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Saue Muusikakool on 20-aastane
Saue Sõna
Saue Muusikakool avas uksed
2. septembril 1996. Põhiõppes
asus õppima 15 last klaveri,
kitarri, trompeti ja akordioni
erialal ning 13 õpilast ettevalmistusrühmas. Muusikaharidust jagas kaheksa õpetajat,
tunnid toimusid pärast koolitunde gümnaasiumi ruumides.
Kõik oli mugav ja lähedal.
Õpilaste arv gümnaasiumis
kasvas, ka huvi muusikakooli
vastu paisus iga aastaga suuremaks. Ruumid jäid väikseks.
Euroopa Liidu toel avas
Saue Muusikakool 2005. aastal džässistuudio löökpilliklassi
ja avara prooviruumiga ning
soetas kontsertklaveri Estonia.
20. jaanuar 2014 oli suur
rõõmupäev: gümnaasiumi juurdeehitusena valmisid muusikakooli päris omad ruumid.
Täna omandab koolis muusikaharidust üle 300 õpilase.
Õppida on võimalik kuueteistkümnel erialal kahes osakonnas (klassika ja rütmimuusika),
alustada instrumendi eelõppes
juba 3-aastaselt, laulda eri
vanuseastmes Saue Poistekoo-

ris ja vokaalansamblites, mängida bändides ja orkestris.
On märkimisväärne, et Saue
Poistekoor on suurim Eestis selles laulab ligi 200 poissi ja
noormeest - ning pälvinud nii
ise kui dirigent Elviira Alamaa
parima tiitleid festivalidel ja konkurssidel Eestis ning piiri taga.
Aastate jooksul on muusikakoolis töötanud palju toredaid
õpetajaid. Igal neist on eriline
ja oluline panus muusikakooli
ellu. Hetkel on töötajaid 34.
Algkoosseisust on koolis veel
kolm õpetajat: Kristiina Liivik,
Iljo Toming ja Ulvi Kanter.

Klaveriansambel ja õpetaja Tatjana Tsitovitš

Muusikakooli õpetajate
tänuväärt tööd on pandud
tähele

Kristiina Liivik on muusikakooli juhtinud algusest peale. Linnavalitsus
tunnustas teda Saue muusikaelu
silmapaistva edendamise ja kooli
eduka juhtimise eest tänukirjaga

Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali pedagoogi
tunnustuspreemia on pälvinud
muusikakooli õpetajad Iljo
Toming ja Juta Ross.
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa Ekspertgrupp on pidanud
kultuuripreemia vääriliseks kooli
ennast, direktor Krista Liivikut,
poistekoori ja dirigent Elviira
Alamaad ning õpetajaid: Juta
Ross, Pille Karras, Harry Illak.

Harjumaa sädeinimene
2010 oli kooli direktor Kristiina
Liivik. 2006. aastal pälvis ta
linna teenetemärgi.
2016. aasta sügisel andis
kitarriõpetaja Iljo Toming välja
noodivihiku esimest ja teist
aastat kitarri õppijatele. Enamik vihiku viisijuppidest on
tema enda välja mõeldud ja
nooti pandud.

Kooli on lõpetanud 14 lendu ja
109 õpilast, kellest 13 jätkasid
muusikaõpinguid ning tegutsevad õpetajatena või professionaalmuusikutena maailmas.
Muusikutena on Saue Muusikakooli kasvandikest endale
nime teinud Karl Kanter ja
Linda Kanter, Mairo Marjamaa
ja Holger Marjamaa, Kaarel
Liiv, Eero-Martin Kõressaar,

Ei ole konkursse ja festivale,
kust muusikakooli õpilased
ja kollektiivid auhindadeta
tagasi tulevad

Oliver Povel-Puusepp, Carol
Männamets ja Joosep Talumaa.
Täna on muusikakoolis õpetajana tööl neli vilistlast: Mairo Marjamaa, Helena Anni, Oliver PovelPuusepp ja Janno Tomingas.
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Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
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Millist puhkeparki sina näha tahad?
Saue Linnavalitsus
Hei, Saue noored! Saue Linnavalitsus
kuulutab välja Tule 4a puhkepargi ruumilise kujunduse ja vaba aja atraktsioonide ideekonkursi, sest kõige õigem on
küsida neilt, kes parki kasutama hakkavad, milline see olema peaks.

Kuhu puhkepark tuleb?
Uus puhkepark on planeeritud Saue
linna aadressile Tule 4a, kus täna on
laste mänguväljak väheste atraktsioonidega.

Mida me ootame?
◊ Puhkepark on koht, kuhu tulla, koht,
kus olla, koht, kus tegutseda.
◊ Atraktsioonid pakuvad mitmekesist
tegevust erinevas vanuses lastele ja
noortele.
◊ Et puhkeparki ümbritsevad elumajad,
on atraktsioonid müravabad.
◊ Atraktsioonid moodustavad ühtse
terviku.
◊ Pargis on vähemalt üks reljeefne
vorm, mida talvisel ajal kasutada
väikelaste kelgumäena.
◊ Pargis on ala, kus mõnusas ümbruses ja mugavalt puhata ning juttu
puhuda.

Kes võivad osaleda?
Konkurss on avatud, sellest võivad osa
võtta kõik lapsed ja noored kuni 26.
eluaastani.

Millisel kujul võistlustöö esitada?
◊ Võistlustöid võib esitada paberkandjal või elektroonselt.
◊ Oodatud on puhkepargi terviklahendused joonistuse-joonise-skeemi-projektina, mille juures sõnaline kirjeldus, aga ka huvitavad atraktsioonid
üksikuna koos kirjeldusega. Joonistus-joonis-skeem-projekt võib olla ka
vabakäeliselt paberile pandud.

◊ Kasutada võib fotosid olemasolevatest ja kasutusel olevatest atraktsioonidest.

Mis ajaks võistlustöö esitada?
◊ Võistlustööde esitamise tähtpäev on
24. märts 2017.
◊ Võistlustööd tooge kas Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7, Saue või
saatke e-posti aadressile saue@saue.
ee.
◊ Võistlustöö juurde lisage võistlustöö
nimi; töö autori või autorite nimed;
autori või autorite kontaktandmed:
e-posti aadress, telefon.

Mis on auhinnaks?
◊ Žürii valib konkursile esitatud tööde
hulgast välja parimad.
◊ Väljavalitute vahel läheb loosimisele
hulgaliselt toredaid auhindu, sealhulgas kaks peaauhinda: päev koos 10
sõbraga seikluspargis (park selgub

Tulevikus ühendab maantee
Kuuseheki tänava Topi liiklussõlmega
Laagris Maksimarketi juures
Saue Sõna
Maanteeamet projekteerib Saue linna
ja Topi liiklussõlme vahelist, ligikaudu
kahe kilomeetri pikkust ühendusteed,
mis on raudteega paralleelne ja jääb
selle Tallinn-Pärnu-Ikla maantee poolsele küljele.
Ühendustee vähendab liikluskoormust Kanama liiklussõlmes ja muudab
selle üksiti turvalisemaks. Autodel, mis
suunduvad läbi Kanama liiklussõlme
piki Pärnu maanteed Tallinna suunas,
tuleb alatasa Pärnu maanteele jõudes
ja viadukti all ümber reastudes ette liiklusohtlikke olukordi. Juhuslikud ei ole
liiklusõnnetused.
Kuuseheki tänavat ja Topi liiklussõlme ühendav maantee on kavandatud üheksa meetri laiusena, selle

kõrvale on plaanitud kergliiklustee
jalakäijatele ja ratturitele. Vääna jõele
tuleb uus sild.
Kogu lõigu valgustamist maanteeamet ette ei näe, selle rahastamine jääb
omavalitsusele, kui vald nii otsustab.
Täna käivad maanteeameti eestvedamisel uurimistööd, mis kestavad suve
lõpuni. Seejärel valmib esialgne projekt,
mis tuleb avalikustamisele eeldatavalt
2017. aasta sügisel.
Ehituseni jõuab projekt arvatavalt
2019. aastal. See sõltub mitmest
asjaolust: maade võõrandamisest, võimalikest kokkulepetest vallaga ja OÜ
Chester Universal arendusest. Et maanteeamet Topi-Saue ühendustee rajaks,
selle üks eeldus on, et OÜ Chester Universal ehitab välja Gate Tallinna nimelise arenduse siseteed.

sõltuvalt võitja vanusest) ja AHHAA
teaduskeskuse külastus.
◊ Parimad tööd kuulutatakse välja 31.
märtsil Saue Noortekeskuses.

Kellelt saan lisainfot?
Abilinnapea Riho Johanson, telefon 508
2974, e-posti aadress riho.johanson@
saue.ee.

Kui lapsed ja noored ise oma mängumaad kujundavad, siis nad hoiavad seda
ka rohkem.
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 7. veeb
ruari istungi päevakorras oli
24 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Väljastas ehitusloa kahe korteriga elamu püstitamiseks
Muskaadi 15.
◊ Väljastas Tõkke 45 üksikelamu projekteerimistingimused.
◊ Otsustas lugeda Saue linna
jäätmeveo piirkonna jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks, kuna ta ei ela
kinnistul ega kasuta seda.
◊ Tunnistas lihthankel „Saue
tervisekeskuse põhitaotluse
koostamine ja projektijuhtimine“ edukaks Marlan Law
Office OÜ pakkumuse.
◊ Andis Koondise 23 territooriumil asuvad Saue lasteaia
Midrimaa rajatised üle Saue
Linnavarahalduse varade
koosseisu.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse reiside osalustasud:
etendusele „Mamma mia“
Tartusse 30. aprillil 43 eurot
ja Rumeenia reisile 1.-8.
oktoobril 280 eurot.

◊ Kinnitas Saue Huvikeskuse
kursuste ja väljasõitude
osalustasud: meditsiin ja
sisemised rännakud 65
eurot; lihtne ja tervislik
kodukoristus 10 eurot; aiapidajate koolitus 30 eurot;
Eesti Rahva Muuseumi
ühiskülastus õpilasele 15
ja täiskasvanule 25 eurot;
Ugala teatri etenduse „Nähtamatu daam“ ühiskülastus
25 eurot.
◊ Nõustus Kaitseliidu Saue
kompanii ja Naiskodukaitse
Saue jaoskonna piduliku
jalutuskäiguga 24. veebruaril kell 15-15.30 marsruudil
Ladva 1-Kuuseheki-KütisePärnas alu p õik- Pärna salu-Vana-Keila mnt-kiriku
plats.
◊ Suunas volikogusse sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra, Saue valla
põhimääruse ja vallavalitsuse struktuuri ning taotluse
esitamise lasteaiahoonetes
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise
toetuse saamiseks.
◊ Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust
kogusummas 581 eurot 11

abivajajale, sotsiaalteenuse
toetust kahe lapse sotsiaaltranspordi kompenseerimiseks ja hoolekandeasutuse
toetust ühele isikule.
◊ Määras hooldaja kolmele
puudega isikule.
◊ Eraldas toetust mittetulundustegevuseks järgmiselt:
MTÜ-le Sagittarius 500
eurot noorsportlase osalemiseks IFAA sisemaailmameistrivõistlustel Rumeenias ning klubi noor te
tiitlivõistluste osalustasude
ja alaliidu aastamaksu tasumiseks; Saue Tenniseklubile 170 eurot meditsiinivahendite ja 24 klubisärgi
ostmiseks; MTÜ-le Saue
Mälumänguklubi 378 eurot
Saue linna esivõistluste korraldamiseks, osalemiseks
Maakilb 2017 võistlustel ja
halduskulude katteks; MTÜle Saue Taekwondoklubi 1
340 eurot noorsportlaste
osalemiseks võistlustel
Leedus, Lätis ja Soomes
ning nelja sportlase osalemiseks treeninglaagris Soomes; Saue Jalgpalliklubile
1 805 eurot Eesti MV II
liiga registreerimistasudeks

ja Lilleküla jalgpalliturniiri
halli rendikulude katteks;
spordiklubile Imperial 428
eurot treeninglaagri korraldamiseks ja halduskulude
katteks; MTÜ-le Saue MaleKabeklubi 430 eurot 2017.
aasta Saue linna meistrivõistluste korraldamiseks
ja võistlustel osalemiseks;
MTÜ-le Tondi Ratsaspordiklubi 250 eurot noorsportlase 2017. aasta võistluste
kulude katteks; MTÜ-le
Spordiklubi Saue Tammed
1 618 eurot sportlase osavõtuks veteranide MM võistlustest Uus-Meremaal, kahe
võistkonna osalemiseks
jüriöö teatejooksul, Eesti
MV stardimaksude ja EOL-i
aastamaksu tasumiseks,
sportlase osalemiseks treeninglaagris Tenerifel ja Saue
lasteaiale Midrimaa 200
orienteerumiskaardi trükkimiseks; Saue Discgolfi
Klubile 300 eurot 2017.
aasta Saue talviste meistrivõistluste korraldamiseks;
MTÜ-le Sinimustvalge Saue
300 eurot 2017. aasta
mälumängusarja korraldamiseks; MTÜ-le Harjumaa

Noorte Puhkpilliorkester
1 800 eurot XV festivali
„Visioon“ ja XX loomingu
ja improvisatsiooni päevade korraldamiseks; Saue
Kodu-uurimise Seltsingule
30 eurot arhiiviruumi üüri
tasumiseks; Saue Haridusseltsile Vitalis 800 eurot
rahvusvahelise keskkonnalaagri läbiviimiseks Helsingi
Alppila kooli õpilastega.
◊ Tunnistas lootusetuks ja
kandis 2016. aasta bilansist
välja nõuded Saue Huvikeskuse teenuste eest summas
34 eurot.
◊ Otsustas tunnustada Saue
Muusikakooli direktorit
Kristiina Liivikut Saue muusikaelu silmapaistva edendamise ja Saue Muusikakooli
eduka juhtimise eest 20
aasta jooksul.
◊ Muutis bilansiliste ja bilansiväliste varade ning sularahakassade aastainventuuride
lõppakti.
10. veebruari erakorralisel
istungil kinnitas linnavalitsus
lihthanke „Tõkke 1 pargi-jareisi-parkla pinkide, prügikastide ja teadete tahvli tarne ning
paigaldus“ hankedokumendi.

Ülevaade Saue Linnavolikogu istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavolikogu 16.
veebruari istungi päevakor
ras oli kuus küsimust.
Saue Linnavolikogu
◊ Otsustas taotleda riigi eelarvestrateegias määratud

meetmest „Energiatõhususe
ja taastuvenergia kasutuse
edendamine avaliku sektori
hoonetes” toetust Saue Linnavalitsuse projektile „Saue
lasteaia Midrimaa energiatõhususe edendamine“ ja
andis volituse Saue Vallavalitsusele esitada taotlus Ääs-

mäe lasteaia energiatõhususe parandamise projektile
toetuse saamiseks.
◊ Kehtestas riigieelarve toetusfondist raske ja sügava
puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate
sotsiaalteenuste toetamise
korra.

◊ Kinnitas Saue linna 207.
aasta eelarve.
◊ Suunas teisele lugemisel
Saue valla põhimääruse.
◊ Arutas 2017. aasta oktoobri
kohalike omavalitsuste
volikogude valimiste tulemusena moodustava Saue
Vallavolikogu otsuse eel-

nõu „Saue Vallavalitsuse
struktuuri kehtestamine“.
Otsuse saab vastu võtta
moodustuva ühendvalla uus
volikogu.
◊ Lähetas volikogu esimehe
Valdis Toomasti osalema
Eestimaa XIII talimängudel
3.-5. märtsil Valgas.

Üksi elava pensionäri toetus
Heli Joon

Mida sotsiaalkindlustusamet
kontrollib 2017. aastal?

2017. aastast hakkavad üksi
elavad vanaduspensionärid
saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust
taotlema. Sotsiaalkindlustus
amet maksab toetuse välja
pärast andmete kontrollimist.
Selleks, et saada toetust,
peab inimene vastama järgmistele tingimustele:
◊ on vanaduspensionieas;
◊ elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil 1.
aprill-30. september;
◊ vanaduspensionärile määratud
pensioni suurus jääb alla 1,2
kordse Eesti keskmise vanaduspensioni (s.o 470 eurot).
Üksi elava pensionäri toetust
makstakse välja üks kord aastas. esimene toetuse väljamaks
on 2017. aasta oktoobris.

◊ Kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 1.
aprill-30. september 2017?
◊ Kas toetuse saaja vanaduspension on väiksem kui 470
eurot?
◊ Kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel
üksi?
Andmed pensionäri vanuse ja
pensioni suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Välisriigist pensioni saaja
peab üksi elava pensionäri
toetuse saamiseks esitama
välisriigi pensioni suuruse, millele liidetakse Eestist saadava
pensioni suurus. Summa kokku
peab jääma alla 1,2 kordset
Eesti keskmist vanaduspensioni. Sotsiaalkindlustusametile

tuleb teatada välisriigist saadava pensioni suurus seisuga
1. aprill 2017 hiljemalt 31.
augustiks 2017. Selleks sobib
pangakonto väljavõte.
Andmed üksi elamise kohta
võetakse rahvastikuregistrist
perioodi 1. aprill-30. september alusel.
Kui pensionär elab üksi
lühemal perioodil, näiteks on
ta üksi elav rahvastikuregistri
andmetel alates 1. maist, siis
teda ei loeta sel kalendriaastal
üksi elavaks pensionäriks. Kui
pensionär jätkab üksi elamist,
siis järgmisel kalendriaastal on
tal üksi elava pensionäri toetuse saamise õigus.
Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada
üksi elava pensionäri toetust
ka hooldekodude elanikel ja
eestkostjatel-eestkostetavatel.

Sotsiaalkindlustusamet

◊ Tallinn 15092, Endla 8
◊ Telefon 612 1360
◊ info@sotsiaalkindlustusamet.ee
◊ www.sotsiaalkindlustusamet.ee

◊ Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad vanaduspensionärid, kelle pension on
väiksem, kui 470 eurot,
saavad üksi elava pensionäri
toetust.
◊ Kui samal elamispinnal elab
kaks pensionäri, kellest üks
saab ööpäevaringset hooldusteenust, ehk on hooldekodus, on mõlemal pensionäril õigus toetusele.
◊ Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks neist on pen-

sionär, omab ta õigust üksi
elava pensionäri toetusele.
◊ Kui pensionär elab koos
ülalpeetava lapse (lastega),
on tal õigus üksi elava pensionäri toetusele. See erisus
ei laiene olukorrale, kus
vanavanema juurde on sisse
kirjutatud lapselaps.

Toetuse maksmisel
ei arvestata:
◊ kas vanaduspensioniealine
inimene töötab või ei tööta;
◊ talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sh osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga
ja makstud toetust ei arvata
toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Sport, haridus ja noorsootöö
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Sauel käivitus Eesti
esimene droonivõistluste sari
Karola Koopuu
HOBIzone Spordiklubi MTÜ

keerulise alaga võimalikult
lihtne alustada oleks.”
Kui sa tahad oma käega
seda põnevat tehnikaspordimaailma katsuda, siis pea igal
reedel toimuvad Saue HOBIzones õpikojad, mis on kõigile
huvilistele avatud. Kutsumegi
sauelasi neist osa võtma ja
võistlema.
MTÜ-na on meie eesmärk
pisikeste droonide ja puldiautode huviliste hulka suurendada
ning pakkuda neile, kel huvi on,
võimalust selle alaga lähemalt
tutvuda.
Kõige parem on silm peal
hoida HOBIzone Drone Racing
League Facebooki lehel, et
olla kursis tulevaste õpikodade ja võistlustega. Lisainfot
leiab ka koduleheküljelt www.
hobizone.ee.
Foto: Alexei Alexeev

Saue HOBIzone käivitas jaanuaris Eesti esimese droonide
võistlussarja. Võistlusdroonid
on pisikesed, raadio teel juhitavad nelja propelleriga vilkad
lennumasinad, mida piloot
juhib läbi videoprillide, kus ta
näeb reaalajas videopilti, mida
edastab drooni pardal olev
kaamera. Nii saadakse elamus,
mis on kõige sarnasem päris
lendamisele, olles ise samal
ajal kahe jalaga maapeal.
19. ve ebruaril toimus
HOBIzones sarja teine etapp,
kus pooled osalejatest olid
lätlased. Naabrite sõnul on
HOBIzone muidu automudelitele mõeldud rada palju väljakutseid pakkuv ja põnev, sest

droonivõistlusteks pannakse
üles spetsiaalsed väravad, mida
piloot oskuslikult läbima peab.
Ehkki lätlased jõudsid mõlemas võistlusklassis poodiumile,
jäid võidud siiski Eestisse.
Meie tipp-piloodid Meelis ja
Oliver kinnitasid, et koduraja
eelis on siin kindlasti mängus. Käiakse ju regulaarselt
HOBIzone õpikodades, kus
omavahel vahetatakse kogemusi ja lihvitakse lennuoskusi.
Võistluse peakorraldaja
Rando Mere lisas veel, et kogenud piloodid panustavad väga
suure osa oma ajast algajate
abistamisele: „Meil on siin
selline sõbralik seltskond, kes
lendamas käib. Eriti hea meel
on mul selle üle, et eranditult
kõik piloodid näevad vaeva, et
uutel huvilistel selle tehniliselt

Hea töö, kolmandikud!
Krista Merilo
Klassiõpetaja
Harjumaa 3. klasside õpioskuste ainepäev leidis aset 16.
veebruaril taaskord Saue Gümnaasiumis. See on võistlus,
kus omavahel võtavad mõõtu
nutikaimad 3. klasside poisid
ja tüdrukud üle Harjumaa, iga
kool paneb välja kolmeliikmelise võistkonna.
Ainepäeval osales 31 kooli,
mõnest suuremast oli kohal
koguni kaks võistkonda.

Ülesanded olid väga
mitmekesised
Sel aastal pidid lapsed oskama
kasutada entsüklopeediat ja
atlast, lisaks oli vaja teha lihtsamaid samme arvutiklassis
tekstitöötluses ja netiotsingus,
tuli kiiresti ja täpselt arvutada,
kirjutada, lahendada ristsõna

ja uurida tulpdiagrammi ning
kõigele lisaks veel juhendi järgi
voltida. Aega kõigeks selleks oli
võistkondadel kaks õppetundi
ehk 90 minutit.
Õpioskuste ainepäeva kordaminekuks panid õla alla kõik
klassiõpetajad, kes koostasid
vahvaid ülesandeid, aitasid
neid üle vaadata ja punkte
kokku lugeda. Aitäh kõigile!
Väga hästi läks Saue Gümnaasiumi teisel tiimil, kes sai
lõppkokkuvõttes 5. koha. Võistkonda kuulusid Saskia Smitt,
Dylan Sal-Al-Saller ja Kertu
Madelene Ladva.
Võistluse teisele kohale tuli
Haabneeme kool. Pronksi kirjutas enda nimele Tabasalu
Ühisgümnaasiumi võistkond.
Ainepäeva kuldse tiitli said
aga Saue Gümnaasiumi 3. klassi
lapsed Harriet Grünberg, Helena
Ojapõld ja Marten Võrklaev.

Võistlusdroonid on pisikesed, raadio teel juhitavad nelja propelleriga vilkad
lennumasinad, mida piloot juhib läbi videoprillide, kus ta näeb reaalajas
videopilti, mida edastab drooni pardal olev kaamera. Foto: Karola Koopuu

2052 kilomeetrit kodust eemal
Kirke Kasari
Saue Noortekeskuse
noortejuht
30. jaanuari hommikul astus
Saue Noortekeskuse uksest
sisse meie uus praktikant Kölnist Saksamaalt. Tema nimi
on Helena ja ta on 18-aastane.
Helena õpib BKE-s (Berufkolleg Ehrenfeld), et tulevikus
saada õpetajaks. Tänu sellele,
et tema kõrgkool on liitunud
Erasmus+ välispraktikumi
programmiga, õnnestus tal
tulla üheks kuuks Eestisse
noorsootööd praktiseerima.
Eesti valis Helena välja paljude võimalike riikide seast,
sest ta ei olnud siin kunagi
varem käinud. Lisaks ei teadnud ta mitte midagi siinsest
elust ja just seetõttu tundus
Eestisse tulek kõige põnevam.
Helena sõnul oli tal enne
siia reisimist palju hirme ja
ta tundis ennast üsna ebakindlalt. Õnneks need tunded
möödusid kiirelt ja tänaseks
tunneb Helena end siin nagu
kodus. Väidetavalt on Eesti
nagu väike Saksamaa. Ainukeseks miinuseks on see, et
tal ei õnnestu ühestki toidupoest leida Saksamaal populaarset piimatoodet Quark-i.
Lühikese aja jooksul on
Helenal õnnestunud palju
näha. Talle meeldib väga

Helena on juba kolmas sakslasest praktikant Saue Noortekeskuses.
Foto: Saue Noortekeskus

jalutada Tallinna vanalinnas
ja veeta aega Tallinna teletornis. Viimasesse on ta jõudnud
juba kahel korral.
Lemmikkohaks on aga
kujunenud Saue Noortekeskus, kus ta veedab põhilise
Eestis-oleku aja. Helena
arvab, et kõik noortekeskuse
töötajad on väga sõbralikud ja
professionaalsed ning ta tunneb end siin väga koduselt.
Samuti on tal suurepärane
kontakt keskust külastavate
noortega.
Siin praktikal olles on ta
aru saanud, kui tähtis on
kehakeel, sest väikeste lastega suheldes ei saa alati inglise keele oskuse peale kindel
olla.

Helena on jõudnud ka
Saue Päevakeskusesse eakate
saksa keele ringi ja Saue
Gümnaasiumi õpilaste saksa
keele tundi.
Helena on juba kolmas
sakslasest praktikant Saue
Noortekeskuses. Jaanuaris lõppes 12 kuud kestnud
Euroopa vabatahtliku teenistuse aeg hispaanlannal Claral.
Sügisel võtame loodetavasti
vastu oma järgmise vabatahtliku.
Välisvabatahtlike ja -praktikantide toomisega noortekeskusesse loodame tutvustada
noortele erinevaid kultuure,
keeli, inimesi ja lihtsalt muuta
meie endi ning noorte elu
natukene põnevamaks.
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Kunstikonkursile „Minu
Eesti“ laekus 131 tööd

Mõned mõtted trollidelt, mis kõige enam lastele meelde
jäi, ja õpetaja Liisa Ojapõllult
◊ Suur tänu meid vastu võtmast. Oli väga tore ja informatiivne
käik. Me jäime väga rahule.
◊ Mulle meeldis, et sain olla linnapea - see oli nii lahe!
◊ See on väga huvitav, et kooli kõrvale tuleb spordihall.
◊ Kohtunikusaal oli nii lahe (volikogu istungite saal - toimetus)!
◊ Saue linnal on palju miljoneid, spordihalli jaoks on seda vaja!
◊ Meeldis see lõhn, mis seal oli ühes toas - noh, see kommilõhn!
◊ Mulle meeldis, et linnapea oli nii lahke.
◊ Mulle meeldis, et ühe onu nimi oli Kalev (nagu kommivabrik
– toimetus).
◊ Saue linnal on kaheksa miljonit ja pool.
◊ Spordihall maksab kuus miljonit.

Virve Laan
Saue Huvikeskuse
huvitegevuse juht
Saue Huvikeskuse korraldatud
kunstikonkursile „Minu Eesti“
laekus 131 eriilmelist tööd
üksikosalejatelt ja kaks grupitööd. Töid hindas žürii kooseisus Eve Koha, Monika Liiv,
Sirje Piirsoo, Anne-Ly Rõuk,
Virve Laan ja Kristi Paas.
Parimate tööde autorite tunnustamine on esmaspäeval,
27. veebruaril, kell 15 Saue
Gümnaasiumi aulas. Auhinnad parimatele annab Saue
Huvikeskus. Eripreemia panid
välja Saue Linnavalitsus, Saue
Noortekeskus ja Saue Lastekaitse Ühing.

Trollid ja sipsikud
linnavalitsusel külas
Saue Sõna
„Head isu, armas Eesti!”. Foto: Sirje Piirsoo

Parimaks hinnatud tööde
valik on väljas Saue Gümnaasiumi aulas. Näitus kõigi osalejate töödest on kooli fuajees

avatud kuni 27. veebruarini.
Võitjate nimekiri on nähtav
Saue Huvikeskuse kodulehel
www.sauehuvikeskus.ee.

Tulemused
7-9-aastased
I Alondra Ivask; II Rydon Allas „Vilditud suvi”;
III Piia Põder
Saue Noortekeskuse eriauhind: Ott Rosental
Saue Huvikeskuse eriauhind: Ann-Kristin Reinmann

10-11-aastased
I Anvar Poks „Aastaajad”; II Luise Lota Niitenberg, „Hullumeelne Eesti”; III Karl Matthias
Martin „Kalal”
Saue Lastekaitseühingu auhind: Anita Pihl
„Päikeseline Eesti”
Saue Noortekeskuse eriauhind: Robert Lannes
„Eesti loodus”

12-aastased
I Marilee-Cassandra Salumäe „Vana talu”;
II Markos Michelson „Eesti lauluväljak” ja
Anu-Ly Aruvald „Kodumaine tunne”; III Eliisa
Leppik „Tuulik”

„Täna algab uus elu“
Saue Kontserdisaalis

Saue Noortekeskuse eriauhind: Eliise Kiisler
„Laulupidu”

13-15-aastased
I Kaisa Kerlin Petuhov „Pikk Herman”; II Liis
Pormeister „Pealinn”; III Emma Marii Martin
„Amier”
Saue Noortekeskuse eriauhind: Axel-Martin
Tammekand „Voodi”
Saue Huvikeskuse eriauhind: Marie Vibeke
Must „Minu ilus Eesti” ja Norton Reintam
„Eestlane on ja eestlaseks jääb”

Väiksemad ja suuremad sipsikud
on linna kaardilt lasteaia üles leidnud, seda näitab õpetaja Anu Mälk.
Fotod: Sirje Piirsoo

Grupitööd
Saue Linnavalitsuse auhind ja Saue Huvikes
kuse eriauhind: Saue Huvikeskuse keraamika ringi õpilaste ühistöö „Head isu, armas
Eesti!”
Saue Huvikeskuse eriauhind: Saue Noortekeskuse kunstiringi ja käsitööringi õpilaste ühistöö „Ühes väikses Eesti linnas…”

Volikogu saalis mängis Trollide rühm läbi, kuidas linnas seadusi vastu võetakse. Uus linnapea keskel, ametiraha kaelas

Linn toetab erakoole ja eralasteasutusi
Andres Kaarmann
Abilinnapea

Saue Huvikeskus
Vana Baskini Teater tuleb 25. märtsil kell 19 Saue
Kontserdisaali etendusega „Täna algab uus elu“.
Näidendi autor Robert Caisley juhib draamakirjanduse programmi Idaho Ülikoolis ja on kirjutanud enam kui kümme näitemängu. Komöödia
„Lucky me” - meil „Täna algab uus elu” - tõi
esmakordselt lavale New Jersey Repertory Company 2014. aasta suvel.
Sara elab korteris koos oma vana isa Leoga,
kes on jäänud pimedaks ega käi enam väljas.
Seni on isal õnnestunud kõik Sara austajad
eemale peletada. Siis aga asub naabermajja
elama Tom.
Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Jaak Vaus,
tõlkija Reet Kandimaa.
Mängivad Raivo Rüütel, Külli Reinumägi, Eduard Salmistu (Rakvere Teater) ja Aleksander Ots.
Piletid hinnaga 14 / 16 eurot müügil Saue
Huvikeskuse E-N 15-18 ja Piletimaailmas.

Lasteaia koolieelikutel on
tavaks saanud Eesti Vabariigi
sünnipäeva paiku käia uurimas,
millega Saue Linnavalitsus
tegeleb.
Veebruari teisel nädalal vallutas ametnike kabinetid Trollide
rühm, puha poistevägi. Rühmas
on 18 poissi ja kuus tüdrukut.
Kolmandal nädalal tuli külla
Sipsikute rühm. Selles rühmas
on kuus last, kes sügisel kooli
lähevad, ülejäänud on 3-aastased. Nii tore oli näha, kuidas
suuremad väiksemate eest hoolitsesid ja neile abiks olid.

Tänavu jaanuaris jõustusid mitmed
seadusemuudatused, mis mõjutavad ka Saue linna ja meie õpilasi.
Siiamaani oli linnal kohustus tasuda
tegevuskulusid erakoolides õppivate
ja Saue linna elanikeregistris registreeritud laste eest. 1. jaanuarist
seda kohustust enam ei ole, nüüdsest on omavalitsusel õigus oma
õpilasi toetada.
Sellel aastal hüvitab riik erakoolidele riigieelarvest 75% tegevuskuludest. Mitmed erakoolid pöördusid
linnavalitsuse poole, kas Saue linn
on nõus hüvitama ülejäänud 25%.
Sellest johtuvalt tegi linnavalitsus
volikogule ettepaneku jätkuvalt
toetada Saue linna laste õppimist
erakoolides.
Saue lastest käib hetkel erakoo-

lides 34 õpilast, kelle hulgas on ka
sotsiaalse ja haridusliku erivajadusega lapsi, kellele on raskusi Saue
Gümnaasiumis sobiva õpikeskkonna
loomiseks.
Volikogu leidis üksmeelselt, et
Saue õpilastel võiks see võimalus
olla. Maksimaalne toetus on 22
eurot kuus. Kuivõrd enamus meie
noori õpivad Tallinnas ja seal on
õpilaskoha maksumus madalam
kui Eesti keskmine, siis näiteks
pealinna erakoolis õppiva lapse
eest maksab Saue linn sellel aastal
16,15 eurot kuus.

Linn toetab jätkuvalt
eralasteasutusi
Hea koostöö jätkub ka eralasteaedade ja -hoidudega. Selleks on
eralasteasutustega sõlmitud rahastamise raamleping, tänu millele
ei saa lapsevanema kohatasu olla

seal kõrgem kui linna lasteaias
Midrimaa. Tulenevalt koolieelse
lasteasutuse seadusest on see kuni
20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud
palga alammäärast.
Eralasteasutusi toetame jätkuvalt samaväärselt Midrimaa rahastamisega.
Tänavu on Midrimaa linnaeelarvest kaetava lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 3408
eurot aastas ehk 284 eurot kuus
ühe lapse kohta.
Jaanuari istungil planeeris volikogu linnaeelarvesse samaväärse
toetuse eralasteasutuse koha
kohta. See tähendab, et iga Saue
lapse eest maksab linn lasteasutusele toetust kuni 284 eurot kuus.
Summa oleneb sellest, mitu päeva
laps lastehoius käib. Eralastehoidudes käib keskmiselt 70 Saue last
kuus.

Linnaeelarve

Saue linna

Volikogu kinnitas Saue
linna 2017. aasta eelarve
Saue Sõna
Saue Linnavolikogu
kinnitas 16. veebruari
istungil Saue linna
2017. aasta eelarve,
mille põhitegevuse
tulud on 8 567 099
eurot ja kulud on
8 197 749 eurot.
Vastuvõetud määrus kehtestas toetuste
määrad Saue linnas.
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Sotsiaaltoetused
◊
◊
◊
◊
◊

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.
Noorte sporditegevuse toetus ühe noore kohta 10 eurot kuus.

Saue linna 2017. aasta koondeelarve
PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud
sh üksikisiku tulumaks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused

8 567 099
5 755 082
5 622 882
931 941
1 865 576

Muud tegevustulud
PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused
Muud tegevuskulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus
Saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Finantstulud ja -kulud
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Võlakohustuste võtmine
Võlakohustuste täitmine
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS
Põhivarade amortisatsioon (arvestuslik)

14 500
8 197 749
415 661
7 782 088
369 350
-3 548 991
5 090 234
1 634 997
-93 754
3 049 727
3 300 000
250 273
-129 914
1 000 000

Hallatavate asutuste eelarved 2017
Linnavalitsuse hallatav asutus
Saue Gümnaasium
Saue Linnavarahaldus
Saue lasteaed Midrimaa
Saue Muusikakool
Saue Noortekeskus
Saue Huvikeskus
Saue Linna Raamatukogu
Saue Päevakeskus

Põhitegevus
Tulud
1 660 955
103 040
190 325
96 422
33 889
37 306
7 978
9 408

Kulud
2 071 817
1 609 424
1 119 329
423 005
223 255
198 582
87 830
77 773

Investeerimistegevuse eelarve 2017
PÕHIVARA SOETUS
sealhulgas
Nurmesalu 9 koolihoone, ujula renoveerimine, koolispordihall, muusikakooli
ventilatsioon
Teed-tänavad, tänavavalgustus, kergliiklusteed
Ühendvalla haldushoone
Koondise 23 lasteaiahoone renoveerimine, õueala valgustus
Muud linna üldised investeeringud (sh puhkealad, mänguväljakud, seikluspark, bussiootepaviljonid, turvakaamerad jms)
Saue linna esmatasandi Tervisekeskus
ÜVK lisatööd
Linnakorterite renoveerimine
Saue Muusikakooli õppeinventar
Saue Gümnaasiumi õppeinventar
Saue lasteaia Midrimaa õue- ja õppeinventar
Kütise 4 osaline renoveerimine
KATTEALLIKAD KOKKU
sealhulgas
Laen
Projektitoetused
Teistelt isikutelt
Linnaeelarve

5 090 234
1 898 880
1 502 935
832 025
641 030
72 000
70 000
24 126
15 000
10 000
9 000
8 238
7 000
5 090 234
3 300 000
1 004 999
629 998
155 237

Ingrid Niid
Finantsjuht
Saue linna 2017. aasta eelarve
märksõnad.
◊ Saue linna lasteasutustes
väärtuspõhise õpikäsitluse
põhimõtete rakendamine.
◊ Kõikidele vanusegruppidele
mitmekülgsete võimaluste
tagamine tervise edendamiseks ja vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks, kus
olemasolevate võimaluste
avardamiseks rajatakse uusi
kergliiklusteid ja alustatakse
spordihalli ehitamisega.
◊ Saue linna turvalisuse tagamine.
◊ Alustatakse nutika tänavavalgustuse rajamisega.
Saue linna 2017. aasta eelarve
on jaotatud erinevate sisuliste
meetmete lõikes, iga meetme
puhul on välja toodud eesmärkide sihttasemed ja rahalised
vahendid eesmärkide saavutamiseks, vt täpsemalt www.
saue.ee.
Saue linna eelarve on tekkepõhine.

Põhitegevuse tulud
2017. aasta eelarves on prognoositud põhitegevuse tuludeks
8,6 miljonit eurot, mis on 0,7%
enam kui 2016. aasta eelarve
tekkepõhine täitmine.
Põhitegevuse tuludest 67%
ehk 5,8 miljonit moodustab
tulumaks. Teenuste müügist
kogutakse eelarvesse 11% ehk
0,9 miljonit eurot. 2017. aastal suureneb lapsevanemate
osalustasu lasteaias, mis on
sõltuvuses Vabariigi Valitsuse
kehtestatud alampalgast (lasteaia osalustasu Saue linna
lastele tõuseb 47,30 eurolt
51,70 eurole). Veidi suurenevad ka teiste hallatavate asutuste erinevad huvitegevuse
tasud, välja arvatud Saue
Muusikakool, kus põhiõppe
tasu ei muutu ja on 2017. aastal 43 eurot. Saadud toetused
moodustavad eelarve tuludest
22%, ulatudes 1,9 miljoni
euroni. Kasv on peamiselt
seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate alampalga
tõusu ja õpilaste arvu kasvuga
Saue Gümnaasiumis.
Linna peamise tuluallika,
üksikisiku tulumaksu, prognoosi üldine alus on Rahandusministeeriumi sügisene majandusprognoos, milles prognoositakse palga nominaalkasvuks
5,5 protsenti. Tulumaksu
laekumise mõjuteguriteks on
maksumaksjate arvu ja sissetulekute tegelik muutus.

Muud
tegevustulud
0,2%

Sissetulekud

Saadavad
toetused
21,8%

Maksutulud
67,1%

Omatulud
10,9%

Rahandusministeeriumi
andmetel oli Saue linnas
2015. aastal keskmiselt 2839
maksumaksjat. 2016. aasta
11 kuu lõpuks oli Saue linnas
2803 maksumaksjat, aasta
keskmiseks prognoositakse
2820 maksumaksjat (vähenemine 2015. aastaga võrreldes
0,7 protsenti). 2017. aasta
eelarve on koostatud eeldusel, et maksumaksjate arv ei
vähene.

Põhitegevuse kulud
2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks
8,2 miljonit eurot, mis on 0,6
miljonit eurot ehk ligi 9% enam
kui 2016. aasta tegelik kulu.
Põhitegevuse kuludest 5%
on kavandatud erinevateks toetusteks ja eraldisteks ning 95%
tegevuskuludeks.
Toetuste ja eraldiste eelarvesse on kavandatud kokku
415 700 eurot. Lisaks erinevatele otsetoetustele kaetakse
linnaeelarvest kulud üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, psühholoogilisele nõustamisteenusele, tugikeskuste
teenustele, psühhoteraapiale
jt olulistele teenustele. Alates
2017. aastast on bussi-, rongija invatranspordi toetus (158
900 eurot) ning koolilõuna ja
lasteaiatoidu hinnavahe toetus (80 200 eurot) kajastatud
majanduskuludes (varem toetuste grupis)
Majandamis- ja personalikuludeks koos reservfondiga on
planeeritud 7,8 miljonit eurot,
eelarve suureneb võrreldes
2016. aasta tegeliku kuluga
10%. Ühinemisega ja 2017.
aasta sügisel toimuvate valimiste tõttu suurenevad kulud
52 400 euro võrra.
Personalikulude eelarve
kogumaht põhitegevuse kogueelarvest on 63%, kokku sum-
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2017. aasta eelarve

d

Väljaminekud

Maksumaksjate arvu, tulumaksu
ja sissetulekute muutus 2009-2017
Üldvalitsemine
12%

Tulumaks

10,00%
5,00%

Sotsiaalkeskkond
77%

Elu- ja looduskeskkond
4,2%
Tehniline
infastruktuur
4,1%

0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%

Ettevõtlus,
tööhõive
2,7%

2009

2011

2012

2013

2014

Maksumaksjate arv (parem skaala)

2015

2016

2017 progn

2 920
2 900
2 880
2 860
2 840
2 820
2 800
2 780
2 760
2 740
2 720

Sissetuleku kasv (vasak skaala)

Tulumaksu laekumise kasv (vasak skaala)
Joonis 1. Maksumaksjate arvu, tulumaksu ja sissetulekute muutus 2009-2017

mas 5,1 miljonit eurot. Saue
linnas on 2017. aastaks kokku
kinnitatud 281,6 ametikohta ja
arvestatud on kolme uue ametikohaga, neist kaks õpetajad
ja kultuuritegevuse juht. Lisaks
koosseisulistele ametikohtadele
arvestatakse eelarvesse ühekordsete võlaõiguslike lepingute
kulud, tasud volikogu tööst osavõtu eest ja puhkusekohustuse
reserv. Võrreldes 2016. aasta
tegeliku kuluga, kasvavad personalikulud koos täiendavate
ametikohtade loomisega keskmiselt 7%.
Linna majandamiskuludesse
on arvestatud üle 20 000m²
suletud netopinna, 36,6 km
teede-tänavate, 14,8 km kõnnija kergliikusteede ning üle 30
ha haljasalade haldamise, hooldus- ja remondikulud.
Saue Gümnaasiumis õpib
957 õpilast, Saue lasteaias
Midrimaa on 341 last, Saue
Muusikakoolis 115 põhiõppe
õpilast. Täiendavalt ostetakse
haridusteenust 113 õpilasele,
kellest 35 käivad erakoolides,
ja 16 lasteaialapsele. Linn osaleb 50 alla 3-aastase lapsele
laste päevahoiuteenuse ostmisel. 2017. aastal on kavas senisest enam panustada IT arendamisele, et lihtsustada eelarve
koostamist, lastevanemate ja
hallatavate asutuste igapäevast
suhtlust ning pakkuda muid
kaasaegseid e-teenuseid.

Investeerimistegevus
2017. aasta eelarves on planeeritud põhivara soetuseks
5,1 miljonit eurot, mis on 3,8
miljoni euro võrra rohkem kui
2016. aastal põhivara soetati.
Investeeringute eelarvest
50% on kavandatud haridusvaldkonda, 30% on kavandatud
teede ehituseks ja remondiks,
16% ühendvalla vallamaja ehitamiseks, 2% sotsiaalsesse

kaitsesse (eelkõige Saue esmatasandi tervisekeskuse projekteerimine), 1% kultuuri ja vaba
aja valdkonda (mänguväljakud,
seikluspark) ja 1% jaguneb
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ning hallatavate asutuste põhivara soetuste vahel.
Teede ja tänavate investeeringute eelarvesse on kavandatud tööd Kütise, Kasesalu,
Kakao tänavatel ja Tule põik
tänaval, Kuuseheki tänava
kõnniteel ning Kadaka piirkonna ülekäiguradadel. Koostöös korteriühistutega on kavas
parandada Tule 6, Kütise 3,
Koondise 5, Koondise 7 ja
Kütise 5 majaesiseid kõnniteid. Linnalise meetme rahastuse abil alustatakse Keila
maantee äärse kergliiklustee
rajamisega. Renoveeritakse
kolm bussiootepaviljoni ja
alustatakse nutika tänavavalgustuse projektiga.
Kavas on alustada koolispordihalli ehitamisega, teha
ujulas kapitaalremonti, parandada koolimajas venilatsiooni ja
lasteaia soojapidavust, rajada
laululava juurde seikluspark ja
Tule 4a kinnistule mänguväljak.
Jätkatakse turvakaamerate paigaldamisega linnaruumi. Renoveeritakse linnale kuuluvaid ja
seni remontimata kortereid.
2016. aastal poolelijäänud
Saue lasteaia Midrimaa rühmaruuni ehitus jätkub 2017.
aastal. Samuti jätkatakse Saue
linna esmatasandi tervisekeskuse projekteerimisega.
Investeeringute katteallikateks on planeeritud laen, sihtfinantseeringud ja linna likviidsed vahendid, laenu võetakse
3,3 miljonit eurot. Käesoleval
aastal on linna omafinantseerimisvõime ehk põhitegevuse
tulude ja põhitegevuse kulude
vahe 369 tuhat eurot ehk 4,3%
põhitegevuse tuludest.

Põhitegevuse
kulud
Toetused sisu
alusel (ümardatud saja euro täpsuseni)
415 661
2017. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kuludeks 8,2 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit eurot ehk ligi
Sissetulekust
mittesõltuvad
toetused kokku, sh
165 200
9%
enam kui 2016.
aasta tegelik kulu.
Põhitegevuse kuludest 5% on kavandatud erinevateks toetusteks ja eraldisteks ning 95% tegevuskuludeks.
Puuetega
isikuteeelarvesse
hooldaja-onjakavandatud
hooldeteenuse
toetus
58 200
Toetuste
ja eraldiste
kokku 415
700 eurot. Lisaks erinevatele otsetoetustele
kaetakse
linnaeelarvest kulud üldhooldusteenusele, tugiisikuteenusele, psühholoogilisele nõustamisteenusele, tugikeskuste
Eakate sünnipäevaja jõulutoetus
44 400 toetus
teenustele,
psühhoteraapiale
jt olulistele teenustele. Alates 2017. aastast on bussi-, rongi- ja invatranspordi
(158 900 eurot) ning koolilõuna ja lasteaiatoidu hinnavahe toetus (80 200 eurot) kajastatud majanduskuludes
Eelkooliealise
koduse lapse toetus
31 200
(varem
toetuste grupis)

Sünni- ja
koolitoetus
Toetused
sisu
alusel (ümardatud saja euro täpsuseni)
415 661
Sissetulekust mittesõltuvad toetused kokku, sh
165 200
Matuse-isikute
jm ettenägematud
toetusedtoetus
Puuetega
hooldaja- ja hooldeteenuse
58 200
Eakate sünnipäeva- ja jõulutoetus
44 400
Sissetulekust
sõltuvad
toetused kokku, sh
Eelkooliealise
koduse
lapse toetus
31 200
Sünni- ja koolitoetus
21 400
Riiklik toimetuleku- ja vajaduspõhine toetus
Matuse- jm ettenägematud toetused
10 000
Sissetulekust sõltuvad toetused kokku, sh
95 600
Ühekordne sotsiaalabitoetus
Riiklik toimetuleku- ja vajaduspõhine toetus
58 100
Ühekordne
sotsiaalabitoetus
37 500
Toetused, eraldised mittetulundusühingutele
Toetused, eraldised mittetulundusühingutele
104 900
Toetused
kultuurija
spordiklubidele
88 000
Toetused kultuuri- ja spordiklubidele
Toetus Kaitseliidu Saue malevale, abipolitseinikele
8 500
Toetus
kirikutele
Toetus
Kaitseliidu Saue malevale, abipolitseinikele 5 100
Tegevustoetus Saue linna Invaühingule
3 300
Liikmemaksud
ja muud ülekanded
38 300
Toetus kirikutele
Linnade Liidu ja Harjumaa Omavalitsusliidu liikmemaks
16 300
Tegevustoetus Saue
linna Invaühingule
Ühistranspordikeskuse
liikmemaks
ja täiendavate bussiliinide 22 000
kulude kompenseerimine
Liikmemaksud
ja muud ülekanded
Stipendiumid,
preemiad
11 800
Aasta õpetaja, aasta noorsootöötaja, aasta tegu
6 200
Linnade Liidu
ja Harjumaa Omavalitsusliidu liikmemaks
Stipendiumid
vahetus(üli)õpilastele
5 600

21 400
10 000
95 600
58 100
37 500
104 900
88 000
8 500
5 100
3 300
38 300
16 300

Ühistranspordikeskuse
liikmemaks
ja täiendavate
bussiliinide
kulude
kom000
Majandamisja personalikuludeks
koos reservfondiga
on planeeritud
7,8 miljonit
eurot,
eelarve22
suureneb
penseerimine
võrreldes 2016. aasta tegeliku kuluga 10%. Ühinemisega ja 2017. aasta sügisel toimuvate valimiste tõttu
suurenevad kulud 52 400 euro võrra.
Stipendiumid, preemiad

11 800

Aasta õpetaja, aasta noorsootöötaja, aasta tegu

6 200

Stipendiumid vahetus(üli)õpilastele

5 600

Põhitegevuse kulud majandusliku sisu alusel valdkonniN 2017.aastal
võrreldes 2016.aasta täitmisega (tuhat eurot)
6 000
29%

5 000
4 000
3 000

12%

10%

2 000
1 000
0

8%

0
2017

2016

Haridus

2%

0
2017

2016

Üldised
valitsussektori
teenused

2017

0
2016

Vaba aeg, kultuur,
religioon

0

-3%
2017

2016

0
2017

Sotsiaalne kaitse

2016

Majandus

majandamiskulud

personalikulud

majandamiskulud

personalikulud

antavad toetuses

muutus

0
2017

2016

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%

Muud

Joonis 2. Põhitegevuse kulud valdkondade lõikes 2017 võrreldes 2016 (tuhat eurot)
Personalikulude eelarve kogumaht põhitegevuse kogueelarvest on 63%, kokku summas 5,1 miljonit eurot. Saue
linnas on 2017. aastaks kokku kinnitatud 281,6 ametikohta ja arvestatud on kolme uue ametikohaga, neist kaks
õpetajad ja kultuuritegevuse juht. Lisaks koosseisulistele ametikohtadele arvestatakse eelarvesse ühekordsete

Varia
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Muusikakooli 20. sünnipäeva
rõõmus muusikanädal
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor
Henri Kirschenberg.
Fotod: PartnerAkro

Medalid
akrobaatika
võistluselt
Merit Ridaste
MTÜ Akropesa
projektijuht, treener
Akrobaatikakool PartnerAkro
osales 18. veebruaril üliedukalt Tallinnas TalveAkro 2017
individuaalvõistlusel. Saue ja
Keila rühmad tõid koju kokku
neli kulda ja ühe pronksi.
Saue lastest sai mini
A-klassi poistest esikoha
Henri Kirschenberg ja tüdrukutest Eilin Beilmann.
Suurepärase soorituse
tegi Mia Lola Uustalu, kes
jäi mini A-klassis jagama
4.-5. kohta.
Lisaks astusid nooremad
lapsed Akrokese festivalil
üles ühiskavadega.

Eilin Beilmann

Saue Muusikakool tähistas 20.
sünnipäeva 6.-10. veebruaril
muusikanädalaga. Esmaspäevast neljapäevani olid kammersaalis pärastlõunased kontserdid „Õpilaselt õpilasele“, mida
käisid kuulamas õpilased, õpetajad, muusikasõbrad ja pered.
Esmaspäeval esines noorte
meeste koori ansambel, klaveri,
klarneti ja kitarri eriala õpilased
ning kitarriorkester koos õpetaja, kitarrist Iljo Tominguga.
Teisipäev oli klaveri, saksofoni ja löökpillide eriala õpilaste
päralt. Üllatusesineja oli jazzsaksofonist, õpetaja Aleksander
Paal.
Kolmapäeval olid rahva ees
viiuli, klaveri ja akordioni eriala
õpilased ning ansamblid ja üllatusesinejad - jazzviiuldaja Liis
Lutsoja koos akordionist Jaak
Lutsojaga.
Neljapäev oli fagotti, laulu,
trompeti, flöödi eriala õpilaste
ja ansamblite päev. Üllatasid
õpetajad: trompetist Jaak Oserov, flöödimängija Peeter Malkov ja fagotist Kadri-Ann Nuut.
Muusikanädalat oli Saue
Gümnaasiumis tunda iga päev.
Helises koolikell, mis oli seatud
muusikakooli laulu „Muusika“
katkenditele, autor allakirjutanu.
Vahetunnikontserdid kooli aulas
lõid rõõmsa meeleolu ja tõid
elava muusika noortele lähemale.

On ju kitarriorkester. Foto Sirje Piirsoo

Vaata
◊ Sünnipäevafilm: https://www.youtube.com/
watch?v=DBJA6pL4vLQ
◊ 10. veebruari kontsertaktuse video: I osa https://www.youtube.com/watch?v=mrviA5xkG2U; II osa https://www.youtube.com/watch?v=pBoSOoVWqoY
◊ Pildid muusikanädalast: www.sauemk.edu.ee ja muusikakooli FB lehel
◊ Saue Muusikakooli juubel 9. veebruaril Klassikaraadio
saates „Delta“, saatejuht Tarmo Tiisler: http://klassikaraadio.err.ee/v/delta/loigud/442dde0d-69ae-4afa-b8a44499204b7cd5/delta-saue-muusikakool-20
Nädala lõpetas 10. veebruaril kooli 20. sünnipäeva
pidulik kontsertaktus, milles
astusid üles Saue Poistekoor,
orkester, õpilased, õpetajad,
külalised-vilistlased Linda
Kanter, Karl Kanter, Jasper
Alamaa, Holger Marjamaa ja
Aleksander Paal.

Pärast kontsertaktust oli esitlusel double CD-plaat ja raamat
„Saue Muusikakool 20“. Klassikalise ja jazzmuusika plaatidel
on 2011.-2016. aastate salvestused lõpetajate lõpueksamitelt.
Raamatust saab lühiülevaate
muusikakooli tegemistest aastatel 1996-2016.

Saue
Muusikakool
tänab
◊ Kunstnik Mart Kivisilda
sünnipäevale kujunduse
loomise eest.
◊ OÜ-d Akriibia, Lembit
Michelsoni ja Õie Õlli
raamatu koostamise ja
väljaandmise eest.
◊ Operaator Alexei Alexeevit
sünnipäevafilmi eest.
◊ Muusikanädala ettevalmistuse ja läbiviimise eest
kõiki esinejaid, külalisi ja
õpetajaid.
◊ Suurepäraste kinkide eest
kõiki sõpru.

Ettevõtete ja tööotsijate kohtumispaik – töö- ja karjäärimess
Eesti Töötukassa
Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakond korraldab 7.
märtsil töö- ja karjäärimessi,
mis leiab juba teist korda aset
Kultuurikatlas. Messilt leiab
erinevaid tööpakkumisi, põneva
seminariprogrammi, karjäärinõustamise ja palju muud
huvitavat. Osalevad tööandjad,
messi kava ja seminariprogrammi leiate töömesside kodulehelt www.toomess.ee.

Kellele mess mõeldud on?
Kõigile: töötavatele ja tööd otsivatele, õppivatele ja pensionipõlve pidavatele, eesti emakeelega ja muud keelt kõnelevatele
ning vähenenud töövõimega
inimestele.

spetsialisti ametikohti, täis- ja
osalist tööaega, lühiajalisi töö
ampse ja hooajalisi töökohti.

Millist tegevust leiavad
messilt noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aitavad
tööd valida, CV-d kirjutada,
teste teha, õpetavad, kuidas
töövestlusel käituda. Kui mõnel
noorel on soov välismaale tööle
minna, saab rääkida Euroopa
töövahendusvõrgustiku EURES
esindajatega, kes tutvustavad
tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida teise
riiki elama asumisel silmas
pidada. Esindatud on kutseõppeasutused.

Mitu ettevõtet messil osaleb?

Kas pensionipõlve pidaval
inimesel tasub ka messile
tulla?

Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigisektori
asutused. Pakutakse lihttööd ja

Kindlasti. Et Eesti seisab silmitsi töökäte nappusega, värbavad ettenägelikud ja mitme-

külgseid inimsuhteid väärtustavad ettevõtted juba praegu hea
meelega vanemaealisi inimesi,
pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise võimalusi.
Ümber on lükatud mitmed
varasemad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks
on välja selgitatud, et ligikaudu
70% vanemaealistest inimestest ei puudu töölt haiguse
tõttu. Samuti ei vasta tõele,
et õppimisvõime vanusega
halveneb. Vastupidi, sõnavara
ja jutustamisoskus muutuvad
hoopiski paremaks.

Mida põnevat messil veel
toimub?
Karjääriseminaril „Meie inimesed - meie võimalused 2.0“
arutletakse, kas ja miks valida
infotehnoloogia, kes on IT-virtuoos - kas patsiga poiss või hoopis tüdruk -, kas ettevõtte väärtuse loovad inimesed või nende
loodud IT-lahendused jne.

Toimuvad erinevad töötoad.
Menukaks on osutunud ettevõtlusega seotud ning stressist
ja läbipõlemise ennetamisest
kõnelevad töötoad.
Messikülastajate küsimustele vastavad spetsialistid
maksu- ja tolliametist, tööinspektsioonist ja sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inimesi ühendavad
organisatsioonid.

Messil saab tasuta karjäärinõu, karjäärinõustamisele võib
tulla juba töötavgi inimene.
Nõustame CV koostamisel ja
aitame valmistuda tööintervjuuks.
Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad
alati tulla tasuta nõustamisele
töötukassa Lilleküla büroosse.
Lisainfo lehel w w w.minu
karjaar.ee.

Töö- ja karjäärimess kevad 2017
„Meie inimesed – meie võimalused!“
7. märtsil 2017 kell 12–18 Kultuurikatlas
(Põhja pst 27a, Tallinn; http://kultuurikatel.ee)
Messil osaleb ligi 100 tööandjat riigi- ja erasektorist
Põnev seminariprogramm otsib vastuseid küsimustele: kas oskuste aasta
toob insenere, kas IT-haridus massidesse on võimalik, kas firma väärtuse
loovad inimesed või nende loodud IT-lahendused, patsiga poiss või hoopis
tüdruk, millist väärtust loovad juutuuberid jne?
Nii mess kui ka seminar on kõigile tasuta.
Täiendav info www.toomess.ee.
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Saue vanadaam Hilja Mallene on Eesti riigiga üheealine
Saue vanadaam Hilja Mallene
sai 17. veebruaril 99-aastaseks, sama vana on meie riik.
Sestap oli sümboolne, et kui
särav ja mõnusa huumorimeelega vanaproua Nõmmel jaamarestoranis Elsa nädal varem
sugulaste seltsis kellaviieteega
99. sünnipäeva tähistas, oli
istumine just Juhan Kuke Eesti
Panga hoonest pärit töölaua
taga, kus 99 aastat tagasi kirjutati Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest.
Ja mõelda - proua Hilja sünnipäevalaua taga saab istuda
koos viis põlve.
Hilja Mallene sündis Harjumaal Vaidas Kuusiku talus pere
esimese lapsena. Nagu tollal
igal pool Eestis, tuli ka Hiljal
õrnas eas hakata peret aitama:
lapsi hoida, loomi talitada,
pesu pesta ja triikida. Pere oli
6-lapseline, pärast Hiljat sündis veel neli õde ja vend.
Lapseeast on Hiljal lehmalüpsilugu rääkida. Ema-isa läk-

Foto: erakogu

Saue Sõna

sid hommikul heinamaale, mis
asus kaugel ja kust koju tuldi
alles õhtul. Sigade ninaesise
eest hoolitsemine ja lehmade
lüpsmine jäi väikese Hilja hooleks. Eks ta nii 8-aastane oli.
Oli palav, vereimejaid putukaid palju ja lehmad rahutud jooksid kiini, nagu öeldi. Piima
sai pisike tüdruk küll kätte, aga
koju polnud tilkagi viia, sest
lüpsiku lõid lehmad ümber.
Kooliminekki jäi Hiljal hilisemaks, sest ta pidi ema nooremate laste hoidmisel aitama.
Ta on lõpetanud 6-klassilise
kooli Vaidas ja hiljem käinud

Ravila kodumajanduskoolis.
Hilja ütleb, et tööd on ta
kogu elu teinud, pensionipõlve
jäi pidama alles 82-aastaselt.
Töötanud on ta peamiselt lastekaitse alal: Kose rajooni rahandusosakonnas, Harju rajooni
täitevkomitee rahandusosakonnas - hiljem Tallinn ja Harju
liideti - , aga ka taasiseseisvunud Eestis. Tollal tegeles lastekaitse paljulapseliste perede ja
vallasemadega. Ei tuntud veel
termineid üksikema, vabaabielu
või kärgpere. Tööelu algas Hiljal
aga Vaida külanõukogu ja Rae
valla täitevkomitee sekretärina.

Kevadtalv Saue Päevakeskuses
◊ 28. veebruaril kell 13 esineb
ansambel Rukkilill Mustamäe Päevakeskuses.
◊ 3. märtsil kell 18.30 lauluklubi.
◊ 6. märtsil kell 10 külastame
Kadrioru lossi administratiivhoonet, neobarokkstiilis ehitis
aastast 1938. Kaasa võtta
isikuttõendav dokument ja
vahetusjalatsid. Registreeruge kohe päevakeskuses.
Külastuseks on vajalik osavõtjate nimekiri isikukoodidega.
◊ 8. märtsil kell 15 naistepäevakontsert päevakeskuses.
Esinevad naisansamblid:
Rukkilill Sauelt ja Cantus
Turbast.
◊ 9. märtsil kell 13 raamatuklubi.
◊ 22. märtsil külastame Tallinna loomaaia uut õppe-

ja teaduskeskust. Info- ja
reklaamiosakonna juhataja
Inari Leimann tutvustab
õppe- ja teadusklasse. Konverentsisaalis vaatame filmi
loomade safarist ja selle
mõjust loomadele. Soovijad
külastavad laste loomaaeda
ja elevandimaja. Loomaaia
pilet maksab 4 eurot, kino
pilet 2 eurot, mis makstakse kohapeal loomaaia
kassasse. Vajalik registreerimine.
◊ 30. märtsil kell 15 räägib
Aidu Ots Madagaskari muljetest ja näitab pilte.
◊ 6. aprillil vaatame Tallinna
D raamate atri etendus t
„Pangalaen“. Pilet maksab
15,20 eurot. Vajalik eelnev
registreerimine päevakeskuses. Maksta saab Saue

Linnavalitsuse kassasse
või arveldusarvele, selgitus
„Pangalaen“. Rekvisiidid ja
täpsem teave päevakeskuse
kodulehel.
◊ 30. aprillil teatrireis Tartusse muusikali „Mamma
mia“ vaatama. Reisi maksumus on 43 eurot. Kellel
on pileti eest juba 24 eurot
tasutud, neil palume maksta
19 eurot. Küsimuste puhul
palun pöörduge päevakeskusesse. Maksta saab Saue
Linnavalitsuse kassasse
või arveldusarvele, selgitus
„Mamma mia“.

Seltsingud
◊ 7. märtsil kell 10 Saue Linna
Invaühingu koosolek.
◊ 31. märtsil kell 16 seltsingu
Tammetõru koosviibimine.

II maailmasõda läinud Vaidast õnneks mööda. Siiski matnud Hilja isa viljakotid maha,
võtnud lapsed-lehmad kaasa
ja evakueerunud Soosalu tallu.
Nimigi ütleb, et talu keset sood
asus. Ema - pere julgem pool keeldunud kodu maha jätmast.
Märtsipommitamise ajal oli
Hilja Tallinnas õel külas. Ilmselt
neiud teatriskäiku plaanisid,
sest teatripisik on Hiljal kogu
elu küljes olnud. Kui põrgu
valla pääses, läksid nad maja
keldrisse, ja kui pommitamises
vahe tuli, otsustasid kodutee
Vaidasse ette võtta. Tondilt nad
aga edasi ei läinud, jäid sõjapõgenike laagrisse, kus süüa
anti ja põrandal magamiskohta
pakuti.
Hommikul maja juurde
tagasi tulnuna leidsid nad eest
tuhahunniku. Alles oli vaid tünn
suitsulihaga, mille õde oli õue
tõstnud.
Et elu tahtis mingil põhjusel
nii, jäi Hilja üksikuks, kuid lapsi
ja noori on tal kogu aeg ümber
olnud. Ta on aidanud õdede

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

11. aprill
◊ Kell 9-10 tervisevõimlemine
(juhendaja Elena Kalbus)
noortekeskuse II korruse
väikeses võimlemissaalis.
◊ Kell 9-10 daamide võimlemine (juhendaja Jane
Põldmäe) noortekeskuse I
korruse suures saalis.
◊ Kell 10 eakate toitumisteemaline arutelu noortekeskuse I korruse suures

Koguneme kell 10.50 Tõkke tänava pargi & reisi
parklas, sealt liigume koos koristusalale.
Pane selga välitöödeks sobilikud riided ja kätte
töökindad. Võimalusel võta kaasa saag.
Talgupäev kestab orienteeruvalt kuni kell 15.00.
Talgujuht ja info: Riho Johanson, telefon 508 2974.
Võimalusel palun saada osalemisest info e-posti
aadressile riho.johanson@gmail.com.

saalis. Toitumisnõustaja
Mirko Miilits on tegelenud
just eakate toitumisprobleemidega ja kinnitab, et
kunagi ei ole hilja teha
elus muudatusi. Soovijad
saavad lisaks tasuta loengule 5 euro eest (maksmine kohapeal läbiviijale)
teha ala parimatel aparaatidel sisemise tervise
mõõtmise, millele järgnevalt saab juhatust edaspidiseks.

12. aprill
◊ Kell 11 kepikõnd.

13. aprill
◊ Kell 12 loeng „Tervistavad
kristallid“.

Veebruarikuu
sünnipäevalapsed

Tule talgupäevale Saue linnas!
18. märts 2017, algus kell 11.00.
Koristame Suurevälja tee raudteeülesõidukohast
Keila suunas viiva kergliiklustee äärse metsalõigu
alusvõsast ning kuivanud ja murdunud puudest.

lapsi ja nende lapsi - kõiki teatripisikuga nakatades. Kust Hilja
selle pisiku külge sai, ei oska ta
öelda, aga vaatas ta omal ajal
kõik teatritükid ära ja käis läbi
kõik kultuuriülikooli kursused.
Kogu elu on vanadaam
elanud Harjumaal. Vaid mõne
aasta oli nooruses Viljandis tädi
juures. Sauele kolis ta 1960.
aastal ja jäigi.
On imeline, et Hilja on
tänagi krapsakas: rohib ja
askeldab koduaias Ladva tänaval, riisub sügisel lehti ja katab
roose, külvab kevadel seemneid ja istutab suvel lilli. Vaid
muru niitmine ja kaevamine on
nooremate hooleks.
Positiivne ja rõõmus meel
on üks pikaealisuse saladustest, aga Hiljal on rääkida nipp,
mida ta nii kaua, kui mäletab,
kasutab. Õhtul teelusikatäis
mett klaasi vee sisse ja hommikul ärgates segu ära juua.
Proovige järele.
Proua Hiljale aga palju õnne
ja tervist veel pikkadeks aastateks.

OÜ Parkimisjoon
pakub tööd

TEEKATTEMARKEERIJATELE
Ettevõte asub Sauel,
töö toimub
peamiselt Harjumaal
Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

HILJA MALLENE
VEERA MÕTUSTE
MAVRUZA VIST
VAIKE SIPP
ELEONORA ÜTT
IRENE TIIDO
MAHTA JÜRISOO
UNO RANNASALU
ENDEL PIIRSOO
ENN-IVAR GROSSTHAL
ARVED TAMMI
SALME SIIRAK
ANTONINA TROFIMOVA
IREENE VEELAID
ALEXANDER BUBIY
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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.
arbormen.ee.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad! Tel
56263857.
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 56703447.
Nõmme juuksuris lõikused 9-12
eurot, geellakk 15-20 eurot,
maniküür, pediküür 10-20 eurot.
www.nommejuuksur.ee. Pärnu
mnt 303, Võsu bussipeatus. Bussid 10, 27, 33. Telefon 6555327.
Väljaõppinud puudelangetaja
teostab ohtlike puude ja okste

Mälestame ja avaldame
kaastunnet perele
ELYS ANETTE GERKE
kaotuse puhul.
Saue Gümnaasium

Südamlik kaastunne
Kirstile, Liise Mirettele
ja Tiidule kalli
ELYS ANETTE
kaotuse puhul.
Koondise 19a naabrid

Südamlik kaastunne
Liisa Mirettele perega
kalli õe ja tütre
ELYS ANETTE
kaotuse puhul.
1.d klassi lapsed,
lapsevanemad ja
klassijuhataja
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raiet. Tööd teen tõstuki ja köistehnikaga. Freesin kände ja
teostan okste äravedu. Puude
üldseisundi hindamine ja konsultatsioon tasuta. Tel 5133458,
www.ohtlikpuu.ee.
KUNDALINI JOOGA tunnid
Sauel kolmapäeviti kell 10.00
ja 19.00! Algajate kursus
esmaspäeviti kell 10.00 Keila
Täheruumis. Täpsem info www.
simran.ee.
Ehitusluba. Kasutusluba. Hoonete seadustamine. 5220023,
Mikk.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 53529476,
e-mail: mehitus@gmail.com.
Teostan maalritöid ja remonditöid Sauel ja lähiümbruses.
Tel.+37258172121 Ivar; maalrid@hotmail.com.
Eraauto Hooldus avatud Sauel
Tammetõru 8 E-R kell 9-18.
Lõuna 12-13, L-P suletud.
Pärast töövälist aega teenuse
osutamine kokkuleppel. Hooldus, rehvide vahetus, diagnostika. Broneering telefonil
53727060 või kohapeal.

Sa tulid nagu päikene,
kui hommik tulid sa.
Sa tulid nagu päikene,
ja ilm lõi särama.
Sa tulid nagu päikene
ja paistsid südame ja kadusid kui päikene
öö musta hõlmasse.
(J. Liiv)
Unustamatut sõpra
ja kallist klassikaaslast
ELYS ANETTE GERKET
jäävad mäletama
klassikaaslased ja
õpetaja.

Avaldame kaastunnet
Virve Laansoole
ÕE
surma puhul.
Saue Päevakeskus,
Senjoriitad, Vokiratas

Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii. Tel
5029075.
Ketran vokiga koeravillast lõnga,
samas saab osta käsitsi kedratud koeravilla lõnga. Hind alates
10 eurot 100g. Info ja tellimine
tel 58151521.
Oled oodatud Sauele KUNDALINI JOOGA BAASKURSUSELE
alates 31.03 reedeti kell 18.30!
Edasijõudnute tunnid kolmapäeviti kell 10.00 ja 19.00. www.
simran.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 ülevaatuseta. Telefon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.

Müün

Müüa puitbrikett alates 120 €/
tonn. Pellet 8 mm 170 €/960kg.
Hinnad koos transpordiga Sauel
ja selle lähiümbruses. Info tel
5011898.

Tuul puude ladvus tasa
kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea.
PEETER LUIK
08.02.195609.02.2017
Avaldame kaastunnet
omastele.
Peetri poe töötajad

Üks tee on lõpuni
käidud,
üks süda on vaikinud…
Teatame sügava
kurbusega,
et meie hulgast on
lahkunud
PEETER LUIK
08.02.195609.02.2017
Rain ja Sven peredega,
Malle, Paul, Siiri, Enn,
Alain

Müüa toored küttepuud - lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt kuni 4,5 m avale 1495
eurot. Tiibvärava komplekt kuni
4m avale 1150 eurot. Tõstuks
2,5 m x 2 m 450 eurot. www.
koduvärav.ee, tel 5895 8809,
info@koduvärav.ee.
Müüa veniv pukseerimisköis
(20mm läbimõõt, katkemistugevus 8,3 t). Hind 30 eurot. Kätte
saab Sauel, Sakus. Kokkuleppel
on võimalik saata pakiautomaati
üle Eesti. Tellimisel saadaval
erineva pikkuse ja läbimõõduga
köisi. Tel 58588936, e-mail
enno.end@mail.ee.

Kinnisvara

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56675000.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Ostan Sauele uuema või täielikult renoveeritud maja üldpinnaga kuni 180 m2. Telefon
55520120.

Varia

Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.
Jõulude ajal kaotatud üksik Fordi
süütevõti. Telefon 56607251.

Pakun tööd

Trappi Hotell (Trapi Tee 3,
Männiku küla) ja Peoleo Hotell
(Pärnu mnt 555, Jälgimäe)
pakub tööd vastuvõtu administraatorile. Kandideerimiseks
palun võtke ühendust numbril
+372 5621 3233.
Otsime 1,5- ja 2-aastastele
lastele haiguste ajaks hoidjat
Sauel. Tasu kokkuleppel. Kontakt 56477939.

Südamlik kaastunne
Sirje Kesale
armsa venna
HEINO URGARDI
surma puhul.
Saue Linnavarahaldus

Mälestame kallist
MARTA MAASIKUT
ja avaldame kaastunnet
tema poegadele
Margusele ja Martinile.
Keila Miikaeli koguduse
Leinab Saue Kristlik
LEERIKURSUS
Vabakogudus.
Keila Miikaeli koguduse
TÄISKASVANUTELE

algab
17. märtsil kell 18.00
LEERIKURSUS
koguduse majas (Keila, Paldiski mnt 2)

TÄISKASVANUTELE
Keila
Miikaeli koguduse
algab 17. märtsil kell 18.00

LEERIKURSUS
TÄISKASVANUTELE

koguduse
majas kristliku
(Keila, Paldiski
mnt 2)
 Leerikool
tutvustab
usu põhialuseid
ja annab
võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks.
 Leerikool tutvustab
usu põhialuseid
annab
 Leeriõnnistamine
on kristliku
eelduseks
oma lasteja ristimisel
võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks.
ristivanemaks
saamisel
ja kell
abielu
laulatamisel.
algab 17.
märtsil
18.00
 Leeriõnnistamine
on eelduseks
oma
laste ristimisel
koguduse
majas
(Keila,
Paldiski
mnt 2)
ristivanemaks
saamisel
ja abielu
laulatamisel.

 Leerikool tutvustab kristliku usu põhialuseid ja annab
võimaluse saada koguduse täieõiguslikuks liikmeks.
 Leeriõnnistamine on eelduseks oma laste ristimisel
NB! Leerikooli
võivadtulla
tulla ka need,
kes
on on
kunagi
leerisleeris
NB! Leerikooli
võivad
kes
kunagi
ristivanemaks
saamisel
janeed,
abielu
laulatamisel.
käinud,
soovivadoma
oma teadmisi
värskendada
käinud,
agaaga
soovivad
teadmisi
värskendada
Täpsem info: 51 93 15 01 (õp. Marek Roots)

Täpsem info: marek.roots@eelk.ee
51 93 15 01 (õp. Marek Roots)
marek.roots@eelk.ee
NB! Leerikooli võivad tulla ka need, kes on kunagi leeris
käinud, aga soovivad oma teadmisi värskendada
Täpsem info: 51 93 15 01 (õp. Marek Roots)
marek.roots@eelk.ee

Jumalateenistused märtsis
Saue kirikus
Kuidas ma teid olen kandnud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. 2 Ms 19:4

5. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli
teksti loeb Ene Mänd. Muusikaga teenib Saue
koguduse naisansambel.

12. märts kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli
teksti loeb Liia Lumilaid. Sellele järgneb koguduse
üldkogu koosolek.

19. märts kell 13
Saue Kristliku Vabakoguduse 27. aastapäev. Teenistust juhatab Erki Kuld. Külalised sõpruskogudustest.

26. märts kell 13
Teenistust juhatab Erki Kuld. Piibli teksti loeb
Marika Malein.

Palve ja osadustund igal kolmapäeval
kell 18.

www.nemliher..eu

info@nemliher.eu

+372 5809 0915
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23-26. veebruar
Ridva 15, Saue. Avatud: 9-22
Seapraad kamaraga
maitsestatud
Maks ja Moorits

Klassikaline
ahjukana Tallegg

2,99 €/kg

tavahind 4,50 €/kg

Porgandiga
praekapsas 900g Salvest

1,99 €

(2,21 €/kg)
tavahind 2,69 €

-20%

Šokol. Kalevipoeg
300 g

2,99 €

(9,97 €/kg)
tavahind 3,69 €

3,39 €/kg

2,99 €/kg

tavahind 5,90 €/kg

-49%

Pidupäeva salat

-26%
-30%

Haapsalu mnt. 57b, Keila. Avatud: 9-22

tavahind 4,90 €/kg

-34%

Peolaua toidud
Rõõmu Köögilt
ja Küpsetuskojalt
saate tellida
www.keilaty.ee!
Tallinna
Internetist tellides
peenleib
475g Leibur 10% soodsamalt.
Laimi0,41 €
(1,18 €/kg)
jogurtikook
tavahind 0,79 €

7,69 €/kg

tavahind 10,90 €/kg

-30%

-30%

Pakkumine kehtib 23.-26. veebruar või kuni kaupa jätkub!

Albumid ja
pildiraamid

-20%

Lisainfo: www.keilaty.ee, tel: 6580800

ATH laste vanemate tugirühma
kokkusaamine
27. veebruaril ja 20. märtsil
algusega kell 18.00
Saue lasteaias Midrimaa,
aadress Koondise 23

Osalemine on tasuta
Registreerimine e-posti
aadressil anneli@saue.ee
või telefonil 529 2820.

Olete oodatud
neljapäeval, 9. märtsil kell 19
Saue Muusikakooli Kammersaali
arutama Riigikogu liikmete

Henn Põlluaas´i
ja Mart Helmega
Eestile olulistel
ja päevakajalistel
teemadel

MÜÜA KADAKAMARJA 23 KORTERID SAUE LINNAS

MÜÜGIINFO
MORTEN AAVIK

50 656 47
www.sauekodu.ee

