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Linnapea Ero Liivik (vasakul) algatas meestega arutluse –
kas president peaks Moskvasse piirilepingut sõlmima minema või mitte. Linnapea kõrval vabadusvõitleja Johannes Kerge ning volikogu esimees Rafael Amos.

ülekuulamiste valu tuli taluda ning sedagi kuis teise poole sõjameestega tänapäeval suheldakse.
R. Amos ja E. Liivik tõdesid, et need on väärt mälestused, mida tasuks kuulata ka
teistel. Seepärast küsiski volikogu esimees: „Mehed, miks te
seda kõike kirja ei pane?”
Ühises arutelus leiti, et
mälestusi talletada oleks tõesti vaja. Endised sõjamehed arvasid aga, et neist kirjamehi vanas eas enam saa. Kuulavatele
kõrvadele oleme valmis juttu
vestma küll, eriti vajalik oleks
mälestuste rääkimine noortele, laususid mehed kui ühest
suust.
Sellepärast pidasidki kokku tulnud vabadusvõitlejad va-

jalikuks, et Saue Gümnaasiumi
juhtkond ning õpetajad võiksid
organiseerida nende kohtumisi kooliõpilastega, võimalusel
kaasata veterane ka kooli ajalootundide läbiviimisse.
Linnapea ja volikogu esimees lubasid aidata mälestusteraamatu trükiks ettevalmistamist, kui meestel peaks
kirjutamissoovi siiski olema ja
tundsid huvi, millega saaks linn
veel aidata.
Oli mõnus ja liigutav –
mälestusi kergitav ning mõtteid
suunav kohtumine, leidsid Eesti eest seisnud vabadusvõitlejad,
kel omavahelist meenutusjuttu
jätkus veel koduteelegi.
Olav Kruus
Saue Sõna toimetaja

Linnajuhid austasid vabadusvõitlejaid
Tartu rahu aastapäeval võtsid
Saue vabadusvõitlejaid vastu linnapea Ero Liivik ja volikogu esimees Rafael Amos.
Linnajuhid tänasid sõjast ja
küüditamistest, tulest ning
veest läbi käinud mehi vapruse eest, mida nad on üles
näidanud nii sõjaväljal kui
rahupäevil Eesti vabaduse ja
riigi arengu eest seistes. Tänutäheks ning mälestuseks kingiti linna poolt teemakohane
raamat „Eesti Vabaduse Risti
kavalerid. Register”.
Kohtumisele linnavalitsuse
saali kogunes 8 vabadusvõitlejat, ehki kutsutud olid kõik 15
Sauel elavat selle tiitli kandjat.
Kõigil ei lubanud tervis kohtumiskäiku ette võtta, mõni oli
Sauelt ära sõitnud.
Endised sõjamehed ja linnajuhid leidsid kiiresti ühise
jutukeele. Vabas ja sundimatus õhkkonnas räägiti esmalt
muidugi päevakohasest asjast
– Tartu rahust, selle tähtsu-

sest, mõjust ning viimasel ajal
päevakorrale kerkinud tõlgendustest. Samal päeval Eesti Päevalehes ilmunud ajalooprofessori Eero Medijaineni
intrigeeriv lähenemine teemale, küttis meestes kirgi ning ajas
harja punaseks.
Rafael Amos võttis vestluses kõlanud arvamused kokku: „ Olgu mis oli, kõige kiuste
tegime me oma riigi ja rahuleping oli üks selle osa. Kui keegi püüab lepingu mõju ja kehtivust ümber lükata, ei tee see
olematuks meie rahva võitu ja
oma riigi sündi.”

Tartu rahu ja piirileping
Räägiti ka piirilepingust
ning sellest kas president peaks
Moskva tee ette võtma või mitte. Kõige enam pajatati aga
muidugi sõja- ja võitlusemälestusi. Mehed meenutasid konkreetseid lahinguid, vangilangemisi ja sunnitööd. Ka seda kuis
pärast sõda metsas olemise eest

Vabadusvõitlejad Harri Pool (vasakult), Heino Reigo, Sigfrid
Udris, Roland Maurer, Ants Kippar ning Valdek Rae vestlushoos.

Sauel elavad vabadusvõitlejad:
Wilhelm Deklau
Johannes Kerge
Roland Maurer
Harri Pool
Valdek Rae
Jaan Rand
Harri Randla
Heino Reigo

Henn Rooneem
Artur Sild
Johannes Toomsalu
Vilma Toomsalu
Sigfrid Udris
Ants Kippar
Otto Silm
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Volikogu esimees kohtus pensionäridega
„Huvitavate
kohtumiste aasta”
üritustesarja raames
kohtus volikogu esimees Rafael
Amos Saue
pensionäridega ning andis ülevaate linna eelarvest.
Kuna linn sai laste- ja noortesõbraliku linna tiitli, siis kajastub see
ka eelarves. Senist viie tuhande suurust sünnitoetust suurendati tuhande krooni võrra. Kõigile 710-le õpilasele makstakse nüüd 200 krooni
koolitoetust. Abistav käsi ulatatakse vaimse puudega laste vanematele, makstes eelarvest nende laste
õppimise kulud vastavates õppeasutustes.
Kõik poolsada võõrvõimude
poolt represseeritud inimest vabastatakse maamaksust. Üksikud vanurid, üksikud raske ja sügava puudega inimesed saavad 400 krooni
maamaksu soodustust.
Eakad ja koolinoored saavad
ka edaspidi kasutada bussiteenust

ilma et peaksid selle eest tasuma,
mis aga nõuab senise 660 tuhandelise linnapoolse dotatsiooni kahekordistamist.
Kolmandiku eelarvest neelavad investeeringud, mis on meie
lähinaabritest suurimad. Nii saadakse lähitulevikus lõpule lasteaia juurdeehitusega. Alustatakse
alg- ja muusikakooli hoone ehitamisega. Gümnaasiumi staadion rekonstrueeritakse, spordisõbrad saavad oma käsutusse kunstmuru ja
valgustusega jalgpalliväljaku ning
kummikattega jooksurajad. Tule,
Kuuseheki ja Tõkke tänavatele tuleb
Saue esimene jalgrattatee.
Hea tava näeb ette, et ettekande järel tullakse välja oma murede ja
soovidega. Nii oli seegi kord. Rahvas
teab, et Rafael Amost ei jäta nende
probleemid ükskõikseks, kõik pannakse kirja ja püütakse leida lahendust. Eks räägi seegi enda eest, et alles kaks kuud tagasi oli ta siinsamas
rahva ees.
Inimesed ootavad pikisilmi veeja kanalisatsioonitrasside väljaehitamist. Kahjuks paistab siin lootustuluke alles kaugelt. Esineja ütles, et ta ei

SAUE LINNAVALITSUS
KORRALDUS

taha olla tühje lubadusi välja käia –
seega realistina lubati, et kopa maasselöömist võib oodata alles 2008. aastal.
Saue kahe omavalitsuse – linna ja valla piiride muutmise asemel
on leitud uus koostöövorm, vald investeerib linna lasteaia juurdeehitust
ja saab vastutasuks valla lastele kohad lasteaias.
Ikka ei saa ümber ega mööda
mõisapargi küsimusest. Mõned
teadsid väita, et väravad on kinni ja
lapsevankriga jalutama ei pääse, teised aga väitsid vastupidist. Kõlama
jäi selge nõue – jalakäijatele peab
pargist läbipääs olema tagatud päikesetõusust loojanguni.
Saue on lauskmaa linn, seega kasutavad lapsed iga küngast kelgumäena. Pole siis ime, et Tammetõru
tänava pumbajaama aed on mäele
pääsemiseks mitmest kohast katki.
Kahtlemata riivab see silma ja sellest
lubati maavaldajat teavitada.
Vale on arusaam, et linnavalitsuse väikebuss on ainult ametnike käsutuses ja ülejäänud aja seisab
jõude. Seda kasutatakse väga sageli
eakate inimeste vedamiseks päevakeskusesse, ujulasse, haiglasse, koo-

lis toimuvatele üritustele jne. Muide,
märtsi lõpus pidavat linnavalitsus
saama uue ja senisest mahukama
väikebussi.
Paljud inimesed on soetanud
endale arvutid, kuid puudub interneti püsiühendus. Teatavasti käis
endine linnapea välja lubaduse Türi
linna eeskujul võimaldada ka Sauel
tasuta interneti kasutamist, millest
aga praegune linnavõim ei olnud
teadlik. Rafael Amos lubas asja uurida ja võimalusel endise linnapea lubadus ka täita.
Volikogu esimees avaldas arvamust, et pensionäride kaasamiseks
linna ees seisvate ülesannete arutamisse võiks kutsuda kokku ümarlaua,
kaasates sinna linnavalitsuse ja -volikogu esindajaid ning pensionäre.
R. Amos palus oma murede ja
probleemidega pöörduda julgesti
kas tema või ükskõik millise ametniku poole kohe, selleks pole vaja
oodata kohtumisürituseni. Kohtumine sai läbi, aga esinejaga neljasilma-vestlejaid oli veel mitmeid.
Armand Nagel

SAUE LINNAVALITSUSE
KORRALDUS

26. jaanuar 2005 nr 29

2. veebruar 2005 nr 34

Tänukirjaga autasustamine

Tänukirjaga autasustamine

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1 p 2 ja
Saue linnapea tänukirja statuudi p 4 ning linnapea ettepaneku alusel
annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tänu showgrupp „Lainelale” säravate esinemiste ja meeldivate tantsuelamuste eest ning seoses 15. tegevusaasta tähistamisega
autasustada linnapea tänukirjaga.
2. Avaldada tänu Saue linna kui kohaliku omavalitsuse arengu toetamise ja kogemuste jagamise eest ning seoses Eesti Vabariigi iseseisvuspäevaga autasustada linnapea tänukirjaga
2.1 Jens Jǿrgen Nygaardi – Taani sõpruslinna Ledǿje-Smǿrumi linnapea;
2.2 Vilmars Lucansi- Läti sõpruslinna Vangaži linnapea;
2.3 Harry Pooli – Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liige.
3. Punktis 2 märgitud tänukirjad üle anda vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel.
4. Avaldada korraldus ajalehes „Saue Sõna”.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1 p 2 ja
Saue linnapea tänukirja statuudi p 4 ning linnapea ettepaneku alusel
annab Saue Linnavalitsus alljärgneva korralduse:
1. Avaldada tänu Saue linna kui kohaliku omavalitsuse arengu toetamise ja kogemuste jagamise eest ning seoses Eesti Vabariigi iseseisvuspäevaga autasustada linnapea tänukirjaga
1.1 Eesti Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompaniid – hea koostöö
ja abi eest Saue linnaelu turvalisemaks muutmisel;
2. Punktis 1 märgitud tänukiri üle anda vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel.
3. Avalikustada korraldus ajalehes „Saue Sõna”.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Ero Liivik
Linnapea

Ero Liivik
Linnapea

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Autobussiliin nr. 190
3. veebruaril toimus päevakeskuses Saue elanike kohtumine Harjumaa Liinide tegevdirektori Rene Mustaga.
Saali oli kogunenud paarkümmend inimest, kel oli esitada palju küsimusi autobussiliini töö kohta. Kohtumist juhtis Saue abilinnapea Vello
Toomik.
Põhilistest probleemidest jäid kõlama järgmised:
- bussid ei pea kinni sõiduplaanidest, väljuvad varem peatustest,
- bussid peaksid olema nii seest kui väljast paremini hooldatud,
- tihti sõidetakse mööda Kiviloo ja Jälgimäe tee peatusest,

- ei teatata peatuseid, eriti tähtis on see pimedal ajal,
- puudub infotelefon, kuhu vajadusel helistada ( number võiks olla peatustes üleval),
- bussijuhtide viisakus ja tähelepanelikkus reisijate suhtes jätab soovida.
Bussifirma juht Rene Must vastas küsimustele ja rääkis plaanidest sõidutingimuste parandamiseks.
Arutelu oli väga elav, esitati palju nii konkreetseid pretensioone kui ka
täiendavaid küsimusi.
Saue Sõna
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Lainela 15 – glamuurne gala
29. jaanuaril tähistas showgrupp
Lainela tegevuse 15. sünnipäeva
Salme Kultuurikeskuses antud
suurejoonelise tantsuetendusega.
Kaheosalise kontserdi aegu
käis laval 70 tantsuneidu. Iga üksiku tantsu tarvis oli õmmeldud
väga efektsed kostüümid, lavalist
liikumist saatis imeline valgusrežii.
800 inimest mahutav Salme keskuse suur saal oli kaasaelajatest pilgeni täis ja tantsijad kruvisid nende
kõigi emotsioonid maksimumini
üles, nagu lubas etenduse alul üks
õhtu juhtidest.
Etenduse lõppedes oli publiku
hulgas kuulda vaid kiidusõnu: „võimas; imeline; väga kaunis; enneolematult ilus jne jne”. Vingus nägusid
ja mossitajaid polnud sellel õhtul
näha – tantsijad ning programmi
kokkuseadjad Elo-Marika Kongo

ja Marilin Kongo võimaldasid sadadele inimestele ilusa elamuse ning
hea tuju.
Saue linna poolt kinkisid linnapea Ero Liivik ja volikogu esimees Rafael Amos trupile videokaamera – edasiste suurelamuste
jäädvustamiseks, aga ka igapäevaseks töövahendiks. Linnavalitsus
omistas trupile tänukirja.
Lainela alustas tegevust 1988.
aasta sügisel. Alustati paarikümne
tüdruku ja mõne poisiga. Täna
tantsib showgrupi neljas erinevas
vanuserühmas üle 70 tantsija, vanuses 8-20 aastat.
Kontserdil teatati, et Lainela liitub teise trupi – Vikerkaarega ning
edaspidi esinetakse selle nime all.

Salme keskusesse Lainela juubelikontserdile minnes oli hinges
meeldiv ootusärevus, sest küllap
kõik, kes Lainela esinemist kordki näinud, teavad, et ootamas on
meeleolukas elamus.
Pettuma ei pidanud seegi kord.
Õhtu täis stiilset tantsu, võrratuid
kostüüme, meeleolukat muusikat
ja sügavaid emotsioone möödus
kui hetkega. Stiilne ja glamuurne, perfektsuseni viimistletud esitus vanematelt rühmadelt, sekka
rõõmsat tantsulusti väiksemailt –
segatuna kõikide lavalolijate särava
silmavaatega. See on elamus, mis
jääb nii vaatajate kui tantsijate hinge heliseva mälestusena.
Kontserdi ettevalmistuseks ku-

lunud tunnid – täis pingutavat harjutamist ja kostüümide valmistamise vaeva – unuvad selle värvika
emotsiooni ees, mille kontserdilt
saime. See oli südamest tulev rõõm
tantsimisest, mida kogesid esinejad
nii laval kui lava taga.
Sügav kummardus teile, EloMarika ja Marilin Kongo, nende
unustamatute hetkede eest, mida
meie lapsed teie juhendava käe all
läbi elada saavad! Jätkugu teil sütitavat energiat ja hämmastavat fantaasiat, rõõmustamaks paljude laste ja nende vanemate hinge veel
paljude aastate jooksul!
Anu Kell

duvad valguse, muusika ja tantsuga – igal kostüümil oma aeg ja
lugu ning iga tüdruk tantsides kuskil mujal, kus muidu olla ei saa. Aga
nad on koos, on ühtsed.
Lainela 15. aastapäeva kontsert oli kui ühe muinasjutu ilus ja
õnnelik lõpp. Aga ma usun, et suurel andel ei tule kunagi fantaasiast
puudu ning peagi järgnevad uued

õpetlikud muinasjutud nii suurtele kui väikestele.
Suur tänu, Elo-Marika Kongo,
et sa annad neile tüdrukutele oma
tantsudega võimaluse lennata veidi
kõrgemale siin elus, kui reaalsus argielus võimaldab.

Saue Sõna

Emme, ma tahan tantsida!
“Emme, ma tahan Lainelasse
tantsima minna! Kas sa lubad?”
kauples mõni aasta tagasi mu
noorem tütar.
Püüdsin lapsele, kes sagedasti haige oli, ettevaatlikult selgitada, et Lainela ei ole lihtsalt ilutsemise koht, vaid pidev töö endaga,
et seal peab palju vaeva nägema.
Selgitasin, et kui puudud trennist,
ei pruugi kunagi tantsutruppi esinema saada. Minu manitsevat juttu ei pidanud tütar miskiks ja jäi
endale kindlaks: “Emme, ma tahan tantsida!”
Nii see siis läks: trennid, siis
haigused, aga tüdimust ei tulnud.
Ise mõtlesin, et las käib nii kaua,
kui tahab, küll ta lõpuks aru saab, et
show-tants ei ole lustimäng. Rääkisin veel kohusetundest ja sellest,
et Lainela õpetaja on väga nõudlik, aga sain lõpuks aru, et see teda
ei heiduta. Minu imestuseks virisemist ja käegalöömist ei tulnudki.

Kaunis muinasjutt
Seda, et tants ja kõik sellega
seonduv pole lustimäng, sain ma
vanemana tunda selle aasta alguses. Kõik oli nagu muinasjutus …
Ühel ilusal talvisel õhtul tulid
mu tütred Lainela trennist ja teatasid, et mine reedel kooli, too meie
esinemisriiete lõiked ning materjal
ära ja õmble riided. Konkreetne ja
karm käsk. Nii tegingi.
Siis hakkasime õmblema. Terve perega. Mõõtsime, lõikasime,
traageldasime, proovisime, õmblesime. Teisel päeval arutasime, vaidlesime, helistasime teistele õmblejatele, jälle traageldasime, õmblesime
ja proovisime ning järgmisel päeval jälle arutasime – ja nii mitumitu päeva. Lõpuks saime valmis!
Hea tunne oli. Ise mõtlesin – meie
siin ühe kostüümiga hädas, aga
teistel on neid veelgi rohkem.
Vahvad ja ilusad on need
Lainela kostüümid. Need sulan-

Piret Uulma

Rahvakultuuriga sinasõbraks
Saue Huvikeskus
korraldas kooli saalis projekti “Rahvakultuuri varalaegas”
raames
folklooriõhtu. Õhtu juhatasid sisse Saue
Kägara, Vokiratta
ja Simmajate tantsijad.
Eelnevatel aastatel on Saue rahvatantsijate külalisteks
olnud folkloorian-

samblid Kihnumaalt “Kihnumua”
ja Muhumaalt “Ätsesed”. Seekord
võõrustasime hiidlasi. Külakosti pakkus ansambel “Taidelaid”.
Rühma juhendajaks on teadatuntud tantsujuht Helle-Mare
Kõmmus. Lustakat tantsurühma
saatsid noored muusikud akordionil ja torupillil.
Saime teada uut ja huvitavat
hiidlaste elust-olust, sekka nautisime ehthiidlaslikku huumorit.
Täiendasime teadmisi geograafia,
kulinaaria ja käsitöö valdkonnas.

Peamine – selgeks said mitmed
hiidlaste tantsud ja mõned lauludki. Kel vähegi jaksu ja pealehakkamist, sai külalistega ühises tantsuringis lustida.
Oli tore ja sisukas õhtu. Aitäh
külalistele! Projekt jätkub ja loodetavasti võime peagi põgusalt tutvuda järgmise huvitava folkloorikilluga.
Elena Kalbus
projektijuht
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SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
20. jaanuar 2005 nr 43

Saue linna jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 365, “Jäätmeseaduse“ § 71 lg 1 ja lg 2, “Pakendiseaduse“ § 15 lg 1 ning
Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kehtestada Saue linna jäätmehoolduseeskiri vastavalt lisale.
2. Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 24. septembri 1998. a määrus nr 40 “Saue linna jäätmekäitluseeskirja kinnitamine“.
3. Linnavalitsusel avaldada määrus ajalehes “Saue Sõna“.
4. Määrus jõustub 24.01.2005. a.
Rafael Amos
Volikogu esimees
KEHTESTATUD
Saue Linnavolikogu 20.01.2005.a
määrusega nr 43

Saue linna jäätmehoolduseeskiri
I Üldsätted
1. Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi: eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga vähendada jäätmete koguseid, soodustada jäätmete taaskasutamist ning säilitada
Saue linnas puhas ja tervislik elukeskkond.
2. Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Saue linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõigile Saue linnas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
3. Käesoleva eeskirja reguleerimisalasse ei kuulu välisõhku suunatavad
saasteained ja heitmed, reovesi ja koos reoveega käitlemisele kuuluvad või
keskkonda heidetavad jäätmed, välja arvatud reovee käitlemisel tekkivad
jäätmed, radioaktiivsed jäätmed ning lõhkematerjale sisaldavad jäätmed ja
loomakorjuste käitlemine.
II Mõisted
4. Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
4.1 jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluvad vallasasjad, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda
teha või on kohustatud seda tegema;
4.2 olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed
jäätmed;
4.3 ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt jäätmeseaduse § 8 nimetatud ühe kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;
4.4 tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
4.5 biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad
jäätmed nagu toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;
4.6 suurjäätmed on jäätmemahuti ava mõõtmetest suuremad jäätmed;
4.7 jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud
muu asutus, kelle valduses on jäätmed;
4.8 jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kes tekitab jäätmeid, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;
4.9 jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus;
4.10 jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
4.11 jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks,
taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;
4.12 jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või
neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel,
töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;
4.13 kompaktor on pressimisseadmega varustatud jäätmemahuti;
4.14 kogumisreid on ohtlike jäätmete kogumine linna elanikelt litsentseeritud ja Saue linnavalitsuse poolt valitud jäätmekäitlusettevõtte poolt;

4.15 taaskasutusorganisatsioon on mittetulundusühingute seaduse alusel
pakendiettevõtjate poolt asutatud ja keskkonnaministri poolt akrediteeritud mittetulundusühing;
4.16 korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine
määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
4.17 pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.
Pakendi hulka loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrakasutuse tooteid;
4.18 Pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupu või veab sisse või müüb pakendatud kaupu.
III Jäätmekäitlusele esitatavad üldnõuded
5. Saue linna haldusterritooriumil moodustatakse üks jäätmeveo piirkond.
Liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele.
6. Et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses,
tuleb jäätmeid koguda liigiti. Liigiti kogumisel ülejäänud segunenud olmejäätmed tuleb enne prügilale ladestamiseks üleandmist sortida lepingutega kaetavate mahtude ulatuses vastavates sortimisettevõtetes või Tallinna
Prügilas.
7. Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust
hoonestusõiguse alusel kasutataval maal korraldab hoonestusõigust omav
isik ja jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise omanik (edaspidi: territooriumi haldaja).
8. Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt jäätmehoolduseeskirjaga või teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele
või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
9. Jäätmevaldaja peab vältima ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega ja omavahel, välja arvatud juhul, kui see on tehniliselt ja majanduslikult
põhjendatud ja sellega ei suurene oht tervisele ja keskkonnale.
10. Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi jäätmemahutitesse või selleks ettevalmistatud kohtadesse. Jäätmete jätmine jäätmemahutite lähedusse, neid mahutitesse paigutamata ei ole lubatud, v.a. suurjäätmed.
11. Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha pidev korrasolek.
12. Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või nad peavad jäätmekäitluslepingu alusel kasutama ühiseid jäätmemahuteid. Jäätmemahutid peavad olema paigutatud kõva kattega alusele.

(Järgneb lk 5 ja 6)
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13. Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid
üle isikule, kellel puudub jäätmeluba ja ohtlike jäätmete korral ohtlike
jäätmete käitluslitsents.
14. Jäätmemahutid tuleb paigutada territooriumile, kus jäätmed on tekkinud, v.a. juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavatesse ühistesse jäätmemahutitesse.
15. Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on
keelatud. Küttekolletes võib jäätmetest põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi.
16. Territooriumite haldajad, kinnisvarahalduse ja – hoolduse ettevõtted ja
juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate
hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid linnas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.
IV Jäätmete kogumine
17. Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab
jäätmevaldaja, v.a. korraldatud olmejäätmeveo korral.
18. Territooriumil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selleks ette nähtud mahutitesse. Suurjäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutisse, võib paigutada
ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt
5 päeva jooksul. Suurjäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid
jne. Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi, s.h. autorehve, ehituslammutusjäätmeid ja alates 2005.a. augustist elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, s.h. külmikud, pesumasinad, arvutid ja telerid.
19. Jäätmete liigiti kogumisel tuleb territooriumitel koguda omaette mahutitesse vanapaberit ja – pappi ning segunenud olmejäätmeid.
20. Kokkuleppel pakendiettevõtjate või nende ühendustega ja nende initsiatiivil tuleb kinnistutel koguda eraldi ka pakendijäätmeid (klaas-, metall-,
plastpakendeid ning teisi pakendijäätmeid).
21 . Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib
panna ainult selleks ettenähtud jäätmemahutitesse:
21.1 elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes, korterelamutes jne) vanapaberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 10 korterit;
21.2 mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit ja pappi, immutamata puitu, kui neid jäätmeid tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.
22. Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb punktis 21 nimetatud jäätmeliike koguda eraldi ka väiksema korterite arvuga ja väiksema jäätmetekkega territooriumitel. Väikeelamutes tekkivaid biolagunevaid
jäätmeid on soovitatav kompostida oma territooriumil.
23. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende omanik või rentnik,
kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
24. Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:
24.1 ühe pere jäätmete kogumiseks kuni 150- liitriseid jäätmekotte. Jäätmekotid peavad olema valmistatud niiskuskindlast paberist või plastikust.
24.2 käsitsi teisaldatavaid, põhiliselt 140, 240, 370, 600 või 800 liitriseid kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga või käsitsi tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse;
24.3 kaanega varustatud 2,5 ja 4,5 m3 konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohta;
24.4 kompaktoreid.
25. Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid
jäätmemahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.
26. Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis
vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile.
27. Olmejäätmete mahutisse ei või panna:
27.1 tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
27.2 vedelaid jäätmeid;
27.3 ohtlikke jäätmeid;
27.4 kogumiskaevude setteid;
27.5 aineid ja esemeid, mis ohustavad jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat ning mis oma kaalu, mõõtmete ja kuju tõttu võivad kahjustada nii
mahuteid kui ka jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
27.6 taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud (vanapaber
ja kartong, suurjäätmed);
27.8 ehitus- ja lammutusjäätmeid.
28. Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada jäätmemahutitesse ja vedada
prügilasse, kui need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.

V Ohtlike jäätmete kogumine
29. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.
30. Ohtlikud jäätmed, v.a. olmes tekkinud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne
üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.
31. Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites,
mis välistab nende sattumise maapinnale või kanalisatsiooni.
32. Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks muutunud patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid,
värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedalambid ja –kraadiklaasid, tuleb
üle anda kogumisreidide ajal määratud vastuvõtu kohtades või jäätmeplatsi operaatorile.
33. Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
34. Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni
jäätmete vastuvõtmiseni jäätmekäitlusettevõtte poolt.
VI Pakendi ja pakendijäätmete kogumine
35. Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja
paigutada vastavatesse konteineritesse või üle anda selleks ettenähtud kogumispunktidesse.
36. Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad
pakendiettevõtjad või nende volitusel keskkonnaministeeriumi poolt akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon. Pakendite, millele on kehtestatud
tagatisraha, kogumist ei saa pakendiettevõtja taaskasutusorganisatsioonile üle anda.
37. Pakendiettevõtja, sealhulgas postimüügiga tegelev pakendiettevõtja,
on kohustatud tasuta tagasi võtma müüdud kauba pakendid või pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses müügikoha territooriumi
piires. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus
vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile.
VII Jäätmete vedu
38. Jäätmeveo korraldab jäätmevaldaja, v.a. olmejäätmete korraldatud vedu
jäätmekäitluskohtadesse.
39. Olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib
jäätmemahutite ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke, kuid mitte harvemini kui üks kord kuu jooksul.
40. Liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele.
41. Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.
42. 2005. aastal korraldatakse Saue linna haldusterritooriumil korraldatud
jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segunenud olmejäätmeid, vanapaberit ja –pappi, ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmeid.
43. Kui jäätmevaldaja ei sõlmi korraldatud jäätmeveo lepingut, loetakse ta
liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses jäätmeveo
piirkonnas.
44. Linnavalitsus võib lugeda erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
on kohustatud esitama kord aastas linnavalitsusele määratud tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.
45. Linnavalitsuse korraldatud avalikul konkursil veoettevõtja leidmiseks
edukaks tunnistatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäätmeveo erivõi ainuõigus kuni kolm aastat. Korraldatud jäätmeveoloa väljastab veoettevõtte leidmiseks korraldatud konkursi tulemuste alusel Harjumaa Keskkonnateenistus.
VIII Jäätmete kõrvaldamine
46. Saue linnas tekkinud ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse nende tekkekohale võimalikult lähedal asuvas tehnoloogiliselt sobivas ning tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas.
47. Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma territooriumi piirides. Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema nii, et see ei põhjustaks kahjurite teket ning mõjuks tervisele kahjutult. Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtistes aunades.
48. Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi
kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.
49. Linna haljasaladel tekkivad aia- ja pargijäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb muudest jäätmetest
eraldi koguda ja kompostida.
(Järgneb)
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IX Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise nõuded
50. Ehitus- ja lammutusjäätmete (edaspidi: ehitusjäätmed) hulka kuuluvad
puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid,
mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi: ehitamisel) ning mida ehitusobjektil sihtotstarbeliselt ei ole võimalik kasutada.
51. Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 20 m3 kogu
ehitusperioodi kestel tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.
52. Ehitusjäätmeid on keelatud anda kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks
üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.
53. Loetletud punktides sätestamata juhtudel tuleb lähtuda kehtivatest õigusaktidest.
54. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.
55. Ehitusjäätmete valdajal ja jäätmekäitlusettevõttel on õigus sõlmida täiendavaid lepinguid teiste valdajate määramiseks.
56. Ehitusjäätmete valdaja peab kooskõlastama Saue Linnavalitsusega
jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või kõnniteedele, parkidesse ning parklatesse.
57. Ehitusjäätmed tuleb sortida liikidesse nende tekkekohal. Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sorteerimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, võib jäätmed sorteerimiseks üle anda
vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele.
58. Mahukad ehitusjäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid,
palgid, metall- ja puittalad jne), mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteinerisse ja mida ei anta koheselt üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende
hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta.
59. Saastumata pinnast või sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu (liiv, killustik, graniitpuru, paas jne) võib kinnistu valdaja kasutada
oma kinnistu heakorrastamiseks.

20. jaanuar 2005 nr 45

60. Raudbetoon- ja betoondetailide, asfaldi ja eelsorditud ehituskivide
ja telliste ning puidu ladestamine prügilas või pinnasetäiteks väljaspool
prügilat ei ole lubatud. Raudbetoon- ja betoondetailid tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Eelsorditud ehituskivid tuleb kas taaskasutada
ehituskividena ja tellistena või anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Puhast puitu tuleb kasutada kas küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
61. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse,
mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtestatud korrale.
62. Ohtlikud jäätmed ja saastunud pinnast tuleb selleks kehtestatud korras
üle anda ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.
X Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise kord
64. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivad jäätmed tuleb
pakkida nõuetekohaselt ning säilitada sügavkülmikus või selleks kohaldatud ruumis kuni üleandmiseni vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
XI Järelevalve ja vastutus
65. Järelevalve käesoleva eeskirja nõuete täitmise üle toimub keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.
66. Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest
põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija omal kulul.
67. Jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija on kohustatud hüvitama
reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.
68. Jäätmete tekke vältimise, jäätmehoolduse nõuete rikkumise või
jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta karistatakse seaduses ettenähtud korras.

SAUE LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Saue linna jäätmeveo teenustasude piirmäärade kehtestamine ja korraldatud jäätmeveo
eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamine
Lähtudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 366,
“Jäätmeseaduse” § 66 lg 4, § 67 ning Saue Linnavalitsuse ettepanekust,
Saue Linnavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kehtestada Saue linna jäätmeveo teenustasude piirmäärad (sisaldavad käibemaksu) alljärgnevalt:
Jäätmeliik/konteineri maht
Olme/kuni 150 l jäätmekott
140 l konteiner
240 l
370 l
600 l
800 l
2,5 m3
4,5 m3
Paber ja kartong 600 l
2,5 m3
Suurjäätmed 1 m3 hind

Teenustasu piirmäär kroonides
ühekordse käitlemise eest
40.00
40.00
52.00
58.00
74.00
83.00
270.00
435.00
31.00
115.00
187.00

2. Teenustasude piirmäärad sisaldavad käibemaksu.
3. Volitada linnavalitsust korraldama jäätmeveo eri- või ainuõiguse
andmiseks avalikku konkurssi konkurentsiseaduse kehtestatud korras
ja vastavalt jäätmeseadusele.
4. Muud jäätmeveo korraldamiseks vajalikud aktid kehtestab linnavalitsus.
5. Linnavalitsusel avaldada määrus ajalehes “Saue Sõna”.
6. Määrus jõustub 24.01.2005. aastal.

Rafael Amos
Volikogu esimees
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, teenindusmaa
määramisega, võttis vastu maamaksust vabastamise korra, kinnitas
lastetoetuste suuruse, arutas sotsiaalküsimusi ning volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse 4. istung toimus 26. jaanuaril ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 23.
2. Teenindusmaa määramine aadressil Sooja tn 4, Saue linn maa ostueesõigusega erastamiseks.
Teenindusmaa määrati Sooja 4 asuva AS Windoor tootmishoone juurde 6 892
m2 suurusel maa-alal. Otsustati vastu võtta korraldus nr 24.
3. Maamaksust vabastamise kord. (ilmus Saue Sõnas nr 2/2005)
Otsustati vastu võtta määrus nr 2.
4. Saue linna lastetoetuste suuruste kinnitamine.
2005. aasta sünnitoetuseks kinnitati 6 000 krooni ja eelkooliealise koduse lapse
toetuseks 290 krooni. Otsustati vastu võtta korraldus nr 25.
5. Sünnitoetuste maksmine Otsustati vastu võtta korraldus nr 26.
6. Koduteenuseid vajavate isikute nimekirja kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 27.
7. Saue Linnavolikogu 21.03.2002 a määruse nr 77 „Eluruumide kulude
piirmäärad toimetuleku maksmiseks” muutmine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.

8. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord” II lugemine. Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
9. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Saue linna sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
10. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks õigust andvad põhjused.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
11. OÜ-le „Saue Vesi” projekti elluviimise lepingust „Tehnilise abi Vääna
jõe valgala veemajandusprojekti ettevalmistamiseks nr M-21-1-2004/613 „
tuleneva ettemaksu käibemaksuosa ülekandmine.
Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.
12. Kinnistu Kakao tn 7 jagamisega nõustumine.
Nõustuti kinnistu jagamisega Kakao 7a elamumaa, pindala 929 m2 ja Kakao 7
elamumaa pindala 930 m2.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 28.
13. Tänukirjaga autasustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 29. (Avaldatud käesoleva infolehe esiküljel)
14. Info.

Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, registreeris
kaubandustegevuse, otsustas tänukirjaga autasustamise
Linnavalitsuse 5. istung toimus 2. veebruaril 2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 30.
2. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 31.
3. Saue Päevakeskuse teenuste hindade kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
4. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris OÜ Plekk-Liisu:
* teeninduse tegevusalal tegutsemiseks, jalgrataste ja suuskade hooldus ja rent,
laste turvavarustuse rent, tegevuskoht Rattapood, Ridva 15, Saue linn.
* jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks jalgrataste, suuskade ja turvatoolide müük.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks Vivar Est OÜ, toidukaupade ja alkoholi müük.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 32.
5. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Linnapea ametijuhendi kinnitami-

ne“ (II lugemine).
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
6. Spordiühingutele toetuste määramise komisjoni koosseisu muutmine“
(II lugemine).
Otsustati välja arvata komisjoni koosseisust Saue Võrkpalliklubi esindaja Marju Aadli ning kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Hokiklubi-88 esindaja
Allan Pihlak.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 33.
7. Tänukirjaga autasustamine.
Otsustati autasustada tänukirjaga Eesti Kaitseliidu Harju Maleva Saue Kompaniid hea koostöö ja abi eest Saue linnaelu turvalisemaks muutmisel.
Tänukiri antakse üle Vabariigi Aastapäeva tähistamise üritusel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 34.
8. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.

Mida tähendab korraldatud jäätmevedu
1. mail 2004 jõustus uus jäätmeseadus. Jäätmeseadus sätestab üldnõuded nii jäätmete tekke, kui ka
neist tulenevate tervise- ja keskkonnaohu vähendamiseks ning
jäätmehoolduse korralduse, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.
Seaduse eesmärgiks on reguleerida praktikas ilmnenud kitsaskohad ning viia sisse Euroopa Liiduga
ühinemisest tulenevad kohustuslikud nõuded.
Jäätmeteket ei ole võimalik vältida, see tingib vajaduse tegeleda nii
jäätmete kogumise, veo kui ka edasise käitlemisega kuni jäätmete kõrvaldamiseni. Kuna tegemist on meie ja
meie järeltulijate elukeskkonda otseselt mõjutava teemaga, tulebki kehtestada keskkonda säästvad reeglid
nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil.
Seda eesmärki kannab uus
jäätmeseadus, mille järgselt tuleb kohalikul omavalitsusel läbi viia “korraldatud jäätmevedu”.
SAUE – ÜKS VEOPIIRKOND
Paljudes meis tekib küsimus:

mis asi see siis on? Seadus kasutab
järgmist definitsiooni: “korraldatud
jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta
või kohtadesse kohaliku omavalitsuse organi korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt”. Seadus
määratleb veopiirkonna maksimaalse suuruse ja selleks on 10 000 elanikku, seega on Saue linnas üks veopiirkond.
Vastavalt jäätmeseaduse § 66 lg
5 kehtestatakse valla või linna volikogu määrusega jäätmeliigid, millele
kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise sagedus
ja aeg ning jäätmeveo teenustasu
piirmäär. Saue linna haldusterritooriumil hõlmab korraldatud jäätmevedu alljärgnevaid jäätmeliike: segaolmejäätmed, vanapaber ja kartong
ning suurjäätmed (madratsid, vaibad,
mööbliesemed).
Korraldatud jäätmeveo konkursil edukaks tunnistatud ettevõtjal on
kohaliku omavalitsuse organi poolt
määratud jäätmeliikide osas määra-

tud veopiirkonnas eri- või ainuõigus
kuni kolm aastat. Nimetatud konkursi võitjaga lepingu sõlmimise päevast
on kõik eelnenud lepingud veopiirkonnas tühised.
KÕIK PEAVAD LIITUMA
Majapidamised ja erinevad ettevõtted, mis asuvad veopiirkonnas, loetakse lepingu kehtima hakkamisest automaatselt korraldatud
jäätmeveoga liitunuks ning sellest
lähtuvalt hakkavad saama arveid
igakuiselt vastavalt neile kehtestatud hinnapaketile. Linnavalitsus võib
erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab
jäätmekäitluse ise ning esitab üks
kord aastas linnavalitsusele viimase
määratud tähtajal kirjaliku selgituse
oma jäätmete käitlemise kohta.
VÕIDAVAD KÕIK, VÕIDAB
LINN
(Konkursist teavitatakse eraldi)
Kahtlemata toob uue süsteemi käivitamine ja juurutamine kaa-

sa hulga probleeme ja seda just neile linnakodanikele, kes ei ole pidanud
vajalikuks prügiveo lepingut sõlmida. Võib-olla on neidki, kes oma
prügikotikese ehk naabri prügikasti sokutavad või siis metsa alla sokutavad.
Tänasel päeval veavad linnast
prügi väga erinevate firmade autod,
korraldatud jäätmeveo puhul teeb
seda ainult üks firma ning meie tänavatel muutub koormus ja ka õhusaaste kindlasti väiksemaks.
Avaliku konkursi korraldamisest
ja selle tulemustest teatab Saue Linnavalitsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Saue Sõnas.
Momendil käib töö konkursi
korraldamise ettevalmistamisel.
Mõni linnakodanik on avaldanud
arvamust, et Saue linn on välja mõelnud mingi arusaamatu seaduse. Paraku Saue linn ei võta vastu seadusi,
vaid on kohustatud seadustest tulenevaid nõudeid ellu viima.
Vello Toomik, abilinnapea
Inger Urva, keskkonna ja
halduse peaspetsialist
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Uued linnaplaanid väljas ELO-kad tarkust taga ajamas
Linnavalitsuse poolt paigaldati
jaanuari lõpus nelja kohta Sauel
suured linnaplaanid. Need aitavad
turisti ja kohalikku elanikku Sauel
orienteeruda, vajalikku tänavat
või objekti üles leida.
Kurikaelad olid endised lin-

nakaardid ära lõhkunud, nüüd oli
aeg uued infokandjad paigaldada.
Linnaplaanid asuvad: linna
sissesõidul Olerexi tankla ristis,
raudteejaama juures, Tõkke tänava sissesõidu juures ja politseimaja vastas, bussipeatuse juures.

SAUE LINNA MEISTRVÕISTLUSED
SUUSATAMISES
J U H E ND
Laupäeval 19. veebruaril 2005. aastal Keila suusaradadel.
Võistlused toimuvad samaaegselt Keila linna lahtiste meistrivõistlustega.
Startide algus kell 11.00
Programm: kell 9.30-10.30 registreerimine
kell 10.45 loosimine
P ja T –8
P ja T-10
P ja T-12
P ja T-14
P ja T-16
P ja T-18

kell 11.00
1997 ja hiljem sündinud
1995-1996
1993-1994
1991-1992
1989-1990
1987-1988

0,5 km
0,5 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km
3,0 km

Põhiklass alustab 15 minutit peale noorte sõitu
N
põhiklass
5 km
M
põhiklass
10 km
NV I
naisveteranid 1961-1970
3 km
MVI
meesveteranid 1956-1965
5 km
NV II
naisveteranid 1960 ja varem sünd.
3 km
MV II
meesveteranid 1946 ja varem sünd. 5 km
Võistlused on vabastiilis
Eelregistreerunutele on võistlustel osalemine tasuta.
Eelregistreerimine kuni 18. veebr. kell 17. 00-ni. (NB: registreerimisel
kindlasti teatada täpne nimi ja sünniaasta.)
sauehuvikeskus@hot.ee;
6 595 009; 52 34 339
valdo@starline.ee
Keilas kohapeal on registreerimine tasuline:
täiskasvanud 50 EEK, noored 25 EEK.
Medali ja diplomiga autasustatakse iga võistlusklassi kolme paremat
Võistlusraja pikkus on vastavalt lumeoludele 0,5 km kuni 10 km.
Buss võistlustele sõiduks väljub Saue Linnavalitsuse juurest 19. veebruaril kell 9.45; Tõkke bussipeatusest kell 9.50.
Võistluste peasekretär: Ülle Lindus 50 76 660

4. veebruari õhtuks saabusid Saue
Gümnaasiumisse erinevatest Eesti nurkadest 130 Noorteühingu
ELO erinevate klubide liiget, et
osaleda projekti „Tark mees taskus“ koolitusel.
Saue linna poolt tervitas kohaletulnuid linnapea Ero Liivik,
kes kõneles laste ja noorte elust
Sauel ja sellest, mida kohalik võim
laste heaks teha saab.
Elokad ise on valinud endile erialad, milles hooaja jooksul
koolitusi läbi viiakse. On valdkondi, mis on olnud populaarsed aastast aastasse nagu matkaja,
kokandus ja kunstnik, on neidki, mis korduvad üle aasta – fotograaf, tantsija. Päris uudse erialana pakuti sel aastal õhtujuhi
koolitust.
Sauele kogunesid lapsed tead-

misi saama arsti, ajakirjaniku, informaatiku ja õhtujuhi erialal.
Koolituse avamisel saadi tuttavaks juhendajatega, kelleks olid
Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja
Helve Breiberg, Saku Vallavalitsuse avalike suhete nõunik Sirje Piirsoo ning Saue Gümnaasiumi informaatikaõpetaja Tiia
Niggulis. Õhtujuhte koolitavad
selle ala praktikud Taavi Vallner
ja Madis Malk.
Poolteist päeva loenguid,
praktilist tegevust ja väikest meelelahutust kulus ruttu. Koolitus
lõppes eksamiga, mis näitas, et
lapsed olid tublilt tööd teinud ja
ka õpetajad-juhendajad jäid nendega väga rahule.
Saue Sõna

Kahevõistluse meistrikuld
Sauele
30. jaanuaril Otepääl toimunud
Eesti meistrivõistlustel kahevõistluses tuli sauelane Tambet
Pikkor Eesti meistriks.
Kahevõistluse hüppevõistluse
võitis sakulane Vahur Tasane
(hüpped 69,5 ja 72.5 m). Teine oli
Tambet Pikkor (hüpped 68,5 ja
72.0 m) ning kolmas Egert Malts
Otepäält (hüpped 70,5 ja 70.0 m).
Murdmaarajal pani Tambet

Pikkor end kohe maksma ja lõpetas päeva parima ajaga (37:50). Vahur Tasane lõpetas teisena, kaotades võitjale 2:35. Sisuka sõiduga
võitles hüpete järel alles 9. kohal olnud Rõuge noormees Kaarel Piho
end pronksile.
Meistrivõistlused suusahüpetes sai Tambet Pikkor 66,5 ja 63,5
meetriste hüpetega Jaan Jürise ning
Jens Salumäe järel pronksmedali.

Sauelased Harjumaa
suusameistrivõistlustel
29. jaanuaril toimunud Harjumaa
suusameistrivõistlustel
esindasid meie linna 26 suusasportlast, kellest Harju meistriteks tulid Terje Odamus, Virve Tukman, Dimitri Borovik ja
Tõnu Odamus.
Erinevate vanusegruppide kümne
parema hulka jõudsid järgmised
tublid sauelased:
Laura Soosalu 1,4 km 8. ja 3 km 9.,
Iti-Lee Neuhaus 1,4 km 10.
ja 3 km 7.,
Ingrid Kuningas 3 km 8.,
Terje Odamus 3 km 1. ja 5 km 2.,
Airet Grossthal 3 km 2.,
Marje Sepp 3 km 6.,
Virve Tukman 3 km 1.,
Ülvi Miilmets 3 km 2.,

Rauno Neuhaus 3 km 5.,
Dimitri Borovik 4,5 km1.
ja 9 km 1.,
Siim Vinter 4,5 km7.,
Jüri Märtmaa 4,5 km 8.,
Sulev Veerberk 4,5 km 8.,
Ülo Vainura 4,5 km 9.,
Tõnu Odamus 4,5 km 1.,
Olev Alet 4,5 km 7.,
Andrei Kondrašov 4,5 km 8.,
Lauri Malsroos 9 km 6.
Päev varem toimunud Harjumaa 2005. aasta koolidevahelised
võistlused teatesuusatamises võitis Saue Gümnaasium, järgnesid
Kuusalu Keskkool ja Kiili Kool.
Võistluste protokolle saab näha internetiaadressil www.harjusport.ee.
Saue Sõna
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Vabad töökohad Saue linnas
Saue linna elanike ja ettevõtete paremaks teenindamiseks on
Saue linnavalitsuse ja Saue Ettevõtete Liidu (SEL) vahelise koostöö tulemusena loodud võimalus
leida tööd ja/või töötajaid Saue
linnas.
Selleks oleme loonud Saue linna veebilehele akna “Tööpakkumised”, mille alt leiab viite “Vabad
töökohad Saue linnas”. Teema all
avaneval leheküljel jookseb ajakohane info vabadest töökohtadest
Sauel. Info uueneb pidevalt vastavalt ettevõtetelt laekuvale informatsioonile.
Iga tööotsija võib e-maili aadressile work@saue.ee saata oma
CV, mis linnavalitsuse poolt edastatakse SEL-i liikmetele. Samal
aadressil võivad ettevõtted saata
oma tööpakkumised ning ka tagasiside selle kohta, kui ametikoht

Firma
Ametikoht (vabu kohti)
Eurokraft OÜ/
Keevitaja (1)
Harry Pajundi
Töökoht:
5271 169 või
Saue Tule 22
info@eurokraft.ee
Eurokraft OÜ/
Veoautode
Harry Pajundi
hüdraulik-elektrik (1)
5271 169 või
Töökoht:
info@eurokraft.ee
Saue Tule 22
Eurokraft OÜ/
Veoautode pealisehituste konstruktor (1)
Harry Pajundi
Töökoht:
5271 169 või
Ei määratleta
info@eurokraft.ee
ASPaulig Baltic/
Käsipakkija (12)
Peeter Kodar
6652000 või
peeter.kodar@paulig.ee
saab täidetud ja kuulutuse võib
veebist maha võtta.
Me ei plaani pakkuda konkurentsi CV Keskusele või Online-ile,

Lääne-Harjumaa omavalitsustele
tugiisikud. Tugiisikud saavad hea
ettevalmistuse puudega inimestega töötamiseks ja riskigruppi kuuluvate inimeste töölerakendamise juhtumikorraldusest. Tugiisiku
tööst ja koolitusest huvitatuil palume ühendust võtta veebruarikuu
jooksul Keila Sotsiaalkeskusega.
Projekti tutvustavad infopäevad toimuvad Keila Sotsiaalkeskuses, aadressil Keskväljak 15, Kei-

Töötasu
alates 6500.-

Täiskoht

alates 6500.-

Osaline koormus

kokkuleppel

Kuni 2005 lõpuni kokkuleppel

kuid loodame siiralt, et vajadusel
leiab sauelane sobiva töö ja kohalik ettevõte hea spetsialisti kodu
lähedalt.

Puuetega inimeste sotsiaalne rehabilitatsioon
Sel aastal käivitus Lääne-Harjumaal Euroopa Sotsiaalfondi
poolt rahastatud projekt, mis on
suunatud puuetega inimeste tööalasele ja sotsiaalsele rehabilitatsioonile.
Projekti sihtgrupiks on puudega inimesed, kes on tööturult välja
tõrjutud. Seega on projekt suunatud igale tööealisele puudega inimesele Lääne-Harjumaal.
Projekti raames koolitatakse

Tööaeg
Täiskoht

la linn:
- omavalitsuste sotsiaalosakondadele 15. veebruaril algusega 14.00;
- puudega inimestele ja nende
perekondadele ning puuetega
inimeste organisatsioonidele
16. veebruaril algusega 14.00.
Arge Lärm
Projektijuht
Tel. 6 791 570

Veebruaris HUVIKESKUSES
Kevadised lilleseade kursused
21. veebruarist – 18. aprillini esmaspäeviti kella 18.00-st Saue koolis ruumis 407
Kimbud, pärjad, lauaseaded, munapüha teema – iga tund valmib praktiline töö.
Kursuse tasu 250 krooni.
Info ja registreerimine tel 6 595 009 ja 56 21 23 91
Fotograafia 2-kuuline kursus
15. veebruarist teisipäeviti kell 18.00 Saue koolis ruumis 205.
Kursuse juhendaja tuntud fotograaf LEMBIT MICHELSON.
Mustvalge ja värvifoto, digifoto, makrofoto, liikuvad ja liikumatud objektid, portree, natüürmort, panoraam,
valgus, säriajad, avad, objektiivid, statiivid, valgustid, välgud, filtrid, slaidiprogrammid, praktika jne.
Kursus lõpeb näitusega!
Kursuse tasu 300 krooni, õpilastele 200 krooni.
Info ja registreerimine tel. 6 595 009 ja 52 34 339 või Saue koolimaja ruumis 124

Riina Tammistu
Saue Linnavalitsus

Muudatused
lasteaiatasude
maksmisel
Tähelepanuks
Saue
lasteaia
„Midrimaa” teenuseid kasutavad praegused ja tulevased
lapsevanemad!
Alates 1. märtsist lasteaed sularahas makseid vastu ei võta.
Lasteaiatasu saab alates 1.märtsist
2005 tasuda Saue linnavalitsuse
pangaarvetele:
- Ühispangas 10 22 00 28 78 20 15
ja
- Hansapangas 11 201 55 821.
Maksekorralduse tuleb märkida:
1) selgituse lahtrisse:
- lapse nimi
- lasteaiatasu
2) viitenumbri lahtrisse viitenumber.
Sularahas saab tasuda Saue linnavalitsuse kassasse
E 8.00 - 18.00; T - N 8.00 - 17.00,
lõuna 12.00 - 13.00.
Ingrid Niid
Saue linnavalitsuse
pearaamatupidaja

Sauel tuludeklaratsioone esitada ei saa
Seoses E-maksuameti teenuse kiire arenguga ja paberkandjal esitatud
deklaratsioonide arvu vähenemisega ei tule maksuameti esindaja linnavalitsusse tuludeklaratsioone vastu võtma.

Elektrooniliselt on 2004. a tuludeklaratsioone võimalik esitada alates
15. veebruarist. Sauel on avalik arvuti kasutamise võimalus nii raamatukogus kui ka päevakeskuses.

Vajaduse korral saab tuludeklaratsioonide blankette linnavalitsuse infolauast alates 1. märtsist.
Tuludeklaratsiooni blankette võib välja printida ka internetis Maksuja Tolliameti koduleheküljelt aadressil www.emta.ee.
Saue Linnavalitsuses deklaratsiooni täitmise kohta nõustamist ei toimu, vajalikku nõu ja abi saab Maksu- ja Tolliametist.

Füüsilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid teenindatakse Põhja
maksukeskuse teenindusbüroos aadressil Endla 15, 15177 Tallinn,
esmaspäevast neljapäevani kella 8.30 - 16.30, reedel kella 8.30 15.30.
Jekaterina Tikerpuu
linnasekretär
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Kaitseme ennast ja oma vara
Küünlakuu algul tegid Põhja Politseiprefektuuri ja Lääne-Harju
politseiosakonna juhid kokkuvõtteid möödunud aasta tulemustest ning Sauel korraldatud
infopäeval teavitasid kokkuvõtetest ka Lääne-Harju politseinikke. Selle taustal on võimalik analüüsida korrakaitset Saue
linnas. Üldjoontes võib 2004.
aastal tehtuga rahule jääda.
Võrreldes 2003. aastaga on
Saue linnas langenud nii kuriteo teadete kui ka salajaste varguste osakaal. Samas on tõusnud
vargused kauplustest (2004. aastal 7 juhtu/2003. aastal 3 juhtu)
ja avaliku korra rasked rikkumised (5/2).
53,1% Saue linnas registreeritud kuritegudest on avastatud,
süüdlane kindlaks tehtud. Seda ei
olegi nii vähe.
2004. aastal tõusis nende teadete arv, kus kodanikud teavitavad
politseid oma tähelepanekustest
ja juhtumitest. See on rõõmustav, kuna see aitab kõigiti kaasa meie ühise turvalise keskkon-

1. veebruaril tunnistas Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt (paremal) Lääne-Harju politseiosakonnaga sõlmitud 2004.
aasta tulemuslepingu täidetuks ning allkirjastas Lääne-Harju politseiosakonna ülemkomissari Tarmo Vaheriga uue, 2005. aasta tulemuslepingu.

na loomisel.
Konstaabli töö on ümber korraldatud selles osas, et õhtusel ja
hilisõhtusel ajal on suunatud piirkonna konstaabel koos kolleegidega oma piirkonda patrullima, et
tagada avalikku korda ja ennetada
süütegusid. Läbi viidud patrulli-

miste käigus pööratakse tähelepanu ringi liikuvatele sõidukitele ja ka jalakäijatele, kes liiguvad
valgustamata aladel ilma helkuri
või laternata. Sügisel alanud kampaania veel kestab ja piirkondlikud konstaablid jagavad ka praegu helkureid, et meil kõigil oleks

turvalisem liigelda. Samas peaks
igaüks meist mõtlema ise oma
turvalisusele ja varustama ennast
vähemalt helkuriga, liikudes valgustamata aladel pimedal ajal.
Pimedad ööd on kaasa toonud
ka muid sündmusi, mis häirivad
meie rahu. Naaberpiirkondades
on sagenenud ründed sõidukitele, kus purustatakse küljeklaas või
lõhutakse ukselukk ja varastatakse autos olevaid väärtust omavaid
asju-esemeid. Eeskätt on ahvatlevad autoraadiod. Et vähendada varaste huvi nende vastu soovitan autost lahkudes võimalusel
kaasa võtta ka raadio esipaneel,
et niimoodi vähendada seadme
väärtust. Samuti ei ole otstarbekas hoida sõidukis nähtaval kohal
väärtuslikke asju.
Kõike ilusat ja meeldivaid
kohtumisi Saku konstaablijaoskonna poolt.
Mart Meriküll
juhtivkonstaabel
Saku konstaablijaoskond

Saue Gümnaasiumis
Sel aastal oma kahekümnendat
tegutsemisaastat tähistavas Saue
Gümnaasiumis käib igapäevase
õppetöö kõrval ka vilgas seltsining huvialategevus.
Juba nädalavahetusel sõidab
õpetajate näitetrupp Viljandisse,
võtmaks osa kooli- ja harrastusteatrite festivalist „Sillad”. Viljandi
Maagümnaasiumi poolt korraldataval ettevõtmisel ei astu üles mitte
õpilased, vaid just õpetajatest moodustatud näitetrupid.
Saue õpetajad on samal festivalil esinenud ka varem, sel aas-

tal minnakse kolleegide pilgu ette
kolmandat korda. Sedakorda ettekandmisele tulevaks lavatükiks Oskar Lutsu „Pärijad”. Selle ettevalmistamisega olid seotud kaheksa
pedagoogi, sealhulgas ühe osatäitjana ka koolidirektor Jaan Palumets ise. Ent varasematel kordadel on lavastusi ette valmistatud ka
oluliselt suurema seltskonnaga.

Järgmisel nädalal on koolis
kunsti- ja sõbranädal.

Esmaspäeval, 14. veebruaril
särab koolimaja rõõmsatest mõte-

test, sõbralikest pilkudest ja naeratustest - mitmete erinevate tegevustega tähistatakse sõbrapäeva.
15. veebruaril näitavad aga õpilased mida nad oskavad ette võtta
vanade ja kasutamiskõlbmatute
esemetega – leiab aset prügiskulptuuride ja tarbeesemete meisterdamine. Kas noortepoolne initsiatiiv
Saue jäätmekäitlust edendada?
16. veebruari koolikontserdil tutvustavad Ivo Linna ja Anti
Kammiste legendaaret ansamblit
The Beatles.
Nädala lõpus võtavad õpila-

sed üksteiselt mõõtu kultuuriloo
tundmises – toimub viktoriin ja
gümnaasiumiõpilastele loeng Itaalia tänapäevasest kunstist.
Taas on koolis tulemas üks
rõõmus ja teadmisi ning elamusi
pakkuv nädal!
Huvitavat infot Saue Gümnaasiumi kohta leiad kooli veebiküljelt
– www.saue.edu.ee
Saue Sõna

Vinge võrkpallipäev Drem Teami, tunnikontrolli ning stiilikonkursiga
15. jaanuaril toimus Saue
Gümnaasiumis koostöös Raadio Uuno, Hansapanga, Nokia
ja Rootsi saatkonnaga Võrkpallipäev, mis kujunes üle ootuste
edukaks.
Fuajees jagati informatsiooni Hansapanga kohta, osaleda sai
ka nende poolt korraldatud „Tunnikontrollis”. Puhvetinurgas esitles
Nokia oma noortepärast mobiiltelefoni ning oli ka joonistusnurk,
mis oli hõivatud peamiselt kooli

kõige nooremate poolt.
Korraldati
sporditeemaline
ning Rootsi-aineline viktoriin 9.12. klassidele. Hoolimata keerulistest küsimustest näitasid põhikooli
lõpuklassid oma tarkust, saavutades I ja II koha (vastavalt 9c ja 9b
klass). Kolmandaks jäi 10a klassi
võistkond. Kõik viktoriinist osavõtjad said auhinna - kaelapaela, Tsärgi või nokamütsi.
Päeva kulminatsiooniks oli
võrkpallimatš Saue Gümnaasiumi

ja Dream Teami vahel. Viimasesse kuulusid tuntud Eesti sportlased
ja ühiskonnategelased. Põneva ja
väga tasavägise mängu suutis võita
meie oma võistkond, tulemusega 2:
1. Siinkohal peaks tänama publikut
tubli kaasaelamise eest. Tähelepanuväärne on ka asjaolu, et teise geimi alguses vahetasid kohad meie
Margus Joa ning Dream Teamist
Aleksei Budõlin.
Peale mängu jagati auhindu
kõige stiilsematele – välja oli kuu-

lutatud stiilipäev, teemaks retrosport. Vaatamata kasinale osavõtule oli kõige stiilsemat valida siiski
raske. Võitjaks osutus ainuke „talisportlane“ Taavi - Ats Tuisk.
Aitäh Hansapangale ja Uunole toredate auhindade eest ning
Nokiale ja Rootsi saatkonnale, kes
üheskoos korraldasid õpilastele
väga toreda päeva.
Laura Kivik
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AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja
maitseainete tootmise ja müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte,
mis alustas oma tegevust Sauel 1992.a. ja on praeguseks jõudnud
Eesti
suurimate
toiduainetetööstuse
ettevõtete
hulka.
Turunduspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina, Valgevene, Venemaa.
AS Paulig Baltic kvaliteedi ja toiduohutuse juhtimissüsteem on
alates 2004 a. vastavuses EFSIS (European Food Safety Inspection
Service) standardiga.

Ekspordi osakaal on kasvanud aastast -aastasse ja moodustab üle
80 % tootmismahust.

Tööd saab:

Töö kirjeldus
� maitseainete pakkimine

12. veebruar 2005

TEATED JA REKLAAM

PAKKIJA

Nõudmised kandidaadile
� valmisolek tööks kahes vahetuses
� täpsus ja vastutustunne
� soov õppida ja omandada uusi oskusi

Ettevõte pakub
� motiveerivat töökeskkonda
� koolitust
� palka vastavuses töötulemustega

Muu informatsioon
Kasuks tuleb:
� töökogemus toiduainetetööstuses

Lisainfo
Asukoht: Sauel, Harjumaa
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö tüüp: täistööaeg, töö on vahetustega

CV saata aadressil
AS Paulig Baltic,
Tule 24 A Saue 76505
või e-maili aadressil:
Peeter.Kodar@paulig.ee
Lisainformatsioon telefonil 6652000
Kirjandusõhtu Erik Tohvriga
Teisipäeval, 15. veebruaril tuleb Saue kirjandushuvilistele külla
kirjanik Erik Tohvri (kodanikunimega Hans-Erik Laansalu).
Kohtumine toimub Saue Linna Raamatukogus
(Nurmesalu 9) algusega kell 18.
Kõik on oodatud!

Sünnipäevalised veebruaris:
ELLI LAANSALU
HILJA MALLENE
EMMELINE JÕGER
ENDLA MÄNNIKOKS
VALVE HURM
HARLAMPI FASTOVETS
OTTO SILM
VILHELM DEKLAU
VALVE SUDAK

9. 02
17.02
21.02
25.02
21.02
22.02
21.02
26.02
14.02

87
87
87
84
83
83
82
82
81

ANNA UUSMEES
ELEONORE ÜTT
VASSILI BELOKOPÕTOV

3.02
4.02
24.02

75
75
75

VALDUR ILVEST
ENN-IVAR GROSSTHAL
ARVED TAMMI

9.02
17.02
28.02

70
70
70

Tähelepanu!
Lauluvõistluse “Saue laululaps 10” eelvoor
toimub 11. märtsil ja
lõppkontsert 13. märtsil
Saue Gümnaasiumi saalis.
Vanusegrupid:
3-4a., 5-6a., 7-9a., 10-12a., 13-15a.,16-18a.
Täpsem info ja registreerimine Saue Huvikeskuses
tel. 6 595 009, 52 34 339

Päevakeskuse toiduabi
1. veebruarist alustas Saue Päevakeskus taas
eakatele ja vähekindlustatud inimestele sooja
toidu pakkumist igal esmaspäeval, kolmapäeval
ja reedel kl 12 – 13.
Soovijatel palun registreerida Saue päevakeskuses
või telefonil 6 595 070.
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TEATED JA REKLAAM

Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamiseks toimub
kontsert-aktus 23. veebruaril
kell 18.00
Saue Gümnaasiumi saalis.
Esinevad Revaalia kammermeeskoor
(dirigent Hirvo Surva) ja
Saue poistekoor.

12. veebruar 2005

HOTELL PEOLEO

kutsub hubasesse jahistiilis restorani, nautima
PÄEVAPRAADI (kell 12:00 - 16:00)
KOOS JOOGIGA (piim/keefir) 35.Samuti pakume a´ la Carte restoranis jahihõngulist menüüd.
Soovi korral broneeeri laud telefoni teel 650 39 65
Tere tulemast HOTELLI PEOLEO
Pärnu mnt 555, Harjumaa

Võtame müüki kortereid, maju, krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta.
Kõikide meie büroo klientide vahel toimub kaks korda aastas
õnneloos!
Tel: 6 700 055; 52 911 09 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14
TREPID, UKSED, AKNAD, EKSPERIMENTAALMÖÖBEL
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA KORRALIKULT
Küsi hinda faksi teel: 6 712 261
Info: 56 64 55 64 – kell 8.00 – 20.00
KEILA PUIDUKODA
Asume Harju KEKi territooriumil
PS: samas vajatakse tislerit!
Saue Gümnaasiumi juurest
on 22. jaanuari öösel vastu
pühapäeva kaduma läinud
valgete kaantega fotoalbum
koos fotodega. Tegemist
on mälestusesemega, mida
kaotada on väga kahju.
Kui keegi on näinud või
leidnud sarnase fotoalbumi
22. 01 öösel või pärast seda,
siis palun sellest teatada
telefonil 5 073 787 või
612 3016.
Ausale leidjale vaevatasu!

Saue Autokool korraldab

Saue Gümnaasiumis
B-kategooria autojuhi kursuse.
Registreerimine kursusele toimub 14.02.2005 kell 19.00
Nurmesalu 9, klass 310
Info: 50 27 993

Sügav kaastunne
Helme Kermesele
armsa õe
Helene Aasavee
26.02.1913 - 29.01.2005
surma puhul
Päevakeskus

Ära anda 2,5-kuune
kassipoeg, emane,
hallitriibuline, rahuliku
loomu ja heade kommetega.
Tel. 50 44 033.
Müüa 3-toaline korter
Ääsmäel, Sauelt 10 km
Pärnu poole.
Looduskaunis koht, kool,
lasteaed, kauplus,
postkontor lähedal, 3/1,
üldpind 66 m², WC ja
vannituba eraldi, rõdu, kelder,
kamin soemüüriga, toad
eraldi, suur köök, internet,
telefon, otse omanikult.
Hind 460 000.Tel: 53 478 422
Kallist naabrit
HELENE AASAVEE´d
Mälestab
perek. Kippar

Infoleht Saue Sõna
Väljaandja: Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue 76505. Toimetaja: Olav Kruus. Kujundus ja trükk: AS Spin Press. Tiraaž 1700.
www.saue.ee; Telefon: 6 790 175, faks 6 790 193. Kaastööd, kuulutused ja reklaamid saata aadressile: leht@saue.ee
Reklaam ja teated 4.- krooni cm2. Erakuulutused kuni 3 veerurida 15.- krooni, iga lisarida 5.- krooni.
Surma- ja õnnitluskuulutused 30.- krooni.

