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Saue linn sai 15-aastaseks!
Mittedepressiivne Eesti väikelinn Saue tähistas 22. augustil
kontserdi ja ilutulestikuga 15
aasta möödumist linnastaatuse
saamisest. Keskuse pargis toimunud sünnipäevaüritusel astusid üles Politseiorkester ning
Kaire Vilgats, toimus tulešõu
ja ilutulestik. Kohale tulnud
inimesed nautisid ilmselgelt
kenal reede õhtul aset leidnud
üritusi ja elavad südamest
kaasa oma linna arengule.
Saue linnapea Orm Valtson
sõnas sünnipäevapeo kõnes,
et Saue linn sai tähistada
oma 15 sünnipäeva just tänu
sellele, et Eesti Vabariik, kes
tähistab tänavu oma 90-ndat
sünnipäeva, sai taas vabaks
ja see vabadus lõi võimaluse
ka Sauele saada iseseisvaks
omavalitsuseks ja linnaks.
„Ühe linna ajalugu on tegelikult inimeste ja ettevõtete
lugu. Tänane 15aastane Saue
linn on just selline, nagu te
näete, just selline, milliseks
oleme ta oma tööga jaksanud
ehitada. Linn on nagu elusorganism, mis sünnib, kasvab,
elab oma paremaid aegu ja
hakkab ühel hetkel vananema ja võib ka lõpuks kaduda.
Saue linnana elab praegu ilm-

selt puberteeti üle, samas omavalitsusena hakkame jõudma
juba täisikka. Seega meie linna parimad aastad on kindlasti
ees! Saue on elujõuline linn,
mitte depressiivne väikelinn,
oma murede ja rõõmudega
ning tema inimesed on töökad
ja tulevikku uskuvad.“
Vabariigi Valitsus omistas
varem Tallinna osaks olnud
Saue alevile linna staatuse 25. augustil 1993. aastal.
Saue linn on möödunud 15
aasta jooksul arenenud tasakaalustatult ja suutnud luua
oma elanikele mugava ning
turvalise elukeskkonna. Samal arvamusel on olnud ka
UNICEF, mis 2004. aastal
omistas Sauele lastesõbraliku
linna tiitli. 

Fotod: Raivo Tiikmaa
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190. bussiliini „tagurpidi sõitmise“ lõpetamise
ettepaneku tegi bussiliini administratsioon liiklusohutuse tagamiseks.
Bussiliin nr 190 on maakondlik kommertsliin, mille eesmärk on ühenduse pidamine Saue linna ja Tallinna vahel.
Hommikune „tagurpidi sõitmine“ tekitas segadust
juhtides ja sõitjates, pikendas sõiduaega. Hommikuti on
„Olerexi“ ristmik üle koormatud ja busside väljasõit raskendatud, mistõttu graafikus püsimine oli häiritud ning
inimesed ei jõudnud õigeaegselt Tallinnasse tööle ja Tallinnas õppivad lapsed kooli.
Sõitjate pidev üle tee jooksmine oli liiklusohtlik.
Saue linna igast nurgast jõuab keskusesse jala kiiremini kui bussiga. Vanurid kasutavad keskusse ja Tallinnasse arsti juurde sõitmiseks aastaid linnavalitsuse
bussi.
Eelnevast lähtudes nõustus linnavalitsus bussiliini
administratsiooni ettepanekuga ja lõpetas tipptunnil „tagurpidi sõitmise“. Linnavalitsus leiab, et linnakodanike
taotluses esitatud argumendid on põhjendamata ning
hommikuse „tagurpidi sõitmise“ taastamine pole hädavajalik.
Kuna taotluses ei ole konkreetselt märgitud, kellele
vastus saata, avaldame vastuse lähtudes „Haldusmenetluse seaduse„ §31 lg 2 ajalehes „Saue Sõna“.

Augusti lõpuni on Saue gümnaasiumi võimlas avatud Eesti
linnade küünalde näitus, mis
sündis ideest korraldada midagi huvitavat Võhma suviste
linnapäevade jaoks ja soovist
meeles pidada Eesti Vabariigi
90. juubeliaastat.
Küünlanäituse idee algatajatel tekkis mõte Eesti kaardist,
kuhu on koos küünaldega
märgistatud Eestimaa suuremad linnad ja geograafilised
punktid. Küünalde valmistamist alustati veebruarikuus.
Eesti Valgus OÜ küünlavalmistajad valasid ühe meetri
pikkused, kümme kilo kaaluvad, nelja tahiga küünlad.
Ühe küünla valamine võttis
aega ligikaudu 18 tundi.
Pildid maalis küünaldele
kunstnik Natalja Remmer,
kel võttis ühe küünla kau-

nistamine aega umbes kolm
tööpäeva. Motiivide teemad
koguti ajaloost, legendidest,
kultuurisündmustest, arhitektuurimälestistest ja linna
sümboolikast ning tänapäeva ettevõtlikust elust. Kokku
kulus küünalde valmistamiseks ligikaudu 500 kilo parafiini, 200 meetrit tahilõnga ja
2500 töötundi.
Küünlanäituse jaoks koostati ka kataloog, mis sisaldab
linnaküünalde pilte koos neid
tutvustava tekstiga. Kataloog
maksab 35 krooni. 

Koalitsioon
ei poolda Saue valla
ja linna liitmist
Saue linna koalitsioonierakonnad Eesti Reformierakond ning Isamaa ja Res
Publica Liit (IRL) jõudsid
Saue Vallavolikogu ühinemisettepaneku osas järeldusele, et põhjaliku analüüsita
ja rahvaküsitlust korraldamata ei saa ühinemist pooldada.
„Leiame, et esitatud
kujul ja tähtaegadel ei ole
valla-poolne ajakava reaalselt teostatav 2009. aasta
kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks,“ teatas Reformierakonna Saue
piirkonna juhatuse esimees
Raivo Ojapõld. „Jääb arusaamatuks volikogu mõningate poliitiliste jõudude
püüdlus õigustühist otsust
meedias levitada ja külvata segadust avalikkuses.
Ei saa välistada, et sellise
sammuga püütakse juhtida vallaelanike tähelepanu
kõrvale muudelt, enim lahendamist vajavatelt küsimustelt.“

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Saue linna ja valla
liikmed leidsid, et kahe nii
suure ja erineva omavalitsuse ühinemist pole võimalik
ette valmistada Saue Vallavolikogu poolt esitatud tempos ning sellele ei saa vastata
jaatavalt ilma rahva arvamust
küsimata. „Saue linna ja valla ühendamise küsimuses on
oluline algatada diskussioon
poolt- ja vastuargumentide
väljaselgitamiseks ning kuulata ära, mida arvavad ühinemisest mõlema omavalitsuse
kodanikud. Ka kiirustada
tuleb aeglaselt!” ütles Saue
Linnavolikogu liige Rainer
Sternfeld.
Saue Linnavalitsuse taotlusel Saue valla ühinemisettepaneku õiguspärasust kontrollinud Harju maavanem
Värner Lootsmann teatas 14.
augustil, et Saue Vallavolikogu poolt tänavu 26. juunil
Saue linnale tehtud ettepanek
kahe omavalitsuse ühinemiseks oli õigustühine. 

Vastus liini „tagurpidi
sõitmise“ nõudlejatele

Lugupidamisega,
Orm Valtson, linnapea

Linnavalitsus võttis vastu
hulga korraldusi

Saue Noortekeskuse
detailplaneeringu
avalik väljapanek
ja arutelu
Koondise tänav 20 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5.–19. septembrini
2008. aastal Saue Linnavalitsuse esimese korruse vestibüülis.
Planeeritav maaüksus on suurusega 8980
m² ja sihtotstarbega sotsiaalmaa. Planeeritav
ala asub Koondise, Sauepargi ja Pärnasalu
tänavate vahelisel alal. Detailplaneeringuga
moodustatakse kaks eraldi maaüksust, millest
sotsiaalmaale plaanitakse projekteerida Saue
Noortekeskus ja transpordimaale jääb autoparkla. Detailplaneeringuga määratakse maaüksuste hoonestusõigus ning antakse
tehnovarustuse ja liikluse lahenduse põhimõtted.
Detailplaneeringu avalikustamise avalik arutelu toimub
22. septembril kell 17 Saue Linnavalitsuse kolmanda korruse
saalis.

Saue liiklusreguleerija
alustas taas tööd
Tallinna ringtee ja Vana-Keila maantee ristmikul alustas 25.
augustist taas tööd AS-i Ühisteenused liiklusreguleerija, kes
reguleerib liiklust tööpäeviti hommikul kell 7.30–8.30 ning
õhtuti kell 16.30–17.30. 

13. augustil toimunud Saue Linnavalitsus võttis vastu kõik
päevakorras olnud punktid, nende seas otsustati vastu
võtta korraldused nr 274 „Saue linna, Istiku tänava maaala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse
taotlemiseks“, nr 275 „Saue linna, Rauna tänav T1 maaala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks“, nr 276 „Saue linna, Rauna tänav
T2 maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks“, nr 277 „Saue linna, Ladva 1a
katastriüksuste jagamine, maakasutuse sihtotstarvete ja
katastriüksuste pindalade määramine“, nr 278 „Saue linna, Koondise 20 detailplaneeringu vastuvõtmine“, nr 279
„Sotsiaalteenuste ja toiduraha rahaline kompenseerimine“, nr 280 „Sünnitoetuste maksmine“, nr 281 „Nõusolek
alaealisele kuuluva vara võõrandamise kohta“, nr 284 ja
nr 285„Hooldaja määramine“, nr 286 „Sotsiaaltoetuste
maksmine“, nr 288 „Saue linnas, Tule tn T2 ja Tule tn T3
isikliku kasutusõigusega koormamine 0,4 kV maakaabelliinide ehitamiseks ja majandamiseks Jaotusvõrk OÜ
kasuks“, nr 289 „Eelarveprojekti muutmise vormi kinnitamine“, nr 290 „Reservfondist raha eraldamine“, nr 291
„Müügipileti väljastamine“, nr 292 „Avaliku ürituse korraldamise luba“, nr 293 „Hinnapakkumiste läbiarutamine ja
kinnitamine“, nr 294 „Spordiühingutele raha eraldamine“
ja otsustati saata II lugemisele arengukava tegevuskava
muutmine, millele tuli ettepanekud esitada hiljemalt 25.
augustiks 2008. Lisaks andis sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna juht Heli Joon ülevaate juulis 2008 makstud matusetoetustest ja jurist Elis Haav tutvustas perioodil 30. juunist kuni 11. augustini 2008 sõlmitud lepinguid. Istungit
juhatas linnapea Orm Valtson, osalesid lisaks Elis Haavale
ja Heli Joonile abilinnapea Mati Uuesoo, linnavalitsuse liige Vello Toomik, linnavalitsuse liige Jüri Tümanok, avalike
suhete ja kommunikatsiooni valdkonna juht Haldi Ellam,
maakorraldaja Leo Sepp ja ökonomist Tuuli Urgard. 

Patareide ja akude
lihtsam tagastamine
Augustis valitsuses heaks kiidetud patareide- ja akujäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise korra kohaselt peavad kõik akude ja
patareide tootjad 26. septembrist varustama oma tooteid
turustavad kauplused ning muud müügipunktid kogumismahutiga, kuhu tarbijad saavad kasutatud patareid ja
akud visata.
Kasutatud patareide ja akujäätmete tagastamine on tasuta, ka ei pea samasugust uut kaupa asemele ostma.
Praegu kogutakse patarei- ja akujäätmeid põhiliselt
omavalitsuste jäätmejaamades ja ohtlike jäätmete kogumispunktides ning üksikutes kauplustes. Selline kogumiskohtade hulk ei ole aga piisav, näiteks olmes kasutatud
vanadest patareidest ja akudest kogutakse kokku vaid
kuus protsenti, ülejäänud jõuavad koos muu prügiga prügilatesse. Tegemist on aga toodetega, mis võivad olla ohtlikud nii inimestele kui ka keskkonnale. 
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Sauekad noorte Krimmi-eestlaste jälgedes
Kaks aastat tagasi töötas Saue Noortekeskuse
noortejuht Kristi Kruus vabatahtlikuna kaugel
Krimmi poolsaarel Krasnodarka külas terve
aasta. Ajas “eesti asja”, korraldas noorte vaba
aega ja elavdas küla kultuurielu. Miks küll?
Maria Liiv

Krimmi projektis osaleja
Sest Krasnodarka ei ole mitte tavaline Ukraina küla,
vaid küla, kus paljud nii särava naeratusega noored kui
ka usinad vanemad inimesed
räägivad eesti keelt, hoiavad
oma südameis eesti ajalugu,
kultuuri, traditsioone ning
armastavad tuhandete kilomeetrite taga asuvat Eesti
riiki. Selles külas asub Eesti
Tare, mis saab aasta augustis
145-aastaseks.
Eesti juuri kaugel Ukrainas käisime otsimas ka
meie — 18 eestlast Eestist ja
üks Austraaliast.
Meelde jäävad lummav
türkiissinine Must meri, kivirand, kuldsed liivad, tantsimine mässava mere kaldal
keset ööd, jõudmine külla
keset steppi, erinevad traditsioonid, harjumine peredega,
ukrainlaste uskumatu külalislahkus ja õiged pelmeenid,
vareenikud, ukraina borš,
imemaitsev kabatšokihautis.
Öid ei raisatud magamise
peale, vaid käidi naaberkülas peol või niisama ,,guljaitamas”. Vaatamata sellele
tõusti seitsme paiku ja suunduti lõõmava päikese alla
surnuaeda niitma ning prügi
koristama või siis vastu uutele seiklustele Krimmi lummavas looduses.
Tore oli mütside viltimine.
Tsiteerides Kristit: “Värvili-

sed ja vahvad. Igaühele ikkagi oma. Ja ega oluline polegi
sajaprotsendiliselt
kaunis
tulemus, vaid kogu protsess
ise. See, kuidas 40 noort ühe
laua taga töötavad, üksteist
aitavad, jagavad vahendeid,
suhtlevad vaatamata keelebarjäärile ning mõned ka
loputavad üksteist sooja seebiveega...”
Südantsoojendav oli mereäärses Beregovoje suvituslinnakeses näha ,,Estonskaja
Ploštšatkat” — Eesti Platsi ja
selle ääres Eduard Vilde mälestustahvlit.
Kogesime omal nahal,
kuidas inimene suudab kohaneda kõigega — nõukaaegse
olme,
sanitaartingimuste,
kauplemiskommetega, kui
sind ümbritsevad külalislahked inimesed ja sõbrad .
Nägime äärmusi — viimasel
ajal kordatehtut, selle kõrval
lohakile jäetut.
Imeline oli see, et noored
Krasnodarka tüdrukud teadsid peast nii “Kikilipsu” kui
ka “Mu isamaa on minu arm”
sõnu. Mitmed Krasnodarka
noored õpivad juba praegu Eestis, kes ülikoolis, kes
ametikoolis. Ühiselt sai tulevikuplaane peetud ja kindlasti ei jää meie kohtumine
viimaseks. Müstiline oli see,
kuidas erinevate huvidega ja
erinevas vanuses inimesed

suutsid ühe imelise nädala
jooksul moodustada võrratu
meeskonna, pakkudes vajadusel abikätt, kandes üheskoos õlul teise liikme muret
ja olla üksteise jaoks olemas
nii rõõmus kui ka mures.
Pikema ülevaate projektist “Noorte Krimmi eestlaste jälgedes” saate Kristi blogi-aadressilt http://noored.
blog.com/. Kristi ise jäi veel
Krimmi, sest küla juubel oli
tulemas ja tema energiast
pakatav kohalolek on väga
vajalik.
Aitäh Kristile, kes kirjutas projekti Euroopa Ühenduse programmile Euroopa
Noored, et meie ettevõtmist
rahaliselt toetataks. Eks ta
veetis kirjutades nii mõnegi
magamata öö, kuid tänu temale saime me selle võrratu
kogemuse osaliseks. Suur
tänu Ernale, Üllarile, Lassele, Monikale, kes suutsid silma peal hoides olla ühtlasi ka
meie parimad sõbrad, abistajad ja juhendajad.
See sõit aitas meil leida
uusi sõpru nii maade ja merede taga kui ka siinsamas
Eestis. Aitäh teile, sõbrad —
teieta ei oleks reis olnud
pooltki nii fantastiline, nagu
see tegelikult oli! Opa-opaopapaa! 

Kommentaarid

Kõik projektis osalejad Krasnodarka küla Eesti Tare ees.

Mütside viltimine.

Punane Ikarus on Krimmis väga moodne.

Eduard Vilde autahvel Beregovojes Eesti väljakul.

“Minu arvates oli kõige parem selle reisi juures, et me õppisime tundma uusi kultuure, kohtusime uute inimestega ja
õppisime keelt. Muidugi oli hea ka see, et oli väga soe. Reis
oleks võinud kauem kesta!”

Karin

“Meil oli kokku saanud huvitav ja lõbus seltskond. Eesti
külas Krimmi noortega koos olles tekkis kokkukuuluvustunne — oli aru saada, et nad on samuti need lõbusad,
aktiivsed eestlased, kes Eestis. Kõige mõnusamad hetked,
mis meenuvad: imekaunis meri, mille ääres saime päikest
nautida, ning kanjonid, kus sai mõnusalt ronida. Meenuvad
ühised õhtud, mis oma pundi ja kohalikega koos veetsime.
Raskeid momente oli ka, nendeta ju ei pääse, aga ega elu
ei peagi kerge olema. Üks pingelisemaid hetki oli surnuaial
koristamine, sest ilm oli äärmiselt palav, aga hea seltskond
tegi selle siiski täitsa talutavaks.”

Kätlin

Krasnodarka küla läheduses eestlaste järeltulijate
surnuaeda koristamas.

Saue poisid Musta mere ääres rannamõnusid nautimas.
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Tere, kool!

Saue Gümnaasium
on kooliaastaks valmis!
Saue Gümnaasiumi direktori
Jaan Palumetsa kinnitusel
on kool algavaks õppeaastaks
igati valmis — äsja jõuti lõpule
koolimaja soojustamisega ning
tööd alustab kolm uut õpetajat.
ventilatsiooni uuendamine,
kuivõrd õhupuudus on ju
üheks suureks õppeedukust
mõjutavaks teguriks. Lisaks
on koolil vaja teist tööõpetuse ruumi, sest renoveeritud
klass on mõeldud puidutöö
jaoks, mis välistab seal elektroonikaga tegelemise.
„Sel aastal alustab meie
ridades tööd kolm uut suurte kogemustega õpetajat —
kaks inglise keele ja üks
kehalise kasvatuse õpetaja,“
räägib Palumets ja lisab, et
ega kooli õpetajate leidmine
pole sugugi kerge ülesanne,
sest seda ametit ei peeta eriti
populaarseks. „Õpetajatest
on alati puudus. Tegelikult
oleks meil kohe pakkuda
kohta ka eesti filoloogile,
sest emakeele õpetajatel on
liiga suur koormus. Aga uue
inimese leidmine võtab tihti
isegi kuni aasta. Eriti raske
on muide leida reaalkallakuga õpetajaid.“
Õpilaste arv koolis oluliselt muutunud pole, endiselt
on lapsi kokku 900 ringis.
Täpse arvu saab öelda aga
alles 5. septembril. 

juunist 2009 kuni 24. augustini 2009.
Päevase õppe üliõpilastel
vanuses kuni 35 aastat ka
ning kolme ja enama lapseliste perede vanematel on õigus
soodushinnaga sõidule bussiliinil nr 190 Saue-Tallinn.
Üksikpileti hinnaks 12 krooni ja 30 päeva sooduskaart on
220 krooni. Kuukaardid on
müügil Saue sidejaoskonnas
Kütise 4.
Sooduskaardi saamiseks
esitada linnavalitsusele üks
dokumendifoto, isikut tõendav dokument ning üliõpilaspilet. Soodussõidukaart

kell 09.00
kell 10.00
kell 11.00
kell 12.00
kell 13.00

1.–9. klassi õpilastele on koolisöök septembris
tasuta, keskkoolile ehk 10.–12. Klassi lastele
maksab toitlustamine 378 krooni.
Toiduraha tuleb tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr 221018424457 hiljemalt 1. septembriks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse (laste)
nimed ja klass.
Erandkorras saab toiduraha maksta sularahas kooli
sööklas 2. septembril kella 8.00–9.15 ja 13.30–15.00.
Palume kindlasti registreeruda sööjaks ka nendel, kes
soovivad hiljem maksta! Antud aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte. Õpilase puudumisest teavitada
toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068, küsimuste ja ettepanekute korral helistada söökla juhataja Ülle Jahesalu telefonil
699 2039. 

Taas toimub
aasta õpetaja konkurss
Alanud on uus õppeaasta ja taas on aeg välja
selgitada, kes linna õpetajatest, ringijuhtidest ja
treeneritest vääriksid kandma tiitlit „Saue linna
aasta õpetaja 2008“!
Konkursi eesmärgiks õpetaja rolli tunnustamine ja väärtustamine ning nende õpetajate, treenerite ja ringijuhtide
esiletoomine, kes on saavutanud oma õpilaste, nende vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja kelle töö
ning isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, kelle õpilased on
saavutanud häid tulemusi õppetöös, esinenud hästi konkurssidel, olümpiaadidel, ülevaatustel, võistlustel ning kes
on piirkonna haridus- ja kultuurielu edendaja.
Põhjendatud ettepanekuid kandidaatide kohta ootame õpilastelt, lapsevanematelt, pedagoogide ühendustelt, kollektiividelt, üksikisikutelt, haridusasutuste
juhtkondadelt ja hoolekogudelt 19. septembriks 2008.
Ettepanekud esitada kinnises ümbrikus märgusõna all
„Aasta õpetaja 2008“. Konkursi tulemused tehakse teatavaks 3. oktoobril. 

Esimese klassi laps saab
1000 krooni koolitoetust

Tere tulemast!

Bussi- ja rongikaardid algavaks õppeaastaks
Saue linna elanike registris
elukoha registreerinud õpilastel, kes õpivad põhikoolis,
gümnaasiumis või keskharidust andvas ametikoolis ja
kelle üks vanematest on registreeritud elukohaga Saue
linnas, on õigus tasuta sõidule bussiliinil nr 190 SaueTallinna liinil.
Tasuta sõidukaardi saamiseks esitada üks dokumendifoto, isikut tõendav ja
õppimist tõendav dokument.
Tasuta bussisõidukaart kehtib 25. augustist 2008 kuni
5. juunini 2009, soodusssõit
sama kaardi alusel alates 6.

II–IV klass
V–VII klass
VIII–IX klass
X–XI klass
I ja XII klass

Septembrikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis

Gerli Ramler
Mis suve jooksul muutunud
on? Mitmes klassiruumis ja
koridorides on tehtud värskenduskuur ning seoses hoone soojustamisega on uue näo
saanud koolimaja fassaad.
Need olidki plaanipärased
remonttööd, kuigi pikemas
perspektiivis on koolijuhi sõnul veel palju ees.
„Eelkõige loodame, et ehk
alustatakse varsti vastavalt
koalitsioonileppele algklasside maja ehitamist, millest on
räägitud alates 1986. aastast.
See on väga oluline, et saaks
eraldi olla vanemad ja nooremad, sest erivanuselised
inimesed on erineva liikumisvajaduse ning päevarežiimiga. Algklasside teise majja
kolimine muudaks õhkkonda
akadeemilisemaks ning meid
on hakanud kummitama ka
ruumipuudus,“ räägib Palumets. „Klassi õpilaste arvu
on ju vähendatud 24le, mis
tähendab, et senisest kahest
36 õpilasega klassikomplektist moodustub kolm ehk see
nõuab rohkem õpperuume.“
Lähiajal on kindlasti vajalik ka gümnaasiumihoones

1. septembri aktused

kehtib 25. augustist 2008
kuni 24. augustini 2009.
Tasuta rongisõidu õigus
on Tallinna ja Keila põhikoolides, gümnaasiumides ja
keskharidust andvates ametikoolides õppivatel õpilastel.
Samaaegselt on õigus saada
soodussõidukaart bussiliinile nr 190, kuid ei ole õigust
tasuta sõidule bussiliinil nr
190. Tasuta sõit elektriraudteel ei kehti Saue Gümnaasiumi õpilastele!
Elektriraudtee tasuta sõidukaardi saamiseks esitada
isikut tõendav dokument ja
õppimist tõendav dokument.

Kaart väljastatakse esimeseks õppepoolaastaks ehk
kuni 2008. aasta lõpuni, teiseks poolaastaks tuleb soovijatel tellida uus kaart, mis
kehtib 5. juunini 2009.
NB! Linnavalitsus vormistab sõidukaarte õpilastele (v.a üliõpilased), kelle
vähemalt üks vanematest on
Saue linnas elanike registris elukoha registreerinud.
Sõidukaarte vormistatakse
Saue Linnavalitsuse esimesel korrusel igal esmaspäeval
kell 8–18 ja neljapäeval kell
8–17, lõunapaus mõlemal
päeval kell 12–12.45. 

Vastavalt Saue Linnavolikogu tänavuse 19. märtsi
määrusele makstakse Saue koolilastele toetust
lapse esimese kooliaasta puhul 1000 ning järgnevate klasside lastele (2.–12. klass/kutseõppeasutuse viimane kursus) 500 krooni.
Toetuse saajateks on kõik õpilased, kelle mõlemad vanemad on registreerinud elukoha Saue linna elanike registris. Juhul, kui üks vanematest ei ole registreeritud Saue
linna, makstakse alates sellest aastast koolilaste toetust
50% kehtestatud toetuse suurusest. Toetust saab ühel
korral aastas ajavahemikul 1. oktoober kuni 30. november lapsevanema poolt kirjalikus avalduses näidatud arveldusarvele.
Avalduse blanketid on saadaval Saue Gümnaasiumi
kantseleis, Saue Linnavalitsuse infoletis ja Saue linna koduleheküljel www.saue.ee/sotsiaalhoolekanne-avalduste
blanketid–koolitoetuse taotluse blankett/. Avaldusi võetakse linnavalitsuses vastu kuni 30. septembrini.
NB! Lapsevanemad, kes esitasid koolilaste toetuse
avalduse 2005–2007. aastal ja kelle lapsed käivad endiselt samas koolis ning arveldusarve numbrid ei ole muutunud, uut avaldust toetuse saamiseks esitama ei pea.
Lapsevanemad, kelle lapsed lõpetasid põhikooli ning kelle
lapsed asuvad alates 1. septembrist õppima kutsekeskharidust andvatesse õppeasutustesse peavad esitama avalduse juurde lapse koolitõendi. 
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Reportaaž

Sauekad külas lõunavabariikides
Saue Päevakeskus külastas
Vangaži sõpruslinna kutsel
7.–8. augustil Lätit ning saime
jala ka üle Leedu piiri. Muide,
Leedu külastamine võeti plaani vaid mõni päev enne meie
startimist Sauelt.
Ulvi Seerma

Saue Päevakeskuse juht
Alustasime kohtumist oma
sõpradega juba vanast heast
tuttavast paigast — Saulkrastist — ning liikusime
edasi Raganasse einetama.
Edasi viis teekond Rundalise
lossi, kus meil oli korraldajate poolt tellitud paaritunnine
lossiekskursioon. Pärast lossiga tutvumist oli paras aeg
lossipargis jalgu puhata ning
nautida lisaks lillede ja pargi
ilu. Loss iseenesest on nii
võimas vaatamisväärsus ja
selleks, et kõike endale mälusse jätta, oleksime pidanud
kindlasti palju rohkem aega
leidma. Samas, eks igaüks
meist talletas mällu kõige
olulisema enese jaoks.
Et ilmataat meid rõõmsameelselt soosis, oli päev
õnnestunud ja asusime teele Läti-Leedu piiri poole, et
hommikul vara olla Zagarases, Leedus. Ööbisime jahimeeste talus.
Leedu võttis meid vastu
väga sooja ilmaga ning üllatas herilaste rohkusega. Kohalik giid tutvustas meid Zagarase ajalooga ning ühtlasi
külastasime linna tähtsamaid
paiku. Üheks omanäolisemaks oli aastasadade pikkuse
ajalooga Püha Barbora kirik.

Ööbimiskohas.

Meie kohtumise viimaseks
paigaks olid võõrustajad valinud Euroopa mõõdikute järgi
oma suuruselt ja külastusrohkuselt viiendal kohal asuva
Tervete looduspargi. Park,
kus me viibisime ligi kolm
tundi, on paljudele kohalikele elanikele vaba aja või lausa nädalavahetuse veetmise
paigaks. Pargis on haldjaid,
kolle, nõidu, hiidseeni, nahkhiiri, vaime ja kõiki selliseid
elukaid, mutukaid-putukaid,
keda oma lapsepõlvest mäletame. Igal kohal on oma
lugu. Hoiatav liiklusmärk
„Päkapikud“ tähendab, et tuleb anda teed ja eelisõigused
päkapikkudele.
Hoolimata veidratest elanikest, peetakse pargis väga
palju pulmi ning teada on
seegi, et pargis oma abielu
sisse õnnistades on noorpaar
saanud ka loodusvaimude
õnnistuse. Kindlasti ei olnud
meist keegi kunagi varem kohanud sellise huumorisoone
ja jutusättimisega giidi, kes
meid tunde Tervetel saatis.
Põnev, huvitav, omanäoline
ja meeldejääv!
Kokkuvõttes oli väga
meeldiv reis! Suured tänusõnad meie sõpradele! 

Rundalis.

Imemuna.

Barbora kirik.

Nõiamaja Tervetel.

Rasked trepid Tervetel.

Zagaras.

Leedu kolamaja.
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Konkurss

Sauekad
on koduaedade
kujundamisel
väga ilualtid
Pikalt planeeritud koduaedade ringkäigule eelneva päeva
ilmaprognoosid tõotasid küll
kõike muud kui ürituse toimumist! Aiandushuviliste ja
ka vastuvõtjate telefonikõned
Saue Linnavalitsusse aga meelitasid-keelitasid siiski ürituse
läbiviimist.

Marianne Kalmuse aed.

Inger Urva

keskkonna ja halduse peaspetsialist
Vihma trotsides koguneski
21. augustil hulk Saue linna aiakujundajaid keskuse
parki, kust suunduti ringkäigule meie linna kaunitesse
koduaedadesse. Esimeseks
sihtpunktiks oli konkursile
„Kaunis Kodu 2008“ esitatud Mari ja Tõnu Kallase koduaed Raiesmiku tänavas ja
sealt suundusime Tammesalu 24 koduaeda, mille omanikeks Epp ja Targo Kalamees.
Meie
külastusobjektideks
olid veel Irja ja Karl Soovälja koduaed Maastiku 22,
Karme ja Aidu Otsa koduaed
Maastiku 28, Marianne Kalmuse koduaed Maastiku 30,
Riina Tannia ja Oleg Taslykovi koduaed Maastiku 38
ning Urmas ja Elle Joa koduaed Maastiku 32.
Aedades
tunnetasime
nii elurõõmu pakkuvat aiakujunduslikku teostust kui
ka olemasolevate loodusväärtuste säilitamist — nii
mõneski aias olid parkmetsa puud iluaiaks säilitatud.

Kogu nähtu valdav mulje
oli rõõmustav. Sauekad on
aedade loomisel olnud tõesti
ilualtid!
Ringkäigul osales ka aiandusspetsialist Janne Enok,
kes osalejate poolt esitatud
aiakujundust käsitlevatele
küsimustele vastas. Vaatamata keerulistele ilmaoludele oli tore päev ning tahaksin
siinkohal öelda suurima tänu
kõigile vastuvõtjatele ja osalejatele! Tänan abi eest proua
Koidula Soosalut ja erilised
tänusõnad lahkele pererahvale Elle ja Urmas Joale abi
ning võimaluse eest muljeterohke päeva lõpetamisel nende koduaia terrassil!
Sellel vihmasel päeval tõdesin, kui hea ja kindlasti ka
oluline on tunda enda ümber
toetajate rühma. Seepärast
veelkord suur tänu kõigile!
Eks toetussuhtedki arenevad
vastastikku ning seda lihtsaimal ja elementaarsemal
moel — tänutunnet väljendades. 

Ringkäigulised Elle ja Urmas Joa juures.

Irja ja Karl Sooväli aed.

Mari ja Tõnu Kallase aed.
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Kultuur
Päevakeskuse
septembri tööplaan
07.00 Enla Odamus ja tervisevõimlemine
alustab hooaega Saue Gümnaasiumi ujulas!
Edaspidi ajad endised: iga nädal esmaspäeva
ja neljapäeva varahommikul!!!
10.00 Naisansambel Rukkilill I sügistund:
Harald Matvei
18.00 Alustab tööd Saue male-kabeklubi,
edaspidi igal esmaspäeval: V. Rattasepp
02.09 11.00 Meisterdamine ps. erivajadusega
inimestele: M. Nukke
14.00 Inglise keele grupp ootab juhendajat!
Edasine kooskäimine sõltub grupist!
03.09 12.00 Kepikõnnile (paduvihmaga jääb ära)!
Otsime Vanamõisa allikat.
18.00 Tantsuansambel Vokiratas alustab
hooaega: E. Kalbus
04.09 07.00 Tervisevõimlemine ujulas
09.30 Jututuba
12.00 Filmi vaatamine (ps. erivajadusega
inimestele)
05.09 10.00–15.00 Võimalik registreeruda juukselõikusele!
09.30 Alustab hooaega tervisevõimlejate
grupp: E. Kalbus
11.00 Saue Linna Invaühingu infotund
08.09 10.00 Naisansambli Rukkilill harjutustund
09.09 11.00 Ps. erivajadusega inimeste loomaaia
külastus
20.00 Naisvõimlemine alustab hooaega: Lii
Ainsalu
10.09 09.00 Sõidame päevakeskuse juurest loodusesse — võileib, jook kaasa! Otsime seeni!
09.30 Tervisevõimlemine
15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
18.00 Vokiratas
11.09 09.30 Jututuba
12.00 Ps. erivajadusega inimeste tegelustund
14.00 Alustab tööd saksa keele õppijate
grupp: E. Piirsoo
18.00 Küüditatute koosviibimine
20.00 Naisvõimlemine
12.09 09.30 Tervisevõimlemine
15.09 10.00 Rukkilill
16.09 11.00 Ps. erivajadusega inimeste tegelustund
20.00 Naisvõimlemine
17.09
09.30 Tervisevõimlemine
14.00 Terviseloeng: Silvi Mänd
18.00 Vokiratas
18.09 09.30 Jututuba
12.00 Ps. erivajadusega inimeste tegelustund
14.00 Saksa keele tund
20.00 Naisvõimlemine
19.09 09.30 Tervisevõimlemine
10.00–15.00 Võimalik registreeruda juukselõikusele!
22.09 10.00 Rukkilill
ALUSTAME KASUTATUD LASTE- JA NOORTERIIETE VASTUVÕTTU
18.00 Rahvusraamatukogu Teatrisaalis/VAT
Teater/MEESTE VARJUPAIK, pilet 150.- krooni
23.09 12.00 Ruth Alevi kunstinäituse avamine.
Näitus avatud oktoobrikuu lõpuni!
20.00 Naisvõimlemine
24.09
09.30 Tervisevõimlemine
15.15 Astrid Laamanen: Hea tervisega sügisele vastu!
18.00 Vokiratas
25.09 09.30 Jututuba
14.00 Saksa keel
20.00 Naisvõimlemine
26.09 09.30 Tervisevõimlemine
16.00 Seltsing Tammetõru kogunemine
29.09 10.00 Rukkilill
29.09–30.09 12.00–17.00 Kasutatud riiete jagamine!
30.09 20.00 Naisvõimlemine
07.00 Väljasõit turuplatsilt peipsiäärsetesse
vanausuliste küladesse, tagasi orienteeruvalt
kl 20.00. Omaosalus 250.- (sisaldab vanausuliste lõunat ja ekskursioone). Naistel vajalik pearätik, seelik selga või kaasa. Koduvõileib lisaks kotti, sest päev on pikk! Võimalik
kohapeal osta sibulat, kala ja võib-olla ka
jõhvikaid!
01.09

Saue Muusikakooli 2008/2009 õ-a

AVAAKTUS

toimub 2. septembril kell 18.00
Saue Gümnaasiumi Aulas
Sellele järgneb infotund I klassi vastu
võetud laste vanematele.
Palume kõigil kindlasti kohal olla!

01.09 ja 02.09 on
võimalik osaleda saatesarja Tähed muusikas
lindistamisel Gonsiori
27, IV stuudios. Esimesel päeval algused
15.00 ja 17.30, teisel
päeval 14.45, 17.30 ja
20.00. Kohal tuleks olla
15 min enne lindistuse
algust.
Soome keele vestlusring alustab oktoobrikuus, koos käiakse
esmaspäeviti kell 14.00.
Juhendaja: Silvia Mägi
Seenioritantsijad!
Aime Kaasiku tööplaan
selgub septembri alguses, jääme ootele!!!
15.10–18.10 on võimalik uudistada sügisest
Sankt-Peterburgi. Reisi
maksumus 2990.- krooni koos viisaga (viisa
750.- krooni). Reisijatel
vajalik Eesti Vabariigi passi olemasolu!
Väljasõit Sauelt. Palume
registreeruda hiljemalt
12.09.2008. Täpsem
info päevakeskusest.
14. oktoobril sõidame
Tartu Vanemuise teatrisse, seekord vaatame
muusikali Sugar, džässis
ainult tüdrukud, pilet
200.- ja sõiduraha 50.krooni. Väljasõit Sauelt
arvatavasti 16.00,
muusikali algus 19.00.
Broneerimine kuni 20.
septembrini!
22.09 ALUSTAME
KASUTATUD LASTE- JA
NOORTERIIETE VASTUVÕTTU! Täiskasvanute
riietest jalanõudest võtame vastu vaid uusi ja
vähekasutatud esemeid!
Riideid võtame vastu
22.–26. septembrini.
Tähelepanu kolmapäevased ujujad (LV
bussiga). Ujujate arvu
vähesuse tõttu jääb septembrist ujumine ära.
Paneme uuesti bussi
käima, kui osalejaid on
vähemalt 5 inimest!
NB! 01.10 külastame
Maarjamäe lossi.
TÄHELEPANU!
• Tantsuansambel
Vokiratas ootab
oma koosseisu uusi
tantsulembelisi naisi!
tulge tantsima!
• Kõik keelteringid võtavad rõõmuga vastu
uusi liikmeid.
• Inglise keele grupis
ümberkorraldused!

Vesiaeroobika Saue ujulas
Teisipäev 20.00-20.50
Neljapäev 20.00-20.50
Treener Ly Lõoke
Info: 5554 3547
Esimene treening toimub 09.09

Osale Saue Huvikeskuse
ringides!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÕPILASTELE 7–18 a

Show-ansambel Vikerkaar Juhendaja Elo Kongo
Line-tants Juhendaja Kaie Seger
Plokkflööt Õpetaja Reet Jürgens
Keraamika Õpetaja Reet Vester
Meisterdamine Õpetaja Made Kaares
Käsitööring Õpetaja Monika Liiv
Joonistamine, maalimine Õpetaja Virve Laan
Korvpall tüdrukutele
Korvpall poistele Treener Olev Baar
Jalgpall Saue Jalgpalliklubi
Võrkpall Treener Urmas Joa
Tennis Treener Ülo Vatsk
Male Treener Valjo Rattasep
Rendžu Treener Ants Soosõrv
Hoki THK Hokiklubi
Karate Treener Rene Toome
Ujumine
Suusatamine Treener Marko Pruus
Vibulaskmine Treener Kristin Nestor-Alviste
Kergejõustik Treener Ester Legonkov

TÄISKASVANUTELE

• Lauluklubi Juhendaja Katrin Järvlepp
• Rahvatantsurühm SAUE KÄGARA Juhendaja
Elena Kalbus
• Rahvatantsurühm SAUE SIMMAJAD Juhendaja
Piret Kunts
• Rahvamuusika ansambel Juhendaja Reet Jürgens
• Keraamika Juhendaja Virve Laan
• Line-tants algajatele Juhendaja Kaie Seger
• Seltskonnatants Juhendaja Käthe Kobin
• Ladina-Ameerika tantsud
• Kõhutants
• Võrkpall
• Korvpall
• Jalgpall
• Tennis
• Vibulaskmine

Uus
„Saue Sõna“
Saue Linnavolikogu ja Saue
Linnavalitsuse infoleht „Saue
Sõna“ sai sel suvel täiesti uue
näo. Kui varem ilmus infoleht
prindipaberil pigem ajakirjale
sarnaneva formaadiga ning
must-valgena, siis nüüdsest
hakkab leht ilmuma värvilisena, A3 suurusega formaadis
ning tavalisel ajalehepaberil.
Selleks, et lehelugemine
Teile võimalikult meeldivaks
teha, püüab „Saue Sõna“ toimetus Teieni tuua võimalikult
palju praktilist infot Sauel
aset leidvate tööde ja tegemiste kohta, samuti toimuvate
ürituste ja tähtsate sündmuste
kohta, lisaks fotoreportaaže
ning palju muudki huvitavat.
Oma osa muutunud lehest moodustab tulevikus
ka meelelahutusrubriik, kust
võite leida ristsõnu, retsepte
ning mälumängu küsimusi.
Retseptid (võimalusel koos
roogade piltidega) ja kavalad
mälumängu küsimused-vastused palume saata aadressil
leht@saue.ee või postiga
„Saue Sõna“ toimetus, Saue
linnavalitsus, Tule 7, Saue
76505. Samuti on oodatud ka
kõik muud kaastööd — kui
Te teate mõnda head nippi
või soovitust, mida soovite
teiste lehelugejatega jagada,
ärge hoidke seda ainult enda
teada!
Head lugemist soovides,
Haldi Ellam
avalike suhete
ja kommunikatsioonivaldkonna juht

Line-tants algajatele
Alustab pühapäeval, 7. septembril kell 19
Saue koolimajas saalis.
Juhendaja Kaie Seger. Osalustasu 40 krooni kord.
Ühest perest osalejatele soodustus!

Ladina-Ameerika tantsud algajatele
Salsa, Chacha, Bachata, Merngue
Registreeru partneriga või ilma! Vanusepiirang
puudub. Soovi korral ka soolotrennid naistele.
Trennid toimuvad kord nädalas Saue koolimajas.
Treener Pirje Laagus.

Saue Linna Raamatukogus
Nurmesalu 9 on kuni 9. septembrini avatud Saue KoduUurimise Seltsingu näitus
Eesti linnad postkaartidel
ja fotodel. Raamatukogu
avatud kuni augusti lõpuni
E–R kell 10–18 ja alates
septembrist E–R kell 10–18
ja L kell 10–17.

Rahvatants
Saue Simmajad nais- ja segarühm. Juhendaja Piret
Kunts. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Saue lasteaia ruumides. Info telefonidel 515 5097
(Piret) ja 507 8758 (Kalev).
Saue Kägara naisrühm. Juhendaja Elena Kalbus.
Tunnid toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell
20–21.30 Saue koolimajas. Info telefonil 5194 4767
(Elena).
Oodatud on kõik rahvatantsu armastavad keskealised inimesed!
Liituda võivad huvi korral ka nooremad.
Kutsume:
• täistempolistesse treeningutesse
• säravatele esinemistele
• rõõmsameelsesse ja sõbralikku kollektiivi
• südamlikele seltsiõhtutele
• toredatele tantsureisidele Eestis ja välismaal
• festivalidele, maakondlikele ja vabariiklikele
tantsupidudele
Registreerimine ringidesse 1.–5. septembrini
kella 11–18 Saue koolmaja ruumis 124
Info telefonil 659 5009
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õnnitlEME!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

IRENE LUUD 90
ENDLA KEEK 88
HILDA VOKK 87
LAINE KOKEMÄGI 85
HENN ROONEEM 85
MAIE ROONEEM 84
ALEKSEI PAJULA 82
LEONARD ALTEBERG
81
MARET KIVISILD 81
PÄRJA KRUUSIMÄE
81
LEIDA SALUSAAR 81
JAAN VERNOMASING
81
AINU JAHIMAA 80
ERICH-RAIMOND
LAUDVER 80
IRMA ELTS 75
VAIKE VILLO 75
MAIE ARAKAS 70
TIIU MERILOO 70
ARVO METSOJA 70
MAIRE PILDRE 70
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Tarbijainfo
LPG kui sünnitusjärgne kehahooldus
LPG Cellu M6 KEYMODULE aitab järgmiste probleemide puhul:
• tselluliit ehk paisunud rasvakogumikud,
mis on tekkinud raseduse ajal (tuharad, reied, õlavarred)
• prinkuse kaotanud kehapiirkonnad nagu puusad ja kõht
(naha elastsus) armide puhul
• takistab armialuseskoes liidete tekkimist (keiserlõike arm,
striiad)
• figuurivead, mis eksisteerisid ka enne rasedust
Kuur sobib kuni 7 kuu möödumisel sünnitusest ja 1x nädalas.
Massaaž on meeldiv ja valutu.
Info: Ele Ilustuudio, Pärnasalu 11, Saue
LPG massöör Reet 711 1634, 5662 1700 (E, N)

Express Post AS on alates 1998. aastast tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega tegelev ettevõte

Otsime Harju kojukandesse

LEHEKANDJAID ja AUTOJUHT-LEHEKANDJAID
kelle ülesandeks on väljaannete
varahommikune (5.00–6.45) kanne
Töötasu on 55.- krooni tund + reklaamikande tasud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7717
või täita CV aadressil www.expresspost.ee/395

OÜ Haagisekeskus
on KRONE haagiste ametlik esindaja
Eestis.
Seoses uue teeninduskeskuse
avamisega Sauel võtame tööle:

Elektritööd
projekteerimine

AUTOELEKTRIK

Tel: 611 6056, 5669 7110
http://www.fenceproject.ee

Soovitav erialane töökogemus.
Müüa maja korteri hinnaga!
Saue vald, Vanamõisa küla. 2007. a. Hind 2 190 000
krooni. Üldpind 112 m2, krundi suurus 1735 m2. Avar
elutuba ja esik, kabinet 5 m2. Kaks magamistuba.
Majapidamisruum, saun (vajab lõpetamist), panipaik
ja garaaž. Elutoas disainkardinad. Magamistubades
maalitud seinad. Valmis köök koos tehnikaga. Kamina
paigaldamise valmidus. Vesipõrandakütte valmidus.
ID: 486144; Raimond Irjas, 511 8337, raimond@eri.ee

POTTSEPATEENUS

GARAAZIUKSED
A I AVÄ R AVA D
A U T O M A AT I K A
Tule tn.17 Saue, info@hansadoor.ee,
müügitel. 5 255 224, 5 254 292, üldtel. 6 596 912
Nõmme, Keila, Saku, Saue tellijatele

soodustus - 10%

HANSADOOR.EE

MASSAAž
UUS! Hirudoteraapia
e. kaaniravi
Tööaeg kokkuleppel (ka laup.,
pühap). Pensionäridele soodustused. Tel. 5454 4559
Hooldus jalgadele, punktmassaaž (akupressuur) +
pediküür. Tai jalamassaaž.
Tööaeg teisipäeviti, neljapäeviti,
laupäeviti. Tel. 5624 9894

Luutiheduse mõõtmine
15.09 kl. 9-13
Saue Apteegis (Kütise 4)
Eelregistreerimine:
tel. 659 6458
Hind: 125.-/150.-

Võtan rendile
 Soovin üürida Sauele kaup-

luse jaoks ruume. Tel. 5564
8431. Lea

 Soovin üürida 2–3 toalist

korterit Saue linnas. Tel. 5568
4829

Ehitus/remont
 Ehitan-parandan ahjusid,

kaminaid, pliite, korstnaid
jm ja pühin korstnaid. Tel.
5668 1555, www.hot.ee/
tanel12345

 Liuguksed ja garderoobid.

Hinnad soodsad, garantii. Tel.
502 9075

Ost

OÜ Cleanmell võtab tööle

 Ostan Sauele garaažboksi

koristajaid

ilma kanalita (18–50 m2).
Tel. 5669 8863

Töö vahetustega 2/2.
Teenindatav objekt:
Laagri Maksimarket.
Rohkem infot:
objektihaldur Kristina Suzi
tel. 5333 4440
või info@cleanmell.ee

sõelutud mulda,
täitepinnast,
liiva ja killustikku

HARMET OÜ võtab tööle

Tranpordivõimalus

ehitustöölisi

AUTOPESIJAID

Lisainfo:
telefonil 508 7861 või 509 4666
info@krone.ee

üldklassikaline,
antitselluliit, mee, laavakivi

Müüa

REMONDILUKSEPP

Omaltpoolt pakume:
• abivalmis ja sõbralikku kollektiivi;
• enesetäiendamise võimalusi;
• mitmekesist ja stabiilset tööd.

Pärnasalu 11 ARCO Transpordi
majas (apteegi ruumis)
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Asume: Tule põik 1, Saue
Palk kokkuleppel, täistööaeg,
väljaõppe kohapeal.
Tel. 666 0420, 5615 5303
info@harmet.ee www.harmet.ee

Tel: 509 6546

Aedade, väravate,
lehtlate, terrasside
ehitus ja müük

Saue plekikoda
Kõik plekkdetailid teie majale. Räästapikkused, vihmaveerennid, valtskatused ja kivikatused.

Tel: 5096158
www.kraugon.ee

OÜ Weltende, tel. 554 3331

Mälestame kurbusega

Helju Eenokit
ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja lähedastele

50

Toomas Tõhk 55 986 786
toomas@puhastuslux.ee
www.puhastuslux.ee

90

Siberi kaaslased, kaaskannatajad

Avaldame kaastunnet Marianne Aderile ja Ellen
Tomsonile kalli

ISA
surma puhul
Ene ja Vello Toomik
– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja
• Märgliivapritsikuivliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu
Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

Kõik läheme kunagi siit.
Sel raskel hetkel Sinuga, Tiit.

GUNNAR TALVING

06.07.1934–19.07.2008
Pojale ja lastelastele
avaldavad kaastunnet Tiidu sõbrad

