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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Volikogu kinnitas
Saue linna 2015. aasta eelarve
Saue Sõna

Saue Linnavolikogu kinnitas 22. jaanuari istungil
Saue linna 2015. aasta eelarve, mille põhitegevuse
tulud on 7 495 283 eurot ja põhitegevuse kulud
7 431 123 miljonit eurot.
PÕHITEGEVUSE TULUD

7 495 283

Maksutulud

5 200 197

sh üksikisiku tulumaks

5 062 127

Tulud kaupade ja teenuste müügist

818 746

Saadavad toetused

1 496 423

Muud tegevustulud

6 917

PÕHITEGEVUSE KULUD

7 431 123

Antavad toetused

580 125

Muud tegevuskulud

6 850 998

PÕHITEGEVUSE TULEM

64 160

INVESTEERIMISTEGEVUS

-690 594

Põhivara soetus

645 779

Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

104 947

Osaluste soetus

90 000

Finantstulud ja -kulud

-59 762

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-346 139

Võlakohustuste võtmine

0

Võlakohustuste täitmine

346 139

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

-972 573

Põhivarade amortisatsioon

776 700

Saue linna 2015. aasta koondeelarve

Saue Sõna NR 2 (432) 30. jaanuar 2015
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub 13. veebruaril

Tulud

Kulud

Vastu võetud määrus kehtestas ka toetuste määrad
Saue linnas.

Saue Gümnaasium

1 419 037

1 790 026

Sotsiaaltoetused

Saue lasteaed Midrimaa

198 883

1 043 027

Saue Linnavarahaldus

103 996

1 213 965

Saue Muusikakool

77 381

320 507

Saue Noortekeskus

23 875

205 997

Saue Huvikeskus

34 375

134 974

Saue Linna Raamatukogu

7 980

81 821

Saue Päevakeskus

15 464

78 853

◊ sünnitoetuse esimene osa
130 eurot;
◊ sünnitoetuse teine osa 130
eurot;
◊ koduse mudilase toetus 65
eurot kuus;
◊ koolitoetus 70 eurot;
◊ vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste
sünnipäevatoetus 20 eurot;
◊ vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega
laste jõulutoetus 20 eurot;
◊ hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 27
eurot kuus;
◊ hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 40
eurot kuus;
◊ matusetoetus 200 eurot.

Põhitegevus
Linnavalitsuse hallatav asutus

Hallatavate asutuste eelarved 2015
PÕHIVARA SOETUS
sealhulgas
Teede-tänavate, tänavavalgustuse ennetusremont,
pindamine, kergliiklusteed
Saue Gümnaasiumi garderoobi laiendus
Kadaka piirkonna tänavakinnistute ja ühisveevärgi-,
kanalisatsiooni- ning gaasivarustuse rajatiste ostmine
Koondise 23 lasteaiahoone renoveerimine
Muud linna üldised investeeringud
(sh avalik kord, ühistranspordi ootepaviljonid)
Koolispordihall

645 779
159 750
140 000
80 000
50 000
47 000
30 000

Linna IKT arendus

30 000

Linna mänguväljakud ja spordirajatised

30 000

Nurmesalu 9 koolihoone renoveerimine
Saue Gümnaasiumi õppeinventar
(puutetundlikud tahvlid, projektorid, e-õpilaspiletisüsteem jm)
ÜVK suurprojektist väljajäänud osad

22 664

15 000

Saue Muusikakooli õppeinventar (pillid)

12 200

Elektroonilised reklaamtahvlid linna sündmuste edastamiseks

3 000

Saue Huvikeskuse õppeinventar (keraamikaahi)

2 165

Saue lasteaed Midrimaa õppeinventar (lehtla)

2 000

KATTEALLIKAD KOKKU

645 779

22 000

sealhulgas
Linnaeelarve

540 832

Riigieelarve

102 947

Teistelt isikutelt

2 000

Investeerimistegevuse eelarve 2015

Noorte sporditegevuse toetus
ühe noore kohta 10 eurot
kuus.
Soodussõidu eest tasutakse
bussiettevõttele iga üksikpileti kohta koos käibemaksuga
alljärgnevalt
◊ seeniorkaardiga sooritatud
sõidu eest 1,25 eurot;
◊ juuniorkardiga sooritatud
sõidu eest 1,25 eurot;
◊ sooduskaardiga sooritatud
sõidu eest 0,40 eurot
Tasuda toitlustajale Saue lasteaed Midrimaa ühe lapse toidupäeva eest 0,54 eurot.

Linnaelu
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Transpordiprobleemile täna veel lahendust ei paista
Sirje Piirsoo
Enam kui aasta on möödunud,
kui AS Hansabuss vähendas
sõitjate vähesuse tõttu 6. jaanuarist 2014 väljumisi kommertsliinil Saue-Tallinn ning
Saue linnavalitsus hakkas õhtusele ja nädalavahetuse transpordiprobleemile lahendust otsima.
Siinkohal on paslik meenutada, et Saue linnavalitsusele
ei olnud uus graafik vastuvõetav algusest peale ja muudatustega ei nõustutud. Et tegu
on kommerts- ehk eraõigusliku liiniga, siis linnavalitsuse
rahulolematus ei mõjuta kommertsliini otsuseid. Linnavalitsus ei määra, muuda ega saa
mõjutada liini sõidugraafikut ja
piletihindu - võimuses on vaid
soovitusi anda.

Lahenduse leidmiseks oli
töös mitu varianti
Kuidas probleemile lahendus
leida, oli erineval ajajärgul töös

mitmeid variante, kuid ükski neist
ei andnud soovitud tulemust.
Kommertsbussiliin peab
end ise ära majandama. Bussifirmade analüüs, kellega linnavalitsus läbirääkimisi pidas,
näitas, et ka väikebussidega
õhtuti ja nädalavahetustel
liini teenindades jäävad firmad
kahjumisse, kuna sõitjaid on
liiga vähe. Linn kommertsbussiliine aga doteerida ei saa,
see on seadusevastane.
Linnavalitsus kaalus mitmeid erinevaid variante, kaasa
arvatud inimeste vedu Laagrisse, kus oleks võimalik ümber
istuda teistele bussidele. Sellega ei nõustunud Tallinna linn.
Taksofirmad, kelle poole linnavalitsus pöördus, et panna
käiku marsruuttaksod õhtustel
aegadel ja nädalavahetusel, ei
võtnud vaevaks isegi päringule
vastata. Ju tundus ettevõtmine
neile algusest peale mittetasuv
või teostuselt keerukas.
Linnavalitsus arutas ühis-

transpordikeskusega võimalust, et Saue linnast hakkaksid läbi sõitma Kernu ja Laagri
suuna avalikud liinid, kuid
seda soovi ei rahuldatud.

Saue linna vajadusest saadi aru
Seadusest tulenevalt on maakonnaliinide üle, mida SaueTallinna bussiliin on, otsustamise pädevus maavalitsusel.
Omavalitsusel on õigus korraldada transporti vaid oma territooriumil. Avaliku liini käivitamiseks Saue linna eelarvest
puuduvad rahalised vahendid,
kuid läbirääkimised Harjumaa
ühistranspordikeskuse ja Harju
maavalitsusega lõppesid sügisel 2014 positiivselt - Saue
linna vajadustest saadi aru.
Harjumaa ühistranspordikeskus esitas maanteeametile
7. novembril 2014 riigieelarvelise toetuse taotluse Harju
maakonnas bussitranspordi
korraldamiseks 2015. aastal.
Muuhulgas taotles vahendeid

maakonna avaliku bussiliini
avamiseks marsruudil Tallinn-Vana-Pääsküla-Saue, mis
oleks katnud ära kellaajad,
mil bussid ei sõida. Riik oleks
katnud kuludest poole, ülejäänud oleks tulnud piletitulust ja
Saue linna dotatsioonist.

Ministeerium ei rahuldanud
taotlust
Kahjuks majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium
Harjumaa ühistranspordikeskuse taotlust Tallinn-VanaPääsküla Saue liini toetamiseks
ei rahuldanud (majandus- ja
taristuministri 13.01.2015.
aasta käskkiri nr 15-0013
„2015. a I poolaasta ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse eraldamine maavalitsustele maanteetranspordi korraldamiseks“).
Maanteeamet oli Harjumaa
ühistranspordikeskuse taotluse juurde lisanud järgmise
põhjenduse, millele tuginedes otsus langes: „Saue

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 22. jaanuari istungi päevakorras oli
kaheksa küsimust, istungil
osales 16 volikogu liiget.
Saue Linnavolikogu
◊ Suunas teisele lugemisele
Saue linna Tule tn 4a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu algatamise.
◊ Andis loa avatud hankemenetlusega riigihanke “Saue
linna teede, tänavate ja
haljasalade aastaringne
hooldus 2014-2017” (viitenumber 155797) hankelepingu sõlmimiseks.

◊ Kinnitas Saue linna 2015.
aasta eelarve.
◊ Kiitis heaks Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku
arengu strateegia eelnõu.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
28.02.2013 määruse nr 61
„Saue linna ametiasutuse
hallatavate asutuste töötasustamise alused“ lisa.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
11.04.2013 määruse nr 62
„Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi“ lisa.
◊ Moodustas Riigikogu valimisteks 9-liikmeline Saue
linna jaoskonnakomisjon,
mille esimees on Siivi Holmberg, liikmed Haiko Käärik,

Diana Kooskora, Margit Ots,
Anneli Ritsing, Monika Liiv,
Inna Eirand, Tiina Sillar
ja Sirje Peedu ning asendusliikmed Tuuli Urgard ja
Krista Terno.
◊ Muutis Saue Linnavolikogu 7.11.2013 otsuse nr
4 „Linnapeale töötasu ja
lisatasu määramine“ p 2 ja
sõnastas selle alljärgnevalt:
„2. Maksta linnapeale seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete
täitmisel hüvitist 380 eurot
(neto) kuus teenistusaja
lõpuni.“
◊ Muutis Saue Linnavolikogu
14.11.2013 otsuse nr 11

„Linnavalitsuse liikmete
ametisse nimetamine, töötasu ja hüvitise määramine“
p 4 ja sõnastada selle
alljärgnevalt: „4. Maksta
abilinnapea ülesannetes
palgalistele linnavalitsuse
liikmetele seoses isikliku
sõiduauto kasutamisega
ametiülesannete täitmisel
hüvitist 380 eurot (neto)
kuus teenistusaja lõpuni.“
◊ Lähetas Itaalia sõpruslinna
Montemarcianosse linna
ametliku delegatsiooni
koosseisus 10. kuni 14.
aprillini 2015 volikogu liikmed Harry Pajundi, Maie
Säraku ja Virko Raagmetsa.

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse
14. jaanuari istungi päevakorras oli 28 küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas järgmised projekteerimistingimused: Nurmesalu
tn 9 Saue Gümnaasiumi
ruumiliste moodulklasside
sidumine; Männi tn 10
üksikelamu laiendamine ja
renoveerimine; Maastiku tn
22 üksikelamu laiendamine
ja renoveerimine.
◊ Tunnistas kehtetuks 4. juunil 2014 välja antud ehitusloa nr 3522.
◊ Väljastas ehitusloa küttesüsteemi rekonstrueerimi-

◊

◊

◊

seks ja kergekütteõli mahuti
paigaldamiseks Tule tn 24a
ning üksikelamu laiendamiseks Töö pst 8.
Väljastas kirjaliku nõusoleku üksikelamu küttesüsteemi rekonstrueerimiseks
Nurgakivi 19.
Väljastas kasutusloa Tule põik
tänava läbimurde ehitistele ja
tänavavalgustusele ning Muskaadi tn 12 üksikelamule.
Otsustas maksta hoolekandeasutuse toetust ühele
isikule ning sünnitoetuse
esimest osa ühele perele
summas 130 eurot.
Otsustas maksta perioodil
1. jaanuar kuni 30. juuni
igakuiselt kohalikku perioodilist sotsiaaltoetust kahek-

sale lastega perele.
◊ Määras maamaksusoodustuse Saue linna üksikule
sügava puudega eakale.
◊ Suunas volikogusse kehtestamiseks järgmised eelnõud: „Saue linna Tule tn
4a kinnistu ja selle lähiala
detailplaneeringu algatamine“; „Saue Linnavolikogu
28.02.2013 määruse nr 61
„Saue linna ametiasutuse
hallatavate asutuste töötasustamise alused“ lisa muutmine“, „Saue Linnavolikogu
11.04.2013 määruse nr 62
„Saue Linnavalitsuse teenistujate palgajuhendi“ lisa
muutmine“; „Loa andmine
avatud hankemenetlusega
riigihanke „Saue linna teede,

tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus 2014-2017”
(viitenumber 155797) hankelepingu sõlmimiseks“.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
hallatavate asutuste töökohtade koosseise. Muutumine
toimub eelarves kinnitatud
palgafondi piires.
◊ Kinnitas riigihankel „Saue
keskuse arhitektuuri mahulise ideekonkursi tingimuste
koostamine ning konkursi
korraldamine” edukaks
Tallinna Linnaehituse AS-i
pakkumuse.
◊ Kinnitas riigihankel „Saue
linna Kasesalu tänava projekteerimine 2015“ edukaks P.P Ehitusjärelevalve
OÜ pakkumuse.

Linnavalitsus on esitanud mitmed pöördumised maakonna
avaliku bussiliini avamiseks
marsruudil Tallinn-Vana-Pääsküla-Saue. Põhjendusteks
on toodud kommertsliiniveo
vähenemine, tööpäevadel
bussi õhtuste väljumiste puudumine ning nädalavahetustel
bussiga ühistransporditeenuse
puudumine. Tööpäeviti on Tallinna ja Saue vahel tagatud
ühendus üle 50 korra päevas
ja nädalavahetusel 30 korda
päevas. Enamus küll rongidega. Viimane väljumine kella
22-23 vahel. Leiame, et selline ühendus on piisav.“
Ring on täis saanud, riigi
seisukoht on teada - ühendus Tallinnaga olevat piisav.
Kuidas edasi, on hetkel isegi
raske spekuleerida. On veel
võimalus, et Elron nihutaks
viimase rongi väljumise hilisemale ajale. Keila ja Paldiski
linn on juba sedagi taotlenud,
kuid tulemusteta.

Saue linna 2014.
aasta parimate
sportlaste
tunnustamine
Rauno Neuhaus
Huvikeskuse sporditegevuse
juht
Saue Linnavalitsus tunnustab
Sauel elavaid ja Saue linnas
tegutsevate spordiklubide täiskasvanud (alates 19. eluaastast) sportlasi ja võistkondi,
kes on saavutanud 2014.
aastal väga häid tulemusi
tiitlivõistlustel: Harju meistrivõistlustel 1.-3. koht, Eesti
meistrivõitlustel 1.-6. koht,
Euroopa ja maailmameistrivõistlustel 1.-20. koht.
Info sportlaste tunnustamisest on saanud ka Sauel
tegutsevad spordiklubid.
Ootan Teie kõiki ettepanekuid hiljemalt 15. veebruariks 2015 e-posti aadressil rauno.neuhaus@saue.ee.

◊ Tunnistas kehtetuks Saue
Linnavalitsuse 26. jaanuari
2005. aasta määruse nr 2
„Maamaksust vabastamine“.
◊ Kinnitas Saue linna 2014.
aasta alaeelarvete detailse
jaotuse.
◊ Lubas abilinnapea Jüri
Tümanoka 26.-27. jaanuaril
puhkusele.
◊ Tunnistas kehtetuks riigihanke „Saue Gümnaasiumi
täiendava garderoobi projekt
põhiprojekti staadiumis“.

30. jaanuar 2015 Saue Sõna
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Lauri Malsroos pälvis Harjumaa aasta
meessportlase tiitli teist aastat järjest
Saue Sõna
Harju maakonna 2014. aasta
parimateks sportlasteks valiti
Saue linna jalgrattaorienteeruja Lauri Malsroos ja purjetaja
Ingrid Puusta. Lauri pälvis tiitli
juba teist aastat järjest.
Harjumaa parimaks meessportlaseks valitud Lauri
Malsroosi möödunud aasta
saavutuste hulka kuuluvad
maailmameistrivõistlustel jalgrattaorienteerumise teatevõistlustel esimene, sprindis viies
ja lühirajal 21. koht. Maailma
karikavõistluste kokkuvõttes
sai ta neljanda koha.
Harju maakonna parim
naissportlane Ingrid Puusta
saavutas eelmisel aastal naiste
RS:X klassi purjetamises maailmameistrivõistlustel 23.,
Euroopa meistrivõistlustel 21.
ja maailma karikavõistlustel
18. ning 24. koha.
Parimate sportlaste tunnustamise traditsioon on Harju
maakonnas üks vanemaid,
pärit aastast 1956.

Vastab Lauri Malsroos
Kuidas hindad möödunud hooaega ise?
Mida pead ise suurimaks saavutuseks - alati ei pruugi see ju olla
parim koht? Selle aasta suurim
kordaminek on siiski maailmameistritiitel teatesõidus. Oleme
sama võistkonnaga, kusjuures
isegi samas järjestuses, sõitnud
teateid alates 2008. aastast.
Kokku 10 tiitlivõistlust: seitse
MM ja kolm EM, Euroopa MV
on iga kahe aasta tagant.
Aastal 2009 võitsime EM-ilt
Taanis hõbemedalid ja 2013.

Maailmameistrid: Lauri Malsroos võistkonnakaaslaste keskel

Harju maakonna 2014. aasta parimaks meessportlaseks valiti Saue linna
jalgrattaorienteeruja Lauri Malsroos. Fotod: erakogu

aastal koduselt MM-ilt pronksi.
Lisaks oleme mitmel korral
esikuuikus olnud. Motivatsioon
on olnud aastaid kõrge ja teatekulla saavutamine oli kõigil
kolmel mehel sellel ajavahemikul üks peaeesmärke.
Vähetähtsad ei ole kindlasti
olnud ka maailmakarikavõistluste etapivõit, korra kolmas
koht ja MM-il saavutatud 5.
koht - kõik sprindidistantsil.

Eelpool mainitud olid kõik
suurepärased sõidud. Kahjuks
ei olnud MM-il sekunditemängus õnne ja tuli leppida 5.
kohaga, mida võib siiski kindlasti kordaminekuks pidada.
Kuidas jõudsid sa spordi juurde
ja milliste spordialadega oled
tegelenud?
Spordi, täpsemalt orienteerumise juurde, viis mind vanaisa,

kui olin 6-7-aastane. Esimene
start oli suvel 1993 orienteerumispäevakul Valingul.
Järgmistel aastatel käisin
juba regulaarselt kaasas ja
orienteerumisvõistlustel võib
mind näha sellest ajast saadik.
Kuni aastani 2006 oli põhialaks orienteerumisjooks, 20032006 olin noorte ja juunioride
koondise liige ning osalesin
kaks korda noorte EM-il ja kaks
korda juunioride MM-il.
Alates 2006. aastast sai
põhialaks rattaorienteerumine
ja 2007. aastast olen Eesti
koondise liige. Oma lõbuks ja
treeningute mitmekesisemaks
muutmiseks olen tegelenud veel
paljude spordialadega, nagu
suusatamine, rulluisutamine,
ujumine, kanuusõit, triatlon jne.
Kas tööd kopteripiloodina ja
tipptasemel sportimist on raske
või kerge ühildada?
Töötan endiselt Eesti õhuväes
kopteripiloodina ja see on olnud
väga sobiv töökoht põhitöö kõrvalt harjutavale sportlasele.
Tööandja on võimaldanud

aastaringselt osaleda tähtsatel
võistlustel ja laagrites, ka igapäevaselt saan piisavalt harjutada.
Viimastel aastatel on lennubaasis sportimisvõimalused
oluliselt paranenud ja mitmed
treeningud saan läbi viia seal.
Kasu on ka vastupidine.
Hea kaarditundmine ja orienteerumisoskus ning hea füüsiline vorm tulevad piloodile
kindlasti kasuks.
Kui palju sa treenid?
Hetkel treenin umbes 50-60
tundi kuus, olenevalt palju
võistlusi sisse jääb ning kuidas töögraafik võimaldab. Kui
selle periood sisse jääb mõni
pikem laager, võib tundide arv
ka pisut suurem olla.
Millised on su plaanid-eesmärgid aastaks 2015?
Aastaks 2015 on suuremad
eesmärgid seotud juunis toimuvate Euroopa Meistrivõistlustega Portugalis ning MM-iga
augustis Tšehhis. Parimaid
tulemusi võib oodata taaskord
sprindist ja teatesõidust.

Spordiklubi Imperial korraldas eduka treeningseminari
Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial korraldas
17. jaanuaril treeningseminari
Tartu võitlusspordiklubi Võimla
peatreeneri Jorgen Matsiga.
Jorgen oli ka eelmisel aastal
spordiklubi korraldatud spordipsühholoogia seminari koolitaja. Sel korral keskendusime
temaga aga treeningule.
Tegime laupäeva hommikul kaks 1,5-tunnist tehnika
arendamise trenni. Tehnika,
mida Jorgen meile õpetas, oli
taipoksi klintš ehk püstimaadlus. Seda stiili kasutatakse ja
õpitaksegi püstivõitlusaladest
ainult taipoksis.
Trennide vahepeal tegime
pooletunnise pausi, kuhu igaüks

oli taastumiseks kaasa võtnud
väikse ja kiirelt seeditava eine.
Osalema oli tulnud ka
mitmeid treenijaid teistest
klubidest, paljud neist Tallinna võitlusspordiklubist 3D
Treening, nende seas klubi
üks treenereid ja Eestis väga
tugeval tasemel olev võistleja
Henri Hiiemäe. Hea näide, et
väike klubi väikses linnas on
võimeline kohale tooma tugevad tegijad.
Sellised treeningud on
head ka seetõttu, et saab
harjutada koos teiste klubide
sportlastega. Oma inimestega
ollakse tihti juba ära harjunud. Uutega treenimine on
aga huvitav kogemus ja rohkelt arendav.
See oli meil juba teine

treeningseminari korraldamine
koostöös külalistreeneriga.
Saime taaskord väga positiivset

tagasisidet osalejatelt ja plaanime kindlasti ka tulevikus sellelaadseid üritusi korraldada.

Tehnika, mida Jorgen Matsi (keskel) õpetas, oli taipoksi klintš ehk
püstimaadlus. Foto: Kert Paidre

Ootame endiselt kõiki julgelt meie treeningutes osalema. Sellel aastal on klubi
treeningutega liitunud juba
neli uut inimest.
Pole vaja mõelda välja erinevaid eelarvamusi ja kartusi
treeningu suhtes, tuleb tulla
lihtsalt kohale ja proovida.
Meil on väga mõnus ja sõbralik
seltskond. Treenime ühise grupina ja täna on ainuke piirang
vanuse alammäär +14.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi. Eesmärk on spordi arendamine, tervislike eluviiside
propageerimine, spordiürituste
ja koolituste korraldamine
Saue linnas. Me ei tee lihtsalt
trenni, vaid mõtestame ka oma
tegevust.

Linnaelu
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Marek Roots aasta vaimulik 2014

Saue vallavanem
toetas kitarri ostu
muusikakoolile

Anu Väliaho

Saue sõna

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
(EELK ) valis 2014. aasta vaimulikuks Marek Rootsi ja Räpina
Miikaeli koguduse õpetaja
Urmas Nageli.
Marek Roots on Saue rahvale tuttav kui Keila Miikaeli
koguduse õpetaja 2008. aastast. 2011. aastast alates on
ta Saue Gümnaasiumi usundiõpetuse õpetaja ja kooli kaplan.
Marek on sündinud 1976.
aastal. Ta on teoloogiat õppinud Tartus ja Tallinnas ning
ordineeritud koguduse õpetajaks 8. augustil 2003. Enne
Keilasse kolimist töötas ta
Häädemeeste, Tahkuranna,
Treimani ja Toronto Peetri
koguduse vaimulikuna.
Õpetaja Roots tegutseb ka
aktiivselt Eesti Evangeelse
Vennastekoguduse ridades ja
koostab vaimulike loosungite
raamatut. Ta on eestseisuse
liige ja suvepäevade korraldaja.
Marek Roots on EELK
Noorte Piibli- ja Misjonikursuse kaplan ning lektor, EELK
Misjonikeskuse ajakirja Pluss
teoloogiline toimetaja ning
Eesti Piibliseltsi nõukogu liige.

Saue vallavanem Andres
Laisk täitis aasta alguses detsembri lõpus antud lubaduse
ja toetas 300 euroga kitarri
ostmist Saue Muusikakoolile.
Saue Muusikakool soetas
pilli otse maaletoojalt. Tegu
on Itaalia pilliga, Kantare
Dolce S, mille pealmine osa
on kasepuust. Kitarr on erksa
erilise kõlaga naturaalpill.
Saue Muusikakooli direktor Kristiina Liivik nimetab

Aasta vaimulik 2014, Marek Roots on Saue Gümnaasiumi usundiõpetuse
õpetaja ja kooli kaplan. Foto: erakogu

Keilas käib aktiivne ja mitmekülgne koguduseelu. Kolm
aastat tagasi alustas Keila
kogudus vaimulikku teenimist
koos abiõpetaja Juha Väliaho ja
diakon Anu Väliahoga ka Saue
linnas. Õpetaja Marek Roots
koos abikaasa Pirjoga on igal

Noortele mõeldud
valimisdebatid
tulevad taas
Anna-Maria Uulma
Harju koordinaator
Noortele suunatud valimisdebatil arutatakse noorte
jaoks olulisel teemal „Mis
on Harjumaa ühistranspordi
puudus?“. Vastuseid annavad Kalle Palling, Oliver Leedermann, Henn Põlluaas ja
Mailis Alt.
Eesti Noorteühenduste
Liidu projekti „Noorte Varivalimised 2015“ raames toimuvad taaskord just noortele
suunatud valimisdebatid.
Harjumaa valimisdebatt
toimub 7. veebruaril kell
13.00 Saue Noortekeskuses.
Valimisdebatt keskendub Harjumaa noorte jaoks
olulisele teemale „Mis on
Harjumaa ühistranspordi
puudus?“. Ühistranspordi
teemal tulevad noortekeskusse väitlema Kalle Palling
(Reformierakond), Oliver
Liidemann (Keskerakond),
Henn Põlluaas (EKRE), Mailis Alt (SDE).

sellist koostööd toredaks
ning lisab, et kuna Saue vallas ei ole muusikakooli, on
see omamoodi toetus neile
valla lastele, kes linna koolis
pillimängu omandavad.
„See võiks saada traditsiooniks, näiteks üks pill
aastas,“ loodab direktor, et
säärane koostöö jätkub tulevikuski.
2014. aasta lõpu seisuga
õpib Saue Muusikakoolis
individuaal- ja rühmaõppes
kokku ligi 40 Saue valla last.

Valimisdebatile on oodatud kõik Harjumaa noored,
kes soovivad tutvuda Harjumaa ringkonna kandidaatidega, avaldada oma arvamust ning küsida, millega
poliitikud saavad kodukoha
arengusse kaasa aidata.
„Noorte Varivalimised
2015“ on Eesti Noorteühenduste Liidu neljandat korda
korraldatav apoliitiline kodanikuhariduse projekt, mis
toob üle Eesti 13-20-aastased noored arvamust avaldama ja 13-17-aastased
varivalima.
Varivalimiste projekti
eesmärk on tõsta noorte
teadlikkust poliitikast ja
süvendada nende huvi
ühiskonnas kaasa rääkida.
Projekti abil saame viia
noorte arvamuse avalikkuse
ja otsustajateni, et Eesti
poliitika arvestaks rohkem
noorte vajadustega.

nädalal teenimas ning rõõmustamas Saue lapsi, noori ja
eakaid inimesi.
Soovime õpetaja Marek
Rootsile palju õnne ja taevaisa õnnistust ning toredat kingituseks saadud preemiareisi
Pühale Maale Iisraeli.

Kitarri võttis Andres Laisalt (paremal) vastu Saue muusikakooli kitarriõpetaja Iljo Toming. Foto: Kristiina Liivik

LC Saue kohtus linnavalitsuse esindajatega
Aidu Ots
LC Saue pressisekretär
LC Saue kogunes alanud aasta
esimesele klubiõhtule Saue
mõisa, külalisteks olid Saue
linnavalitsuse esindajad, linnapea Henn Põlluaas ja aselinnapea Jüri Tümanok.
Saue Linnavalitsusel on
kaheksa hallatavat asutust.
Ühine soov oli kuulda, kuidas lahendab linnavalitsus
riiklikult tähtsaid ülesandeid.
Üheks tähtsamaks on omavalitsuste vähendamine ja halduskulude kokkuhoid, seega
tehakse majanduslikke arvestusi koos naabervaldade juhtidega ja peetakse läbirääkimisi
ühinemiste teemadel.
Aruteluks olid bussiliikluse
küsimused liinil Saue-Tallinn,
kergliiklusteede võrgustik ja
Saue ühendused nendega.
Kuna maksumaksjate arv
on linnas vähenenud ja see
tendents paistab jätkuvat,
on tähtis suund kortermajade
ehitamine Sauele. Käima on
lükatud idee linnakeskuse
väljaehitamiseks. Kas see on
otstarbekas teha nii, nagu
on plaanitud ja mille kohta

on peetud hulgaliselt arutelusid linnakodanikega, seda
näitab aeg.
Talveperioodil on tähtis,
et peamised sõiduteed oleksid läbitavad juba hommikul
vara, et maksumaksjad saaksid õigeaegselt tööpostidele
liikuda ja õpilased koolidesse
suunduda.
Linnavalitsuse esindajate
arutelu koos klubiliikmetega
oli konstruktiivne ja heatahtlik. Loodame, et ka linnas
püütakse lahendada küsimusi
konstruktiivselt, patriootlikult ja tihedas koostöös,
vaatamata parteilisele

kuuluvusele. Et LC-s Saue on
eesrindlikult mõtlevaid inimesi palju, on soov, et taolised kohtumised jätkuksid ka
tulevikus, võimalikud oleksid
ka muud ühised tegevused.
LC Saue kuulub maailma
suurima heategevusorganisatsiooni rahvusvahelise lions
klubide organisatsiooni Eesti
piirkonna D120 koosseisu.
Klubil on nüüd juba 22 liiget.
Sel lionsaastal on rahvusvaheline president Joe Preston,
tema leedi on Joni. Eesti
piirkonna kuberner on Mare
Kolsar. LC Saue president on
Tõnu Kumari.

Info ja registreerimine ullar.pold@gmail.com, 51939322.
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Elus Teadus viis õpilased lahingusse
Sirje Piirsoo
Eesti Maaülikooli tudengite
ühendus Elus Teadus korraldab tänavu esmakordselt 7.-9.
klassi koolinoortele võistluse
Teaduslahing, mis toob õpilased põnevasse loodus- ja täppisteaduste maailma.
Jaanuari viimasel nädalal
toimus üle kogu Eesti Teaduslahingu 16 eelvooru, igas mitte
enam kui 15 kolmeliikmelist
võistkonda. Teaduslahingu lõppvõistlusele 15. mail Tartus pääseb 16 eelvoorude võitjat.
Harjumaa eelvoor pidas oma
teaduslahingu maha 27. jaanuaril
Saue Gümnaasiumis. Osa võttis 12
võistkonda üheksast koolist, meie
gümnaasium oli väljas kahega.
Õpetaja Evelin Kristin viis
lahingusse naiskonna ELK, kuhu
kuulusid Karin-Margareth Epner.
Liisa Kase ja Ereth Karjama, ning
õpetaja Ulvi Urgard meeskonna
SG 8 koosseisus Argo Aasjõe, Jan
Erik Alliksaar ja Kermo Pihelgas.

Kevadel 2011 tulid kokku Eesti
maaülikooli doktorandid, et
hakata tutvustama kooliõpilastele
teaduse tegemist ja teadlaseks
olemist käed-külge-õpitubade
kaudu. On ju igas valdkonnas
müüte, mis vajavad murdmist,
ja enamasti jääb teaduse põnev
maailm noortele kättesaamatuks.
Nii pandigi alus üliõpilaste ühen-

Argo Aasjõe, Jan Erik Alliksaar ja Kermo Pihelgas arvestavad jookide
suhkrusisaldust

Teaduslahingus tuli õpilastel etteantud aja jooksul lahendus leida viiele ülesandele. Iga
lahendamiseks oli aega 20
minutit. Juhul kui võistkonnad
ühepalju punkte saavad, läheb
arvesse ka vastamise kiirus.
Lahing pani proovile võistlejate laia silmaringi, loogilise
mõtlemise ja meeskonnatööoskuse, sest nuputamisülesanded olid eri valdkondadest.
Harjumaa eelvoorus arvutasid

noored teadushuvilised jookide
suhkrusisaldust, tegid kirurgilise
õmbluse, kasutades kahte laia
paela, lõnga ja kirurgilisi nõelu,
tundsid ära 22 linnuliigi laulu, järjestasid meie päikesesüsteemi planeedid, alustades päiksele lähimast
ning teisendasid kümnendsüsteemis oleva numbri kahendsüsteemi.
Päeva lõpetas loeng maailma
metsandusest. Kuidas meie kooli
võistkondadel Teaduslahingus
läks, selgub veebruari alguses.

Kool annetas Tallinna loomaaiale 920 eurot
Sirje Piirsoo

Karin-Margareth Epner. Liisa Kase ja Ereth Karjama on alustanud
kirurgilise õmblusega. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue Gümnaasiumi
koolivormi laat
Saue Gümnaasium

Saue Gümnaasiumis on tore
tava korraldada jõulude eel
küpsetiste heategevusmüük,
mille tulu läheb abivajajatele.
2014. aasta detsembri alguse
müügist laekus heategevuseks
920 eurot, mille algklassipere
otsustas sel korral üksmeelselt
annetada Tallinna loomaaiale.
Tallinna loomaaia direktor
Mati Kaal, loodushariduse ja
avalike suhete osakonna juhataja Maris Laja ning laste loomaaia juhataja Inari Leiman tulidki
15. jaanuaril kooli algklassiperele külla annetust vastu võtma
ja loomaaia tegemisi tutvustama, lastele uudistamiseks
kaasas küülik, rott, madagaskari
raagritsikas ja kolumbia vikersilehuulboa.
Maris Laja ütles, et ta oli
rõõmsalt üllatanud, kui kuulis
Saue Gümnaasiumi plaanist
loomaaeda toetada, ja veelgi
enam üllatunud, kui sai teada, et
summa ligineb 1000 eurole. Kui
algne mõte oli soetada mõnele
loomale toidukauss, siis nüüd on
võimalik midagi suuremat osta ja
annetajaid seeläbi väärtustada.
Mati Kaal rääkis kohtumisel, et looduses on igal loomal
oma märgistatud territoorium,
mille piire inimene ei taju,
kuna meie haistmismeel on
vähem arenenud. Näiteks hunt
tunneb lõhna inimesest 200
korda paremini.
Nii nagu looduses, märgistavad loomaaiaasukad territooriumi

dusele Elus Teadus, mis koondab
Eesti maaülikooli tudengeid.
Nelja aasta jooksul on praktiliste
õpitubadega jõutud enam kui
7000 õpilaseni. 2014. aastal
käima lükatud Teaduslahing
tahab jõuda tuhande õpetaja ja
õpilaseni ning annab võimaluse
piiluda lähemalt teadusmaailma
kuni 240 kooli võistkonnale.

Kohtumise lõpus võis iga huviline Inari Leimani käes olevale kolumbia
viker-silehuulboale pai teha. Fotod: Sirje Piirsoo

Madagaskari raagritsikas on pea sama suur kui käelaba.

ka loomaaias ja kui piire ära võtta,
nagu juhtus kord veel loomaaia
vanas asukohas, kus puuride esikülg suure tormiga maha langes,
ei kippunud ükski loom oma aiast
välja, sest see oli ju tema kodu.
Loomaaia direktor kutsus kõiki
külla ja ütles, et tegelikult ei ole
nii, nagu inimesed arvavad, et
nemad käivad loomaaiaasukaid
uudistamas. Loomad on veendunud, et hoopis inimesi tuuakse
loomaeda neile vaatamiseks.
Inari Leimani käest said lapsed teada, mis vahe on küülikul
ja jänesel, ussil ja maol, et rott
sobib hästi esimeseks lemmik-

loomaks, kui ema tema karvutu
sabaga ära harjub, ning tutvusid madagaskari raagritsika ja
kolumbia viker-silehuulboaga.
Jõuluaegne heategevusmüük gümnaasiumis oli järjekorras juba seitsmes. Küpsetisi
valmistavad algklassilapsed
koos vanematega, kuid neid
ostes annab heategevusse oma
panuse kogu koolipere. Seni on
kool müügist laekunud tuluga
toetanud Harku hooldekodu,
Tallinna lastehaiglat, kasside
turvakodu, Saue gümnaasiumi
õpetaja lapse ravi ja kahel korral loomade hoiupaika.

Kas sul seisab kapis vana,
lapsele väikseks jäänud, aga
korralik koolivorm, spordirõivad või -jalatsid, ootab vahetamist suusavarustus? Jäid
hoopis tellimisega hiljaks?
Nüüd on sinu võimalus.
19. veebruaril kell 18.00
toimub Saue Gümnaasiumi
koolivormi laat „Ostan,
müün, vahetan, annan ära“,
kuhu ootame kõiki lapsevanemaid, et vanast vabaneda,
et see saaks kellegi uus olla.
Kas müüa, vahetada,
anda aitäh eest, on igaühe enda otsustada. Meie
pakume võimaluse, teie haa-

rake kinni.
Paneme
välja ka
kõik kooli
jäetudkaotatud esemed.
Laada eesmärk
on propageerida
rohelist mõtlemist ja asjade
taaskasutust, See, mis on
ühe vana, võib olla teise uus.
Tooge asjad uuele ringile,
laat on tasuta.
Ootame kõiki müüma,
ostma, vahetama, uudistama.
Laadale registreerumine hiljemalt 14. veebruaril e-posti aadressil
gretepoldma@saue.edu.ee.

Stipendiumiga
välismaale õppima
Kairi Värv
UWC Eesti Ühingu juhatuse
liige
United World Colleges Eesti
Ühing kuulutab välja 2015.
aasta stipendiumikonkursi
keskhariduse omandamiseks
IB diplomiga rahvusvahelistes UWC kolledžites, et anda
tublidele Eesti õpilastele võimalus ennast rahvusvahelises
keskkonnas mitmekülgselt
arendada. Konkurss on avatud
10. ja 11. klassi õpilastele.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2015.

Sellel aastal antakse välja
täisstipendium UWC South
East Asia kolledžisse, 90% stipendium UWC Changshu Hiina
kolledžisse ning stipendium
UWC Adriatic Itaalia kolledžisse (rahastus täpsustamisel).
Täpsem info koos konkursitingimustega on kättesaadav
koduleheküljel http://www.
uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Soovitame kandidaatidel enne
avalduse saatmist tutvuda
põhjalikult UWC liikumisega.
Lisainformatsiooni United
World Colleges liikumisest saab
ühingu kodulehelt: www.uwc.ee.

Eelarve
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Saue linna 2015. aasta eelarve
Ingrid Niid
Finantsjuht

tulumaks - eelmise aastaga
võrreldes kasv +4%.
◊ Kaupade ja teenuste müüaue linna 2015. aasta
gist kogutakse eelarvesse
eelarve on jaotatud
11% ehk 0,8 miljonit eurot
erinevate sisuliste
(-8%). Laekumise vähenemeetmete lõikes, iga
mist mõjutab eelkõige lasmeetme puhul on välja toodud
teaia toitlustuse üleminek
eesmärkide sihttasemed ja
toitlustusettevõttele. 2015.
rahalised vahendid eesmärkide
aastal suureneb lapsevanesaavutamiseks. Saue linna eelmate osalustasu lasteaias,
arve on tekkepõhine.
mis on sõltuvuses Vabariigi
Valitsuse kehtestatud
SISSETULEKUTE JAOTUS alampalgast. Lasteaia osalustasu tõuseb
2015. aastal 39,05
Müügitulud
eurolt 42,90 eurole.
11%
Suurenevad ka
Toetused
muusikakooli
21%
tasud, sh põhiõppe tasu suureneb 38 eurolt
Maksutulud
40 eurole, ja
68%
teiste hallatavate asutuste
erinevad huvitegevuse tasud.
◊ Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS 20%, ulatudes 1,5 milVALDKONDADE VAHEL joni euroni (+21%). Kasv
on peamiselt seotud Vabariigi
Valitsuse kehtestatud õpetajate alampalga tõuSotsaal
suga ja Saue Güm9%
naasiumi õpilaste
Haridus
Majandus
arvu kasvuga.
52%
11%
◊
Muud
nimetamata
Üldvalitsemine
tulud (maa 13%
Kultuur,
maks, keskkonsport,
natasud
jms)
vaba aeg
m
o
o
d
u
s
t
a
vad
15%
eelarve tuludest 2%
ehk 0,1 miljonit eurot
(+1%)

S

Põhitegevuse tulud
2015. aasta eelarves on prognoositud põhitegevuse tuludeks 7,5 miljonit eurot. See
on 0,4 miljonit eurot ehk 5%
enam kui 2014. aasta eelarve
oodatav tekkepõhine täitmine.
◊ Põhitegevuse tuludest 68%
ehk 5,1 miljonit moodustab

aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud isikutelt laekunud
üksikisiku brutotulust.
Saue linna tänane maksumaksjate arv on madalam,
kui oli aastal 2006. Tänast
maksumaksjate arvu võib võrrelda aastaga 2011.
Kiiretel kasvuaastatel
2007-2008 oli Saue linnas
üle 3000 maksumaksja, mis
üldise majanduskriisi aastatel vähenes 2011. aastaks
taas 2767 maksumaksjani.
Üheprotsendilised maksumaksjate arvu kasvud olid
aastatel 2012 ja 2013, kuid
2014. aastal kahanes maksumaksjate arv uuesti. Täpne
maksumaksjate arv selgub
lähiajal. 2015. aasta eelarvesse on arvestatud maksumaksjate arvu püsimisega
2014. aasta tasemel.

Põhitegevuse kulud
2015. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 7,4 miljonit eurot. See
on 0,8 miljonit eurot ehk ligi
12% enam kui 2014. aasta
eelarve oodatav täitmine tekkepõhiselt. Käesolevas ülevaates on 2014. aasta oodatavad
näitajad esitatud seisuga 20.
jaanuar 2015 teadaolevate
andmete põhjal. 2014. aasta
lõplikud näitajad võivad tekkepõhisest printsiibist lähtuvalt
veidi erineda oodatavast tule-
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Joonis 1 Maksumaksjate arvu, tulumaksu ja sissetulekute muutus 2006-2015
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◊ Saue Gümnaasiumi tegevus- ja ülalpidamiskuludeks
32% ehk 2,4 miljonit eurot
(+3%).
◊ Saue lasteaia Midrimaa
tegevus- ja ülalpidamiskuludeks 17% ehk 1,3 miljonit
eurot (-6%). Vähenemine on
seotud toitlustustegevuse
üleminekuga eraettevõttele.
◊ Huviharidust või -tegevust
pakkuvate asutuste (Saue
Muusikakool, Saue Noortekeskus, Saue Huvikeskus ja
Saue Linna Raamatukogu)
tegevus- ja ülalpidamiskuludeks 12% ehk 0,9 miljonit
eurot (+8%).
◊ Linnavolikogu ja -valitsuse
tegevuskuludeks 11% ehk
0,8 miljonit eurot (+5%).
◊ Sotsiaaltoetusteks on arvestatud 6% ehk 0,5 miljonit eurot
(+13%), suurim osakaal on
õpilaste ja eakate transporditeenusel bussiliinil 191.
◊ Teede ja tänavate korrashoiuks ning linna heakorratöödeks kulub 3% ehk

47%

3200

2007

Põhitegevuse kulude jaotus
suuremate kulukohtade järgi

4 500

30,00%

2006

madaldamisega.
◊ Planeerimiseks, elamu- ja
kommunaalmajanduseks
ning linnamajanduse haldamiseks 3% ehk 0,2
miljonit eurot (+22% ), sh
jätkatakse linna keskuse jt
arendusprojektidega.
◊ Lastehoiu- ning alus-, põhija huviharidusteenuse sisseostmiseks 3% ehk 0,2 miljonit eurot (+1% ).
◊ Sotsiaalse kaitse korraldamiseks koos Saue Päevakeskuse kuludega 3%
ehk 0,2 miljonit eurot
(0%). Saue Päevakeskuse
2015. aasta eelarvesse ei
ole planeeritud ekskursioonide, reiside ja väljasõitude
kulusid 2014. aasta tegelikus mahus, sest loetletud
tegevused toimuvad piisavate huviliste olemasolul
ning tulud koos kuludega
lisatakse eelarvesse lisaeelarvega.
◊ Tänavavalgustusele kulub
1% ehk 0,1 miljonit eurot
(+9%). Kasv on tingitud
uute tänavavalgustuspunktide lisandumisest linna
teenindusalasse.
◊ Muudeks kuludeks, sh
hooldekodude teenuste
sisseostmiseks, sporditegevuseks (sh ujula ülalpidamiseks) linnaürituste
korraldamiseks, Sarapiku
puhkeala ja terviseradade

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniti 2015.aastal võrreldes 2014.aas ta eelarve tegeliku
täitmisega (tuhat eurot)

TULUMAKS
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musest.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna ilma reservfondita moodustavad 91% ehk
6,8 miljonit eurot, suurenedes
12%. Antavad toetused moodustavad 8% ehk 0,6 miljonit
eurot, kasvades 8%.
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Joonis 2. 2015. aasta põhitegevuse kulud valdkondade lõikes, võrreldes
2014. aasta oodatava tekkepõhise täitmisega (tuhat eurot)

0,3 miljonit eurot (+39%).
Kulud suurenevad peamiselt tänavate ja heakorra
uue hanke tulemusena,
samuti täiendavate õhtuste
ning laupäevaste bussiliinide doteerimisest, kui
riigiga vastav kokkuleppe
saavutatakse. Alustatakse
tänavate ja kõnniteede ristumiskohtadel äärekivide

hooldamiseks, reservfondiks
jt kuludeks kokku 9% ehk
0,5 miljonit eurot.
Hariduse valdkonna eelarves kajastatakse Saue lasteaia
Midrimaa, Saue Gümnaasiumi,
Saue Linnavarahalduse (osaliselt) tegevuskulusid, teistelt
kohalikelt omavalitsustelt ja
erasektorist ostetavate hari-
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Toetused sisu alusel (ümardatud saja euro täpsuseni)

580 100

Sissetulekust mittesõltuvad toetused kokku, sh

364 900

Transporditoetus õpilastele, eakatele ja invaliididele

142 800

Eakate sünnipäeva - ja jõulutoetus

51 400

Puuetega isikute hooldaja - ja hooldeteenuse toetus

47 000

Eelkooliealise koduse lapse toetus

46 800

Koolilõuna toetus

45 300

Sünni- ja koolitoetus

21 700

Matuse - jm toetus

9 900

Sissetulekust sõltuvad toetused kokku, sh

80 900

Ühekordne sotsiaalabitoetus

45 100

Riiklik toimetuleku - ja vajaduspõhine toetus

35 800

Toetused, eraldised mittetulundusühingutele

86 500

Toetused kultuuri - ja spordiklubidele

71 700

Toetus Kaitseliidu Saue malevale

6 600

Toetus Saue ja EELK Keila kiriku Saue osakonnale

5 000

Tegevustoetus Saue linna Invaühingule

3 200

Liikmemaksud ja muud ülekanded

38 800

Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu liikmemaks

16 280

Ühistranspordikeskuse liikmemaks ja täiendavate bussiliinide
kulude kompenseerimine

13 800

Võimaliku ühinemise eelläbirääkimised

8 100

Linnavalitsuse hallatavate asutuste erinevates
organisatsioonides osalemise liikmemaksud

600

Stipendiumid, preemiad

9 000

Stipendiumid vahetus(üli)õpilastele

5 100

Aasta Õpetaja, Aasta Noorsootöötaja

3 900

dusteenuste ning hariduse
andmisega seotud abiteenuste
(tasuta transport õpilastele,
põhikooli koolilõuna jms) kulusid. Saue lasteaias Midrimaa
maksab üks toidupäev 2015.
aastal lapsevanemale 1,58
eurot. Linn kompenseerib toitlustajale 0,54 eurot ühe lapse
toidupäeva eest.
Haridusvaldkonna põhitegevuse kulude katmiseks on
planeeritud 53% põhitegevuse
kulude eelarvest, kokku 3,8
miljonit eurot. 2015. aasta eelarvesse on planeeritud lasteaia
ja gümnaasiumi vanade osade

Eelarve
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jooksvaks remondiks 44 tuhat
eurot, õpilaste tasuta sõidukulude katteks 45 tuhat eurot.
Sotsiaalse kaitse valdkonda
klassifitseeritakse puuetega
inimeste, vähekindlustatud
isikute, eakate, perede ja laste
sotsiaalseks kaitseks ning avalikeks tervishoiuteenusteks
tehtavaid kulutusi. Sotsiaalse
kaitse tegevuskulude katmiseks
on planeeritud 9% põhitegevuse kulude eelarvest, kokku
0,7 miljonit eurot. Jätkatakse
sünni-, eelkooliealise koduse
lapse, kooli-, eakate sünnipäeva-, eakate jõulu-, puuetega

isikute hooldaja- ja muude
volikogu kehtestatud või riiklike toetuste väljamaksmisega.
Toetatakse vähekindlustatud
või puuetega isikute hoolekandeasutustes viibimist ja puuetega isikute päevahoiuteenusel
viibimist. Abivajajatele on planeeritud invatransporditeenust
19 tuhande euro ulatuses.
Eakate tasuta sõidu katteks on
eelarvesse planeeritud 79 tuhat
eurot.
Kultuuri-, spordi- ja vaba
aja valdkonna eelarves kajastatakse Saue Muusikakooli,
Saue Avatud Noortekeskuse,
Saue Huvikeskuse, Saue Linna
Raamatukogu ja osaliselt Saue
Linnavarahalduse tegevuskulusid. Peale hallatavate asutuste
otsekulusid kajastatakse antud
valdkonnas mänguväljakute,
Sarapiku tervise- ja puhkekompleksi, ujula ning teiste
spordirajatiste halduskulusid,
samuti ka toetust Saue Vabakirikule ja EELK Keila kiriku
Saue osakonnale. Kultuuri-,
spordi- ja vaba aja tegevuskulude katmiseks on planeeritud
16% põhitegevuse kulude
eelarvest, kokku 1,2 miljonit
eurot.
Majanduse koondeelarve
koosneb ettevõtluse ja tööhõive, tehnilise infrastruktuuri
ning elu- ja looduskeskkonna
meetmete kuludest. Nimetatud
meetmetes kajastatakse kulusid
teede ja tänavate korrashoiule,
liikluskorraldusele, tänavavalgustusele, haljastusele-heakorrale, planeerimisele ja avaliku
korra tagamisele. Majanduse
valdkonna tegevuskulude katmiseks on planeeritud 8%
põhitegevuse kulude eelarvest,
kokku 0,6 miljonit eurot. Linnatänavate märgistamiseks ja
löökaukude lappimiseks on planeeritud 39 tuhat eurot.
Üldvalitsemise valdkonna
eelarves kajastatakse Saue
Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse tegevuskulusid; laenude
teenindamise kulusid, üleriigi-

listes liitudes osalemise kulusid
ja ootamatute väljaminekute
katteks planeeritud reservfondi
mahtu. Üldvalitsemise tegevuskulude katmiseks koos reservfondiga on planeeritud 14%
põhitegevuse kulude eelarvest,
kokku 1,0 miljonit eurot.
Jätkatakse avalike teenuste
kaasajastamist, mille üks
eeldus oli senisest paremat
andmesideteenust võimaldava
Exchange -serveri ostmine ja
kasutuselevõtmine. Üldvalitsemise eelarvesse on planeeritud kulud linna parimate
sportlaste ja õppurite tunnustamiseks, sünnitunnistuste
pidulikuks kätteandmiseks,
aastalõpu vastuvõtuks ja ülelinnaliste konkursside (Kaunis
Kodu, Aasta Õpetaja, Aasta
Tegu/Tegija, Aasta Noorsootöötaja) auhinnafond ja korralduskulud.
Personalikulude eelarve
kogumaht põhitegevuse kogueelarvest on 61%, kokku
summas 4,5 miljonit eurot.
Palgafondi eelarvestamise aluseks on kinnitatud koosseisud,
palga- ja töötasuastmestikud,
lisaks on arvestatud vahendeid
töötajate õppelaenude põhiosade kustutamiseks koos erisoodustusmaksudega ja muud
ühekordsed väljamaksed.
Saue linnas on 2015. aastaks kinnitatud kokku 272,6
ametikohta, lisaks töötatakse
ühekordsete võlaõiguslike lepingute alusel ja makstakse tasu
volikogu tööst osavõtu eest.
Personalikulude kasv võrreldes 2014. aasta lõpliku
tegeliku kuluga on keskmiselt
10%. Tulenevalt õpetajate
palgatõusust on Saue Gümnaasiumi personalikulude kasv
18%, teistes hallatavates asutustes 5-12% ja avalikus sektoris keskmiselt 2%.

Investeerimistegevus
2015. aasta eelarves on planeeritud investeeringukuludeks 0,8 miljonit eurot, mis on

300 000 euro ehk 42% vähem
kui 2014. aastal. 2014. aasta
investeeringutes kajastusid
osaliselt koolihoone laienduse ja muusikakooli ehituse
lõpetamise kulud ning Tule 7
hoone renoveerimine.

Investeeringud koosnevad
◊ Põhivara soetusest, mis
moodustab 81% ehk 646
tuhat eurot

Suurimad investeeringukulud jagunevad:
◊ Teed-tänavad, tänavavalgustus, ÜVK 255 tuhat eurot;
◊ Saue Gümnaasiumi garderoobide laiendus ja hoone
osaline renoveerimine 163
tuhat eurot;
◊ Saue lasteaia Midrimaa
hoone osaline renoveerimine 50 tuhat eurot.
◊ Osaluste soetusest - 90
tuhat eurot linnaettevõtte
osaluste soetamiseks. Ettevõtte loomise üks eesmärk
on korterelamu ehitamine
linna maksumaksjate arvu
suurendamiseks.
◊ Intressikuludest 62 tuhat
eurot.
Investeeringute elluviimiseks
laenu ei võeta, soetusi finantseeritakse likviidsete vahendite
ja saadavate sihtfinantseeringute arvelt. Likviidsete varade
maht väheneb 973 tuhande
euro võrra, ulatudes perioodi
lõpuks 1,0 miljoni euroni.
Linna netovõlakoormus
(kohustused miinus likviidne
vara) on 33% põhitegevuse
tuludest ehk 2,4 miljonit
eurot. Seaduse kohaselt on
ülempiiriks 60%. Saue linna
eelarvestrateegias on planeeritud laenude võtmine aastatel
2016 ja 2017.
Käesoleval aastal on linna
omafinantseerimisvõime ehk
põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe 64 tuhat
eurot ehk 1,1% põhitegevuse
tuludest.

Elanikkond Harjumaal ja Saue linnas
Saue Sõna
Harjumaal on elanike arv kasvanud võrreldes eelmise aastaga 5325 võrra 587 770 inimeseni, neist mehi 270 791
ja naisi 316 979. Meestest on
enim 1983. aastal sündinuid
(4956) ja naistest 1984. aastal sündinuid (5292). Elanike
arv kasvas võrreldes eelneva
aastaga 11 ja langes 12 omavalitsuses.
Eelmisel aastal registreeriti
Harju maavalitsuse kantselei

rahvastiku toimingute talituse
andmetel 1678 lapse sünd,
mis on 30 võrra vähem kui
2013. aastal, mil registreeriti
1708 sündi. Poisse sündis
880 ja tütarlapsi 798. Kaksikuid sündis 22 paari, neist 8
paari vendi, 5 paari õdesid ja 9
paari õde-venda. Noorim ema
oli 16-aastane ja isa 17-aastane. Vanim ema oli 42- ja isa
63-aastane.
Esmasündinuid oli 625,
teisi lapsi 660, kolmandaid
310, neljandaid 50, viiendaid

21, kuuendaid 9, seitsmendaid, kaheksandaid ja kümnendaid lapsi üks.
Populaarsemad poistele
pandud nimed olid Rasmus
(18), Markus (17), Robin (14),
Kristofer (12), Robert (11),
Sebastian (10) ja Andreas (9).
Tütarlaste seas olid populaarsemad nimed Laura (14), Eliise
(10), Sandra (9), Liisa (8),
Lisandra (8) ja Elisabeth (8).
Surmakandeid koostati
2014. aastal kokku 1061.
Abielusid sõlmiti 2014.

aastal 166 ja lahutusi registreeriti 50. Välismaalastega
sõlmiti 21 abielu, neist 17
elukoht oli Eesti. Vanim pruut
oli 80-aastane ja tema väljavalitu 74-aastane.

Saue linn
Seisuga 1. jaanuar 2015 elab
Saue linnas 5849 inimest,
neist mehi 2824 ja naisi 3025.
Linna elanikkond kahanes
aasta jooksul 72 inimese võrra.
Kõige vanem sauelane on
mees ja ta on sündinud aastal

1917. Kõige enam on Saue
linnas 1975. aastal sündinud
mehi (64) ja 1977. aastal sündinud naisi (61).
Möödunud aastal sündis
Sauel 56 last, neist poisse 34
ja tüdrukuid 22. Populaarsed
poisinimed olid Frederik, Karl,
Kaspar ja Kaur ning tütarlaste
seas Liis ja selle teisendid Eliisa,
Elise, Heti Liis, Kelly Eliis, Triinu
Liis, Maria Elisabeth.
Möödunud aastal läks
manalateele läks 51 Saue
linna elanikku.

Huviharidus

Saue Sõna 30. jaanuar 2015
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Huvikeskuse kunstistuudio
ülevaatenäitus Kullo Lastegaleriis
Virve Laan
Huvikeskuse huvitegevuse
juht
Saue Huvikeskuse kunstistuudio ülevaatenäitus oli 20.-31.
jaanuarini Kullo Lastegaleriis,
mis asub Tallinna kesklinnas
Raekoja-taguses kvartalis
Kuninga tänav 6.
Meie õpilaste tööd olid
väljas keskaegse hoone teise
korruse suures saalis, vaheruumis ja Prudentia saalis,
kus asub ka restaureeritud
laemaal, mille keskne kuju
on tarkusejumalanna Prudentia.
Näituse koostamisel on
mitmeid valikuid. Võib valida
teema, mida käsitleda või teha
projektipõhise ühistöö, mis
sobib just sellesse galeriisse.
Otsustasime sel korral
õppetööde eksponeerimise
kasuks, mis annab ülevaate,
mida meie ringides õpitakse.
Ettevalmistused algasid juba
oktoobris.
Näitusele panime välja valiku

Näituse kujundasid ja tööd valisid õpetajad Evelin Voksepp, Virve Laan
ja Anneli Lupp

meie tublide õpilaste kahe viimase õppeaasta parematest töödest. Vaatamata tööde autorite
erinevale vanusele, sai näituse
üldpilt siiski terviklik.
Esindatud olid meisterdamise ring, õpetaja Evelin

Kursused täiskasvanutele
huvikeskuses
VESIAEROOBIKA
E 19.00-19.45 ja
N 20.00-20.45
Sobib igas vanuses osalejatele, nii algajatele kui
edasijõudnutele tasemest
s õ l t u m a t a . Tu n d a n n a b
hea üldfüüsilise koormuse,
parandab südametegevust ja
koordinatsiooni, suurendab
lihastoonust, vähendab rasva
osakaalu organismis ning
annab hea enesetunde. Vesiaeroobika 10 korra tasu on 45
eurot ja kehtib 3 kuud. Ühe
korra tasu on 5,75 eurot.
TEKSTIIL JA TAASKASUTUS
4. veebruarist K 18.00-20.00
Kahekuuline kursus Saue
Huvikeskuse kunstiklassis.
DETAILID - varrukale, kraele,
taskule. Ühendame aplikatsioonitehnika ja vabakäestiilis õmblemise nii masinal
kui käsitsi. Loome tekstiilpilte, mida on võimalik
kasutada rõivaesemete kaunistamiseks. Kursus sobib
kõigile huvilistele! Kuutasu
16 eurot.

Voksepp; käsitööring Pitsidsatsid, skulptuuri ja pisiplastika ring, õpetaja Anneli
Lupp; keraamika ring, õpetaja Reet Vester; joonistamise
ja maalimise ring, õpetaja
Virve Laan.

13. veebruaril 2015 kell 18.00
etendub Saue Kontserdisaalis
Kuressaare Linnateatri esituses
Albert R. Gurney etendus
„Armastuse kirjad“.

AKRÜÜLMAALI KURSUS
5. veebruarist 30. aprillini
N 18.30-20.45
Saue Huvikeskuse kunstiklassis. Kursuse maht on 36 tundi.
Maalimistarbed kohapeal olemas. Juhendaja Virve Laan.
Kuutasu 25 eurot.

Osades: Piret Rauk ja
Peeter Tammearu.

Kõigile kursustele vajalik eelregistreerimine huvikeskus@saue.ee.

Näituse kujundasid ja tööd
valisid õpetajad Anneli Lupp,
Evelin Voksepp ja Virve Laan.
Selline mahukas ülevaatenäitus oli huvikeskusel
esmakordne ning andis võimaluse tööd kõrvalt vaadata

ja hinnata nii õpilastele kui
õpetajatele. Lapsevanemad,
kes otsustasid näitust koos
perega külastada, said kaasa
elada oma lapse eduelamusele, mis ongi üks huvihariduse eesmärke.

Kuressaare Linnateatri etendus
„Armastuse kirjad“

FOTOGRAAFIAKURSUS
„Jäädvusta maailma“
4. veebruarist K 19.00-20.30
Toimub Saue Gümnaasiumi
ruumis 207. Kursuse tasu on
75 eurot. Kokku 10 kohtumist.
Juhendaja Kristjan Rosin.
Registreerimine e-posti aadressil viimsifoto@gmail.com.

KLAASISULATUSKURSUS
2. märtsist E 18.30-20.00
Neli korda, juhendaja klaasikunstnik Eve Koha. Kursuse
jooksul valmib unikaalne
klaasese. Jõukohane kõigile
kunsti- ja käsitööhuvilistele.
Kursuse tasu koos kõigi vajalike materjalidega 36 eurot.

Nurgake suurest saalist. Fotod: Virve Laan

Tõlkija ja lavastaja on Peeter Tammearu, konsultant
Jaak Allik.

Ühel möödunud
sajandi kaheksakümnendate aastate sombusel
talvepäeval, kui kogu
Ameerika idarannikul
sadas lörtsi ja vihma, sai
56-aastane ühendriikide
senaator Andrew Makepeace Ladd enda kätte
tagasi paki kirju.
Armastuse kirjad tegeleb ligi poole sajandi pikkuse kirjadesse valatud
armastuslooga maailmas,
kus kirjakirjutamine oli
väga oluline suhtlemisvahend, eriti meeste ja
naiste vahel.
A. R. Gurney kandideeris näidendiga „Love
Letters“ 1989. aastal
Pulitzeri draamapreemiale.

Etendus koos vaheajaga kestab 1 tund ja 50 minutit.
Piletid hinnaga 10 eurot on

müügil E-N 15.00-18.00 Saue
Huvikeskuses ja tund enne algust
kohapeal ning Piletimaailmas.

30. jaanuar 2015 Saue Sõna
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Saue Päevakeskuses
alustab näitering ja tulevad toredad reisid
Tähelepanu!
◊ Päevakeskus kogub jätkuvalt tühje kohvipakke. Palun
tooge kõik oma tühjad kohvipakid päevakeskusesse.
Täname neid, kes juba on
meid tühjade kohvipakkidega varustanud.

Üritused
◊ 3. veebruaril kell 10.30
kohtumine Saue linnapea
Henn Põlluaasaga.
◊ 3. veebruaril kell 12.0013.00 kohtumine Teletorni
kinosaalis David Vsevioviga
„Kuidas sünnib müstiline
Venemaa?“. Tund aega enne
ja pärast kohtumist on võimalik 3-eurose piletiga sõita 21.
korrusele. Sõidame kell 10.15
raudteejaamast väljuva 191
bussiga . Palume eelnevalt
registreeruda päevakeskuses.
◊ 3. veebruaril kell 15.00
New Classic Ensemble
Vienna kontserdi külastus
Estonia Kontserdisaalis.
Sõidame vastavalt valikule
Sauelt kell 13.05 või 14.05
väljuva 191 bussiga.
◊ 4. veebruaril kell 13.00 päevakeskuse aktiivi koosolek.
◊ 8. veebruaril kell 11.00
Verdi ooperi „Trubaduur“
vaatamine kinolinalt Eesti
Muusikaakadeemias. Sõidame Sauelt kell 10.05
väljuva rongiga.
◊ 12. veebruaril kell 13.00
näitab filme Ülo Pender.
◊ 17. veebruaril kell 11.00
eakate sünnipäeva pidu
Saue Noortekeskuses neile,
kel sünnipäev jaanuaris,
veebruaris või märtsis

Valamo kloostri kirik. Foto: internet

◊

◊

◊

◊

ja aastaid 65 või enam.
Registreeruda palume päevakeskuses.
19. veebruaril kell 15.00
esinevad Senjoriitad Villa
Benitas.
20. veebruaril kell 11.00
Aino Johansoni maalide
näituse avamine.
22. veebruaril kell 11.00
ooperi „Traviata“ vaatamine kinolinalt Eesti Muusikaakadeemias. Sõidame
Sauelt kell 10.05 väljuva
rongiga.
11. märtsil kell 18.00
„Naised kunstis“ Kadrioru
muuseumis. Ülevaate naiskunstnikest, naiste rõivamoest ja ehetest, kommetest ja peremudelistest läbi
kolme sajandi teeb Kadrioru
kunstimuuseumis ekspo-

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

Pühapäev, 1. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno. Muusikaga teenib
Saue koguduse naisansambel.
Pühapäev, 8. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pühapäev, 15. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld.
Pühapäev, 22. veebruar kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.

Teisipäev, 24. veebruar kell
14.30 Eesti Vabariigi aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juures, millele järgneb
jumalateenistus Saue kirikus.
Teenistust juhatab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Keila segakoor Noodimurdjad.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.00.

neeritud kunstiteoste põhjal
kunstiajaloolane Tiina-Mall
Kreem. Hind pensionärile 3
eurot. Sõidame kell 16.05
raudteejaamast väljuva 191
bussiga. Palume eelnevalt
registreeruda päevakeskuses.
◊ 12. märtsil kell 12.00 Saue
abilinnapea Tõnu Urva näitab pilte ja räägib muljeid
Austraaliast
◊ 15. märtsil sõidame Tartu
Sadamateatrisse lüürilist
armastuslugu „Armastan!
Armastan! Armastan!“
vaatama. Etendus algab
kell 16.00 ja lõpeb 18.30.
Sauele jõuame kell 22.00.
Enne etendust jääb tunnike
omal käel ringivaatamiseks.
Buss väljub kell 12.00 Saue
kaubakeskuse juurest. Hind

30 eurot osaleja kohta. Huvilistel palume eelnevalt registreeruda päevakeskuses.

Tähelepanu
näitemänguhuvilised!
◊ Päevakeskuses alustab
neljapäeviti algusega kell
17.00 näitering, juhendab
Virko Annus.

Tähelepanu reisihuvilised!
21. ja 22. veebruar või 22. ja
23. veebruar, maaselitsa (vastlad) Setomaal koos Värska tervisekeskuse külastusega
◊ 21.veebruar Saatse kirik
ja muuseum (sõidame läbi
Venemaa), Värska veekeskus ja saunad.
◊ 22. veebruari hommikupoolik veekeskuse saunades, Värska setu muuseum.

Vaatame lauluema kuju
ja mõnd tsässonit.. Kell
14.00-19.00 sööme pliine
ja laseme liugu Obinitsa
kiigeplatsil. See on setode
komme enne pikka paastu
veel kul´atada ehk pidu
pidada. Kindlasti on kohal
leelonaised, et enne paastu
viimast korda laulda, tantsida ja pilli mängida. Need
laulud näitavad maaselitsa
tähtsust seto kultuuris, vaim
seatakse pikaks paastuajaks
valmis. Külalistele pakutakse
sel päeval pliine, kuuma teed
ja ka vähe teravamat. Vana
komme on sel päeval jää peal
liugu lasta.
◊ Hind on täpsustamisel! Giid
Katrin Stalde.
◊ Palume kiiresti registreeruda. Reisi toimumine sõltub osavõtjate arvust.
28.-31. mai, kultuurireis
Karjalasse
◊ Sõidame läbi Peterburi.
Käime Sortavalas ja selle
ümbruses, Ruskeala marmorikaevanduses. Soovijad võivad
käia ka kloostris Valamo saarel. Päevakeskuse kollektiivid
esinevad Kinnermäe vabaõhu
muuseumis, tutvume ühtlasi
ka Karjala kultuuriga. Tagasi
sõidame ümber Laadoga (pelgalt Petrozavodsikst Peterburgi on 8 tundi). Taotleme
humanitaarviisat. Hind on
täpsustamisel.

Seltsingud ja ühingud
◊ 30. jaanuaril kell 16.00
seltsingu Tammetõru koosviibimine.

JAANUARI SÜNNIPÄEVALAPSED
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

95
95
94
91
90
87
86
86
86
85
84
84

EVALD SIEM
ÜLO PENDER
ELSA AAL
VALVE TIIT
GAIDE-VELAINE
NÕEL
UNO SOOKRAU
HARRI MÄGI
ENDEL TAMM
ASTA PEETERSOO
RAUL SUITSMART
DIINA TOOMIK
MILVI LEHT
AINO TAMMERT

PALJU PALJU ÕNNE

83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81
80
80

VIGADE
PARANDUS
Kalli-Kalli Lastehoiu
õiged andmed:
Kalli-Kalli Lastehoid, aadress Vana-Keila mnt 54,
Saue linn,
telefon 53341967,
info@kallikalli.eu,
www.kallikalli.eu.

Tasub teada
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Kuidas toetada lapse kõne arengut?
Helle Torim, Kersti Pruul
Saue lasteaia logopeedid
Saue lasteaia üks tugevus on
tugiteenuste olemasolu ja kättesaadavust kohapeal. Tugiteenuste all mõeldakse logopeedilist
ja eripedagoogilist abi lastele,
kes seda vajavad. Praegusel ajal
tundub selline kohapealne abi
ainuvõimalik, aga mäletame veel
aegu, kus kõneprobleemidega
lapsi jooksutati Tallinnasse või
Keilasse abi saama.
Meie lasteaed on suur ning
kergemate ja tõsisemate kõne
ja üldise arengu probleemidega lapsi koguneb päris palju.
Abi andmisega oodata ei ole
mõtet, sest võimalikult varajane sekkumine annab parima
tulemuse. Erandiks on 3-aastased häälduspuuetega lapsed.
Neile me anname umbes aasta
aega ja selle aja jooksul paljude hääldus paraneb loomulikul teel matkimise käigus. Kui
3-aastane tuleb aga lasteaeda
praktiliselt kõnetuna, siis peab
logopeed kohe sekkuma.
Meie erilise tähelepanu all
on alati olnud järgmisel aastal
kooliminevad lapsed. Koolirühmade juures ei tegele logopeedid mitte ainult suulise, vaid
ka kirjaliku kõne arendamisega. Lugemise ja kirjutamise
eeloskustele aluse panemine
toimub ju ikka lasteaias. Kõikidel lastel ei kulge lugema
õppimine võrdselt: mõnele on
see lihtne ja nauditav, teistele aga raske ja okkaline tee.

võimaluse kogeda koos meiega
erinevaid olukordi, käia kodust
väljas, tajuda teistsugust ümbrust (eriline tähelepanu siinjuures loodusele). Nii areneb
lapse tajukogemus, laieneb
sõnavara ning tal on, millest
rääkida eakaaslastega, kodustega, teiste täiskasvanutega.

Kas unejutu lugemine või
jutustamine on vajalik, võib
ju ka mõne video lapsele
enne und käima panna?

Saue lasteaia Midrimaa logopeedid Helle Torim ja Kersti Pruul tunnevad
heameelt, kui vanemad laste arengu vastu huvi tunnevad. Foto: Andra Salutee

Neile viimastele olemegi abiks
oma erimetoodikal põhineva
lugemaõpetusega.
Meie töö saab edukas olla
koostöös rühmaõpetajate ja
lapsevanematega. Rühmaõpetajatega suhtlemine on
igapäevane ja loomulk töö
osa. Mõnevõrra keerulisem on
suhtlemine lapsevanematega,
sest otsest kokkupuudet on
suhteliselt vähe. Vahendaja
on enamasti lapse vihik, kuhu
märgime oma töö sisu, ja harjutusvara, mida saab igapäevaselt kodus kasutada. Alati
oleme rõõmsad, kui vanemad
ise huvi tunnevad ja asjakohaseid küsimusi esitavad.

Mõned küsimused on sellised,
mis korduvad ja pakuvad huvi
paljudele vanematele.

Mida saame kodus teha
lapse kõne arengu huvides?
Te saate teha väga palju ja
seda üldse mitte nii, et võtate
eraldi ette rääkima õpetamise tunni. Vajalik on pigem
koostegelemine erinevate
igapäevaste asjadega, olgu
see siis koristamine, toiduvalmistamine, poeskäimine
või lapse mängu suunamine.
Kõigi nende tegevuste ajal
suhtleme lapsega rahulikult
selgelt kõneldes ja lapse arvamust küsides. Anname lapsele

See ühiselt veedetud aeg on
ülimalt vääruslik ja kindlasti on
teie rahustav hääl lapsele parim
unerohi. Õhtuste ettelugemiste
käigus tutvub laps raamatutega,
tekib lugemishuvi ja hiljem
jõuab laps iselugemiseni. Koos
lugemine rikastab sõnavara,
õpetab kuulama ja arendab fantaasiat. Plaadijutu puhul jääb
puudu isiklikust kontaktist, võimalusest emotsioone kellegagi
jagada, ema-isa lisaselgitustest.

Kas lapsega suhtlemisel
võib kasutada nn „lapsesõnu“ (kutsu, kätu jms) või
räägime ainult grammatiliselt korrektsetes vormides
ja õigete sõnadega?
Oleneb vanusest, aga kindlasti
peab kasutama ka õigeid kirjakeelseid sõnu. Grammatiliselt
peab lapsevanema kõne olema
korrektne isegi siis, kui laps
veel kõnelemise eksib.

Millal hakata õpetama tähti?
Väga individuaalne, lapsel

peab olema huvi või tuleb see
huvi tekitada. Selleks saab
kasutada erinevaid häälikumänge ja sealt edasi minna
häälik-tähe vastavusele. 5-aastane võiks selliste mängudega
algust teha.

Kas tänapäeva laps vajab
rohkem arvutit või loodusmatka?
See on küsimus teile endale.
Mõtleme selle üle.

Kas ja millal peab parandama lapse hääldusvigu?
Kui laps hääldab mõnda
sõna valesti harjumuslikult,
mitte häälduspuude tõttu,
siis parandame. Kui mõni
häälik ei tule veel välja (R,
K), siis pole parandamisel
mõtet. Kõigepealt leidke
logopeed, kellega koostöös
omandab laps õige häälduse,
ja siis saate hakata kodus
harjutama. Parandada ei tohi
tugeva emotsiooni all olevat
või nutvat last. Kogelevat last
üldjuhul ei parandata.
Kokkuvõtteks võib öelda,
oma lapse kõige paremad
arendajad on ikka emme ja issi,
vanaemad ja vanaisad. Oluline
on, et lapse kõik erinevad erivajadused avastataks õigeaegselt
ja laps ei peaks kogema ebaedu
kodus, lasteaias, hiljem koolis.
Iga lapse tasakaalustatud ja
eakohane areng sõltub olulisel
määral meist, täiskasvanutest,
meie tähelepanelikkusest ja
professionaalsusest.

Väikeelamutele küttesüsteemide uuendamise toetus
Tõnu Urva
Abilinnapea

Politseisündmused
Põhja prefektuur
15. jaanuaril sai politsei
teate, et Saue linnas Tule
põigul pargitud veoautost
varastati kütust. Vargusega
tekitatud kahju on 740 eurot.
16. jaanuaril sai politsei
teate, et Saue linnas Tule
tänaval varastati veoautodest kütust ja rehvid. Vargusega tekitatud kahju on
2000 eurot.
18. jaanuari öösel teatati politseile, et Saue linnas Tule tänaval murti sisse
veoautosse ja varastati autoraadio, raadiosaatja, dokumendid ning diiselkütust.
Vargusega tekitatud kahju
on vähemalt 300 eurot.

Alates 18. detsembrist 2014
saab KredExile esitada toetuste
taotlusi väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks.
Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada
vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid
kasutavate kütteseadmetega.
Toetuse objekt saab olla
üksikelamu, kaksikelamu,
ridaelamu ja muu kahe korteriga elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud
lokaalküte ja energiaallika
liigina vedelkütus.
Toetuse saamise eeldus
on, et taotleja väikeelamu on
püstitatud õiguslikul alusel
ja kantud ehitisregistrisse.
Kui taotleja väikeelamule
on väljastatud ehitusluba
ehitise püstitamiseks pärast
22. juulit 1995, peab olema

tegur (COP) kütmisel
on vähemalt 4,0 (0 °C /
35 °C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu.
◊ Kütteseadme paigaldamise
projekteerimisega seotud kulu.

väikeelelamule väljastatud ka
kasutusluba.
Tegevustega seotud kulud, mis
on meetme raames abikõlblikud
◊ Väikeelamu vedelküttel
katelseadme vahetamise
kulu, sealhulgas uue kütteseadme soetamine, paigaldamine ning katelseadmete
lisatarvikute (sealhulgas
tsirkulatsioonipump, kompleksne automaatika) ja abi-

seadmete vahetamine ning
energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete
soetamise ja paigaldamisega seotud kulu.
◊ Väikeelamule õhk-vesi tüüpi
soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel
on vähemalt 3,5 (7 °C
/ 35 °C EN 14511), või
vesi-vesi (maasoojuspump)
tüüpi soojuspumpade,
mille süsteemi soojus-

Toetuse määr on kuni 40%
toetatavate tegevustega seotud
abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma
on 4000 eurot taotleja kohta.
Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste
vahendite ammendumiseni.
Toetuse taotlemiseks vajaliku informatsiooni leiate Kredexi kodulehelt http://kredex.
ee/vaikeelamu.
Informatsiooni teie väikeelamu püstitamise õigusliku
aluse ja olemasoleva kasutusloa osas saate Saue Linnavalitsuse linnamajanduse ja
-ehituse peaspetsialistilt Andres Joalalt telefonil 6790194
või e-posti aadressil a
ndres.joala@saue.ee.

30. jaanuar 2015 Saue Sõna

Kuulutused

Telefon 56681555, e-posti
aadress tanel@ahjumees.ee.

Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon www.ahjumees.ee.

Teated ja reklaam
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Lõikemööbel, liuguksed ja
garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 5029075.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust. Tel
58880999, info@EUclean.eu.
Haagiste rent Sauel. Hinnad
mõistlikud, haagised korralikud.
Info a-treiler.ee, tel 5640109.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Katused, fassaadid, üldehitus ja
viimistlustööd. E-post: marko@
artellehitus.ee, 53529476.
Valmistan vastavalt Teie soovile
tordi, koogi, kringli ja palju muud.

Tutvuda saab minu töödega FBlehel Gaili Küpsetised. Lisainfo
telefonil 569791222, Gaili.
Müük
Müüa kuiva ja toorest küttepuud,
hind alates 35 eurot / ruum.
Puud koormasse laotud, konteineris ja võrgus. Kuivad kütteklotsid võrgus. Puitbrikett 150 eurot
/ tonn. Info telefonil 5011898.
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Telefon
53593615, www.keilabrikett.ee.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Tele-

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee

fon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
Keila kesklinnas asuv kaasaegne ilusalong pakub tööd
juuksurile. Tasu käibeprotsendi
alusel või soodsa koharendiga.
E-mail kati@famille.ee. Telefon
56989669.

oma soovist teada telefonil
6660420, e-posti aadressil personal@harmet.ee või postiaadressil Tule põik 1, 76505 Saue.
Otsime autojuhti hüdrotõstukiga
konteineriveo autole. Nõutav
C-kategooria juhiluba. Asume
Sauel. Info tel 5640109.

Firma otsib oma kollektiivi
klienditeenindajat. Vajalik
arvuti kasutamise oskus. Info
telefonil 5015433.

Otsime inimest, kes oskaks ja
tahaks tegeleda vanade autode
taastamisega. Tingimused kokkuleppel, vanusepiire pole.
Info 5640109.

Otsime Veskitammi 4, Laagri
(Saue Vallavalitsus) objektile
sisekoristajat. Täpsema info
saamiseks palume helistada
telefonil 5078587.

27 aastane naisterahvas otsib
lisatööd õhtuti kas koduabilise
või lapsehoidjana Laagris ja
selle lähiümbruses. Kontakt
telefonil 51999577.

Harmet OÜ pakub tööd abitöölisele. Peamine tööülesanne on
tootmisruumide ja hoovi korrashoid, kasuks tuleb tõstukijuhi
lubade olemasolu. Palun anna

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

Kallis
ANTI KÕDAR,
hõbedast õnne,
tammist tervist,
jätkuvat elulusti
veel paljudeks aastateks!
70. juubelisünnipäeval
õnnitlevad
Galy, Kersti ja Gerli
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MASSAAŽITEENUSED
SAUE ILUSALONGIS!
• klassikaline massaaž
• spordimassaaž - 20 %
• kupumassaaž
• laavakivimassaaž - 20 %
• aroomimassaaž
• tselluliidivastane massaaž
• šokolaadimassaaž

JÜRI RATAS
VALIMISPÄEV
1. MÄRTS 2015

Meil on müügil
kinkekaardid - kingiidee.
Aadress: Sooja 1, Saue linn
Lisainfo telefonil
54544559, Svetlana või
beauty.ee
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