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Rahvusvaheline Noorte Euroopa Päev
Saue Sõna
Saue Noortekeskus oli möödunud nädala kolmapäeval
täis Euroopa Liiduga (EL)
seotud tegevusi, päeva lõpetasid kontserdid. Ott Lepland
esines meie keskuses, Liis
Lemsalu kontsert kanti üle
Karksi-Nuiast.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus korraldas 9.
mail teist aastat järjest ühise
Noorte Euroopa Päeva, mida
kajastas veebitelevisioon. Igas
maakonnas oli valitud üks
noortekeskus — Harjumaa
keskus oli Saue —, kus toimusid kogu päeva kestel EL-teemalised töötoad, minimessid,
esinemised, breiktantsu battle
ja keskustevaheline SMS-mälumäng.
Interneti otselülitused kõikidesse korralduspaikadesse
kuvati ühiseks peoks veebilehel www.noorteeuroopapäev.
eu. Päeva kajastas veebitelevisioon saatega „Noorte Euroopa Ringvaade“.

eelnesid mõttetalgud noortekeskuse väärtuse teemal.
Vanemad ja nooremad sauelased leidsid, et noortekeskus
on usaldusväärne ja avatud
koostööpartner, et noorte ja
vanade koostegemine on täitsa normaalne, et noortekeskus
tore koht, kus leida uusi sõpru,
kuhu tulla ja mis on meie kõigi
oma.
Saue Noortekeskuses olid
Noorte Euroopa Päeval külas
noored Keila linnast ja Nissi
vallast ning Turbast. Tänavu
ühinesid päevaga üle veebi
ka noorsootöötajad ja nooVeebitelevisiooni oli huvitav jälgida, ees vasakul seisab Kristi Kruus. Foto: Sirje Piirsoo
Noorte Euroopa Päeva
Sauel juhtis Madis Milling.
Loomeühendus Pistik mängis
Interneti otselülitusele taustamuusikat ning seisis hea video
ja ülekannete eest. Kõik, kes
päeva veebitelevisioonist jälgisid, nägid tegusaid ja rõõmsaid Saue noori.

Tervitussõnad lausus abilinnapea Jüri Tümanok, kes
andis noortele kaasa järgmise
mõtte: „Tehke seda, mida te
armastate, ja armastage seda,
mida te teete — kõik muu on
tühi töö.“
Tihedasse päeva mahtus
EL-i tutvustav minimess, Eu-

roopa-teemaline orienteerumis-, simulatsiooni- ja SMSmäng ning trummi töötuba,
mida vedas Kallervo Karu.
Kunstitoas valmis Monika
Liivi juhendamisel koonusekujuline kollaaž „Euroopa
nägu“.
Ott Leplandi kontserdile

red vabatahtlikud Saksamaalt
ning Austriast, kes tutvustasid
oma kodumaad ja valmistasid
koos lastega küpsetist kaiserschmarren.
Päevaga tähistati 62 aastat
tagasi astutud esimest sammu
praeguse EL-i väljakujunemise suunas. Päeva moto oli
„Aktiivne kogu elu“, andmaks
mõista, et Euroopa on aktiivsete ja haritud inimeste elu- ning
töökoht. Ole sa noor või vana,
ela sa Eestis või Saksamaal —
kõigil on võrdsed võimalused,
kuid edu pant on ühiselt koos
tegutsemine. 

Noortekeskuse MONO projekti juht Kristi Kruus:
„Minu jaoks tähendas see päev eelkõige suurepärast koostööd noortega, noorsootöötajatega, naabritega ja noortekeskustega üle Eesti. Päev sujus ladusalt, tegevused olid
huvitavad. SMS-mängus saavutasime kolmanda koha ja
veebitelevisiooni oli huvitav jälgida. Lapsed nägid iseennast
telekast, said Ott Leplandilt autogramme ja temaga koos pilti
teha. Kõik olid rahul! Sellise suure sündmuse edukas korraldamine kinnitas taaskord, et Saue Noortekeskuses toimetab
suurepärane meeskond, kellele noored saavad loota ja keda
usaldada. Aitäh kõikidele kaasaaitajatele ja kohapealsele
projektijuhile Jan Pillavile.“

Visioon ja arengukava ei ole kunagi lõplik
Sirje Piirsoo
Saue linna arengukava projekti avalikul arutelul pakkusid aktiivsed linnakodanikud,
volikogu liikmed, allasutuste
juhid ja linnavalitsuse töötajad
välja palju asjalikke ideid, kuidas korraldada linnaelu aastani
2022 nii, et kõigil oleks Sauel
hea elada.
Et linnapea Henn Põlluaas
oli linna delegatsiooniga Rootsis Sollentuna sõprusomavalitsusega sidemeid uuendamas,
oli ta ettelugemiseks tervituskõne valmistanud, mis arutelu
alguses ette loeti. Linnapea
soovis osalejatele viljakat
koostööd, häid ideid, avatud
meelt ja edu. „Vaid arutelu
käigus ja üheskoos saame luua
arengukava, mis kõige paremal viisil kajastaks meie kõigi
ühiseid sihte,“ kutsus ta kõiki
koostööle ning lisas, et visioon
ja arengukava ei ole kunagi
lõplik.
Enne kui töögrupid alustasid, tõi abilinnapea Jüri

Tümanok välja Saue linna
tugevused, nõrkused, ohud ja
võimalused, rääkis eelarvest
ja linna laenuvõimest, iibest,
rändesaldost, maksumaksjate
hulgast ja nende keskmisest
sissetulekust ning linna kuludest
tegevusvaldkondade
lõikes. See kõik lõi pildi, milline on hetkeolukord, ja andis
mõtteid, mida linnas edasi
arendada.
Edasi jätkus arutelu kuues
töögrupis, mida juhtisid kultuuri-, hariduse- ja spordivaldkonna peaspetsialist Margit
Ots, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht Heli Joon,
huvikeskuse sporditegevuse
juht Terje Toomingas, abilinnapead Kalev Israel ja Mati
Uuesoo ning linnavalitsuse
liige Meelis Rõigas.
Leheruumi piiratuse tõttu
on allpool välja toodud olulisemad märksõnad, mis arutelu
käigus esile kerkisid. Linnavalitsus võtab tulemused kokku,
lisab arengukava projekti ja
suunab selle juunis volikogu

Arengukava arutelu oli elav, esiplaanil noorte,
huvitegevuse, vaba aja, spordi ja kehakultuuri töögrupp.

Foto: Sirje Piirsoo

istungile esimesele lugemisele. Järgneb lõpliku variandi
avalikustamine augustis ja
kinnitamine septembri volikogu istungil.
Haridus, kultuur, vaba
aeg ja elukestev õpe: luua
ühtne süsteem, mis tagab haridusliku erivajadusega lapse
arengu lasteaiast põhikooli
lõpuni; karjäärikeskuse loomi-

ne noortekeskusesse, kaasates
ettevõtjaid; loomekeskuse rajamine.
Sotsiaalhoolekanne, tervishoid, lastekaitse, eakad,
elukestev õpe: arendada avahooldusteenust ning ööpäevaringset hoolekannet liikumispuuetega inimestele ja
eakatele; leida võimalus
avada teine perearstikeskus;

lisaruumi tekkimisel avada
lasteaias rühm erivajadusega
lastele; leida päevakeskusele
avaramad ja tänapäevasemad
ruumid.
Noored,
huvitegevus,
vaba aeg, sport ja kehakultuur: arendada kõikide vanuserühmade
huvihariduse
võimalusi; muuta ruumid ja
tingimused
tänapäevaseks;
koostöö allasutuste, erasektori
ja MTÜ-de vahel; luua noortealgatuse toetusfond; kergliiklustee väljaarendamine; tenniseväljakute rajamine koostöös
erasektoriga; Sarapiku terviseraja arendamine.
Taristu,
kommunaalmajandus, keskkond, jäätmekäitlus,
ühistransport,
liikluskorraldus, turvalisus:
Saue vajab hädasti jäätmejaama; tänavavalgustus on vaja
ümber ehitada nüüdisaegseid
nõudeid arvestades; on vaja
koostada audit liikluskorraldusele ja -märkidele; ehitada
välja valvekaamerate süsteem
probleemsematesse kohtades-

Saue linna
visioon
Saue on looduslähedane ja elujõuline linn,
kus on hea elada.

se ning jätkata koostööd politsei ja turvafirmadega.
Avalik ruum, maakasutus, detailplaneeringud, ehitustegevus: linn on tõmbekeskus oma elanikele; aedlinna
miljöö peab säilima; väärtustada olemasolevat keskkonda; arendada koostööd Saue
mõisaga; eakad vajavad pansionaati, linn administratiivhoonet.
Linna juhtimine, kodanikuühiskond, kommunikatsioon, ettevõtlus, turism,
elukestev õpe: eelistatud on
lisandväärtust loovad ettevõtted; toetada ja arendada väikeettevõtlust; Saue linn ei ole
turismiobjekt. 
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Linnaelu
Linna eelarve koostamise
põhimõtteid tuleb muuta
Henn Põlluaas, linnapea
Jüri Tümanok, abilinnapea
Vaadates eelmisel aastal kinnitatud Saue linna 2012. aasta
eelarvet, tundub esmapilgul
kõik kõige paremas korras
olevat ja raha justkui jätkuks.
Süvenedes numbritesse,
selgub tegelikkus — kogu
põhitegevuse tulu kulub põhitegevuse finantseerimiseks
ning laenude tagasimaksmiseks põhitegevuse tulust ei
jätku. Laene makstakse tagasi
reservide arvelt.
Selline eelarve planeerimise põhimõte on Reformierakonna juhtimisel toiminud pikema aja vältel. Jah, siinkohal
võib eelmine linnapea väita,

et kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus
(KOFS) ei sõnastanud põhitegevuse tulemit täpselt, aga see
ei muuda olukorda paremaks.
Teiste sõnadega — ka laenude igakuised tagasimaksed on
tehtud varude arvelt.
Kui eelarve koostamisele
sellise põhimõttega läheneda,
viib see iga organisatsiooni,
ettevõtte või kohaliku omavalitsuse pankrotti. See tähendab, et ilmtingimata on vaja
muuta eelarve koostamise
printsiipe, mille sätestab ka
KOFS.
Eelarve koostamise aluseks
saab olla põhimõte, et jooksvad väljaminekud kaetakse
jooksvate sissetulekutega —

Sotsiaaldemokraadid
külastasid Saue linna

seda on IRL-i ja valimisliidu
„Kindlad tegijad – uus tulevik“ koalitsioonilepingus
kirjeldatud. Ka laenu tagasimaksed on kindlasti jooksvad
väljaminekud.

Sellise põhimõtte juurutamine tähendab tulude suurendamist ja kulude kärpimist,
kuid eelarvet ei saa mõistlikuks ühe aastaga, selleks läheb
vaja vähemalt 2–3 aastat. 

Saue Linnavolikogu ning volikogu eelarveja majanduskomisjoni esimees Valdis Toomast:
„Artiklit lugedes võib õigustatult öelda, et linna ei juhtinud
ainult Reformierakond. Koalitsioonipartner oli IRL, kes tänagi valimisliiduga „Kindlad tegijad — uus tulevik“ koalitsiooni
moodustab. Võin kinnitada, et hoolimata korduvatest pöördumistest eelmiste
linnapeade poole, ei kaasatud IRL-i kui
koalitsioonipartnerit linna kui terviku finantsjuhtimisse. See oli üks põhjustest,
miks langetasime otsuse umbusaldust
avaldada.“

Numbrite kujul väljendub see järgmiselt:
Kinnitatud eelarve

Eelarveosa nimetus

2009

2010

2011

2012

Põhitegevuse tulud

5 916 919

5 832 332

5 820 489

6 101 549

Põhitegevuse kulud

6 036 682

5 833 156

5 756 703

6 097 121

Põhitegevuse tulem

–119 763

–824

63 786

4 428

Laenude tagasimaksed aastas

–268 429

–241 586

–232 971

–302 823

958 675

0

441 768

2 351 139

–1 170 324

–1 091 348

–1 140 477

–2 826 160

12 782

11 824

19 173

20 000

–2 103 888

–2 061 106

–3 800 115

–8 117 480

sh saadud toetused põhivara
soetamiseks

1 002 461

1 002 672

2 679 264

5 383 120

sh finantstulud/finantskulud

–81 679

–44 738

–38 799

–111 800

–599 841

–1 333 758

–867 894

–773 416

Võetavad laenud
Investeerimistegevus
sh põhivara müük
sh põhivara soetus

Likviidsete varade
suurenemine (+), vähenemine (-)

ÜVK laiendamise projekt on graafikust ees
Sirje Piirsoo
Saue Sõna uuris, kas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekt (ÜVK) Saue
linnas on kulgenud graafikujärgselt ja kui kaugele on töödega jõutud.
Konsortsium AS Terrat –
AS Viimsi Keevitus alustas
ÜVK osa 2 ehitustöödega tänavu jaanuaris. Projekt elluviimine on kulgenud plaanipäraselt, positiivne on, et ettevõtte
on graafikust isegi paari nädala
võrra ees.
Lähinädalatel algavad ehitustööd ka osas 1 ja osas 3.
Esimeses teostab neid konsortsium AS Lemminkäinen
Eesti – Lemminkäinen Infra OY ning teises AS Esmar
Ehitus.
ÜVK osa 1 ja osa 2 ehitus
ning teede taastamine peaks
lepingujärgselt lõppema 2012.
aastaga, osa 3 (Kiviloo piirkond) 2013. aasta suvel. Prae-

gu loodavad kõik ehitajad siiski sellel aastal tööd lõpetada.
Kõik, eriti asfalteerimine, sõltub muidugi sügistest ilmastikuoludest.
Kuigi paljudel tänavatel
on juba täna ehitus lõppenud,
algavad taastustööd abilinnapea Mati Uuesoo sõnul mai
lõpus. „Kasulik on lasta remonti vajavatel osadel vajuda-tiheneda. Mõningane ootamine tagab parema tulemuse,
loota võib, et järelvajumisi on
vähem,“ põhjendab Uuesoo
näilist tegevusetust. Ta lisab,
et kindlasti ei hakata ka teistel
osadel iga tänavajuppi kohe
taastama, vaid tehnika tuuakse kohale siis, kui tööd jagub
kauemaks.
Projekti tulemusena saavad linna elamurajoonid ligi
100 protsendi ulatuses kaetud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning valmivad uued reoveepumplad.
Projekti finantseerib Euroo-
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pa Liidu Ühtekuuluvusfond —
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) kaudu. Saue
linn sõlmis KIK-iga projekti
omaosaluse katmiseks laenulepingu summas kuni 926 365
eurot.

ÜVK-le osutab projektijuhtimise teenust OÜ Keskkonnaprojekt ning FIDIC
inseneri ja omanikujärelevalvet teostavad ühispakkujad AS Infragate Eesti ning
P.P.Ehitusjärelevalve. 

Sauelane arvab:
„Linnavalitsus võiks välja kuulutada hanke eramute liitumisprojektide tegemiseks. Kuivõrd tegu on suure hulga eramutega, siis kindlasti saaks niimoodi odavama hinnapakkumise.“

Vastab abilinnapea Mati Uuesoo:
„Liitumisprojektide hanke tegemine linnavalitsuse poolt pole
õige, ja seda mitmel põhjusel: lepingu suhe saab olema kinnistu omanik — projekteerija; tööde mahtu ehk tellitavate
projektide hulka ette näha on võimatu; kõik projektid on erinevad mahu ja hinna osas — mida võtta aluseks töövõtja valimisel; hankega annaksime teatud monopoli mingile firmale,
eraõiguslikes suhetes pole see kohane. Loota hanke kaudu
odavamat hinda ka ei julgeks: vee- ja kanalisatsiooniprojektide tegijatel on tööd küllaga. Kuivõrd tegemist on suhteliselt
lihtsate projektidega, loodan pigem vastava tegevusõigusega
üksiküritajatele. Arvata võib, et kui keegi endale hea projektitegija leiab, soovitab ta seda ka naabritele.“

Pildil: (vasakult) Andres Anvelt, Karel Rüütli ja Ero
Liivik. Foto: Piret Hartman
Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni
liikmed olid 25. ja 26. aprillil ringsõidul Lääne-Harjumaal, et
kohtuda kohaliku rahva ja omavalitsusjuhtidega. 26. aprillil
kohtusid sauelastega erakonna aseesimees ja Harjumaa
piirkonna esimees Karel Rüütli ning Tallinna piirkonna esimees Andres Anvelt.
„Harjumaa on Eesti kõige kiiremini arenev piirkond, kus
Tallinna lähedus on ühtaegu nii tugevus kui nõrkus. Selleks,
et meie erakond suudaks Harjumaa arengule parimal moel
kaasa aidata, on otsesuhtlus kohalike inimestega äärmiselt
vajalik,“ ütles Karel Rüütli. Külaliste ja kohtumisele tulnud
linlaste meelest oli üritus igati õnnestunud ja leidis kinnitust
mõte, et SDE on Sauel oodatud jõud.
Karel Rüütli selgitas vastuseks küsimusele, miks on SDE
toetus sedavõrd kõrgele tõusnud (uuringufirma EMOR andmete põhjal on tegemist Eesti kõige populaarsema erakonnaga, mida toetas märtsis tervelt 30% Eesti kodanikest), et
see näitab ennekõike, et erakond pakub selget alternatiivi
mõttelaadile, mida esindab praegune valitsus. Valijate teadvuses on toimunud tõsised muutused. Üha rohkem inimesi usub, et sotsiaaldemokraadid seisavad inimeste huvide
eest ja tahavad taastada dialoogi ühiskonnas.
Ilmselgelt on Eesti elanikud pettunud nn õhukese riigi
toonud poliitikas: elu maalt on suurtesse linnadesse kolinud, päästjatele ei jätku palga maksmiseks raha, tervishoiusüsteem kiratseb, nüüd hakatakse ka koole sulgema jne.
Tagajärjeks on ka nõrgestatud omavalitsused, kes ei suuda
kohalike murede eest enam seista, sest neil ei jätku selleks
piisavalt raha.
Rüütli tõi näite probleemidest maksusüsteemis. Kui valitsus otsustas omal ajal vähendada üksikisiku tulumaksu,
siis selle langetamine 1% võrra tõi riigikassale miinust ligi
800 miljonit krooni aastas. Kokku on langetatud aga 5%,
seega on seal „augus“ miljardid.
Riigieelarve aukude lappimiseks on riik aga suurendanud
mitmesuguseid kaudseid makse (käibemaks, aktsiisid). See
omakorda on toonud suurema koorma just vähemkindlustatud inimeste õlgadele. Ühe käega antakse, teise käega võetakse — lahenduseks saab olla üksnes õiglane ja paremini
tasakaalus maksusüsteem.
Andres Anvelt on pikaajalise kogemusega korrakaitsja,
seetõttu peatus ta rohkem sisejulgeoleku teemadel. Anvelti
sõnul osutavad 2012. aasta esimesed kuud vägivaldsete
surmade jätkuvale ja vägagi järsule kasvule, samuti kasvas
võrreldes eelmise kahe aastaga liiklussurmade arv esimeses kvartalis 14-lt 21-le. Suurt muret teeb narkosurmade
ülikõrge arv, mida Eestis on aastas üle 120 ja mis on terves Euroopas kõige kehvem näitaja. Politsei peaks rohkem
tegelema ka perevägivalla ja narkootikumide tänavamüügi
tõkestamisega. Anvelt tõi välja, et SDE fraktsioon algatas
aprilli alguses seaduseelnõu, millega soovitakse kriminaliseerida seksi ostmine alaealistelt.
Peatuti ka päevakajalistel teemadel: Anvelt taunis Kaitsepolitsei aastaraamatu muutmist Õhtulehe taoliseks „kollaseks“ väljaandeks; praegune kära Tallinna abilinnapea
Kõlvarti ümber on aga kasulik teatud kahele parteile. Anvelti hinnangul ongi huvitav, kuidas ühiskond nüüd reageerib
sellele mitte väga demokraatlikule käitumisele, mis sarnaneb pigem mõnes naaberriigis toimuvale, ja lisas, et kuni
tal pole tõendeid, et poliitikud on kaitsepolitseid suunanud,
ei saa ta seda väita, küll aga väidab, et poliitikud olid aplad
kapo väljatoodut ära kasutama.
26. ja 27. aprillil toimunud visiidil külastasid sotsiaaldemokraadid lisaks Saue linnale ka Saue valda, Keila linna ja valda, Vasalemma, Padise, Harku ja Saku valda ning
Paldiski linna, kus toimusid kohtumised haridus-, kultuurija sotsiaaltöötajatega, ettevõtjate, valla- ja linnajuhtidega.
Saadikud tutvusid ka piirkonna koolide, raamatukogude ja
sotsiaalasutustega.
Ero Liivik
volikogu liige

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ
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Linnaelu
Saue vanem generatsioon
kohtus linnapeaga

Kuulmispuudega inimesed
saavad abi
Kuulmispuudega inimestel on võimalik Saue linnas saada
asjatundlikku kuulmisabi. Saue Linnavalitsuse spetsialistid
ja kuulmisnõustajad pakuvad nõustamist kohapeal ja Tallinna kontoris.
Selleks, et teaksime vajadusi ja leiaksime kuulmisprobleemidega inimesed üles, palume vastata küsimustele, mille
leiate aadressilt http://www.thvk.ee/kysitlus/
Võtke ühendust, kui teil, pereliikmel või sõbral on kuulmisprobleeme, vajate kuulmisaparaati, kannatate tinnituse
(kõrvakohinad, vilinad) käes või teil on muud mured, mis on
seotud kuulmisega.
Kuulmisnõustamise eesmärk on vähendada haigustest,
õnnetustest ja muudest elusituatsioonidest põhjustatud
kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid ning aidata kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teiste kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel
inimestel olukorda ning nõustatavat mõista.

Sirje Piirsoo
Kohtumisel päevakeskuses
andis linnapea Henn Põlluaas
eakatele ülevaate linna finantsolukorrast, tutvustas tagamaid,
miks volikogu umbusaldas
eelmist linnapead ja abilinnapead, rääkis ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni laiendamise
projektist (ÜVK), valminud
kergliiklusteest ning vastas
paljudele päevakohastele küsimustele. Selgeks sai seegi, mis
mehega on tegu ja millega ta
siiani elus tegelenud on.
Henn Põlluaas kinnitas eakatele: uus koalitsioon on selle
eest väljas, et Saue linnas kõik
kõige paremini läheks. Linnavõimul ei ole kavas elada üle
võimete ega plaanida utoopilisi projekte, mida pole võimalik ellu viia.
Esitatud küsimused puudutasid tänavate ja haljastuse
taastamist pärast ÜVK ehituse
lõppu, ühisveevärgiga liitumist, küttehinda ja lasteaiamaksu, opositsiooni artiklite
avaldamist linnalehes, Saue
ja Tallinna vahelist transporti
hilisõhtul ja nädalavahetustel,
invaparkimiskohti ja puudega
inimeste liikumisvõimaluste parandamist, Saue vallaga
ühinemist, Saue tammiku olukorda, päevakeskuse ruumipuudust, linna koerteomanike
vastutustundetust ja kultuuritust ning suhteid sõprusomavalitsustega ja eakate kaasamist sellesse.
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Kuulmisnõustamise valdkonda kuuluvad:

Linnapea Henn Põlluaasaga (vasakul) oli kohtuma tulnud nii palju eakaid, et saal kippus
väikseks jääma. Foto: Sirje Piirsoo
Linnapea selgitas, et tänavad, kus ÜVK osa 2 ehitustööd
on lõppenud või lõppemas,
saavad korda loodetavasti jaanipäevaks ja et aasta jooksul
on linlastel võimalik veevärgi
ja kanalisatsiooniga tasuta liituda. Ta soovitas seda võimalust kasutada, sest hoolimata
sellest, et inimesel on puurkaev olemas, võib mingist hetkest liitumine ühisveevärgiga
muutuda kohustuslikuks, sest
Eesti riik on võtnud Euroopa
Liidu ees vastava kohustuse.
Rääkides küttehinnast ja
ühistranspordist, ütles Põlluaas, et tegu on eraettevõtlusega
ja ükski ettevõtja ei ole nõus
oma tegevusele peale maksma.
Firmadega on räägitud, et buss
oleks käigus ka õhtul, kuid

Saue Linnavalitsuse
16. istung
Saue Linnavalitsuse 2. mai istungi päevakorras oli 16 punkti.
Linnavalitsus analüüsis põhjalikult Saue Linnavolikogu ettepanekut muuta volikogu 23. septembri 2010. aasta määrust nr 16
„Saue linna eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord“
ja langetas seisukoha, et kuigi 2012. aastal on eelarves muudatuse tegemiseks vajalik summa olemas, ei ole selgust järgmise aasta suhtes ning kolmeks kuuks määrust muuta ei ole
otstarbekas. Seetõttu tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku
peatada eelnõu menetlemine ja jätkata seda koos 2013. aasta
eelarve koostamisega.

Saue Linnavalitsus:
• Kinnitas Saue linna 2011. aasta majandusaasta aruande,
suunas eelnõu audiitorile ja kehtestamiseks volikokku.
• Kinnitas Vana-Keila mnt 9b elektrivarustuse kaabelliini projekteerimistingimused.
• Väljastas kasutusloa Tõkke põik 7e maakaabelliinile ja Kütise tänav 7 korterelamule ning suunas eelnõu „Kasutusloa
määramine Tule tn 22a elektriliitumisele“ kolmandale lugemisele.
• Väljastas ehitusloa Pärnasalu tänav 3 ja Tammelehe tänav
29 üksikelamu ning Kütise tänav 3 korterelamu rekonstrueerimiseks.
• Suunas Saue linna 2012. aasta I lisaeelarve ning eelnõu
„Pärnasalu tänav 12 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine“ kehtestamiseks volikogusse.
• Kinnitas üürimäärad ja põhimõtted munitsipaaleluruumides.
Üürimäär Koondise, Kütise ja Tule tänavas asuvates munitsipaalkorterites jääb vahemikku 2–3,1 eurot ruutmeetri kohta.
Üürnik kannab lisaks üürile kulud, mis on seotud elamispinna ja teenuste kasutamisega, nagu heakord, trepikoja hooldus, prügivedu, kahjurite tõrje, vesi ja kanalisatsioon, küte
jms. Omanik tasub maksed, mis sisaldavad elamu säilimist
ja parandamist.

sõitjaid ei ole ja seetõttu pole
ettevõtmine majanduslikult tulus. Linn maksab kinni eakate
ja kooliõpilaste bussisõidu,
kuid õhtuste ja pühapäevaste
busside käigushoidmine ei ole
maksumaksja rahaga võimalik. Küttehinna üks tegur on
kindlasti tarbijate hulk ja Saue
näol on tegu väikelinnaga.
Linnaleht Saue Sõna on
avatud kõigile, ka opositsiooni kaastöödele, mis tuginevad
faktidele, esitavad õiget infot
ja ei ole solvavad. Omaette
küsimus on leheruumi piiratus — tuleb langetada valikuid
ja jõuda kompromissideni,
mida trükkida ja mida mitte,
kui lehenumber on materjaliga
enam kui kahekordselt kaetud.

Ühinemisküsimus
Saue
vallaga on lahtine. Saue vald
tegi märtsi lõpus ettepaneku
alustada läbirääkimisi kolmele
omavalitsusele: Saue linnale,
Harku ja Saku vallale. Oma
plaane tutvustavad Saue vallajuhid 17. mail volikogus. Seejärel järgneb volikogu otsus,
kas alustada läbirääkimisi või
mitte. See tähendab, et järgnevad põhjalikud uuringud, selgitamaks välja, mida ühinemine endaga kaasa toob, millised
on plussid ja millised miinused. Uuringuid rahastab Eesti
riik. Kindel on see, et analüüsi
tulemused avalikustatakse ja
sauelased saavad väljaselgitatule tuginedes langetada otsuse rahvaküsitlusel. 

• Kinnitas Saue lasteaed Midrimaa 2012.–2014. aasta arengukava.
• Otsustas maksta sünnitoetust ühele perele.
• Kinnitas Saue linna istutusalade rajamiseks vajalike materjalide ja taimede hanke parimaks pakkujaks POP & Haljastus
OÜ.

Infopunkti all oli päevakorras:
• Ülevaade matusetoetuse maksmisest selle aasta aprillis.
• Töökeskkonnaspetsialist Heli Joon tutvustas linnavalitsuse
töökeskkonna aastaaruannet.
• Linnavalitsus suunas MTÜ Saue Tenniseklubi ettepaneku
rajada omavahenditega tenniseväljak aadressile Vana-Keila
mnt 4 volikogu planeerimis-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni.
Sirje Piirsoo

Kauni kodu konkursid
Saue Linnavalitsus esitas konkursile „Kaunis Eesti Kodu
2012“ kolm objekti: eramu aadressiga Viigimarja tänav 14,
korteriühistu Koondise tänav 15 ja OÜ Remo KV, mis asub
Tule tänav 21.
Kõik kolm võitsid 2011. aastal Saue linna kauni kodu konkursi ja kandideerivad kategooriates eramu või korterelamu
tiheasustusega alal ning ühiskondlik hoone, tootmisettevõte,
tervisespordirajatis jms.
Konkursil hinnatakse terviklikku ruumimõju, heakorda,
haljastust ja väikevorme.

Ootame ettepanekuid linnasisesele konkursile
„Kaunis Kodu 2012”

Juba traditsiooniliseks saanud linnasisene kodukaunistamiskonkurss toimub ka tänavu. Ootame linnakodanikelt kuni
12. juunini 2012 ettepanekuid kandidaatide kohta e-posti
aadressile inger@saue.ee või telefonil 679 0185, keskkonna ja halduse peaspetsialist Inger Urva.

• informatsiooni andmine kuulmisabi- ja kuulmisrehabilitatsiooniteenuste kohta;
• kuulmispuudega inimeste ja nende pereliikmete nõustamine;
• kuuldeaparaatide ja teiste abivahendite õige kasutamise
ja hooldamise õpetamine, remondivõimaluste tutvustamine;
• kuulmispuudega inimeste tööalane nõustamine, abistamine tööotsingutel, vajalike koolituste leidmine, abi tööintervjuul, toetamine töökohal;
• kuulmiskahjustuste ennetamine, koolitused õppe- ja ametiasutustes;
• koostöö kuulmispuudega inimeste tööandjate, koolitajate,
omavalitsuste sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide ja kuulmisrehabilitatsiooni keskustega.
Projekti „Kuulmisnõustamisteenuse käivitamine Tallinnas ja Harjumaal” viib ellu Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate
Ühing Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel. Projektis osaleb
kolm omavalitsust: Saue linn ning Rae ja Raasiku vald.

Kontaktid
Külliki Bode, telefon 5347 8422, e-posti aadress kylliki@
vaegkuuljad.ee, Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing,
Toompuiestee 10, Tallinn;
Meeli Kallas, telefon 679 0176, e-posti aadress meeli@
saue.ee Saue Linnavalitsuse sotsiaalabispetsialist.
Külliki Bode

Kogemusnõustamine
puuetega laste
vanematele
Saue linn osaleb projektis „Kogemusnõustamine puuetega
laste vanematele”, mida rahastab Eesti–Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital. Projekt kestab 1. märtsist kuni 30. juunini 2012,
selle eelarve on 3300,28 eurot.
Projekti eesmärk on välja töötada äriplaan uuendusliku
ja Eestis veel vähelevinud kogemusnõustamise teenuse käivitamiseks Tallinnas ja selle lähivaldades, sealhulgas Saue
linnas, Saue vallas ja Maardu linnas elavatele puudega laste
vanematele, aidates seeläbi parandada perede toimetulekut
ja elukvaliteeti.
Kogemusnõustamine on nõustaja ja abivajaja vaheline toetav suhtlusprotsess, mis keskendub abivajajale ning
erinevate sotsiaalsete ja vaimse tervise probleemide ennetusele. Nõustaja kasutab isiklikul kogemusel põhinevaid
teadmisi ja oskusi. Taotlemise esimese etapi lõpuks valmib
sotsiaalteenuse äriplaan.
Projekti jooksul viiakse läbi puuetega laste vanemate
seas küsitlus hetkeolukorra ja ootuste-vajaduste kaardistamiseks ning potentsiaalsete kogemusnõustajate leidmiseks
puuetega laste vanemate seast.
Toimub kolm teenuse arendusseminari puuetega laste
vanematele ning puuetega laste ja peredega töötavatele
spetsialistidele, saamaks sisendit teenuse äriplaani väljatöötamisse.
Lisaks saavutatakse kokkulepped erinevate osaliste vahel, mis aitavad ellu viia projekti teist etappi, teenuse käivitamist, ja jätkata selle osutamist ka pärast projekti lõppemist.
Projekti juhib Tauno Asuja, e-posti aadress tauno@tallinnakoda.ee, telefonid 655 4161, 525 6560. Saue linnas
on projekti kontaktisik lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
Anneli Ritsing.
Tauno Asuja
projektijuht
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Saue Sõna

Kultuur
Lõpetas muusikakooli kümnes lend
Saue Muusikakooli lõpuaktus ja -kontsert oli 12. mail
Kadrioru lossis.

X lend
KLAVER:
Kaie-Mari
Hanikat (kiitusega), õpetaja
Elina Seegel;
VIIUL: Kristiina Zakurakina, õpetaja Juta Ross;
POP-JAZZLAUL: Kristel
Palts (kiitusega), õpetaja Eve
Pärnsalu;
POP-JAZZ ja KLASSIKALINE VIIUL: Kaia-Triin
Pääsuke, õpetajad Mairo
Marjamaa ja Juta Ross;
KITARR: Karl Hõbessalu, õpetaja Iljo Toming;
Inge-Helene Pello, õpetaja
Peep Ojaveski; Timo Karvanen, õpetaja Georg Merioja;
LÖÖKPILLID: Inge-Helene Pello, õpetaja Riho Joonase
TROMPET: Marti Michelson, õpetaja Jaak Oserov.

Seisavad (vasakult): õpetajad Riho Joonase, Ulvi Kanter, Terje Mäss ja Elina Seegel,
linnapea Henn Põlluaas, direktor Kristiina Liivik ning õpetajad Georg Merioja, Juta Ross,
Kirsti Raidma, Iljo Toming ja Eve Pärnsalu. Istuvad (vasakult): lõpetajad Karl Hõbessalu,
Timo Karvanen, Kaie-Mari Hanikat, Kaia-Triin Pääsuke, Kristiina Zakurakina, Inge-Helene
Pello, Kristel Palts ja Marti Michelson. Foto: Lembit Michelson
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Muinasjutu kaudu
tagasi lapsepõlve
Mai on lasteaias piduderohke kuu. On kevadpeod, emadepäev, lõpupeod ja tuleb suur heategevuslik perepäev. Plaanis on ühtekokku 20 üritust, seega on igal rühmal üks, mõnel
isegi kaks pidu. Esimesena alustasid Naksitrallid 3. mail.
Peoks oli Naksitrallidel ette valmistatud „Rohutirts Sipsi“
näidend — rollid olid kenasti selged, osales kogu rühm. Lapsed võtsid etendust väga tõsiselt ja andsid oma parima — ja
kõik oligi suurepärane —, sest nad olid kuulnud emadelt, et
pärast etendust tuleb üllatus.
Emad käisid juba pikka aega mingil imepärasel koosolekul lasteaias. Kuid miks? See pidigi selguma pärast laste
etendust. Vaatajaid oli saali kogunenud rohkelt. Enne üllatust läksid kõik rühma natukeseks näksima, et siis saali
tagasi tulla. Põnevust oli nii palju, et õpetaja Meritil ja Kristinal oli tegemist elevuse ohjamisega.
Samal ajal käis saalis vilgas tegevus. Kiiresti vahetusid
rekvisiidid ja emad sahmerdasid kostüümidega. Ühest emmest sai Punamütsike, teisest hunt, kolmandast jahimees ja
nii edasi, kuni 21 lapsevanemat oli kostüümides.
Kui etendus algas, jälgis iga laps oma ema esinemist
suure tähelepanu ja rahuloluga. Etenduses oli palju laulu ja
muusikat. Muinasjutt rääkis Punamütsikesest, kes läks vanaemale külla. Ammu teatud-tuntud lugu, kuid lapsed vaatasid suure rõõmuga.
Lasteaed hindab kõrgelt vanemate panust. Lastevanemate väljapakutud ettevõtmised teevad laste elu huvitavamaks
ja rikastavad arengut. Tugevneb lapse ja vanema ning kodu
ja lasteaia usaldussuhe ning koostöö.
Täname kõiki Naksitrallide emasid toreda kingituse eest!
Tänu kõikidele näitlejatele, kostümeerijatele, lavastajatele ja
Mia-Marleeni emale, kes kogu ettevõtmist koordineeris.
Anne Teetamm
Midrimaa direktor

Kontserdisaal oli krutskeid täis
Saue Sõna
Nii püsimatut ja krutskeid täis,
aga samas musikaalset ja võluvat seltskonda, kui 12. mail
Saue kontserdisaali laval üles
astus, ei ole ammu nähtud —
Saue poistekoori ettevalmistuskoorid andsid kevadkontserdi.
Alustas lasteaia poistekoor
(pildil) — poistest osa ei püsi
vist pudeliski paigal —, kes
ühe lauludest pühendas emale. Jätkasid I–II klassi poistekoor, poisteansambel ja II–IV
klasside poistekoor. Kuulda
sai konkursi „Harjumaa Laululaps 2012“ võitjaid Daniel
Baklerit ja Kristofer Kotterit. Kristoferi hoogne laul „Ei

Nii lõbusat hunti kui pildil, ei kujuta küll ette kedagi
alla neelamas. Foto: Julia Kala

Foto: Sirje Piirsoo

tohi, ei või“ pani saali kaasa
plaksutama ja teenis marulise
aplausi.
Koore dirigeerisid Elviira

Alamaa ja Oliver Povel-Puusepp, klaveril saatis Marina
Jurtšenko. Oliver, kes õpib
G. Otsa nimelises Tallinna

Muusikakoolis viimasel kursusel koorijuhtimist, oli kontserdil mitmes rollis — dirigent, solist ja muusik. 

Senjoriitad kohtusid Kateriinedega
Silvia Annus
Saue seeniortantsijate rühm
Senjoriitad külastas 3. mail
Kristiine Sotsiaalkeskust. Küllakutsujaks oli sealne tantsurühm Kateriined.
Juba esimene pilk sotsiaalmaja saali lummas meid
värvide võluga — õhulised
sallid ja rätikud kaunite värvide ning mustritega katsid
kõiki seinu. Tegu oli Kristiine käsitöömeistrite tööde
näitusega.
Kombekohased tervitused
vahetatud ja lilled vastastikku
üle antud, alustati tutvumistantsuga, milleks oli juhendajate soovil üsna keerukas
Gerda valss. Sellega said mõlemad rühmad ilusasti hakkama ja tutvus oli sobitatud.
Järgnesid kummagi rühma
soolotantsud, millele soojalt

Saue poistel läks
Harjumaa konkursil hästi
Konkursist „Saue Laululaps“ võttis osa 73 väiksemat ja
suuremat lauljat, iga vanusegrupi kaks paremat saatis žürii
esindama linna lauluvõistlusel „Harjumaa Laululaps 2012“,
mis oli 28.–29. aprillil Viimsis. Maakondlikul konkursil läks
Saue poistel suurepäraselt, kolm neist olid oma vanusegrupi
parimad.
5–7-aastaste hulgas sai esikoha Daniel Bakler, kes esindab Harjumaad üle-eestilisel telekonkursil „Laulukarussell“.
Kristofer Kotter tuli esimeseks 8–10-aastaste seas ja Karl
Hõbessalu 14–15-aastaste hulgas.
Kõiki noormehi juhendab Elviira Alamaa ja siinkohal jääb
nõustuda Kristiina Kotteri postitusega Facebook’is: „Saue
linna laulupoisid on ikka üle ilma vägevaimad! Huvitav, kas
teised õpetajad kohe ei oska oma poisse niimoodi särama
ja lõõritama panna? Peame hoolsad olema, et meie Elviirat
keegi pihta ei pane!“
Saue Sõna

Senjoriitad ja Kateriined üheskoos. Foto: Sirli Sumeri
kaasa elati, ja aplausiga ei
koonerdatud. Kateriinede juhendaja Ann Alas ja Senjoriitade juhendaja Aime Kaasik
õpetasid mitu tantsu. Õpetussõnad haarati lennult ja tantsusammude seadmisega ka
mingit raskust ei olnud.
Kehakinnituseks
paluti

kõiki kõrvalasuvasse ruumi,
kus iga kaheksaliikmeline
seltskond sai oma laua. Küllakutsujad olid vaeva näinud,
lauad olid meeldivalt kaetud ja
suupisted maitsvad. Seejärel
mindi üheskoos uuesti saali,
kus toimus kooslaulmine ja
-tantsimine. Aime Kaasiku ja

Gunnar Vompasi akordionimäng aitas kõikidel lauljatel
viisis püsida.
Pidu lõppes sõprusringiga,
mille keskel, seljad vastamisi, seisid meie pillimängijad.
Laulsime siiralt ja südamest,
tänasime võõrustajaid ja soovisime uuesti kohtuda. 

Laulukarussellil esitab Daniel Bakler laulu „Saame
tuttavaks“. Foto: Sirje Piirsoo
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Kultuur
Saue Gümnaasiumi
keskkonnaprojekt on kümneaastane
Saue Gümnaasiumi
9b klass
Aprilli lõpus olid Alppila Põhikooli vanemate klasside
õpilased Saue Gümnaasiumis,
et osaleda ühises keskkonnaprojektis, mis tänavu leidis
aset juba kümnendat korda.
Kolme sisutihedasse päeva
mahtus orienteerumismäng
Sauel, keskkonnakonverents,
reis Ida-Virusse ja Muraste
looduskooli.
Külalised saabusid 17. aprillil, neid võtsid vastu üheksandate klasside õpilased, kes
näitasid soomlastele kooli
ja oma tunde. Gümnaasiumi
ümbruse ja linna tutvustamiseks ning teadmiste kontrolliks
toimus
orienteerumismäng
tahvelarvutitega. Mängu mõte
oli minna teatud punkti ja vastata küsimustele. Kahe tunni
pärast oli Sauele ring peale
tehtud, aeg oli alustada keskkonnakonverentsiga.
Peaettekandega esinesid
XIIa klassi õpilased Mikk
Kalamees ja Hans-Toomas
Saarest, kes osalesid eelmise
aasta kevadsuvel rahvusvahelises projektis „Baltic Sea
Challenge — Cities for the
Healthier Sea”. Osavõtjad valisid koha Läänemere ääres, et
viie nädala jooksul teha igal
nädalal foto, millest valmis
seeria. Võistlejatel tuli märgata ja kirjeldada valitud asukohas ilmnevaid, Läänemerega
seotud muutusi.

Saue sai puhtaks
Puhas ja hoolitsetud ümbrus on alati meie linna elanikele
tähtis olnud — üksikute eranditega, kelle maha loobitut, garaaži nurga taha visatut või metsa alla sokutatut Saue Gümnaasiumi algkoolipere ja lasteaialapsed koos appi tulnud
vabatahtlikega 4. mail linna haljasaladelt ja mõisa pargist
koristasid. Suur aitäh kõigile — linn sai puhtaks!
Koristustalgute „Saue puhtaks“ avalöök oli reede hommikul poole üheteistkümne ajal. Linnapea Henn Põlluaas saatis koolilapsed teele sõnadega, et eestlane on läbi aegade
talgurahvas olnud ning enda ümber puhtust ja korda armastanud. Lasteaiamudilasi tervitas abilinnapea Jüri Tümanok.
Kui lasteaialapsed korrastasid põhiliselt Midrimaa territooriumi — välja arvatud kõige vanem rühm, kes mõisa pargis korda lõi —, siis algkooli ja 5C klassi õpilasi oli terve linn
täis ning linnavalitsuse keskkonna ja halduse peaspetsialisti
Inger Urva sõnul korjasid talgulised Saue pealt kokku arvestatava koguse prahti.
Et lasteaia territoorium on alati heakorrastatuse poolest
silma paistnud, pidid sipelgad ja teod koristuspäeval valvsad olema, et kõige pisemad talgulised neid sodi pähe kotti
ei nopiks. Kõige vanem rühm, kes parki koristas, kogus aga
mitu kotti rämpsu — nii pudeleid kui ka muud prahti.
Linn varustas talgulised kinnaste ja prügikottidega ning
vedas kogutud prahi minema. Tänutäheks sai iga osavõtja
magusa maiustuse põske pista ning kindlasti oli suurematel
ja väiksematel lastel hea meel, et nad andsid oma panuse
puhtama ja ilusama kodulinna nimel.
Saue Sõna

Põlevkivi kaevandamise ja selle töötlemise tehnoloogiad elektrijaamas said paremini
selgeks.
Järgnesid soome õpilaste
ettekanded prügikäitlemisest
ja kliima soojenemisest. Seejärel valis iga rühm teema, et
võrrelda Eestit ja Soomet —
kas koolisüsteemi, rahvusloomi ja -taimi, majandust või
keskkonnaprobleeme.
18. aprill oli Ida-Viru päev,
et tutvuda Eesti tähtsama
tööstuspiirkonnaga ja hinnata
sealset keskkonnaseisundit.
Põlevkivi kaevandamise ja
selle töötlemise tehnoloogiad
elektrijaamas said kindlasti
paremini selgeks: oma silmaga nähtu ja töölehe täitmine
aitab paremini mõista neid
keerukaid protsesse. Looduskaunil Valaste joal uurisid

õpilased klindilt avanevaid
kivimikihte ja nautisid kevadist vett. Kivimimuuseumis
leidis nii mõnigi oma õnnekivi ja tutvus teiste huvitavate
mineraalidega.
19. aprill oli looduse päev.
Muraste looduskoolis tutvusime erinevate ökosüsteemidega. Mere äärest leidsime
hulga rändkive, mille mandrijää Soomest siia oli kandnud.
Rannast korjas igaüks enda
jaoks põneva või meeldivama
asja, et hiljem teistele selgitada, miks just see talle silma
jäi. Päeva mahtus matemaatikatund õues, „kahe minuti
mäng“ ja klassikaline kaardi
järgi orienteerumine.

Retk kulges piki rannikumadalikku ja lavamaale
jõudmiseks tuli klindist üles
ronida — see tekitas elevust.
Kui jõudsime päikesepoolsele nõlvale, kus oli soojem,
tervitasid meid sinililled.
Loodusmatk lõppes värskendava kasemahla, sooja tee
ning hinnanguga nähtule ja
kuuldule.
Projektis osalejad hindasid päevi toredateks ja huvitavateks: sai omandada uusi
teadmisi praktilise õppe teel,
praktiseerida inglise keelt ja
leida uusi sõpru. Järgmine
keskkonnaprojekt
toimub
Soomes tuleva õppeaasta sügisel. 

Gümnaasiumi lõpetab XXV lend
Sandra Goroško
11a

Saue Gümnaasiumi abituriendid pidasid 25. aprillil
rõõmsat tutipäeva. Noored
olid end riietanud väikesteks lasteks — neidudel oli
patsid peas ja noormeestel
traksid pükstel. Meeleolu oli
ülev. Kogu kool oli rõõmu ja
naeru täis. Otse loomulikult
ei puudunud ka veepüstolid.
Tutipäevalised leidsid, et
see päev toob endaga kaasa
kauaoodatud vabadusetunde:
ainult eksamid on veel teha ja
siis ongi keskkool lõpetatud.
Väga südamlik lõpukell
oli 26. aprillil. Traditsioonikohaselt korraldasid selle
üheteistkümnendad klassid.
Kõnet pidasid direktor Jaan
Palumets ja 11. klassi õpilane Mart Jõesaar.
Nalja tegid mõlemad 11.
klassid. A klassi poisid olid
teinud eriti vahva räpivideo,
mis oli pühendatud lõpetajatele ja rääkis meie kooli
elust. Kõigile meeldinud vi-
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Kõigepealt iga pisemgi sodi ämbrisse või kallurikasti
ja siis suurde prügikotti — nii Midrimaa aed puhtaks
saigi. Foto: Siiri Raagmets

Kuuseheki tänava äärsete garaažide tagune
on aastaid olnud koht, kuhu prügi maha pannakse.
Foto: Inger Urva

Muusikakool teatab
Saue Muusikakool võtab vastu uusi õpilasi
2012./2013. õppeaastaks.

Saue Gümnaasiumi abituriendid pidasid 25. aprillil rõõmsat tutipäeva. Abituriente
on tänavu 52 ja kõik pääsesid ka eksamitele. Klasse juhatavad Ulvi Urgard ja Kristi
Läänesaar. Foto: Hans-Toomas Saarest
deo pälvis marulise aplausi.
B klass esitas lõpetajatele
laulu ja tegi beatbox’i. Korraldajad olid küsitlenud kooli
kõige pisemaid. Neile näidati
abiturientide pilte ja väike-

sed pidid ennustama, kelleks
need õpilased võiksid saada.
Küsitlusest valminud video
oli samuti väga tore ja leidis
positiivset vastukaja.
Viimane koolinädal oli

meie abiturientide jaoks väga
armas, humoorikas ja kindlasti ka pisut kurb. Jõudu ja
jaksu eksamitel! Esimene
eksam oli juba esmaspäeval,
30. aprillil — emakeel. 

Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat. Nooremaid (7–8-aastased) lapsi eelistame
klaveri ja viiuli erialale. Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt,
kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-jazzi osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel ning erialaõpetaja
soovitusega. Pop-jazzi osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit
ja laulu. Pop-jazzi osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 10. eluaastast.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 30. ja
31. mail kell 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada ühe laulu. Konsultatsioon
on soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 6. juunil kell 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 30. ja 31. mail kell 17.00–19.00 ruumis
108. Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Infotelefon 659 6054; saue.mk@mail.ee; www.
sauemk.edu.ee
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Sport
Aado Liblikmann — hõbemees triatlonis
Sauelane Aado Liblikmann tuli Euroopa meistrivõistlustelt (EM)
triatlonis koju hõbemedaliga. 25 tiitlivõistlusel osalenud veteransportlane on pärjatud kahe hõbe- ja kolme pronksmedaliga,
lisaks kuld- ja pronksmedal maailmamängudelt.
Sirje Piirsoo
EM triatlonis toimus tänavu
olümpiamängude tõttu tavalisest varem, juba aprilli lõpus
Iisraelis Eilatis. 21. aprillil
saavutas Aado Liblikmann
oma vanuseklassis M75–79
teise koha.
Meenutades võistlusolusid Eilatis, räägib Aado, et ta
ei ole mitte kunagi nii tugeva tuulega võistelnud — ei
rattal, ei ujunud. See muutis
võistlusolud raskeks ja et
tegu oli maatuulega, oli ka
Punase mere vesi prognoositust jahedam: „Prognoos oli,
et veetemperatuur on +24 °C
ja kalipsosid kasutada ei tohi.
Oli aga vaid üheksateist kraadi ja oleks võinud kasutada,
kuid polnud kaasas.“
Vanuseklassis,
milles
Aado võistleb, oli EM-il viis
meest. Enamasti on triatleedid ujuja taustaga ja nii ujuski esikohale tulnud Tony Shrimpton Inglismaalt üheksa
minutit kiirema aja, mida
tagasi võtta on võimatu või
ülimalt raske, seda enam,
et vahetusala pärast ujumist
rattani oli väga pikk — vähemalt 500 meetrit.
Mehed vanuses 75–79 eluaastat ujusid võistlusel 750
meetrit, rattadistants oli 20

Sauelane Aado Liblikmann tuli Euroopa meistrivõistlustelt
triatlonis koju hõbemedaliga. Foto: Siiri Raagmets
km pikkune, millele järgnes
viis kilomeetrit jooksu. Võtab sõnatuks: kui paljud —
ja oluliselt nooremad — on
samasuguseks pingutuseks
valmis?!
Aado on sportinud kogu
elu. Nooruses tegeles ta kergejõustikuga, joostes 100
meetris välja aja 11,4, 200

meetris 23 ja 400 meetris 52
sekundit. Kahekordne jalavigastus hooajal muutis edasist — ei olnud ju tollal ravivõimalused sellisel tasemel
kui täna. Järgnes jalgratas ja
kiiruisutamine. 1949. aastal
kirjutas leht Aadost kui noorimast jalgratturist, täna on ta
vanim triatleet Eestis.

Tänavune hooaeg triatlonis on Aadole juba 26-s. Aastal 1984 oli Eestis esimene
triatloni võistlus, Aado astus
võistlustulle kolm aastat hiljem — 1987. Tema nimel on
ka esimene eestlaste triatlonimedal tiitlivõistlustelt. Aasta
oli siis 1992. Poolmaraton
(2,5 km ujumine, 80 km ratas, 20 km jooks) toimus
Soomes Jurosel ja Aado
tuli vanuseklassis M50–59
pronksmedalile.
1990. aastal oli Saksamaal
Jümnas esimene triatloni EM.
Eesti veteranid olid seal väljas 20-liikmelise võistkonnaga, ja mis eriti tähtis — Eesti
lipu all, kuigi Eesti Vabariiki
veel ei olnud.
Tallinna klubisse SK
Triatleet kuuluv Aado treenib enesetunde järgi ja jälgib
hoolikalt, et üle ei pingutaks,
sest aastatega muutub taastumisperiood üha pikemaks.
Aasta lõikes koguneb veteransportlase kontole 3000
km jalgrattasõitu, 500 jooksukilomeetrit ja 100 km ujumist.
Terves kehas, terve vaim:
Aado töötab OÜ-s Inspecta
tehnilise järelevalve eksperdina, tema valdkonda kuuluvad näiteks katlad, kraanad
ja survemahutid. 
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Harju Jalgpallikooli poisid
jätkavad täie hooga
2010. aasta sügisel aktiivse treeninguga alustanud Harju
Jalgpallikooli poisid on üles näidanud tõelist jalgpallivaimu ja
pealehakkamist, saavutades järjekindlalt häid tulemusi real
võistlustel. Klubi tegutseb Tallinna, Saue ja Keila linnas ning
Saue, Harku, Raasiku, Keila, Rae ja Kernu vallas. Suuremad
keskused asuvad praegu Sauel, Laagris, Keilas, Tabasalus,
Arukülas ja Peetris.
2004. aastal sündinud poiste ühisvõistkond näitab jätkuvalt üles tulihingelist mängu. Võistkonnas mängivad poisid
Sauelt ning lisaks Laagrist, Tabasalust ja Keilast. Meeskonna ühtne vaim ja innukas soov areneda ning tõeliselt head
mängu näidata on toonud neile edu mitmelgi pineval kohtumisel. 2005. ja 2006. aastal sündinud Harju Jalgpallikooli
Laagri poisid osalesid Talveliigas kahe võistkonnaga, saavutades nelja etapi üldkokkuvõttes III ja IV koha.
Tulemused sügis 2011 kuni aprill 2012
• II koht FC Infonet Cup’il;
• V koht rahvusvahelisel turniiril Harju Cup (www.harjucup.
ee);
• I koht FC Infonet Cup saaliturniiril — turniiri parimaks väravavahiks valiti Karl Andres Parts;
• II koht Tammeka Juunior Cup’il — turniiri parimaks mängijaks valiti Harju Jalgpallikoolist Sten Marten Viira;
• alagrupi II ja üldkokkuvõttes V koht Lätis toimunud rahvusvahelisel Riga Cup’il;
• III koht Talveliigas;
• I koht SpringCup 2012
Ees on ootamas uued kohtumised ja kindlasti jätkatakse
ühist arendustööd Harju Jalgpallikooli Soome koostööklubi
FC Espoo Honkaga, mis on praegu üks suuremaid ja kvaliteetsemaid klubisid Soomes.
Kui tekkis huvi liituda Harju Jalgpallikooliga, võib julgesti ühendust võtta e-posti teel info@harjujk.ee või telefonil
5690 7970. Kindlasti külastage ka meie kodulehte www.
harjujk.ee.
Harju Jalgpallikool

2004. aastal sündinud poiste ühisvõistkonnas
mängivad poisid Sauelt. Foto: Harju Jalgpallikool

Meie lasteaialapsed on Eesti parimad kahel spordialal
Saue lasteaia Midrimaa lapsed on Eesti parimad kahel
spordialal — kombineeritud teatejooksus ja osavusvõistluses
tüdrukutele.
Terje Toomingas

Saue Lasteaia Midrimaa
võimlemisõpetaja
Reedel, 4. mail, toimus Tallinna Audentese Spordihallis
üle-eestiline lasteaedade spordipäev, kuhu oli kohale tulnud
tüdrukuid-poisse 36 lasteaiast.
Kavas oli viis spordiala: teatejooks, osavusvõistlus tüdrukutele, poiste köievedu,
kombineeritud teatevõistlus
kogu võistkonnale ja kaptenite
võistlus.
Saue lasteaia lapsed olid
Eesti kõige kiiremad kombineeritud teatejooksus ja tüdrukute osavusvõistluses. Kokkuvõttes saavutas võistkond 36
lasteaia esinduse hulgas väga
tubli neljanda koha, jäädes
kolmandale kohale alla vaid
kahe punktiga.

Põnev ja palju positiivseid emotsioone pakkuv spordipäev on lõppenud.
Paremal võimlemisõpetajad Ly Miett Lõoke ja Terje Toomingas. Foto: Lya-Renate Uuvits

Võistkond oli 12-liikmeline, kuus tüdrukut ja kuus poissi. Saue lasteaia ja linna au
kaitsesid Annika Sarna, Elis
Allik, Grete Pilden, Viivian
Suigusaar, Elo Liisbet Palmsaar, Tuule Mari Kuningas,
Kaspar Talvistu, Rico Marten Reiner, Andreas Kaevats,
Risto Koort, Gert Matthias
Eljas ja Hugo Velner.
Kombineeritud teatejooksus saavutas Saue lasteaed
kindla esikoha. Poiste köievedu nõudis suurt pingutust.
Saime kirja ühe võidu, kuid pidime leppima ka kahe kaotusega. Tüdrukute osavusvõistlusel näitasid Saue tüdrukud
kiirust ja osavust hüpitsaga
hüppamisel ning rõngastega
liikumisel. Tüdrukud tulid esimeseks, olles Eesti parimad!
Teatejooksus toetasid lapsed
üksteist aktiivse kaasaelamisega, saavutasime VI koha.
Ka kaptenite võistluses jagati
kohti sajandiktäpsusega, Saue
lasteaed Midrimaa saavutas
VII koha.

Kui oli selge, et Saue lapsed olid võitnud kaks spordiala, ütles võistkonna liige Elo
Liisbet mulle: „Õpetaja Terje,
ma olen praegu maailma õnnelikum laps!”, mille peale
jäi õpetaja Terjel vaid lisada:
„Ja mina maailma õnnelikum
õpetaja!”
Spordipäev oli põnev ja
palju positiivseid emotsioone
pakkuv. Lapsed olid väga tublid! Võistkonnaga olid kaasas
võimlemisõpetajad Ly Miett
Lõoke, allakirjutanu ja lasteaia õppealajuhataja Lya-Renate Uuvits, kes lapsi suures
spordihallis innustasid.
Korraldajate ja sponsorite
pakutud jäätis, küpsised, kommid ja mahlajook andsid lastele energiat ning jõudu võistluspingele hästi vastu pidada. Iga
ala kolme paremat võistkonda
autasustati ka eraldi. Auhinnakott oli rikkalik — lisaks
maiustustele olid seal ka värviraamatud, kalendrid ja mänguasjad. Palju õnne lastele ja
kogu Midrimaa perele! 
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Varia
Juunior-kiipkaardi
sõidusoodustused suvel
Saue–Tallinna kommertsbussiliinidel nr 190 ja 191 kasutusel olevad õpilaste elektroonilised juunior-kiipkaardid annavad õiguse sõita bussides tasuta kuni 31. maini. 1. juunist
kuni 31. augustini on õpilastele bussisõit soodushinnaga.
Alates 1. juunist on kõikide juunior-kiipkaartide omanikel
vaja maksta bussi sisenedes sooduspileti eest. Sooduspileti hind on 40 eurosendi võrra väiksem bussis kehtivast pileti täishinnast. Saue Linnavalitsus tasub iga linnasõidu pileti
eest 40 eurosenti, ülejäänud piletiraha maksab õpilane ise.
Soodustus ei kehti kuukaartide ostmisel.
Uuesti taastub õpilaste tasuta sõidu õigus 1. septembrist.
Õpilastel, kes lõpetavad käesoleval õppeaastal keskkooli või
keskharidust andva kutseõppeasutuse, lõpeb kiipkaardi kehtivus ja soodussõiduõigus automaatselt 31. augustil. Põhikooli lõpetajate ja sügisel keskharidust omandama asuvate
õpilaste kiipkaartide kehtivus ei katke. Juhul, kui põhikooli lõpetaja ei asu omandama sügisest keskharidust, lõpetatakse
kiipkaardi kehtivus automaatselt.
Uutele bussisõidu soodustuste taotlejatele väljastatakse
kiipkaart, kui ta on kantud Eesti Haridusinfosüsteemi andmebaasi õpilaste nimekirja. Õpilasel ja tema ühel vanemal peab
olema elanikeregistri alusel elukoht Saue linnas.
Tuletame meelde, et bussiliinil 191 maksab Saue linna
sisene sõit 40 eurosenti. Kiipkaardi omanikel palume kindlasti bussijuhti teavitada, kui olete otsustanud sõita vaid
Saue linna piires. Käitudes nii, hoiate linna raha kokku!
Info telefonidel 679 0180 ja 679 0174.
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Tartu linna uued üllatused
Reisihuvilised astusid 20. jürikuu päeval Saue Kaubakeskuse
ees bussi ja sõit Tartu poole algas. Nagu sel kevadel tavaline, oli
lausvihmasadu. Õnneks ei olnud tegu vihma pelgava rahvaga:
kõik peale ühe, kes lubasid tulla, olid kohal.
Tartus on kõik varemgi käinud, mõned seal elanud või ülikoolihariduse omandanud, kuid nüüd meelitas linn meid uute
üllatustega.
Esimene peatus oli AHHAA teaduskeskuses, kus kolmes
saalis ligi 3000 ruutmeetril paikneb poolsada eksponaati. Põnevust jätkub majas nii eakatele kui ka päris noortele. Pärast
lühitutvustust giidi abiga tuli omal käel uudistada: tirida end lae
alla ja laskumisel tunnetada vabalangemist, kõndida tunnelis
ja panna proovile tasakaalumeel. Julgemad külastajad sõitsid
jalgrattaga lae all köiel. Põnev oli ka peegellabürint, kus võis
ehmuda ja kaotada arusaamise, kus asub väljapääs. Elusaalis
sai näha munast kooruvat tibu, jälgida sipelgate elu ja mitmesuguseid veeatraktsioone.
Pärast neid huvitavaid katseid tõusime liftiga neljandale korrusele maailma ainulaadsemasse planetaariumi. Giidi ja arvuti
abil reisisime ajas ning ruumis, tutvusime lõputute galaktikatega, nägime tuhandeid tähti ja määrasime kindlaks koduplaneedi asukoha ilmaruumis.
AHHAA keskuse kauplusest ostsid vanaemad-vanaisad
lastelaste rõõmuks huvitavaid nipiga mänguasju, patareidega
liikuvaid putukaid ja maagilisi rahakassasid. Lasknud mündid
kassasse, muutusid need nähtamatuks. Kassa avanes vaid
omanikule teada oleva koodi abil.
Edasi kulges meie tee Toomemäel kõrguvasse Tartu Tähetorni, mis valmis 1810 ning kus uuriti taevast ja tähti 1964.
aastani, mil püstitati uus observatoorium Tõraverre. 2011 avati
tähetorn pärast põhjalikku renoveerimist külastuskeskusena.
Tähetornis on idasaal, kellatuba ja läänesaal. Tutvusime unikaalseima eksponaadi, suure teleskoobiga, millega esmakordselt mõõdeti tähtedevahelisi kaugusi.
Saanud kaasa hulga teadmisi astronoomiast, suundusime
jalutuskäigule Toomemäele. Jalutasime üle Tartu sümboli,
Inglisilla, seejärel suundusime all-linna, astusime sisse Jaani
kirikusse, uitasime veidi ülikooli lähedal ja kojusõidu aeg oligi
käes.
Tagasiteel tegime väikse jalasirutuse Aiasõbra aiandis ja käisime Adavere lihapoes, mis on tuntud eksootiliste loomade liha
müügikohana. Osteti nii metssealiha kui ka hobusevorsti.
Kui kolm tundi enne südaööd tagasi Sauele jõudsime, võis
rõõmuga tõdeda, et ühe päevaga nägime ja kogesime palju, samal ajal ka puhkasime. Suur tänu Liivile ja Tiinale selle ilusa,
huvitava ning meeldejääva väljasõidu eest.
Armand Nagel

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue, tel 600 3382; www.sauekliinik.ee
Avatud E–R 15.00–19.00 L, P suletud
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill’s, Royal Canine ja Josera lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 5.- €
(tavahind 12.- €)
Vältimaks asjatut ootamist, palume aeg ette registreerida!
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Palju-palju õnne!
Saue Päevakeskuse
ürituste kava
• 18. mail kell 11 käsitöönäituse avamine, näitus on avatud
18.–20. maini kl 10–16 päevakeskuses.
• 20. mai kell 12 — Viimsi Vabaõhumuuseumis Harjumaa IV
Seeniortantsupidu, osalevad päevakeskuse Senjoriitad.
• 1. juunil kell 15 – ringide hooaja lõpupidu Saue Kontserdisaalis.
• 2.–4. juunil korraldab Saue Linna Invaühing reisi Peterburi.
• 5. juunil kell 13 — turumüük.
• 9. juunil — memme-taadi lustipidu Vanamõisas, esinevad
päevakeskuse tantsijad ja lauljad.
• 9.–10. juunil — Saue Linna Invaühingu liikmed ja erivajadustega noorte ansambel osalevad Viljandi invataidlusfestivalil.
• 11.–15. juunil korraldavad reisihuvilised reisi Valgevenesse.
• 19.–21. juunil osalevad Saue Linna Invaühingu liikmed
Käsmu laagris.
• 22. juuni — Asta Tomsoni maalide näitusmüügi avamine.
• 26. juunil korraldavad reisihuvilised Raereisidega reisi
Pärnumaale.
• 14.–15. augustil korraldavad reisihuvilised reisi Setomaale.
• 6. septembril korraldavad reisihuvilised reisi Peipsi-äärsete
vanausuliste juurde.
• Võtame vastu kasutatud puhtaid lasteriideid. 22.–24.
mai — kasutatud lasteriiete jagamine päevakeskuse
käsitöö poolel.
• 25. mail kell 15 — seltsingu Tammetõru koosviibimine
päevakeskuses.
• 5. juunil kell 10 — Saue Linna Invaühingu koosolek.

Midrimaa teatab
Lasteaiarühmad alates augustist 2012 on komplekteeritud.
Lasteaed Midrimaa saatis 3-aastaste laste vanematele koju kirja selle kohta, et laps on lasteaeda koha saanud, ja ootab kirjalikku kinnitust lasteaiakoha vajaduse kohta hiljemalt 6. juuniks
2012 e-posti aadressile liide@saue.ee.
Koha saanud laste nimekirja leiate linna koduleheküljelt —
LINNAKODANIKULE / haridus / Saue lasteaed Midrimaa — ja
sellega on võimalik tutvuda lasteaias.
6. juunil 2012 kell 18 toimub Saue lasteaias (Kuuma 9)
koosolek, kuhu on oodatud kõik alates augustist 2012 koha
saavate laste vanemad.
Koosolekul toimub
• tutvumine lasteaia rühmade ja õpetajatega,
• nõuannete jagamine seoses lapse lasteaeda tulekuga,
• õppekava tutvustamine.
Lasteaia ülejäänud vanuserühmad on komplekteeritud ja
uusi kohti saame välja anda ainult vabanevatele kohtadele.
Seega ootame kiiresti informatsiooni nendelt peredelt, kes lapsele lasteaiakohta järgmisel õppeaastal ei vaja.
Saue lasteaed Midrimaa
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Täikale registreerimine:
Karita.Aruksaar@saue.ee

Päeval mängud
ja huvitavad tegevused,
õhtul elav muusika
Jälgi reklaami Saue Noortekeskuse
kodulehelt ja Facebook’is!
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Saue Sõna

Teated ja reklaam

18. mai 2012
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Laulu- ja tantsupidu
Risti-rästi läbi Eesti
26. mail Jaanituleplatsil
Kell 12.00 rongkäik
Keskuse pargist mööda Kütise ja Pärnasalu tänavat
Jaanituleplatsile
Kontserdil esinevad:
Saue Lasteaia Midrimaa tantsurühmad,
Saue Gümnaasiumi rahvatantsijad ja Väikeste
Tüdrukute Koor, Saue Gümnaasiumi Noortekoor,
Saue Poistekoor, Saue Noorte Meeste Koor,
Saue Segakoor, Saue Muusikakooli rivitrummarid,
Saue Kägara naisrühm ja rahvamuusikaansambel,
tantsurühm Vokiratas, Saue Simmajate segaja naisrühm, naisansambel Rukkilill
Külalisesineja: Saku Segakoor Tuljak
Korraldab Saue Huvikeskus

Sissepääs vaba
LEHEKUU LAAT
27. mail kell 9–16
Sauel Pärnasalu põik 11.
Mitmesugune kaup
kogu Eestist!
Silvia Pärn,
telefon 5805 0167,
laadakorraldus@gmail.com

Saue ujula ja jõusaal
Avatud iga päev!
E–R 6.30–22.00 L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kasuta soodsat võimalust
sportimiseks! Kohtumiseni — Saue, Nurmesalu 9.
Tel 659 6669;
http://koolihaldus.saue.ee//
AS SAMI võtab tööle

KOGEMUSTEGA LUKKSEPA
ja MASINATE KOOSTAJA
Töö sisu:
• detailide töötlemine manuaaltööpinkidel
• ja seadmete koostamine (lumesahad, liivapuisturid jne)
Vajalik tehniline taip, täpsus, kohusetunne.
Töötasu kokkuleppel.
Tule tn 20, Saue, telefon 670 9040,
sami@sami.ee, www.sami.ee

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 15 €
Küsi kindlasti pakkumist!
Tel 5346 8430,
Geotrans OÜ

Muruniitmine ja trimmerdamine
alates 0,01 EUR / m 2

Lisainfo:
53 432 899 või 56 233 013

WWW.HALDUSKESKUS.EE
Müük.
Saetud ja lõhutud küttepuud
30–60 cm. Aastaringne
tootmine ja lai puude
sortiment. Tasuta transport
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt: Saue, Sooja 3a,
telefon 5360 0375 või
Halupuu24@hot.ee
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Kahjuritõrjevahendid
koju ja aeda.
Hinnad otse maaletoojalt.
Telefonid
5306 3066, 5669 8863

Teenused
 Akende pesu ja koristusteenus.
Mob 5809 8230
 MAJA PROJEKTID. EHITUSLUBA,
KASUTUSLUBA. MÕÕDISTAMINE.
522 0023 M. MIKK
 Ehitus- ja remonttööd.
Kipsitööd, uste, akende, parketi
paigaldus, plaatimine, puitfassaadid, müüritööd jt. Telefon 5664
6336, Riho
Kinnisvara
 Üürile anda pikemaks ajaks korralikule perele 4-toaline renoveeritud korter Sauel. Otse omanikult!
Tel 5656 4706
 Üürile anda 3-toaline korter
renoveeritud majas Sauel. Info
telefonil 516 7367
 Müüa kanaliga garaaž Kuuseheki tänavas raudtee ääres, 22
m2. Telefon 5630 1641, adidaas@
hot.ee
Otsin tööd
 Pottsepp otsib tööd. Pottsepatööd, klassikalised kaminad
ja looduskivi paigaldus. Töödest
pildid. Materjal, transport meie
poolt. Tel 5803 3448
Pakun tööd
 Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle kogemustega õmbleja.
Kontakttelefon 674 7567

Mälestame leinas
LEIDA MADALIKKU
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele
Spordiklubi Saue Tammed

Avaldame kaastunnet Edgarile,
Ethelile ja Edithile peredega
abikaasa, ema ja vanaema
LEIDA MADALIKU
traagilise surma puhul
Õed Selma, Mildred ja Vilma
peredega

Pole sõnu,
mis leevendaks valu ...
Mälestame leinas head naabrinaist ning avaldame südamlikku kaastunnet perele
LEIDA MADALIK
19.06.1948–06.05.2012
Saue, Koondise tn 5 esimese
trepikoja elanikud

