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Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse infoleht

Saue Sõna tähistab detsembri
lõpus 25. sünnipäeva
Saue Sõna

O

li 1989. aasta detsembri lõpp, kui
ilmavalgust nägi
meie linna oma lehe
Saue Sõna esimene number.
Lehe esimene toimetaja oli
Silvia Annus ja päis ütles, et
tegu on SAUE ALEVI RSN TÄITEVKOMITEE INFOLEHEGA.
Tolleaegne alevi täitevkomitee esimees Orm Valtson, keda
me mäletame kui Saue kauaaegset linnapead ja volikogu
esimeest, pöördus lehe avaartiklis sauelaste poole sõnadega: „Lugupeetud sauelane,
mul on rõõm teid tervitada
Saue Sõna esimese numbri
ilmumise puhul. Kas uue aja
märk? Usun, et jah.“
Lehe väljaandmisega
tegeles üks inimene, kes
kogus artikleid, toimetas, lõi
need masinakirjas ümber arvutiajastu polnud ju veel
alanud -, organiseeris trükkimise ja müügi.
Lehte trükkis ENSV Agrotööstuskomitee TKV rotaprint.
Trükiarv oli 500 ja hind 20
kopikat.
25 aastat on möödunud.
Ajaga on Saue Sõna palju
muutunud: leht on täisvärviline, selle ilmumissagedus
on kasvanud 23 numbrile
aastas, formaat muutunud
A-4-st A-3-ks, ühe numbri
lehekülgede arv jääb vahemikku 8-16, tiraaž on 2500
ja kaanehinda pole, sest
linnavolikogu ja -valitsus on
otsustanud, et leht jõuab
sauelaste postkasti tasuta.
Muutunud pole vaid see,

et lehe ilmumise tagab tänagi
üks inimene, - kuigi vahepeal
oli periood, mil Saue Sõna
ilmus Lääne-Harju Ekspressi
vahelehena või linnavalitsus
lehetegemise teenusena suures mahus sisse ostis -, kes
kirjutab ja pildistab, toimetab ja korrigeerib, võtab vastu
reklaamitellimused, kinnitab
kujunduse, korraldab trüki ja
kojukande.
Siinkohal ongi paslik
tänada kõiki neid inimesi,
koostööpartnereid ja kaaskirjutajaid, kes leheveergudel
sõna võtavad, toredaid lugusid
ja pilte saadavad või mõtteid
jagavad, mida leht võiks kajastada - teieta ei oleks võimalik
Saue Sõna sellises mahus ja
sellisel kujul välja anda. Suur
aitäh teile ja samuti lugejatele, kelle tagasiside lehe
kohta on väga väärtuslik ja ei
jää tähelepanuta.
Kui üles lugeda, kes on 25
aasta jooksul lehe ilmumise
eest hea seisnud suuremal või
väiksemal määral, on loetelu
päris pikk: Silvia Annus, Sirje
Piirsoo, Riina Tammistu, Gertrud
Võsu, Aili Mölder, Juhan Hindov,
Olav Kruus, Kristiina Kotter,
Haldi Ellam ja Kati Kais. Täna
taas Sirje Piirsoo.

Saue Sõna NR 23 (430)
19. detsember 2014
Väljaandja Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee
Kujundus: loovbüroo
Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall
Kojukanne: AS Ekspress Post
Järgmine number ilmub
16. jaanuaril

Linnaelu

2

Saue Sõna 19. detsember 2014

Jaanuarist toitlustab Saue Gümnaasiumis
Baltic Restaurants Estonia AS
Baltic Restaurants Estonia AS
Koolilõuna hind Saue Gümnaasiumis on 1,13 eurot.
◊ 1.-9. klassini kompenseerib
riik 0,78 eurot. Ülejäänud
osa, 0,35 eurot katab Saue
linn, kui lapse ja mõlema
vanema elukoht kompensatsiooniperioodil on rahvastikuregistri andmetel Saue
linn. Kui mitte, siis katab
vahe lapsevanem või lapse
elukohajärgne omavalitsus.
◊ 10.-12. klassini kompenseerib riik 0,78 eurot.
Ülejäänud osa, 0,35 eurot
maksab lapsevanem või
sööja ise.

Toiduraha jaanuaris
◊ 1.-9. klass
7,00 eurot 20 päeva
◊ 10.-12. klass
7,00 eurot 20 päeva

Toiduraha palume tasuda
31. detsembriks Baltic Restaurants Estonia AS arveldusarvele SEB pangas:
EE311010220234259222.
Selgituses palume kindlasti
märkida lapse (laste) nimi,
klass ja kool.
Kui õpilane on haige
või puudub, palume teatada (puudumise algus ja
lõpp) telefonil 51969997
või e-posti aadressile
koolitoitlustus@balticrest.com.
Õpilane võetakse toidult
maha teatamisele järgnevast
toidupäevast alates. Kasutamata päevade toiduraha
summa arvestatakse järgmise perioodi ettemaksuks.
Järgneva kuu toiduraha
tasumisel palume kogunenud ettemaksu summa ise
maha arvestada ning lisada
maksekorralduse selgitusse
vastavate päevade arv.

TUTVUSTUS
Saue Gümnaasiumi uus toitlustaja Baltic Restaurants
Estonia AS alustas oma tegevust Eestis 1993. aastal.
Peamine äritegevus on igapäevane õpilas-, lasteaedade
ja personalitoitlustus ning
Daily lõunarestoranid ülikooHommikupudru maksumus
on 0,60 eurot ja tasumine toimub kassas kohapeal.
Pikapäevarühma toidu
maksumus on 1,10 eurot
ja tasumine toimub
ettemaksuna 31. detsembriks arveldusarvele
EE311010220234259222.
Selgituses palume kindlasti
märkida pikapäevatoit, lapse
(laste) nimi, klass ja kool.
Meeldivat koostööd soovides.

aasta. Lastele pakutavates
menüüdes kajastub aastatepikkune kogemus ja teadmine. Arendame ja kaasajastame oma menüüsid pidevalt
eesmärgiga muuta tervislik
toit lastele atraktiivsemaks ja
isuäratavamaks.

28. augusti istungil andis
Saue Linnavolikogu Saue Linnavalitsusele loa lihtsustatud
korras tellitava teenuse „Toitlustusteenus Saue Gümnaasiumis” hankelepingu sõlmimiseks edukaks tunnistatud
pakkujaga Baltic Restaurants
Estonia AS perioodil 1. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2017.
Saue Linnavalitsuse ettepanekul kuus kuud enne hankelepingu lõppemist võib
Baltic Restaurants Estonia

AS jätkata hankelepingu
täitmist veel kolmeaastasel
perioodil samadel tingimustel ning toidumaksumuse
osas arvestatakse 2017.
aasta hinnaga.
Kooli päevatoidu maksumus
2015. aastal on 1,13 eurot,
2016. aastal 1,14 eurot ja
2017. aastal 1,15 eurot. Pikapäevarühma toidu maksumus
aastatel 2015-2017 on 1,10
eurot ja hommikupudru maksumus 0,60 eurot. Hinnad
sisaldavad käibemaksu.

Avatud hankemenetlusega „Teenuste
kontsessiooni andmine korraldatud
jäätmeveoks Saue linnas“ (viitenumber 155290)
kontsessiooni teostamise aja ja kestvuse
määramine

Saue lasteaias Midrimaa
muutub toitlustaja
Jüri Tümanok
Abilinnapea

lides, kaubanduskeskustes ja
ärimajades.
2014. aastal toitlustame
Eestis lisaks lõunarestoranidele 38 koolis ja kolmes
ülikoolis. Koolitoitlustamise
valdkonna võtmeisikud on
töötanud meie firmas üle 15

Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab lasteaias lapsi ja töötajaid
toitlustama P. Dussmann Eesti
OÜ. Uue toitlustaja leidis Saue
Linnavalitsus riigihanke teel.
Riigihanke tingimuste väljatöötamisel arvestas linnavalitsus lasteaia juhtkonna ja
hoolekogu ettepanekuid, ka
lasteaia hoolekogu tunnistas

P. Dussmanni pakkumise vastuvõetavaks.
Hanke tingimuste järgi
võtab toitlustaja üle kõik kokad
ja köögitöölised, võtab kasutusele lasteaia köögi ja on kohustatud valmistama toidu seal.
Toitlustaja võib teha toitu värsketest toiduainetest, keelatud on
kasutada poolfabrikaate.
2015. aastal on toidupäeva
maksumuseks 2,12 eurot.
Vo l i k o g u l e o n t e h t u d

ettepanek, et lasteaia päevatoidu maksumust hakatakse
kompenseerima 0,54 euroga
päevas. See teeb lapsevanemale päevatoidu maksumuseks 1,58 eurot. Volikogu
võtab otsuse vastu oletatavasti
jaanuaris koos eelarvega.
Alates 1. jaanuarist hakkab toitlustamise eest arveid
esitama P. Dussmann Eesti
OÜ. Puudumistest teatamine
jätkub endisel moel.

Dussmann Service on
Dussmann Groupi divisjon,
mille tegevus ulatub üle
maailma. Ettevõtte edulugu
sai alguse Münchenis 1963.
aastal poissmeestele kodukoristusteenust pakkuva ettevõtte loomisest, millest vaid
paari aastaga kasvas välja
üks kõige edukam teenindusettevõte. Dussmann Group
oma esindustega 20 riigis on
üks suurimaid rahvusvahelisi
multiteenuse pakkujaid.
Dussmanni ärifilosoofia
keskendub ettevõtte looja
Peter Dussmanni motole:
„Klient on esmane ja lõplik hindaja”. See on aluseks meie ainulaadsele
teenindusfilosoofiale,
mida peegeldab meie töötajate igapäevane pühendumus.

P. Dussmann Eesti OÜ
alustas 1996. aastal. Täna
töötab ettevõttes ca 600 inimest. Eestis osutame turva,puhastus- ja toitlustusteenust ning tegeleme tehnosüsteemide hooldusega.
Peakontor asub Tallinnas,
lisaks on esindus ka Tartus.
Teenuseid osutame Tallinnas, Harjumaal, Raplamaal,
Lääne-Virumaal, Tartus ja
Tartumaal, Pärnus ja Pärnumaal, Järvamaal, Saaremaal,
Hiiumaal ning Valgamaal.
Puhastusteenuste pakkumisega Eesti turul tehti
algust 1996. Aastal. Täna
osutame puhastusteenust
haiglatele, koolidele, büroodele, ametiasutustele, tootmisettevõtetele, spordikeskusele ning kauplustele.
Turvateenuseid osutame

Eestis alates 2001. aastast.
Kliente on nii avalikus kui ka
erasektoris.
Toitlustamisega alustasime Eestis 2007. aastal.
Täna valmistame toitu rohkem kui 10 lasteasutusele
Tallinnas, Tartus, Rakveres,
Otepääl, Paldiskis ja nüüd
ka Sauel. Lisaks pakume
võimalust tellida cateringi
teenust üritustele
Tehnosüsteemide hooldusega hakkasime tegelema
käesoleval aastal. Meeldivat
koostööd soovides.

P. Dussmann Eesti OÜ
Mustamäe tee 4
Tallinn 10621
Telefon +3726517470
dussmann@dussmann.ee
www.dussmann.ee

Saue Linnavalitsuse 17. novembri 2014
korraldus nr 390

Lähtudes „Jäätmeseaduse”
§ 67 lg 7 korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldaja
avalikustab otsuse korraldatud jäätmeveo teenuse
osutajaga lepingu sõlmimise
kohta kohalikus ajalehes
ja § 69 lg 11 sätestab, et
kohaliku omavalitsuse üksus
informeerib kirjalikult jäätmevaldajat päevast, mil ta on
liitunud korraldatud jäätmeveoga ning arvestades Saue
Linnavolikogu 17.02.2011
määrusest nr 24 „Saue linna
jäätmehoolduseeskiri“ § 9
punktidest 1, mille kohaselt
alates 1. jaanuarist 2011
korraldab linnavalitsus korraldatud jäätmeveo teenuse
osutaja leidmiseks teenuste
kontsessiooni juhindudes
jäätmeseadusest ja riigihangete seadusest ja punktist 2
linnavalitsus annab teenuste
kontsessiooni riigihanke tulemusena edukaks tunnistatud
ettevõtjaga linna ja vedaja
vahelise lepingu kuni viieks
(5) aastaks, Saue Linnavolikogu 24.09.2014 „Korraldatud jäätmeveo riigihanke
läbiviimise delegeerimine
linnavalitsusele“ määrusest
nr 9, Saue Linnavalitsuse
27.08.2014 „Avatud hanke-

menetlusega riigihanke „Teenuste kontsessiooni andmine
korraldatud jäätmeveoks Saue
linnas“ hankedokumendi
kinnitamine“ korraldusest nr
286 punktist 5, mille kohaselt teenuste kontsessiooni
teostamise täpne alguskuupäev määratakse kohaliku
omavalitsuse teenuste kontsessiooni andvas õigusaktis,
annab Saue Linnavalitsus
alljärgneva korralduse:
1. Ragn-Sells AS-i (registrikood
10306958)
poolt osutatava teenuste
kontsessiooni teostamise alguskuupäevaks
on 01.02.2015 kuni
31.01.2020 (kaasaarvatud) vastavalt esitatud
pakkumuses toodud hindadele.
2. Käesolev korraldus avalikustada kohalikus ajalehes Saue Sõnas ja linna
kodulehel.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesolevat korraldust
on võimalik vaidlustada
Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn
15082) 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.

19. detsember 2014 Saue Sõna
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Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungitest
Sirje Piirsoo

Saue Linnavalitsuse 3. detsembri istungi päevakorras
oli kaheksa küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Suunas kehtestamiseks
volikogusse järgmised
eelnõud: „Eralapsehoiu
ja eralasteaia toetamise
kord“, „Koolilõuna toetuse
kasutamise tingimused ja
kord“, „Riikliku järelevalve
ülesannete delegeerimine“
ja „Saue Linnavolikogu
28.02.2013 otsuse nr 174
lisa muutmine“.
◊ Lubas palgalise linnavalitsuse liikme abilinnapea
ülesannetes Tõnu Urva puhkusele 15.-31. detsember.
◊ Kinnitas Saue Linnavarahal-

duse läbiviidud Saue Gümnaasiumi klassiruumide
ventilatsioonisüsteemi renoveerimise hankel parimaks
pakkujaks Eesti Kliima OÜ
pakkumuse.

Saue Linnavalitsuse 10. detsembri istungi päevakorras
oli 23 küsimust.
Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Sooja tn 6 tootmislaohoone renoveerimise ja
ajutise viilhalli sidumise,
Viigimarja tn 20 kaksikelamu, Saue Gümnaasiumi
ruumiliste moodulklasside
sidumise ning Kasesalu
tänava T2 projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kasutusloa tootmishoonele Tule tn 17.

◊ Väljastas kirjaliku nõusoleku üksikelamule puurkaevu rajamiseks Pärnasalu
tn 22a.
◊ Väljastas tee-ehitusloa Tule
põik tänava ja Kadakamarja
tänava ristmiku väljaehitamiseks.
◊ Määras Kivipõllu tänav T4
maa-ala teenindusmaa suuruseks 1107 m2 ja Kivipõllu
tänav T4 maakasutuse sihtotstarbeks transpordimaa.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse
5. veebruari 2014 korraldust nr 39 „Eelarve eesmärkide, sihttaseme indikaatorite ja alaeelarvete detailse
jaotuse kinnitamine“.
◊ Luges Saue linna jäätmeveo
piirkonnas jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks kuni 4. juuni

◊

◊

◊

◊

2015 põhjusel, et jäätmevaldaja ei ela kinnistul ega
kasuta seda.
Tunnistas konkursi „Aasta
tegu 2014“ võitjaks Saue
kohvikute päeva.
Hüvitas raske või sügava
puudega lastele osutatud
rehabilitatsiooniteenuste ja
ostetud abivahendite kulud
kogusummas 2957 eurot
kuuele abivajajale.
Otsustas maksta jõulutoetust kogusummas 20680
eurot 1034 vanadus- ja
töövõimetuspensionärile
ning puudega lapsele Saue
linnas.
Otsustas maksta sünnitoetuse esimest osa kogusummas 325 eurot kolmele
perele ja koduse mudilase
toetust detsembris kokku

2697,50 eurot 43 lapsele.
◊ Suunas volikokku kehtestamiseks järgmise eelnõu: „Sotsiaaleluruumide ja munitsipaaleluruumide nimekirjas
muudatuste tegemine“.
◊ Tunnustas tänukirjaga Naiskodukaitse Saue jaoskonda
maitsva toidu pakkumise
eest Harjumaa III Puhkpillipäeval „Tulkõ kokko“, Saue
Muusikakooli õpetajat Juta
Rossi silmapaistva keelpilliosakonna juhtimise, õpilasürituste, maakonna keelpilli- ja sümfooniaorkestrite
tegevuse arendamise ning
kontsertide korraldamise
eest ning Saue lasteaia
õpetajaid Reet Suitsu ja Kaja
Vatti pikaaegse, kohusetundliku, loova ja südamega tehtud töö eest.

Jäätmeveost vabastatud
jäätmevaldajal on kohustus esitada
kirjalik kinnitus
Saue Linnavalitsus
Jäätmeseaduse § 69 lg 5
kohaselt tuleb korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunud
jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta
20. jaanuariks Saue Linnavalitsusele kirjalik kinnitus, et
kinnistul ei ole eelmise aasta
kestel elatud või kinnistut ei
ole kasutatud.
Palume kõigil jäätmevaldajatel, kes on Saue Linnavalitsuse korraldusega loetud
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja ei ole nimetatud

kinnistul aasta kestel elanud
või kinnistut ei ole kasutatud,
esitada Saue Linnavalitsusele
hiljemalt 20. jaanuariks 2015
sellekohane kirjalik kinnitus.
Kirjalikus kinnituses
palume märkida:
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja nimi;
◊ korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud
aadress;
◊ tegelik elukoha aadress;
◊ telefon, e- post (e-posti
olemasolul);
◊ kinnituse tekst: käesolevaga

kinnitan, et Saue Linnavalitsuse poolt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
loetud perioodi kestel ei ole
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks loetud kinnisasjal 2014. aasta kestel
elatud ega seda kasutatud;
◊ allkiri ja kuupäev.
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajad, kes
ei esita nimetatud tähtajaks
kinnitust, loetakse alates 21.
jaanuarist 2015 korraldatud
jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Möödunud aasta jõulukonkursil paistis Vana-Keila mnt 98 silma
rikkaliku valguslahendusega. Foto: Janne Põlluaas

Esita kaunis jõuluehteis
aed või hoone konkursile
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist
Taaskord on käes jõuluaeg. Aeg, mis on meile
tähtis. Jõuluajal on igas
kodus omad tegemised ja
traditsioonid. Üks neist
on kodude ja koduaedade
ehtimine.

Hea sauelane! Kui märkad kaunist jõuluehteis aeda
või hoonet, anna sellest hiljemalt 6. jaanuariks 2015
teada Saue Linnavalitsuse
e-postiaadressile inger@
saue.ee või saue@saue.ee.

Koduste laste jõulupakid
14. detsembril toimus Saue
Kontserdisaalis Saue linna
koduste laste jõulupidu.
Peole olid kutsutud 2013.
aastal või varem sündinud
eelkoolieas lapsed, kes ei
käi lasteaias või -hoius.
Kui mõni pere ei
saanud peol osaleda,
siis jõulupaki
saab kätte
Saue Linnavalitsusest
(kabinett
107) kuni
19. jaanuarini
2015.

Info telefonil 6790196
või e-posti aadressil
anneli@saue.ee.

Keskkond
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Sauel jätkab prügiveoteenuse osutamist Ragn-Sells
Ragn-Sells AS
1. veebruarist 2015 jätkab
Saue linnas prügiveoteenuse
osutamist Ragn-Sells AS.
Saue Linnavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi
korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on
Ragn-Sells AS-il ainuõigus 1.
veebruar 2015 - 31. jaanuar
2020 vedada Saue linnas
segaolmejäätmeid, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid,
vanapaberit ja suurjäätmeid.

Lepingu sõlmimine
Et Ragn-Sells AS osutas Saue
linnas jäätmevedu ka eelnevalt, jäävad kehtima sõlmitud
lepingud, millele lisandub
lepingu lisa, mille saadame
teile kahes eksemplaris postiga ning mille palume täita
ja tagastada ühe eksemplari
allkirjastatult aadressile SuurSõjamäe 50a, Tallinn 11415
või saata digiallkirjastatult
info@ragnsells.ee. Juhul, kui
allkirjastatud leping puudub,
palume lepingu saamiseks
võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Standardpakett
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumismahutite minimaalne tühjendamise sagedus veopiirkonnas
(vt ülemine tabel).

Tooge konteiner tee äärde
Eramajadel tuleb graafikujärgsel päeval jäätmemahuti
välja tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 7.00-ks.
Palume tagada veopäeval
konteineritele juurdepääs.
Kuni 800-liitrised mahutid
tuleb graafikujärgsel päeval
paigutada jäätmevedajale kättesaadavasse kohta, mis ei ole
jäätmeveoki võimalikust peatumiskohas kaugemal kui 4
meetrit. Pikema vahemaa korral on vedajal võimalus küsida
käsitranspordi teenustasu
vastavalt hinnakirjale. Juurdesõidutee kogumismahuti
laadimiskohani peab olema
ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu.
Veograafikuid saate jälgida
Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnast www.ragnsells.ee/iseteenindus eeldusel, et olete
Ragn-Sellsile teada andnud
oma isikukoodi.

Nõuded kogumisvahenditele
Jäätmete kogumiseks tuleb
kasutada nõuetele vastavaid
kogumismahuteid. Jäätmete
kogumismahuti peab olema
kompaktne, terve ja korralikult

suletav. Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse paber- või kilekottidesse
pakitult ning selliselt, et need
ei levitaks lõhna, ei põhjustaks
ohtu inimestele ega määriks
mahuteid.
Mahutite lukustamise korral
kindlustab jäätmevaldaja nende
avamise tühjenduspäeval.

Kuidas saada vabastust
Kui teile kuuluv kinnistu Saue
linnas seisab tühjana, st et
seal ei ela kedagi ja seda ei
kasutata ka muul otstarbel,
on teil õigus taotleda linnavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Samuti
ei kohustu prügiveoteenusega
liituma isikud, kellele on
keskkonnaamet väljastanud
jäätme- või kompleksloa.

jäätmeliik
olmejäätmed

vanapaber ja kartong
biolagunevate köögi- ja
sööklajäätmed

Tellige e-arve
Hoolime väga loodusest ja
usume, et ka teile on keskkonna
säilimine ja kaitsmine oluline.
Seetõttu eelistab Ragn-Sells
saata oma klientidele e-arveid.
Selleks tuleb teil lisada lepingu
kontaktandmetesse kindlasti ka
e-posti aadress. Kui aga soovite
siiski saada paberarvet, andke
sellest palun teada vedaja
klienditeenindusele telefonil
15155 või e-kirjaga aadressil
info@ragnsells.ee. E-arveid
saab vaadata ka Ragn-Sellsi
iseteeninduskeskkonnas www.
ragnsells.ee/iseteenindus.

Kliendi infopäev
Lepinguid saab sõlmida ja
andmeid täpsustada ka kliendi
infopäevadel Saue Linnavalitsuse teise korruse fuajees: 13.
ja 14. jaanuaril kella 15.0017.00 ning 20. ja 21. jaanuaril kella 12.00-14.00.
NB! Seoses logistilise korrastusega, muutub mõnel jäätmevaldajal jäätmete üleandmise
nädalapäev. Palume jälgida
teile koos teavitusega saadetud
veograafikut!
Meeldivat koostööd soovides.
Ragn-Sells AS
e-posti aadress info@ragnsells.
ee, Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
11415, www.ragnsells.ee.

14 päeva

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Saue linnas
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2015 . Hinnad sisaldavad käibemaksu
Graafikujärgne
tühjendus

Graafikuväline
tühjendus (tellimisel)

Konteineri rent
(kuu)

Jäätmekott kuni 20 l

0,36€

0,47 €

-

Jäätmekott 40-140 l

0,59 €

0,77 €

-

kuni 80 l

0,42 €

0,54 €

0,00 €

kuni 140 l

0,73 €

0,95 €

0,00 €

kuni 240 l

1,25 €

1,62 €

0,00 €

kuni 370 l

1,92 €

2,50 €

0,00 €

kuni 600 l

3,11 €

4,05 €

0,00 €

kuni 800 l

4,15 €

5,40 €

0,00 €

kuni 2500 l

12,98 €

16,87 €

0,00 €

kuni 4500 l

23,36 €

30,36 €

0,00 €

kuni 240 l

0,00 €

0,00 €

0,00 €

kuni 600 l

0,00 €

0,00 €

0,00 €

kuni 2500 l

0,00 €

0,00 €

0,00 €

kuni 140 l

0,00 €

0,00 €

0,00 €

kuni 240 l

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 m3

0,00 €

0,00 €

-

Jäätmeliik

Olmejäätmed

Palun võtke Ragn-Sellsiga
kindlasti ühendust, kui:
◊ teie jäätmemahuti maht
erineb lisatud veograafikus;
◊ konteinerid või jäätmemaja
on lukustatud ja neile puudub vaba juurdepääs;
◊ soovite konteineri tühjendussagedust muuta.

Ühe- ja kahepere elamud
3-5 korteriga elamu
6-12 korteriga elamu
13 ja enama korteriga elamu
• 5 ja enama korteriga elamu
• juriidiline isik, kui jäätmeid tekib
rohkem kui 25 kg nädalas
• 10 ja enama korteriga elamu
• juriidiline isik, kui jäätmeid tekib
rohkem kui 25 kg nädalas

minimaalne
tühjendussagedus
28 päeva
28 päeva
14 päeva
7 päeva
vastavalt vajadusele

Paber ja kartong

Biojäätmed
Suurjäätmed

Mahuti tüüp

Lisateenused
Teenus

Ühik

Hind

kord

26,84 €

kord

3,83 €

kord

11,50 €

kord

1,04 €

ASSA või ABLOY tabaluku müük, kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega**

tk

32,40 €

Veograafiku väljastamine posti teel

tk

0,97 €

kord

1,96 €

kord

2,28 €

Konteineri paigaldamine, äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri
vastu. 01.02.2015 – 31.03.2015 on konteineri paigaldamine tasuta,
korraldatud jäätmeveo perioodi lõppedes konteinerite äratoomine tasuta*
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri
käsitransport jäätmeveokini (5-25m veoki võimalikust peatumiskohast)
Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise
konteineri käsitransport jäätmeveokini
(26-50m veoki võimalikust peatumiskohast)
Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine
koos sulgemisega (võtme, puldi, kaardi, mobiiltelefoniga jms)

Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos kotiga,
80-140-liitrised konteinerid
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos kotiga,
240-liitrised konteinerid
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

9,75 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

30,68 €

* RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või RS algatusel kliendi
võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni 1100-liitrise
konteineri puhul 13,00 €/kord ja 1,5-4,5 m3 konteineri puhul 26,00 €/kord
** Kodeeritud võtmega luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu.

Lisatasu

Rakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi.
Kirjeldus

Ühik

Hind

Tühisõit objektile (olmejäätmed)

kord

vastava mahuti
tühjendushind

Tühisõit objektile ( paber-kartong ja pakendijäätmed)

kord

3,83 €

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta

tk

2,30 €

Võlateate saatmine

tk

3,83 €

kord

7,67 €

m3

29,25 €

Tasumata arve tõttu peatatud jäätmeveo
taasalustamine pärast võlgnevuse likvideerimist
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste,
vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu****

***Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole
võimalik sulgeda. Konteineri sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.
Konteinerväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust
visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.
Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee
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Saue Kontserdisügise vaimustav lõppakord
Elina Seegel
Saue Muusikakooli
klaveriõpetaja
Valguse kustudes sammub
mõõdetul sammul lavale Diiva.
Saatjaks pianist, aga temast
pole vaja välja teha, sest kogu
publiku tähelepanu kuulub
jagamatult lauljannale.
Umbes sellises meeleolus algas seekordse Saue
Kontserdisügise lõppkontsert, eksperimentaalne
kammeretendus „Diiva.
Kontsert, mida juhib
tuju“. Tegemist ei olnud
päris tavalise klassikalise
k o n t s e r d i g a , v a i d p a r o odiaga sellest, millised võivad olla esinejatevahelised
suhted ja kui palju on neid
pisiasju, mis professionaalse ebausu kohaselt
määravad kontserdi õnnestumise või läbikukkumise.
Metsosopran Annaliisa Pillak ja pianist Siim Selis näitasid publikule värvikalt, kui
tujukas on üks tõeline primadonna ja kui raudsed närvid
peavad olema klaverisaatjal,
vabandust, kontsertmeistril.
Annaliisa Pillak elab ja
töötab Soomes, hetkel laulab külalissolistina Estonias
Händeli ooperis „Rinaldo“ ja
Vanemuises palju tunnustust
pälvinud lavastuses „Jevgeni
Onegin“. Siim Selis on lisaks
klaveri erialale õppinud dirigeerimist ning tegeleb aktiivselt kontsertmeistri- ja koorijuhitööga.
Pianist alustab meeleolukalt aaria sissejuhatust, aga
lauljanna pole veel valmis.
Kratsimine kurgus nõuab viivitamatut esmaabi.
Etenduse aluseks on Annaliisa Pillaku karjääri jooksul
kogunenud märkmed lauljaelu
erinevatest tahkudest. Tervikliku vormi andis loole dramaturg ja lavastaja Paavo Piik
Tallinna Linnateaterist, kes
on kaks muusikut suutnud nii
usutavalt näitlema panna, et

Metsosopran Annaliisa Pillak ja pianist Siim Selis näitasid publikule värvikalt, kui tujukas on üks tõeline
primadonna. Fotod: Sirje Piirsoo

paiguti lausa ununeb, et tegu
on näitekunsti amatööridega.
Või oligi äkki kõik tõeline
ja mitte mängitud? On imetlusväärne, et kontserdi muusikaline osa oli algusest lõpuni
nauditav, justkui ei olekski
sellele lisaks alatasa midagi
muud toimunud. Või nii nagu
esinejad hiljem koosviibimisel
küsisid: „Millisest kontserdist
te räägite?“
Kuulajad tunnevad piinlikkust, kui kaunist muusikat
segab telefonihelin. Oh imet,
telefon kuulub Diivale, kes ei
pea paljuks vahemängu ajal
sõbrannaga ka pisut juttu
ajada.
Publik, kes end mõnusalt
küünaldes laudade taha sät-

Kratsimine kurgus nõuab viivitamatut esmaabi - miks mitte suruda
kurgule soolaheeringas

Pianisti närv ei pea katkematule alandusele vastu ja smokingitaskusse peidetud püstol teeb etenduse lõpus paugu.

tis, ei osanud esialgu nähtule
reageerida. Laval toimuv aga
oli ilmselgelt viimase piirini
ülepakutud ja peagi kuuldus
nii siit kui sealt naeruturtsatusi. Diiva näol oli püsivalt
pingutatud naeratus, sest
laval peab ju alati kaunis
välja nägema, naerdes, nuttes, armastades, vihates ja
loomulikult ka surres.
Mida ta etenduse lõpul
teebki, sest pianisti närv ei
pea enam katkematule alandusele vastu - küll on saade
liiga vali või ei tule lauljanna
lihtsalt lavale, rääkimata
sellest, et saaks ehk vahel
soolotki mängida - ja smokingitaskusse peidetud püstol
teeb ühel hetkel paugu. Aga
surreski ei unusta primadonna promomast oma isikut,
Henry Purcelli kauni aaria
„Remember me!“ (Pidage
mind meeles!) ajal jagab ta
publikule oma autogrammiga
portreid.
Kui sopran mängib laval
kuningannat, võib rollist
välja tulek võtta aega. Või
osutuda hoopiski võimatuks.
Ja nii ongi diiva Diiva nii
laval kui elus.
Pean tunnistama, et mina
ei näinud seda etendust esimest korda ja kui tuleb juhust,
siis arvatavasti vaataksin ja
kuulaksin veel. Vaimustunud
aplaus loo lõppedes andis
märku sellest, et ka ülejäänud
publik nautis pakutavat.
Saue Kontserdisügis on
leidnud linnaelus kindla koha
ja sellesügisene sari oli eriti
huvitav ning vaheldusrikas.
Laste lemmik oli kindlasti
vaimukas puhkpilliansambel
Brassical, vanemale generatsioonile pakuti Rein Rannapi
omanäolist pianismi ja tõsise
klassika austajate maiuspalaks sai kõrgetasemeline
klaverikvintett. „Diiva“ pani
asjale heatujulise punkti.
Täname sarja tulihingelist
organiseerijat Kristiina Liivikut
ja kõiki teisi toetajaid!

Kuressaare Linnateatri
etendus „Armastuse kirjad“
13. veebruaril 2015 kell
18.00 etendub Saue Kontserdisaalis Kuressaare Linnateatri
esituses Albert R. Gurney etendus „Armastuse kirjad“.
Tõlkija ja lavastaja on Peeter
Tammearu, konsultant Jaak
Allik.

Osades: Piret Rauk ja Peeter
Tammearu.
Ühel möödunud sajandi
kaheksakümnendate aastate
sombusel talvepäeval, kui kogu
Ameerika idarannikul sadas
lörtsi ja vihma, sai 56-aastane
ühendriikide senaator Andrew

Makepeace Ladd enda kätte
tagasi paki kirju.
Armastuse kirjad tegeleb ligi
poole sajandi pikkuse kirjadesse
valatud armastuslooga maailmas, kus kirjakirjutamine oli
väga oluline suhtlemisvahend,
eriti meeste ja naiste vahel.
A. R. Gurney kandideeris

näidendiga „Love Letters“
1989. aastal Pulitzeri draamapreemiale.
Etendus koos vaheajaga
kestab 1 tund ja 50 minutit.
Piletid hinnaga 10 eurot on
müügil Saue Huvikeskuses ja
Piletimaailmas alates 15. detsembrist.

Haridus ja heategevus
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Saue gümnasistid
tõlkevõistlusel Juvenes Translatores
Piret Ploom
Saue Gümnaasiumi inglise
keele õpetaja
Saue Gümnaasiumi õpilased Laura Reins (10.b), Karl
Hõbessalu (11.a), Priit Norak
(11.a), Albert Suur (11.a), Karl
Hansen (11.b) ja Marilin Letta
(11.b) osalesid 27. novembril
rahvusvahelisel tõlkevõistlusel
Juvenes Translatores.
Juvenes Translatores on
tõlkevõistlus, mida korraldab
Euroopa Komisjoni kirjaliku
tõlke peadirektoraat Euroopa
Liidu koolidele. 2007. aastal
alguse saanud tõlkevõistluse
eesmärk on aidata kõiki, kes
soovivad õppida võõrkeeli.
Keelte õppimine lähendab
inimesi ning aitab mõista teisi
kultuure. Samuti lihtsustab
see õppimist ja töötamist mis
tahes Euroopa riigis.
Uuringud näitavad, et tõlkimist ja tõlkijaid vajatakse

Euroopas üha enam. Juvenes
Translatores suurendab teadlikkust tõlkimisoskuse tähtsusest ja vajadusest väärtustada
keeleõppes tõlget kui eri keelte
vahelist vahendusviisi.
Osaleda soovivad koolid
pidid kõigepealt ennast registreerima. Saue Gümnaasium on
mitmel eelneval aastal avaldanud soovi tõlkevõistlusel osalemiseks, aga sel aastal osutusime esmakordselt valituks.
Registreerunud koolide hulgast valiti loosi teel välja need,
kes said võistlusel osaleda.
Eestist valiti välja kuus kooli,
sealhulgas meie kool.
Tõlkevõistluse korraldusliku
poole ja õpilaste ettevalmistuse
eest Saue Gümnaasiumis vastutasid inglise keele õpetajad
Kristi Läänesaar ja Piret Ploom.
Osaleda võisid õpilased, kes on
sündinud 1997. aastal.
Enne tõlkevõistlust korraldasime ka koolivooru, kus

Kuus Saue gümnasisti võttis osa rahvusvahelisest tõlkevõistlusest. Foto: Saue Gümnaasium

selgitasime välja parimad, kes
pääsesid lõppvõistlusele.
Kõik meie õpilased tõlkisid
tõlketesti inglise keelest eesti
keelde. Tõlkimisel võis kasutada
ainult paberkandjal sõnaraamatuid. Elektrooniliste abivahendite
kasutamine ei olnud lubatud.

Kõiki tõlkeid hindab kirjaliku tõlke peadirektoraadi kutselistest tõlkijatest ja toimetajatest koosnev hindamiskogu,
misjärel valib žürii eesotsas
kirjaliku tõlke peadirektoraadi
peadirektoriga igast liikmesriigist parima tõlke.

Võitjad tehakse teatavaks
2015. aasta veebruari alguses
ja kutsutakse Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale,
mille käigus mitmekeelsuse
volinik annab üle auhinnad.
Hoiame pöialt meie kooli noortele tõlkijatele!

Midrimaal oli jõulupidude aeg
Saue lasteaed Midrimaa
Kahe nädala jooksul kohtusid
kõik lapsed jõuluvanaga ja
kogesid jõulurõõmu.
Jõulupeod on alati ja igal
aastal omanäolised. Rühma

ja muusikaõpetaja koostöös
valmib kava, kus laste teadmised ja oskused kõige paremini
välja tulevad.
Jõuluvana näeb nii muinas-

jutuetendusi, kontserte kui
rahvuslikus stiilis ettevõtmisi.
Fotod: Maris Krünwald ja
Andra Salutee

Saue Naisseltsi ja LC Saue pühadeeelne heategu
Saue Naisselts ja LC Saue
Jõuluaja eelõhtul korraldab
huvikeskus Saue Gümnaasiumi ruumides nüüd juba
traditsiooniliseks saanud
jõululaada.
Tänavune jõululaat leidis
aset laupäeval, 6. detsembril.

Osavõtt sellest oli oodatult
aktiivne ning igaühele olid loodud soodsad võimalused oma
kingikoti ettevalmistamiseks ja
mitmekesistamiseks.
Paljud kindlasti mäletavad
laadal läbiviidud heategevuslikku loteriid, kus iga loos
võitis. Selle loterii korraldas

samuti Saue Naisselts. Kaasosaline oli lionsklubi LC Saue.
Laadal kogutud vahenditest
loodud toetussumma otsustasime
anda perekonnale Sauel, kus isa
kasvatab üksi kooliealist tütart.
Toetuse andsid perele 11.
detsembril üle Saue Naisseltsi
juhataja Sirje Luberg ja LC

Saue president Tõnu Kumari.
Oli järjekordselt hea meel
kogeda annetusesaaja siirast tänu.
Täname kõiki sauelasi, kes
lõid laadal aktiivselt kaasa
müüjate ja ostjate poolel
või lihtsalt heategevusega.
Suurim tänu kuulub Saue

Gümnaasiumile, kus laat sai
toimuda. Me lubame, et sellelaadsed üritused jätkuvad ka
tulevikus.
Ühtlasi soovime teile, kallid
sauelased, ilusat ja rahulikku
jõuluaega, head vana aasta
lõppu ja õnnelikku uue aasta
vastuvõttu!
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Kaido Kirs tuli Eesti meistriks
sportkeegli sprindis ja pronksile paarismängus
Finaalide tulemused
Naispaarid
1. Marian Saar - Kaja Peets
(KK Reval)
2. Heret Ots - Eve Urbas
(KK Reval)
3. Urve Piksar (KK Pinpin)
- Kaidi Kirs (KK Tallinn)

Meespaarid
1. Gert ja Guido Piksar (KK
Pinpin)
2. Margus Mänd - Tarmo
Lüll (KK Reval)
3. Kaido Kirs (KK Tallinn) Marko Kikas (KK Reval)

Kaido Kirs (keskel) Eesti meister sportkeegli sprindis

Saue Sõna
Sauelane Kaido Kirs tuli Eesti
meistriks möödunud nädalavahetusel peetud Eesti lahtistel
meistrivõistlustel sportkeegli
sprindis.
Sportkeegli sprindi võistlused peetakse olümpiasüsteemis, kus lühimängu formaa-

dis (2 x 10 + 10 viset) selgitatakse võitjad mees mehe
vastu mängus.
Finaali jõudmiseks tuli
Kaidol sel korral võita viies
järjestikuses voorus, võistlusviskeid kogunes nendega
ühtekokku 215.
Ülipõnevas finaalis selgus
võitja alles viimasel lisaviskel

Jumalateenistused detsembris Saue kirikus
„Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan Teile suurt
rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on
täna sündinud Päästja, kes on Issand Kristus”.
Luuka ev.2:10-11

Pühapäev, 21. detsember kell
13, neljas advent
Saue kiriku 18. aastapäev.
Teenistust juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Oleviste
meeskoor.
Kolmapäev, 24. detsember kell
17, jõululaupäev
Teenistust juhatab Vahur
Utno, jutlustab Juha Väliaho.
Laulame kauneid jõululaule
koos Saue kiriku ansambliga.
Neljapäev, 25. detsember kell
13, jõulude esimene püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Saue kiriku naisansambel.

Reede, 26. detsember kell 13,
jõulude teine püha
Teenistust juhatab ja jutlustab
Vahur Utno, järgneb koguduse
jõulupidu.
Pühapäev, 28. detsember kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Oleviste segakoor, juhatab
Irma Vaiklo.
Kolmapäev, 31. detsember kell
17, vana-aasta õhtu
Teenistust juhatab ja jutlustab
Raivo Kaustel.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

Bussiga Keilasse jõulukirikusse
Anu Väliaho
Saue Päevakeskus korraldab

kolmapäeval, 24. detsembril,
bussireisi jõululaupäeva jumalateenistusele Keila kirikusse.
Jõululaupäeva esimene jumalateenistus Keila kirikus algab kell
16. Sauelastel on tavaks saanud
EELK Keila Miikaeli jõulujumala-

teenistusel osaleda.
Teenivad Keila koguduse
õpetaja Marek Roots ja Sauel
abiõpetaja Juha Väliaho. Laulab
Keila kiriku koor.
Buss väljub Saue Kaubakeskuse juurest kell 15.30
ja toob teenistuses lõppedes
rahva Sauele tagasi. Õnnistatud jõuluaega kõigile.

Marko Kikas, Urve Piksar, Kaidi ja Kaido Kirs. Fotod: erakogu

ja Eesti meistriks tuli Kaido
Kirs (KK Tallinn), mängides
finaalis üle Guido Piksari (KK
PinPin). Pronksiheitluse võitis
kindlalt Tarmo Lüll (KK Reval).

Kaidi ja Kaido Kirs võtsid
pronksmedalid Eesti meistrivõistlustel sportkeegli
paarismängus

Eesti lahtised paarismängu
meistrivõistlused sportkeeglis
peeti 27.-30. novembril Rae
keeglisaalis.
Eelvoorud selgitasid esmalt
kolme päeva jooksul finaalidesse välja kaheksa Eesti
parimat mees- ja kaheksa
naispaari.
Kui eelvoorus selgusid

Kaunimad jõululaulud Saue
Päevakeskuses
Anu Väliaho
Saue Päevakeskuse saalis
laulame pühapäeval, 21.
detsembril, kell 13 kaunimaid jõululaule. Korraldab
Keila luterlik kogudus.
Kaunimate jõululaulude
traditsioon kogub Soomes igal
aastal üle miljoni inimese üheskoos jõululaule laulma. See
komme on jõudnud ka Sauele.
Muusikaga teenib viiulil
mari muusika õpetaja Inga

Pogoinina Marimaalt ja
sõnaga saam Tuula Määttä
Soomemaalt, kes astub
üles saami nukkudega.
Esimeseks laulame „Oh
kuusepuud“, viimaseks
„Püha ööd“ ja nende vahele
mahub palju teisi laule.
,,Laulupidu“ lõpeb teelauaga.
Samaaegselt on võimalik
vaadata näitust „Jõuluootus“, kus on näha palju ilusat
käsitööd ja jõulusõim. Näitus
on avatud aasta lõpuni.

Aasta lõpp Saue Päevakeskuses
◊ Päevakeskuses on aasta
lõpuni avatud advendija jõuluteemaline näitus.
◊ 24. detsembril kell
16.00 osaleme jumalateenistusel Keila kirikus.
Registreerimine päevakeskuses. Buss väljub
Saue Kaubakeskuse eest.
◊ 29. detsembril kell 14.00
on eakate aastalõpu pidu
Saue Kontserdisaalis.
Oodatud on kõik, kel aastaid 70 ja enam. Registreerimine päevakeskuses
või telefonil 6595070.
◊ 3. veebruaril kell 15.00

külastame New Classic
Ensemble Vienna kontserti Estonia kontserdisaalis. Kavas Bach, Haydn,
Schubert, Silvestrov. Pileti
hind 5 eurot. Registreerimine päevakeskuses.

Tähelepanu reisihuvilised
◊ Türgi ringreis 25. veebruar-4. märts (lennuk ja
buss). Täpsem teave Saue
Päevakeskuse kodulehel:
www.sauepaevakeskus.
ee. Kiirustage registreerimisega, kohtade arv piiratud! Hind väga soodne!

parimad tulemused summade
põhjal, siis finaal toimus
olümpiasüsteemis paar paari
vastu võisteldes.
Sauelaste medalid selgusid pronksikohtumises
viimaste visetega. Ka finaalkohtumistes jätkus viimaste
viseteni sama põnev võistlus
kuldmedalitele.

Detsembri
sünnipäevalapsed
MAGDALENA
SÖÖDRE
HERMINE SCHÖN
ALEKSANDER
OLESK
BENITA-ELMERISE
PÄRN
LAINE TAALBERG
MEEDI ZOOVA
VALVE
LINDEBERG
HEINO NUUT
MILVI ALEV
ARNOLD MÄGI
LAINE RINNE
LY VIKERPUUR
ROLAND
VILLIKO
UNOALEKSANDER LIIK
ELLEN SIIR
GALINA
KOVALEVA
EVI PETERSON
MATILDA
REIMAN
ASTA-LEA SILD

93
93
88
86
86
86
84
84
83
83
83
83
82
82
81
81
80
80
80

Palju-palju õnne!

19. detsember 2014 Saue Sõna

Kuulutused
Teenused
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud
E-R 15.00-19.00. L, P suletud. Telefon 6003382, info@
sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine
ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon
5220321, info@arbormen.ee,
www.arbormen.ee.
Pottsepatööd ja looduskivi pai-

galdus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Telefon 58033448, Ain.
Katused, fassaadid, üldehitus ja viimistlustööd. E-post
marko@artellehitus.ee.
53529476.
Kaasaegsed ja klassikalised
kütteseadmed. Professionaalne
pottsepateenus nõustamisest
dokumentatsioonini. Korstnapühkimine. Kõikidele töödele
pikaajaline garantii. Lisainformatsioon www.ahjumees.ee.
Telefon 56681555, e-posti
aadress tanel@ahjumees.ee.
Aasta lõpuni kõik PRÜGIVEDU.ee teenused -15%.
Helista 6723000 või vaata

*garaaziuksed
*aiaväravad
*automaatika
OTSE TOOTJA LAOST
Tule 17, Sauel (Pauligi vastas)
tel. 6 596 912, info@hansadoor.ee

Teated ja reklaam
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lähemalt www.prügivedu.ee.
Korterite ja eramajade koristus, mobiil 58098230, Tiina.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, pesumasinad, radiaatorid jne).
TA S U TA d e m o n t e e r i m e .
Hoolsad töömehed. Telefon
55939504.
Kinnisvara
Ostan Sauele laopinna.
Oodatud on kõik pakkumised. tauno.omanik@mail.ee,
56698863.
Soovin osta 4-toalise korteri
Sauel või vahetada 2-toalise
korteri vastu Sauel 2006.
aastal valminud kortermajas.

Huvi korral kirjutage kaunis8@
hotmail.com.

fon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Müük
Müüa turbabriketti, ümarat ja
kandilist puitbriketti, sõelutud
kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele tasuta.
Telefon 53593615, www.keilabrikett.ee.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaaruseta. Telefon 58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.

Müüa puitbrikett kandiline
155€/960kg, pellet premium
195€/960kg,pellet premium
pluss 205€/960kg, turbabrikett 112€/950kg, lepp
2,7€/40L kott, kask 3,1€/40L
kott, tel 53803858.
Ostan
Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Tele-

puldid*
aiapostid*
paigaldus*

HANSADOOR

Saue Linnavarahaldus tänab lõppeval
aastal oma kostööpartnereid ja kliente
hea koostöö eest ning soovib rahulikku
jõuluootust ja head vana aasta lõppu.

SAUE LINNA RAAMATUKOGUS ON
22. DETSEMBRIST KUNI 28. VEEBRUARINI 2015
AVATUD KEIU KURESAARE MAALINÄITUS
„VAATLUSI VAIKUSES“

KOHTUMISENI
UUEL
AASTAL!

Pakun tööd
Juuksurisalong-ilutuba Keilas,
pakub tööd juuksurile. Lisainformatsioon telefonil 56989669,
e-posti aadress kati@famille.ee,
www.famille.ee.
Varia
Raamatud, mida teil vaja pole,
viime tasuta jalust ära. Sobivad kõik raamatud, igas seisukorras. Tee riiulitele ruumi. Tel
53468430.

