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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Sollentuna avas Saue tänava

Sollentuna volikogu esimees Henrik Thunes ja Saue linnapea Henn Põlluaas lõikavad läbi lindi, mis avab Saue-nimelise tänava Sollentunas. Jalakäijate
tänav asub linna keskuses, suure kaubanduskeskuse ja Sollentuna suurima hotelli Scandic Star vahel, ühendades ühte linna peatänavat rongijaamaga

Sollentuna tervitab sõpruslinna
Sauet

Henn Põlluaas
Saue linnapea

A

prilli lõpus külastas
Saue linna delegatsioon meie Rootsi
sõpruslinna Sollentunat. Kutsutud olid linnapea
Henn Põlluaas ja volikogu esimees Valdis Toomast abikaasadega ning volikogu aseesimees
Matti Nappus.
Küllakutse põhjus ja eesmärk
oli välja kuulutatud juba eelmisel aastal, kui tähistasime Saue
linna 20. sünnipäeva. Nimelt
tõid meie rootsi sõbrad Saue
linnale sünnipäevakingitusena
kaasa teate, et Sollentuna on
otsustanud anda ühele keskuse
jalakäijate tänavale nimeks
Sauegränd - Saue tänav või allee.
Programm Sollentunas
oli meie jaoks planeeritud
tihe, täis erinevaid kokkusaamisi ja ringsõite. Kõigepealt

kohtusime linnajuhtide - volikogu
esimehe Hendrik Thunese ja linnapea Douglas Lihborniga -, kes
tutvustasid meile linnavalitsuse
ruume ning selgitasid volikogu
ja linnajuhtimise tööprintsiipe,
milles on meie omaga mõningaid erinevusi, kuid ka väga
palju sarnasusi. Arutatud sai ka
Balti mere meetme raames võimalikku koostööd Sollentuna,
Tuusula (nende sõpruslinn Soomes), Saue ja Inčukalnsi (meie
sõprusomavalitsus Lätis) vahel.
Mitmetel erinevatel kokkusaamistel saime tuttavaks
paljude Sollentuna linnavalitsuse ja volikogu juhtivate isikute ning liikmetega, kellega
oli väga huvitav vastastikku
mõtteid ja kogemusi vahetada. Hetkel on linna juhtimas
konservatiivid, kellele ennus-

Sauegränd - Saue tänav. Vasakult volikogu esimees Valdis Toomast, Sollentuna linnapea Douglas Lithborn, Henn
Põlluaas ja Henrik Thunes. Sauelased kinkisid Sollentunale pildi, millel on mõlema linna vapid etnograafiliste
tikandlillede taustal. Fotod: Janne Põlluaas

tatakse edu ka sügisel toimuvatel omavalitsuste valimistel.
Kui Saue linnavolikogu on
17-liikmeline, siis Sollentunas
on liikmeid enam kui kuuskümmend. Üldse on kõige väiksem
lubatud volikogu suurus Root-

sis 31 liiget. Linnavalitsuses
töötab üle kolmesaja inimese.
Sollentuna on märksa suurem
kui Saue ning on jätkuvas
arengu- ja kasvuprotsessis. Elanikke on tänaseks ca 68000.
jätkub lk 6
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Linnaeelarve tekkepõhine täitmine seisuga 31. märts 2014
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Saue linnaeelarvesse laekus
31. märtsi seisuga 1,9 miljonit eurot tulu ja linnaeelarvest
tehti 1,7 miljoni euro ulatuses
kulutusi. Linnaeelarve oli 31.
märtsi seisuga 204000 euroga
jooksvas ülejäägis.
Seisuga 31. märts 2014 on
tulu üksikisiku tulumaksust
laekunud 1195774 eurot, mis
moodustab 24 protsenti käesolevaks aastaks planeeritud
tulumaksu laekumisest.
Suurem alalaekumine oli
jaanuaris, mis ei ole veebruari-märtsi ülelaekumisega
veel tasandunud. Jaanuarikuu
lõpuks oli tulumaksu alalaekumine summas 88717 eurot,
mis on märtsikuu lõpuks vähenenud 37693 euroni.
Maamaksu on laekunud
70292 eurot ehk 51% aastaeelarvesse prognoositud
mahust.
Lisaks maksutuludele
kajastatakse põhitegevuse
tulude eelarveosas saadud
toetusi 341113 eurot (30%
aastaeelarvest), omatulusid
252965 eurot (28%) ja muid
tulusid 380 eurot (6%).
Toetustena laekuvad linnaeelarvesse peamiselt riigieelarvelised summad hariduskuludeks, samuti toimetulekutoetused ja muudeks riigi
funktsioonide täitmiseks või
riigieelarvest rahastatavate

Tulumaksu eelarve täitmine

SEISUGA 31.03.2014
Tekkepõhine eelarve täitmine

eelarve

täitmine

%

Põhitegevuse tulud

7 114 045

1 860 525

26,1

sh üksikisiku tulumaks
Põhitegevuse kulud

4 933 866
7 055 294

1 195 774
1 656 539

24,2
23,5

58 751

203 986

Põhivara soetus

493 607

64 212

13,0

Saadav SF põhivara soetamiseks

110 718

0

0

Finantskulud

201 958

13 857

6,9

INVESTEERIMISTEGEVUSE
TULEM
Laenude võtmine

582 347

77 691

13,3

350 000

0

0

Laenude tagasimaksmine

400 503

103 904

FINANTSEERIMISTEGEVUS

-50 503

-103 904

X

-574 099

-225 266

X

PÕHITEGEVUSE TULEM

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

500 000
411 155

422 564

450 770
411 155

400 000
322 440

X

300 000
200 000
100 000

25,9

0
Jaanuar
Eelarve EUR

kulude (õppelaenude tagasimaksed) summad.
Omatulude eelarvesse on
laekunud tulud haridus- ja
huviharidusteenuse müügist teistele omavalitsustele
85975 eurot (29%), lasteaia- ja gümnaasiumi õppetegevustulud 54152 eurot
(27%), tulud vaba aja sisustamisest ja huvihariduse õppetegevustulud 40795 eurot
(34%), lasteaia toidukulude
katteks 31818 eurot (26%),
tulud elamu- ja kommunaalmajandusest koos ruumide
rendituludega 20763 eurot
(21%), tulud ujula ja võimla
kasutamisest 16417 eurot
(37%), riigilõivud ja Saue
Sõna reklaamitulud 2108
eurot (16%), sotsiaalvaldkonna tegevustulud 829 eurot
(31%) ning tulud sõidukaartidest 108 eurot (22%).
Põhitegevuse kulude eelarveosas kajastatakse toetuste

411 155

Veebruar

Märts

Tegelik laekumine
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andmist, majandamis- ja personalikulusid ning muid tegevuskulusid.
Esimese kolme kuuga on toetusi kokku antud 152177 eurot
(20%) ja sealhulgas sotsiaaltoetusi 135970 eurot (22%).
Personalikulude eelarvet
on kasutatud 977715 eurot
(24%) ja majandamiskulusid
526077 eurot (24%). Muid
tegevuskulusid on 570 eurot,

2012

2013

2014

sh kulud tähtaegselt laekumata nõuete allahindlused 495
eurot, maamaksukulu 44 eurot
ja riigilõivukulu 31 eurot.
Põhivara on soetatud või
rekonstrueeritud 64212 euro
ulatuses ehk 13% aastaeelarve mahust. Lõpetati koolimaja juurdeehitus (46777
eurot), jätkati koolivõimla
akustika parendamisega
(15780 eurot), osteti sisse-

seadeid ja vahendeid koolile
(1289 eurot) ning alustati
Sarapiku kelgumäe turvapiirete paigalduse ettevalmistustöödega (365 eurot).
Koos investeerimistegevusega on valdkondade lõikes
täidetud 2014. aasta väljaminekute eelarvet kõige enam
haridusvaldkonnas (26%) ning
kultuuri-, spordi- ja vaba aja
valdkonnas (24%).

Saue automudelite võistlus- ja
treeningkeskus on pidulikult avatud
Saue Sõna
HOBIzone avas 30. aprillil Sauel pidulikult raadio
teel juhitavate mudelautode
onroad püsiraja. Avaringi sõitis linnapea Henn Põlluaas.
Üritusel said kõik mudelautode omanikud ja huvilised uut
rada katsetada. Mittesportlaste
võistluse, kus oli viis osalejat,
kellest mõned esimest korda
automudelit juhtimas, võitis
hoopistükkis naine.
Automudelisport pole Eestis
viimastel aastatel edasi arenenud, kuna puudus korralik treenimiskoht. Sauel avatud püsirada annab selleks võimaluse.
Aga rada annab ka võimaluse tulla koos pere, sõprade
või töökaaslastega vaba aega
veetma ning võidu kihutama.
Küll te näete, kuidas sõrme
andes läheb kogu käsi: tegu
on tõesti laheda, hasartse ja
võistlusliku alaga.

Automudelitega sõit sobib kogu perele.

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
laiendustööde garantiiülevaatus
toimub maikuu eelviimasel nädalal
Üks keskuse eestvedajatest Tõnis Lattik (keskel), kes Sauel ja Keilas
laste mudelismiringi veab, juhendab esmakordselt startivat linnapead (vasakul) ja abilinnapea Jüri Tümanokka. Fotod: Sirje Piirsoo

Saue raja iseloomustus
Tüüp: onroad
Pinnakate: spetsiaalne vaip
Pikkus: umbes 100 meetrit
Laius: vähemalt 2 meetrit
Mudelite skaala: r a d a
on disainitud 1:10 skaala
Uus rada asub Sauel
Pärnasalu 31 hoone teisel
korrusel, sisse pääseb maja

mudelitele, aga sõita võib ka
väiksemate mudelitega
Keskus on avatud: K kell
19.00-22.00 ning L ja P
kell 11.00-19.00.
Lisainfo: http://saue.hobi.ee
sisehoovist. Raja ehitus algas
2014 jaanuaris, esimesed
testid toimusid aprillis.

Saue Linnavalitsus
Saue Linnavalitsus koos ehitusaegse omanikujärelevalve
teostajatega - AS Infragate
ja P. P. Ehitusjärelevalve OÜ
- teevad 19. kuni 23. mail
2014 ehitusobjektidel valmimisjärgse garantiiülevaatuse,
selgitamaks välja ilmnenud
puudused ehituskvaliteedis
ning tänavate ja haljastuste
taastamistöödel.
Selleks, et kõik garantiiperioodil ilmnenud või ka

ehitusjärgselt millegipärast
lõpetamata jäänud taastamistööd saaksid ehitajate
poolt käesoleva aasta juunikuu jooksul lõplikult tehtud,
palume kinnistuomanikel oma
õigustatud ja motiveeritud pretensioonid esitada Saue Linnavalitsusele hiljemalt 20. maiks
2014 kas kirjalikult või e-posti
aadressil andres @saue.ee.
Hiljem laekunud pretensioonide täitmist ei saa me ehitajatelt nõuda ja nende täitmist
garanteerida.
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Lisaeelarve andis õpetajate palkadeks lisaraha
Sirje Piirsoo
Saue Linnavolikogu 24. aprilli
istungil osales 16 volikogu liiget,
päevakorras oli 10 küsimust.
Istungi alguses võttis linnavalitsus tagasi Saue Linnavolikogu 25.10.2012 määruse
nr 56 „Sõidusoodustuste kehtestamine“ muutmise eelnõu,
mis nägi ette reglementeerida
soodussõitude arvu pensionäridele ja puuetega inimestele.
Et linna finantseeritavate soodussõitude arv bussis on vähenenud, mahuvad need hetkearvutuste kohaselt eelarvesse
ja puudus vajadus hakata sõite
piirama.

Volikogu andis Saue Linnavarahaldusele loa lihtsustatud
korras tellitava teenuse „Saue
Gümnaasiumi mehitatud
valve“ hankelepingu sõlmimiseks edukaks tunnistatud
pakkujaga G4S Eesti AS.
Volikogu otsustas seada sundvalduse kinnistu kinnistusregistri
registriosale nr 10329702 asukohaga Saue linn, Paju tänava
maaüksus maakaabelliini ja
liitumiskilbi talumiskohustuse
kehtestamiseks.
Volikogu moodustas Euroopa
Parlamendi valimiste läbiviimiseks 9-liikmelise Saue linna
jaoskonnakomisjoni, mille
esimees on Tuuli Urgard ning

liikmed Haiko Käärik, Diana
Kooskora, Margit Ots, Monika
Liiv, Aino Mänd, Anneli Ritsing,
Tiina Sillar ja Sirje Peedu. Asendusliikmed on Krista Terno ja
Annika Kaupmees.
Volikogu otsustas ühehäälselt lõpetada Saue linna
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja teise
lugemise ning suunas eelnõu
edasiseks arutamiseks planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja
arengukomisjoni.
Volikogu delegeeris kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud korraldatud
jäätmeveo teenuse osutaja
leidmiseks korraldatava riigi-

Näitusel raamatukogus on väljas
süvenemise ja entusiasmiga tehtud tööd

hanke läbiviimise Saue Linnavalitsusele.
Volikogu kinnitas Saue linna
2014. aasta I lisaeelarve ning
Saue linna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arengukava aastateks
2014-2019. Eelmine vabariigi
valitsus kehtestas möödunud
aasta lõpus õpetajate palga
uue alammäära ja käis välja
lubaduse õpetajate palkade
tõusuks. Vaatamata lubatud ja
väljakuulutatud 11-protsendilisele palgatõusule, suurenesid
Saue linnale eraldatud vahendid
tegelikkuses aga vaid umbes 5
protsendi võrra. Et vabariigi
valitsus lubadust ei täitnud ja

linn võttis puuduoleva osa enda
kanda, tähendas Saue linnale
tänavuseks lisakulusid üle 40
000 euro. See olukord tingis
vajaduse koostada lisaeelarve,
et leida õpetajate palkadeks
lisaraha.
Volikogu muutis Saue Linnavolikogu 19.09.2013 määruse nr 68 „Saue linnavara
eeskiri“ § 9 punkti 3 järgmiselt: linna põhivara mahakandmise otsustab linnavalitsus
korraldusega.
Volikogu lähetas volikogu esimehe Valdis Toomasti ja aseesimehe Matti Nappuse Sollentuna
Kommuuni kutsel 27. aprillist
kuni 30. aprillini Rootsi.

Ülevaade Saue
Linnavalitsuse
istungist
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 23.
aprilli istungi päevakorras
oli 23. küsimust.

◊

Saue Linnavalitsus

Virve Laan (paremalt neljas) ja tema täiskasvanud õpilased näituse avamisel. Foto: Sirje Piirsoo

Saue Sõna
Saue Linna Raamatukogus on
avatud kuni 12. maini näitus
huvikeskuse täiskasvanute
akrüülmaali kursusel valminud piltidest ja täiskasvanute
keraamikast.
Huvikeskuse huvitegevuse
juht ja kursuse juhendaja Virve
Laan ütleb, et selline näitus
on huvikeskuses traditsiooniks kujunenud: „Näitus on
igal kevadel oodatud sündmus
neile, kes on kunstist huvitatud ja ka ise mõne kunsti- või
käsitööalaga tegelevad.“
Virve sõnul koosneb akrüülmaali väljapanek erinevatest
õppeülesannetena maalitud
teemadest. Raamatukogu alu-

misel korrusel on väljas tuntud
kunstnike tööde järgi maalitud
koopiad, teise korruse rõdupiiretel maastikumaalid ja näituseruumis kevadiselt rõõmsad
lillemotiivid. Üleelusuuruses
õied on maalitud lõuendile.
Harrastuskeraamikutelt on
sel korral peamiselt välja pandud kruusid ja tassid, kuid ka
mõned õnnestunumad koogitaldrikud. Keraamika on eksponeeritud raamatukogu teise
korruse vitriinides.
Akrüülmaalikursusel osales sel aastal 16 kunstihuvilist ja nendest kuus olid uued
alustajad.
Virve sõnab kursuslaste kiituseks, et tahet õppida ja igal
juhul tööga lõpuni jõuda oli igal

õppekorral õhus tunda, indu
jätkus veel peale tunni lõppugi.
„Need süvenemise ja entusiasmiga tehtud tööd on nüüd
vaatamiseks välja pandud, sest
kunsti tehakse ikka jagamiseks.
Oma tähelepanekute, oskuste,
ja emotsioonide jagamiseks
vaatajatega,“ kirjeldab Virve
näitusel valitsevat meeleolu.
Keraamikas jätkasid möödunud aasta sügisel teist ja
kolmandat aastat osalejad,
kellel keraamikaharrastus on
antud sõrme asemel terve käe
oma valdusesse haaranud.
Kevadel lisandus neile veel
uusi tulijaid, kes samuti
juba mõne toreda omavalmistatud esemega näitusest
osa võtavad.

Koosolek lasteaias kohasaavate uute laste vanematele
Saue lasteaias Midrimaa toimub uute lasteaiarühmade
komplekteerimine 2014.2015. õppeaastaks. Uued lapsed saavad lasteaiakoha alates
11. augustist 2014.

Teatame, et esmaspäeval
19. mail 2014 kell 17.30 toimub
Saue lasteaia saalis Koondise
23 koosolek, kuhu on oodatud
kohasaavate uute laste vanemad.
Koosolekul:

◊ saab tutvuda lasteaia rühma
ja õpetajatega;
◊ jagatakse nõuandeid lapse
lasteaeda tulekuks;
◊ tutvustatakse õppekava;
◊ täidetakse lepingud.

◊ Määras Maastiku tn 3 ja
Sarapiku tn 27 kinnisasjaga piirneva maa erastamise tingimused.
◊ Kinnitas Koondise tn
23 parkla osalise laiendamise ja territooriumi
osalise korrastamise ning
Tõkke tn 21 side kaabelliini projekteerimistingimused.
◊ Luges ühe Saue linna
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
◊ Kinnitas määruse „Saue
linna hallatavate asutuste
töökorralduse alused“.
◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku varikatuse püstitamiseks Tammesalu tn 24.
◊ Korrastas Saue Linnavalitsuse korraldust „Saue
Linnavalitsuse liikmete
tööülesannete jaotus“.
◊ Kinnitas Saue Päevakeskuse korraldatavate reiside hinnad. 8.-9. juuli
Saaremaa reisi osalustasu
on 103 eurot ja teatrietenduse „Vassa Zeleznova“
osalustasu 26. juulil Kukruse mõisas on 28 eurot
inimese kohta.
◊ Andis loa korraldada
Pärnasalu põik 11 platsil kella 9-16 viis laata:
1. mai lehekuu laat, 24.
juuni jaanilaat, 26. juuli
heinakuu laat, 21. september mihklilaat ja 26.

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

◊

oktoober mardilaat.
Andis loa korraldada 10.
mail kella 15-17 Saue
kaubakeskuse parkla
kõrval linna maal europarlamendi kandidaatidega kohtumise avaliku
koosoleku.
Tu n n i s t a s l i h t h a n k e l
„Saue linna tänavate
kevadine auguremont
2014“ edukaks Teehoolduse OÜ pakkumuse.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa ühele
perele summas 130 eurot.
Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat sotsiaaltoetust 18 abivajajale
kogusummas 933 eurot.
Otsustas maksta koduse
mudilase toetust 2014,
aasta aprillis kokku summas 4582,5 eurot 69
perele.
Lubas linnapea Henn Põlluaasa puhkusele 2.-25.
maini.
Otsustas tagasi võtta
Saue Linnavolikogu
2012. aasta 25. oktoobri
määruse nr 56 „Sõidusoodustuste kehtestamine“
muutmise eelnõu, kuna
linna finantseeritavate
soodussõitude arv bussis
on vähenenud ja hetkearvutuste kohaselt mahuvad
need eelarvesse.
Tu n n i s t a s l i h t h a n k e l
„Saue linna tänavate pindamine 2014“ edukaks
Tallinna Teede AS-i pakkumuse.
Kooskõlastas Swamp
Group OÜ jäätmeloa taotluse metallijäätmete veoks
Harjumaal.

Valimised

Saue Sõna 9. mai 2014

4

Sauel on oma europarlamendi kandidaat
Saue Sõna

Oleme alati enne suuri valimisi intervjueerinud Saue
linnast pärit kandidaate.
Seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel osaleb
üks sauelane, meie linnapea
Henn Põlluaas (kandidaat nr
144). Saue Sõna esitas talle
mõned küsimused.

Miks otsustasid kandideerida europarlamenti?
Oleme EL-i liikmesriik ja europarlamendi valimised on Eesti
jaoks olulised. Osalen, et
toetada oma erakonda, Eesti
Konservatiivset Rahvaerakonda
(EKRE), mille juhatusse ma
kuulun. Küsitlused näitavad, et
Toompea neli erakonda ja EKRE

saavad kuuest kohast tõenäoliselt igaüks ühe. Sissesaajateks
on tõenäoliselt nimekirjade
esinumbrid. Ülejääva ühe saadikukoha saatust on täna raske
prognoosida, sest kandidaate on
ju tervelt 88. Mina olen meie
nimekirjas kolmas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimisloosung
on „Meie Eesti eest - rahvusriikide Euroopa eest.“
Mida te sellega mõtlete?
Loosungil on kaks tahku: siseriiklik ja üle-euroopaline. Meie
ajalugu, mälu, traditsioonid ja
väärtused seovad meid rahva
ja riigina kokku ning moodustavad just selle „meie Eesti“,
mida tuleb hoida, kaitsta ja
arendada ning mille huvide
eest meie eurosaadikud peavad
seisma. Peame Euroopa poliitikas kõige paremaks ja toimivamaks lahenduseks rahvusriikide
tihedat koostööd. Meie silmis on
Euroopa Liit vahend Euroopa
riikide ühise kasu ja ühiste eesmärkide saavutamiseks, mitte
eesmärk iseenesest. Siit tuleneb
meie loosungi teine pool – „rahvusriikide Euroopa eest“.

Mida pead nende valimiste
olulisemateks teemadeks?
Seda, kuidas kaitsta euroopalikke väärtusi, piirata ülereguleeritust, võrdsustada

eurotoetused, tuua majanduslik heaolu Eestisse ja tagada
meie inimeste kindlustunne.
Rõhk peaks olema võrdse elatustaseme loomisel kõikidele
EL-i liikmesriikidele. See on
väga oluline, kui me räägime
EL-sisesest võrdsusest ja solidaarsusest. Peame EL-i toel
panustama mitte ainult külakiikedesse ja savikodadesse,
vaid eeskätt rahvusliku majanduse ja konkurentsivõime
arendamisse, sest vaid häid
ja tasuvaid töökohti luues
saame peatada väljarände ja
tuua inimesed tagasi koju.
Oluline on, kas EL jääb
suveräänsete rahvusriikide
liiduks või kujuneb sellest
uus föderaalriik, kus võim
kontsentreerub Brüsseli kätte
ning väikeriikide sõna- ja
otsustusõigus taandub olematuks. Euroopa Liidu loomise algidee oli ühendada
riikide majanduslik jõud ja
tagada rahu. Sellega on hästi
hakkama saadud. Märkamatult, kuid see-eest jõuliselt
on hakanud aga liikumine
ühtse euroriigi loomise poole,
mida pooldavad ka kõik meie
juhtivad erakonnad. Erinevalt
neist toetab EKRE jätkuvalt
võrdsete ja suveräänsete rahvusriikide liitu.
Mujal Euroopas on valimiste
ajal teravalt üleval immigrat-

siooni teema. See on oluline ka
Eesti jaoks. Me ei nõustu EL-i
poolt kavandatava kvootide alusel immigrantide jaotamisega
liikmesriikide vahel. Eesti on
niigi Euroopa esirinnas välispäritolu rahvastiku osakaalu poolest ja KAPO hoiatab juba nüüd
meid islamistidest tulenevate
ohtude eest, kuigi nende osakaal on Eestis veel väike. Me
ei soovi Pariisi, Londoni ega
Stockholmi sündmusi Tallinnasse. Immigratsioonipoliitika
peab jääma liikmesriikide
otsustada.

Tänased märksõnad on
Ukraina kriis ja julgeolek.
Kas pooldad EL-i kaitsejõudude loomist?
Enam kui üheksakümmend
protsenti EL-i liikmesriikidest kuulub NATO-sse, kes
on Ukraina sündmuste taustal näidanud ennast oluliselt
otsustusjõulisemana kui EL.
Ma ei näe ühtki põhjust, miks
peaks EL tegelema kaitsevaldkonnaga. Tagajärjeks
oleks liikmesriikide kaitsejõudude killustamine, paralleelsed juhtimisstruktuurid ning
NATO operatiivsuse, osakaalu
ja efektiivsuse langemine.
See oleks kasulik vaid ühele
riigile - Venemaale. Ilma
NATO vihmavarjuta oleksime
juba ammu hullemaski sei-

sukorras kui Ukraina. Kuid
loomulikult peavad Euroopa
Liidu riigid jätkama kaitsealast koostööd, mida tehakse
ka täna ja Eesti peab igati
panustama oma iseseisva
kaitsevõime tõstmisesse.
NATO kaitseb vaid neid, kes
kaitsevad iseennast.
EL peab kehtestama
reaalsed sanktsioonid, mitte
selliseid, mis Kremli naerma
ajavad. Kuulutama Venemaa
energiakandjatele kaubandusembargo, sest lõviosa
Kremli eelarvetuludest tuleb
just nafta ja gaasi müügist,
peatama S outh Stream i ja
muud koostööprojektid. See
ei ole kerge: siin löövad
välja eri maade erinevad
huvid, kuid vaid see paneks
Venemaale ehk aru pähe. EL
peab saavutama energiasõltumatuse Venemaast. See on
oluline EL-i ühtsuse ja julgeoleku mõttes.

Miks peaksid inimesed sinu
poolt hääletama?
Sest olen eurorealist ja vaatan
maailma ilma roosade prillideta. EKRE on alternatiiv
vasak- ja paremliberaalsetele
erakondadele ning erakond,
kes on sisult, mitte vaid sõnades, rahvuskonservatiivne.
Meie seisame europarlamendis
Eesti huvide eest.

Euroopa Parlamendi valimised 2014
Hääleõigust omavad vähemalt
18-aastased Eesti ja Euroopa
Liidu kodanikud, kes elavad
alaliselt Eestis. Hääletada ei
saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija
peab olema kantud 25. aprilli
seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse.
Hääletamisviise on Eestis
mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja
elektrooniline hääletamine.
Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 15. maist
kuni pühapäeva, 18. maini.
Elukohajärgses jaoskonnas
saab eelhääletada 19.-21.
maini. Igas vallas või linnas on
sel perioodil avatud ka vähemalt
üks valimisjaoskond, kus saab
hääletada väljaspool elukohta.
Kui valija ei viibi hääletamise
ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse korral, siis on võimalik
taotleda hääletamist asukohas
(näiteks haiglas, hooldekodus,
elukohas, mis ei ole tema rah-

vastikuregistri järgne elukoht).
Selliselt hääletada on võimalik
valimispäevale eelse nädala
esmaspäevast kolmapäevani.
Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda
lähimale jaoskonnakomisjonile
või valla- ja linnavalitsusele.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses
valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva
põhjuse korral on võimalik
taotleda hääletamist ka kodus.
Kodus hääletamise taotlust
saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti
koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.
Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija
asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 15. mail kell
9 ja lõpeb 21. mail kell 18.
Elektrooniliselt saab hääletada
üksnes ID-kaardi või mobiili-ID
ja interneti ühendusega arvuti
olemasolul. E-häält on võimalik
muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektroonili-

selt või minnes eelhääletamise
ajal valimisjaoskonda sedeliga
hääletama. Kui elektrooniliselt
hääletanu muudab oma häält
valimisjaoskonnas, siis läheb
arvesse seal antud paberhääl.

Euroopa Parlamendi valimised Saue linnas
Saue linna haldusterritooriumil
on Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks
üks alaline valimisjaoskond nr 1,
mille piirid ühtivad Saue linna
haldusterritooriumi piiridega.

Hääletamise asukohad
◊ Hääletamine valimiste päeval,
25. mail, toimub kell 9-20
Saue Gümnaasiumis asukohaga Nurmesalu tn 9, Saue
linn. Valimiskasti saab koju
tellida kirjaliku avalduse alusel või telefonil 58845244.
◊ Eelhääletamine toimub 19.21. mail kell 12-20 Saue
Päevakeskuses asukohaga
Kütise tn 4 (Kütise tänava
poolne uks), Saue linn.

Väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda hääletamine

◊ Hääletamine väljaspool
elukohajärgset jaoskonda
toimub eelhääletamise ajal
19.-21. mail kell 12-20
Saue Päevakeskuses Kütise
tn 4 (Kütise tänava poolne
uks), Saue linn.

Elukohajärgses valimisjaoskonnas hääletamine
◊ Valimisjaoskond nr 1 on
valimisjaoskond, kus saavad
hääletada valijad, kelle elukoha andmed Eesti rahvastikuregistris on Saue linna
täpsusega.
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Muusikakooli kevadkontsert oli mitmekülgne
Sandra Kalmann
Saue Muusikakooli õpetaja
Igakevadine suur Saue Muusikakooli õpilaste kontsert on
ilusaks tavaks saanud. See on
hea võimalus näidata, mis lood
on selgeks saanud, ja õpilased
saavad enne kevadisi eksameid publikule esineda ning
lavanärvi testida.
Tänavune kontsert oli esitajate ja teoste poolest väga mitmekülgne. Esindatud olid kõik
osakonnad klassikast pop-jazzini.
Kontserti alustas orkester
beethovenliku saatuse koputuse
motiivist inspireeritud palaga,
millele järgnesid veel kaks
meeleolukat lugu. Kuigi meie
kooli puhkpilliosakond on väike
ja mängijaid on vähe, siis tuleb
eriliselt kiita dirigent Sirly IllakOluvere, kes on leidnud põnevad
lood vastavalt koosseisule.
Tore oli vaadata, et laval olid
õpilaste hulgas ka mitmed õpetajad pille puhumas ja orkestrit
aitamas. Selline võimalus koos
õpetajatega musitseerida ja
nendelt õppida on õpilastele
äärmiselt hea kogemus. Orkester kõlas väga hästi ja puhtalt.
Suurtest koosseisudest oli
esindatud ka viiuliansambel
Juta Rossi juhendamisel. Oli
vahva koos musitseerimas näha

Et muusikakooli puhkpilliosakond on väike ja mängijaid on vähe, tuleb eriliselt kiita dirigent Sirly Illak-Oluvere,
kes on leidnud põnevad lood vastavalt koosseisule

Duo Rasmus ja Oliver Strastin näitas kitarrimängu tehnilisi võimalusi. Vennad saavutasid tänavu üle-eestilisel konkursil esikoha. Fotod: Sirje Piirsoo

pisikesi ja suuri viiuldajaid.
Eriliselt jäi meelde Daniel
Bakleri esitatud laul „Väike
luiskaja“. Julgelt ja selge
häälega esitatud laul köitis
publikut. Loole lisas väärtust
ka saade, mida esitas Richard
Rain Kõiv akordionil.
Klaverite esituses sai kuulda
huntide tegemistest metsas,
aga ka klassikalist klaverimuusikat. Duo Rasmus ja Oliver
Strastin näitas kitarrimängu
tehnilisi võimalusi. Teiste seas
kõlasid veel ksülofoni-, kandle-,

saksofoni- ja flöödihelid.
Ka sel korral oli esindatud
kitarriansambel, millele oli
õpetaja Iljo Toming oskuslikult
seadnud lood, mida õpilased
olid soovinud esitada, aga mis
pole mõeldud kitarril mängimiseks. Nii saigi nende esituses kuulda sünteesteost Tõnis
Mägi „Koidust“ ja The Beatlesi
„Here Comes the Sun “.
Lauljatest sai kuulda naisja meeshäält. Marita Haho
(laul) ja Hanna Tammik (klaver)
esitasid oma variandi praegu
väga populaarsest laulust
„S kinny love “. Sellest indie
folkballaadist olid esitajad
seadnud jazziliku variandi, mis
töötas nende esituses suurepäraselt. Karl Hõbessalu esitas
laulu „Ausus“. Selle väga tundelise ja sügava tekstiga pala
tõi esitaja mõjusalt publikuni.
Iga teksti või meloodia käik oli
välja lauldud.
Meie kooli õpilased andsid
väga ilusa kontserdi. Kuuldud
esituste taga on pikk õpetajate
ja õpilaste töö ning harjutamine. Ka on mitmed õpilased
sellel õppeaastal erinevatel
konkurssidel võitnud kõrgeid
kohti. Arvan, et selliste tulemusteni aitas ka päris oma
koolimaja ja head töötingimused, mis innustavad õpilasi.

Me teeme pealtnäha jaburaid asju
Üllar Põld
Saue Noortekeskuse
noortejuht
„Targalt läbi Eesti“ seltskond
käis matkal. Jõudsime jõeni.
Üle jõe oli suur ja tugev sild.
Võtsime saapad jalast ja läksime läbi jõe. Jõudsime teise
sillani. Selle kõrval oli õõtsuv
palk üle jõe. Läksime mööda
palki teisele kaldale. Et ikka
huvitavam oleks.
Vahepeal otsisime mätaste
alt päkapikke, kõndisime käed
ees nagu zombid ning mängisime rongi ja vaguneid.
Seejärel tegime õnneloosi
ja igaüks pidi loosi tahtel
kandma võõrast seljakotti.
Väikesed poisid kandsid suuri
kotte, tüdrukud raskeid kotte
ja suured poisid roosasid kotte.
Jõudsime kohale. Seal oli
maja - uks ja ukse taga ainus
tuba. Ei aknaid ega korstnat.
Tuba oli nii pime, et kohe
süsimust oli. Jalgadel hakkas
kuum ja kehal hakkas kuum ja
seinu puudutada ei tohtinud
ja hirmus hakkas ka. See oli
suitsusaun, see päris õige ja
ehtne.
Meid oli kuusteist matkajat

Mängisime rongi ja vaguneid ka. Fotod: Saue Noortekeskus

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

Üle jõe oli suur ja tugev sild. Võtsime saapad jalast ja läksime läbi
jõe. Et ikka huvitavam oleks

- Jaan-Joosep, neljane, kõige
noorem, teised kõik vanemad
ja RMK matkaraja karastusega.
Ah jaa! Matka alguses võttis
Timo (perekonnanimi teada)

saapad jalast ja kõndis need
paarkümmend kilomeetrit Aegviidust Leppojale paljajalu. See
ei ole normaalne. Ja nüüd ma
mõtlen, et kui kunagi veel sinna
matkama satun, siis tahan ka
paljajalu selle raja läbi käia ja
„Timot teha“.
Me teeme pealtnäha jaburaid asju. Miks? Sellepärast,
et fantaasia arendamine aitab
luua seoseid olemasolevate
teadmiste vahel. Nii on targad
öelnud.

Linnaelu
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Sollentuna avas Saue
tänava

Talgud jaanituleplatsil. Foto: Siiri Raagmets

„Teeme ära!“ Saue linnas
Saue Sõna
Kõik talgulised, kes Sauel
koristustöödele käed külge
lõid koduümbruses või
ühisaladel, on kiitust väärt.
Igal aastal võime veenduda,
et Saue gümnaasiumi õpilastest
ja lasteaialastest on sirgumas
talguliste põlvkond. Juba traditsiooniliseks saanud õpetajate, õpilaste ja lasteaialaste
koristustalgud toimusid 2. mail.
Algklasside õpilased koristasid talgupäeval linna metsaaluseid ja haljasalasid. Ka Saue
lasteaia lapsed andsid oma
panuse linna ilusamaks ja puhtamaks muutmisel. Väiksemad
koristasid lasteaia territooriumil, suuremad aitasid korrastada parki ja lasteaia ümbrust.
Kiviloo talgute korraldaja
Kairi Kümnik tänab kõiki, kes
laupäeval võtsid vaevaks ja
tulid appi: Sarapiku sissesõit
ja korvpalliplats on tänu neile

Talgud Kiviloos. Foto: Siiri Raagmets

palju puhtama näoga. Talgulised koristasid teeääri ja metsaradu talvesodist ning puhastasid sissesõidutee ääre võsast.
Jaanituleplatsil müttas
Saue Jalgpalliklubi ja Valdis Toomasti eestvedamisel
30-liikmeline sõpruskond, kes

Talgud lasteaias. Foto: Andra Salutee

Algklasside õpilased talgupäeval. Foto: Inger Urva

esmalt laiendas võsast puhast
ala korvpalliplatsi ümbruses ja
seejärel jalgpalliväljaku taga.
Ta l g u p ä e v a l k o g u n e s
rämpsu kuhjaga täis 14 m3
prügikonteiner. Suur aitäh
OÜ-le Saumer , kes laste
kogutud prügi ära vedas.

(algus lk 1)
Sollentuna tegeleb ise ka kinnisvaraarendusega ja neil on
olemas oma munitsipaalehitusfirma. Valminud korterid üüritakse välja turuhinnaga. Linnale
on see kasulik: kasvab elanike
ja maksumaksjate arv, saadav
üüritulu on linnale sissetulekuallikaks, et täita oma ülesandeid
ja samas pakutakse inimestele
ka tööd. Valmimas ja lõppfaasis on uuendatud keskus, kus
asub ka Saue tänav. Tore oleks,
kui saaksime peatselt ka Saue
keskusele uue, tänapäevase ja
funktsionaalse näo.
Väga huvitav oli käik Silverdali,
linnaossa, mis valmis alles hiljuti.
Tegemist on peamiselt kahekorruselistest puithoonetest koosneva
era- ja ridamajade rajooniga, mille
keskne osa on park seda läbiva
oja ja veesilmadega ning kus asub
ka üks linna vanadekodudest.
Paraku on ilusal ja omanäolisel
kohal omad puudused - liialt
tihedaks planeeritud asustus ning
teeninduse ja kaupluste puudumine kohapeal. Sellest hoolimata
on Silverdali majad ja korterid
väga nõutud.
Meie soovil olid võõrustajad
ette valmistanud külaskäigu Sollentuna Rudbecki kooli. Tegemist on Rootsi ühe tugevaima
gümnaasiumiga, mille lõpetajatest 96% läheb edasi õppima
ülikoolidesse. Klasside asemel
toimib koolis kursuste süsteem.
On kindlad, kohustuslikud ained
ja punktisummad, mis tuleb ära
teha, lisaks pea paarkümmend
erinevat valikainet.
Meid huvitas eriti valikainena antav ettevõtlusõpe, mille
kestus on kolm aastat. Esimesed kaks on teoreetilised,
sellel ajal saadakse teadmised
majandusest, ettevõtluse alustest ja toimemehhanismidest,
vajalikust seadusandlusest,
läbirääkimisoskustest, reklaamindusest jne. Kolmas aasta
on praktiline, siis luuakse oma
õpilasfirma ja tegutsetakse
õpetajate juhendamisel juba
reaalses ettevõtlusmaailmas.
Meid viidi meediatundi,
kus kaks õpilasgruppi esitlesid
perfektses inglise keeles televisiooniteemalisi uurimistöid.
Kooli direktor avaldas valmisolekut ja heameelt koostööks
Saue Gümnaasiumiga.
Külastasime veel Edsviki
Kunstihalli, mis on üks suuremaid Rootsi kunstigaleriisid ja
kus asub ka kunstikool. Sollentuna Kultuurikeskuse asedirektoriga arutasime kontaktide
loomist ja võimalikku koostööd
meie muusikakooliga. Huvi ja

Ei teagi, kas Eestis on veel
mõni teine kohanimi, mis on
üks ja sama nii külal, vallal kui
linnal, lisaks tänavaidki sekka.
Just selline kohanimi on
Saue: Saue tänav Tallinnas ja
Haapsalus, Saue linn, Saue
vald. Alates suvest 2013 ka
Saue küla, kui Saku Vallavolikogu määras Kanama
külale nimeks Saue. Taastas
nii ajaloolise külanime ja tuli
vastu külaelanike soovile.
Uudsena on nüüd, aprilli
lõpust pidulikult avatud
ka Saue-nimeline tänav,
Sauegränd meie Rootsi sõpruslinnas Sollentunas.
valmisolek selleks on olemas
nii Sauel kui Sollentunas. Kuna
neil on mitu poistekoori, siis leiti,
et ka selles on meil palju ühist,
mida saame koostöös kasutada.
Sauegrändi ehk Saue tänava
avamine oli meeldejääv üritus.
Jalakäijate tänav asub linna keskuses, suure kaubanduskeskuse
ja Sollentuna suurima hotelli
Scandic Star vahel, ühendades
ühte linna peatänavat rongijaamaga. Külaliste ehk meie tõttu
oli avamisstseremoonia korraldatud ingliskeelsena. Kõnega
esines esmalt Sollentuna volikogu esimees Hendrik Thunes,
kes meenutas Sollentuna ja
Saue tänavu juba kahekümne
kahe aastast sõprust ning koostööd. Mina alustasin rootsikeelse
tervitusega ja jätkasin inglise
keeles, andsin edasi Saue linna
tänu ja parimad soovid Sollentunale ning rõhutasin hea läbisaamise ja meievaheliste heade
sõprussuhete olulisust.
Koos volikogu esimehe Valdis
Toomastiga andsime üle kingituse - pildi, millel on mõlema
linna vapid etnograafiliste
tikandlillede taustal. Sümboolse
kingina andsin üle ka fossiile
sisaldava rahvuskivi (paekivi)
tüki, et Sauegrändil oleks killuke ehtsat Saue pinnast. See
mõte meeldis neile ning Hendrik Thunes ja Douglas Lihborn
lubasid paigutada kivi pidulikult
tänavamüüri sisse. Üritusele
andsid lauludega mõnusa meeleolu kultuurikeskuse lasteansambli tüdrukud.
Kokkuvõttes tuleb nentida,
et visiit oli tore, meeldejääv ja
hariv. Rootslaste meile osutatud
külalislahkus oli väga siiras ja
südamlik. Loodame, et jutuks
olnud koostöövaldkonnad lähevad käima ja sellest tõuseb tulu
mõlema linna inimestele. Lõpetuseks annan edasi meie rootsi
sõprade parimad tervitused kõikidele Saue inimestele ja linnale.
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Saue Tammed võitsid Saue valla X Suure Jüriööjooksu
Kaimo Käärmann-Liive
Saue Tammed võitsid 26.
aprillil õhtuse orienteerumisvõistluse Ääsmäe külas.
Kui tavaliselt on Saue valla
Jüriööjooks tavaline teatejooks, siis sel korral oli kavas
öine suundorienteerumine
8-liikmelistele võistkondadele.
Lisaks sai esimese vahetuse
orienteeruja pärast starti üllatusülesande, milleks oli pusle
kokkupanek.

Saue valla X Suure Jüriööjooksu võitjavõistkonnas
jooksid (fotol vasakult) Risto
Kiilberg, Kaimo Käärmann-Liive,
Kirti Rebane, Andreas Aadli,
Reimo Liiv, Erkki Aadli, ViiviAnne Soots ja Susan Pihelgas.
Ääsmäel ladusalt korraldatud ürituse olulised taustajõud
olid ka Naiskodukaitse Saue
jaoskonna kolm tublit naist,
kes hoidsid supi soojas ka kõige
hilisemate jooksurajalt saabujate jaoks. Foto: Merle Aadli

Sport aitab parandada füüsilist ja vaimset tervist
Kutsume trennidesse külalistreenereid. Lisaks EdvinErik Kibusele on meid külastanud vennad Mirkko ja Markko
Moisar. 10. mail korraldame
treeningseminari, kuhu on kutsutud treenerid Kevin Renno ja

Mosa Chatchawan (Taimaalt)
Tallinna taipoksi klubist.
Trennide ja kõige muu kohta
rohkem informatsiooni leiate
www.facebook.com/Spordiklubi.
Imperial või küsige e-posti kaudu
nilsjoonaspoldme@gmail.com.

Saue esimene rattakross
oli populaarne
Rauno Neuhaus
Saue Huvikeskuse
sporditegevuse juht

Esimene kotitreening 8. aprillil. Foto: Marek Matsu

Nils Joonas Põldme
Spordiklubi Imperial juhataja
Spordiklubi Imperial tänab
Saue linna koostöö eest. Tänu
toetusele saime klubile osta
poksikotte ja muud vajalikku
varustust. Ootame kõiki uusi
julgelt meie sõbraliku seltskonnaga liituma ja uue varustusega treenima. Treenime
esmaspäev, teisipäev ja neljapäev kell 19.00-20.30 Saue
Gümnaasiumis.
Samuti on oodatud kõik
teiste spordialadega tegelejad.
Näiteks Saue edukas rallisportlane Sander Siniorg treenib
meie klubis. Võitlussport aitab
talle lisatreeningutena kindlasti
palju kaasa, et olla rallisportlasena parema võhma, füüsise,
kordinatsiooni ja vaimuga.
Neile, kes meie spordiala
veel ei mõista, on ilmunud väga
hästi kirjutatud artikkel „Poks
depressiooniravimina“ (Postimees, 29.03.2014). Artikli
autor on Tallinna Linnateatri
dramaturg-lavastaja Paavo
Piik. Toon siinkohal mõne lõigu
lugemiseks, aga soovitan üles
otsida ka originaalartikli. Eesmärk on inimestele teadvustada, et depressioon on väga
levinud haigus, mis puudutab
Eestis hinnanguliselt kuuendikku elanikest. Autor tahab

öelda, et palju on räägitud sellest, et sport aitab parandada
füüsilist tervist, vähe aga sellest, et ka vaimset.
„Üks mu huvitavamaid avastusi vaimse tervise vallast on
olnud poks. Poks mõjub mulle
erakordselt rahustavana. Olen
oma elu jooksul aktiivselt tegelenud näiteks squash’i, jalgpalli,
saalihoki ja kestvusjooksuga,
mis kõik pakuvad suurt füüsilist koormust ja võimaldavad
ennast korralikult ära väsitada,
aga ükski ala ei mõju nii otseselt ja selgelt teraapiliselt kui
poks. Ja ma ei mõtle siinkohal
teraapilise all seda, et lähed ja
peksad oma kibestumust, frustratsiooni või madalat enesehinnangut kellegi peal välja. Poks
ei tähenda mulle vägivalda, vaid
pigem enese tundmaõppimist,
hirmude ületamist, kontsentratsiooni harjutamist. Võib-olla
äratab see ajus miskit ürgset olukord, kus sa seisad kellegi
vastas, kes üritab sind rusikatega näkku lüüa. Välismaailm
kaob, igapäevamured kaovad,
võimatu on mitte olla selles
hetkes. Kui unustad vastast
jälgida, saad obaduse. Mitte et
me kunagi väga tugevasti lööks,
ja loomulikult on ka kindad ja
peakaitsmed, aga seesmist ürginimest see enam ei veena. Ta
on ärganud“.

28. aprillil käis meil trennis üks Eesti tipp taipoksija
Edvin-Erik Kibus. Ta on väga
tark ja intelligentne inimene
ning lükkab selgelt ümber
fakti, et võitlussportlased on
justkui rumalad kaklejad.
Temaga suheldes ei oskaks
kohe arvatagi, et sellisel tasemel mehega tegu. Kibus on
öelnud, et tänavakakleja võitlusringis viha ja rumalusega
võideldes kaua vastu ei peaks.
Just seetõttu, et enesekontroll
peab väga tugev olema. Mõttega, et lähed lihtsalt teise
mehe nina veriseks lööma, ei
saavuta midagi.
Spordiklubi Imperial on
Sauel tegutsev võitlusspordiklubi, mis asutati selle aasta
alguses. Eesmärk on spordi
arendamine, tervislike eluviiside propageerimine, spordiürituste ja koolituste korraldamine. Oleme juba korraldanud
toitumiskoolituse Ott Kiivikaga.
Peatreener on Reimo Allik,
kes õpib Tallinna Ülikoolis
kehakultuuri. Arendame pidevalt meie treenereid ja treenijaid, sest tahame treenida
mõtestatult. Treenerid on osalenud erinevatel koolitustel.
Soetasime klubile ka treeningute teemalisi raamatuid, mida
on liikmetel võimalus lugeda ja
ennast iseseisvalt harida.

Sarja „Sauelane liikuma”
rattaetapil oli 26. aprillil
ligikaudu 100 osalejat. Rada
kulges Saue jaanituleplatsilt mööda kergliiklusteid
Olerexi, Pauligi, Mööbliaida
ja Arco Transi kõrvalt ning
lõppes taas jaanituleplatsil.
Raja pikkus oli kolm kilomeetrit. Ilm oli ilus ja rattasõitu nauditi kogu perega,
noorim osaleja oli 2-aastane.
Osavõtjaid ootas finišis šokolaadimedal ja jook.
Järgmiseks said kõik jalgratturid alates 7. eluaastast
proovida rattakrossis jõudude
erinevust enda ja kaasvõistlejate vahel.

Rada kulges nooremate
vanuseklasside puhul mööda
siledaid kruusa- ja metsateid
Saue tammikus ning vanemate rada lookles juba palju
keerukamal kujul samuti
kruusa- ja metsateedel ning
ka Sarapiku raja ümbruses.
Rattakrossi kohest populaarsust tõestas fakt, et osalema olid tulnud lisaks Saue
rattaspordihuvilistele ka
Nõmme Rattaklubi noored
kasvandikud. Rattakrossi iga
vanuseklassi kolm kiiremat
pälvisid autasuks medali.
Liiklust reguleeris OÜ
Roadservice.
Suur tänu kõikidele osalejatele ja kohtumiseni 25.
mail sarja „Sauelane liikuma“ lõppüritusel, tervisespordipäeval!

Võitjad meeste seas: Tõnu Odamus vasakul ja Margus Välja. Foto: huvikeskus

Kultuur ja vanem generatsioon
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Gümnaasiumi II teatrifestivalil osales üheksa truppi
NÄITLEJAPREEMIAD

Leo Uulma
Saue kooliteatri juht ja
teatrifestivali korraldaja
Et Saue Gümnaasiumi kooliteatri töö sai hoo sisse,
tekkis mõte korraldada igal
aastal koolis teatrifestival.
Sellel aastal toimus festival juba teist korda, osales
kokku üheksa näitetruppi.
Esimesel päeval, 10. aprillil, mängiti seitse etendust
ja teisel, 17. aprillil, kaks.
Peale Saue Gümnaasiumi
näitetruppide astusid üles
ka külalisesinejad.
Etendused olid eriilmelised
ja seetõttu oli neid huvitav
vaadata. Publikuks olid oma
kooli õpilased ja õpetajad.
Etendusi hindas žürii
koosseisus Grete Põldma,
A l e k s e i A l e k s e j e v, L o o r e
Maidre, Maire Rabinovits ja
Mari Heina. Žürii esimees oli
Andres Ots, kauaaegne Pärnu
teatri, noorsooteatri ja Tallinna linnateatri näitleja ning
EMTA lavakooli õppejõud.
Saue Gümnaasiumi kooliteater tegutseb 2008. aasta
sügisest. Selle töös osaleb 45
õpilast, lisaks õpetajad eesotsas direktoriga.
Kooliteater on lavale toonud

Anett Pajur, Rasmus Kuningas ja Markus Lehtsalu Saue
Gümnaasiumist ereda rollilahenduse eest näidendis
„Kohkumatud lapsehoidjad“.
Sanne Säär Kolga Keskkoolist ereda rollilahenduse
eest näidendis „Maale“.
Kirke Pütsep ereda rollilahenduse, Henri Ojaste Lasse
rolli ja Marie Mänd Liisa rolli
eest näidendis „Bullerby
lapsed“. Kõik kolm Tallinna

PARIM LAVASTUS
Algklassid
I „Bullerby lapsed“, lavastaja Kadri Lepik, Tallinna
Lilleküla Gümnaasium
II „Maale“, lavastaja Tuuli
Rand, Kolga Keskkool
„Kohkumatud lapsehoidjad“ Heneliis Notton (keskel) ja Rasmus Kuningas on
kohal, pereema Karen Tammsaar (vasakul) võib lahkuda. Foto: Sirje Piirsoo

ligi 20 etendust. Lavaküpseks
said just äsja Leo Uulma dramatiseering Anton Tšehhovi
novellidest „Täna mängime
Tšehhovit“ ja Eduard Vilde
„Vigased pruudid“ õpetajate
näitetrupi esituses. Ettevalmistamisel on U. Leiese „Maailmarändur Buratino“.
Näidendiga „Vigased pruu-

did“ osalesid Saue kooli õpetajad ka üleriigilisel XVI õpetajate teatrifestivalil. Hea mängu
eest sai õpetajate näitetrupp
eripreemia. Õpetajad Aleksei
Aleksejev ja Leo Uulma pälvisid
näitlejapreemiad.
Saue Gümnaasiumi II teatrifestival on lõppenud. Kohtume järgmisel aastal!

Suvelavastus „Vassa Zelesnova“
Saue Päevakeskus korraldab
26. juulil suvelavastuse „Vassa
Zelesnova“ külastuse. Väljasõit
Sauelt kell 10.30, tagasi Sauel
kell 19.00. Kell 14.00 etenduse
algus Kukruse polaarmõisa
kõrvalhoones. Hind 28 eurot.
Registreerumine ja maksmine
kuni 31. maini päevakeskuses.
Osades: Ülle Lichtfeldt, Terje
Pennie, Marin Mägi, Natali Lohk
(Rakvere Teater), Saara Kadak,
Meelis Rämmeld (Ugala teater),
Hannes Prikk. Lavastusse on
kaasatud ka Jõhvi teatri Tuule-

veski näitlejad ja harrastusnäitlejad Ida-Virumaalt.
Maksim Gorki loomingus
eristub „Vassa Zeleznova“ jõuliselt. Sisulisel tasandil on kätketud paljut tunnete ja tundlikkuse tasandil. Armastusest
ei räägita palju, kuid sõnade
taga aimub sügavik.
„Vassa Zeleznova“ on ühe
perekonna lugu, mis leiab aset
19. sajandi lõpus Volga äärses
linnakeses. See on lugu ühe
perekonna vaimsest enesehävitamisest, kus igaüks hävitab

ennast omal viisil. Tegemist on
näidendiga, kus eredalt on kujutatud tolleaegset vene perekonda,
kohalikke tüüpe ja erilist eluviisi
- pidulist, patust, arutut. Ootamatult aktuaalselt puudutab see
praegust ühiskonda, kus materiaalsete väärtuste ülehindamine
viib perekondade lagunemiseni.
„Vassa Zeleznova“ on tõeliselt huvitav näidend, kus kõigil
osatäitjatel on mida mängida ja
publikul avaneb võimalus langetada otsus, milliseid väärtusi
elus hinnata.

Kevadel ja suvel Saue Päevakeskuses
◊ 14. mail kell 17.00 tutvustab kunstiajaloolane Sirje
Simson muinsuskaitse kuu
raames Tallinna Siselinna
kalmistu Aleksandr Nevski
osa ajalugu, Herne tn 26.
◊ 23. mail kell 10.00 on
külas sotsiaalminister Helmen Kütt.
◊ 23. mail kell 12.00 käsitöönäituse avamine, esineb
ansambel Rukkilill. Käsitöönäitus on avatud: reedel,
laupäeval ja pühapäeval kell
10.00-16.00, esmaspäeval
9.00-12.00

Lilleküla Gümnaasiumist.
Karl Tümanok Saue Gümnaasiumist Mitja, ametniku
nr 1 ja kantseleiülema rollide eest näidendis „Täna
mängime Tšehhovit“.
Martin Vist Saue Gümnaasiumist ametniku nr 2 ja külalise rollide eest näidendis
„Täna mängime Tšehhovit“.
Merilyn Närep Tallinna Südalinna Koolist Roosi rolli eest
näidendis „Kapsapea“.

Reisid
◊ 15. mail loodusreis „Virumaa kõrgemad tipud“. Buss
väljub kaubakeskuse eest
kell 8.00, kohad bussis on
maksmise järjekorras.
◊ 29. maist kuni-4. juunini
r e i s Ta a n i l o s s i d e s s e .
Kohad bussis on maksmise
järjekorras. Buss väljub
Sauelt kell 6.15 hommikul. Viking Line väljub
sadamast kell 8.00.
◊ 8.-9. juulil reis Muhu- ja
Saaremaale. Reisi hind on
103 eurot, maksta saab

kuni 31. maini 2014.
Kohad bussis on maksmise
järjekorras.
◊ 26. juulil väljasõit Kukruse
Polaarmõisa M. Gorki näidendit „Vassa Zeleznova“
vaatama. Hind 28 eurot,
registreerimine ja maksmine kuni 31. maini 2014.

Uus teenus päevakeskuses
◊ Reedeti kell 10.00-13.00
juuste lõikus. Juuste lõikus meestele ja naistele 6
eurot. Registreerimine päevakeskuses.

Põhikool
I „Kohkumatud lapsehoidjad“,
lavastaja Leo Uulma, Saue
Gümnaasium
II „Kapsapea“, lavastaja Edith
Asveit, Tallinna Südalinna Kool
III „Keisri uued rõivad“, lavastaja Merike Kahu, Neeme Kool

Gümnaasium
I „Täna mängime Tšehhovit“,
lavastaja Leo Uulma, Saue
Gümnaasium
Õpetajad
I „ Käed puhtaks“, lavastaja
Juta Teral, Tallinna õpetajate
näitetrupp Kivilindad
II „Metsarahva perepidu ehk tarkus tuleb peale rumalust“, lavastaja Ege Kuusk, Tondi Põhikool
III „Vigased pruudid“, lavastaja Leo Uulma, Saue Gümnaasium

Reis Muhu- ja Saaremaale 8.-9. juulil
Saue Päevakeskus korraldab
8.-9. juulil reisi Muhu- ja
Saaremaale. Reisi hind on
103 eurot, maksta saab kuni
31. maini 2014. Kohad bussis on maksmise järjekorras.
Esimene päev
◊ Kell 7.30 väljasõit, lühipeatus Koluveres, umbes kell 10
saabume Virtsu sadamasse.
◊ Kell 10.15 praamisõit Kuivastusse, võimalus einestada laeval.
◊ Kell 11 vaatame Muhu kirikut Liival, kell 11.30 külastame Muhu muuseumi
Koguva külas ja J. Smuuli
kodutalus.
◊ Kell 12.45 tutvume Nautses Laasu jaanalinnutaluga
(+ emud, kängurud), 13.30
näeme Eemu tuulikut ja
ületame Väikese väina,
umbes kell 14.15 vaatame
võimast Pöide kindluskirikut ja kaunist Aderkaside
kabelit või Valjala kirikut ja
muinaslinnuse aset.
◊ Kell 15.15 lõunasöök Kaali
trahteris, tutvume Kaali
meteoriidikraatri, mõisa ja
muuseumiga, näeme Kõljala mõisa. Kella 17 paiku
jõuame Kuressaarde, kus
käime piiskopilinnuse muuseumis, jalutame lossipargis
Kuursaali vaatama ja maju-

tume Mardi hotelli, kus kell
20 on õhtusöök, siis jalutusvõimalus omal käel.
Teine päev
◊ Kell 8 hommikusöök.
◊ Kell 9.15 peatume Suure
Tõllu ja Pireti juures, siis
Tehumardi lahinguväljal ja
rannas.
◊ Sõit Sõrve poolsaarele,
kus kella 10.15 paiku
jalutame Sõrve säärel ja
sõidame tagasi piki Sõrve
läänekallast, üle Lõu ja Kaugatoma pankade.
◊ Kell 12.15 jalutame ja supleme kaunis Karujärves.
◊ Kell 13.15 jõuame Mustjala
kaudu kõrgele Panga pangale.
◊ Kell 14.15 lõunasöök Leisi
Sassimajas.
◊ Kella 15.15 paiku imetleme Angla tuulikuteküla ja
külastuskeskust ning arhailist Karja kirikut.
◊ Mööda kirderannikut sõites saabume umbes kell
17 hiljuti välja kae vatud
Maasilinna ordulinnusesse,
seejärel läbime Orissaare
ja kell 18 tutvume uhke
Pädaste mõisaga Muhus.
◊ Kell 18.40 jõuame Kuivastusse ja läheme kas kell 18.55
või kell 19.20 praamile.
◊ Saabume Sauele orienteeruvalt kell 22.
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Kaks esikohta ja eripreemiat
Harjumaa Laululapselt
Saue Sõna
Aprillikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid Kehrasse
Harjumaa kõige paremad
laululapsed. Saue linna tuli
lauluvõistluselt kaks esikohta
ja eripreemiat.

3-5-aastaste poiste hulgas
pälvis ETV eripreemia Kristjan Strastin, keda juhendab
Elviira Alamaa.
13-15-aastaste neidude
seas tunnistas žürii ETV
eripreemia vääriliseks Greta
Reino, kelle õpetaja on Ulvi

Kanter. Sama vanuseklassi
noormeeste esikoht kuulus
Markus Lehtsalule, kes on taas
üks Elviira laulupoistest.
16-18-aastaste noormeeste seas pälvis esikoha
õigustatult Karl Hõbessalu.
Teda õpetab Eve Pärnsalu.

Koerte ja kasside
marutaudivastane
vaktsineerimine
17. mail kell 10.00-13.00 ja
25. mail kell 10.00-12.00 toimub koerte ja kasside marutaudivastane vaktsineerimine.
Marutaudivastane vaktsiin on
tasuta. Tasu eest pakutakse
parasiitide ravi, mitmesuguseid tarvikuid ja kompleksvaktsiini hinnaga 15 eurot.

Loomaga avalikus kohas
viibimisel peab omanik
tagama teiste inimeste ja
loomade ohutuse ning vältima looma lahtipääsemist.
Suured koerad tuleb vaktsineerimisele tuua suukorviga.
Vaktsineerimine toimub Swedbank kontori (Pärnasalu põik 11)

esisel platsil.
Vaktsineerimist teostab
volitatud veterinaararst Vladimir Harkovski.
NB! Loomapidaja kohustuseks on tagada temale
kuuluvate koerte ja kasside
vaktsineerimine. Ära jäta oma
looma kaitsesüstita!

Hüljatuna tunduvad looma- ja
linnupojad ei vaja inimeste abi
Annika Remmel
Keskkonnaameti
pressiesindaja
Keskkonnaamet paneb inimestele südamele, et looduses kohatud abituna tunduvad looma- ja linnupojad
on vaid näiliselt üksi ning
enamasti on inimene nende
vanemad ajutiselt eemale
peletanud.
Looduses looma-ja linnupoegi kohates või linnupesa
leides on kõige mõistlikum
kiiresti eemalduda, sest nii
anname vanematele võima-

luse poegade juurde tagasi
pöörduda. Mitte mingil juhul
ei tohi inimene looma- või
linnupoegi katsuda või
kuhugi mujale - näiteks koju
- viia. Inimesega harjunud
loomad ei ole võimelised
enam loodusesse tavalise
elu juurde tagasi pöörduma.
Enamasti on abituna
näiva looma või linnu vanemad ajutiselt eemale peletatud ja nad naasevad poegade juurde kohe, kui oht on
möödunud.
„Inimene samastab loomapoja käitumist tihti inim-

lapse abitusega ja tahab
puhtast südamest aidata.
Sellisel moel aga katkestab
ta kontakti poegade ja vanemate vahel ning seab looma
edasise elu ka tegelikult
ohtu,“ ütleb Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
Vigastatud looma või
lindu kohates tuleb sellest
teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313
ja valveoperaator edastab
teate spetsialistile, kes
hindab olukorda ja otsustab
edasise üle.

Swedbank
saadab pangakaardi postiga koju
Mart Siilivask
Swedbank AS-i
pressiesindaja
Alates märtsist saavad Swedbanki kliendid tellida pangakaardi koju posti teel. Teenus
kehtib esialgu ainult aeguvate
kaartide uuendamisel ja on
Eesti piires tasuta. Esmaseid
kaarte väljastab ja kaarte
asendab Swedbank jätkuvalt
pangakontoris.
Pangakaartide kojusaatmine teeb kliendi jaoks
aegunud kaardi asendamise
märgatavalt mugavamaks.

Tasub teada
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Pangakaardi saavad postiga
koju tellida internetipanga
kasutajad. Valides kaardi kättesaamise viisiks „Posti teel“,
saadab pank uuendatud kaardi
kontaktandmetes olevale aadressile lihtkirjana.
Deebetkaardi kättesaamise
viisi ja saadetise postiaadressi
saab muuta 60 päeva, krediitkaardi puhul 50 päeva enne
vana kaardi aegumist. Kaardi
saab ka välismaale tellida, kuid
sel juhul on teenus tasuline.
Pärast uuendatud kaardi
kättesaamist tuleb see
internetipangas kasutami-

seks aktiveerida, mis peab
toimuma 30 päeva jooksul
pärast vana kaardi aegumist.
Esialgu jääb kehtima eelmise
kaardi PIN-kood, mida saab
hiljem automaadis soovi korral
muuta.
Küsimuste tekkimisel saab
klient saata internetipangast
pangateate, kirjutada aadressile
info@swedbank.ee või pöörduda Swedbanki klienditeenindusse numbril 6310310.
Tulevikus kaalub pank ka
esmaste kaartide väljastamist
ja kadunud või rikutud kaartide asendamist posti teel.

Päästjad alustavad
mais kodude
külastusega
Annika Koppel
Päästeameti Põhja keskuse kommunikatsioonijuht
Turvaline kodu peaks olema
meie kõigi ühine eesmärk.
Paraku näitab statistika, et inimesed tihtipeale ei teadvusta
endale, kui palju ohte toob
kaasa kodu tuleohutusnõuete
eiramine.
Kõik tänavu traagiliselt
lõppenud tulekahjud on aset
leidnud inimeste kodudes.
Pea kõigil neil õnnetustel
on kahjuks ühine nimetaja
- tules hukkunute kodust ei
leidnud päästetöötajad nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsuandurit. Selleks,
et kodud oleksid tule eest
kaitstud, suunavad päästjad
inimeste tähelepanu kodustele tuleohtudele ja aitavad
leida probleemidele parimaid
lahendusi.
Üheskoos inimestega
vaatavad päästjad kodudes
üle suitsuanduri olemasolu,
küttekolded ja elektrijuhtmestiku. Samuti pööravad
nad tähelepanu elamise
üldisele tuleohutusele,
näiteks vaatavad, et ahju ees ei

oleks põlevmaterjali. Päästjad
annavad inimeste ohutusalastele küsimustele heal meelel
vastuseid ja aitavad vajadusel
vahetada anduri patarei.
Kodukülastused algavad
mai keskpaigas ja kestavad
aasta lõpuni. Kel soovi, saab
päästjad nõu andma kutsuda
numbrilt 1524. Samalt numbrilt saab külastuste kohta ka
lisainfot. Külastused on inimestele tasuta.
Et kellelegi ei tuleks päästeametnike külaskäik üllatusena,
teatavad päästjad külastatavate kodude elanikele oma
tulekust kirja teel või telefonitsi ette.
Külla tulnud päästjaisse
ei tasu suhtuda kui ebameeldivatesse külalistesse, neid
tasub võtta kui abimehi ja
häid nõuandjaid.
Turvalise elukeskkonna loomisele kaasaaitamine on jõukohane meile kõigile. Kindlasti
on igasugune ennetamine tunduvalt parem kui tehtud vigade
põhjal järelduste tegemine.

Teated ja reklaam
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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.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne). TASUTA
demonteerime. Hoolsad töömehed. Telefon 55939504.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, info@
arbormen.ee, www.arbormen.ee.
Depilatsioon kuuma vahaga.
Info telefon 56673190.

Saekaatriteenus lintsaega. Hööveldamine paksusmasinaga.
Soodne puit. Saepinnud kütteks. Saeteenused OÜ, Saku
vald, Männiku küla, www.
resultes.ee, resultes@resultes.
ee. Sauna rent. Majutamine.
www.tiskresaun.fie.ee. Telefonid
58152661, 56562009.
Kinnisvara
Müüa Saue linna külje all
Rahula külas elamumaa 2000
m2. Elekter, vesi. Hind 25000
eurot. Telefon 56698863.
Soovin osta 2-toalise korteri
Sauel otse omanikult. Kontakt
korter2@hot.ee.
Soovin osta Sauele remonti
vajava maja või elamumaa.
Kontakt Eduard 5156703 või
eduardo605@gmail.com.

Müük
Vääna Ratsakeskus müüb
sõelutud hobusesõnniku
turba kompostmulda 15
eurot / m 3 , sisaldab laadimist. Transpordi võimalus. Saadaval ka pakendatud kompostmulda. Info
telefonil 55581673 või
www.jalteko.ee.
Müüa soodsalt küttepuid. Info
telefonil 54550956.

Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni
1000 eurot. Võib olla ka
ilma ülevaaruseta. Telefon
58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Pakun tööd
BennetPuit OÜ Keilas võtab
tööle maaler / püstolvärvija.
Lisainfo telefonil 5022268.

Soovin müüa sõiduautot Citröen C3. Punane, heas korras.
Hind kokkuleppel. Telefon
5280829.

OÜ Harmet pakub Tutermaa
tehases tööd laomehele ja
tootmise abitöölisele. Tööaeg
E–R 7.30-16.00. Rohkem
infot Meelis Järva, 5074000
või meelis@harmet.ee.

Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Moe- ja disainifirma AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblustoodete puhastaja
(niidiotste lõikamine). Kontakttelefon 6747567.

SAUE ILUSALONGIS
pakume massaažiteenused!
◊ klassikaline massaaž
◊ spordimassaaž
◊ kupumassaaž
◊ laavakivi- ja aroomimassaaž
◊ tseluliidivastane massaaž
UUS! Šokolaadihoolitsus kehale
tutvumishinnaga.
Aadress: Sooja 1, Saue linn
Lisainfo www.sakurastudio.ee või tel 545
44 559, Svetlana.

Saue
Linnavalitsus
kutsub
kohtuma
Saue Linnavalitsus kutsub linnarahvast teisipäeval, 3. juunil,
kella 18.30-ks kohtumisele
Saue Muusikakooli uude kammersaali, et üheskoos arutleda
päevakajalistel teemadel.
Kohtumise kestuseks on
planeeritud kaks tundi.

Teade „Pargi
ja reisi“ parkla
kasutajatele
Saue linna „Pargi ja reisi“ parkla
(Kuuseheki ja Ridva põiktänava
nurgal) on 11. mail ajavahemikus kell 9.00-17.00 parkimiseks
suletud seoses Saue taaskasutuslaada toimumisega.
Palume mõistvat suhtumist!

Tähelepanu MTÜ-d!
Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetustaotluste esitamise järgmine tähtaeg on 20. mai 2014.
Taotlused esitada paberkandjal
või elektrooniliselt Saue Linnavalitsusele: saue@saue.ee või
margit@saue.ee. Taotlusvorm
asub aadressil www.saue.ee /
VABA AEG / organisatsioonid.

Müüme sõelutud mulda, liiva ja
killustikku kohaletoomisega.
Kopp-laaduri teenus.
Info ja tellimine telefonil 53460382
või info@kalsep.ee.

Mõnd kallist südant
kaotasin,
mis järel nuttes leinasin,
aeg andis teist mul tagasi:
ei emasüdant - iialgi!
/L. Koidula/
Südamlik kaastunne Ritale
perega
kalli ema, vanaema ja ämma
ERNA LÄTTI
surma puhul.
Terje, Eve-Mai, Helgi, Ene,
Erna, Veronika, Eha, Maire,
Katrin

Avaldame kaastunnet
õpetaja Rita Reimanile
kalli ema
kaotuse puhul.
Klaabude rühma lapsed ja
lapsevanemad

Südamlik kaastunne
Margitile perega
kalli ema
kaotuse puhul.
Saue Naisselts

Avaldame sügavat
kaastunnet
Margit Otsale perega
kalli ema
surma puhul
Saue Linnavalitsus
Saue Linnavolikogu

9. mai 2014 Saue Sõna

11

WWW.SAUE.EE

Teated ja reklaam

Teated ja reklaam

12

Saue Sõna 9. mai 2014

