdid, ettevõtjad,
mittetulundusühingud, lapsed, noored, eakad, aga ka

Saue lähiümbruse elanikud.
Läbiviidud intervjuudest
selgus, et linnakeskuse
teema pakub kõikidele gruppidele huvi ja et inimesed
on valmis visiooni loomisesse panustama. Positiivsena tuli välja, et planeeritava keskusala maaomanikud-ettevõtjad on valmis
asja arutama ja muutustega
kaasa minema.

Kuidas edasi aastal 2013?
Saue Linnavalitsus

◊ jagab keskuse visiooni
loomises osaleda soovijatele infot protsessi algusest kõikvõimalikul viisil
(välireklaam, flaierid,
Saue Sõna jm);
◊ korraldab keskusealal
üritusi ja jalutuskäike, et
keskkonda tutvustada;
◊ loob linnakeskuse
visiooni tarbeks eraldi
internetikeskkonna - näiteks vabavara Community
Tools baasil -, et koondada mõtteid ja ideid
ning jagada infot, kuhu
on jõutud;
◊ korraldab elanike seas
küsitluse ja jagab selle
kokkuvõtte huvigruppidele;
◊ korraldab koostöös huvigruppidega ümarlaudu,
seminare ja töötube,
kaasates neisse eksperte.
Nii valmib 2013. aasta jooksul esialgne kuvand, milline
võiks Saue linna keskus
10-15 aasta perspektiivis
välja näha. See vaadatakse
huvigruppidega koos üle ja
arutatakse läbi ning saab
aluseks detailplaneeringu
lähteülesandele.

Linnaelu
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Kulutused haridusele on linna eelarves suurimad

Henn Põlluaas
Linnapea

N

agu igal aastal tavaks,
anname ka käesoleval aastal Saue Sõna
veergudel ülevaate
Saue linna 2013. aasta eelarvest, mille volikogu kiitis
heaks 9. jaanuari istungil.
2013. aasta eelarve määruse
ja seletuskirja täies mahus
leiate Saue linna kodulehelt.
Eelarve on koostatud lähtudes Saue linna arengukavast,
linna eelarvestrateegiast aastatel 2013-2016, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantseerimise ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest,
valimisliidu Kindlad tegijaduus tulevik ning erakonna
Isamaa ja Res Publica Liit sõl-

mitud ja laiapõhjalise koalitsiooni allkirjastatud lepingust
ning rahandusministeeriumi
ja Eesti panga prognoosidest
Eesti majandusolukorrale
2013. aastal.
2012. aastal muutus põhjalikult linna eelarve ülesehitus.
Läksime üle tekkepõhisele
eelarvele. Linnavalitsus on
eelarvestrateegia ja 2013.
aasta tasakaalustatud eelarve
kallal palju tööd teinud. Esmakordselt Saue ajaloos koostati
neli aastat ettepoole vaatav
eelarvestrateegia, mille kiitis
volikogu heaks juba möödunud
detsembris, mis võimaldab
kõiki samme vaadelda ajalises perspektiivis ja näha neist
tingitud muutusi järgmiste
aastate eelarvete suhtes. See
annab märksa parema võimaluse ja ülevaate erinevate
tegevuste planeerimiseks ning
jätkusuutliku eelarvepoliitika
tagamiseks. Vastavalt seadusemuudatustele moodustavad
linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve ühtse terviku.
Mul on väga hea meel, et
pärast põhjalikku ja tulist
arutelu kiitis volikogu eelarve heaks. See võimaldab
ellu viia juba aastaid oodatud
investeeringud gümnaasiumi
laienduseks, muusikakooli
ehitamiseks, lasteaia renoveerimiseks, teede remontimiseks, linna keskuse
visiooni loomise protsessi
jätkamiseks ning sotsiaal- ja
muude küsimuste lahendamiseks.

Kulutused haridusele on
suurimad
Saue linna 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulud on 6
533 898 eurot ja põhitegevuse kulud 6 463 595 eurot.
Linna põhitegevuse tuludest 72,2 protsenti on maksutulud, 15,7 protsenti saadavad toetused, 11,8 protsenti
tulud kaupade ja teenuste
müügist ning vähesel määral
- 0,3 protsenti - muud tegevustulud. Maksutulusid on
eelarvesse planeeritud 4 720
115 eurot, sellest üksikisiku
tulumaksu 4 608 325 eurot.
Kulutused haridusele on
Saue linna eelarves suurimad
ja moodustavad põhitegevuse
kuludest 53,5 protsenti ehk
3 458 519 eurot. Riik suurendas eraldisi gümnaasiumi
pedagoogide palkadeks. Raha
muusikakooli, lasteaia ja huvikeskuse pedagoogide palkade
tõusuks, kes Sauel on võrdsustatud kooliõpetajatega, eraldasime linna eelarvest.

Ära ei ole unustatud ka Saue
inimesi
Sotsiaalse kaitse ja tervishoiu
kulutuste mahuks on planeeritud 608 520 eurot, kultuuri,
spordi ja vaba aja kulutuste
mahuks 947 872 eurot.
Järgmine aasta tuleb üritusterikas ja augustis tähistame pidulikult Saue linna
20. aastapäeva. Linna üldvalitsemise kulude maht on 881
706 eurot, mis sisaldab endas

Saue linna 2012.
aasta parimate sportlaste tunnustamine
Saue Linnavalitsus tunnustab Sauel elavaid ja Saue
linnas tegutsevate klubide
täiskasvanuid (alates 19.
eluaastast) sportlasi, kes on
saavutanud aastal 2012 häid
tulemusi tiitlivõistlustel.
Näiteks Harju meistri-

võistlustel 1.-3. koha, Eesti
meistrivõitlustel 1.-10.
koha, Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20.
koha jms.
Ettepanekuid saab teha ka
Saue parima nais- ja meeskonna kohta. Info sportlaste

tunnustamisest on saanud
ka Sauel tegutsevad spordiklubid.
Ootan Teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 1. veebruariks 2013. Ettepanekud
saatke e-posti aadressil
terje@saue.ee.

ka Saue Sõna väljaandmist,
ruumide haldust, osalemist
maakondlikes ja üle-eestilistes ühendustes, valimiste
korraldamist, esindusürituste
läbiviimist, linna reservfondi
jne. Linnaelanikud saavad
linnalt jätkuvalt kaasaegset ja
arenevat teenust ning tuge.
Vastu võetud määrus kehtestas ka toetuste määrad
Saue linnas. 2013. aastal on
sünnitoetus on 260, eakate
sünnipäevatoetus 20, koolitoetus 65, matusetoetus 200
ja eakate jõulutoetus 20 euro
suurune. Noorte sporditegevuse toetus ühe noore kohta
kuus on 10 eurot, koduse
mudilase toetus 65 eurot,
hooldajatoetus raske puudega
isiku hooldajale 27 eurot ja
hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot
kuus. Säilisid ka kõik muud
toetused ja soodustused, näiteks sügisel sisseviidud tasuta
koolitoit põhikoolis, transpordisoodustused õpilastele ja
pensionäridele, eralastehoiuteenuse kompensatsioon jne.

Suurim investeering on koolihoone laiendus
2013. aastal on Saue linna
eelarvesse investeeringuteks
planeeritud 2 774 553 eurot,
millest 82% läheb haridusele. Nagu öeldud, on suurim investeering koolihoone
laiendus, mis lahendab
2013. aasta sügiseks Saue
gümnaasiumi, muusikakooli
ja huvikeskuse ruumiproblee-

Ettevõtjate ümarlaud
Hea Saue linna ettevõtja, oled oodatud Saue
linna ettevõtjate ümarlauale, mis toimub 13.
veebruaril algusega kell 16.00 Saue mõisas.
PÄEVAKORD
◊ Saue linna 2013.
aasta eelarve tutvustus
◊ Ettevõtluspäev Sauel

Saue Sõna NR 2 (386) 25. jaanuar
2013
Väljaandja
Saue Linnavalitsus
Telefon
6790175, leht@saue.ee
Kujundus:
loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk:
AS Printall
Kojukanne:
AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 08.02.13

Harjumaa meistrivõistlused
murdmaasuusatamises
Harjumaa 2013. aasta meistrivõistlused murdmaasuusatamises toimuvad 9. veebruaril Aegviidus Kõrvemaa
matka- ja suusakeskuses
vabastiilis.

Start on avatud kella
11-14.

Eelregistreerimine teostada
e-posti aadressil harju.sporiliit@mv.harju.ee või telefonil
6118557. Täpse juhendiga
saab tutvuda harjusport.ee.
Suusatajate buss väljub
Saue Linnavalitsuse eest 9.
veebruaril kell 9 hommikul.

mid. Saue lasteaia Midrimaa
hoone rekonstrueerimiseks
on eelarves 300 000 eurot.
Investeeringud Saue teedesse
ja tänavatesse summas 400
500 eurot moodustavad
investeeringute kogumahust
15%. Eelarve annab rohelise tule ka uue spordihalli
projekteerimisele, mis on
esimene samm koolilaste ja
linnaelanike sportimisvõimaluste parandamise ja laiendamise teel.
Tegemist on suurte projektide ja finantseeringutega,
mis viivad Saue linna elu
suure sammu võrra edasi.
Finantseeringute katteks
kasutatakse võõrvahendeid
ehk teisisõnu, volikogu määrus lubab linnavalitsusel
võtta eelarves ettenähtud
investeeringute tegemiseks
kuni 2,8 miljonit eurot laenu.
Olgu siinkohal öeldud, et
seoses üldise majandusolukorraga Euroopas, on hetkel
laenu võtmiseks erakordselt
kasulik moment: laenuintressid, mida linnal tuleb tasuda,
on enneolematult madalad.
2012. aasta oli eelpooltoodud investeerimisprojektide ettevalmistamise aasta,
2013 peab saama kavandatu
elluviimise aastaks. Kõik
eesmärgid-kavad on koostatud vaadates tulevikku ja
selleks, et tagada linna kui
terviku jätkusuutlik areng
ja linnaelanike heaolu kasv.
2013. aasta tuleb Saue linnale töörohke ja edukas.

◊ Koostöö võimalikkusest Saue linna sõprusomavalitsusega
Rootsis

◊ Saue linna sünnipäev
Ettevõtluspäeva korraldavad Saue Linnavalitsus ja Saue
Linnavolikogu arengukomisjon
Lisainfo e-posti aadressil kristiina@saue.ee

Lume- ja libedusetõrje Saue linnas
Lume- ja libedusetõrjet teostab OÜ Saumer. Kui tekib
probleeme teede ja tänavate lume- ja libedustõrjega,

palume helistada Saumer OÜ
kontakttelefonil 5059509
või edastada info e-posti aadressile saumer@hot.ee.
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Maaturg on abiks maaomanikule
Mirko Metsaoru
Arendusjuht

Pärast operatsiooni tuleb lemmikloomale rohkem hoolt ja tähelepanu
pöörata. Foto: internet

Kuidas hoolitseda
lemmiklooma eest
pärast operatsiooni?
Raimond Strastin
Saue Loomakliiniku loomaarst
Kevad-talvisel ajal võetakse ette
päris palju koerte ja kasside
kastreerimise operatsioone, et
vältida tüütut kontserti loomade
jooksuajal ja hoiduda looma
soovimatutest järglastest. Et
operatsioon teostatakse narkoosis, annan loomaomanikule
mõned üldisemad soovitused
lemmiku operatsioonijärgseks
hoolitsemiseks.
Mõistlik on operatsioonipäeval loomale mitte süüa anda,
et vältida looma oksendamist
narkoosi jäämisel.
Tavaliselt saab klient looma
kliinikust kätte juba ärkvelolekus. Transportimisel hoidke
loom soojas.

◊
◊

◊

Koju jõudes peab arvestama
järgnevat
◊ Et narkoosiained väljuvad
kehast alles 24 tunni möödumisel, võib loom sellel
ajal oksendada, tahtmatult
urineerida või loid olla.
See on seotud narkoosiainetest tekkivate kõrvalmõjudega ja on paratamatult
normaalne operatsioonijärgsel perioodil.
◊ Hoidke loom soojas, eriti

◊

◊

kass. Hea oleks kass asetada omaette nurka, mille
lähedal oleks mõni küttekolle või all põrandaküte.
Kassile asetage alla puhtad pehmed soojad materjalid, eesmärk on vältida
alajahtumist.
Vesi peab olema vabalt
saadaval.
Süüa oksendamise vältimiseks pigem mitte andke, seda
eriti kaua kestnud ja raskemate operatsioonide järgselt.
Et haav paraneb 10-14
päeva, tuleb sellel ajajärgul loomale rohkem hoolt
ja tähelepanu pöörata.
Ideaalsel juhul võiks tavaliselt õues elav loom sel ajal
toas elada. Kui see võimalik pole, siis võiks loomale
võimaldada kuiva allapanuga aseme tuulevaikses
kohas.
Aeg-ajalt tuleb jälgida
haava seisukorda - kas on
liigset punetust, turseid või
mädase nõre eritust.
Kõikvõimalike küsimustega pöörduge oma loomaarsti poole. Õigeid valikuid
soovides.

Maareform on Eestis jõudnud
lõpusirgele ning metsa- ja
põllumaa leidnud omaniku,
kuid erinevatel põhjustel on
vaja aeg-ajalt omandit müüa.
Tavainimesele ei ole see igapäevane tegevus ja tekitab
küsimusi, kas saadav hind on
hetke parim, kas tehing on
turvaline, kas ostja on usaldusväärne või millele on vaja
veel tähelepanu pöörata.
Oleme loonud metsa- ja
põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise enampakkumiste keskkonna, mille
eesmärk on aidata eraomanikel müüa maad parima võimaliku hinnaga ja turvaliselt.
Www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis tegeleb metsaja põllukinnistute ning kasva
metsa raieõiguse müügiga.
Tänaseks oleme tegutsenud
juba veidi üle aasta. Alustasime ostamets.ee nime all.

Portaalis oksjonitel osalemine on lihtne, mugav ja
turvaline
Internetioksjonil on ostjate-pakkujate ring lai. See on üks eeldus parima hinna kujunemisel.
Maaturu-portaali oksjonitel on
uue omaniku leidnud üle poole-

saja metsakinnistu või kasvava
metsa raieõiguse, müüjad on
saanud alghinnast tuhandeid
eurosid suuremat tulu.
Avalikul veebi enampakkumisel teevad sobiva alghinna
puhul pakkumisi kõik Eesti
suuremad metsaettevõtted ja
muud kokkuostjad. Tänaseks
on meie andmebaasis pea 200
metsaostuklienti, loomisel on
põlluostuklientide andmebaas.
Kõik pakkujad peavad end
identifitseerima ID-kaardiga
või läbi pangalingi, mis tagab
turvalisuse. Turvalisust tõstab
ka see, et internetioksjoni
puhul on pakkujatel väga keeruline omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ja nende täitmist
jälgida, sest osalejad selguvad
alles oksjoni jooksul.

Portaal nõustab ja pakub
lisateenuseid
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja nõustame tehinguid, et oleks
tagatud sõlmitavate kokkulepete täitmine ning hajutatud
maaomanike ja ostjate riskid,
mis kaasnevad tehinguga.
Pakume abi kuni notaris
tehingu lõpuleviimiseni välja.
Oluline on ka see, et
portaalist on võimalik leida
kogu info müüdava kinnistu
või kasvava metsa kohta -

esmane nägemus müükiminevast kinnistust kujuneb
loodusesse minemata.
Portaalis saab metsa- ja
põllukinnistut või kasvavat
metsa müüa iga maaomanik.
Metsakinnistu puhul on vajalik
metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügil kehtiv metsateatis. Portaali kasutajatele
ei ole määratud liikmemaksu
ega muid püsitasusid.
Kui kinnistu koosneb
metsa- ja põllumaast, on
parima hinna saamiseks enamasti kasulik müüa mets ja
põld eraldi, sest huvilised
võivad olla erinevad. Seda on
võimalik meie portaali kaudu
teha ja me pakume abi kinnistu jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud pakkumine kinnistu ostuks,
oleme andnud soovituse korraldada müük ikkagi läbi oksjoni,
mis annab kinnituse ja veendumuse, kas pakutav hind on
hetkel turu parim.
Teate oksjonite toimumise
kohta saavad kõik portaali
andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja näol. Oksjoni portaali
leiab aadressilt www.maaturg.ee. Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid.
Lisainfo saamiseks võtke
meiega julgesti ühendust!

Sind oodatakse koju! Kanna helkurit!
Urve Sellenberg
Maanteeameti liikluskasvatuse
talituse juhataja
Aasta kõige pimedam aeg on
ikka veel käes. Kas olete märganud, et autoga sõites jääb
jalakäija sageli märkamatuks,
näha võib vaid helkurit. Just
helkur on see, mis jalakäijat
kaitseb. Lasteaia- ja algkooli
lastel on helkurid riiete või
ranitsa külge riputatud, kuid
lapse kõrval kõndival täiskasvanul võib helkurit näha vaid
haruharva. Miks?
Helkur ei ole iluasi, veel
vähem aga mänguasi - helkur
on teie odavaim elukindlustus.
November, detsember ja
jaanuar on sellised kuud, kus
pimedal ajal liikuvad jalakäijad ja jalgratturid kõige
enam õnnetustesse satuvad.
Üle poole jalakäijatest ja iga
viienda jalgratturi vigastumine või surmajuhtum liiklusõnnetuses leiab aset pimedal
või hämaral teel.
Tumedates riietes ja helkurita jalakäija ilmub autojuhi
vaatevälja lähitulede valgel

parimal juhul alles 30 meetri
kauguselt. Juhil jääb temani
jõudmiseks aega vaid mõni
sekund ja seepärast ei
suuda juht ootamatult
nähtavale ilmunud jalakäijale
otsasõitu
vältida.
Kõige ohtlikum situatsioon jalakäijale
on, kui autod lähenevad teineteisele pooltuledega. Sellisel juhul märkab autojuht
helkurita jalakäijat alles paarikümne meetri kauguselt.
Korralik helkur on auto
lähitulede valguses nähtav
juba 130-150 meetri kauguselt, kaugtulede valgusel 300
meetri kauguselt ja autojuhile
jääb piisavalt aega, et sõitu
aeglustada ja jalakäijast ohutult mööduda.

Kuidas ennast nähtavaks
teha?
Helkur peab olema kinnitatud
riietusesemetele nõnda, et ta
oleks nähtav igast suunast.

Lisaks rippuvale
helkurile on võimalus kasutada
helkurpaela

Helkur on soovitav paigaldada riietusel samale kõrgusele
sõiduki tuledega, seega umbes
50-80 cm kõrgusele maapinnast. Tuleb veenduda, et helkur
ulatub välja jope või mantli ääre
alt. Rippuva helkuri võiks kinnitada haaknõelaga küljetasku
voodri külge, valgel ajal saab
seda siis taskus hoida.
Ühe helkuri olemasolul tuleb
see kinnitada keha sõidutee
poolsele küljele. Lisaks rippuvale helkurile on võimalus kasutada helkurpaela - õmmeldavat,
kleebitavat või kummipaelana
riiete peale tõmmatavat.
Jalakäija ja jalgratturi märgatavust suurendab ka hele ja
eredavärviline riietus. Ohutut
liiklemist!

Eelarve
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Saue linna 2013. aasta eelarve
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
(algus lk 1)

Maamaksu määra kehtestab
volikogu
Maamaks arvutatakse keskkonnaministri 30. novembri
2001. aasta 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 linnas oli alates 2003.
aastast maksumäär 0,7 protsenti, olles kõige madalam terves Eestis. Saue Linnavolikogu
kehtestas 25. oktoobril 2012.
aastal määrusega nr 52 maa
maksumääraks 2,5% ning põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.
Määrus jõustus 1. jaanuaril
2013 ja maamaksu laekumist
prognoositakse tänavu kokku
111 790 eurot.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevus klassifitseeritakse
erinevatesse tegevusvaldkondadesse. Hariduse valdkonnas
kajastatakse eelhariduse-,
teise astme hariduse ja hariduse abiteenuste kulud. Saue
linna eelarves (53% põhitegevuse eelarvest) kajastatakse
selle valdkonna all Saue lasteaia Midrimaa, Saue Gümnaasiumi ja Saue Linnavarahalduse (osaliselt) tegevuskulusid ning hariduse andmisega
seotud abiteenuste kulusid.
Haridusvaldkonna tegevuskulude katmiseks on planeeritud
3 458 519 eurot.
Kultuuri-, spordi- ja vaba aja
valdkonda klassifitseeritakse
vabaaja-, spordi- ja kultuuriteenuste-, religiooni- ning
muude sarnaste teenuste
kulusid. Saue linna eelarves
(15% põhitegevuse eelarvest)
kajastatakse selle valdkonna
all Saue Muusikakooli, Saue
Avatud Noortekeskuse, Saue
Huvikeskuse, Saue Linna
Raamatukogu ja osaliselt
Saue Linnavarahalduse tegevuskulusid.
Lisaks hallatavate asutuste
otsekuludele kajastatakse selles valdkonnas mänguväljakute
ja spordirajatiste halduskulusid. Kultuuri, spordi ja vabaaja
tegevuskulude katmiseks on

planeeritud 947 872 eurot.
Üldvalitsemise valdkonda
klassifitseeritakse täidesaatvate ja seadusandlike organite
teenuste ning rahanduspoliitika kulutusi. Saue linna
eelarves (14% põhitegevuse
eelarvest) kajastatakse antud
valdkonnas Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse
tegevuskulusid; laenude teenindamise kulusid, üle-riigilistes liitudes osalemise kulusid
ja reservfondi. Üldvalitsemise
tegevuskulude katmiseks koos
reservfondiga on planeeritud
881 706 eurot.
Sotsiaalse kaitse valdkonda
klassifitseeritakse puuetega
inimeste, vähekindlustatud
isikute, eakate, perede ja laste
sotsiaalseks kaitseks ning avalikeks tervishoiuteenusteks
tehtavaid kulutusi. Saue linna
eelarves (9% põhitegevuse
eelarvest) kajastatakse abivajajatele pakutavaid sotsiaalseid toetusi ja –teenuseid ning
linnavolikogu otsusega kehtestatud üldiste toetuste kulusid.
Sotsiaalse kaitse tegevuskulude katmiseks on planeeritud
608 520 eurot.
Majanduse valdkonda klassifitseeritakse avaliku korra,
üldise majanduspoliitika,
keskkonnakaitse ning elamuja kommunaalmajanduse
kulud. Saue linna eelarves
(9% põhitegevuse eelarvest)
kajastatakse antud valdkonna
all kulusid teede ja tänavate
korrashoiule, liikluskorraldusele, tänavavalgustusele, haljastusele-heakorrale, planee-

Põhitegevusena antavad toetused sisu alusel
Sissetulekust mittesõltuvad toetused kokku, sh
Eelkooliealiste laste päevahoiuteenuse toetus
Transporditoetus õpilastele, eakatele ja invaliididele
Eelkooliealise koduse lapse toetus
Eakate sünnipäeva- ja jõulutoetus
Koolilõuna toetus
Puuetega isikute hooldaja- ja hooldeteenuse toetus
Sünni- ja koolitoetus
Matuse- jm toetus
Sissetulekust sõltuvad toetused kokku, sh
Kohalik sotsiaalabitoetus
Riiklik toimetulekutoetus
Toetused mittetulundusühingutele
Toetused kultuuri- ja spordiklubidele
Toetus Kaitseliidu Saue malevale
Toetus Saue Kirikule
Tegevustoetus Saue Linna Invaühingule
Liikmemaksud ühingutes ja liitudes osalemisel
Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu liikmemaks
Ühistranspordikeskuse liikmemaks
Linnavalitsuse hallatavate asutuste erinevates
organisatsioonides osalemise liikmemaksud
Stipendiumid, preemiad
Stipendiumid vahetus(üli)õpilastele
Aasta Õpetaja

rimisele ja avaliku korra tagamisele. Majanduse valdkonna
tegevuskulude katmiseks on
planeeritud 566 978 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotatakse antavate toetuste ja
tegevuskulude vahel. Põhitegevusest 12% antakse erinevateks toetusteks ja 88%
kasutatakse tegevuskuludeks.

Antavad toetused
Saue linna eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad
sissetulekust mittesõltuvateks
ja sissetulekutest sõltuvateks
toetusteks.
Sissetulekust sõltuvat toetust
makstakse üldreeglina isikule,
kelle perekonna netosissetulek
pärast sotsiaalhoolekande sea-

Põhitegevuse kulude jaotus
valdkondadele
sotsiaalne
majandus
kaitse
9%
9%
haridus
üldvalitsemine
53%
14%
kultuur, sport,
vaba aeg
15%

767 868
573 524
187 200
153 274
78 000
48 000
40 700
40 575
15 275
10 500
80 627
50 000
30 627
82 347
69 560
5 752
3 835
3 200
24 150
18 280
4 800
1 070
7 220
4 720
2 500

duses sätestatud tingimustel
arvestatud eluruumi alaliste
kulude mahaarvamist ühes kuus
on väiksem kui riiklik toimetulekupiir pereliikme kohta.
Saue linnas rakendatakse
sissetulekust sõltuvate toetuste
määramisel kahekordset riiklikku toimetulekupiiri pereliikme
kohta. Kahekordse riikliku toimetulekupiiri rakendamine laiendab
sotsiaaltoetuste kättesaadavust.
Linna rahaline väljaminek kahekordse toimetulekupiiri rakendamisest on 50 000 eurot.
Sissetulekust sõltuvad toetused on perioodiline sotsiaaltoetus, hoolekandeasutuse
toetus, tervisetoetus, muu
ühekordne sotsiaalabitoetus.
Lisaks on isikul, kelle tulud
pärast eluasemekulude katmist
normpinna ulatuses jäävad alla
76,70 euro kuus, õigus saada
riiklikku toimetulekutoetust.
Sissetulekust mittesõltuvad
toetused on sünnitoetus, koduse
mudilase toetus, koolitoetus,
matusetoetus, toetused puudega
täisealise või lapse hooldajale
ning puuetega laste lapsehoiuteenuse eest. Alates 2013.
aastast makstakse Saue linna
sünnitoetus välja kahes osas.
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Muud põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel
Personalikulud kokku, sh
Töötajate töötasud
Tööjõukuludega kaasnevad sotsiaalmaksud jt kulud
Avaliku teenistuse töötasud
Valitavate ja ametisse nimetatavate isikute tasud
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Majandamis- ja muud kulud kokku, sh
Kinnistute, ruumide majandamiskulud
üldine linnakoristus
jooksev remont
Õppetegevuse kulud
haridusteenuse sisseost
Toiduained ja toitlustusteenused lasteasutustes
Administreerimiskulud
linna konkursid, vastuvõtud, esindusüritused
Saue Sõna trükikulud
Infotehnoloogia-, inventari -ja seadmete kulud
Kommunikatsioon, vaba aja sisustamine
üritused Saue Noortekeskuses
üritused Saue Huvikeskuses
Kulud transpordile ja tehnikale
Muud tegevuskulud
Täiendkoolituse ja lähetuse kulud
Uuringute ja arendustegevuse kulud
Sotsiaalteenuste sh hooldekoduteenuse ostukulud
Meditsiini- ja hügieenikulud
Raamatukogu raamatute ja trükiste soetuskulud
Muud kulud (riigilõivud jt kulud)
Esimene osa makstakse välja
lapse sündimisel ja teine osa
lapse üheaastaseks saamisel.
Sissetulekust mittesõltuvate
toetuste hulka loetakse alates
2012. aasta sügisest kompenseeritav koolilõuna hinnavahe
põhiharidust omandavatele
Saue linna õpilastele, üle
65-aastastele Saue linna elanike makstav sünnipäevatoetus
ja 2013. aastal makstav eakate
jõulutoetus.

Tegevuskulud
Tegevuskulud jaotuvad personali-, majandamis- ja muudeks
kuludeks. Muude kulude eelarves kajastatakse peamiselt
planeeritud reservfondi suurust,
samuti kulutusi lõivude ja maksude tasumiseks.
Palgafondi eelarvestamise
aluseks on kinnitatud koosseisud, palga- ja töötasuastmestikud. Palgaastmestikes
jaotatakse teenistujad-töötajad
vastutusmäära, hariduse ja ülesannete keerukuse alusel gruppidesse. Palgafond arvestatakse
palgagruppide keskmiste alusel
koos tööandja maksudega.
Saue linnas on kokku
258,5 ametikohta, lisaks
neile töötatakse ühekordsete
(ajutiste) lepingute alusel ja
makstakse tasu volikogu tööst
osavõtu eest.
2013. aasta eelarvesse on
planeeritud pedagoogide palga-

tõus, teistele töötajatele astmepalkade muutmist ei planeerita.

INVESTEERIMISTEGEVUS
Saue linna 2013. aasta mahukaim investeering on koolihoone laiendamine. Kavandatavate juurdeehituste kogupind
on 1630 m2, leevenduse ruumipuudusele saab kooli söökla,
gümnaasium, muusikakool ja
huvikeskus. Tööde tsoonid on
koolihoone kolmes eri osas,
uued mahud on planeeritud
olemasoleva söökla söögisaali
kõrvale, garderoobi pealeehitisena ning õppekorpuse edelatiiva pikendamiseks. Juurdeehitusega on planeeritud gümnaasiumile 12 lisaklassiruumi,
muusikakoolile 11 klassiruumi
ja huvikeskusele üks ruum.
Paralleelselt juurdeehitusega on 2013. aasta eelarvesse kavandatud koolihoone
I–III korruse küttesüsteemide
projekteerimine, ujula välispiirde soojustamine, ujulasse
uue põhjakoristaja soetamine,
staadioni katte- ja spordisaali
remont ning erinevate õppeotstarbeliste varade soetamine,
sh statiivil videokaamera,
puutetundlikud tahvlid, projektorid. 2013. aastal alustatakse elektrooniliste õpilaspiletisüsteemi juurutamist, mis
lõplikult valmib 2014. aastal.
Linna kinnistute ja väikeobjektide operatiivseks hool-

Eelarve
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5 695 727
3 658 298
2 061 627
976 170
401 705
147 600
71 196
2 037 429
929 847
131 790
78 076
277 800
167 000
200 859
186 447
33 937
28 300
171 028
61 598
25 200
20 100
44 126
112 780
37 508
27 200
23 120
12 952
12 000
52 944

duseks, millega tagatakse
lumetõrje enne lasteasutuste
tööpäeva algust, liisitakse Saue
Linnavarahaldusele väiketraktor.
Sisespordivõimaluste avardamiseks jätkatakse 2011.
aastast ületuleva investeeringuna kultuuri-, spordi- ja vaba
aja valdkonnas spordihalli
projekteerimisega, milleks on
algatatud detailplaneering.
Spordihalli ehitamise eesmärk
on lahendada kehalise kasvatuse tundide ruumiprobleem ja
parandada spordiklubide treeningtingimusi. Spordihalli planeerimisel kavandatakse sinna
alljärgnevad sportimisvõimalused ja olulised ruumid:
◊ neli jooksurada pikkusega 60m;
◊ kaugushüppe kast koos
hoovõturajaga 20-25m;
◊ kõrgushüppe võimalus
koos hoovõtuala laiusega
18-20m;
◊ kuulitõuke ja teivashüppe
võimalused;

◊ pallimängu ala suurusega
~45m x ~34m, mille pinnakattematerjal on laste ja
sportlaste jalgadele hea;
◊ võimalused mängida rahvaste-, jalg-, võrk- ja korvpalli;
◊ riietusruumid 20+20 kohta
poistele ja 20+20 kohta
tüdrukutele;
◊ tualettruumid staadioni teenindamiseks;
◊ inventariruum,
◊ laheneb ühendus koolihoonega.
2013. aastal alustatakse Saue
lasteaia vana hoone renoveerimisega, samuti renoveeritakse
Kütise tänav 4 hoone katus.
Jätkatakse linnatänavate
ennetus- ja taastusremondiga.
Olemasolevate teekatete ekspluatatsiooniea pikendamiseks pinnatakse osa tänavaid
täies laiuses üle. Suuremat
pindamist vajavad tänavad
on Pärnasalu, Tõkke, Ladva ja
Segu ning osalist pindamist
vajavad Vana-Keila maantee,
Kuuseheki, Kütise ja Koondise
tänavad.
Rekonstrueerimist vajavad Tule ja Nurmesalu tänav,
mustkate (2-kordne pindamine) tuleb ehitada Kohvi
tänavale. Remonti või rekonstrueerimist vajavate tänavate
nimekiri on pikem, täpsed
prioriteedid ja töömahud
selguvad teekatete kevadisel
ülevaatusel. Osa töödest jääb
rahaliste vahendite puudumise tõttu kindlasti järgmistesse aastatesse.

LAENUD, LIISINGUD
Saue linna 2013. aasta eelarvesse planeeritud investeeringud kaetakse 91% ulatuses
võõrvahenditega: laenu- ja
liisinguga. Planeeritav laenusumma on 2 440 000 eurot
ja võetav liising 35 000 eurot.
Linna 2013. aasta finantseerimistegevus on planeeritud
positiivsena, st investeeringute katteks võetakse laenu
ja laenude teenindamiseks
kulutatakse 4,1 protsenti
põhitegevuse tuludest. Linna
netovõlakoormus tõuseb 48,2
protsendini põhitegevuse tuludest ja seaduses lubatud maksimaalset määra ei ületata.

VÕLAKOHUSTUSED
Netovõlakoormus aasta alguses
Võlakohustused 2013. a alguses
2013. a muutused
Laenude võtmine
Liisingute võtmine
Laenude tagasimaksed
Liisingute tagasimaksed
Võlakohustused 2013. a lõpuks
Netovõlakoormus aasta lõpuks

summa
11%
1 498 953
2 203 947
2 440 000
35 000
-259 953
-11 100
3 702 900
48,2%

Veebruarikuu
toiduraha Saue
Gümnaasiumis
RK Teeninduse OÜ

Koolilõuna hind Saue
Gümnaasiumis on 1,15
eurot.
◊ 1.-9. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,37
eurot katab Saue linn,
kui lapse ja mõlema
vanema elukoht kompensatsiooniperioodil
on rahvastikuregistri
andmetel Saue linn. Kui
mitte, siis katab vahe
lapsevanem.
◊ 10.-12. klassi õpilase
eest maksab lapsevanem
1,15 eurot.

Veebruari toiduraha
◊ 1. -9. klass 7,40 eurot
◊ 10.-12. klass 23,00 eurot
Toiduraha palume tasuda
30. jaanuariks RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank,
a/a 221018424457. Selgituse osas palume kindlasti
välja tuua lapse (laste) nimi
ja klass.
Kui õpilane on haige
või puudub, palume teatada (puudumise algus ja
lõpp) telefonil 659 6068
või e-posti aadressile ulle.
jahesalu@real.edu.ee.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast toidupäevast alates.
Kasutamata päevade toiduraha summa arvestatakse järgmise perioodi
ettemaksuks. Järgneva kuu
toiduraha tasumisel palume
kogunenud ettemaksu
summa ise maha arvestada
ning lisada maksekorralduse selgitusse vastavate
päevade arv.
Toiduraha tasumiseks
on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu
sõlmimiseks on vajalik
viitenumber. Viitenumbri
saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole
e-posti aadressil ulle.jahesalu@real.edu.ee.
Seoses töömahu kasvuga pakub

Tööd elementide koostajatele
Kasuks tuleb kohusetundlikkus,
ausus, täpsus ja korrektsus.
Pakume pidevat tööd sisekeskkonnas
ja konkurentsivõimelist palka.
Tööleasumine kohe!
Palun saatke CV aadressile
info@elementmajatehas.ee.
Lisainfo Reijo, +37256561255.

Haridus
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Kellel on koolis hea?
Jelena Laanjärv
Saue Gümnaasiumi vene keele metoodik

T

avaline vastus sellele
küsimusele oleks ilmselt, mis küsimus see
on? Püüdes aga arutleda, võib keerata filosoofiaradadele ja mõtiskleda selle üle,
mis on üldse headus, kuidas
see on mõõdetav, kas koolis
peabki ülepea hea olema, kas
see, mis ühele hea, on hea ka
teisele.
Jah, kool on meile kõigile,
nii õpilastele kui õpetajatele,
töökoht. Tööd tuleb teha ja siin
pole arutada midagi. Iga päev
teeb ligi 900 inimest Saue
Gümnaasiumis tööd. Tähtsat
ja rasket. Õppimine on töö
ning väga oluline, keeruline
ja väsitav. Seda ei tohi alahinnata. Aga siin ei saa teha ka
suuri järeleandmisi, sest kui
juba noorest peast ei õpetata
töökust, kohusetunnet, vastutust, oskust ja vajadust pingutada, siis millal veel!?
Kui töö (loe: õppimine) on
raske, ei tähenda see, et võib
tegemata jätta. Kas on mõeldav, et täiskasvanu mõnel
päeval lihtsalt tööle ei lähe
või tuleb töölt ära, kui heaks
arvab, või jätab mõne tööülesande tegemata? Ilmselt mitte.
Vastasel juhul võib saada
lihtsa ja lakoonilise teate, et
teeneid enam ei vajata.
Noor inimene tahab kõike:
muusikakoolis käia, trenni
teha, sõpradega aega viita
ja veel tuhat tegemist on tal
mõttes. Kuidas hoida ja toetada noorust, et kasvaks armideta ja elujaatav põlvkond?
Oh ei, ma ei taha nüüd küll
sõnumit kuulutada, et ärme
anna lastele õppida ja hindame neid ainult kujundavalt.
Vahel mulle tundub, et kool
on nagu köiel kõnd: kogu aeg
balansseerid õnnestumiste ja
ebaõnne vahel. See on raske
ning seepärast tuleb toetada
üksteist alati ja kõiges. Õpetaja ei ole jumal taevas, kuid
hea läbisaamine õpetaja ja
õpilaste vahel ei tähenda, et
muututakse familiaarseks,
lubatakse käitumises vabadusi ning kaotatakse piir lapse
ja täiskasvanu vahel.
Terve suhe koolis ongi see,
kui õpilane ja õpetaja peavad
üksteisest lugu, ei karda rääkida muredest, arutada valukohti, hindavad üksteist kui
inimest, kuid tänu austusele
ja lugupidamisele säilib distants, mis tegelikult pole vajalik ju ainult koolis või ainult
suhte õpilane-õpetaja puhul.
See kehtib elus kõikjal.

Gümnaasiumi „võõrkeelikud“ otsustasid võidelda pimeda ja masendava aja vastu lõbusa ja hariva üritusega,
mille nimetasid keelemängude õhtuks

Kuid mis on minu kirjutise
mõte?
Ma arvan, et lugejad on minuga
nõus, kui väidan, et mured on
väiksemad, hirmud pea olematud ja väsimus käega pühitav,
kui me tahame selles majas
olla, siin midagi korda saata.
Kui me ei mõtle igal hommikul: „Oh halastust! Jälle peab
minema, nii raske päev on ees,
ma olen tüdinud.“
Meeldiv on minna tööle,
kus on sõbrad, head, toetavad,
abivalmis kolleegid-õpetajad
ja lihtsalt toredad inimesed.
Palju on kinni inimese-õpilase
mõtlemises, suhtumises, arusaamistes. Ja siin, ma arvan,
saab palju ära teha.
Kool on tegelikult väga
lihtne kolmnurk, mille tippudes on kolm ülitähtsat punkti:
õpilane, õpetaja ja kodu. Kui
see süsteem töötab, toimib ja
mõtleb ühteviisi, näeb ühte
eesmärki ning teeb selle nimel
koostööd, siis ei tohiks koolis
olemine olla raske ja närvesööv.
Kui tead, et õpetaja juurde
võib alati tulla nii mure kui
rõõmuga, kui oled kindel, et
kodu mõistab, toetab ja teab,
mis elu laps koolis elab, kui
kodu ja kooli vahel on tihe
side, ei pea kartma ja tühja
muretsema.
Kodus on omad valupunktid ja kindlasti on siis rahustav
teada, et klassijuhataja-kool
mõistab, arvestab ja aitab.

Me sammume ühte suunda
ja vaatame ühele poole

Kui üks pooltest teeb tööd
ülejala, siis kannatab kõige
olulisem - laps. Kui õpetajaklassijuhataja ei tea õpilase
koduseid probleeme või kui
perel pole aega süveneda
lapse kooliellu, jääb tavaliselt
kaotajaks õpilane. Kõik toimib, kui lapsel on kodus hea
ja turvaline ning ta saab vajadusel vaimselt abi koolis. Siis
pole kool koht, kuhu minna
ei taha. Kui kõik on õpitud
ja selge, kui suhted on head,
sõbrad on lähedal, siis on koolis hea olla.
Olen vahel eravestluses
küsinud õpilastelt, kas neile
meeldib või meeldi koolis
ja miks see nii või teisti on.
Enamasti meeldibki neile
lastele, kel kõik on korras nii
kodus kui koolis. Ei meeldi
neile, kel õppimine korrast
ära ja kodu ei ole väga abivalmis. Õppimine aga lähebki
korrast ära siis, kui tandem
kool ja kodu ei tööta ühise
eesmärgi nimel.
Astusin esimest korda klassi
ette 1986. aasta sügisel ja
võin nüüd häbenemata öelda,
et olen õnnelik inimene, kellel
töö ja hobi kokku langevad - ja
mul on seletamatult vedanud.
Praegu on minu juhatada järjekorras neljas klass, sel aastal põhikooli lõpetav üheksas,
ja ma tunnistan, et mul on
kõikide oma klasside lastega
ääretult vedanud.
Praegune klass on väike,
omanäoline - küllap tundub nii
igale klassijuhatajale - ja väga

tubli. Kõik pole küll õppimises
esireas, kuid südamelt soojad
noored inimesed. Ja ma ei väsi
kordamast, et nii toredad lapsed saavad tulla vaid toredatest peredest.
Minu soov lülitada lapsevanemad õppeprotsessi ja
panna nad uskuma, et nad
käivad koolis koos oma lastega kuni 12. klassi lõpuni,
kandis paremaid vilju, kui
oodata oskasin. Ma ei suuda
ära kiita emasid-isasid, kes on
mind alati toetanud, aidanud,
mõistnud ühiseid probleeme
ja pannud õla alla, kus vaja.
Piisab paarist sõnast või lausest, kui juba on mõte saanud
tiivad ning ideid ja abi tuleb
igast küljest. See on imeline.
Lapsed näevad vanemate
soovi aidata, teha, organiseerida, olla osa klassist ja see
kandub positiivse energiana
kogu kollektiivile. Meil on
ühised emade ja isadepäeva
peod, jõuluõhtud koos jõuluvanaga, kevadised grill- ja
piknikupeod. Vajadusel saame
kokku väljaspool kooli ja arutame klassi probleeme või
järjekordse ürituse organiseerimisega seotut. Ja seda juba
viies õppeaasta!
Nähes vanemate entusiasmi
ja säravaid silmi, isade kaasahaaratust, olen õnnelik ja
tänulik saatusele. Ma poleks
parimateski unistustes osanud arvata, et emad on nõus
tõusma hommikul kell 4 ja
hakkama keetma 7.-9. klassi
vastlapäevaks hernesuppi,

kodust, mitte purgisuppi. Tellima kukleid, tooma kohale,
pakkuma „lahinguväljal“ kõikidele soovijatele sooja jookisööki. Vastlapäeva võistlusigi
aitasid korraldada isad-emad,
kes kõik võistlusteks vajaliku
ise kohale tõid.
Piisas mul vaid välja käia
mõte 8. klasside olümpiamängudest, kui vanemad olid õhinal kõike organiseerimas. Tänu
sellistele vanematele on suurem, kui ma oskan kirjutada.
Ma julgen arvata, et lastel, kellel on kooli toetavad ja
aitavad vanemad, ei ole vastumeelne koolis käia. Ka minul
kui klassijuhatajal on meeldiv
tulla klassi ette, teades, et
tegu on koolijaatavate lastega,
kellega on mure- ja valupunkte
lihtsam lahendada, pingetele
kergem vastu seista.
Et natukegi tänu väljendada, nimetan siinkohal kõige
suuremad toetajad ja abimehed. Suur aitäh teile perekonnad Taats, Bergström, Kruusmaa, Hõbessalu, Letta, Palm
(Lind), Kõiv ja Isok (Põldis).

Heade kolleegidega on töö
puhas rõõm
Koolil on veel üks tahk, millest
liialt ei kirjutata - õpetajate
omavahelised üritused. Töö
ei pea olema ainult kohustus,
töö võib kindlasti olla puhas
rõõm ja nauding, kui sul on
parimatest parimad kolleegid.
Olen kindel, et see kehtib igas
kollektiivis.
Tahan rääkida Saue Gümnaasiumi võõrkeelte õpetajatest. Ka kõige kiiremal ja pingelisemal ajal võib olla kindel,
et kolleeg aitab ja toetab sind,
asendab, kui vaja. Näiteks
pimedal ja masendaval sügisel
on anne inimesi mornideks ja
veidi ehk kurjadekski teha.
Meie, „võõrkeelikud“, otsustasime võidelda selle vastu
lõbusa ja hariva üritusega,
mille nimetasime keelemängude õhtuks. Pärast pikka tööpäeva ei olnud probleem pista
rinda rootsi-, vene-, soome-,
inglis-, prantsuse-, saksa- ja
lätikeelsete vigurharjutustega.
Nalja sai palju, uusi sõnu
õppisime kõik ja palju huvitavaid fakte panime „kõrva
taha“. Oli kerge ja rõõmus
minna koju hilja ning pimedas,
kaasas teadmine, et tööl ootavad positiivsed ja rõõmsameelsed kolleegid. Tänan üritust
korraldada aidanud armsaid
inimesi- Tuulit, Kristit, Kristit,
Annit ja Anu.
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Köök tõepoolest ühendas rahvad
Darya Pastak
Vana-Vene uusaasta eelõhtul,
13. jaanuaril, kohtusid projektis „Köök ühendab rahvast“
osalejad, et pidulaua ümber,
mille keskmes oli eestlaste,
ukrainlaste ja valgevenelaste
rahvuslik talvine peotoit sült,
soovida üksteisele edukat uut
aastat, jagada pühademuljeid
ning vahetada jõulu- ja uusaastatoitude retsepte.
Süldi olid tublid perenaised
valmis teinud juba varem, kuna
selle valmimine on väga pikk
protsess. Näiteks ukrainlaste
sült sai valmis 12 tunniga.
Kohtumisel arutasid osalejad õhinaga eesti, urkaina
ja valgevene süldiretseptide
sarnasusi ning erinevusi.
Eesti sülti lisatakse veiseliha
ja ei panda küüslauku, kuid
ukraina omas on küüslauku,
nii et vähe pole. Valgevene
süldis on aga konditükikesed see kõige maitsvam osa - nagu
kinnitas valgevenelannast
perenaine Tatjana.

Lisaks maiuspaladele laual
rõõmustas külaliste meeli
kultuuriprogramm. Saue päevakeskuse tantsijad esinesid
nelja väga kauni tantsunumbriga. Daamid šikkides endatikitud rahvariietes keerutasid
graatsiliselt jalga eesti muusika saatel.
Valgevene kultuuriühingu
Ljos naised esitasid mõned
laulud nii valgevene kui
ukraina keeles. Valgevenelannade rahvariided on fantastilised ja äratavad alati
tähelepanu.
Projekti ellukutsujal Ukraina
Noorsoo Liidul Eestis oli väga
meeldiv kuulata positiivset
tagasisidet projekti kohta ja
osalejate tänusõnu.
„Meile väga-väga meeldis.
Teie projekt oli äärmiselt edukas mitmel põhjusel. Esmalt
oli väga lahe, et kokku tulid
kolme rahvuse esindajad ja
et osalejaid oli igasuguses
vanuses pisikestest kõrge

Ühtemoodi fantastilised on nii eestlaste kui valgevenelaste rahvariided. Toidud ka, nagu näitas kulinaarne
projekt „Köök ühendab rahvast“

eani. Suurepärane, et sai
tutvuda paljude huvitavate
inimestega ja praktiseerida
eesti keelt. Igapäevaelus ma
eestlastega peaaegu ju kokku
ei puutugi. Teiseks: kultuur ja
kulinaaria oli omavahel väga
harmooniliselt põimunud. Ja
tänu projektile kohtusin ma
Eestis elavate valgevene-

lastega ning käisin esimest
korda elus Minskis!“ ütles
proua Medvedjeva.
Ukraina Noorsoo Liit Eestis
tänab oma partnereid Saue
Päevakeskust ja Valgevene kultuuriühingut Ljos hindamatu
abi eest projekti elluviimisel
ning kõiki osalejaid selle eest,
et nad olid kogu projekti vältel

Luterlikud jumalateenistused Sauel jätkuvad

2012. aasta aprillist alates
korraldab EELK Keila Miikaeli
kogudus Saue linnas luterlikke jumalateenistusi. Senini
oli Saue ainuke linn Eestis,
kus ei toimunud korrapärast
luterikku kogudusetööd. Tänaseks on Sauele rajatud Keila
koguduse abikogudus, kus on
peetud juba 30 jumalateenistust. Enamus jumalateenistusi
toimus Saue Päevakeskuses,
soovijad said tulla armulauale.
Päevakeskuses jätkuvad
jumalateenistused ka 2013.
aastal pühapäeviti algusega
kell 13.
Keila kogudus on kutsunud
seda tööd läbi viima soomlasest pastori Juha Väliaho ja
tema eestlasest abikaasa,

diakon Anu Väliaho. Varem
tegi abielupaar 20 aastat misjonitööd Venemaal soome-ugri
rahvaste hulgas. Saue luterlikku abikogudust aitab ka
noor mari muusik Anna Mishina, kes õpib Tartu Ülikooli
doktorantuuris.
Abikogudus võtab aktiivselt
osa Saue kultuurielust. Kahel
korral on päevakeskuses üles
seatud kaunid näitused. Augustis oli vaadata suur hõimurahvaste käsitöö- ja misjoninäitus
ning kogu jõuluaja oli väljas
teemakohane näitus ,Hea Soov.
Viimati mainitud näituse
külastajad said kirjutada oma
jõulusoovi Saue rahvale. Sooviti rõõmu, õnne ja tervist oma
pereliikmetele ja kogu Saue
rahvale. Samuti seda, et lõppeksid sõjad ja maailmas oleks

Sünnipäevalapsed
jaanuaris
SALME ROO
ADELE VOLMAR
ELITA-MARIA KALJUVEE
SALME MURU
ELVI ROOSTE
ILMARINA UDRIS
ALVIINE KALLO
VOLDEMAR TAMM
UNO KANG
HELMI LILLEORG
VANDA RAUNISTE
IVAN VRONSKI
JOHANNES ŠTERNFELD
PILVI VAIN
SELMA KOLK
BÖRN LINDEBERG
EVALD SIEM
VAIKE-MIRALDA KURG
ÜLO PENDER
ELSA AAL
VALVE TIIT
GAIDE-VELAINE NÕEL
UNO SOOKRAU
HARRI MÄGI
ENDEL TAMM

Jumalateenistus Saue Päevakeskuses

Juha ja Anu Väliaho

hingega asja juures.
Projekt „Köök ühendab
rahvast!“ algas 16. aprillil ja
kestab 31. jaanuarini 2013.
Projekti rahastasid Euroopa
Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerumise Fond, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning
Kultuuriministeerium.

Anu (vasakul) ja Juha Väliaho on teinud ning teevad koostööd meie
hõimurahvastega. Misjonär Tuula Määttä (paremal) on rahvuselt
saam, kes rääkis jumalateenistusel Saue Päevakeskuses, kuidas ta
on teinud saami rahvariides nukke, müünud neid Soomes ja saanud
sel viisil raha Eestimaa laste aitamiseks - Tartu lastekodu jaoks.
Fotod: erakogu

rohkem rahu. Sooviti, et Saue
rahvas leiaks tee kirikusse.
Nende heade soovidega
ühineme ka meie ja ootame
teid pühapäeviti jumalateenistusele ning leerikooli, et
tugevdada oma suhet Jumala

ja kirikuga.
27. veebruaril toimub
luterlik jumalateenistus Saue
kirikus (Tammetõru 2) kell
13. Olete väga oodatud sellest osa saama. Kaasa teenib
mari laulja Anna Mishina.

Palju-palju õnne!

Palju õnne, armsad
DIINA ja ARVI TOOMIK!
Jaksu, tervist ja armastust
teile!
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Saue Päevakeskuse tegemised
Päevakeskuses on avatud Kai Padriku maalide näitus. Näitust saab
külastada tööpäevadel kell 9-17.
◊ 29. jaanuaril kell 12
külastame Oleviste kirikut
ja kogudust. Sõidame
10.50 kaubakeskuse juurest
väljuva liini nr 190 bussiga.
◊ 6. veebruaril kell 10-14
riiete müük.
◊ 19. veebruaril kell 11-12.30
eakate sünnipäevapidu Saue
Noortekeskuses. Kutsutud
on kõik, kel aastad 65 või
enam. Vajalik registreerimine telefonil 6595070.
◊ 4. märtsil kell 11 kohtuvad
Saue Päevakeskuse Senjoriitad ja Rukkilill Kristiine
Sotsiaalmaja seeniortantsijatega Saue Noortekeskuses.
◊ 20. märtsil alates kella
10.30 kontrollib Silmarõõm
päevakeskuse käsitöö poolel silmi. Saab tellida prille.
Vajalik registreerimine telefonil 6595070.
◊ 3. aprillil kell 18 külastame

Mikkeli muuseumi. Jüri
Kuuskemaa teeb ringkäigu
muuseumi hõbeda ja graafika väljapanekus. Osalustasu 1,50 eurot.
Tähelepanu reisihuvilised!
◊ Hollandi reisi esimese osamakse - 25 eurot - tähtaeg
oli 21. jaanuar!
Alanud on registreerumine reisile Rootsi väikelinnad 8.-13.
juuli 2013! Reisi kogupikkus on
umbes 1200 kilomeerit. Giid on
Jaan Masing, täpsem info päevakeskusest. Hind 210 eurot
inimese kohta.
Rootsi reisi progamm
◊ 8. juulil kell 16.45 sadamas,
laev väljub kell 18, ööbimine 4-kohalistes kajutites.
◊ 9. juulil saabume Stockholmi kell 10 ja sõidame
iidsesse Sigtunasse (45
km), tutvume mõnusa väikelinnaga (Steninge loss).
Külastame uhket Skoklosteri
lossi ja kirikut (soovi korral

piknik). Kell 16 jõuame
endisesse pealinna Uppsalasse, kus näeme toomkirikut, uut ja vana ülikoolihoonet, raamatukogu, lossi
(väljast, sees on kunstimuuseum) ja Carl Linne botaanikaaeda. Kell 18-19 vaba
aeg kesklinnas, teel majutuspaika näeme eelviikingiaegseid, 5.-7. saj hauakääpaid. Majutume Fyrishovi
kämpingumajakestes.
◊ 10. juulil kell 8 sõidame
Sala ja Avesta kaudu Rootsi
murdmaasuusa- ja vasekaevandamise keskusesse
Faluni kauni Runni järve
kaldal. Tutvume Rootsi „aardelaeka” ja rootsi punase
värvi sünnipaigaga, imetleme Suurt Auku, mis tekkis
1687. aastal kaevandusvaringu tagajärjel, võimalus
lõunatada. Kell 14.30 vaatame Dalhallas paekarjääri
rajatud amfiteatrit, jalutame
Rättvikis kauni Siljani järve

pikal sadamasillal ja läbime
Vasaloppeti linna Mora, mis
asub Orsa ja Siljani järvede
vahel. Kell16.30 paiku jätkame loodesse läbi Dalarna
mägede (Älvdalen, Särna
ja Idre), möödume 1131
meetri kõrgusest Städjani
tipust, kell 19.30 ületame Norra piiri ja sõidame
Drevsjö kaudu Norra suurimasse mäesuusakuurorti
Trysilisse, kus majutume Jõe
kämpingusse.
◊ 11. juuli hommikul sõidame
ja jalutame mäenõlvadel,
kell 11 sõidame Rootsi
poole, ületame LutnesisLangflonis piiri, läbime
Sysslebäcki ja Stölteni ning
jõuame kell 14 Torsbysse
pika (ca 80 km) ja kauni
Frykeni järve äärde, Nils
Holgerssoni maale. Külastame järve pealinna Sunnet
(lõunavõimalus, suplus),
Rottnerosi mõisa aeda,
Selma Lagerlöfi kodumuu-

seumi Marbackas ja Kili
linnakest. Kell 18 põikame
Värmlandi pealinna Karlstadi
Rootsi suurima järve Vänerni
ääres ja jätkame sõitu Karlskogasse, kus heidame
pilgu Alfred Nobeli viimasele
kodule ja majutume Lunedetsi kämpingusse.
◊ 12. juulil kell 9 sõidame
Örebrosse, tutvume võimsa
lossi, vanalinna ja Wadköpingi
puumajade kvartaliga. Lahkume kell 11.30, möödume
Eskilstunast ja kell 13.15 tutvume veel Mariefredis Rootsi
uhkeima, kuningliku Gripsholmi
lossi ja portreedegaleriiga. Kell
15 sõidame Stockholmi sadamasse, kust kell 17.45 väljub
laev Tallinna.
MTÜ-de koosolekud
◊ 25. jaanuaril kell 16 seltsing Tammetõru koosviibimine.
◊ 6. veebruaril kell 10 Saue
Linna Invaühingu koosolek.

Kuulutused
Teenused
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont. info@
potipoiss.ee; 58072581.
Loomaarst Jaak Jõks tervitab
uusi ja vanu kliente alanud
uue aasta puhul ning ootab
vastuvõtule Keilas suurtes
ja avarates kliinikuruumides
aadressil Keskväljak 6, Keila.
Tööajad E-R 9.00-19.00;
L 10.00-16.00. Visiidiks
aja broneerimine telefonil
6705243. Vaata meie tegemisi Facebook.com/keilaloomakliinik

SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.
ee, www.arbormen.ee.
Aitan erinevates hooldustöödes,
puude ladumine, lume rookimine, pisiremondid jne. Kuulutus ei aegu. Telefon 5525474.
Kinnisvara
Anda rendile neli kõrvuti asuvat garaažiboksi Sauel Kuuseheki tänaval Info: 5640109
Müüa Koondise tänav 15 esimesel korrusel 2-toaline korter. Telefon 56698863.

V i i m e TA S U TA ä r a t e i e
VANARAUA (vannid, pliidid,
pesumasinad, radiaatorid
jne) TASUTA demonteerime.
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.

Ostan Sauele kapitaalremonti või renoveerimist
vajava kivimaja. Pakkumised
teha e-posti aadressil tauno.
omanik@mail.ee, telefon
56698863.

Pottsepatööd ja looduskivi
paigaldus. Materjal, transport
meie poolt. www.ahjudjakaminad.ee, Ain.

Ostan 1-toalise kõigi mugavustega korteri Sauel, soovitavalt esimesel korrusel. Telefon
53300614.

Loomaarst Jaak Jõks koduvisiidid Saue linna ja valla piires
tööpäevadel 9.00-18.00. Maksumus 20 eurot.Informatsioon
telefonil 58325248, www.loomaarstaitab.ee.

Soovin üürida 2-3-toalise
korteri Saue linnas. Telefon
56613968.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.

Müük
Müüa soodsalt kuivi küttepuid (30-60 cm), saepindusid
ja -materjali. Lintsaekaatri
teenus. Transport. Saku
vald, Männiku küla, telefon
56562009, resultes@resultes.
ee, www.resultes.ee.

Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti ning sõelutud kivisütt. Transport Sauele
tasuta. Telefon 53593615.
Kuivad kamina/pliidipuud
30 cm; võrkkottides 40l/60l.
Kask, lepp, segapuu. Kuivad
ahjupuud kottides ja laotuna,
min kogus 3 rm. Metsakuiv
mänd; kask; segapuu - 40
cm - kottides 80l; 50cm - laotud. Puu kuivanud 2 aastat.
Vedu Harjumaal tasuta, hinnad alates 1,7 eurost. Telefon 56475960, 56364633,
e-mail apq@hot.ee.
Pakun tööd
AS Eesti Post otsib kirjakandjat ajutiselt äraolevate töötajate asendamiseks. Töö on
täistööajaga. Lisainfot saab
telefonil 6780709. CV saada
aadressile ankeet@post.ee.
Otsime head koduhaldjat, abilist 7-aastasele tütarlapsele
mõneks tunniks pärastlõunasel ajal, telefon 53803793.

Avaldame sügavat kaastunnet
Aimele, Veikole ja Veljole
abikaasa, isa ja vanaisa
TIIT TAMMARI
surma puhul.
Perekonnad Sibul ja Ollid

KUNSTIKONKURSS
„TULEVIKU LINN“
Olete oodatud osalema Saue
laste-ja noorte kunstikonkursil
„Tuleviku linn”.
Teemal „Tuleviku linn“
saab mõelda, missugune on
meie linn tulevikus; kuidas
elatakse tuleviku linnas; mis
(või kes) teevad linna paremaks ja atraktiivsemaks; mida
peaks tuleviku linna vanast
ajast kaasa võtma ja milleta ei
oleks tuleviku linna. Oodatud
on kõik fantaasiad, ootused ja
unistused.
Tööd võivad olla erineva
tehnika, formaadi ja materjaliga. Oodatud on joonistus,
akvarell, graafika, guašš, kollaaž või segatehnika.
Osalejate vanus on kuni 15
eluaastat.

Kaotus on valus, mälestus
jääb...
Südamlik kaastunne
Sulle, Helina, kalli
ISA
kaotuse puhul.
Sõbrad Saue lasteaiast
Midrimaa

Töö tagaküljele kirjutada
autori ees- ja perekonnanimi,
vanus ja kontaktandmed (telefoninumber, või e-posti aadress).
Tööde esitamise tähtaeg
on 11. märts 2013. Tööd
tuua 11. märtsil kella 10-18
aadressil Saue, Nurmesalu
9, ruum 124, Saue Huvikeskus. Info huvikeskus@saue.
ee. telefon 6595009.
Kolme vanuserühma parimad tööd selgitab välja žürii.
Iga vanuserühma kolmele
silmapaistvamale tööle paneb
auhinnad välja Saue Huvikeskus. Tööd eksponeeritakse
Saue Gümnaasiumi aulas.
Võitjatega võetakse ühendust.
Konkursi korraldab Saue Huvikeskus.

MAIMU LIIK
Leiname head
laulukaaslast
ja avaldame südamlikku
kaastunnet tütre perele.
Asta, Heino, Erna, Margit

25. jaanuar 2013 Saue Sõna

Politsei- ja päästeteated
Põhja prefektuur
◊ 23. detsembril kella 19.30
ajal teatati politseile, et
Sauel Vana-Keila maantee
eramus tungiti tüli käigus
kallale 35-aastasele naisele. Kahtlustatavana toimetati politseijaoskonda
35-aastane mees.
Põhja päästekeskus
◊ 18. jaanauaril kell 7.45
teatati Sauel Olerexi
tankla juures põlevast
bussist. Keila päästjate
sündmuskohale jõudes
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põles kolmeteljeline buss
kogu ulatuses. Inimesi
bussis ei olnud. Päästjad kustutasid tulekahju
kella poole üheksaks.
Buss hävis umbes 80%
ulatuses, süttimise põhjus pole teada. Põlevast
transpordivahendist
umbes kolme meetri kaugusele jäänud tankla sein
sai kuumakahjustusi,
kuid otseselt tuld ei võtnud. Hoone teisel poolel
asuvad tankimiskohad
ohus ei olnud.

◊ 1. jaanuaril kell 16.53
põles Vana-Keila maanteel
kiriku juures posti otsast
alla kukkunud tänavavalgustuse-latern. Keila päästjad kustutasid selle.
◊ 29. detsembril kell 6.04
teatati häirekeskusele
autopõlengust Vana-Keila
maanteel umbes 300
meetrit Olerexi tanklast
linna suunas. Keila päästjad kustutasid põleva
masina lõplikult kella 6.37ks. Tulekahju tekkepõhjuse
selgitab uurimine.

Rakvere teatri etendus
„Leenane´i kaunitar“
Martin McDonagh „Leenane´i
kaunitar“ (Scéal Éireannac) 1.
veebruaril 2013 kell 19 Saue
kontserdisaalis.
Tõlkija Erkki Sivonen.
Lavastaja ja muusikaline
kujundaja Üllar Saaremäe.
Kunstnik Mae Kivilo.
Osades Ines Aru, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits ja Velvo Väli.
Iirimaal öeldakse, et kui
astelhernes enam ei õitse, on
suudlemise aeg möödas. Visa
hingega astelhernes õitseb
aga varakevadest hilissügiseni.
Mägises ja karmis Iiri külakeses

elav Maureen on neljakümne
aasta jooksul suudelnud vaid
kahte meest. Tema ema Magi
arvates on sedagi liiga palju.
Maureen`i ja tema seniilsust
teeskleva ema suhted pannakse
proovile, kui nende ellu sekkub
tütrele armastuselootust pakkuv mees.
Piletid hinnaga 10 eurot
(täispilet) ja 8 eurot(sooduspilet
pensionäridele, õpilastele) müügil Saue huvikeskuses (Saue
koolimajas ruum 124) alates 7.
jaanuarist E-N kell 15-18 ja tund
enne etenduse algust kohapeal.

Teated ja reklaam

12

Saue Sõna 25. jaanuar 2013

Saetud ja lõhutud küttepuud
30, 40, 50, 60 cm (kuiv,
märg). Aastaringne tootmine ja
lai puu sortiment. Kütteklotsid
ja 30 cm kask 40 l võrkkottides, saepuru 200 l kottides,
tootmisjäägid. Tasuta transport
väiksema kalluriga! Saue,
Sooja 3a, tel 53600375,
halupuu24@hot.ee

