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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht
Saue Muusikakool moodustab ühe osa Saue
Gümnaasiumi juurdeehitustest, mis valmisid 2013.
aasta sügisel ning lahendasid lisaks muusikakoolile ka gümnaasiumi ja huvikeskuse
ruumiprobleemid: pikenes koolihoone
edelatiib, laienes söökla ja fuajeegarderoobiosa sai pealisehituse.
Laienenud söökla mahutab korraga
üle kolmesaja õpilase. Söökla all,
soklikorrusel on huvikeskuse
ruumid - ligi 90 m2.
Kolme juurdeehitusega
lisandus hoonele kasulikku
pinda 1550 m2, sellest Saue
Gümnaasiumile ligi 900m2 –
söökla laiendus, 10 klassiruumi,
suur tõusva põrandaga
auditoorium ja õpetajatetuba
nõupidamisteruumiga.
Ehituse kogumaksumuseks
kujunes 1,73 miljonit eurot.
Töid teostas ehitusfirma AS
Parmeron. Juurdeehitused
projekteeris EMP&AI OÜ,
omanikujärelevalvet teostas AS
Taalri Varahaldus.
Muusikakooli avamisel lõikasid lindi läbi vasakult: AS-i Parmeron juhatuse liige Kristjan Lumi, volikogu aseesimees Matti Nappus, linnapea Henn Põlluaas, muusikakooli õpilane
Kaur Erik Pääsuke ja direktor Kristiina Liivik. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Muusikakool
avas uutes ruumides uksed
Sirje Piirsoo
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aue Muusikakool avas
20. jaanuaril südamlike sõnavõttude ja
meeleoluka kontserdiga pidulikult uute ruumide
uksed. Esines Saue Poistekoori
ansambel, musitseerisid õpetajad ja õpilased: Iljo Tooming,
Holger Marjamaa, Eve Pärnsalu
ja Joosep Talumaa.
Saue linnapea Henn Põlluaas
lausus avamisel, et tal on hea
meel tervitada kõiki sel Saue linnale äärmiselt tähtsal, rõõmsal ja
muusikast heliseval päeval, kui
täitub 18 aasta pikkune unistus.

Muusikakooli direktor Kristiina Liivik meenutas sõnavõtus
kooli ajalugu, lootuste tekkimist ja kadumist ning tänas
koolipere poolt linna juhte,
asutusi, kolleege ning koostööpartnereid, õpilasi ja vanemaid:
„Suur tänu teile, et te olete
meile tänase päeva kinkinud!“
Muusikakooli õpetajate
nimel võttis sõna klaveriõpetaja
Elina Seegel, kes ütles, et läbi
aastate on koolile pakutud mitmeid lahendusi. Mõned neist
on olnud päris käeulatuses ja
siis jälle linnavõimu vahetudes
kuskile kaugusse libisenud. Ta
lisas, et tänab kõigi muusika-

kooli töötajate poolt südamest
praegust linnavalitsust, kes
mitte ainult ei astunud kooliga
ühte paati, vaid lükkas selle ka
otsustavalt kaldast liikvele.
SiiraImad tänud kuulusid
aga Kristiina Liivikule, kes
Elina Seegeli sõnul uksest
välja saadetuna trügis sisse
aknast ja ajas oma südameasja
järjekindlalt. Kui üks projekt
läks prügikasti, pani pea tööle
ja otsis uusi võimalusi. „Uskumatu, aga tõsi - siin me oleme
täna ja avame muusikakooli
päris oma ruume,“ lõpetas ta.
Kaasaegse sisustuse ja
õppetehnikaga muusikakool,

millel on oma sissepääs, paikneb Saue Gümnaasiumi edelatiiva pikenduse sokli- ning
esimesel ja teisel korrusel.
Soklikorrusel on avar fuajee-garderoob, väike kammersaal (55 m2) Petrofi vabrikust
pärineva uue tiibklaveriga ja
lindistusruum, esimesel korrusel klassiruumid ning õpetajate tuba ja direktori kabinet,
teisel klassiruumid.
Ruumid on helikindlad,
topeltustega ja asümmeetrilised, et tagada heli parem sumbuvus. Muusikakoolile soetatud
kaasaegne tehnika võimaldab
rakendada uusi õppevorme.

2013. aasta sügisel 18
õppeaastat alustanud Saue
Muusikakool on asutatud aastal 1996 ja tegutses siiani
pärast koolitundide lõppemist
gümnaasiumi ruumides. Koolis õpib 13 õppekava järgi 256
õpilast (vt fotosid lk 4).
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Saue linna 2014. aasta eelarve

Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
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aue linna 2014. aasta
eelarve põhitegevuse
tulud on 7 114 045
eurot ja põhitegevuse
kulud 7 055 294 eurot. Eelarve järgib linna eelarvestrateegiat ja seab esikohale
strateegias kinnitatud eesmärkide saavutamise. Eelarve
on jaotatud erinevate sisuliste
meetmete lõikes, iga meetme
puhul on välja toodud eesmärkide sihttasemed ja rahalised
vahendid eesmärkide saavutamiseks (www.saue.ee).

PÕHITEGEVUS
Vastavalt kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) on põhitegevuse
tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga null või
positiivne. Saue linna 2014.
aasta prognoositav põhitegevuse tulem on 58 751 eurot.

Põhitegevuse tulud
Saue linna põhitegevuse tuludest 71% on maksutulud
(üksikisiku tulumaks, maamaks
ja muud kohalikud maksud),
13 % tulud kaupade ja teenuste müügist, 16 % saadavad
toetused ja väheses määras ehk
0,1 % muud tegevustulud.
Linna peamise tuluallika,
üksikisiku tulumaksu prognoosi
alus on rahandusministeeriumi
suvine majandusprognoos.
Koos kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksuosa
kasvuga on Saue linn kavandanud tulumaksu laekumisele 6,9% kasvu. Tulumaksu
mõjutavad olulised tegurid on
maksumaksjate arvu ja sissetulekute muutus.
Üksikisiku tulumaksu arvestab täismahus maksu- ja tolliamet, osa sellest läheb edasiantava maksuna kohalikule omavalitsusele (KOV). KOV-ide füüsilise
isiku tulumaksu osa on 2014.
aastal 11,6 protsenti antud territooriumile registreeritud isikutelt
laekunud üksikisiku brutotulust.

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. Saue linna maa
maksustamismäär 2014. aastal ei muutu, eelarvesse prognoositakse maamaksu 136
790 eurot.
Riigieelarveliste eraldiste
täpsed summad ei ole tänaseks
veel selgunud, seetõttu on riigieelarve toetussummad arvestatud 2013. aasta tasemel.

Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse kulud jaotatakse
antavate toetuste ja tegevuskulude vahel. Põhitegevusest
10% antakse erinevateks toetusteks ja 90% kasutatakse
tegevuskuludeks. Põhitegevus klassifitseeritakse meetmete põhiselt erinevatesse
tegevusvaldkondadesse.
Hariduse valdkonna eelarves
kajastatakse Saue lasteaed
Midrimaa, Saue Gümnaasiumi, Saue Linnavarahalduse
(osaliselt) tegevuskulusid,
teistelt kohalikelt omavalitsustelt ja erasektorist ostetavate
haridusteenuste ning hariduse
andmisega seotud abiteenuste
(tasuta transport õpilastele,
koolilõuna jms) kulusid.
Haridusvaldkonna põhitegevuse kulude katmiseks on
planeeritud 54% põhitegevuse kulude eelarvest, kokku
3 807 079 eurot. 2014. aasta

Põhitegevuse tulude osakaalud Linna Raamatukogu ja osaeelarvesse on planee2014. aastal
ritud lasteaia ja gümliselt Saue Linnavarahalduse
naasiumi vanade osade
tegevuskulusid. Peale
jooksvaks remondiks
hallatavate asutuste otseku85 120 eurot ja õpilusid kajastatakse antud
valdkonnas mängulaste tasuta sõiduTulud kaupade
kulude katteks
väljakute, Sarapiku
ja teenuste
müügist
tervise- ja puhke46 600 eurot.
12,6%
Maksutulud
Sotsiaalse
kompleksi ning
71,3%
kaitse valdteiste spordiraSaadavad
konda klassifitjatiste haldustoetused
16,0%
seeritakse puuekulusid, samuti
ka toetust Saue
tega inimeste,
vähekindlustatud
Vabakirikule.
Muud
isikute, eakate,
Kultuuri-,
tegevustulud
0,1%
perede ja laste sotspordi- ja vaba aja
siaalseks kaitseks
tegevuskulude katmining avalikeks tervishoiuseks on planeeritud 15%
teenusteks tehtavaid
põhitegevuse kulude eelarkulutusi. Sotsiaalse
vest, kokku 1 034 864 eurot.
Põhitegevuse kulude osakaalud Mänguväljakute ja –rajatiste
kaitse tegevuskulude
2014. aastal
katmiseks on planeejooksvaks remondiks on plaritud 9% põhitegevuse
neeritud 7880 eurot.
kulude eelarvest,
Majanduse koondeelarve
kokku 664 656
koosneb ettevõtluse ja
Üldvalitsemine
eurot. Jätkatakse
tööhõive, tehnilise
14%
sünni-, eelkooinfrastruktuuri ning
elu- ja looduskeskliealise koduse
Haridus
Majandus
lapse, kooli,
konna meetmete
8%
54%
eakate sünnikuludest. Nimepäeva, eakate
tatud meetmetes
Kultuur, sport
jõulu-, puuetega
kajastatakse kulu15%
isikute hooldaja
sid teede ja tänaja muude volikogu
vate korrashoiule,
Sotsaalne
kaitse
liikluskorraldusele,
kehtestatud või
9%
tänavavalgustusele,
riiklike toetuste väljamaksmisega.
haljastusele-heakorrale,
Toetatakse vähekindlusplaneerimisele ja avaliku
tatud või puuetega isikute
korra tagamisele.
hoolekandeasutustes viiMajanduse valdkonna
tegevuskulude katmiseks on
bimist ja puuetega isikute planeeritud 85 300 eurot.
päevahoiuteenusel viibimist.
Kultuuri, spordi ja vaba aja planeeritud 8% põhitegevuse
Abivajajatele on planeeritud valdkonna eelarves kajasta- kulude eelarvest, kokku 587
invatransporditeenust 17 000 takse Saue Muusikakooli, 840 eurot. 2014. aastal jätkaeuro ulatuses. Eakate tasuta Saue Avatud Noortekeskuse, takse 2013. aastal alustatud
sõidu katteks on eelarvesse Saue Huvikeskuse, Saue Saue linna keskuse visiooni
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Põhitegevusena antavad toetused sisu alusel
Sissetulekust mittesõltuvad toetused kokku, sh
Eelkooliealiste laste päevahoiuteenuse toetus
Transporditoetus õpilastele, eakatele ja invaliididele
Eakate sünnipäeva- ja jõulutoetus
Eelkooliealise koduse lapse toetus
Puuetega isikute hooldaja- ja hooldeteenuse toetus
Koolilõuna toetus
Sünni- ja koolitoetus
Matuse- jm toetus
Sissetulekust sõltuvad toetused kokku, sh
Kohalik sotsiaalabitoetus
Riiklik toimetuleku- ja vajaduspõhine toetus
Toetused, eraldised mittetulundusühingutele
Toetused kultuuri- ja spordiklubidele
Toetus Kaitseliidu Saue malevale
Toetus Saue Vabakirikule
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
arendamist. Teede jooksvaks
remondiks on planeeritud 30
500 eurot.
Üldvalitsemise valdkonna
eelarves kajastatakse Saue
Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse tegevuskulusid; laenude
teenindamise kulusid, üle-riigilistes liitudes osalemise kulusid
ja ootamatute väljaminekute
katteks planeeritud reservfondi
mahtu. Üldvalitsemise tegevuskulude katmiseks koos reservfondiga on planeeritud 14%
põhitegevuse kulude eelarvest,
kokku 960 855 eurot. Jätkatakse avalike teenuste kaasajastamist, mille üheks oluliseks kuluks 2014. aastal on
kaasaegset andmesideteenust
võimaldava Exchange-serveri
kasutuselevõtmine. Üldvalitsemise eelarvesse on planeeritud
kulud linna parimate sportlaste
ja õppurite tunnustamiseks,
sünnitunnistuste pidulikuks
kätteandmiseks, aastalõpu
vastuvõtuks ning ülelinnaliste
konkursside (Kaunis Kodu,
Aasta Õpetaja, Aasta Tegu/
Tegija) auhinnafond ja korralduskulud.

Antavad toetused
Saue linna eelarvest makstavad toetused jagunevad 84%
osas sotsiaaltoetusteks ja 16%
osas eraldisteks.
Sotsiaaltoetused omakorda
jagunevad 86% puhul sissetulekust mittesõltuvateks ja
14% osas sissetulekutest sõltuvateks toetusteks.
Sissetulekust mittesõltuvad

toetused on sünnitoetus (alates
2013. aastast makstakse Saue
linna sünnitoetus välja kahes
osas: esimene osa makstakse
välja lapse sündimisel ning
teine osa lapse üheaastaseks
saamisel), koduse mudilase
toetus, koolitoetus, matusetoetus, vanadus- ja töövõimetuspensionäride ning puuetega
laste sünnipäeva- ja jõulutoetus (rakendatakse alates 1.
oktoobrist 2013). Sissetulekust
mittesõltuvate toetuste hulka
loetakse ka toetust puudega
täisealise või lapse hooldajale,
toetust puuetega laste lapsehoiuteenuse eest, invatransporditoetust, sõidusoodustusi
bussi- ja rongiliinidel ning
alates 2012. aasta sügisest
kompenseeritavat koolilõuna
hinnavahe põhiharidust omandavatele Saue linna õpilastele.
Sissetulekust mittesõltuvateks
toetuste maksmiseks on planeeritud 525 201 eurot.
Sissetulekust sõltuvat toetust
makstakse üldreeglina isikule,
kelle perekonna netosissetulek
pärast sotsiaalhoolekande seaduses 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
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728 550
525 201
154 800
148 900
52 000
46 800
46 066
41 950
22 685
12 000
88 698
60 000
28 698
83 150
69 560
6 555
3 835
3 200
24 150
18 280
4 800
1 070
7 351
4 851
2 500

tuse 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 sõltuvate toetuste maksmiseks on
planeeritud 88 698 eurot.

Tegevuskulud
Tegevuskulud jaotuvad personali-, majandamis- ja muudeks
kuludeks. Muude kulude eelarves kajastatakse peamiselt
planeeritud reservfondi suurust, samuti kulutusi lõivude
ja maksude tasumiseks.
Palgafondi eelarve kogumaht põhitegevuse kogueelarvest on 58%, kokku summas
4 069 536 eurot. Palgafondi
eelarvestamise aluseks on kinnitatud koosseisud, palga- ja
töötasuastmestikud, milles
teenistujate/töötajate ametikohad jaotatakse vastutusmäära, hariduse ja ülesannete
keerukuse alusel gruppidesse.
Palgafond arvestatakse palgagruppide keskmiste alusel
koos tööandja maksudega,

kohta, lisaks neile töötatakse
ühekordsete võlaõiguslike
lepingute alusel ja makstakse
tasu volikogu tööst osavõtu
eest.
2014. aasta eelarvesse on
planeeritud täiendavalt kahe
sotsiaalpedagoogi ja 0,5 ametikohaga teadushuvihariduse
ringijuhi ametikoha kulud.
Üldist palgatõusu arvestati
1-2%, lisaks sellele on eelarves Saue lasteaed Midrimaa
õpetajate palgatõusuks arvestatud 30 820 eurot ja lasteaia
õpetajate abide palgatõusuks
16 000 eurot, Saue Muusikakooli õpetajate palgatõusuks
14 820 eurot, Saue Gümnaasiumile linnaeelarvest
tasustatavate pedagoogide
palgatõusuks 6 000 eurot,
Saue Päevakeskuse hooldustöötajate palgatõusuks 1120
eurot ja Saue Huvikeskuse
pedagoogide palgatõusuks
880 eurot.

INVESTEERIMISTEGEVUS
2014. aasta eelarvesse planeeritud uute põhivarade soetuse
või olemasolevate renoveerimis-rekonstrueerimiskuludeks

Muud põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel
Personalikulud kokku, sh
Töötasud
Tasud võlaõiguslike lepingute alusel
Õppelaenude tagasimaksed jm erisoodustused
Tööjõukuludega kaasnevad sotsiaalmaksud jt kulud
Majandamis- ja muud kulud kokku, sh
Kinnistute, ruumide majandamiskulud
sh üldine linnakoristus
sh jooksev remont
Õppetegevuse kulud
sh haridusteenuse sisseost
Toiduained ja toitlustusteenused lasteasutustes
Infotehnoloogia-, inventari-ja seadmete kulud
Administreerimiskulud
sh linna konkursid, vastuvõtud, esindusüritused
sh Saue Sõna trükikulud
Kommunikatsioon, vaba aja sisustamine
sh üritused Saue Noortekeskuses
sh üritused Saue Huvikeskuses
Kulud transpordile ja tehnikale
Muud mitmesugused tegevuskulud
täiendkoolituse ja lähetuse kulud
uuringute ja arendustegevuse kulud
sotsiaalteenuste sh hooldekoduteenuse ostukulud
meditsiini- ja hügieenikulud
raamatukogu raamatute ja trükiste soetuskulud
muud mitmesugused majandamiskulud
Muud kulud (sh riigilõivud) ja reservfond
väljaminek kahekordse toimetulekupiiri rakendamisest on
60 000 eurot.
Sissetulekust sõltuvad
toetused on: perioodiline sotsiaaltoetus, hoolekandeasu-

lisaks on arvestatud vahendeid
töötajate õppelaenude põhiosade kustutamiseks koos erisoodustusmaksudega ja muud
ühekordsed väljamaksed. Saue
linnas on kokku 268 ameti-

6 326 744
4 069 536
2 924 935
75 181
29 149
1 040 271
2 257 208
1 035 642
126 000
127 289
266 881
137 260
218 063
203 947
176 747
29 400
28 300
80 975
33 550
19 700
64 875
108 525
34 919
20 246
21 600
16 560
12 700
2 500
101 553

kokku 493 607 eurot.
Haridusvaldkonna investeeringutena on 2014. aastal kavas lasteaia vana hoone

järgneb lk4
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VÕLAKOHUSTUSED
Netovõlakoormus aasta alguses 47,4%
Võlakohustused 2014. aasta alguses
2014. aasta muutused
Laenude võtmine
Laenude tagasimaksed
Liisingute, rentide tagasimaksed
Võlakohustused 2014. aasta lõpuks
Netovõlakoormus aasta lõpuks 52,3%
renoveerimise jätkamine ning
tuletõkkesektsioonide eraldamine kaheksa uksega. Jätkatakse gümnaasiumi võimla
akustika parandamisega,
planeeritakse välja vahetada
Saue ujula basseini val-

summa
4 321 415
-50 503
350 000
-329 953
-70 550
4 270 912

gustus. Väiksemamahuliste
investeeringutena on 2014.
aastasse kavandatud erinevate õppeotstarbeliste varade
soetamist, sh puutetundlikud
tahvlid ja projektorid. 2013.
aastal alustati elektrooniliste

Saue Huvikeskuses
täiskasvanutele
VESIAEROOBIKA esmaspäeviti kell
19.00 ja neljapäeviti kell 20.00
Saue ujulas (Nurmesalu 9).
10 korra pilet maksab 45
eurot ja kehtib 3 kuud.
Ühe korra pilet on 5.75 eurot.
Vesiaeroobika sobib nii
algajale kui edasijõudnule
treenitustasemest sõltumata.
Tund annab hea üldfüüsilise
koormuse, parandab südame
tegevust ja koordinatsiooni,
suurendab lihastoonust, vähendab rasva osakaalu organismis
ning annab hea enesetunde.
Tund algab soojendusega,
sisaldab liikumiskombinatsioone ja jõuharjutusi ning

lõpeb venituse ja lõdvestusega.
Treeningu intensiivsust saab
vastavalt võimetele kohandada
ja igaüks saab treenida endale
sobiva koormusega.
Lihastreeningu tõhustamiseks kasutatakse erinevaid
vahendeid (nuudlid, hantlid,
ujumislauad jne) ning harjutusi sooritatakse nii madalas
kui sügavas vees.
info telefonil 5018577.

õpilaspiletisüsteemi juurutamist, mis lõplikult valmib
2014. aastal.
Saue Noortekeskuse õuealale
soetatakse välitrenažöörid,
ronimisvahendid, õuemööbel
ja -mängud, atraktsioonid väikestele lastele. Renoveeritakse
Saue Muusikakooli kabinetklaver Estonia.
Tehnilise infrastruktuuri
(taristu) olulisemaks investeeringuks on linnatänavate ennetusremont. Olemasolevate teekatete
kasutusea pikendamiseks pinnatakse osa tänavaid täies laiuses
üle. Remonti või rekonstrueerimist vajavate tänavate nimekiri,
täpsed prioriteedid ja töömahud

selguvad kevadise teekatete ülevaatuse käigus. Planeeritakse
Kütise tn 8 asuvast kinnistust
7000m² üldkasutatava maa
ostu. Tegemist on asukohalt
keskse kinnistuga Sauel, mis
võimaldab krundi kasutamist
ennekõike linna huvides, läbi
aasta korraldada erinevaid linna
üritusi ja tulevikus vastavalt
vajadusele ehitada näiteks ka
tänapäevane linna haldushoone.
Kinnistu kuulumine linnale lihtsustab linnakeskuse edaspidist
planeerimist.
Algatatakse Saue keskuse
detailplaneering ning renoveeritakse ühistranspordi ootepaviljonid. Kavandatakse Tule 7

hoone osalist renoveerimist,
sh nõuetekohase serveriruumi
väljaehitamist.

LAENUD, LIISINGUD
Saue linna 2014. aasta eelarvesse planeeritud investeeringud kaetakse 71% ulatuses
võõrvahendite ehk laenuga.
Planeeritav laenusumma on
350 000 eurot. 2014. aastal
makstakse laene, liisinguid
ja rente rohkem tagasi, kui
investeeringuteks laenu võetakse. Linna netovõlakoormus
tõuseb 52 protsendini põhitegevuse tuludest ja seaduses
lubatud maksimaalset määra
ei ületata.

Saue Muusikakooli
uued ruumid
Saue Sõna

KERAAMIKA teisipäeviti kell
18.30-21.00 Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Ühe korra
tasu 8 eurot. Ootame osalejaid. Juhendaja Virve Laan.

Saue Päevakeskuse eelinfo
◊ 3. veebruaril kell 15.00
ansambli Hortus Musicus
kontsert Estonia Kontserdisaalis, pilet 4,50 eurot.
◊ 5. veebruaril kell 10.00
viimast korda riiete müük.
Kogu kaup 40% odavam.
◊ 7. veebruaril alates 10.30
organismi diagnostika Jaapanist pärineva aparatuuriga.
Võimalus mõõta organismi
sisemist rasvasisaldust ja
kolesterooli taset. Individuaalsed soovitused ja nõuanded.
Vajalik eelnev registreerimine päevakeskuses, telefon
6595070. Hind 7 eurot.
◊ 8. veebruaril väljasõit Viljandi teatrisse Ugala vaatama Tõnu Õnnepalu etendust „Sajand“. Väljumine
Sauelt kell 10.00, tagasi
Sauel kell 20.30.
◊ 14. veebruaril kell 18.30
lauluklubi.
◊ 18. veebruaril kell 11.00
eakate sünnipäevapidu Saue
Noortekeskuses. Palume
päevakeskuses registreeruda, telefon 6595070.
◊ 25. veebruaril kell 11.00

Saue Sõna 31. jaanuar 2013
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Muusikakooli kammersaali uus tiibklaver tuli Euroopa juhtivalt klaveritootjalt, Petrofi klaverivabrikust Tšehhimaalt.
Kooli avamiskontserdil musitseeris sellel Holger Marjamaa, kitarridel Joosep Talumaa (keskel) ja Iljo Toming

tähistame Eesti Vabariigi
aastapäeva. Külaline on
Daniel Märtmaa.
◊ 26. veebruaril kell 12.00
külastame Tallinna Linnaarhiivis baltisaksa näitust. Näitust tutvustab ajaloo magister
ja Baltisaksa Ühingu esimees
Olev Liivik. Vajalik eelnev
registreerimine.

Reisid
◊ 28. veebruar-2. märts - rahvatantsijate esinemis- ja
kultuurireis „Petseri, Pihkva,
Mihhailovskoje“. Maksta
saab 3. veebruarist kuni 17.
veebruarini. Istekohad bussis
maksmise järjekorras.
◊ 29. mai-4. juuni - reis Taani
lossidesse. K i i r u s t a g e
registreerimisega! Vabade
kohtade arv on piiratud!

Muusikakooli avar fuajee on mahedates toonides ja kaasaegne

MTÜ-d
◊ 31. jaanuaril kell 16.00
seltsing Tammetõru koosviibimine
◊ 4. veebruaril kell 10.00
Saue Linna Invaühingu
koosolek

Poistekoori harjutusklass

Klaveriklahve meenutava
põrandakattega koridori lõpus
on avatud klaveriklassi uks.
Fotod: Sirje Piirsoo
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Volikogu kinnitas Saue linna 2014. aasta eelarve
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu kinnitas
23. jaanuari istungi ühehäälselt Saue linna 2014. aasta
eelarve, mille põhitegevuse
tulud on 7 114 045 eurot
ja põhitegevuse kulud 7
055 294 eurot ning nõustus
erandkorras läbirääkimistega
Harju Infra OÜ-lt tänavakinnistute, vee-, reoveekanalisatsiooni- ja gaasitrasside
ostmise osas.
Volikogu volituste perioodil
esindavad Saue linna Eesti
Linnade Liidu üldkoosolekul
Valdis Toomast, keda asendab
Jaan Moks, ja Henn Põlluaas,
keda asendab Tõnu Urva. Linnade Liidu volikogusse nimetas volikogu Henn Põlluaasa
ja tema asendajaks Valdis
Toomasti.

Saue Linnavolikogu
◊ Valis revisjonikomisjoni aseesimeheks 13 poolthäälega
Meelis Telliskivi ning kultuuri- ja hariduskomisjoni
aseesimeheks 14 poolthäälega Elle Viljaste.
◊ Kinnitas Saue Linnavolikogu revisjonikomisjoni
põhimääruse, Saue linna
avaliku korra eeskirja ning

KOONDEELARVE
KOONDEELARVE2014
2014

HALLATAVATE
ASUTUSTE
EELARVED
2014
HALLATAVATE
ASUTUSTE
EELARVED
2014

PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud

7 114 045
5 070 656

sh üksikisiku tulumaks

4 933 866

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 142 306

Muud tegevustulud

6 817

PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused

7 055 294
728 550

Muud tegevuskulud

6 326 744

PÕHITEGEVUSE TULEM

58 751

INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus

-582 347
493 607

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Finantstulud ja -kulud

PÕHIVARA SOETUS
sealhulgas
Teede-tänavate ennetusremont, pindamine, kergliiklusteed
Koondise 23 lasteaiahoone renoveerimine sh tuletõkkesektsioonide ehitamine
Muud linna üldised investeeringud (sh linnakujundus, avalik kord,
Kütise 4, bussi- ja rongiootepaviljonid)
Nurmesalu 9 koolihoone renoveerimine
Maa ostmine Keskuse alal
Tule 7 hoone osaline renoveerimine
Saue Noortekeskuse õueala trenažöörid
Saue Gümnaasiumi õppeinventar (puutetundlikud tahvlid,
projektorid, e-õpilaspiletisüsteem jm)
Saue Muusikakooli klaverite renoveerimine
KATTEALLIKAD KOKKU
sealhulgas
Võõrvahendid
Riigieelarve vahendid
Linnaeelarve vahendid

-199 458
-50 503
350 000

Võlakohustuste täitmine

400 503

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Põhitegevus
Tulud
Kulud
1 091 374
1 417 032
322 819
1 147 347
125 363
1 198 122
58 079
298 311
24 143
211 305
31 158
120 514
7 981
79 253
13 798
77 250

INVESTEERIMISTEGEVUSE EELARVE
2014
INVESTEERIMISTEGEVUSE
EELARVE
2014

110 718

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Võlakohustuste võtmine

määruse „Represseeritute,
represseeritutega võrdsustatud isikute maamaksust
vabastamine ja üksikutele
vanuritele ning raske- ja
sügava puudega isikutele
maamaksusoodustuste
kehtestamine“.
◊ Määras Saue linnale aastatel 2013-2016 audiitorteenuse osutajaks BDO
Eesti AS-i. Linnavalitsus
sõlmib ettevõttega teenuse

Saue Gümnaasium
Saue lasteaed „Midrimaa“
Saue Linnavarahaldus
Saue Muusikakool
Saue Noortekeskus
Saue Huvikeskus
Saue Linna Raamatukogu
Saue Päevakeskus

894 266

Saadavad toetused

Põhivarade amortisatsioon

Linnavalitsuse hallatav asutus

-574 099
820 580

osutamiseks lepingu.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
14. novembri 2013 otsuse
nr 11 p 2 ja nimetas linnavalitsuse liikme Tõnu Urva
palgalise linnavalitsuse
liikmena ametisse alates
10. märtsist 2013 tähtajaliselt volikogu volituste
ajaks.
◊ Avaldas tunnustust Monika
Liivile noorsootöö edendamise ja kunstilaagri

eestvadamise eest Saue
linnas ning autasustas teda
Saue linna teenetemärgiga.
◊ Otsustas premeerida linnapea Henn Põlluaasa ja
abilinnapea Jüri Tümanokka

493 607
170 000
100 000
89 000
54 607
43 000
14 000
10 000
9 000
4 000
493 607
350 000
110 718
32 889

huvihariduse ja noorsootöö
valdkonna ning ehitusprojektide eduka ja tulemusrikka juhtimise eest 2013.
aastal 25%-ga kuupalga
määrast.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
22. jaanuari istungi päevakorras oli 24 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused:
Tõkke tänav 21 üksikelamu
laiendamine ja renoveerimine; Pärnasalu põik 1a
autoparkla ja Pärnasalu
põik tänava osaline kergliiklustee; Meistri tänav 13
üksikelamu; Palgi tänav 6
üksikelamu laiendamine
ja renoveerimine; Nurgakivi tänav 8 üksikelamu
laiendamine ja renoveerimine; Nurmesalu tänav 22
üksikelamu laiendamine ja
renoveerimine.
◊ Otsustas kompenseerida
põhikooliõpilase koolilõuna
hinnavahe.
◊ Määras hooldaja kahele
puudega isikule.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse osutatavate tasuliste
teenuste hinnad 2014.
aastaks.
◊ Kinnitas Saue Päevakes-

Tasuliste teenuste hinnad 2014. aastal Saue Päevakeskuses
◊ sooja valmistoidu, toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete kojutoomine
vastavalt abivajaja tellimusele: 1 kord 0,5 eurot;
◊ valmistoit: 1 portsjoni supi
piirhind kuni 2 eurot, prae
piirhind kuni 4 eurot;
◊ isikuabiteenus: 1 tund 2
eurot;
◊ abivajaja eluruumide koristamine: 1 tund 7 eurot;

kuse korraldatava reisi
„Taani lossid“ osalustasuks 320 eurot ühe osaleja
kohta. Reis toimub 29.
mai-4. juuni.
◊ Vabastas maamaksust
Saue linna represseeritud
ja nendega võrdsustatud
isiku ning määras 25,56
eurot maamaksusoodustust
üksikule sügava puudega
eakale.
◊ Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
abivajajale.
◊ Andis üksikemale ja tema

◊ abivajaja eluruumide koristamine: 0,5 tundi 4 eurot;
◊ rulaatori või tugiraami
laenutamine päevakeskusest: 1 kuu 1 euro;
◊ küünarkargu või kepi
laenutamine päevakeskusest: tasuta;
◊ pesu pesemine päevakeskuse pesumasinas: 1
masinatäis 3 eurot;
◊ pesu pesemine päevakes-

kolmele alaealisele lapsele
ajutisse kasutusse Saue
linnale kuuluva avariipinna.
◊ Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kolmele
perele kogusummas 390
eurot ja koduse mudilase
toetust 2014. aasta jaanuaris 57 perele kokku
summas 3802,50 eurot.
◊ Otsustas maksta igakuiselt
perioodilist sotsiaaltoetust
seitsmele perele ja ühekordset sissetulekust sõltuvat
sotsiaaltoetust kogusummas
1089 eurot 19 abivajajale.

◊

◊
◊

◊

kuse pesumasinas: 0,5
masinatäit 2 eurot;
duši kasutamine päevakeskuses kuni 70-aastastele: 1 kord 1 euro;
päevakeskuse ruumide
rent: 1 tund 3,2 eurot;
päevakeskuse ruumide
rent isikuabiteenuse osutajatele: 1 tund 1,6 eurot;
koopiate tegemine: 1 leht
0,10 eurot.

◊ Kehtestas Kütise tänav 4
mitteeluruumide renditariifiks 5 eurot ruutmeetri
kohta kuus alates alates 1.
märtsist 2014.
◊ Jaotas Nurmesalu tänav 9
kommunaal- ja koristuskulud hallatavate asutuste
eelarvete vahel.
◊ Kinnitas bilansiliste ja
bilansiväliste varade,
varude ning sularahakassa
aastainventuuri lõppakti.
◊ Väljastas kasutusloa koolihoone juurdeehituste III
osale.

Saue
Linnavalitsus
kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub
linnarahvast kolmapäeval,
26. veebruaril, kella 18.30-ks
Saue Gümnaasiumi IV korruse
uude auditooriumi kohtumisele, et üheskoos arutleda
päevakajalistel teemadel.

KAVAS
◊ Tutvume Saue Gümnaasiumi
juurdeehitustega, mis valmisid 2013. aasta sügisel:
söökla laiendus, fuajee-garderoobi pealisehitus ning
edelatiiva III ja IV korrus.
◊ Ülevaade hetkel käimasolevatest töödest.
◊ Saue linna 2014. aasta
eelarve.
◊ Bussitransport liinil SaueTallinn-Saue.
Kohtumise kestuseks on planeeritud kaks tundi, sellele järgneb
kontsert. Jälgi reklaami.

Linnas on ilu

Saue Sõna 31. jaanuar 2013
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Selgusid kaunid jõuluehteis koduaiad
Inger Urva
Sõltumata detsembrikuu
ilmade muutlikkusest ja soojadest mustadest jõuludest, olid
pikad jõulupühad ning väga
paljud Saue linna jõuluehteis
koduaiad ja majad need, mis
jõulutunnet süvendasid ja selle
tunnetamisele kaasa aitasid.
Jõuluaeg on ikka olnud üks
selline aeg, mil kõik tundubki
erilisem. Ka Saue linna jõuluehteis koduaiad ja majad olid
erilised ning andsid tunnistust
sellest, et linnakodanike tegutsemisel jõulumeeleolu luues ei

näi puudust olevat. Paraku aga
nappis ettepanekute tegijaid.
Ütlus, et ilu on vaataja silmades, peab ka jõulukaunistuste
puhul paika. Eks igal loojal ja hindajal on temale omane nägemus
ja maitsemeel. Oli kommertslikkust, minimalismi ja loodusliku
võlu kasutust. Igal juhul suur
tänu kõigile vaevanägijatele!
Hindamisel kuulati erinevate spetsialistide ja komisjoniliikmete arvamusi. Vaatlemiste, vaidluste ja vaagimise
põhjal sündis otsus.
Saue kaunimad jõuluehteis
koduaiad aastal 2013
Natalia ja Sergei Mätlik,
Vana- Keila mnt 98
Kristi Velbaum ja Ain Airo,
Maastiku tn 12
Kersti ja Mihkel Anni,
Kivipõllu tn 2

Maastiku tn 12 võlus maheda valgustusega majaräästas ja punastes tuledes särava kuusepuuga.
Foto: Janne Põlluaas

Maastiku tn 38 – veel üks kaunis jõulutuledes kodu Sauel.
Foto: Inger Urva

27. veebruaril algusega kell 19
Saue Kontserdisaalis.
Tõlkija: Erkki Sillaots
Lavastaja: Peeter Tammearu
Kunstnik: Jaak Vaus
Muusikaline kujundaja:
Andres Raag (Tallinna Linnateater)
Osades: Peeter Jürgens, Arvo

Raimo, Luule Komissarov
Etendus on kahes vaatuses ja
kestab umbes kaks tundi.
Piletid hinnaga 9 või 12
eurot on müügil E-N kell
15-18 Saue Huvikeskuses ja
Piletimaailmas.
TÄHELEPANU! Kõik piletid eelmüügist 9 eurot. Alates 20.
veebruarist täispilet 12 eurot,
sooduspilet 9 eurot.

Kivipõllu tn 2 maja ja aed olid maitsekalt kaunistatud, kuid pildile on
võimatu tervikut püüda. Foto: Sirje Piirsoo

Pühadetuledes Saue mõis. Foto: Saue mõis

Komöödia „Vana õngitseja“ Saue Kontserdisaalis
Wi l l i a m D o u g l a s H o m e
romantiline komöödia „Vana
õngitseja“

Vana- Keila mnt 98 paistis silma rikkaliku lahendusega.
Foto: Janne Põlluaas
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Tänased unistused
on homne tegelikkus: Saue aastal 2030
Evelin Povel-Puusepp

S

aue linna keskusala
visioon, atraktiivne ja
elav väikelinn, tegus
kogukond, väärtuslik
ja väärtustatud elukeskkond
- need on vaid mõned näited
ütlustest, mis on viimasel
aastal Sauel sagedasti kõnes
olnud ja avalikku kõlapinda
leidnud.
Vaid veidi enam kui aasta
tagasi andis Saue Linnavalitsuse koostööpartner, linnauuringutega tegelev MTÜ
Linnalabor kodulehel teada,
et osalusplaneerimisele toetuv visiooniloomine Sauel
võib alata. Avatult ja kõigi
osapoolte - linnaelanike, maaomanike, ettevõtjate ja paljude
teiste - huvisid ning ettepanekuid arvestavalt.
Sauelased mäletavad vast
aprillikuist jalutuskäiku keskuse tööstuspiirkonnas, küsitlust linnakeskuse arengust ja
vajalikkusest või suvist visioonitöötuba, kus olid arutluse all
võimalikud ideed ja vajadused,
mida linna keskusalale koondada võiks. Sügisel leidis aset
töötuba, mis tõi ühise laua
taha kokku keskusala maaomanikud.

Mõtestades Saue tulevikku
Alanud aasta 8. jaanuari töötoas kohtusid linnavolikogu
planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni
ning noorsootöökomisjoni liikmed, keskusala maaomanikud
ja eelnevatel etappidel aktiivselt protsessi vastu huvi üles
näidanud linnaelanikud.
Sedakorda oli fookus keskusalast avaram, mõtestades
Saue tulevikku laiemalt. Kokkusaamise põhirõhk oli suunatud nelja tulevikustsenaariumi
tutvustamisele ja sellele järgnenud rühmatööle, kus igal
grupil oli ülesanne arutleda
ühe kava plusside ja miinuste,
võimaluste ja ohtude ning edasiste arengute ja puuduste üle.
Stsenaariumite planeerimise meetodeist, tulevikule
mõtlemise vajalikkusest ja
Saue plaanide valmimisest
kõneles Kristi Grišakov ruumikonsultatsioonibüroost Väike
Vasak Käsi. Kõlama jäi hulk
Sauele iseloomulikke märksõnu, nagu rohelus, kooskõla
loodusega, laste- ja noortekesksus, iseseisev linn, logistiliselt soodne asukoht.
Neid väärtusi aluseks

võttes ja samaaegselt
tulevikku vaadates on oluline leida vastus küsimusele, mis on see miski, mis
annab inimestele põhjuse
siia tulla linnakodaniku,
külalise, ettevõtja, turisti või
investorina.
Väljatöötatud stsenaariumimudelil on kaks põhitelge:
elukeskkond ja funktsionaalsus. Kummalgi teljel omakorda kaks otsa: äge väikelinn
versus magala ja ühe- versus
mitmeotstarbeline funktsioon.
Tulevikustsenaariumid on välja
töötatud telje lähimate otste
otstarvet ühendades.
Nõnda olid välja pakutud
väiketööstust arendav üheotstarbeline äge väikelinn,
skeemil nimetatuna Tule
sooja! ajendatuna praeguses
tööstuspiirkonnas olevast Tule
ja Sooja tänavast. Teiseks mitmeotstarbeline äge väikelinn
ehk ajalooliselt kujunenud
vanalinna markeeriv terviklik
linnasüda jätkusuutlike tarkade ehituslahenduste, õdusa
üldmulje ning kodulähedaste
teenuste ja meelelahutusega skeemil Uus vanalinn.
Üheotstarbelise magala
keskmes on ainulaadne kaasaegse keeleoskuse (sh programmeerimise ja visualiseerimise) keskus – Saue Script@
Slang ehk hariduse ja teaduse
arengut toetav algatus, mille
läbi võiks Saue tõusta teiste
linnade seas keele- ja IT-valdkonna lipulaevaks.
Multifunktsionaalse magalana, asudes maanteede ja
raudtee kulgemise suhtes
strateegiliselt soodsas paigas,
võiks Saue enda kanda võtta
Eesti värava rolli. Oleks ju suurepärane küll, kui on olemas
koht, kus kedagi infosulgu ei
jäetaks, kust saab teadmisi ja

teavet vaatamisväärsustest,
marsruutidest, huvipakkuvaist
objektidest.
Sealjuures kujuneks Sauest
endastki nauditav elamuskeskus, kus kuulata ja näha,
haista ja maitsta, märgata
looduses toimuvat, ikka nii, et
Sauelt lahkudes paistaks maailm kirkam ja rõõmsam.
Kirgas ja rõõmus, enesekindel ja teotahteline oli ka
jätkunud rühmatöö. Ühtäkki
olid väljapakutud võimalused
nii enesestmõistetavad, nii
reaalsed. Saadud pinnalt oli
kerge edasi unistada ja Saue
asetumine maailmakaardile
muutus käegakatsutavaks.
Stsenaariumiarenduste

kirjeldamine läheks siinkohal
pikale, huvilistele on see kättesaadav Linnalabori kodulehel. Olgu kokkuvõtvalt öeldud,
et kõik neli stsenaariumi on
perspektiivsed ning igas neist
on olemas ideed ja lahendused, mida tuleviku-Sauel ellu
rakendada.
Olgu lõpetuseks veel lisatud, et Saue linnas aasta eest
käivitunud osalusplaneerimise protsess on tänase Eesti
kontekstis siiani erandlik ja
pretsedenditu nähtus. MTÜ
Linnalabor on korduvalt meie
linnas toimuvat teistele eeskujuks toonud nii Eesti kui
välisriikide planeerimisalastel üritustel, samuti on Saue

keskusala visioneerimist
hinnanud oma ala eksperdid avaliku huvi seminari
raames. See omakorda annab
meile, sauelastele, võimaluse
näha Sauet kõrvaltvaataja
silmade läbi ja tajuda käimalükatud protsessi laiemate
mõõtmetega pildil.
Suur tänu MTÜ-le Linnalabor, kes iga etapi järel saadud
teavet põhjalikult analüüsib ja
kokkuvõtteid koostab.
Kõik projekti puutuv
materjal on koondatud Saue
linnakeskuse projekti nime
all Linnalabori kodulehele ja
leitav elektroonselt aadressil http://www.linnalabor.ee/
sauekeskus/. Etteruttavalt
olgu öeldud, et lähitulevikus
on valmimas Saue linna planeeritava keskuse koduleht,
mis lisaks keskusala tutvustusele, tehtule ja kavandatavale ootab huvilisi aktiivselt
keskusala planeerimisel ning
Saue linna tuleviku teemadel
kaasa rääkima.

Toetuste määrad 2014
◊ Sünnitoetus 260 eurot.
◊ Vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega
laste sünnipäevatoetus
20 eurot.
◊ Vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste jõulutoetus
20 eurot.
◊ Koduse mudilase toetus
65 eurot kuus.

◊ Koolitoetus 65 eurot.
◊ Hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 27
eurot kuus.
◊ Hooldajatoetus sügava
puudega isiku hooldajale
40 eurot kuus.
◊ Matusetoetus 200 eurot.
◊ Noorte sporditegevuse
toetus ühe noore kohta
10 eurot kuus.

Soodussõidu eest tasub
linn bussiettevõttele iga
üksikpileti kohta koos käibemaksuga alljärgnevalt:
◊ seeniorkaardiga sooritatud
sõidu eest 1 euro;
◊ juuniorkardiga sooritatud
sõidu eest 1 euro;
◊ sooduskaardiga sooritatud
sõidu eest 0,40 eurot.

Haridus

Konkurss
Saue lasteaia
Midrimaa
direktori kohale
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Vabadusest,
õppimisest koolis ja vastutusest

Saue linnas asub üks Eesti
suuremaid lasteaedu - Midrimaa asukohaga Koondise 23,
Saue 76505, Harjumaa.
Kokku on lasteaias 18
rühma enam kui 400 lapsega.
Lasteaed on kasvanud, personal on suur ja meeskonda
otsitakse head juhti.
Saue Linnavalitsus kuulutab
välja konkursi

LASTEAIA DIREKTORI
koha täitmiseks.
Kandidaatidele esitatavad
miinimumnõuded:
◊ kõrgharidus;
◊ pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid;
◊ vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
◊ hea suhtlemisoskus;
◊ hea kehtestamisoskus;
◊ hea arusaamine koolieelse
lasteasutuse tööst;
◊ oskus koostada ja lugeda
eelarvet;
◊ eesti keele oskus
kõrgtasemel;
◊ hea arvutikasutamise oskus
tavapärase kontoritöö
mahus.
Kasuks tulevad järgmised
oskused ja kogemused:
◊ liidri omadused ja oskused;
◊ autojuhiload;
◊ inglise ja vene keele oskus
suhtlustasandil;
◊ oskus koostada lasteasutuse eelarvet.
Pakume:
◊ huvitavat tööd suure kollektiivi juhtimisel;
◊ väärilist palka;
◊ võimalust osaleda kogu
linna noorsootöö kujundamisel;
◊ head koostööd noortega
tegelevate asutuste ja linnavalitsuse vahel.
Kandidaatidel koostada motivatsioonikiri, kus tuua välja
põhjendused, miks just teie
sobite Saue lasteaia Midrimaa
juhi kohale.
Kandidaadil esitada oma CV,
avaldus, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavate dokumentide koopiad Saue Linnavalitsusele hiljemalt 25.
veebruariks 2014 aadressil
saue@saue.ee.
Lisainfo: http://lasteaed.saue.ee
ja abilinnapea Jüri Tümanok,
telefon 5058590.

Saue Sõna 31. jaanuar 2013

Jüri Tümanok
IRL-i Saue osakonna
esimees

M

ul on tekkinud
meie haridus- ja
õppetöö korraldamise juures palju
küsimusi. See ei ole Saue
linna probleem, millest kirjutan, tõenäoliselt on see
Eestist laiemgi. Aga lahendus tuleb leida ikkagi igaühel
meist.
Loeme Õpetajate Lehest
ning kuuleme koolis ja televiisorist, et õppimine peab
olema huvitav. Iga tund peab
olema otsast lõpuni huvitav ja
põnev. Ei vaidle asja üle, aga
vaatleme täpsemalt sellist
lähenemist.
Kui iga tund peab olema
huvitav ja põnev ning alles
siis õpilane tegutseb ja õpib,
saab see harjumuseks. Harjumuslik käitumine ja põhjendatud ootused viiakse edasi
tööellu. Siit oluline küsimus,
kuidas tagab ettevõtja, et
noorel töötajal on põnev ja
huvitav igal päeval? Me ju
teame, et mis iganes ametis
tuleb ette rutiinseid tegevusi mõnes vähem, teises rohkem.
Näiteks, kuidas tagada,

et bussijuhil on iga tund tööpäevast põnev ka pärast viit
aastat ametisolekut ja kardinate paigaldajal pärast 1000
kardina paigaldamist?
Sellise probleemiga tegelevad ettevõtjad juba täna.
Üks osa noori ei viitsi tööd
teha, sest see ei ole huvitav
ega põnev. Lihtsalt on igav ja
seega ei viitsi. Kohe alguses
ei tule hästi välja ka ja ongi
jama töö. Ja tegelikult ei küüni
see osa enamaks ka vaimsete
võimete, oskuste ja teadmiste
poolest, et valida endale töö,
mis ongi igapäevaselt huvitav
ja põnev, pakkudes nullilähedaselt rutiini.
Kas ma leian, et lähenemisviis õpetamisse on koolis vale? Ei leia, põhimõtted
on õiged, aga tasakaal peab
olema. Ei saa minna ühest
äärmusest teise. Kus on tasakaalukoht, ma ei tea, aga just
sellepärast kirjutan, et tekiks
diskussioon.
Vaatleme olukorda, kus
hariduslike erivajadustega
lapsed on tavaklassis.
Ümbritsev keskkond on
tekitanud õpilastes ootuse, et
iga tund peab olema põnev ja
huvitav.
Kuidas olla 45 minuti jooksul põnev 24 lapsele, kellest
kaks on hariduslike erivajadustega madala jõudluse tõttu
ja kaks neist on erivajadusega
hea jõudluse tõttu?
Ja neist kahest erivajadusega vähejõudvast lapsest
üks on kasvatamatuse ja vastutuse mittevõtmise tulemus
ning need samad kaks teavad,
et neid peab kohtlema eriliselt. Ja nad nõuavad seda erikohtlemist teiste laste arvelt.

Mina ei kujuta ette pilti,
kuidas saab ühes kollektiivis
(klassis) samaaegselt juhtida
ja läbi viia kolme paralleelset
õppeprotsessi: üks tavaliselt
edasijõudnutele, üks haridusliku erivajadusega vähe
edasijõudnutele ja üks neile,
kelle pea lõikab nagu koorelahutaja.
Samaaegselt see ei olegi
võimalik, kuna ühe õpetaja
suust ei saa samaaegselt välja
tulla kolme erinevat ja eri kiirusel juttu. Kaine talupojamõistus ütleb, et tund ei ole
tegelikult ei huvitav, ei põnev
ega arendav - mitte kellelegi.
Tulemuseks on ainult stressis
õpetajad.
Kolme õppeprotsessi klassis saab läbi viia, aga järjestikku. Selle tulemus on, et
45-minutilisest tunnist jääb
igale grupile kasuliku tunni
pikkuseks 15 minutit.
Kui erivajadustega lapsed
õpivad tavaklassis, tõusetub
järgmine hulk küsimusi. Kas
lapsevanemad teavad, et
nende lapsed saavad koolis
ühes õppetunnis õpetatud
45 minuti asemel näiteks 22
või 15 minuti jooksul? Kas
nad on sellega nõus? Kuidas
kaitsta enamiku õpilaste põhiõigust saada hea põhiharidus?
On tehtud mitmeid katseid, mis tõestavad, et vabaduses tegutsev isik lahendab loomingulisi ülesandeid
paremini kui kammitsetud
inimene. Kammitsejaks võib
olla ka tulemuspalk või siis
tehtud tööle hinnete panemine. Seega peaks olema
koolis rohkem vabadust, et
õpilased saaksid enda loomingulisust avada. Aga kui-

das suurendada koolis vabadust, samas tagades seda, et
õpilased läbiksid ka vajaliku
õppematerjali?
Vabaduse juures tuleb
meeles pidada, et vabadusega käib kaasas suur vastutus. Mis see tähendab?
Kui mina otsustan vabatahtlikult asuda üht vabatahtlikku sündmust korraldama
ja meeskonda juhtima, siis
vabatahtlik on see otsus, aga
pärast otsuse tegemist olen
ma võtnud endale kohustuse seda teha. Ja siis ma
enam ei ole vaba otsustama,
kas teen või mitte. Ma olen
endale võtnud vabatahtlikult
kohustuse. Kas sellist õpilase
vabaduse ja vastutuse tunnetamist õppeprotsessis oleks
vaja koolis rohkem pakkuda?
Eelkõige peavad sellele mõtlema lapsevanemad.
Võib-olla peaks olema õpilasel võimalus valida, kas ta teeb
selle ülesande või teise. Aga
kui valik on tehtud, siis peab
ta selle ära tegema. Kui laps
otsustab minna huvikooli, siis
on see otsus vabatahtlik, aga
huvikooli tundides osalemine
ei ole enam vabatahtlik, vaid
vabatahtlikult võetud kohustus. Kui erivajadusega laps
või tema vanem on otsustanud
asuda õppima tavaklassi, siis
on nad võtnud vabatahtlikult
kohustuse osaleda tavaklassi
õppeprotsessis ning seega
on neil kohustus selle klassi
õppeprotsessiga kaasas käia.
Nagu näha, on küsimusi
palju ja need on väga olulised.
Lahendused neile on mitmetahulised ning nõuavad vanematelt ja kogu ühiskonnalt
teistsugust ellusuhtumist.

Viiendad klassid pidasid Prügi VaheTundi
Piret Ploom
Saue Gümnaasiumi 5.b
klassi klassijuhataja ja
inglise keele õpetaja

Saue Gümnaasiumi 5. klassid osalesid keskkonnateemalises haridusprojektis
Prügi VaheTund, mis toimus
23. jaanuaril.
Prügi VaheTund on kodanikualgatuse Teeme Ära
õppeprogramm, mida viiakse
läbi Eestimaa koolides.
Õppeprogrammi eesmärk on
propageerida läbimõeldud
tarbimist ja keskkonnasõbralikku eluviisi.

Visioon – puhas maailm
Inimpopulatsiooni arvukus
suureneb. Üha enam toodetakse toitu, elektrienergiat ja
kasutatakse joogivett. Aastaaastalt koormus keskkonnale
suureneb. Planeedi Maa
säästmiseks peame muutma
oma tarbimisharjumusi.
Prügi VaheTund kestis
ühe akadeemilise tunni ja
selle lõpuks oskasid lapsed
vastata kahele küsimusele:
miks on oluline, et asju
vähem toodetaks, ja mida
igaüks meist saab keskkonna säästmiseks teha.
Tunni vältel toimus arutelu
läbi nelja suure jäätmeliigi

(plastik, paber ja papp, riided ja toidujäätmed) kolmel
olulisel teemal: millist mõju
avaldab asjade tootmine
loodusele, milliseid valikuid
teha kodus ja poes ning kuidas asju taaskasutada või
taaskasutusse suunata.
Lapsed kuulasid loengut
suure huviga ja oskasid ka ise
kaasa rääkida. Kõige enam
avaldas neile muljet video- ja
pildimaterjal, mis demonstreeris väga ilmekalt keskkonnaprobleeme ja aitab meeles
pidada, et maailma päästmine
algab väikestest tegudest.
Prügi VaheTunnile järgnes
üleskutse osaleda keskkonna-

sõbralikul võistlusel „Tulnukas
Jaagu taaskasutuslahendused“.
Võistlusel osalejatelt oodatakse kahte fotot, kus ühel on
asjad, mida enam ei vajata ja
mis tõenäoliselt oleks leidnud lõpu prügilas või põletusahjus, ning teisel need, mis
uue otstarbe ja rolli leidnud.
Võistluse eesmärk on julgustada osalejaid asju mitte ära
viskama, vaid kasutama neid
erinevas kohas ja otstarbel
pikemaajaliselt ning läbimõeldult.
Loodame, et keskkonnaloeng inspireeris ka meie 5.
klasside lapsi võistlusest osa
võtma. Suur aitäh esinejatele!
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Karul on pojad …
Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht, projektinõustaja
… ja kassil on pojad. Kas
hundil on pojad või kutsikad?
Saue Noortekeskuse projekt „Targalt läbi Eesti 2“ on
alanud. Sõitsime RMK Oandu
loodusmajasse, kehastusime
hundikarjaks ja panime kohe
metsa. Noor emahunt ees ja
kutsikad rivi lõpus. Hundi
kohta öeldakse, et ühe mehe
ramm, üheksa mehe mõistus.
Ühe sõnaga tark ei torma.
Astusime rahulikult üksteise lumistesse jälgedesse,
et keegi ei saaks aru, kui palju
meid on. Vaatasime, kuulasime ja nägime, et põder on
kuuske koorinud, metssiga
ennast vastu puud nühkinud,
kuni jõudsime imeliku ehitiseni. Värav oli lahti, meie
olime „julged hundid“ ja astusime sisse. See oli hundiaed.
Hundiaed ei ole lasteaed!
Huntide püüdmiseks kasutati vanasti hundiaeda. See on
ümmargune aed, mille sees on
väiksem samasugune. Väik-

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab
autori seisukohti ja Euroopa
Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni
kasutamise eest.

Noortekeskuse projekt „Targalt läbi Eesti 2“ keskendub Eestile omase looduse ja loomariigi põhjalikumale
tundmaõppimisele. Pildil on sauelased koos RMK Oandu loodusmaja retkejuhiga „Hundiretkel“. Foto: Üllar Põld

sema sisse pandi lammas määgima. Hunt läks aiaväravast
sisse, tiirutas ümber lamba,
lükkas ninaga oma värava
kinni ja oligi lõksus kahe aia
vahel. Kindlasti tundis lammas

Dopamiin ja käekellad

Sven Luige ja Kirke Kasari ilme järgi otsustades on tegu põrutuseta
kukkumise või puhkepausiga. Foto: Monika Liiv

Kristi Kruus
Saue Noortekeskuse juhataja
Saue noored sõitsid 25.-26.
jaanuaril juba teist aastat
järjest talvisele Kuutsemäele:
ennast arendama, proovile
panema ja heade sõpradega
koos aega veetma.
Lisaks talispordi harrastamisele osalesime õhtul
kaasahaaravas vestlusringis,
mida vedas eripedagoog-koolitaja Pille Kriisa. Muuhulgas
saime teada, et haigutamine
on kõigest aju sügamine ja
et armumine ei ole muud kui
ajukahjustus. Selgus ka, miks
Pille Kriisa hullumeelselt käekellasid kokku ostab.
Rääkisime elust enesest ja
saime kinnitust, et keskkonnal
on meie ajule tohutult suur

mõju. Enamust oma patustest
naudingutest ei suuda me vältida paljalt seetõttu, et keskkond saadab ajule signaali
– stress. Järelikult tükike
- või tahvel - šokolaadi. Aga
tegelikult ei vaja aju üldsegi
šokolaadi, vaid tahab ärgitada organismi tootma meile
mõnutunnet pakkuvat ainet
dopamiini.
Kokku osales seiklusel 30
inimest ja kindlasti jätkame
juba alustatud traditsiooni
edaspidigi. Kahe päeva jooksul tuli ette sadu kukkumisi
ja veidi vähem põrutusi, kuid
kõige selle tulemuseks olid
siiski õhetavad põsed ja naeratusi täis näod.
Tänud kõikidele osalejatele,
kes väljasõidu meeldejäävaks
ja mõnusaks muutsid.

hirmu. Et „infarkti“ ei tuleks,
heitis lammas pikali, sulges
silmad ja teeskles surnut.
Millal hunt viimaks aru sai, et
olukord on jama, seda unustasime RMK Oandu loodusmaja

retkejuhilt küsida.
Päev oli pikk ja tegus. Küpsetasime vorsti, vaatasime
loodusfilmi ja maalisime hundijälge. Lõpuks sõime noortekeskuses Pitsaruudu pitsat ja

mõõtsime pitsakarpidega, kui
pikad me oleme.
Eelmise projekti, “Targalt
läbi Eesti” raames matkasime
370 kilomeetrit mööda RMK
matkarada. Sel korral on põhirõhk loodusharidusel. Me keskendume Eestile omase looduse ja loomariigi põhjalikumale tundmaõppimisele - need
on vesi ja hunt. Veega käime
tutvumas soodes, rabades ja
mere peal. Inimese ja hundi
suhteid tutvustas spetsiaalselt
välja töötatud RMK õppeprogramm „Hundiretk“. Põhjalikult
aitavad hundi elukeskkonnaga
tutvuda veel räätsamatk rabas
ja jalgsimatk metsas. Meid
ootavad ees räätsamatk, süstasõit merel, soode ja rabade
saladused ning muidugi ööbimine telgis.

Sport
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Saue noorkergejõustiklastel algas sisehooaeg edukalt
Ester Legonkov
Kergejõustikuklubi TIPP
treener

finaalis viienda kohaga. Kõrgust
hüppas ta 1.58 ja tuli teiseks,
kaotades võitjale katsete arvuga.

Emil Ojaperv tuli Eesti
B-vanuseklassi meistriks
60m tõkkejooksus

Harjumaa meistrivõistlustelt
sisekergejõustikus toodi 18
medalit

Eesti A- ja B- klassi talviste
meistrivõistlustel lõpetas Emil
Ojaperv PB tõketega 60m eeljooksu viienda ajaga. Eeljooksu
lõppedes kiirustas ta kaugushüppe võistlusele. Juhtus nii,
et Emili kolmas katse ja tõkete
finaaljooks olid samaaegselt ja
nii jäi kolmas katse kauguses
sooritamata. Seda südikamalt
jooksis ta tõkkeid.
Võitluslikust ja komistamisterohkest jooksust väljus Emil
võitjana kooli uue rekordiga aeg 8,82. Kuldmedal ja Eesti
meistri tiitel!
Liss Viilma oli kuulitõukes
seitsmes, Katre Sofia Palm kõrguses kuues ja Elisabeth Valdmann üheksas.
Poiste A-vanuseklassis
võistlev Patrick Kummer lennutas 5-kilose raudmuna 12,68
meetri kaugusele ja tuli üheksandaks. Merily Palmissaar
ületas finišijoone kümnendana
nii 600 kui 1000m jooksus.

PA kuulitõukes (5kg) oli Patrick Kummer teine kooli uue
rekordiga 12.67m.
Emil Ojaperv võttis täiskomplekti medaleid: 60m
tõketes I, teivashüppes II ja
kauguses III koht.
Tüdrukute A-klassi tõkkejooksus oli esimene LiisMarleen Verilaskja ja teine
Christyn Liiva.
Liis-Marleen võitis kaugushüppe uue isikliku rekordiga 4.63,
kõrgushüppes tuli ta teiseks.
Christyn tõukas samuti
kooli uue rekordi - 10.82 -,
mis andis talle teise koha.
60m jooksus tuli ta kolmandaks. Tüdrukute B-vanuseklassis võitis Katre Sofia Palm
esikoha kõrgushüppes ja 60m
jooksus ning teise 60m tõkkejooksus.
Veel C-vanuseklassis olev
Laura Häling võistles südikalt
endast vanemate tüdrukutega.
Kaugushüppe 4.70 andis Laurale kolmanda koha. Hõbemedal tuli 300m jooksus 46,39
sekundiga. Suurim üllatus tuli
aga kuulitõukeringist. Kolmekilone kuul maandus 9 meetri
joonel - 8.98!
Elisabeth Valdmann hüppas
kaugust 4.55. Kõrguses oli Elisabeth kolmas. Liss Viilma oli
kuulis kolmas ja 60m tõkkejooksus neljas. Pronksmedal kuulus
tüdrukute B-klassi 800m jooksus Merily Palmissaarele.

Saue Gümnaasium võitis
koolide arvestuses Harjumaa
TV 10 Olümpiastarti I etapi
Vanemate tüdrukute 60m
jooksus kindlustasid meile
kaksikvõidu Laura Häling
8,68 ja Katre Sofia Palm 8,70
sekundiga. Aleksandra Ojapõld
jooksis esmakordselt alla 9
sekundi ja tuli viiendaks. Katre
Sofia hüppas kaugust 4.60
ja Aleksandra 4.29 - kohad

Harjumaa meistrivõistlustel sisekergejõustikus võitis Katre Sofia Palm (pildil keskel) esikoha kõrgushüppes ja
60m jooksus ning teise 60m tõkkejooksus. Foto: Harjumaa Spordiliit

vastavalt teine ja neljas. Esikümnesse mahtusid ka Laura
Häling ja Elys Anette Gerke.
Noorematest tüdrukutest oli
60m distantsil Teele Tammemets neljas ja Birgit Veldi üheksas. Tõketega 60 m distantsil ja
kõrgushüppes oli Teele kolmas,
ületades kõrguse 1.30 ja Nele
Tammsalu kaheksas 1.20-ga.
Vanemate poiste teivashüppe võitis Silver Milpak
2.60-ga ja Rasmus Kuningas
oli 2.20-ga kuues.
Jan-Erik Vaiksalu võitis nooremate poiste kõrgushüppe
1.30-ga. Kaspar Reiman oli
neljas kuulitõukes ja 60m
jooksus. Simon Minkovski tuli
kuulis kaheksandale kohale.

Vabariiklikul TV 10 Olümpiastarti I etapil Võrus tuli Saue
Gümnaasium kümnendaks
Silver Milpak hüppas kaugust
4.46 ja Frank Kuresaar 4.34 kohad 28. ja 38. Noorematest
poistest läbis Markus Rätsep

60m ajaga 9,31, mis andis
talle 31. koha. Kuulitõukes tuli
Simon Minkovski 7.52-ga 15.
kohale. Kaspar Reiman tõukas
kuuli 7.41 ja oli 19.
Laura Häling läbis 60m ajaga
8,58 ja jäi napilt finaali ukse
taha kolmeteistkümnendaks.
Katre Sofia Palm oli sel korral
22. Nooremate tüdrukute seas
andis 9,33 Teele Tammemetsale kahekümnenda koha ja
Birgit Veldi oli 9,65ga 33.
Tihedas konkurentsis tuli
Saue kool I etapil kümnendaks
3796 punktiga, kuid kogusime
eelmise aastaga võrreldes 500
punkti vähem. Ees on tehniliste
alade etapid, mis on meile eelnevatel aastatel edu toonud.
Loodame, et ka tänavu.

Audentese Spordikooli lahtistel Jõuluvõistlused
Andre Kesküll võitis poiste
A-klassi 60m jooksu ajaga
7,48, mis jääb kooli rekordile alla vaid 0,01 sekundiga.

Kauguses möödus Andrest viimasel katsel Helger Pikk, jättes
ta 6.26-ga teiseks.
60 m jooksus oli Laura
Häling väga hea ajaga 8,54
viies. Viies oli ka Christyn Liiva
kuulitõukes.
Teivashüppe GP Tallinna etapp
rõõmustas poiste C-vanuseklassis võistlev Jan-Erik Vaiksalu
publikut ilusa hüppetehnika
ja innustatud võistlemisega.
Tasuks uus isiklik rekord
2.25m. Andre Kesküll läbis
150m ajaga 18,02. Tüdrukute
c-klassi 60m tõkkejooksu võitis
Laura Häling 9,80ga ja kuulitõukes jäi tal teine koht vaid sentimeetri kaugusele. 150m läbis
Laura 21,96-ga, jäädes napilt
neljandaks. Poiste B-klassi 60m
tõkkejooksu võitis Emil Ojaperv
suurepärase ajaga 9,06.
A. Tšikini mälestusvõistlusel
tüdrukute B-klassi 60m jooksus kolmanda ajaga 8,57 finaali
jõudnud Katre Sofia Palm leppis

SÜNNIPÄEVAD
DETSEMBRIS

Sauelane Lauri Malsroos Harjumaa parim
meessportlane
Saue Sõna
Harjumaa Spordiliit tunnustas
Harjumaa parimaid sportlasi
ja spordiedendajaid spordiaasta 2013 kokkuvõtete tegemisel rahvusooperis Estonia.
Harjumaa 2013. aasta
parima sportlase tiitli pälvisid Saue Tammede klubi liige,
jalgrattaorienteeruja Lauri
Malsroos (pildil) ja tennisist
Anett Kontaveit.
Lauri Malsroos saavutas
eelmisel aastal Rakveres
toimunud maailmameistrivõistlustel jalgrattaorienteerumises sprindis teise ja teatevõistlustel kolmanda koha.

Möödunud aasta Euroopa
meistrivõistlustelt tõi ta teates koju viienda koha ning
maailma karikavõistlustel
saavutas ta 159 osaleja hulgas 12. koha.
Lauri starte on toetanud
Saue linn ja AS Sami.
Harjumaa parimaid sportlasi tunnustati tänavu juba 58.
korda. See traditsioon on maakonnas üks vanemaid, aastast
1956.
Harjumaa Kultuurikapitali
preemia pälvisid Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse
õpetaja Ester Legonkov ning
vibuklubi Sagittarius treener
Jaanus Gross.

Salme Roo
Adele Volmar
Elita-Maria Kaljuvee
Salme Muru
Elvi Rooste
Alviine Kallo
Uno Kang
Helmi Lilleorg
Ivan Vronski
Johannes Šternfeld
Selma Kolk
Börn Lindeberg
Evald Siem
Vaike-Miralda Kurg
Ülo Pender
Elsa Aal
Valve Tiit
Gaide-Velaine Nõel
Uno Sookrau
Harri Mägi
Endel Tamm
Astrid Kirmet
Asta Peetersoo
Elvi Ots
Raul Suitsmart
Diina Toomik
Sauelane Lauri Malsroos Estonia kontserdisaalis Harjumaa parima sportlase tiitlit vastu võtmas. Foto: Harju Elu

Palju-palju õnne!
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Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud.
Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid.

Parodontiidi ja periimplantiidi mitteinvasiivne ravi.
Ainulaadne patenteeritud
süsteem - Veetor Paro (Saksamaa). Confi-Dent Hambaravi, registreeri telefonil
+37256820577.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee

Kinnisvara
Soovin üürida 2-toalise korteri
Saue linnas. Telefon 5186301.

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.

Välja üürida kõigi mugavustega
3-toaline möbleeritud korter
Sauel. Telefon 5012508.
Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615.

Jumalateenistused
veebruaris Saue kirikus
Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks, teenige siis üksteist
armastuses! Gal 5:13

Pühapäev, 2. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno.
Pühapäev, 9. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pühapäev, 16. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenib lastekoor Juhei.
Pühapäev, 23. veebruar kell 13

Teated ja reklaam
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Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Esmaspäev, 24. veebruar kell
14.30
(kellaaeg on orienteeruv, võib muutuda)
Eesti Vabariigi 96. aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juurde, millele järgneb
jumalateenistus Saue kirikus.
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib EELK Keila
Mikaeli koguduse segakoor.
Pärgade asetamisele ja

Armast töökaaslast ja sõpra
ENDLA KURGPÕLDU
mälestavad Aili ja Elgi.

Avaldame kaastunnet
Midrimaa õpetajale Eve-Mai
Orustele
KALLI ISA
kaotuse puhul.
Klaabude rühma lapsed ja
nende vanemad

Kurvaks jäi kodu,
tühjaks jäi tuba,
lein raske südames...
Südamlik kaastunne EveMaile perega
kalli isa, vanaisa ja äia
ANTS KIPPARI
surma puhul.
Rita, Terje, Helgi, Ene,
Maire, Eha, Katrin, Veronika

Südamlik kaastunne
omastele
ANTS KIPPARI
1925-2014
surma puhul.
Saue vabadusvõitlejad

jumalateenitusele eelneb
Kaitseliidu Saue kompanii
ja Naiskodukaitse Saue
jaoskonna pidulik rongkäik
Ladva tänavalt kiriku juurde
marsruudil Ladva-Kuuseheki-Kütise-Pärnasalu.
Palve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.00.

Saue Päevakeskuses
toimuvad luterlikud
jumalateenistused
pühapäeviti kell 13.
Tere tulemas kõigile.

Südamlik kaastunne Marele
ema
MEETA MÄESALU
kaotuse puhul.
Saue Kägara tantsijad
Südamlik kaastunne Marele
ema
MEETA MÄESALU
21.03.1931-18.01.2014
kaotuse puhul.
Saue Linnavarahaldus
Avaldame kaastunnet
Eve-Maile, Liilile ja Kairile
isa
ANTS KIPPARI
surma puhul.
Perekond Kroll ja Rannasalu

Avaldame kaastunnet Kairi
Kipparile
ARMSA ISA
surma puhul ja tunneme
kaasa leinavale perele.
Saue Kristliku
Vabakoguduse kollektiiv
Head naabrit
ANTS KIPPARIT
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele
Aino ja Alfred Tammert
Helme Kermes
Janne ja Henn Põlluaas

Südamlik kaastunne
omastele
ANTS KIPPARI
surma puhul.
Saue Päevakeskus, Saue
Linna Invaühing

Armast Saue Kristliku
Vabakoguduse liiget
ENDLA KURGPÕLDU
28.10.1929-16. 01.2014
mälestab SKV kollektiiv
ja avaldab sügavat
kaastunnet lahkunu
omastele.

Mälestame toredat majanaabrit
ENDLA KURGPÕLDU
28.10.1929-16.01.2014
ja avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu lähedastele.
KÜ Kütituli pere
Kõik on lihtne, maa ja meri,
tuul ja ilmavalgus,
kivid, pilved, inimesed,
aeg ja lõpp ja algus.
/J.Kaplinski/
Südamlik kaastunne Kairi
Kipparile isa
ANTS KIPPARI
surma puhul.
Klassiõed Külli, Kersti, Reet ja
Ingrid
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