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Sauel algas kevad
erakordselt suure veega
Erakordselt rohke vesi tekitab probleeme, mis paneb proovile nii linna torustikud
kui ka kõik kraavid, et see veehulk ära juhtida, ja tekitab peavalu majaomanikele.
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Ülevaade Saue linna 2010. a
I kvartali eelarve täitmisest

Tabel 1. I kv tulumaks 2007–2010. a

Ingrid Niid

pearaamatupidaja
Käesoleva aasta kolme kuuga on linnakassasse laekunud
tulusid 25,2 miljonit krooni ja linnakassast on tehtud
väljamakseid 22,6 miljoni

krooni ulatuses. Aastaeelarve
suhtes laekus tulusid kokku
23,5 protsenti (2009. a I kv
23,7%), vt joonis 1.
Suurima tululiigina on
käesoleva aasta kolme kuuga laekunud üksikisiku tulumaksu 15,1 miljonit krooni,

Joonis 1. Tulueelarve täitmine I kv 2009/2010. a

Joonis 2. Kulude eelarve täitmine I kv 2009/2010. a

mis moodustab 24,4 protsenti aastaeelarvesse prognoositud tulumaksu kogulaekumisest. Tulumaksu laekumine
on võrreldav 2007. a sama

va aasta kolme kuuga täidetud 17,4% ulatuses (2009. a
I kvartalis 17,9%). Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga on vähem tehtud välja-

perioodiga, jäädes siiski 284
tuhande krooni võrra madalamaks 2007. a laekumisest
(vt tabel 1).
Kulueelarve on käesole-

makseid investeeringuteks,
samas on kasvanud eraldiste
(peamiselt sotsiaaltoetuste)
väljamaksed (vt joonis 2). 

Linnavalitsuse 9. istung

Elukeskkond puhtamaks

Kevadised teetööd algavad

Saue Linnavalitsuse 9. istung
toimus 31. märtsil 2010. aastal,
päevakorras oli:

Kevad on, teadagi, looduse tärkamise aeg. Päike käib
kõrgelt ja päevad on pikad. Saabuvad linnud ja tärkavad taimed. Lumi on sulanud enneolematu kiirusega.
Suure lumega talvele järgneb ka suure veega kevad.
Maapind on märg ja räämas, igatseb kordategemist.

Kauaoodatud kevad on saabunud ja paratamatult
kaasneb sellega ka tänavakatete lagunemine. Tänu
varasematel aastatel tehtud ulatuslikele tee-ehitus ja
hooldustöödele, uute asfaltkatete paigaldamisele ja
olemasolevate pindamisele, on tänavused talvekahjustused suhteliselt väiksemad kui eelnevatel aastatel
ja läinud külmast talvest oodata võis.

1. Saue linna katastriüksuse lähiaadressi muutmine /korraldus
nr 85/.
2. Volikogu otsuse eelnõu
„Saue linna planeeringute ülevaatamine“
/Otsustati suunata eelnõu volikogu arengukomisjoni/.
3. Muskaadi tn 10 kaksikelamu projekteerimise arhitektuurehituslike lisatingimuste kinnitamine /korraldus nr 86/.
4. Nõmmiku tn 4 üksikelamu laienduse ja
rekonstrueerimise projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr 87/.
5. Maastiku tn 8 üksikelamu uusehituse projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 88/.
6. Kivipõllu tn 7 üksikelamu laienduse ja rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 89/.
7. Koondise tn 15 otsaseina renoveerimistööde kasutusloa
andmine /korraldus nr 90/.
8. Saue linna tänavate ja haljasalade aastaringse hoolduse
avatud hankemenetluse riigihange /korraldus nr 91/.
9. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldus nr 92/.
10. Saue Huvikeskuse kunstipäevade osalustasu kehtestamine /korraldus nr 93/.
11. Saue noorte töömaleva korraldamise luba
/korraldus nr 94/.
12. Avalike ürituste korraldamise luba /korraldus nr 95/.
13. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 96/.
14. Spordiühingutele raha eraldamine /korraldus nr 97/.
15. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “Lapsehoiuteenuse
toetamise kord Saue linnas“ (II lugemine ),
/otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele/.
16. Hooldaja määramine /korraldus nr 98/.
17. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr 99/.
18. Toiduraha ja huvitegevuse kompenseerimine
/korraldus nr 100/.
19. Info
19.1 Perioodil 11.03.2010 kuni 25.03.2010
sõlmitud lepingud
19.2 Vastus volikogu liikmete järelepärimisele
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

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

Igal kevadel toimuvate heakorratööde eesmärgiks on linnavalitsuse, ettevõtete ja elanike ühiste jõupingutuste abil
muuta linna elukeskkond puhtamaks.
Iga kinnistuomanik saab sellele oma kinnistu ja selle
ümbruse korrastamistöödega kaasa aidata. Kinnistu omaniku kohustusteks on hoida korras oma kinnistu ja kinnistu
piirdeaed, samuti peab kinnistuomanik rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu risustamise vältimiseks; teostama heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal; tegema
vajadusel umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama hekki ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist
vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Puhastusalaks on ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist tee või tänava servani.
Linna kohustuseks on korrastada linnale kuuluvad maad
ning kanda sellega kaasnevad kulud.
Mida linn omalt poolt pakub?
Saue linnavalitsus on võtnud hinnapakkumisi ja pidanud
läbirääkimisi jäätmekäitlusettevõtetega jäätmekäitlemise
hindade ja konteinerite paigaldamise küsimuses. Nii nagu
juba hulk aastaid, abistavad ka sel aastal linnakodanikke
jäätmete üleandmisel ja konteinerisse ladustamisel AS Saumer tublid töötajad.
Kevadkoristustöödel kogutud jäätmete tarbeks paigaldatakse Sooja tn 3 territooriumile konteinerid järgnevatel
kuupäevadel: 4. mai, 8. mai, 15. mai ja 19. mai 2010. a.
Seda võimalust pakutakse individuaal- ja korruselamute elanikele, ettevõtted käitlevad oma jäätmeid ise. Tööpäevadel
toimub jäätmete vastuvõtt kl 14.00–19.00 ja laupäevadel
kl 10.00–14.00.
Vastu võetakse: vana mööblit, vaipu, kraanikausse, WCpotte, penoplasti, pühkmeid, lehtklaasi ning eelnevalt tükeldatud ja punti seotud või kilekottidesse paigutatud
puuoksi.
Vanametalli (sh autoromud) äravedu on võimalik, kui eelnevalt kokku leppida ja tellida teenus OÜ-lt Metanex. Tellimused metalli veoks tuleb esitada telefonil 678 2055 ja
501 5433 või e-posti aadressil metanex@hot.ee.
15. mail k.a kl 12.00–14.00 toimub vanarehvide kogumisring. Vanarehve võetakse vastu Tule tänav 16 vastas
asuval parkimisplatsil (nn mööbliaida ja katlamaja vahel
asuv parkla).
Elektri- ja elektroonikajäätmeid saab ära anda aadressil Sooja tn 3, avatud on konteiner esmaspäeval ja kolmapäeval kell 14.00–16.00 või ka muul ajal, kokku leppida
telefonil 659 6520.
Ohtlikke jäätmeid ning elektri- ja elektroonikajäätmeid
saab ära anda ka Sooja tn 2a (Mokteri bensiinitankla kõrval) asuvatesse konteineritesse teisipäeval ja neljapäeval
kl 16.00–18.00 ja pühapäeval kl 12.00–16.00.
Jõudu tööle ja kevadesoojust hinge!

Järgmine number ilmub
23. aprillil 2010

Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

Oleme ohtlikud augud ja tänavalõigud tähistanud liikluskorraldusvahenditega. Kahjuks leidub ikka veel pahatahtlikke,
kes teisaldavad või varastavad märke ja tähisposte, seetõttu — ettevaatust ja tähelepanu 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 ära lappida maikuu keskpaigaks, millele järgneb peatänavate joonimine, ülekäiguradade ja künniste tähistamine
värviga.
Linnavalitsusel on võetud hinnapakkumised tööde teostaja leidmiseks ja lähiajal sõlmitakse selleks leping soodsaima pakkumise teinud firmaga.
Augulappimise ajal ootame sõidukijuhtidelt mõistvat suhtumist, sest tänavatel on lahtist graniidipuru ja kiirust piiravad märgid, sõltub ju sellest tehtud tööde kvaliteet ja kestvus. Üleliigne täitematerjal pühitakse tänavatelt ära tööde
teostaja poolt vastavalt tehnoloogia nõuetele.
Kuni augulappimist pole tehtud, ootame sõidukijuhtidelt
ja liiklejatelt mõistlikkust ning kõrgendatud tähelepanu liiklemisel. Seal, kus eile oli hoiatav mark ja täna seda pole, ei
pruugi auk olla lapitud, vaid keegi pahatahtlik on augu 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.
Kõige halvemas seisukorras on Tule tänava lõik Uusaru
tänavast Kasesalu tänavani. See lõik on kavas parandada
teehoiutööde nn säilitusremondiga, mille käigus lapitakse
augud ja vajunud kohad ning pinnatakse kate.
Ilmastikust tingitud kriisiolukorras
vajalikud kontaktnumbrid:
• Päästeteenistus 112
• Politsei 110
• Eesti Energia AS 1545
• Tallinna Vesi AS 626 2400
(vee- ja kanalisatsiooniteenused)
• Toruabi 648 2200; 511 6622
(paakauto, torustike survepesu jne)
• Survepesu 656 3247; 524 2424
(paakauto, torustike survepesu)
• Saumer OÜ 505 9509
(paakauto, torutööd jne)
Andres Joala

Saue Sõna

Linna uudised
Uuest õppekorpusest

Läti sõbrad käisid Sauel

Saue Gümnaasiumi hoone valmis aastal 1985. Tänaseks on
esmasele hoonemahule juurde ehitatud ujula ning spordisaal,
algselt kolmekorruseline õppekorpus on saanud ka neljanda
korruse. Päris uue näoga ja uues kohas on aula ning
raamatukogu. Ruumist jääb aga ikkagi puudu.
Kitsas on kooli sööklas, tarvis
oleks uusi aineklasse, laiendamist vajaks muusikakool.
Probleemide lahendamiseks
näeb Saue linna arengukava
ette uue maja ehitamist algklasside lastele, vabanevad
klassiruumid saaks ümber ehitada teistele õppuritele.
Esmalt on ehitamiseks vaja
maad, kooli praegusest krundist jääb väheseks. Juba pikka aega on otsitud võimalusi
kooli territooriumi laiendamiseks, 2007. aastal tekkis lootus
naabritelt maad juurde osta.
Lõplikult sai asi teoks 2009.
aasta suvel. Vastav detailplaneering uute piiridega on
valmis ning sellest tulenevad
keskkonnamõjud hinnatud.
Pärast kooliümbruse planeeringu kehtestamist saab asuda
hoone ehitusprojekti koostama. Eelprojekt, mis määrab
põhijoontes ära kavandatava
ehitise asukoha, välisilme ja
ruumilahenduse, on linnal
juba olemas.
Gümnaasiumi juurdeehitus
on plaanitud kooli taga asuvale
tühjale maale. Lähtutud on põhimõttest võimalikult hästi ära
kasutada krundi looduslikke
eeliseid — päikesevalgust ja
päevasooja. Hobuseraua-kujuline hoone on kahekorruseline,
sissepääs kooli fuajeesse tuleb
maja sisehoovist. Praegusesse
koolihoonesse saab läbi ühendusgalerii.
Uues õppekorpuses on
12 klassiruumi, lisaks keelte- ja muusikaklass, söögija võimlemissaal, riietus- ja
pesuruumid, õpetajate toad
ja garderoob ning vajalikud
abiruumid. 5445 m2 suurusele kinnistule tuleb maja,
mille ehitusalust pinda on üle
1500 m2 ja ruumide kogupind
üle 3000 m2.
Päris kooli ukse ette last autoga tuua ei saa, küll aga ehitatakse parklad autodele Tule
põiktänava äärde. Koolihoone
juurest viib sinna kõnnitee.
Nurmesalu tänavalt hakkab
mööda praegust tühermaad
viima uus tänav politseimaja
esisele platsile ja sealt Tule
tänavale. Kooli staadioniga
piirnevale alale on kavandatud
ehitada suured autoparklad,
sellega peaks lahenduse saama ka kooliümbruse parkimisprobleem. Ning loomulikult
kaasneb projekti elluviimisega
ka piirkonda uute kergliiklusteede (jalgrattateede) ehitamine. Koolilapsed peavad
saama ka jalgrattaga ohutult ja
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Sauet külastas märtsi lõpus sõpruslinna Inčukalnsi
ametlik delegatsioon, kellega uuendati koostöölepet.
Külalised Lätimaalt väisasid Saue linnavalitsust, Midrimaa lasteaeda, noortekeskust, gümnaasiumi, muusikakooli, huvikeskust, raamatukogu, kirikut ning päevakeskusest.

1991. aastast iseseisev Läti linn Vangaži on Saue sõpruslinnaks alates 1. detsembrist 2001. Nüüd, 2010. aasta kevadel
tekkis vajadus sõpruslinnade vahelise koostööleppe uuendamiseks — selle tingis Läti haldusreform, mille tulemusena liideti Vangaži linn Inčukalnsi omavalitsusega. Reformiga
kaasnenud seadusemuudatuste alusel lahutati ka linnapea
ja volikogu esimehe ametikoht ehk nüüd on volikogu esimehe kanda omavalitsuse poliitiline juhtimine, administratiivne
juhtimine on linnapea kanda nagu Eestiski! Vangaži säilitab
aga oma nime ja linnastaatuse, jäädes edaspidi vallasiseseks linnaks.
Eestit külastanud delegatsiooni kuulusid Inčukalnsi linnapea Arvids Blaus ning linna esindajad Oskars Kalninš, Aivars Nalivaiko, Jana Bunkus ja Ivars Cirulnieks. Allkirjastatud
koostööleppe lisaprotokollis konstateerivad osapooled lepingu positiivset mõju kahe omavalitsuse koostööle kõigis fikseeritud valdkondades, ühtlasi asendati lepingu lisas sõnad
“Vangazi linn“ sõnadega „Incukalnsi piirkonna omavalitsus“.
Lisaks omab nüüdsest eesti- ja lätikeelsete lepingute kõrval
nendega võrdset jõudu ka ingliskeelne leping.
Koostöö Vangaži ja Saue vahel on kestnud juba üle üheksa aasta ning on päris tihe mitmeski valdkonnas: meie rahvatantsijad, muusikakooli õpilased ja poistekoor on käinud
esinemas Vangažis ning läti rahvatantsijad on mitu korda
osalenud siinsel folklooripeol „Saue Sõlg”. Head kontaktid
Läti sõpradega on ka Saue Gümnaasiumil, Saue Noortekeskusel, Päevakeskusel ja Midrimaa lasteaial. 

Elektriraudtee sõidukaardid
õpilastele kehtivad
Kõik Saue Linnavalitsuse poolt õpilastele väljastatud
elektriraudtee sõidukaardid kehtivad kuni kaardile
märgitud kuupäevani.

mugavalt kooli sõita ning koolitundide ajaks sõiduvahendi
rattaparklasse jätta.
Kindlasti tekkis nüüd lapsevanematel küsimus, millal

see kõik valmis saab. Eeltöödega on juba alustatud, päris
ehitustööde algus maja ehitusel jääb küll järgmisesse aastasse. Praegused viieaastased

mudilased peaksid aga oma
kooliteed saama alustada uues
ja ilusas koolimajas. 

Alates 1. aprillist ei väljasta Saue Linnavalitsus uusi sõidukaarte sõiduks elektriraudteel.
Vabariigi Valitsuse 31.12.1997. a määrus nr 267 “Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord” sätestab riigieelarveliste gümnaasiumide ja sanatoorsete koolide päevases õppevormis põhiharidust või üldkeskharidust
omandavale või täiskoormusega kutsekeskharidusõpet,
kutseõpet põhihariduse baasil või põhihariduse nõudeta
kutseõpet läbivale õpilasele sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatuse ja korra. Soovitame nimetatud koolides õppivatel
õpilastel pöörduda transpordikulude hüvitamiseks oma kooli
juhtkonna poole.
Lapsevanematel, kelle perekonnas on rahalisi raskusi
õpilase koolitranspordi eest maksmisel, palume pöörduda
sotsiaaltoetuse saamiseks linnavalitsuse poole.
Endiselt on Saue linna elanike registris elukoha registreerinud õpilastele kehtiv tasuta bussisõit liinil nr 190 Saue–
Tallinn. Tingimuseks on vähemalt ühe lapsevanema registreeritud elukoht Saue linnas.
Info telefonil 6790 174.
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht, tel 679 0174
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Saue Sõna

Haridus
Saue Gümnaasiumi noortekoor osales
VII noortekooride festivalil Pärnus
19.–20. märtsil toimus Pärnus VII noortekooride festival, kus
esimest korda selle festivali ajaloos ei korraldatud konkurssi,
vaid olid koorilaulu töötoad.
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Tähelepanu,
kunstihuvilised
Saue lapsed!
9. mai on emadepäev ja sel aastal soovime kinkida kõigile
Saue emadele suure sületäie lilli!
Selle idee teostamiseks kuulutame välja omaloomingu
võistluse ,,LILLED EMALE”.
Osavõtjateks ootame lapsi ja noori lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuklassideni. Esitada võib joonistusi, maale, kollaaže ja pisiplastikat.
Igalt osavõtjalt ootame ühte teost vabas tehnikas kuni A2
formaadis või pisiplastikatööd kõrgusega kuni 15 cm. Hindamine toimub viies vanuserühmas: kuni 4-aastased, 5–7-aastased, 8–11-aastased, 12–15-aastased, 16–18-aastased.
Tööde esitamise tähtaeg on 30. mai 2010. Näituse avamine ja võitjate autasustamine toimub Saue raamatukogus 7.
mail.
Võistlust aitavad korraldada ja loomingut koguvad kunstiõpetajad Reet Vester Saue Gümnaasiumis, Virve Laan Saue
Huvikeskuses, Monika Liiv Saue Noortekeskuses ja Andra
Salutee Saue Lasteaias.
Rohket osavõttu oodates,
Saue Linna Lastekaitse Ühing

Õpilaste vastuvõtt
Saue Gümnaasiumi
1. klassidesse
2010./2011. õppeaastaks
Koorifestival 2010 — Festivalikoor.

Grete Põldma
Kadi Viidik
Üle Eesti oli kokku tulnud 12
noortekoori ligi 300 lauljaga: Keila Kooli noortekoor,
Kuusalu Keskkooli Noortekoor, Otepää Gümnaasiumi Noortekoor, Pärnu
Sütevaka
Gümnaasiumi
koor, Pärnu Ühisgümnaasiumi segakoor, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi segakoor,
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi segakoor, Rapla Ühisgümnaasiumi noortekoor
Mitte–Riinimanda,
Saue
Gümnaasiumi noortekoor,
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi kammerkoor, Viimsi Keskkooli Noortekoor,
Võru Kesklinna Gümnaasiumi segakoor.
Festival leidis aset äsja valminud Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis, kus kahe päeva jooksul toimusid Toomas Vollii
ja Vahur Soonbergi töötoad
noortele koorilauljatele. Need
õpitoad pakkusid lauljatele
palju meeldivaid emotsioone
ja uusi kogemusi. Repertuaar
oli mitmekesine, hõlmates nii
eesti autoreid kui ka gospelit.
Reede õhtul toimusid noortekooride kontserdid üle Pärnu.
Esineti Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis, Pärnu Eliisabeti kirikus ning Saue Gümnaasiumi noortekoor esines
koos Kuusalu Keskkooli ja
Võru noortega Raeküla keskuses.
Pärast kontserte toimus
noortele õhtul Pärnu Ülejõe
Gümnaasiumis pidu. Iga koor
oli ette valmistanud väikese
etteaste 1990. aastate ees-

Esimesse klassi astujatele ja nende vanematele korraldatakse õppepäev 29. aprillil 2010. aastal kell 18.00 kooli aulas. Toimub dokumentide vastuvõtt ning lapsevanem saab
infot õppe- ja kasvatustegevusest Saue Gümnaasiumis. Lastele toimuvad tegevused klassiruumides.
Lapsevanem esitab järgnevad dokumendid:
• lapsevanema avaldus (blankett kooli kodulehel);
• lapse isikut tõendava dokumendi/sünnitunnistuse
koopia (kinnitatakse kohapeal originaali järgi);
• Lapse terviseinfo ankeet (blankett kooli kodulehel);
• lapse tervisekaart (võib tuua sügisel);
• lapse foto 3 x 4 cm;
• avalduse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia
(kinnitatakse kohapeal originaali järgi).
Lastel palume kaasa võtta:
• käärid,
• liim,
• värvilised pliiatsid.
Pärast 29. aprilli 2010 võetakse esimesse klassi astujate
dokumente vastu maikuu jooksul esmaspäevast–neljapäevani kell 09.00–15.00 kooli kantseleis. Lisainformatsiooni saab I–II kooliastme õppealajuhatajalt telefonil
+372 659 6070.

Koorifestival 2010 — noortekoori sopranid.
tikeelsetest lauludest. Meie
kooril oli selleks Bläck Rokiti
“Mu hobune on tilluke” —
laul, mis juba tähelepanuta ei
jää! Järgnes päeva mänguline
osa, kus oli võimalus endale uusi tutvusi soetada, vanu
sõpru kohata ja meeldivalt
aega veeta.
Festivali tipphetkeks kujunes kindlasti esinemine Pärnu
Kontserdimajas. See kontsert
oli täis nooruslikku energiat
ja head muusikat! 300-liikmelise festivalikooriga liitus
ka Pärnu Noorte Puhkpilliorkester, mille saatel tulid kontserdi lõpus esitamisele Ü.
Vinteri „Põhjamaa“, T. Mägi
„Palve“ ja U. Naissoo „Laul
pistodast“.
Need kaks päeva olid kindlasti parim start kevadeks,
sest positiivset energiat jagus
kuhjaga! 

Päästeameti filmikonkurss “Tuleohutus kodus”
Arvatakse, et tulekahju juhtub alati ootamatult. Sageli on see
hoopis mõne pikaajalise probleemi tulemus. Näiteks toas suitsetamise, pühkimata korstna, katkise elektrisüsteemi, hooletu
toiduvalmistamise või millegi muu tagajärg. Paljusid tuleõnnetusi saaks ära hoida, kui õigel ajal ohumärke näha ja õigesti
tegutseda.
Sellega seoses kuulutab Päästeamet välja tuleohutus-alaste
lühifilmide konkursi. Filmi žanr on vabalt valitav, näiteks dokumentaal-, õppe-, multi-, mängufilm, muusikavideo vms. Konkursist võivad osa võtta kõik suuremad ja väiksemad, alates 14.
eluaastast. Filme saab üles laadida kuni 12. maini 2010. Laadimise koha ja reeglid leiad www.moff.ee.
NB! Ära pane filmimisel midagi põlema!

Auhinnad on järgmised:
Päästeametilt — ekstreemspordikaamera GoPro- Helmet HERO
Wide
Nokia Eesti OÜ-lt — 2 telefoni Nokia 5230
Tondi Tulekaitselt — kaasaskantav DVD-mängija DVP-FX730
Haridus- ja teadusministeeriumilt — fotoaparaat Canon Digital
IXUS 95 IS
Overall Eesti OÜ-lt — fotoaparaat PowerShot A480
Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ-lt — 2 6-liitrist vahtkustutit
Kidde Eesti AS-ilt — eksklusiivne hõbedane tulekustuti

1. TULEOHUTUS KODUS
Lühifilm sellest, kuidas võivad tulekahjud alguse saada ja mismoodi neid ära hoida.

Konkursi ajakava:
12.05–18.05: Žürii valib välja auhinnalised võistlustööd.
28.05: Konkursi paremate tööde autorite auhindamistseremoonia Tallinnas.

2. ÜKSKORD JUHTUS...
Jaga enda või oma tuttavate-lähedaste meenutusi, kuidas tulekahju ära hoiti või kuidas oleks saanud juhtunut vältida.

Küsimused:
janek.innos@rescue.ee
või telefonil 628 2022

Konkursi teemad:
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Tere tulemast, värsked ilmakodanikud!
12. märtsil toimus Saue lasteaias Midrimaa 2010. aasta teine beebiball.
Sel korral said pidulikult sünnitunnistuse 15 beebit — 10 poissi ja 5 tüdrukut.

Vasakult: Jarko ja Simon Kormik, Kardo Andre Hiiemäe, Heleri Olev, Olivia Jõgisman, Joosep Peterson, Egert Hans Link, Luka Lomakin, Mia Lorena Ritsing.

Vasakult: Mihkel Suigusaar, Oskar Romet Vierland, Saara Sofia Umal, William Toomast, Hugo Ruud, Mirelle Maala.

Saue Tammetark on kõige targem!
Saue võistkond „Tammetark“ võitis
üleriigilise mälumängusarja „Eesti Maakilb“
2009/2010 Superfinaali.
Villu Liiv

Saue Mälumänguklubi
juhatuse liige
27. märtsil toimuski Säreveres Superfinaal 18 „targema“
omavalitsuse võistkonna vahel (Tallinn ja Keila olid esindatud kahe võistkonnaga).
Kokku esitati 60 küsimust,
pilti või helisalvestist ning
võimalik oli koguda kokku
120 punkti. Tavaliselt ei ole
me stardis eriti hiilanud, kuid
seekord asusime juhtima kohe
pärast esimesi küsimusi ning
poolajaks olime juhtimas 44
punktiga, edestades Tartu/

Karlovat siiski vaid 5 punktiga. Teisel poolajal läheb meil
alati paremini ning seekordki kärises vahe lõpuks päris
veenvaks.
Superfinaali 6 paremat
olid: 1. Saue „Tammetark“
90 punkti, 2. Tartu/Karlova
74 p, 3. Keila linn I 67 p, 4.
Haapsalu 64 p, 5. Torgu/Kuressaare 61 p, 6. Anija 54 p.
Varasemad võitjad ja muidu
teada-tuntud tugevad keskused — Kolga, Otepää, Nõmme, Rae ja Harku — jäid seekord hoopis tagaplaanile.
Kuivõrd pooled finalistid
on tavaliselt Harjumaalt ning

maakondlikke võistlusi ei
peeta, siis saavutasime teist
aastat järjest ka Harjumaa
meistri tiitli.
Heameel on tõdeda, et
vähemalt aastaks jääb Saue
linna auhinnakappi Harjumaa „Mõtleja“ karika kõrvale veelgi kaalukam — sarja
„Eesti Maakilb“ kirevavärviline ja lausa munadepühadele
kohane rändkarikas.
Saue linna võistkondlike
esivõistluste I voor toimub
kolmapäeval, 28. aprillil kell
19.00 Saue Gümnaasiumis
aadressil Nurmesalu 9. 

Targad mehed: Vello Toomik, Indrek Salis, Rafael Amos ja Villu Liiv.
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„Ja me kingime teile sokid...
... erinevate Eesti rahvusmustritega sokid.
Sümboliseerigu need kaunid värvid ja
mustrid meie kodupaiga soojust ning tekitagu
jalas olles armsaid tundeid ja mälestusi
lapsepõlvekodust. ... inimesed.“
Evelin Povel-Puusepp

Saue Haridusselts Vitalis
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Sellised sõnad kõlasid Saue
Haridusseltsi Vitalis ning Saue
Kodu-uurimise Seltsingu ühiselt korraldatud ettekandepäeva lõpuosas, kui Saue linna
tunnustuse osaliseks said kõik
need inimesed, kes olid kaastegevad projektis „Inimene on
kõigi asjade mõõt“. Projekti
raames oli sauelastel võimalik
osa saada suguvõsauurimise
ning gooti kirja lugemaõppimise kursustest, õppereisidest
Tallinna ja Tartu arhiividesse,
projekti kestel intervjueeriti
Saue põliselanikke ning töötati arhiivis läbi hulk Saue ja lähiümbruse ajalugu käsitlevaid
säilikuid. Kõik need tegevused
kulmineerusid 25. märtsil Saue
Gümnaasiumis, kus leidis aset
ettekandepäev „Kodupaiga
lood“ ning samal päeval avati
Saue Linna raamatukogus näitus „Sauelaste sugupuud“.
Sauet ja selle lähiümbrust
käsitlevad ettekanded ulatusid ajaliselt 16. sajandist kuni
kaasajani välja, esinejate seas
oli nii Saue Gümnaasiumi õpilasi ja õpetajaid kui ka Saue

Kodu-uurimise Seltsingu uurijaid. Nii said kokkutulnud
allakirjutanu vahendusel aimu
Saue kujunemisest, alates
1536. aastast kuni perekonnanimede panekuni 1835. aastal,
Helle Koppeli esituses Vanamõisa elukorraldusest ning
inimestevahelistest suhetest
Vanamõisa vallakohtu protokolliraamatute põhjal, Daniel
Märtmaa ettekandes MTJ-i
algusaegadest Saue asulas
1950-ndate teisel poolel ning
Jaan Palumetsa vahendusel
ülevaate Saue Gümnaasiumi
ajaloost, gümnaasium tähistab
sügisel oma 25. sünnipäeva.
On heameel, et ettekandepäevaks valmis haridusseltsi
ja kodu-uurimise seltsingu
eesmärke ning ettevõtmisi
kajastav voldik, kus on oma
kindel koht ka Saue ajalool.
Kokkutulnuile tutvustas voldiku sisu ja ülesehitust Marianne
Nõmmsalu.
Erilist huvi äratasid õpilaste
Kaisa Noraku ja Kristel Tamme uurimused oma vanaisadest, mille alusel oli skemaati-

liselt välja joonistatud inimese
elukaar, vastavalt sellele, kuidas küsitletav inimene ise oma
elu ühel või teisel eluperioodil
hindab. Õpilasi juhendas Saue
Gümnaasiumi õpetaja Mari
Heina.
Külalisena esines Jaan
Tagaväli MTÜ Viimsi Kultuuriloo Seltsist, kes andis
põhjaliku ülevaate oma seltsi
eesmärkidest ning tegevusest,
leides oma ettekandes mitmeid ühendavaid jooni Saue
ja Viimsi ajaloo ning tänapäeva vahel.
Näitus „Sauelaste sugupuud“ ühendab endas kaasajal
Sauel elavaid inimesi, olgu
nende juured siis mandril või
saarel, Võru- või Hiiumaal.
Tutvumiseks on väljas nii eri
liiki sugupuutabelid (kõugud,
järglastabelid, perepuud), talu, pere- ja suguvõsauurimused,
vanad perekonnapildid, Saue
ja lähiümbruse kaardid alates
1692. aastast 1960-ndateni
välja kui ka teemakohased
raamatud. Samuti on eksponeeritud Saue Algkooli
esimese koolijuhataja Priidu Kochtitsky (aastast 1936
Kohava) suguvõsauurimused
1922. aastast ning Saue kooli

kroonika 1925. aastast. Nendel väärtuslikel materjalidel
on kindel ning hindamatu koht
Saue kooli- ja kultuuriloos.
Uurijatel on suur töö seljataga ning veel suurem töö ees.
Pole ju mõeldav, et kogukonna lugu aastaga valmis saaks.
Peaaegu aasta kestis projekt
„Inimene on kõigi asjade
mõõt“, mida toetasid rahaliselt
Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Saue Linnavalitsus.
Nii võibki toimunud lõpuüritusi ehk hoopis uueks alguseks
pidada. Seda enam, et oleme
nüüd teadlikumad, kogenumad, vilunumad. Teel inimese juurde on meid saatnud ja
juhendanud targad, huvitavad
ning pühendunud inimesed,
mistõttu uute teadmiste oman-

damine, aga ka mälestuste talletamine, arhiiviuuringud ning
sugupuude koostamine ladusalt ning lõbusalt on läinud.
Näitusega „Sauelaste sugupuud“ on võimalik tutvuda
kuni 23. aprillini 2010 Saue

Linna Raamatukogus (Nurmesalu 9), E–R 10–18 ja
L 10–17. Eksponaate on võimalik kohapeal sirvida ning
lugeda, näpuga tabeleis järge
ajada ja uurijatele sõnumeid
jätta. 

Meeldiv kohtumine sugupuukultuuriga Sauel
Olles esivanemate kaudu pärit Saue vallast, olen enam-vähem kursis Saue kultuurieluga ning
aeg-ajalt nende üritustel ka osalenud. Hea meelega teen seda ka edaspidi!
Ants Roomets

Eesti Genealoogia Seltsi
juhatuse liige
Kaunilt kujundatud kutse peale
sõitsime 25. märtsil kolmekesi
Eesti Genealoogia Seltsi juhatusest ning üks kolleeg seltsi
lehe „Põlvnemislugu“ toimetusest Sauele osalema Saue
Gümnaasiumis ja raamatukogus toimunud kaksiküritusele.
Kohal oli teisigi EGeS-i liikmeid. Kohaliku Haridusseltsi
Vitalis ja kodu-uurimise seltsingu ettekandepäevast saime
täiendust teadmistele Saue
mineviku kohta, aga üllatuseks minule olid kahe Saue
gümnaasiumi õpilase uurimused inimese elukäigust,
nn „elukaarest“. Tuli välja, et
nende õpetaja Mari Heina on
sellist inimelu hinnangut graafilisel teel praktiseerinud juba
kauem. Noored ettekandjad

esitasid oma sugulaste elukäiku andeka ajatajuga ning vahel ka huumoriprismas. Meie
seltsi värske aseesimees Jaan
Tagaväli (ühtlasi MTÜ Viimsi Kultuuriloo Seltsi esindaja)
võrdles oma ettekandes Saue
kanti Viimsi vallaga, tõi esile
nii mõndagi ühist kui ka erinevusi.
Eriline huvi oli meil aga
raamatukogus üles pandud
sauelaste sugupuude näituse
vastu. Et käesolev aasta on
meie seltsi (EGeS) 20. juubeliaasta, on selline näitus igati
teretulnud, propageerimaks
inimeste päritolu ning sugupuu teadasaamise vajadust.
Seekordne näitus on samas
paigas juba kolmas ja seda
tänu meie seltsi liikmete Evelin Povel-Puusepa ja Helle
Koppeli tegutsemisele ning
linnaraamatukogu töötajate ja
kodu-uurijate aktiivsele abile.

Need näitused on toimunud
viimase poolteise aasta jooksul ning arvestades, et EGeS-i
olemasolu jooksul on nimetatud näitus juba 58., on see eriti
tubli tulemus.
Seekordne näitus oli eriti
mitmekülgne, seda nii esitatud
materjalide kui ka sugupuude
kujutamise suhtes — oli vanema aja traditsioonilisi, tapeedile kujundatuid kui nüüdisaegse
arvutitehnika abil koostatuid.
Olles näinud enamikku Eesti
Genealoogia Seltsi sellelaadsetest näitustest, huvitavad
mind esmajoones originaalse
kujundusega sugupuud. Antud näitusel olid sellisteks perekond Povel-Puusepa tööd.
Evelini ja tema poja Oliveri arvutiga koostatud sugupuudes
on originaalseks suurendatud
portreepildid sugupuutabeli
taustaks. Jaanus Puusepa poolt
puittahvlile kantud sugupuu

on juba varemgi näituse külastajaid rõõmustanud leidlikkusega. Huvitav oli ka Palmide
sugupuutabeli
paigutamine
palmidest moodustatud raamistikku. Ka arvutisugupuu
dekoreerimine
kihelkonna
kirikute piltidega on huvitav
lahendus. Olles eksponaatide
hindamiskomisjoni liige, ei
kujutanud ma alguses ette, et
suhteliselt väikesemahulisel
näitusel kujuneb hindamine nii
keerukaks. Komisjon lähtus
hindamisel eksponaadist kui
tervikust, olulised märksõnad
olid pühendumine genealoogiasse, tähtsama esiletoomine,
omapärane vormistus ning
sisukus. Sugupuude hindamiskomisjon, koosseisus Eike
Riis, Henn Põlluaas ja Ants
Roomets, otsustas esile tõsta
Rein Tammise dokumenteeritud uurimuse oma kodutalust,
Õie-Julie Väärtnõu käsitsi

kujundatud sugupuu, Daniel
Märtmaa arvutiga kujundatud
sugupuu ning perekond PovelPuusepa erinevalt üles ehitatud
ja kujundatud eksponaadid.

Soovin sauelastele jätkuvat
kirevat kultuurielu ning loodan, et ka nemad jälgivad meie
seltsi tegevust Tallinnas. 
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ULULAPS 2010
SAUE LA
10. aprillil kell 12.00 toimub
Saue Gümnaasiumi saalis

Saue Laululapse
lõppkontsert
Lauljaid saadab
Hain Hõlpuse bänd
Sissepääs vaba
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ÜLE-EESTILINE TALGUPÄEV
1. MAI 2010
Talgute nimi:
Toimumiskoht:
Talgutöö:

KORTERIÜHISTUTE ÜHISTEGEVUS
LOFT , Pärnasalu 19, Saue. Algus kl 10.00

MÕTTALGUD KORTERIÜHISTUTE
ÜHISTEGEVUSE EDENDAMISEST

Kaasa võtta:

HEAD MÕTTED JA AVATUD MEEL
NATUKE RAHA SÖÖGI JA JOOGI OSTMISEKS

Talgujuht:

Jüri Tümanok

Lisainformatsioon:

Registreeru: www.teemeara.ee

Registreeri talgutele: www.teemeara.ee,
Swedbanki kontori avalikes arvutites, kohalikus raamatukogus või infotelefonil 590 974 000!

Toetavad:

Päevakeskuse
ürituste kava
• Saue Päevakeskuses on avatud Asta
Tomsoni õlimaalide näitus-müük.
• 12.04 kell 13.00 Ülo Pender näitab Ukraina-teemalisi filme (Ukraina õhtu koolimajas ja Ukraina kiriku külastus).
• 19.04 kell 14.00 Kohtumine kesklinna
eakatega, esinevad Saue Päevakeskuse
kollektiivid.
• 22.04 kell 10.30 Waterlife tutvustab
keraamikat sisaldavaid pesukuule, mis
puhastavad pesu aktiivhapniku baasil.
• 13.05 kell 14.00 Saue Päevakeskuse
ringide liikmetele ringide hooaja lõpupidu
Saue Gümnaasiumis. Registreerumine
jätkub, osalustasu 30.- krooni.
• 14.05 Muusikahuvilised korraldavad
kevadõhtu vene romanssidega SuureLähtru mõisas. Hind 195.- krooni, maksta
on võimalik kuni 30.04.10.
• 28.05.10. seeniortantsijad osalevad
Rakveres vabariiklikul seeniortantsijate
festivalil.
Reisid:
• 09.05 Reisihuvilised korraldavad reisi:
Põhja-Järvamaa mõisad ja huviväärsused.
Reisi hind 380.- krooni, maksta on võimalik kuni 23.04.10.
• 27.06.10. Kultuuri- ja reisihuvilised korraldavad väljasõidu Pärnusse Hansapäevadele. Reisi hind 130.- krooni, maksta on
võimalik kuni 30.04.10.
• 13.07–14.07.10. Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula Rahvuspark, Valga-,
Võru- ja Lätimaa.
• 06.06–11.06.10. Reisihuvilised korraldavad reisijuht Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele Ida-Preisimaale,
praegune Poola.
• Seltsing Tammetõru korraldab 18.–
22.07.10. reisi Gotlandile.
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik esmaspäeviti pediküüri ja neljapäeviti
massaaži eakatele, soodushindadega.
• 23.04.10. kell 16.00 seltsingu Tammetõru koosviibimine.

Teeme Ära talgupäeva korraldavad:
Eesti Külaliikumine Kodukant
Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud
Eestimaa Looduse Fond
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
Riigimetsa Majandamise Keskus
Õnnepank
“Teeme Ära - Minu Eesti”

Korraldab:

Huvikeskuse
ürituste kava
• 9. aprill kell 11–17 Saue Laululaps,
eelvoor koolimaja saalis
• 10. aprill kell 12.00 Saue Laululaps,
lõppkontsert
• 16. aprill kell 19.00 Lauluklubi, juhendaja Katrin Järvlepp
• 23.–29. aprill Joonistamise ja akvarellmaali kursusel osalenute paremate tööde
näitus Saue Linna Raamatukogus
• 24. aprill kell 12.00 „Sauelane liikuma“
VII etapp — Jalgrattasõit Sarapiku terviserajal
• 30. aprill kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Armastab, ei armasta?“, koolimajas

Sarja “Sauelane liikuma”

JALGRATTA etapp
toimub laupäeval, 24. aprillil algusega kell 12.00

SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD:
E–R 6.30–22.00;
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas —
Nurmesalu 9, Saue!

Start antakse ca 5 km rattasõidule Sarapiku terviserajalt mäe juurest.
Võta kaasa oma osavõtjakaart! Kui sul seda veel ei ole, saad selle kohapealt.
Ole stardis, osavõtjate vahel loositakse välja auhindu!

!
Tule kindlasti, tule koos perega

Võimalus kasutada ka jõusaali!

Osavõtt kõigile tasuta!
Igale rattaraja läbijale — jook ja maius.

Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse
kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

E–R 8.00–21.00;
L 10.00–16.00; P 10.00–19.00
Rannahooaeg ei ole kaugel!

Korraldab:

Lisainfo ürituse kohta:
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
Terje Toomingas
5343 5855
terje@saue.ee
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Teated ja tarbijainfo
PLEKK-LIISU OÜ

PLEKK-LIISU OÜ

B-KATEGOORIA KURSUSED

Kevadeks
jalgrattad
korda!

ÕHTUSED KURSUSED
13.04.2010 kell 17.30
20.04.2010 kell 17.30
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• jalgrataste hooldus ja remont

HOMMIKUSED KURSUSED

• jalgrataste ja varuosade müük

14.04.2010 kell 10.00
21.04 kell 10.00

• rendime jalgrattahoidjad
ja GPS seadmeid
Tom Tom ja Garmin

Info ja registreerimine:
Sooja tn. 1, II korrus, Saue linn

Asume Sauel, Sooja tn 1, Peetri Pizza sisehoovis.

Registreeruda saab ka: www.plekkliisu.ee
tel 5190 6524 anne-ly@plekkliisu.ee
tel 511 9209 indrek @plekkliisu.ee

Kontakt: tel 5190 6524 või 5110 9209
www.plekkliisu.ee

Meid kliendid soovitavad!

KAS SINUL ON JUBA ISIKLIK MAAKLER?

VARSTI ON KÄES
REHVIVAHETUSE AEG!

Aitan leida sobiva lahenduse kinnisvara
ostu, müügi ja üüri valdkonnas!

MEILT REHVID JA REHVITÖÖD,
LISAKS TEOSTAME KA AUTOREMONTI

SAUE REHVIKESKUSES
ASUME: TULE PÕIK 1, SAUE
E‐R 9.00‐18.00

L & P HOOAJAL

TEL: 654 6525; 514 4209

TEENINDUS:

PESULA:

ÕLIVAHETUS
VEERMIKUTÖÖD
REHVITÖÖD
SUMMUTITÖÖD
SILDADE REGULEERIMINE
AUTOMAATKASTIDE REMONT
MOOTORITE REMONT
KLAASITÖÖD
KLIIMASEADMETE TÄITMINE
KERE –JA VÄRVITÖÖD
GENERAATORITE JA STARTERITE
REMONT

VÄLIPESU
SISEPUHASTUS
MOOTORIPESU
VAHATAMINE
POLEERIMINE
MÜÜGIEELNE ETTEVALMISTUS
KEEMILINE PUHASTUS
VAIPADE, DIIVANITE JNE. PUHASTUS,
NII MEIL KUI TEIE KODUS

Fred Linnukütt
+372 5347 2228
fred@uusmaa.ee

Otsin investoritele investeerimiseks
projekte, vaatame läbi kõik pakkumised!

PAKKUMINE KEHTIB KUNI 30.06.2010. ANTUD REKLAAMI ETTENÄITAJALE.

PAKUME SÕIDUKITELE LIIKLUSKINDLUSTUST.
TEL: 5625 1643

LISAKS:

REHVIDE HOOAJALINE HOIUSTAMINE
KLIENDI OOTERUUM (KUUM KOHV, TELEVIISOR, WiFi)

IGALE REHVIVAHETAJALE MEIE POOLT KOHV JA
SAIAKE TASUTA.

Pärnasalu põik 9, Saue
Helia service OÜ

VESIAEROOBIKA

Oleme avatud:
E-R 09.00-18.00
Tel 6 709 038
gunnar@heliaservice.ee

Treeningud aprillikuus T ja N algusega 19.45

TOITLUSTAB

Kuupilet 9 x 70 = 630 kr., üksikpilet 90 kr.
3 tundi tervisele igal nädalal!

30. aprill kell 19.00
Komöödiateatri etendus (Saue koolimajas)

Neil Simoni

„Armastab, ei armasta?“
Lavastaja: Egon Nuter
Kunstnik: Silver Vahtre
Tõlkija: Hannes Villemson
Osades: Egon Nuter, Liina Tennosaar, Janek Sarapson,
Kaia Skoblev

Otsin tööd

Teated

 Otsin tööd võsalõikajana.
Robert, 5656 6689

 14. aprillil kell 16 käsitöö kaupluses
“Oma Käsi”, Pärnasalu 31 (keemilise puhastuse taga hoovis), VILTIMISE töötuba.
Osalustasu 75.-. Info tel: 5845 5173

Pakun tööd
 Saue Peetri Pizza otsib koostööpartnerit (Pizzade kojuvedu). Piirkondadeks
oleks Saue, Saku, Keila, Laagri. Vajalik
auto olemasolu. Pakkumised palun saata
e-postile merlemerikyll@hot.ee

Piletid hinnaga 125/ 150 krooni müügil
alates 30. märtsist Saue Huvikeskuses
(Saue koolimajas ruum 124) T–N 15.00–18.00

Leridas OÜ
Raamatupidamisteenus
Juriidiline abi

Asume Sauel, Sooja tn. 1
Raamatupidamine 5130 290
Juriidiline abi
5090 194
E-mail info@leridas.ee

 Otsime oma kollektiivi kogemustega,
asjalikku ja kiiret kokka ning kogemustega klienditeenindajat, kes ei karda
tööd. Pakume omalt poolt tulemustele
orienteeruvat palka. Huvilistel ühendust
võtta telefonil 5556 0769 või saata CV
kegel@kegel.ee

Kinnisvara
 Müüa 1-toaline korter (3. korrus, paneelmaja) Saue linnas. Äsja renoveeritud,
suur köök, rõdu kogu korteri ulatuses.
Otse omanikult. Telefon: 5679 1349

Ost
 Ostan teie kasutult seisva kaubiku,
kastika, piruka-tüüpi kaubiku või sõiduauto järelhaagise, mis võib vajada vähest
remonti. Tel: 5809 3776

Mälestame head naabrit

SELMA KABRITS’at
ja avaldame sügavat kaastunnet Merlele ja Markole.
Korterid nr 5, 8, 9, 11

KÜ Tule 4 avaldab sügavat
kaastunnet omastele maja
kaua-aegse elaniku

SELMA KABRITS’a
surma puhul

Müük

Müüa
juurvilju
Hind soodne.
Kvaliteet hea.
Info: 5342 4574

Müüa

FREESASFALTi
(Keilas)
60 kr/tonn + 20%
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 650 6448

AS Metsaküla Piim
müüb

sõnnikut

Hind 70 kr/tonn +
käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:
604 9826, 502 3434

Uudis!

Sakura stuudio
pakub nüüd ka
massaaži lastele.
Sõbralik massöör Elvi
ootab Teie last.
Lisainfo: tel 5454 4559
www.sakurastudio.ee

 Müüme lõhutud ja sobivas mõõdus
KÜTTEPUID aastaringselt, koos kohale
toomisega. Tel: 5646 4334

Teated
 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel.
Tel: 5332 2288
 Juuksur Anne Toomist juuksuriteenused Ele Ilustuudios, Pärnasalu 11,
Esmasp ja Neljap 10–18. Kevadised
soodushinnad pensionäridele.
Tel: 5565 5690.

On mälestuste aeg…
Lahkus

Helmine Pärtel
Sügav kaastunne Annile ja
Kristinale ema ja vanaema
kaotuse puhul.
Sõbrad

