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Saue Laululaps 2009
Saue Laululaps 2009 võitjad
3–4-aastased
I Mia Marleen Oruste

õp Kerli Mitt

I Karl Matthias Martin

õp Reet Jürgens

II Stella Liivik

õp Maarika Moks

II Gert Matthias Eljas

õp Reet Jürgens

III Berit Mets

õp Reet Jürgens

Konkurss Saue Laululaps
toimus tänavu juba 14. korda,
seekord osales 87 laululast.

õp Marge-Elin Roose

III Karel Eerme

5–6-aastased
I Laura-Liisa Kümnik

õp Kerli Mitt

I Henri Korts

õp Marge-Elin Roose

II Mariliis Tarja

õp Reet Jürgens

II Kristofer Kotter

õp Marge-Elin Roose

III Karoline Normet

õp Kerli Mitt

Häid pühi
ja kena kevadet!

õp Marge-Elin Roose

III Silver Kotka

7–9-aastased
I Adele Vainumets

õp Grete Põldma

I Johann Saavaste

õp Elviira Alamaa

II Brita-Liis Oruste

õp Ulvi Kanter

II Markus Lehtsalu

õp Elviira Alamaa

III Laura Tammiste

õp Ulvi Kanter

Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsus

õp Elviira Alamaa

III Rasmus Strastin

10–12-aastased
I Estelle Saavaste

õp Grete Põldma

I Karl Hõbessalu

õp Elviira Alamaa

II Angela Siimon

õp Grete Põldma

II Rasmus Metsva

õp Elviira Alamaa

III Merilis Roasto

õp Grete Põldma

III Edi Krims

õp Elviira Alamaa
13–15-aastased

I Kärt Johanna Ojamäe

õp Grete Põldma

II Martin Vist

õp Elviira Alamaa

II Mari-Liis Viisimaa

õp Grete Põldma
õp Eve Pärnsalu

III Linda Kanter

16–18-aastased
I Carol Männamets

õp Grete Põldma

I Oliver Povel–Puusepp

õp Elviira Alamaa

II Kristel Palts

õp Ulvi Kanter

II Ragnar Uustal

õp Grete Põldma

III Carmen Männamets

õp Ulvi Kanter

III Ragnar Kreisberg

õp Sirje Ojavee

Carol Männamets,
16–18-aastaste tüdrukute vanuserühma võitja.
Konkursi noorima ja vanima
laulja vanusevahe on peaaegu
15 aastat. Kui päris pisikesed
tüdrukud-poisid astuvad lauljana oma esimesi samme, siis
natuke vanemad on juba kogenud esinejad.
Lauljaid hindas heatahtlik
žürii koosseisus Heli Roos,
Indrek Vijard ja Katrin Puur.
Konkurss toimus 6 vanuserühmas:
3–4-aastased,
5–6-aastased, 7–9-aastased,
10–12-aastased, 13–15-aastased ja 16–18-aastased. Igast
vanuserühmast pääses lõppkontserdile 3 paremat tüdrukut
ja poissi. Lauljaid saatis Hain

Hõlpuse bänd. Kontserti juhtis
ja esines lauluga noor lauljatar
Marilin Kongo, kes on ühtlasi ka Saue gümnaasiumi vilistlane. Linnavalitsuse poolt
tervitas osalejaid abilinnapea
Rafael Amos.
Saue Laululaps toetajateks
on läbi aastate olnud LC Saue,
AS Sami ja Saue Naisselts.
Iga vanuserühma parem
tüdruk ja poiss esindavad Saue
linna Harjumaa Laululapse
konkursil 18. ja 19. aprillil
Keilas.
Laulukonkursi korraldas
Saue Huvikeskus. 

Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Ülevaade Saue linna 2009. a
I kvartali eelarve täitmisest
Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Käesoleva aasta 3 kuuga on
linnakassasse laekunud tulusid
25,9 miljonit krooni ja linnakassast on tehtud väljamakseid
24,2 miljoni krooni ulatuses.
Tulude laekumisel on suurim
osakaal üksikisiku tulumaksul,
mida laekus 18,4 miljonit krooni (71% kogutulude laekumisest) ning kuludest on suurim
osakaal tegevuskuludel, mille
kolme kuu maht on 18,3 miljonit krooni (75% linnakassa
väljaminekutest).
Riigi poolt KOV-ile eraldatava tulumaksu määr oli
kolmel esimesel kuul 11,93%
üksikisiku brutotulust, alates
aprillikuust vähendatakse laekumiste protsenti 11,4%-ni.
Tulumaksu laekumine kroonides on võrreldav 2008. a sama
perioodiga, olles siiski 2009. a
I kvartalis 51,7 tuhande krooni
ehk 0,3% võrra väiksem. Tulumaksu laekumine peegeldab
tänast majandusseisu ja Saue
linna maksumaksjate tulusid.
Võrreldes 2008. a algusega on
töötute arv Saue linnas suurenenud 4 korda, ulatudes 1.
märtsiks 2009. a 91 registreeritud töötuni.
I kvartali eelarve arvestuslik
maht on 25% aastaeelarvest.
Järgnevatel diagrammidel on
2009. a I kvartali eelarve täitmist võrreldud 2008. a I kvartali tegeliku eelarve täitmisega
ja arvestusliku I kvartali ehk
25% eelarve täitmise mahuga.
Omatulude 8%-line ülelaekumine on tingitud teistele
KOV-idele müüdava haridusteenuse kasvust ja huviringide eest terveks poolaastaks
ettemakstud tasudest. Toetuste
alalaekumine on tingitud osaliselt sellest, et võrreldes eelarvesse planeerituga vähendati

negatiivse riigieelarvega toetusfondi summasid. Teiseks
teguriks toetuste alatäitmisel
on eelarvesse investeeringute
katteks planeeritud EL-i toetus, mille laekumine on seotud
vastavate kulude tegemisega.
2008. a I kvartalis oli muude
tulude ülelaekumine vee-erikasutustasu arvelt, käesoleval aastal on nimetatud tasu
planeeritud eelarvesse eelmise aasta tegeliku laekumise
baasil ja ülelaekumist ei ole
tekkinud. Maksu-, omatulude
ja toetustest saadavate tulude
muutused võetakse arvesse
2009. a eelarve muutmisel.
I kvartalis on kulude eelarvet kokku täidetud 12,9%
ulatuses. Kuigi I kvartali arvestuslik eelarve täitmise maht
võiks olla 25%, siis — arvestades halvenenud majandusprognoose ning negatiivset
riigieelarvet — anti veebruari
alguses välja korraldus kulude
piiramiseks kuni 2009. a eelarve muutmiseni. Kulusid võis
teha 6,5% ühe kuu kohta, mis
teeb I kvartali kohta 19,5%
aastaeelarve mahust. Varem
sõlmitud lepinguid tuli täita,
mistõttu diagrammis on näha
avaliku korra eelarve täitmisel
21%. Kultuuri ja haridusvaldkonna eelarvete madal täitmine (vastavalt 6% ja 13%) on
tingitud sellest, et nendesse
valdkondadesse on planeeritud suurinvesteeringud, kuid I

Linnavalitsuse teade
Saue Linnavalitsuse teade
Pärnasalu 36–4 korteriomandi
võõrandamise kohta.
Kuivõrd tähtajaks, 02. aprilliks kell
10.00, ei esitatud ühtegi pakkumist
korteriomandi ostu kohta, kuulutas
hangete komisjon oma otsusega nimetatud pakkumise nurjunuks.
Linnavalitsus tegeleb uute pakkumistingimuste väljatöötamisega ning avaldab informatsiooni selle kohta järgmistes
lehtedes.

Tähelepanu!

Saue Linnavalitsus palub kodugaasi tarbivate korteriühistute esimehi või juhatuse volitatud liikmeid võtta ühendust
linnavalitsusega seoses gaasihoidlate edaspidise haldamise ja hooldamise küsimustega.
Täpsem info:
Vello Toomik tel 679 0184 või e-post: vello@saue.ee

Saue Sõna
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Linnavolikogu 40. istung
Saue Linnavolikogu V koosseisu 40. istung toimus 26. märtsil 2009. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine,
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 180/.
2. Saue linnas korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine ja korraldatud jäätmeveo eri- või
ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine
(II lugemine), /ühehäälselt võeti vastu määrus nr 62/.
3. Korraldatud jäätmeveo korraldamine Saue linnas,
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 63/.
4. Saue Linna Raamatukogu põhimäärus (I lugemine),
/ühehäälselt otsustati lõpetada esimene lugemine ja
suunata eelnõu volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ning
haridus- ja noorsookomisjoni/.
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele,
/ühehäälselt võeti vastu otsus nr 181/.
6. Info
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsuse 9. istung

kvartalis ei ole veel tehtud olulisi kulusid ehitusteks. Tervishoiu valdkonna kulude eelarve
madal täitmine (5%) on tingitud tegevuste planeerimisega
II–III kvartalisse.
Kulude eelarve täitmine
majandusliku sisu järgi on
eraldiste ja tegevuskulude lõikes protsendina aastaeelarve
kogumahu suhtes samas ulatuses kui 2008. a samal perioodil. Investeeringute eelarve
täitmine on pidurdunud seoses

2009. a eelarve muutmise vajadusega. Muude kulude eelarve täitmine on samuti seotud
investeerimistegevusega
ja
selleks võetavate laenude teenindamisega.
Linnavalitsus suunab aprillikuu volikogu istungile
2009. a eelarve muutmise eelnõu ja II kvartali eelarve täitmise ülevaates peaksid olema
võrdlusandmed juba muudetud eelarvega võrreldes. 

Meeldetuletus ettevõtjatele
Lugupeetud Saue linnas tegutsevad ettevõtjad!
Üks tegus aasta on jälle möödas ning 15. aprill saabumas.
Tulenevalt seaduse nõuetest peavad kõik ettevõtjad, kes
Saue linnas tegutsemist jätkavad, kinnitama seda ka majandustegevuse registris. Selleks tuleb majandustegevuse registris teha vastav toiming või esitada vormikohane taotlus
Saue Linnavalitsusele (linnasekretärile) Tule 7, Saue linn.
Vormi ja juhendi leiab Majandustegevuse registri menüüvalikust Taotluste vormid!
Vorme võib küsida ka linnasekretärilt. Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub tasuta.
Majandustegevuse registris registreeritavate tegevusalade loetelu leiab menüüvalikust Info!
Registreeruda saab ka elektrooniliselt: portaal.riik.ee/x/eit/
Kui registreering jääb kinnitamata, siis kustutatakse registreering automaatselt alates 1. novembrist ja see tähendab, et ettevõte tegutseb sellest ajast ilma registreeringuta.
Registreeringu taastamiseks tuleb esitada uus taotlus
ettevõtte Majandustegevuse registris registreerimiseks ja
tasuda riigilõiv 300.- krooni.
Edukat tegutsemist!
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Saue Linnavalitsuse 9. istung toimus 01. aprillil 2009. aastal,
päevakorras oli:
1. Saue linna katastriüksuste lähiaadresside ja maakasutuse sihtotstarvete täpsustamine /määrus nr 7/.
2. Aiamaa tn 19 üksikelamu laienduse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 98/.
3. Tõkke tn 10 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 99/.
4. Koondise 11 korter 28 rekonstrueerimiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 100/.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Koondise 9–1 korteriomandi vahetamine Koondise 13–11 korteriomandiga“
/Eelnõu suunati kehtestamiseks volikogusse/.
6. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 101/.
7. Saue lasteaia Midrimaa emakeeleringi osalustasu kinnitamine. OTSUSTATI:
1) suunata eelnõu seisukoha võtmiseks Saue lasteaia
Midrimaa hoolekogule;
2) lasteaia juhatajal esitada käskkirjaga kinnitatud
ringide läbiviimise ja juhendamise kord.
8. Avaliku ürituse korraldamise luba /korraldus nr 102/.
9. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna 2009.
aasta eelarve muutmine“ (I lugemise jätkamine),
/otsustati lõpetada esimene lugemine ja suunata eelnõu
teisele lugemisele/.
10. Sotsiaalteenuse kompenseerimine /korraldus nr 103/.
11. Hooldaja määramine /korraldus nr 104/.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr 105/.
13. Hooldaja määramine /korraldus nr 106/.
14. Hooldaja määramine /korraldus nr 107/.
15. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 108/.
16. Linnavalitsuse liikme puhkusele lubamine
/korraldus nr 109/.
17. Info
Heli Joon — info märtsis makstud matusetoetustest
Vello Toomik — otsustati korraldada maikuu ühel reedesel päeval Saue linna heakorrapäev.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Tähtis teade!
Head linlased, alates tänasest ei saa ajalehte Saue Sõna
enam Eesti Posti kontorist! Ajalehte Saue Sõna saab Saue
Linnavalitsusest, Saue Päevakeskusest, Saue Gümnaasiumist ja Saue Raamatukogust.

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Peatoimetaja: Haldi Ellam
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
24. aprill 2009
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Linna uudised
Saue linn peab jääma iseseisvaks
31. märtsil toimus Eesti Reformierakonna Saue piirkondliku
organisatsiooni juhatuse koosolek, kus olulisima päevakorrapunktina arutati regionaalministri Siim-Valmar Kiisleri poolt
ettevalmistatud haldusreformi põhimõtteid ja mõju Saue linnale.

9. aprill 2009

Kevadkoristus on alanud!
Pimeda aja möödudes tunneme oma südames kevade ootust
ja selle saabudes märkame looduses toimuvaid muutusi: päike särab kõrgemalt, päevad on pikemaks veninud, esimesed
kevadkuulutajadki kohal. Kevad algab lumikellukeste ja märtsikellukeste õitsemisega, aga paraku ka lume alt väljasulanud
prahiga. Lumest vabanenud maapind ihkab kordategemist.
Küllap on paljud Saue elanikud juba märganud tänavakoristusautosid Saue vahel ringi sõitmas ning teid talvel kogunenud tolmust puhastamas. Seda kinnitab ka Sauel heakorratöid teostava Saumer OÜ tegevjuht Reet Onton.
„Oleme kevadiste koristustöödega juba algust teinud.
Märtsi viimasel päeval koristasime prahti, mis oli lume alt
välja sulanud ja teede ääres vedelevat rämpsu. 1. aprillist
alustasime teeäärte pühkimise esimese ringiga, et teed talvel kogunenud liivast ja soolasegust puhtaks saada,“ rääkis
Onton Saue Sõnale.
Iga päevaga jääb lund vähemaks ning koristamist vajavatele pindadele pääseb paremini ligi. Näiteks Keskuse pargile oli
raske ligi pääseda, sest pargis laiutas suur veelomp.
Kõige probleemsema kohana tõi Onton välja Olerexi ristmiku ümbruskonna, kust koguti ligi 200 liitrit prahti, mis on
suuresti autojuhtide poolt tekitatud ning milles ei saa otseselt
süüdistada Saue rahvast.
Üheks probleemiks on ka postide küljes olevad rohelised
prügikastid, kus prügi sees ei püsi — pudelite otsimise käigus
tõmmatakse prügi välja ja rahaliselt väärtusetu prügi jäetakse sinnasamasse vedelema. Sama moodi vedelevad prügi
ja suitsukonid bussipeatuste ümbruses, kus on prügikastid
olemas. Linnaelanikele tuletame meelde, et prügi käib ikkagi
prügikastis.
Igakevadiseks murelapseks on kujunenud raudtee ja Kuuseheki tänava garaažide vaheline territoorium. Siinkohal tuletab Saue linnavalitsus linnaelanikele ja garaažide omanikele
meelde, et tegemist ei ole prügimäega, ning palub ühistutel
oma garaažitagused korda teha. Vastasel korral on linnavalitsus sunnitud rakendama seadusest tulenevaid karistusi.

Igakevadised koristustalgud

Eesti Reformierakonna
Saue piirkondliku organisatsiooni juhatus
Diskussioon oli asjalik ning
esitatavad väited argumenteeritud. Üksmeelselt leiti, et
väljapakutud reformikava ei
ole vastuvõetav ning reformierakonna liikmed toetavad
üheselt ja reservatsioonideta

Saue linna jätkamist iseseisva
omavalitsusüksusena.
Praktika on näidanud, et
koostööd omavalitsuste vahel on võimalik arendada ka
võrdväärse partnerluse tasemel, sõlmides halduslepin-

guid või moodustades mingi
ülesande täitmiseks mittetulundusühinguid.
Juhatuse liikmed tõdesid, et riiki hõlmav üldine
haldusreform ei ole pelgalt
omavalitsuste sunniviisiline
liitmine. Igasugune riiklik
ümberkorraldus peab lähtuma
kindlast arusaamast ümber-

korralduse vajalikkusest ning
omavalitsusi puudutav aspekt
tuleb inimestele selgeks teha
ja nendega läbi arutada. Ilma
kohaliku elanikkonna enamuse heakskiiduta on igasugune
reform lubamatu.
Meie seisukoht on selge:
Saue linn peab jääma iseseisvaks. 

Sauel toimus arendustöö ümarlaud
Rahvusvaheline Innovatsioonikeskus „Saue” korraldas 2. aprillil Saue
piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele ümarlaua teemal
“Eesti ettevõtja ohud ja võimalused globaalses majanduskriisis”.
Haldi Ellam

avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht
Sauel Lounge Lofti konverentsisaalis toimunud ürituse
eesmärgiks oli leida lahendusi
Eesti ja eeskätt Saue sotsiaalmajanduslike
probleemide
leevendamiseks, nagu ettevõtete konkurentsivõime langus,
investeerimis-võimetus, tööpuudus jne, ja jätkusuutlikuks
toimetulekuks globaalses majanduslanguses.
Edaspidi loodavad korraldajad selliseid arutelusid regulaarselt korraldama hakata
ning et ettevõtlike inimeste
huvi koostöö ja aruteludel osalemise vastu suureneb.
Vastuseid üritati leida järgmistele küsimustele:
• kuidas kiiresti muutuv ärikeskkond mõjutab meid ja
kuidas meie saaksime efek-

•
•
•

•
•

tiivselt mõjutada tegutsemiskeskkonda?
milline inimene ja ettevõtte
vajab muutusi?
millised ressursid ja strateegiad tagavad edu muutustes?
millised
universaalsed
põhimõtted ja meetmed,
sõltumata sellest, millises
majandussektoris tegutsetakse, võimaldavad äris edu
saavutada;
millised uuendused aitavad
majanduse langusfaasis ellu
jääda;
kellega koostöös ning missuguste olemasolevate ja
lisavahenditega saab tõsta
inimeste, organisatsioonide
ja piirkonna strateegilist
võimekust.

EDU VALEM
• Algatage ise projekte, mitte ärge oodake, millal teile ülesandeid jagatakse.
• Olge aktiivseks, mitte passiivseks pooleks kõigis oma ettevõtmistes.
• Otsige suuri ja mitmepalgelisi väljakutseid.
• Võtke keerulisi ülesandeid rõõmuga vastu. Arengu sisuks
on raske tööga toimetulek.
• Viige kõik, mida te kord alustanud olete, ka lõpule.
• Ärge kunagi alla vanduge.
• Juhendage oma uusi kolleege ja olge neile eeskujuks.
• Et olla motiveeritud, seadke ise endale eesmärke — see
annab teile visadust, loomingulisust ja motivatsiooni.
• Olge enesekindel. Enesekindlus annab tööle mõtte ja motivatsiooni.
• Õhutage end pidevalt loominguliselt mõtlema ja uusi lahendusi leidma.
• Kui konflikt on vältimatu, siis ärge tõmbuge arglikult tagasi. Rääkige asjad selgeks.

Hideo Yoshida

Ümarlaua arutelu juhtis majandusuurija-õppejõud ja pikaajalise kogemusega rahvusvaheliste koostööprojektide juht
Valev Reinhold.

Moderaatoriteks olid Saue
Ettevõtete Liidu juhatuse esimees Harry Pajundi ja Saue
abilinnapea Rafael Amos. 

Koristustalgud ning jäätmete kogumisaktsioonid toimuvad
maikuus. Detailsem info talgutest ilmub 24. aprilli Saue Sõnas
ja Saue linna kodulehel www.saue.ee.
Puhtuse ja korra tagamisel Saue linnas on oluline ka elanike tahe ja tegutsemine.
Siinjuures tuletame kinnistuomanikele meelde mõningad
nõuded, mis tulenevad Saue linna heakorra ja koormiste
määramise korrast.
• Kinnistu omaniku kohustuseks on teostada heakorratöid
kinnistuga külgneval puhastusalal. Puhastusalaks nimetatakse ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist tee või tänava servani ja heakorratööd on: tolmu, liiva, prahi, okste,
lume ja jää koristamine, muru ja rohu niitmine.
• Samuti tuleb korraldada puuokste kärpimist, mis kasvavad
väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust.
• Kinnistu omanik ei või raiuda ilma linnavalitsuse poolt vormistatud raieloata oma kinnistult puid, välja arvatud viljapuud.
Inger Urva, Haldi Ellam

Kevadised teetööd algavad
Kõik me oleme märganud kevade saabumist ja sellega paratamatult kaasnevat tänavakatete lagunemist. Tänu 2008.
aastal tehtud ulatuslikele tee-ehitus- ja hooldustöödele, uute
asfaltkatete paigaldamisele ning olemasolevate pindamisele, on tänavukevadised talvekahjustused oluliselt väiksemad
kui eelnevatel aastatel.
Oleme püüdnud ohtlikud augud perioodiliselt täita ja hoida tähistatud liikluskorraldusvahenditega. Kahjuks leidub
pahatahtlike, kes teisaldavad või varastavad märke ja tähisposte, seetõttu — ettevaatust liiklemisel!
Talvekahjustuste likvideerimine algab kohe, kui tänavaalused muldkehad on sulanud ja ilmastik lubab immutusmeetodil graniitkillustiku ja bituumenemulsiooni seguga
augulappimist alustada. Suuremad augud lapitakse asfaldiseguga. Loodame ilmastikutingimuste sobivusel tänavaaugud lappida maikuu keskpaigaks, järgneb peatänavate
joonimine ning ülekäiguradade ja künniste tähistamine värviga.
Linnavalitsusel on võetud hinnapakkumised tööde teostaja leidmiseks ja lähiajal sõlmitakse selleks ka leping soodsaima pakkumise teinud Destia Eesti AS-iga.
Augulappimise ajal ootame sõidukijuhtidelt mõistvat suhtumist, sest tänavatel on lahtist graniidipuru ja kiirust piiravad märgid, sõltub ju sellest tehtud tööde kvaliteet ja vastupidavus. Üleliigne täitematerjal pühitakse tänavatelt ära
tööde teostaja poolt vastavalt tehnoloogianõuetele.
Seni, kuni augulappimist pole veel saanud teha, ootame
sõidukijuhtidelt ja liiklejatelt mõistvust, mõistlikkust ning
kõrgendatud tähelepanu liiklemisel, sest seal, kus eile oli
hoiatav mark ja täna seda pole, ei pruugi auk olla lapitud,
vaid keegi pahatahtlik on tähistuse kõrvaldanud! Samuti
tekib kevadiselt vahelduvate ilmadega auke juurde lausa
üleöö. Siit ka üleskutse — palume teavitada linnavalitsust
sellistest aukudest telefonil 679 0194 või e-posti aadressil
andres.joala@saue.ee. 
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Keskkond
Rehvide kogumisest Eestis
2006. aasta 1. jaanuaril jõustus vanadele rehvidele taaskasutamise kohustus, mis tähendab seda, et rehve ei tohi enam niisama prügila ladestusalale viia, vaid peab looma rehvidele eraldi
kogumis- ja taaskasutussüsteemi.
Kaur Kuurme

tegevjuht, MTÜ Eesti Rehviliit
Kuivõrd rehve liigitatakse ka
kui probleemtooteid — s.t,
et vanade rehvide käitlemine
nõuab eraldi käitluslahendust —, siis kehtestati rehvide
maaletoojatele tootjavastutuskohustus.
Tootjavastutuskohustus tähendab seda, et rehvide maaletooja, Jäätmeseaduse järgi
Tootja, peab hakkama organiseerima vanade rehvide kokkukogumist ning nende rehvide
edasist taaskasutusse suunamist. Praegu kehtib nõue, et igal
Tootjal peab olema vanarehvide
kogumispunkt, kus rehve tasuta
vastu võetakse, kas maakonna
piires või 50 km raadiuses.
Sellega seoses pidid rehvide
maaletoojad hakkama vaatama, kuidas vastavat nõuet hakata täitma. Suuremad rehvide
maaletoojad ja edasimüüjad
lõid selleks otstarbeks eraldi
tootjavastutusorganisatsiooni
nimega MTÜ Eesti Rehviliit.
Eraldi organisatsiooni loomise
vajaduse tingis asjaolu, et enamik rehvide maaletoojaid tahtsid siiski oma põhitegevusega
tegelda, milleks oli rehvide
müük.
MTÜ Eesti Rehviliidu ülesandeks oli luua toimiv vanade

rehvide kogumisvõrgustik ning
suunata need rehvid ka edasi
taaskasutusse. Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele
(KIK) suutis Rehviliit selleks
otstarbeks hankida rehvipurusti.
Seadust oli võimalik hakata täitma ka iseseisvalt ning
osad rehviettevõtted selle tee
ka valisid. Samas näitas kevadine Teeme Ära 2008 koristuskampaania, et kõik süsteemid
siiski ei toiminud nii, nagu
vaja. Ilmekas näide oli järgmine, kus Teeme Ära meeskond
kaardistas, et üle Eesti vedeleb
600–800 tonni rehve, reaalsuses toodi aga Rehviliidu kogumispunktidesse selle kampaania käigus 2100 tonni rehve.
Käesolevaks hetkeks on
Eesti Rehviliiduga liitunud 72
rehvide maaletoojat ning 309
rehvitöökoda/heakorrafirmat/
transpordiettevõtet, kellel on
õigus rehve Rehviliidu kogumispunktidesse tasuta üle
anda.
MTÜ Eesti Rehviliidul on
üle Eesti 56 vanade rehvide
kogumispunkti, kuhu saavad
rehve tasuta ära anda lisaks
lepingulistele klientidele ka
eraisikud ning kohalikud omavalitsused.
Kogutud rehvid suunatakse
taaskasutusse ning praegu on

purustatud rehvitükke kasutatud uute prügilate ladestusalade ehitamisel vaja minevaks
ehitusmaterjaliks.
Rehviliit kogus 2008. aastal kokku ligi 8300 tonni rehve. Kokku oleme kolme aasta
jooksul kogunud üle 20 000
tonni vanu rehve.
Sauel saab praeguse seisuga
rehve ära anda kogumisringide
käigus, kuid lähimad jäätmejaamad, mis rehve koguvad,
asuvad Keilas ja Pääskülas.
Infot kogumispunktide kohta
leiate Interneti-aadressilt www.
rehviliit.ee. Rehviliit loodab, et
peagi leiab ka Saue linn sobiva
koha jäätmejaama asukohaks.
Kui sõidukiomanikud lähevad rehve vahetama või ostavad uued rehvid, siis on kaupmehelt/ töökojalt õigus küsida,
kuhu saab klient omad vanad
rehvid ära anda. Rehvikaupmees või rehvitöökoja töötaja
peab oskama sellele küsimusele vastata. Paljud rehvitöökojad
võtavad tänasel päeval ka ise
rehve vastu, kui klient soovib
omad vanad rehvid neile jätta.
Mõnel pool küsitakse sellisel
juhul transpordiraha, et katta
kulusid vanade rehvide viimisel lähimasse kogumispunkti.
Küll ei tohiks aga küsida raha
rehvide utiliseerimise eest, sest
see on lõpptarbijatele tasuta

teenus, mille eest vastutab rehvide maaletooja.
Kui tekib vanade rehvide
ära andmisel probleeme, võib
sellest Rehviliidule teada anda
meili teel info@rehviliit.ee.
Tänasel päeval on MTÜ
Eesti Rehviliiduni jõudnud
info, et ka AS Kuusakoski on
hakanud vanu rehve tasuta
vastu võtma. Lähimat teavet
selle kohta peaks saama AS
Kuusakoski kodulehelt www.
kuusakoski.ee.
MTÜ Eesti Rehviliit soovib
Saue elanikele turvalist liiklemist! Kindlasti tasub tähelepanu pöörata sõiduki all olevatele
rehvide seisukorrale. Kui plaanite talverehvid suverehvide
vastu vahetada ning märkate,
et suverehvil on mustri jääksügavus ainult 3 mm, siis tasub
tõsiselt mõelda uute rehvide
soetamise peale. Sügiseni need
rehvid kindlasti vastu ei pea
ning sellise rehviga on suvel
vihmaste ilmadega sõites vesiliu tekkimise oht väga suur.
Kulumispiirini sõidetud rehvil
(mustri jääksügavus 1,6 mm)
tekib vesiliug sirgel teel sõites
kiirusel 56 km/h. Vesiliu tekkimisel kaob aga kontroll auto
juhitavuse üle.
Soovime Teile turvalist liiklemist ning keskkonnateadlikku käitumist! 

Väljakutsed pakendikogumisel
Käimasolev majanduskriis õpetab meile iga päevaga midagi uut.
Selgub: Euroopa jäätmemajandus oli üles ehitatud eeldusel, et
majandus kasvab igavesti ja et jäätmeid on võimalik piiramatus
koguses taaskasutuse eesmärgil Aasiasse saata.
Andres Siplane
teenindusjuht

Eks ka meie jäätmemajandus
oli samasugustele eeldustele
rajatud.
Kui aga langes nõudlus
kõiksuguse kauba järele, langes ka nõudlus tooraine järele,
millest kaupa toodetakse. Inglased avastasid alles nüüd, et
nad suudavad kodumaal taaskasutada vaid 25% vanapaberist ja ülejäänud osas sõltuvad
Hiinast, Indoneesiast ja Indiast.
Et aga need riigid lõpetasid vanapaberi vastuvõtu, siis kuhjavad inglased oma vanapaberit
praegu lihtsalt vanadesse lennukiangaaridesse hoiule.
Analoogsed sündmused tabasid Eestit. Kui seni olid plast-

pakendi jäätmed olulises osas
olnud positiivse väärtusega,
siis nüüd peab peale maksma,
et neid ümber töödelda saaks.
Mitugi ettevõtet on pannud
oma plastpakendijäätmed hoiule, lootes paremale tulevikule.
Sõltumata sellest, et poliitikud
teevad protektsionismivastaseid
avaldusi, on jäätmemajanduses
täiesti selge, et tuleb arendada
taaskasutusvõimalusi kohapeal.
Kui pakendiseadus ütleb, et
60% turule lastud pakendimassist peab ümbertöötlusse minema, siis järelikult peab saama
seadust täita ja kusagil peavad
need taaskasutusvõimalused
olemas olema. Vastasel korral
on seadus ebarealistlik. Praegu
oleme läinud siiski seda teed,
et peame seadust realistlikuks.

Turule pandud pakendite taaskasutuse sihtarvud
2008

2009

keskmine

50%

60%

paberpakend

15%

70%

klaaspakend

15%

70%

plastpakend

15%

55%

metallpakend

15%

60%

puitpakend

15%

45%

Ühe uue taaskasutusväljundi said kodumajapidamisest
tulevad plastpakendijäätmed
põletuse näol. Nimelt muretses
Eesti Pakendiringlus jäätmekütuse graanulit tootva liini
ning tänu sellele muudetakse
jäätmekütuseks
käesoleval
aastal sadades tonnides pakendijäätmeid.
Ka muudel materjali liikidel (papp, klaas, metall) on
väärtus langenud, kuid neid on

siiski võimalik taaskasutada.
Tõsi küll, vaid valge klaas läheb Järvakandi klaasivabrikusse, ülejäänud pakendijäätmed
viiakse Eestist välja.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et majanduskriis on muutnud
meid nii ettevaatlikuks, et isegi
sel juhul, kui me kriisist välja
ei tule, saab Eesti Pakendiringlus siiski seaduses sätestatud
kohustustega hakkama. Vaata
ka www.pakendiringlus.ee 
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Mida teha kasutuskõlbmatute
elektroonikaromudega?
Suurenenud tarbimine on viinud selleni, et elektri- ja
elektroonikaseadmetest (EE-seadmed) tekkivatest
jäätmetest ehk elektroonikaromust on saanud üks
kõige kiiremini kasvav jäätmeliik Euroopas.
Hinnanguliselt suurenevad Euroopa Liidu liikmesriikides
elektroonikaromu kogused muude jäätmetega võrreldes kolm
korda kiiremini. 1998. aastal tekkis elektroonikaromu 6 mln
tonni ehk umbes 4% olmejäätmete üldmahust. Praegu tekib
seda ligikaudu 8 mln tonni, viie aasta pärast hinnanguliselt
juba 12 mln tonni aastas.
Eestis on elatustase lääneriikidega võrreldes madalam ja
seetõttu kasutatakse elektrilisi majapidamismasinaid meil
kauem ja tänu sellele ei muutu need nii ruttu käitlemist vajavateks jäätmeteks. Keskkonna ja loodusvarade säästmise
seisukohalt on see kahtlemata hea. Probleeme on elektroonikaromuga aga ikkagi ja mõneti rohkemgi kui lääneriikides.
Vähese teadlikkuse tõttu ei oska tarbijad oma aja ära elanud elektri- ja elektroonikaseadmetega sageli midagi peale
hakata. Väiksemad seadmed rändavad prügikonteinerisse,
suuremad seisavad aga kuskil panipaigas, neid sokutatakse
prügikonteineri kõrvale või, mis hoopis hullem, kusagile loodusesse.
EE-seadmetest tekkinud jäätmed sisaldavad ohtlikke aineid. Kui need keskkonda (k.a tavajäätmete prügilasse) satuvad või kui jäätmeid nõuetekohaselt ei käidelda, võivad need
põhjustada tõsiseid tervise- ja keskkonnaprobleeme. Nende
probleemide vältimiseks on hädavajalik tagada, et tekkinud
elektroonikaromu ei satuks keskkonda. Kasutusest kõrvaldatud EE-seadmete käitlemisel on oluline, et nende kogumine,
hoidmine ja käitlemine viiakse läbi vastavaid nõudeid silmas
pidades. Loodusvarade ja energia säästliku kasutamise seisukohast on oluline suunata võimalikult suur kogus elektroonikaromudes sisalduvatest materjalidest taaskasutusse. See
eeldab, et kõik osalised, alates tootjatest kuni lõpptarbijateni,
võtaksid vastutuse nende poolt toodetud, edasimüüdud või
kasutatud EE-seadmetest tekkinud romu kogumis- ja taaskasutussüsteemi ellu viimisesse.
Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise ja käitlemise nõuded on Euroopa
Liidu tasandil sätestatud direktiiviga 2002/96/EÜ. Euroopa
Liidu direktiivide nõuded kajastuvad Eesti tasandil Jäätmeseaduses ja selle alamaktides. Jäätmeseadus kehtestab tootja vastutuse põhimõtte, mille kohaselt peab tootja (üldjuhul
toote maaletooja) tagama tema poolt sisseveetud EE-seadmetest tekkivate jäätmete kokkukogumise ja nende taaskasutamise. Seejuures peab nende tegevustega seotud kulud
kandma tootja. See tähendab, et tootjad peavad korraldama
oma toodetest tekkinud jäätmete tagasivõtmise ja kogumise
ning taaskasutamise ja käitlemise, ilma selleks lõpptarbijatelt tasu nõudmata. LÕPPTARBIJAL ON ÕIGUS TEKKINUD
ELEKTROONIKAROMU TASUTA ÜLE ANDA TOOTJATE POOLT
LOODUD KOGUMISSÜSTEEMI. Samas peavad lõppkasutajad
ise katma elektroonikaromu kogumispunktidesse vedamisega seotud kulud.
Kogumis- ja taaskasutussüsteemi efektiivne toimimine sõltub paljuski EE-seadmete kasutajate teadlikkusest ja nende
süsteemis osalemise aktiivsusest. Vastavalt Jäätmeseadusele peavad tarbijad tekkinud elektroonikaromu muudest jäätmetest eraldi koguma ja vastavatesse kogumispunktidesse
toimetama.
MTÜ Eesti Elektroonikaromu on elektri- ja elektroonikaseadmete tootjate ühendus. Eesti Elektroonikaromu opereerib
üleriigilist EE-seadmete kogumisvõrku, kuhu tarbijad saavad
oma elektroonikaromu ära anda TASUTA. Kõik kogumispunktides kokkukogutav elektroonikaromu suunatakse edasisse
käitlusesse ning taaskasutusse vastavalt õigusaktides sätestatud korrale.
Eesti Elektroonikaromu kogumispunktide nimekirja leiab
huviline aadressilt: www.elektroonikaromu.ee -> Elektroonikaromude kogumine.
Kogumispunktides tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:
• suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed,
ventilaatorid jms);
• väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad,
röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
• kodused IT- & telekomiseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms);
• tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
• luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid,
kompaktlambid;
• elektritööriistad (v.a tööstuslikud);
• elektrilised mänguasjad;
• seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, kütteregulaatorid,
termostaadid jms).
Sauel statsionaarset elektroonikaromu kogumispunkti veel ei
ole. Kogumispunkt avatakse siis, kui avatakse Saue jäätmejaam. Seniks on Saue inimestel võimalik elektroonikaromu tasuta ära anda Saue Linnavalitsuse ja Eesti Elektroonikaromu
koostöös korraldatavate kogumisringide ajal.
Kert Kesküla, Eesti Elektroonikaromu
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Mitmesugust
Saue vanim mees tähistas 95. sünnipäeva
Viimased 30 aastat Sauel elanud Eino Mets tähistas märtsi lõpus
oma 95. sünnipäeva väikese koosviibimisega Saue Päevakeskuses.
Saue Päevakeskus
Aadress:		
E-posti aadress:
Telefon:		
Juhataja:		
Avatud:		
Sihtgrupp:

Eino Mets ja Orm Valtson.
Koos istuti kohvilauas, söödi torti ning arutleti
pika eluea saladuste üle ja vaeti elu-olu Sauel.
Koos päevakeskuse daamidega õnnitlesid sünnipäevalast
ka külalised Saue linnavalitsusest, eesotsas linnapea
Orm Valtsoniga. Kõrgest east
hoolimata on aiandushuviline

vanahärra Saue Päevakeskuse
aktiivne külastaja. Korra nädalas käib ta daamidega juttu
vestmas ja võtab osa ka päevakeskuse üritustest. 

Kütise 4, 76505, Saue
paevakeskus@saue.ee
659 5070
Liivi Lents
tööpäeviti 9.00–17.00
pensionärid ja puuetega inimesed

Saue Päevakeskuses on võimalik pesu pesta, kasutada dušši,
lugeda ajalehti ja ajakirju, mõõta vererõhku jne.
Lisaks tegutseb keskuses hulk huviringe, nagu tervisevõimlemine, tantsurühm “Vokiratas”, naisansambel, käsitööringid,
inglise, saksa ja soome keele ring. Veel korraldatakse keskuses
näituseid, ka kohtumisi huvitavate inimestega. Koos käiakse
ekskursioonidel, kultuuriüritustel, tähistatakse tähtpäevi ning
tegeldakse sportimise ja tervise eest hoolitsemisega.
Päevakeskus tegeleb ka vähekindlustatud inimeste toitlustamisega ning psüühiliste erivajadustega inimeste igapäevaelu
toetamisega.
Päevakeskuse ruumides käivad koos pensionäride klubi
Tammetõru, Vabadusvõitlejate ühendus ning Saue Invaühing.

Tähelepanu, töömalevlased!

Tsirkuseetendus Midrimaal

Tänaseks on töömalevasse soovijate nimekiri suletud.
Kõik registreerunud töömalevlased (90 noort), kes te tulete
27.04–06.05.2009 kell 14.00–18.00 noortekeskusesse sõlmima töölepinguid, PALUN VÕTKE KAASA lisaks lapsevanema
poolt täidetud ja allkirjastatud avaldusele ka ARSTITÕEND!

Tähelepanu- tähelepanu! Teie ees on maailmakuulsad
tsirkuseartistid! Siit tulevad kunstratsutajad, akrobaadid, rammumehed ja teised väga osavad ja vahvad
esinejad.

Töömalev tuleb appi!
Lugupeetud Saue linna eakad inimesed, kes te elate üksinda ja vajate abi küttepuude ladumisel või peenarde rohimisel — töömalevlased tulevad teile appi!
Töömalev töötab alates 8. juunist kuni juuni lõpuni.
Palun andke oma abivajadusest teada telefonil 679 0176,
Meeli Kallas või noortekeskuse telefonil 679 0195

Noortekeskus
kutsub laagritesse
LINNALAAGER 7–12-aastastele
„EEST ÄRA! SUVI TULEB!“
I vahetus
II vahetus

25.06–30.06.2009
06.07–11.07.2009

Linnalaager toimub mõlemas vahetuses sama programmiga.
Linnalaager toimetab kl 10.00–18.00 neljal päeval Saue
linnas ja korraldab 2-päevase, ööbimisega koostöölaagri
Suure-Jaani noortekeskusega Sürgaveres.

KUNSTILAAGER 8–16-aastastele
14.07–22.07.2009 „Suvi Pivarootsis“
Laager toimub koostöös Saue linna lastekaitse ühinguga
Lastekaitse Liidu Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses.
Registreerimine on noortekeskuses alanud, infolehed trükitud. Tule, tunne huvi ja registreeru! Uuri ka noortekeskuse
kodulehte www.sauenoortekeskus.ee

Väike Mia sai Talendijahi
saates žürii lemmikuks
6-aastane sauelanna Mia Tohver osales Kanal 2 saates Talendijaht, kus ta hiilgas erakordselt heade geograafiliste teadmistega.
Mia oskas riigilipu nägemise järgi nimetada riigi nime ja selle ka maailmakaardil üles leida, vahendab reporter.ee. Mia
mängib enda sõnul Internetis mängu, kus tuleb lipp ette ja
seejärel peab kaardi pealt näitama riigi pealinna. Lippude
selgeksõppimiseks kulus tal paar nädalat. Lisaks teab ta
paljude riikide pindalasid.
Mia käib praegu Saue lasteaias Midrimaa ja läheb sügisel
kooli. Suureks saades tahab ta õppida arstiks. 

Nii algas Saue lasteaias Midrimaa Sipsiku rühma laste ja õpetajate poolt ette valmistatud tsirkuseetendus, kus kõigil lastel
ja rühma õpetajatel oli täita oma roll. Etendusi anti lausa kahel
korral. Kõigepealt lapsevanematele ja seejärel publiku tungival
soovil ka teistele lasteaialastele. Esmakordselt kõlas muusikaõpetaja Reet Jürgensi spetsiaalselt tsirkuseetenduse tarvis
kirjutatud laul Tsirkus. Õpetaja Reet Suits tutvustas tsirkuse
direktorina kõiki maailmakuulsaid esinejaid ja kiitis iga esineja
ainulaadseid ja suurepäraseid võimeid.
Lapsed särasid ja esinesidki uhkelt ning nautisid enda ja
teiste laste etteasteid. Köietantsija kõndis kaunilt ja uhkelt päevavarju keerutades üle saali tõmmatud kummipaelal ja keegi ei
kahelnud tema võimetes. Akrobaadid tegid harjutusi köisredelil
ja keerulist tantsu pallidega, mida aitas ette valmistada võimlemisõpetaja Ly-Miett Lõoke. Žonglööril õnnestus kahe palliga
osavalt. harjutusi tehes publiku tähelepanu köita. Hula-tüdrukud keerutasid oskuslikult lausa kolme rõngaga. Nende kavasse kuulusid ka spagaadid ja hundirattad. Tähelepanu äratas
esinduslik noor daam koos koerakesega, kes väga hästi arvutada oskas. Vahvad olid ka tormakad ning julged kauboid oma
uhketel ratsudel. Pikalakalised lõvid möirgasid ja sooritasid
osavalt hüppeid ja saltosid läbi rõnga. Maotaltsutaja flöödiviisi
peale tantsis kotist välja graatsiline madu. Kaksikutest rammumehed loopisid sangpomme ja kangutasid kangi.
Õpetaja-abi Reet Tarja suure klounina ja tema sõber väike
kloun naerutasid esinejaid ja publikut. Mustkunstnik ja lõvitaltsutaja, õpetaja Anu Mälk tõmbas kübarast välja jänese ja hämmastas publikut salapäraste nööritrikkidega.
Kõik Sipsiku rühma lapsed olid tegevusse kaasa haaratud.
Igaüks sai särada ja olla maailma parim ja kuulsaim! Tsirkuseetenduse sidus lõbusaks tervikuks muusikaõpetaja hästi valitud rütmikas muusika, mis pani publiku etenduse algusest
lõpuni kaasa plaksutama.
Ühise ettevõtmise viljana valminud tsirkuseetendust nautisid nii tegijad kui ka publik.
Andra Salutee

9. aprill 2009

Koželetsi rajoon — 90-aastane!
Meie sõpruslinn Ukraina Vabariigis — Koželets — on ühtlasi
Tšernigovi oblasti suurima rajooni keskus. Aastate jooksul on
Saue linna erinevatel asutustel tekkinud head sidemed ka
rajooni tasandil. Viimaseks ühisprojektiks oli Eesti Vabariigi
Välisministeeriumi poolt rahastatud haridusprotsessi demokratiseerimise programm, milles osalesid aktiivselt ka rajooni
haridusjuhid.
Läinud kuu viimasel nädalavahetusel tähistas Koželetsi
Rajooniraada teise tasandi omavalitsuse staatuse 90. aastapäeva. Pidustustest võtsid osa Ukraina Ülemraada liikmed,
oblastiraada esindajad, sõprusomavalitsuste delegatsioonid,
kirikuteenrid, rohked kutsutud külalised. Saue linna esindas
ja õnnesoovid andis üle abilinnapea Rafael Amos.
Saue Sõna

Hambaravi kompenseerimise
muutustest
1.01.2009 jõustus ravikindlustuse seaduse § 63 lõige
1 muudatus, mille kohaselt ei saa alates 1. jaanuarist
2009 osutatud hambaraviteenuse eest hüvitist enam
kõik üle 19-aastased isikud.
300-kroonist hambaravihüvitist saavad alates 1.01.2009 taotleda inimesed, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension, ning üle
63-aastased kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras ehk
450 krooni suurust hüvitist makstakse endiselt rasedatele, alla
üheaastase lapse emadele ja neile, kellel on tervishoiuteenuse
tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.
Hambaproteesi hüvitise maksmise korda antud seadusemuudatus ei puuduta. Haigekassa hüvitab jätkuvalt 63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele isikutele, vanaduspensionäridele ning töövõimetuspensionäridele kord kolme
aasta jooksul 4000 krooni hambaproteeside maksumusest.
Kõik kindlustatud isikud, kes eelneva kolme aasta jooksul
on kasutanud hambaarsti teenuseid, kuid pole veel hambaravihüvitist taotlenud, saavad seda teha veel kolme aasta jooksul
pärast hambaravi teenuse saamist. Hambaravihüvitise maksmist reguleerib sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a määrus
nr 145.
Hüvitise taotlemiseks esitab kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest tasumist tõendava dokumendi, mille on
väljastanud hambaraviteenuse osutaja.
Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust tõendava arstitõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud lisavad arstitõendi, mis tõendab
tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
Inimesel on õigus ravikindlustuse seaduse paragrahvis 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste
osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate
kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus
on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon)
haiglaravi.
Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel peab hambaraviteenuse osutamise
hetkel olema kehtiv ravikindlustus.
Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient võib minna hambaarsti juurde ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus
peab aga kindlasti olema tõendatud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava originaaldokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise taotlemise avaldused võib saata posti teel või tuua ise haigekassa piirkondliku osakonda.
Avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel.
Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka maavalitsused.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele hiljemalt kuue kuu jooksul avalduse laekumisest.
Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja kontole või kolmanda
isiku (nt abikaasa, ema, lapse) kontole.
Hambaraviteenuse hüvitist saab taotleda ka tagantjärele
kuni 3 aasta jooksul.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on tal õigus taotleda hüvitist kalendriaasta eest
ühe temale soodsama määra ulatuses. Näiteks vähemalt 19aastasel rasedal on õigus saada hüvitist 450 krooni ulatuses,
suurenenud hambaraviteenuse vajadusega 65-aastasel töövõimetuspensionäril samuti 450 krooni ulatuses. Kasutamata
hambaraviteenuse hüvitis ei kandu järgmisesse aastasse.
Aive Eha
Eesti Haigekassa Harju osakonna usaldusarst
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Kultuur

Kes ei teaks
Puškinit!

Saue Päevakeskus
09.04
09.04
13.04
14.04
22.04
23.04
24.04

28.04

Jelena Laanjärv ja Aleksandr Aleksandrovitš Puškin,
kes on suure poeedi ainuke otsene järglane
meesliini pidi ligikaudu 300 järeltulija seas.
Jah, tõepoolest, kes ei teaks
kuulsaimat vene poeeti Aleksandr Sergejevitš Puškinit.
Kuid ilmselt mitte kõik ei tea,
et selle kuulsa luuletaja järglased on juba kaks kevadet järjepanu võtnud ette reisi Eestimaale. Miks küll?
Eelmisel aastal otsustas
Tallinnas asuv Puškini Instituut hakata välja andma Puškini preemiat, et tunnustada
meil töötavaid vene keele
pedagooge. Ideed toetasid
Vene Föderatsiooni saatkond
Tallinnas ning Eesti Haridusja teadusministeerium. Otsiti sponsoreid ja mõeldi, kes
vääriks kutset tulla preemiat
üle andma. Ja loomulikult olid
parimad kandidaadid Puškini
järeltulijad. Nii nad siis märtsi alguses Eestisse saabusidki — Aleksandr Aleksandrovitš Puškin ja Maria-Madlen
Puškina. Mõlemad on suure
poeedi järeltulijad: Aleksandr
Aleksandrovitš on ainuke otsene järglane meesliini pidi!
Mõlemate pered põgenesid
revolutsioonis mässavalt Venemaalt, üks pere kolis Pariisi
ja teine Belgiasse. Alaksandri
ja Maria-Madleni suur romaan
algas aga 1960. aastal, 2009.
aastal tähistatakse juba 40.
pulma-aastapäeva. Elatakse
Brüsselis. Proua Puškina on
Rahvusvahelise Puškini Fondi
esinaine, härra Aleksandr Puškin aga Belgia Vene Aadlike
Seltsi esimees.
6. märtsi õhtupoolikul kogunesid kutsutud külalised,
nende seas ka allakirjutanu ja
arvukad ajakirjanikud restorani L`ermitage, et tunnustada
järjekordseid Puškini preemia
saajaid. Ürituse avas prof Inga
Mangus, sõna sai Vene Föderatsiooni suursaadik. Kultuuriministeeriumi asekantsler

Anneli Reimaa sõnas, et iga
keel on kultuuri alus, side mineviku ja tuleviku vahel ning
et ta kadestab neid inimesi, kes
oskavad Puškinit lugeda originaalis.
Ja siis saabus kauaoodatud
hetk, Maria-Madlen Puškina
ulatas preemia 1. kategoorias —
vene keel kui emakeel — üle
Ehte Humanitaargümnaasiumi
õpetajale Natalja Beresnjovale
ning Aleksandr Puškin andis
üle preemia kategoorias vene
keel kui võõrkeel — Alla Kirillovale Tallinna 21. Keskkoolist. Tahan öelda, et preemia
läks väga õigele inimesele, sest
tunnen Allat, kui julget, leidlikku, tarka — ja mis kõige tähtsam —, pühendunud õpetajat.
Sellesse säravasse õhtusse
mahtus veel üks kaunis üllatus. Rahvusvahelisel Puškini
Fondil on oma kuldmedal.
Maailmas on selle medaliga
tunnustust avaldatud vaid 10le inimesele. Nüüd, siin Tallinnas, said selle medali omanikeks Lasnamäe Vene Lütseumi
õpetaja ning Puškini koolimuuseumi asutaja ja direktor,
I Puškini preemia laureaat Alla
Belenkova ning Puškini Instituudi alustala Andrei Krasnoglazov. Mõlemad on andnud
suure panuse vene kirjanduse
ja kultuuri tutvustamisel.
Õhtu lõppes soovidega
kohtuda taas aasta pärast III
Puškini preemia üleandmise
tseremoonial. Nii lõppeski
kultuurisündmus, mille suursugusust ja erilist õhkkonda
soovisin tuua ja jagada ka Saue
kultuurilembeliste lugejatega.

kell 12.45 väljasõit 190 bussiga Tallinna Botaanikaaeda näitusele — Maailma rahvaste pühad taimed ja
palmid
kell 11.00 ps erivajadustega inimesed valmistuvad
ülestõusmispühadeks
ps erivajadustega inimeste kinokülastus
ps erivajadustega inimeste sünnipäevapidu
kell 13.00 Silvi Mänd terviseloeng „Parim toit kevadeks”
kell 11.00 kepikõnd soovijatele väljumine Saue
Päevakeskusest, samas ka käimiskeppide laenutus
kell 12.00 Veskitammi Kultuurimaja külastus üritus
toimub südamenädalaraames, kavas teemakohane
loeng ning päevakeskuse ja kultuurimaja kollektiivide esinemine kohale saab bussiga 190, palume
eelnevalt registreeruda hiljemalt 15.04.09.
Põnev päev Pandivere lääneosas. Mägine maastik, põlised paigad, sinised järved, uhked mõisad.
Arbavere ja Vohnja mõisad, massiivne Kallukse
Lodikivi, Undla mõis, Kadrina kirikuaed, Vabaduse- ja
emakeelesammas, rahvamaja, Neeruti mäed, järved
ja mõis, Kreutzwaldi sünnikoht, Lasila mõis, Porkuni
uhke mõis, paemuuseum iidses linnusetornis,
järved. Väike-Maarja: puukujude aed, lõuna, kirik,
Lurichi kivi, muuseum. Jalutuskäigud ümber sinavate
Äntu järvede (suplus) ja Agelinde muinaslinnusele,
kokku ca 3 km, võimas Kiltsi loss ja Vao mõis haruldase tornlinnusega, vapustav Aavere mõisavare,
Tamsalu lubjapark. Kojusõit Saiakopli, Moe ja Imastu
mõisade kaudu. Väljasõit Sauelt kell 8.00, tagasi
jõuame kell 21.00, hind 350 krooni inimese kohta,
info ja registreerimine telefonil 659 5070 või päevakeskuses tasumine hiljemalt 15.04.09 päevakeskuses või telefonil üksikud vabad kohad

Saue Päevakeskus tuletab meelde
• Jätkuvalt toimub pesupesemise teenuse ja dušiteenuse
osutamine, juuksuriteenuse osutamine ja massaaziteenuse
osutamine. Info ja eelnev regist. telefonil 659 5070
• Jätkuvalt on võimalik üürida päevakeskuse ruume (eakate
üritusteks, ringide tööks, teenuste osutamiseks), vastavalt
uuele ja ühtlustatud üürihinnale 50 krooni tund.
Olete oodatud!
Seltsingu Tammetõru koosviibimine
toimub 23.04.09. kell 16.00

17.04. kell 15.00 Saue Lastetaias Midrimaa
loeng teemal „Luu- ja liigesehaigused”
• Reumatoloog dr Piia Tuvik: luu- ja liigesehaigustest arsti
pilguga.
• Tallinna Reumaühenduse juhatuse liige Külli Kikas: haige
sotsiaalsetest võimalustest ja toimetulekust.
Osavõtust teatamine hiljemalt 14.04.09. telefonil 659 5070

Akrüülmaalikursus
Saue Huvikeskuses
2009. a veebruaris-märtsis toimus Saue Huvikeskuses kahekuuline akrüülmaalikursus algajatele. Kursus oli mõeldud
täiskasvanutele ja noortele. Maaliti natüürmorte ja maastikku. Viimaseks tööks oli abstraktne kompositsioon. Valik
kursuslaste töödest on eksponeeritud Saue Raamatukogus.
Näitus on avatud 3. aprillist kuni 9. aprillini. 

Saue Huvikeskuse keraamikaprojekt „Meie laulukoor”

Jelena Laanjärv

Saue Gümnaasiumi vene
keele õpetaja-metoodik,
vabariikliku vene keele
pedagoogilise nõukogu liige

Kimbu valgeid kevadlilli kingime Sul, emake.
Ülaseid ja sinililli sünnipäevaks kallike!

ELLEN OKKAS
Palju õnne soovivad
tütar ja poeg laste ja lastelastega

Saue Huvikeskus korraldas noortele ja vanadele keraamika- ja voolimishuvilistele ühisürituse kahel märtsikuu
laupäeval. Voolisime inimfiguuri ja tegime valmis väikese
savifiguuridest laulukoori. Pärast eelpõletust maalisime figuuridele glasuuridega eesti rahvarõivad. Abiks oli
pildimaterjal — fotod Saue Sõlel osalejatest ja kogumik
Eesti Rahvarõivad. Valmis figuurikestest laulukoori eksponeeritakse esimest korda Saue Laululapse lõppkontserdil
5. aprillil, hiljem saab meie savist laulukoori näha näitusel
Saue Linna Raamatukogus.
Üritust toetab SA Eesti–Hollandi Heategevusfond Päikeselill.
Huvitegevuse juht Virve Laan

9. aprill 2009

Algavad Saue linna 2009. a
esivõistlused mälumängus
Saue Mälumänguklubil on heameel teatada, et algavad järjekorras juba kolmandad linna esivõistlused. Nagu tavaks
saanud, toimub kaks eelvooru kevadel ja kaks sügisel. Parim
võistkond selgub eelvoorude kahe kangema vahel aasta lõpus
toimuvas Superfinaalis.
I eelvoor toimub kolmapäeval, 29. aprillil kell 19.00 Saue
Gümnaasiumis. II eelvoor viiakse läbi 27. mail samal kellaajal
ja samas kohas.
Kahel poolajal esitatakse kokku 40 küsimust praktiliselt
kõigist eluvaldkondadest. Küsimused koostab ja mängu juhib
traditsiooniliselt Eesti Mälumänguliidu juhatuse liige Tenno
Sivadi. Lugupeetud mälumänguhuvilised, moodustage neljaliikmelised võistkonnad, mõelge neile toredad nimed ja tulge
mälu mäluma! Eriti meeldiv oleks alati suurepäraseid teadmisi
näidanud õpetajate esinduse kõrval näha ka gümnaasiumi õpilaste esindusvõistkonda. Noorus on ju meie tulevik!
On veel teinegi suurepärane uudis! Nimelt korraldab Eesti
Mälumänguliit 2009. a Eesti üksikmängu meistrivõistlused
pühapäeval, 19. aprillil kell 12.00 Saue Gümnaasiumis. Seega võime tõdeda, et Saue linn on leidnud tunnustatud koha
Eesti mälumängukaardil. Täpsemat informatsiooni selle võistluse kohta saab Mälumänguliidu kodulehelt www.kilb.ee
Saue Mälumänguklubi juhatus

Saue Kilb X voor
Eelmise vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hunt ja emahirv
Johann Wilhelm Ludwig von Luce
Riigikogu hoone
The New-York Times
Aarne Üksküla
Karin Tümanok
Barbeque Meistrivõistlused
Metssiga
Korea RDV 1964 ja 1972
Albert Norak 1945–1953

X VOORU KÜSIMUSED:

1. Kes valiti 2009. a märtsis Eesti Merendusnõukogu presidendiks?
2. Saalomoni templi ehitusmeistri Hirami tapsid kadedusest
tema kaastöötajad, kes ei suutnud avastada ta meisterlikkuse saladust. Millise taime oksa asetasid nad leina märgiks
tema hauale?
3. 2006. a tähistas Pärnu Port Arturi kaubakeskus oma 9. aastapäeva. Pidustuste raames valmistati ja paigaldati keskuse
ette maailma suurim, 8,5 meetri pikkune … Mis?
4. Itaalia peaminister Silvio Berlusconi võrdles ennast Napoleoniga. Kuid juba järgmisel päeval lausus ta: “Kui Napoleonist rääkida, siis tegin ma ilmselgelt nalja. Ma olen poliitika
…“.Kes siis on poliitikas enda arvates Berlusconi?
5. Keda on selliselt kirjeldanud tuntud spordimees Ruudi Toomsalu: “Ta oli lühikest kasvu, ülisirge kehahoiuga, siilisoenguga
mees, keda hüüti tema lühikeste vuntside järgi Vuntsiks. Ta
nõudis täpsust, ausust ja karskuse pidamist.“?
6. 868. a ilmus Hiinas teadaolevalt maailma esimene trükitud
raamat. Mis nime see kandis?
7. Kes sauelastest on kujundanud raamatusarjad „Põhjamaade romaan“ ja „Nüüdisromaan“?
8. Märtsis 1992 avati Sauel Valge Postkast. Mis otstarvet see
täitis?
9. 1928. a Antverpeni OM-il oli soomlastel kaasas elav maskott.
Kes? ja mis ta nimi oli?
10. Kadrioru tennisehall ehitati 1937. a. Kuhu ja millal aga rajati
Eesti esimene tennise sisehall? 

Medalisadu Saue ujulas
27.–28. märtsil toimusid Saue ujulas Saue 2009. a meistrivõistlused ujumises. Iga aasta toimuvale üritusele oodatakse
eelkõige Sauelt pärit lapsi, noori ja täiskasvanuid, kuid see ei
tähenda, et külalised mujalt poleks teretulnud.
Esimesel võistluspäeval läksid starti kõige nooremad. Laste
huvi ujumise vastu on suur — võistlustules oli kokku 68 noort.
Kõige tublimad olid kõige väiksemad, vanuseklassis 1999 ja
nooremad, kellest võiksid eeskuju võtta kõik vanemad, sest
just väiksed ujujad suutsid oma julgusega tõestada tublidust
basseinivees.
Järgmisel päeval oli täiskasvanute kord. Iga aastaga võtab
võistlustest osa üha vähem täiskasvanuid, mistõttu seekord sai
medali kaela peaaegu igaüks, kes vette hüppas ning suutis ära
ujuda oma vanuseklassi jaoks mõeldud distantsi.
Veest välja tulles said kõik osalejad teha suu magusaks ning
taastada kulutatud energiavarud šokolaadiga. Võistluspäeva
lõppedes toimus autasustamine, kus diplomi ning medali kaela
said tublimad. Järgmisel aastal oodatakse võistlema kõiki Saue
inimesi, kes julgevad vette vähegi hüpata ning ei pelga tervisesporti. Tähtis ei ole võit, vaid osavõtt ning ujumisest saadud hea
enesetunne!
Tulemusi saab vaadata Saue koduleheküljelt ning Saue ujula seinalt. Võistluse korraldasid Keila Swimclubi kasvandikud
eesotsas Tarmo Kilgiga.
Raili Puolokainen, Keila Swimclub
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Varia
Saue Vabakirikus

Meeldiv tagasiside

• Reedel, 10. aprillil kell 13.00 tähistab Saue Kristlik Vabakogudus koos kogu kristliku maailmaga Jeesuse Kristuse
Surmapäeva — Suurt Reedet.
• Pühapäeval, 12. aprillil kell 13.00 tähistame Kristuse
Ülestõusmise püha.
• See on ainulaadne sündmus nii ristikoguduse jaoks kui ka
üldse maailma ajaloos.
• Alates 5. aprillist toimub igal pühapäeval kell 11.00 Saue
kirikus Alfa kursus.
Tegemist on kursusega, kus vabas ja sundimatus õhkkonnas räägitakse ristikoguduse üldistest põhimõtetest. Vaba
sissepääs kõigile huvitatutele! Tahame kõigile tutvustada,
et kristlik usk kingib kõigile soovijaile hingerahu ning Saue
kristliku Koguduse liikmed on seda ise kogenud, et kristlus
pole muud kui isiklik suhe Jumala — Maailma Loojaga — ja
Päästja Jeesuse Kristusega. Nüüd oleme nõus seda kõikidele soovijatele tutvustama. Kursus on tasuta ja ei kohusta
huvitatut millekski. Tere tulemast!
Koguduse juhtkond

13. märtsi Saue Sõnas kirjutasime Saue Sõna 300. numbri ilmumisest, mille puhul kutsusime lugejaid kirjutama
kommentaare Saue Sõna kohta. Toimetuseni jõudis vaid
üks kirjutis, mille autor on Leili Laanepõld ja temale kuulubki auhind — Saue linna raamat. Täname Leilit teistele
lugejatele positiivseks eeskujuks olemise eest!
Saue Sõna toimetus

9. aprill 2009
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Lugeja: kommentaar,
meenutus või mälestus?
Tahaksin sõnakat Saue Sõna tänada kui Koduse linna kodust ajalehte!
Tore on ju lugeda, millest Koidula, Tiiu ja Armand kirjutavad. Tore ikka seepärast, et tead, kuidas kellegi sulg jookseb. Mõnusad on lood lasteaia- ja koolielust.
Väga häid ja huvitavaid kirjutisi olen lugenud Ulvi poolt
korraldatud ja hiljem kirjeldatud reiside kohta. Selline pilk
tagasivaatepeeglisse on tore! Liivi tundub samuti kirjalembeline olevat.
Muidugi kuulub Saue Sõna meediaväljaannete hulka.
Kui kedagi või midagi ajalehes ei ole, siis nagu ei oleks olemaski…
Häid ja õigeid sõnu edaspidisekski ja pikka iga!
Edu soovides elad ka ise hästi!
Leili Laanepõld, pensionär

Keila Miikaeli koguduses

5. aprill kell 11.00 — Palmipuudepüha. Jumalateenistus armulauaga.
9. aprill kell 18.00 — Suur Neljapäev. Jumalateenistus armulauaga.
10. aprill kell 11.00 — Suure Reede liturgiline jumalateenistus. Laulab koguduse seenioride koor.
12. aprill kell 11.00 — Kristuse ülestõusmispüha. Jumalateenistus armulauaga. Laulab koguduse segakoor Miikael.
19. aprill kell 11.00 — 2. ülestõusmisaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga.
26. aprill kell 11.00 — 3. ülestõusmisaja pühapäev. Jumalateenistus armulauaga.

AS PROTTEN F.S.C.

ESINDUSKAUPLUS

MÜÜGIL PROTTEN
kevadkollektsioon 2009. a.
SAABUSID MÜÜGILE
UUED KÄEKOTID JA KEVADKINGAD
TÄIENENUD VALIK LÕHNASID
Kliendikaardi omanikele erinevad pakkumised

Piibli- ja palvetunnid

Olete oodatud!

Toimuvad 8. ja 22. aprillil kell 13.00 koguduse majas.

Kliendikaardi omanikele SOODUSTUSED

Leerikool

Paldiski mnt 19, Keila
Tel 674 7575
E–R 9.00–19.00, L 10.00–16.00, P SULETUD

Alustab 18. aprillil kell 11.00 koguduse majas.
Kristus Jeesus on, kes suri, ja mis veel enam, kes üles
äratati! /Rm 8:34/

Nüüd avatud Sakus

loomakliinik
Avatud: E–R 12.00–18.00

AS Keila Taastusravikeskus
pakub alates 2009. aastast

TASULIST
ÕENDUS-HOOLDUSTEENUST!
Vastavalt patsiendi soovile on võimalik
juurde osta kvaliteetset taastusraviteenust.
Kontakt:
AS Keila Taastusravikeskuse
ülemõde Evelin Männik (tel 639 0406)

Eelregistreerimine
tel 5832 5248, 5343 9332
Lisainformatsioon
www.kiipimine.ee

Töö

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
Pikaajalised Saue piirkonnaga
seotud kogemused aitavad meil leida
just Teile kõige paremini sobiva lahenduse.

Massöör
Svetlana Oleks

Fred Linnukütt
Maakler
5347 2228

ootab oma uusi ja vanu
kliente uues kohas.
Kaaniravi.
Täpsema informatsiooni
saamiseks palun helistada
numbrile 5454 4559
või kirjutada aadressil
Solexa3@yahoo.com

fred@uusmaa.ee

Kõige paremad pakkumised! www.uusmaa.ee

 Noor Saue perekond otsib pisipõnnile (1,9) lapsesõbralikku ja positiivset hoidjatädi, kes on nõus tulema
kohapeale hoidma. Tööaeg jooksvalt kokkulepitav. Tasu
kokkuleppel. Info telefonil 5347 7810.
 Mees otsib tööd müürsepana, puhtavuugi tööd, fassaadid, korstnad. Kalle, 5351 2854 elbu.flor@mail.ee
 Pakun tööd aednikule ja haljastajale koduaia rajamisel Sakus. Telefon 5649 5065.
 27-aastane noormees teostab eraisikutele ehitusremondi-, santehnilisi- ja raietöid (seal hulgas ka
puude lõhkumine). Oodatud igasugused pakkumised.
Hinnad kokkuleppel ja soodsad! Tel 5676 7336 Janari.
 Harjumaa Kaubahoovi (Turule) vajatakse avatavasse
lihaletti kiiresti MÜÜJAT. Infot saab kohapeal (Pärnasalu
põik 1, Saue) Info tel 670 9679; 510 9180
 AS SAMI pakub tööd KOOSTELUKKSEPALE. Oluline
jooniste lugemise oskus, kiirus, täpsus ja kohusetunne.
Elamispinna võimalus. Palk kokkuleppel. Tel: 670 9040
Tule 20, Saue

Teenus
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075
 Pottsepp ehitab-remondib ahjusid, kaminaid,
pliite, korstnaid. Pakun ka korstnapühkimisteenust.
Vaata kodulehte http://www.hot.ee/tanel12345/
Tel 5668 1555, Tanel

Saue Sõna

Tarbijainfo

8

9. aprill 2009

Töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas tasuta

Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus
74.-

59.90

10.04-12.04

13.90

28.90

23 kr/kg

31.80kr/l

12.50

ÜÜRILE ANDA SOODSALT
48.30 kr/kg

23.90

Tootmis- ja laopinnad Sauel, Sooja 5

NIIDUKIHOOLDUS
on alanud

I korrusel
90 m2 (tõstuks); 108 m2 (tõstuks); 140 m2 või eraldi 70 m2 ja 70 m2;
333 m2, või eraldi 223 m2 (2t telfer) ja 110 m2 (2t telfer, tõstuks)

150g.

II korrusel
62 m2; 48 m2; 16 m2; 24 m2

Tekst

• Büroopindade ja garderoob-pesuruumi võimalus
• Territoorium suletud, puldiga värav
• Üürihinnad ajakohased
AS Kavent, info: 501 1134, ravelants@hot.ee

TULEME KOHALE JA MÕÕDAME. VALMISTAME NING PAIGALDAME. ÜLE EESTI.

OLDUSPAKETIGA
MÄRTS – APRILL HO

ÕLIVAHETUS
TASUTA!
Parim aiatehnika

RÄTSEPATÖÖNA
JA TASUTA!
Jaanipäevani vormistatud hinnapakkumistele
katustele suurusega üle 150 m², teeme standardsed
lisaplekid Teie majale sobivates mõõtudes.
Rätsepatööna ja tasuta.

VÕTMED KÄTTE PLEKITÖÖD

AS Toode Saue peakontor
Tule 11, Saue 76505
Tel: 659 9400
Faks: 659 9401
e-mail: toode@toode.ee

WWW.TOODE.EE TASUTA INFOTELEFON: 800 7000

Saestuudio OÜ I Männiku tee 19, Tallinn I E–R 9–18 I Tel 67 22 987 I www.saestuudio.ee

Otse omanikult

SOODUSMÜÜK!!!

anda üürile

Müüa kuiva küttepuud
laotult konteineris
50 cm ja 30 cm
Hind koos transpordiga
590.- ja 620.-/rm
Tellimine tel 5340 8290

Kõik plekkdetailid
Teie majale
Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.
OÜ Weltende
plekipada@gmail.com
tel 554 3331

2-toaline korter Sauel, Tule 6
Toad osaliselt möbleeritud, köögimööbel olemas. Üür 2000 kr/
kuus + kommunaalmaksed.
Helistada:
670 9040 või 505 2042

info@sami.ee

Sauel müüa
soodsate hindadega
kasutatud Soome

pehmeja nahkmööbel

659 6187, 529 1793
Vaata ka: www.hot.ee/janoreks

UUS KAUP!

SAUE PUIT
Müüme männi, kuuse, lehise sae- ja höövelmaterjali.
Erinevate mõõtude ja profiilidega voodri ja terrassilaudu.
Pakume puidu saagimis- ja hööveldamisteenust.
Uus juurdepääs meie tootmisele Tule tn. poolt politseimaja parkla tagumisest otsast vasakule mäkke.

Tule küsi oma materjalile pakkumist.
Tel 507 9267, 670 9183

Ostame
graniitkive
igas suuruses
ning koguses
Tel 6870 335 ja 6870 363

Sulle anti uni nii pikk,
tähtede sära ja igavik...
Avaldame
südamlikku kaastunnet
Faina Lappalainen´ile poja

kevadsoodustus KUNI –25%

HELDURI
lahkumise puhul
Perekonnad
Kuusk ja Kulderknup

