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Kozeletsi ja Saue linnapead kirjutavad alla kavatsuste protokollile.

KOZELETS asub Ukraina Vabariigis, Tshernigovi oblastis, 80 km kaugusel
Kiievist ja 80 km kaugusel Tshernigovist, Osteri jõe kaldal. Elanikke 10 000.
Asutatud XVI sajandil.
Kolm Saue meest lähevad volikogu otsustusel avastama lääneslaavlaste
maad, toomaks tulu oma kaunile, kodusele linnale.
Saue Sõna järgmises
numbris teeme uuest
klaverist ja tema
kasutamisvõimalustest
pikemalt juttu.

lk. 2-3

Mis oli seekordse ametilähetuse eesmärk ?
Rafael Amos: Sõidu eesmärk oli Saue linnale uue koostööpartneri leidmine, temaga tutvumine ja kavatsuste protokolli allakirjutamine.
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LÄÄNEMERE KALLASTELT OSTERI ÄÄRDE

Järg
Leitud ta juba oli, selle eest
hoolitses meie hea sõber, Ukraina Ajakirjanike Liidu esimees IGOR LJUBTSHENKO,
kes selle kooskõlastas ka Eesti Vabariigi suursaadikuga Ukrainas PAUL LETTENSIGA
ja Ukraina Vabariigi suursaadikuga Eestis MÕKOLA
MAKAREVITSHIGA. Meil
jäi üle linnaga, tema inimeste
ja eluga tutvuda ning meie linnapea ERO LIIVIK allkirjastas
kavatsuste protokolli. Linnavolikogu kinnitas Saue linna delegatsiooni, mille kolmas liige
oli volikogu õiguskomisjoni esimees TÕNU URVA. Ja nii me
ära käisimegi.
Ero Liivik: Võtsime osa
suurest kontserdist, käisime
muuseumis, lasteaias, kohalikus
koolis, kirikus, Kaubandusturg
oli muljetavaldav. Kultuuripool
on seal väga tugev ja kultuurikontaktid saavad Saue jaoks
küll äärmiselt rikastavad olema. Koorid, folklooriansamblid
on tunnustatud kogu regioonis,
kogu riigis.
Saue Sõna: Uus sõpruslinn
on kaugel, suhtlemine tänapäeval kallis. Kas suudetakse
sõprust ka hoida ?
R. A.: See on vastastikune
kokkulepe. Linnad loovad tingimused, võib-olla ka materiaalsed tingimused. Kui inimene tegeleb mingi alaga – laulab,
tantsib, koob või tikib ja tahab oma saavutusi teistele demonstreerida, peab ta selleks ka
ise kandma teatud materiaalset
koormust. Samuti peavad seltsingud, kollektiivid, kes sinna
lähevad ise oma panuse andma.
Kuid me saavutasime kokkulepe meie riigi suursaadikuga, et kui me (arvatavasti augustis) sõlmime põhilepingu
ja meie inimesed hakkavad
Ukrainas käima, siis Ukraina
viisa - mis maksab üle viiesaja
krooni – on selle lepingu raames tasuta. See on juba esimene läbimurre.
E. L.: Lisan juurde, et näiteks
meie poistekoor, kes on palju

reisinud, seal toetavad lähetusi lapsevanemad, ka linn ja vastuvõtjad. See kulu tuleb lihtsalt
jagada ära mitme peale. Oluline
on see, et meie senised sõprussuhted Skandinaavia suunal –
Taani, Rootsi, Soome – hiljem
tuli juurde Läti – need suhted
olid meile teednäitavad. Nüüd
me lähme Ukraina poole juba
ise kui inimesed, kellelt neil
on kogemusi saada. Ukrainal
on ju algamas suurejoonelisd
reformid, ka omavalitsuste
ümberkujundamised. Saame
nõustada, oleme muutunud
abi saajatest abi andjateks.
S. S.: Kas Ukrainas ringi liikudes tunnetasite ka hiljutiste
sündmuste hõngu ?
R. A.: Kohtusime paljude inimestega, paljude organisatsioonidega. Ühed on toimunut vastu võtnud ühtpidi,
teised teistpidi. Ei hakkaks
praegu kommenteerima, kes
kuidas. Jätkuks linnapea jutule.
Toon kaks näidet – kool ja lasteaed. Kozeletsi spesialistid saavad meilt palju üle võtta, alates
kasvõi sellest, kuidas meil hoitakse lapsi, õpetatakse, kuidas
meie hooned välja näevad, milline on mööbel... Kuid siin me
peame arvestama ühe asjaga Eestis on ühetasandiline oma-

valitsus, neil on tasandeid kolm:
linn või küla, rajoon, oblast. Igaühe tase ja võimalused on suuresti erinevad. Kui me kuulsime,
millise eelarvega peab Kozelets
toime tulema, siis me ei uskunud seda. Tõesti ei uskunud!
Kui olime vastuvõtul Ukraina
Omavalitsuste Liidus, küsisime
üle. Ametniku lõid oma paberid lahti – ahah, Kozelets, niipalju elanikke – jah, see võib
tõesti tõsi olla. Et lugejaid mitte ehmatada, ma summat ei
ütle, aga see on hämmastavalt
väike, pehmelt öeldes. Ühes asjas me leppisime kokku – kõike, mis me teame, anname teile edasi, kui meie inimesed on
teie juures või teie inimesed
meie juures. Mitte nii, et tuleme suurte delegatsioonidega,
istume, sööme-joome ja räägime suurest sõprusest. Vahetame
ikka spetsialiste – õpetajaid, sotsiaaltöötajaid, lastaednikke, raamatukogutöötajaid jne. Nemad
peavad suhtlema ja vastastikku kasu saama, infot vahetama.
See kõik on tasuta, aga raha me
teile ei anna. Täpselt samamoodi toimis meiega Skandinaavia.
Nad olid sellega väga nõus. Meile astuti ka tänaval ligi ja uuritipuuriti. Ilmekas näide oli linna
turul, hakati juba sulgema, seal

olid lillemüüjad, nagu ikka. Kui
hakkasime välja minema, tuli
üks vanem daam, nii üle kuuekümne, kiirel kõnnakul ja kinkis meile kolm roosi. Ütles, et
mul rohkem ei ole võimalik, aga
saame ikka sõpruslinnadeks, te
olete nii toredad inimesd.
E. L.: Teadmine, et sõbrad
tulevad, oli linnas tõepoolest
igale poole jõudnud, vastu võeti
ukraina iidse külalislahkuse traditsioonide kohaselt, sool-leib,
mis praegu siin laual ja muu selline. Kuigi olime esimest korda,
oli tunne, et vanad sõbrad !
S. S.: Teeme väikese kokkuvõtte: nemad saavad meie
know-how. Mida saab sellest
kontaktist ikkagi Saue linn ?
E. L.: Eelkõige kultuur ja
sport, neil pidi olema väga tugev jalgpallimeeskond. Aga ka
tunnetuse ja hõngu, mis tähendab elada sajanditevanuse ajalooga linnas. Ajaloo hoidmine.
Kui meie inimesed sinna lähevad, näevad nad ehtsat Ukraina ajalugu.
R. A.: Ka meie kontaktid
Skandinaaviaga algasd 15 aastat
tagasi samamoodi. Ega meil eriti neile midagi näidata polnud.
Ma mäletan, taanlased käisid
kümmekond aastat tagasi Sauel.
(Järg 3. lk)
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Tegid lausa sellise pilaraamatu, et nii hullu linna ei saa üldse
olemas olla – pärast vabandasid ja nüüd ütlevad, et see on
nii kena koht kui üldse olla
saab. Nüüd ajaloost ja asukohast. Nad on poolel teel Kiievi
ja Tshernigovi vahel, kusjuures
see trass on Moskva – Odessa. Ise ütlevad, et mitte kunagi
ei sõida ükski president nii, et
ei läheks läbi Kozeletsi. Tullakse
vaatama Ukraina kõige paremini säilinud barokkstiilis õigeusu
kirikut, mille ehitamiseks annetasid raha keisrinna Jelizaveta abikaasa Razumovski, tema
ema ja vend. See on suur ajalugu, mis on selle linna sees. Isegi
Kozeletsi vapp on kolm sajandit
vana. Saamislugu meile selgitati.
Me arvame, et see on sokulinn
ja sokk on ka vapil. Kuid on ka

legend, et seal
oli üks suur
väli, kus kasvasid imeilusad
lilled, erepunased, nimeks
kozelki.
Kes
mööda läksid,
ütlesid, et nii
ilusat välja mujal maailmas ei
ole. See olevat
nii olnud muinasajal, kui tekkis Kiievi riik.
Nüüd muidugi
seda imeilusat
välja pole, on
linn, kuid imeilus legend on
jäänud. Kaks
niisugust varianti, nii et ka
legendides on
nad tugevad. Sauel pole ühtegi,
neil juba kaks! Meie siin praegu rajame linnaparki – neil
juba seitsekümmend viis aastat vana!
E. L.: See ajaloo taju on linna igapäevaelus sees. Ta on ikkagi ukraina linn, vene mõju
seal ei tunne. Linnapea, kes neil
valitakse otse rahva poolt ja on
olnud ametis 12 aastat, mis on
suur aeg - ka tema rääkis ukraina-vene segu. Ekskursioonid
kõik ukraina keeles – pidime ise
aru saama. Me olime siin lugenud oma spikkermaterjale, niipalju teadsime, et oskasime isegi küsimusi esitada. Mulle jättis
sügava mulje kohalik Gümnaasium, sealne õpetamise tase, see,
kuhu praegustes Ukraina oludes väikelinna kooli lõpetanud
on jõudnud. Eesti koolilapse-

le on mõeldamatu mitte kasutad koolis või kodus internetti – neil pole ollagi, aga õpivad
ja hästi. Kurioosne kontrast on
sealjuures õpetajate palgad.
Gümnaasiumi ehitis on tsaariaegne, koridori kiviparkett sellest ajast – materiaalne baas
pole nagu midagi, aga õppetöö
tase ja saavutused – märkimisväärne!
R. A.: Kuna meie visiit oli
ametlik, kohtusime ka Eesti Vabariigi suursaadikuga Ukrainas
hr. Paul Lettensiga, kohtumine
oli ka Ukraina Omavalitsusliitude juhtkonnaga. Rääkisime ukraina omavalitsuste süsteemist,
rahastamisest, eelarve kujundamisest, tuvustasime meie süsteemi. See oli väga kosutav, saime palju häid fakte ja teadmisi.
Siis võttis meid vastu meie visiidi ristiisa, Ukraina Ajakirjanike
Liidu esimees Igor Ljubtshenko
koos Moldova Ajakirjanike Liidu esimehe VALERIU
SAHARNEANUGA. Kui moldova mees teada sai, et me
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Kozeletsis käisime, kutsus kohe
Moldovasse – ka neil on Saue
suurune linn sõpruseks valmis!
Ettepanek on loomulikult mitteametlik.
E. L.: Visiit on läbi, nüüd tuleb edasi tegutseda. Ukrainlastele tegime ettepaneku kas juunis
või juba mais meile tulla. Praegu on sõlmitud kavatsuste protokoll, suurema koostöölepingu sõlmiks vast augustis, Saue
linna aastapäeval. Võtaksid ka
oma jalgpallimeeskoona kaasa. Tahaks veel öelda - meil on
seljataga ühine nõukogude aeg,
seetõttu peaks meie keskealistel
inimestel olema suhtluskeelega
kergem. Rahvavalgustustöö ju
raha ei küsi.
R. A.: Me viime kaasatoodud info kõigi asjast huvitatuteni, oleme teinud ka Ukraina
Vabariigi suursaadikule Eestis ettepaneku külastada Saue
linna. Loodame, et ta ka tuleb.
Ja nagu ütles linnapea – nüüd
tööle !

SAUE LINNAL UUS KONTSERTKLAVER ESTONIA!
Teisipäeval 12. aprillil olid muusikahuvilised sauelased kogunenud Saue Gümnaasiumi aulasse,
kus toimus Saue Muusikakooli ja seega Saue linna uue kontsertklaveri sissemängimine. Klaverist kõneles muusikaekspert,
tootjaﬁrma esindaja Venno

Laul, kelle sõnul uue kontsertklaveri Estonia omandamine on
viimaste aastate Eestimaal harukordne sündmus. Seda enam
väikelinna muusikakoolile. Klaveri ostmine sai teoks tänu Saue
linna koostööprojektile Euroopa Liidu Phare Piireületava

Koostöö (CBC) 2002 Programmiga. näeb ette Saue Muusikakooli dzässistuudio loomise.
Osa raha tuleb Euroopa Liidult,
osa annab Saue linn. Klaver on
projeti esimene osa, edasi ehitatakse ja sisustatakse ka stoodio.
Tootja mõistis sauelaste püüdlu-

si, klaver pakiti lahti ja nüüd seisab ta Saue Gümnaasiumis.
Piduliku õhtu avas kogu ettevõtmise hing Kristiina Liivik,
uuel klaveril mängisid Tallinna
Muusikakooli õpilased. Kohal
olid ka linnajuhid.
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SAUE KIRIK 15
Teie kätes oleva Saue Sõna seitsmendal leheküljel, artiklis
„Lood, mis ei unune“, on kirjas: „Oma avasõnas ütles Marika Õispuu, kes Siberimaal sündis ja kaheaastasena Eestimaale jõudis, et tõuke mälestuste kirjutamiseks andis 1949.
aasta märtsiküüditamise 55. mälestuspäev möödunud kevadel Saue kirikus.“ See tsitaat on kohane näide SAUE KRISTLIKU VABAKOGUDUSE kohast ja rollist tänasese Saue linna igapäevaelus. Saue kogudus on nüüdseks viieteistkümne
aastane. Läksime sellesse kaunisse ja kodusesse kirikusse,
et sel puhul juttu ajada koguduse vaimuliku juhi VAHUR
UTNOGA.

Vahur Utno: Kui alustasime,
tahtsime oma tegevusega kaasa aidata moraalsete, kõlbeliste
ja eetiliste tõekspidamiste püsimisele Saue linnas. Võin öelda, et see, mida 15 aastat tagasi
mõtlesime ja lootsime, on tõeks
saanud. Sauel on palju inimesi, kes oma hinges on kristlased
ning viisteist aastat tagasi kogunesid neist pühendunumad,
et moodustada kohalik kogudus. Tol ajal käisid usklikud
inimesed
jumalateenistustel
Keila Luterlikus kirikus, Keila Babtistikoguduses, Tallinnas Oleviste ja Jaani koguduses,
Nõmme Rahu kirikus, Nõmme
Babtistikoguduses. Meile ei olnud ega ole oluline, millisest
kiriku tüübist inimesed on –
evangeelsest luterlikust kirikust,
babtistid, seitsmenda päeva
advendistid, kristlikud nelipühilased... Kuna me olime väga erinevatest konvessioonidest, siis
leidsime, et kõige õigem ja sobilikum nimi on Saue Kristlik Vabakogudus. Sellisena oleme Eestis ainulaadsed, me ei
rõhuta ühtegi konvessiooni ja
kuna oleme Saue linnas ainus
kirik, siis leian, et see on ainuõige. Oleme avatud kõigile inimestele, meie sakramendid
ühendavad kõiki Eestis levinud
konvessioone. Toon ühe näite. Paljudes kogudustes peavad
inimesed kogudusega liitumisel minema läbi ristimise hauast,
seda ka siis, kui nad on lapsena
luterlikus kirikus ristitud. Meie
seda ei nõua, kuna oleme ju VABAKOGUDUS. Lubame soovi-

jatel meiega liituda kogudusse
õnnistamise teel.
Meie kogudus on viisteist
aastat vana, kirik aga saab tänavuste jõulupühade ajal üheksa aastat vanaks. Meie esimene
kooskäimise koht, kus toimusid
regulaarsed jumalateenistused,
oli Saue mõis. Seal olime kuni
aastani 1996. Tolleaegne Saue
Linnavalitsus tegi selle meile
võimalikuks. On väga meeldiv
öelda, et Saue Linnavolikogu
ja Linnavalitsus on alati meid
toetanud ja kõrgelt hinnanud.
Samsugune oli ka Saue mõisa omanike suhtumine, kellele
mõis 1995.a. tagastati. Koguduse liikmetel on ainult meeldivad
mälestused ja ka oma kiriku eelset perioodi meenutatakse alati
hea sõnaga.
Saue Sõna: Eestis on ehitatud ainult mõni uus kirik. Teie
olete need ühed õnnelikud. Kuidas see teoks sai ?
V. U. : Sellele küsimusele
vastan ma hea meelega. Meil on
elav Jumal, kelle peale loodavad
jumala lapsed, kristlased, koguduse liikmed. Kuna meil polnud
oma kirikut, saadeti Taevase Isa
juhtimisel meie juurde Ameerika sõpruskoguduste peapastor
Tommy Planton. Tema südameasjaks oli korjata ja koguda
USA Põhja-Carolina osariigis
meie kiriku ehitamiseks raha,
1 miljon Eesti krooni. Kuna
on teada, et selle rahaga ei ehita sakraalhoonet, isegi väikest
maja mitte, pidasime juhatusega pikka aega nõu ning otsustasime puuduva summa laenata

pangast. Meile tuli appi ka arhitekt Priit Kaljapulk, kes selle kiriku projekteeris. Paberil tundus
see kirik natuke pisike olevat,
kuid nüüd, hiljem, leiame, et
see oli õige lahendus. Kirik on
täpselt nii suur, kui meile vaja
on ! Kokku läks ta meile maksma 1,3 miljonit krooni. Karkassi
ehitas ehitusﬁrma, kõik sise- ja
muud tööd tegime oma kogudusega jõudumööda. Jaanuaris 1996 olime siin põlvini lumes ja raiusime võsa, märtsis
algasid ehitustööd. Aega võttis
see üheksa kuud. Aga meil olid
head lahendid ja head abistajad. Meie koguduse liikmeid on
viiekümne ringis, igal pühapäeval käib kohal 35-40 inimest.
Suurematel pühadel ja pidupäevadel on olnud ka 140 inimest.
Kaasa aitasid ja aitavad ka need,
kes pole koguduse liikmed.
S. S. : Kirik on nüüd 15 aastat vana. Milline on Teie seisund
linnas, kuidas näete kiriku tulevikku ja millist abi ootate linnavõimudelt ?
V. U. : Saue linna inimesed
on rahul, et olemas on pühakoda, kuhu tulla oma mures, südamevalus, kui peres on tupikseis
või kui mõni lähedane on igaveseks lahkunud ja siis abi saada. Abi ja lohutust meilt saadakse. Hiljuti tuli üks inimene,
kes käib Tallinnas Jaani kirikus
ja rääkis, kui hea on ka meie

kirikus käia. Eelpool ma juba
ütlesin häid sõnu linnavõimu
aadressil. Meie tegemistele on
omapoolsete tegudega kaasa aidatud algusest peale – juba kirikule krundi saamisel. Tollastest
inimestest on tänaseni ametis
hr. Ralf Amos, kellest on olnud
suur abi kõik need viisteist aastat. Meid on sagedasti ka rahaliselt toetatud, lõin kodus summad kokku – üle 100 000 on
nende aastate jooksul meieni jõudnud. Linn kinkis meile
laevalgustid, asfelteeris kiriku
ümbruse, eraldas raha põrandakütte ehitamiseks. Suure töö
on siin ära teinud meie juhatuse
esimees, Linnavolikogu aseesimees hr. Erki Kuld. Kui linnapea
Ero Liivik külastas meid 2004.a.
jõulupühade ajal, kinkis ta linna poolt vahendid kiriku audiosüsteemi kaasajastamiseks.
Viimane suur tähelepanuavaldus anti meile üle 15. aastapäeval – linna auplaat hea koostöö
eest. Ma olen oma loomult optimist ja loodan, et meie kogudus kasvab,et ka need inimesed,
kes praegu pürgivad vaid raha,
karjääri või välise heaolu poole,
jõuavad teatud eluetapil sügavamate väärtuste juurde.
Lõpetuseks võin öelda –
suur aitäh Saue linna inimestele
ja ka ajaliku ilma valdijatele.
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Saue Lions-klubi külastas Maarja Küla
Märtsikuus külastasid Saue
Lions-klubi liikmed intellektipuudega noorte elupaika - Maarja Küla Põlvamaal
ja andisid üle kingitused.
Urmas Paisnik
Saue Lions Klubi
Maarja Küla asub looduskaunis kohas Kiidjärvel. Haavasaare talus ja on kuulutatud
Eesti lionsliikumise sponsorobjektiks. Eesti lionid ja teised heategevusorganisatsioonid toetavad Maarja Küla
ülesehitamist rahaliste annetustega, konkreetsete asjade ning
vahenditega, samuti tehakse
ehitus- ja koristustöid. Ameerika lionid kinkisid Maarja Külale
traktori, Rootsi lionite kogutud
annetustega on aprillis valmimas kaasaaegne elamu 12 lap-

sele. Suve lõpus valmib Põhjamaade lionite poolt kogutud
annetuste eest veel üks 12 kohaline elamu. Tulevikus hakkab
Maarja Külas elama 50 intellektipuudega noort ja 20 hooldajat-kaastöölist.

Alates eelmise aasta sügisest
oli kõigil Saue elanikel võimalik
Saue Kaubakeskuses teha rahalisi annetusi Maarja Küla toetuseks. Kogutud annetuste eest
hankis Saue Lions-klubi suure
mahutavusega plastikust prügi-

konteinerid ja liivakastid.. Lisaks Saue elanike annetustele
toetasid ettevõtmist rahaliselt
veel Rotosplast AS, OÜ Termiks
Konsult ja T-Farmid.
Saue Lions-klubi liikmed
tutvusid Maarja Küla igapäevaeluga, vestlesid külaelanikega
kohvilauas. Maarja Küla loojate eesmärk on pakkuda Eesti intellektipuudega noortele inimväärset ja mõtestatud elu, rajada
koht, kus neil on võimalik oma
abistajate ja sõprade toel elada
ja töötada .
Maarja Külla oodatakse
kõiki, kel tahtmist ja võimalust
puudega laste kodu loomisele
kaasa aidata.
SAUE LIONS-KLUBI TÄNAB
KÕIKI ANNETAJAID!

ETTEVÕTJAD RIIAS OOPERIS
Aasta alguses Saue Ettevõtete Liidu juhatuse koosistumisel tekkis hr. Rein Remmal
idee, et miks ei võiks maandada pingeid (mis äritegevusega ikka kaasnevad) kusagil
kaugemal kui Saue. Tänu
meie tegevsekretäri hr. Arno
Vesteri pingsatele uuringutele selgus, et parim pakkumine on minna Riiga.
Ooperielamusi käis teiste
hulgas saamas ja jagab
Harry Pajundi
Kuna kohtade arv bussis
on teadagi piiratud, said väljasõidule ainult need, kes nobedasti soovi kirja panid ning ka
osamaksed ära tegid.
Seltskond koos, asuti
pühapäeval, 10. aprillil Riia
poole teele. Seekordne sõit
möödus viperusteta ning
peale isikut tõendavate dokumentide ja füüsiliste isikute nägude võrdlemist Läti
Vabariigi piiripunktis, olimegi viie ja poole tunni pärast
Riias. Reisiseltskonnas vestel-

des selgus, et sauekate kontaktid lõunanaabritega on vägagi
erinevad. On neid, kes käivad
ärireisidel vaata et iga kuu ja
sagedaminigi, kuid oli ka neid,
kelle viimasest reisist Lätimaale on möödunud vähemalt viis aastat.
Tegemist oli pühapäeva
päevase etendusega, nii jäi
seltskonnal kaks tundi aega
ka Riia vanalinnaga tutvuda. Võisime pisut ka Eestimaa
pealinna üle uhkust tunda,

sest lätlastel pole midagi Tallinna vanalinnale samaväärset
vastu panna. Pigem õhkub
nende kesklinnast vastu 17.18. sajandi linnapilt, mis meenutab pisut Peterburi või Helsingi kesklinna.
Reisiﬁrma AastaRingReisid
oli meile välja valinud Läti
RahvusooperisWolfgangAmadeus Mozarti etenduse Võluﬂööt. Infobülletäänidest võis
lugeda, et esmakordselt kõlas
see ooper Riias 1797 aastal

ning samas teatris on olnud
muusikaliseks juhiks ja ise
oopereid dirigeerinud ka Richard Wagner. Allakirjutanul
ning ka enamusel reisiseltskonnast oli see esmakordne
Läti Ooperiteatri külastamine, seetõttu jättis juba hoone
ise väga impossantse mulje,
rääkimata etendusest endast.
Enda kohta võin öelda, et
järgmise taolise etenduse vaatamiseks tuleb eelnevalt rohkem kodutööd teha.
Tänasel päeval ei saa Riia
linna külastamisel kuidagi
mööda ka vabaaja keskusest
Lido, kus üheksakümnendate algusaastatel rajatud ja valikpalgist ehitatud söögikohas
on võimalik koostada endale
selline menüü, mida hing ihkab. Ja ega hinnadki pole midagi tapvat. Vaadates kõiki pakutavaid roogasid, peab vaid
endal iseloomu olema.
Kui enne südaööd Sauel
tagasi olime, tuli rõõmuga tõdeda, et ühe päevaga on
võimalik nii palju näha, kogeda ja samas puhata.
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ETTEVÕTJAD! PAKKUGE SAUE NOORTELE SUVEL TÖÖD!
Kuigi kevad alles algas, kavandavad noored juba suve ning
mõtlevad, kuidas seda kasulikult veeta.
Erna Gerndorf
Saue Noortekeskuse juhataja
Paljude võimaluste hulgas
on Saue noortel juba mitmesuvine töömalevas töötamise kogemus. Seni on põhilised tööandjad olnud Saue linn, Saue
Gümnaasium, Saue lasteaed
Midrimaa ning noortekeskus.
Noored on abiks olnud ka eramajades elavatele eakatele sauelastele - värvinud piirdeaedu, ladunud puid, rohinud...
Rõõm tehtud tööst on olnud vastastikune – noorte
tööga on jäädud rahule ning
noored on saanud oma esime-

se töökogemuse, saanud tunda omateenitud raha väärtust.
Ka tänavu tunnevad noored
aktiivset huvi suvise töötamise
võimaluste vastu. Soovijaid on
rohkem, kui senised tööandjad
tööd pakkuda suudavad.
Seepärast pöördun noorte
nimel Saue ettevõtjate poole –
alates 6. juunist, kui töömalev
alustab, on piiramatul arvul
13-aastaste ja vanemate noorte töökäsi teie ﬁrmade teenistuses. Kindlasti leidub teil
vajadus midagi värvida, territooriumi korrastada. Suurematele võib mõnd keerukamatki tööd pakkuda.
Palun teatage oma soovist
noori tööle rakendada Saue
Noortekeskusesse
Tel. 67 90 192, 67 90 195 või
51 66 269, e-post erna@saue.ee.

Head eakad sauelased!
Kui vajate noorte abi oma
koduaias või puude ladumisel,
andke oma soovist teada sotsiaaltöötöötajale Meeli Kallasele
telefonil 67 90 176. Tuleme appi!

Nagu eespool öeldud, alustab töömalev tööd 6.juunil ja
lõpetab 13.juulil.
Julgustan kõiki noori usaldama. Saue noored on nelja
malevaaasta jooksul oma tublidust tõestanud.

TÖÖMALEV 2005
Töömalevas töötamiseks pead olema vähemalt 13-ne aastane
Töömalev töötab - 06. juuni – 13. juuli 2005.a.
Malevas on kaks vahetust:
•
I vahetus 06. juuni – 22. juuni 2005.a.
•
II vahetus 27. juuni – 13. juuli 2005.a.
Noortekeskuses, Tule 7 toimub:
Malevasse registreerimine 11.04. – 06.05 .05
kell 14.00 – 18.00
Töölepingute sõlmimine 09.05. - 20.05.05
kell 15.00 – 17.00
Töömalevlane töötab 4 tundi päevas.
TÖÖMALEVLANE ON TÖÖKAS, KOHUSETUNDLIK JA
VASTUTAB TEHTUD TÖÖ EEST

SAUELANE - AITA SAUELAST!
Lääne-Harjumaal on käivitunud projekt „Puuetega inimeste tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon”. Projekti
eesmärk on puudega inimeste tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine LääneHarjumaal. See hõlmab Saue,
Paldiski ja Keila linna, ning
Saue, Saku, Vasalemma, Harku, Kernu, Nissi, Padise ja Keila valda.
Riina Tammistu
Saue Linnavalitsuse
infosekretär

*

*

*

Projektis
koolitatakse välja piirkondlikud tugiisikud, kes puudega inimesi sotsiaalsesse
võrgustikku kaasavad, tööotsinguis ja töötamisel toetavad
luuakse töökeskus ja kohapealseid töötubasid puudega inimestele koos kaitstud
ja toetatud töökohtadega
toimub puudega inimeste ja
nende pereliikmete sotsiaal-

Ulvi Seermaa ja Arge Lärm Sauel projekti tutvustamas.

ne rehabilitatsioon
korraldatakse tööturukoolitust avatud tööturul konkureerimise potentsiaaliga
puudega inimestele
5. aprilli pärastlõunal oli
Saue ettevõtete esindajatel Saue
Raamatukogus võimalus kohtuda projektijuhi Arge Lärmi ja
Saue linna ning valla kontaktisiku Ulvi Seermaaga, kes tutvustasid projekti sisu, kaitstud ja
toetatud töö mõistet ja erinevaid võimalusi, kuidas puudega
*

inimesi on üldse võimalik tööle
rakendada. Peab tõdema, et ettevõtjate huvi oli loodetust tunduvalt väiksem. Kohale oli tulnud lisaks Saue Ettevõtete Liidu
ja linnavalitsuse esindajale vaid
ühe Saue ettevõtte, ASi Paulig Baltic esindaja. Samas peab
tõdema, et Pauligi huvi oli tõsine ja kohapeal sai alus pandud
läbirääkimistele, mille kaudu
võib tulevikus tööd leida kuni
12 puudega Saue inimest.
Sauel on praeguse seisuga

üle saja tööealise erineva puudeastmega inimese, kellest esimese kuuga on Ulvi kaudu projektiga liitunud 12. Kui Keilas
on juba loodud toetatud töö
keskus ja esimesed inimesed
töölegi asunud, siis Sauel on see
töö alles ees. Järgmise sammuna ongi vaja leida ja kohaldada
ruumid, kus puudega inimesed
tööle võiks asuda.
Kui nüüd Saue ettevõtjatel
või ka muidu aktiivsetel inimestel tekkis huvi või ideid, kuidas
antud projektis osaleda, siis olete teretulnud infot küsima Saue
Linnavalitsuse infosekretärilt.
Ehk on kellegi pakkuda
ruume. Ettevõtja leiab lahtiste silmadega ringi vaadates, et
võib tööd pakkuda. Huvi nagu
on, aga palju asju jäi arusaamatuks. Tulge, helistage, meilige ja
küsige!
Aitame ka neil, kes seni koduseinte vahel olnud endaga
paremini toime tulla!
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JÜRIÖÖ TULI VOLBRITULE ASEMELE!
Igat sorti tavade ja tähtpäevade jõulud, vastlapäev, lihavõttepühad,
mardipäev, jaanipäev jne – hulgas pole kahjuks meie algupärandeid, meie oma, ajaloolist Eesti
tava päeva.
Kauri Kivipõld
Saue elanik
Kindlasti mängis selle juures
olulist rolli kirik, mis sättis omad
pühad meie omadega kohakuti
ja üritas iidseid traditsioone rahva mälust pühkida. Peame au andma oma esivanematele, kes ei lasknud vallutajatel plaane täielikult

ellu viia, üritasid vanu tavasid au
sees hoida.
Üks neist oli Eesti ajaloos suurim võõrvõimu vastu suunatud
mäss – Jüriöö ülestõus, mis algas 23.
aprillil 1943. a. Harjumaal, hiljem
laienes Saaremaani. Mässu alustamiseks anti märku öösel süüdatud
lõketega. See oli aeg, kus mõisad
põlesid ja saksad surid. Ordu surus
ülestõusu veriselt maha 1345. aastal
ja rakendas meie esivanemate vastu ulatuslikke repressioone, keelas
ka jüripäeva tähistamise.
Missugune see traditsioon siis
oli? Nimelt õhtul tulid küla mehed kokku, tegid suure lõkke, mil-

le ümber istusid ja tantsisid, laulsid
patriootlikke laule ning meenutasid oma eelkäijate vägitegusid lahingutes.
Meil pole oma sajanditevanust ajaloopäeva. Arvan, et võiksi-

me taastada sellise kena tähtpäeva
– JÜRIÖÖ TULED - kaasajastada
ja muuta see Eesti meeste ja rahva
ajaloo päevaks (pole ka naistel keelatud osa võtta).

Kutsun kodulinna Saue elanikke (ülestõus algas HARJUMAAL) üles
- taastame selle vana rahvakombe! Teeme 23. aprilli õhtul lõkketule,
võtame kokku oma pere, kutsume sõbrad, tuttavad, naabrid ja meenutame möödunud aegu, kas sõjaväes käimist, sportlaste saavutusi,
reise, Eesti teist ärkamisaega, mis oli 1985-1992. aastani – mis iganes meile olulist !
Oleks tore kui ka see tähtpäev saaks uuesti traditsiooniks, mille
üle võiksime kõik uhked olla.
MUUTA MIDAGI SAAME VAID MEIE ISE !

Raamatu „Lood, mis ei unune” esitlus
Saue Linna Raamatukogus
22. märtsil olid Saue Kodu-Uurimise Seltsingul külas koguni seitse autorit, seitse praegu Sauel elavat endist represseeritut. Esitleti
raamatut „Lood, mis ei unune”.
Ly Vikerpuur
Oma avasõnas ütles Marika Õispuu, kes Siberimaal sündis ja kaheaastasena Eestimaale jõudis, et tõuke mälestuste kirjutamiseks andis
1949. aasta märtsiküüditamise 55.
mälestuspäev möödunud kevadel
Saue kirikus. Hiljem Päevakeskuses möödunut meenutamas käies
said seitse siinset naist julguse panna kirja oma mälestused. Nii 1941.
ja 1949. aasta massiküüditamistest
kui ka sellele järgnenud olelusvõitlusest kaugel võõral maal. Oli see
siis Siberi taigas puid langetades
või lõputus metsatus stepis loomi
karjatades. Need mälestused on nii
erinevad, samas nii sarnased. Ühiseks jooneks oli julmus kodust ära
viimisel, meeletult pikk sõit teadmatusse kinnistes loomavagunites,
vaenulik vastuvõtt kohapeal. Kohalikele oli ju teatatud, et tulevad fašistid ja bandiidid. Midagi ei muutunud ka tagasijõudmisel. Kedagi
ei lubatud oma kodukohta, elu tuli
siingi alustada tühjalt kohalt.

Sellest kõigest kohtumisõhtul
räägitigi.
Kohal ka MTÜ Kultuuriseltsi
„Hirvepark” esindaja hr. Aivar
Kivisiv, kelle abiga raamat trükivalgust nägi. Saue linna panus oli
trükkimiskulude tasumine. Koosviibimist saatsid Asta Salumäe poolt
plaati lauldud „Küüditatute laulud”.
Ka selle CD andis välja Kultuuriselts „Hirvepark”. Saime teada, et
laulude esitaja Asta Salumäe küüditati 1941. aastal, kui ta oli vaid seitsmeaastane. 1947. aastal pääses Asta
korraks kodumaale, et siis juba täiskasvanuna 1950.aastal uuesti sundkorras Siberis elu jätkata.
Õhtu lõpus kõiki tänades tegi
meie esinaine Marianne Nõmmsalu raamatu autoritele ettepaneku võtta osa ka kodu-uurimise
seltsingu tööst – kirjutamaks oma
meenutusi kas Sauele tulekust või
siin elamisest. Seltsingule oleks see
tõhusaks lisaks Saue linna lugude
kogumisel.
Sellised inimesed on palju
kannatanud, siiski säilitanud rahuliku meele ja usu ellu. Eesti riik
omalt poolt on püüdnud kuidagigi võõraid kuritegusid meie seadusandlusega heastada.
Mida on Sauel selles osas ette
võetud ?

Saue Sõna küsimusele vastab
Saue Linnavolikogu esimehe asetäitja Erki Kuld.
Me oleme saanud tegutseda
vaid seaduseandja poolt vastuvõetud represseeritute seaduse piires.
Palju see seadus küll teha ei võimalda, seda saab käsitleda vaid kui teatud valuraha. Represseeritud saab
vabastada maamaksust, samuti võimaldada neile tasuta autobussisõit
Eesti riigi piires, samuti saab Siberis oldud aastatest sõltuvalt minna
varem pensionile, kuid mitte rohkem kui viis aastat. Need asjad oleme Linna volikogus otsustanud ja
ka ära teinud.
Kui nüüd aus olla, siis kuigi Siberisse küüditatud represseeritud
ja nende järglased rehabiliteeriti
juba aastaid tagasi, oli selline samm
osaline ja rohkem sümboolne. Inimesed said Siberist ära tulla, oma
kodukohta elama asuda, aga piirangud olid ikkagi peal. Must-valges kirjas seda muidugi polnud,
kuid see toimis. Ei saanud töötada
oma erialal – näiteks ka mina, Siberis sündinu, tolleaegses mõistes
kulaku poeg – ei saanud Merekooli lõpetanuna välismaasõidu viisat.
Seda mulle kunagi küll otse ei öeldud, aga vastati – asja aetakse. Asja
jäädigi ajama. Välissõitudele sain

alles Eesti iseseisvumise järel. Loomulikult polnud ma ainuke, minusuguseid on tuhandeid.
Saue volikogus oleme neid asju
pidevalt arutanud, sotsiaalkomisjoni juht Marika Õispuu on organiseerinud ka kord kuus koos käiva
represseeritute ümarlaua. Seal vahetatakse informatsiooni – meie
ajakirjandus ju selliseid teemasid
ei käsitle, ei selgita näiteks ka represseeritu tunnistuse kättesaamise korda. Ma väga loodan, et Saue
represseeritutel on kõigil tunnistus käes. Veel tahan meelde tuletada, et ka hambaravi asjus on represseeritutel soodustusi.
Et represseeritute seadus on
nüüd ka rakenduma hakanud,
on suur asi.

KUI KELLELGI
SAUE ELAVATEST
REPRESSEERITUTEST
ON MINGEIDKI
PROBLEEME,
SIIS PÖÖRDUGE
JULGESTI VOLIKOGU,
LINNAVALITSUSE VÕI
REPRESSEERUTUTE
ÜMARLAUA POOLE.

Invaühingud kevadet kaemas
Saue- ja Lääne-Harju Invaühing teevad jätkuvalt tõhusat
koostööd.
Elena Kalbus
Saue FPIÜ
Seekord

veetsime

22.-23.

märtsil kaks tervistavat päeva Keila - Joal. Koostööprojekt
oli algselt kavandatud varakevadesse, toimus aga sootuks talvekargetes oludes. Üheskoos uurisime-vaagisime stressoreid ja
pingetekitajaid. Nendega võitluseks leidsime lahendusedki. Käi-

sime ka merel n.ö. jäätugevust
proovimas.Seltskondlikku tegevuse eest hoolitsesid Margarita ja
Peep Raun.
Lauldi,tantsiti,mõistatati,
võisteldi osavuses. Saabuvateks
kevadpühadeks meisterdati lillebukette ja kaarte.Poliitika päe-

vasündmustega viis meid kurssi
Hillar Nahkmann.
Ühtekokku oli mõnus ja pingevaba varakevadine koosolemine.
Täname Saue Linnavalitsust
järjekordse invaürituse toetamise eest.
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TALVEMUINASJUTT VARAKEVADES
Saue Gümnaasiumi 11a, 11b ja 8c
klassi õpilased võtsid osa RMK
Aegviidu Looduskeskuse poolt
välja kuulutatud fotokonkursist
“Talvemuinasjutt 2004”.
Ulvi Urgard
Saue Gümnaasiumi
geograaﬁaõpetaja
Geograaﬁa klassis korraldasime
koolisisese näituse, kus konkureerisid 56 loodusfotot.
žürii (õpetaja M.Tamberg ja 12b
klass) valis välja ning saatis Aegviitu
17 fotot, mille autoriteks
11a klassist - L. Väin, M. Liiv, T.
Prints, M. Lehissaar, M. Veersalu, G.
Sarv, M. Mäll, A. Alatsei
11b klassist - H. Vatsk, L.
Tambek, K. Paisnik, R. Kulderknup,
K. Idol
8c klassist - Ü. Ernesaks
Üleriigilisest konkursist võttis
osa 8 Harjumaa kooli kokku 105
fotoga. Suurele osalejate arvule lisaks on ka fotode tase aasta-aastalt
tõusnud.
Žürii, mida juhtis RMK fotograaf Jüri Pere, otsustas:
Vanem vanusegrupp (10.-12.
klass):
I koht Merit Veersalu Saue
Gümnaasiumist

II koht Merike Lehissaar Saue
Gümnaasiumist
III koht Regina Radžabova
Kehra Keskkoolist
4.-6. koht Liis Tambek Saue
Gümnaasiumist
Mariliis Reinberg Viimsi Keskkoolist
Aleksandra Soomets Kehra
Keskkoolist
Keskmine vanusegrupp (5.9. klass):
I koht Krister Tammjärv Aegviidu Põhikoolist
II koht Ülle Ernesaks Saue
Gümnaasiumist
III koht Janar Pärtel Padise
Põhikoolist
Aitäh osalejatele!
Parimatest fotodest on RMK
Aegviidu looduskeskuses alates 8.
märtsist avatud näitus. Parimaid
fotosid saab vaadata ka aadressilt:
http://www.rmk.ee/pages.php3/
010318,1888
Kõik osavõtjad koos juhendajatega said kutse RMK Aegviidu Looduskeskuses 29. märtsil kell 12.00
algavale loodusfoto päevale, kus antakse kätte auhinnad konkursi parimatele. Loodusest ja looduse pildistamisest räägib ning näitab slaide
Fred Jüssi.

Sellise uudisnupu sai toimetus märtsikuu keskpaiku. Otsustasime oodata, kuni fotokonkursi võitjad Aegviidus ära käivad.
auhinnad kätte saavad ja muljed
selgeks mõtlevad. Aprilli alguses
kohtus Saue Sõna Gümnaasiumi
geograaﬁaklassis Merit Veersalu
ja Merike Lehissaarega.
Esikoha võitnud Merit Veersalu võttis kuulda õpetaja Urgarti
üleskutset ja kuigi enne polnud pilte teinud, asus tegutsema. Märtsikuus olid ilusad ilmad, sadas lund,
siis tuli päike välja – ja nii see võidupilt tuli. Merike Lehissaar teeb
uurimistööd Saue tammikust, sinna
juurde oli vaja pildimaterjali. Pildistas sügisel ja talvel. Ükskord oli selline eriliselt ilus, kergelt udune talvepäev. Merike läks kodupoole ja
mõtles, et oleks tore teha pilti. Tegigi, tuli päris hästi välja ja seda fotot
tahtis ta ise kindlasti konkursile saada. Saadeti veel teisigi. Ja tuli teine
koht. Kui Merikese uurimistöö on
Saue tammikust, siis Merit Veersalu jagab koolivälist aega aeroobika
ja psühholoogiauuringu vahel. Kui
auhind käes, Fred Jüssi kuulatud ja
Aegviidust tagasi sõideti, siis vaatas
ta oma sõnul Fred Jüssist inspireerituna loodust ümberringi ja mõtles,

et nüüd võiks kohe minna pildistama. Just loodust. Sama mõtleb
Merike, kes oma uurimistööd edasi teeb ja sinna juurde ka kevadisi
ja suviseid pilte. Merit arvas, et kui
ta nüüd jalutama läheb, võtab fotoaparaadi alati kaasa. Sellise fotovõistluse auhinnad tulid neidudele
üllatusena, sest kohapeal tundusid
teiste mõned pildid palju ilusamatena. Kuid arvatavasti mõjutas hindajaid nende fotode suur formaat, mis
nüansid kenast esile tõi.
Saue Sõna: Millised on muljed, millega Aegviidust ära tulite ?
Merit Veersalu: Hästi tore oli,
niisugune mõnus meeleolu, pildid
oli fantastilised, sealsamas Aegviidu ümbruses sadades kohtades aastaringi tehtud. Vaadates tuli suvetunne peale.
Merike Lehissaar: Täpselt. Ja
igasuguseid huvitavaid mõtteid
tekkis – kuidas valgust ära kasutada, et võid aastaid ühte ja samasse kohta minna ja pildistada ja alati on erinev.
Neidude võidufotosid me
siinkohal ära trükkima ei hakka. Mustvalge ajaleht pole õige
koht. Istuge arvuti ette, vaadake
ülalpool kirjapandud aadressi ja
imetlege.

„KEVADPÄEV EUROOPAS“ SAUE GÜMNAASIUMIS
Üle 6000 Euroopa kooli tähistas
neljapäeval, 17. märtsil 2005.a.
Kevadpäeva Euroopas, kus Eestist
osales üle 50 kooli, nende hulgas
ka Saue Gümnaasium. Kolmandat aastat toimuva pedagoogilise
projekti „Kevadpäev Euroopas“
eesmärk on koolide õppekavadesse integreerida Euroopa Liidu
temaatikat, õppida tundma Euroopa Liidu arenguteid ning algatada õpilaste, õpetajate ja Euroopa liiduga seotud isikute vahel
arutelu – Milline on nende nägemus Euroopast ja Euroopa tulevikust ? 2005. aastal on kõne all Euroopa Põhiseadus.
Ulvi Urgard ja Tiia Niggulis
Projekti „Kevadpäev Euroopas”
juhendajad
Kuidas tähistati Euroopa Kevadpäeva Saue Gümnaasiumis?
Geograaﬁa- ja arvutiõpetusetundide integratsiooni käigus koostas 9c klassi võistkond
koosseisus Julia Koneva, Heli-Liis

Pihlak, Carolina Laos ja Gert Vatt
Power-Point programmis Euroopa Liidu liikmesriikide slaidiesitluse koos tunnikonspektiga ja esitas
selle 10. märtsiks Sihtasutuse Tiigrihüpe õppematerjalide konkursile „Õpime Euroopat tundma!“. Töö
saavutas esikoha ja pannakse kõigile kasutamiseks välja portaali Koo-

lielu. Saue Gümnaasium sai auhinnaks digifotoaparaadi. Toimus
nii õpetajate kui õpilaste viktoriin,
küsimused koostas Euroinfotelefon. Kümnele valikvastustega küsimusele vastasid 12a klassi õpilased
Keit Kasari ja Liina End, 8b klassist
Hannes Seermaa ja Indrek Reskov,
11a klassist Tarmo Prints Lisaks oli

koolidel võimalik ka ise üritusi korraldada.
Saue Gümnaasiumis oli välja
kuulutatud Itaalia aasta, mille lõpetas kultuurireis Itaaliasse. See oli
hea võimalus viia „Kevadpäev Euroopas“ läbi ühes EU liikmesriigis,
nautida kaunist kevadist loodust
ja uudistada ajaloolisi vaatamisväärsusi.
Kuna olime eelnevalt registreerunud „Kevadpäev Euroopas“ veebileheküljel, siis saame 15 minutit
olla nähtavad kogu Euroopale aadressil http://futurum2005.eun.org/
ww/en/pub/futurum2005/misc/
country.cfm, kus edukat reisi tutvustab lühikese kokkuvõtte ning
fotodega Heli –Liis Pihlak 9c klassist.
Nüüd jääme ootama kõikidele osalenud koolidele väljastatavat
tunnistust ja tunneme oma kordaläinud 2005. aasta Euroopa Kevadpäevast rõõmu!
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SAUE GÜMNASISTID EUROOPAT AVASTAMAS
Uudis, et Saue Gümnaasiumi
õpilased käisid märtsivaheajal
Itaalias, pole Sauel ilmselt enam
mingi uudis. Kõik ilmarändurid
õnnelikult kodus ja esmamuljed
õhinaga laiali jagatud. Märgatavalt enam huvitavad meid nüüd
reisi idee tagamaad ja need kasulikud kogemused, mis üheksapäevane viibimine Euroopa
teedel ja suurlinnades reisiseltskonnale andis. Seda enam, et 2/
3 koolilastest oli esimest korda
väljaspool Eesti piire. Nii vähemalt arvas Saue Gümnaasiumi
direktor JAAN PALUMETS, kelle käest toimunu kohta teavet saama läksin.
Saue Sõna
Et oleks selge, millest räägitakse, sain koopia reisikavast. 1. päeva varahommikul istutakse Sauel
bussi ja läbi Baltikumi jõutakse
õhtuks Poola pealinna Varssavisse. 2. päev viib läbi Poola Slovakkiasse, ööbitakse pealinnas Bratislavas. 3. päeval tuleb usinalt pead
vasakule-paremale-üles-alla keerutada, sest tee läbi Austri Alpide on muljetavaldav. Õige reisirosin ootab aga õhtupoolikul, kui
saabutakse Veneetsiasse, sõidetakse veetrammiga kesklinna, siis linnaekskursioon ja praamiga tagasi
ööbimiskohta Fusinasse. 4. päeva
hommikul algab sõit lõpppunkti, et
isiklikult veenduda – KÕIK TEED
VIIVAD ROOMA ! Abruzzi mägedes läbitakse 11 kilomeetri pikkune
Gran Sasso tunnel ja seal ta on – tuledesäras IGAVENE LINN ! Õhtune linnaekskursioon toob esimesed
muljed. 5. päev möödub Roomas –
Colosseum, Vatikan, Peetri kirik.....
reisikorraldaja leiab optimaalse
tee võimalikult palju nägemiseks.
Õhtul bussi ja sõit läheb Firenze
poole. 6. päev Firenzes, Arno jõe
kallastel – Toomkirik ja kellatorn,
Ponte Veccio sild ja Santa Groce kirik - aga juba kisub päev õhtusse ja
vaja sõita Pisa linna, et oma silmaga vaadata, kuidas sajandeid seisab
püsti viltune Pisa torn. 7. päev toob
varajase hommikusöögi – ja oh
häda ! – autobuss keerab esiotsa kodupoole. Itaalia jääb seljataha, Austria samuti, uni tuleb rändajatele
Bratislavas. 8. päev ja kodutee viib
Poolamaale, Bialystokki, kus saadetakse mööda viimane reisiöö.
9. päev – sõidetakse, sõidetakse, piiripunkt, sõidetakse, piiripunkt, sõidetakse, sõidetakse...
lõpuks on kodu !

Nii – reis on silme eest mööda
lastud ja minul küll tunne, nagu
oleksin ise kaasas olnud. Kahjuks
polnud. Seepärast sätin ennast direktorihärrat küsitlema.
Aga veel ei saa.
Ukse vahele ilmub nääpsuke
tütarlaps: „Kas tohin segada korraks? Millal on viimane aeg leht
ära tuua, kui me tahame esmaspäeval lehe välja anda? (Jutt on Saue
Gümnaasiumi ajalehest „Spikker“)
Millal peame ära tooma?“ (Meie
jutuajamine oli neljapäeval, 7. aprillil) Direktor: „Oi, esmaspäeval
tahate juba välja anda? Esmaspäeval toote, kolmapäeval saate.“ Leheneiu: „Aga kui homme toome,
millal siis saab?“ Direktor: „Sõltub
trükikojast, millal ma jõuan...“ Leheneiu. „Okei! Me just praegu teeme...“ Kaob uksevahelt.
Kooli ajalehest, almanahhist ja
Saue Gümnaasiumi tõsisest tööst
ümbruskonna hariduselu ajaloo väljaandmisel peab eraldi artikli kirjutama – jõuan mõelda
– ning sätin end uuesti reisi kohta küsimusi esitama. Ehk nüüd.....
aga ei. Heliseb telefon. Jaan Palumets: Ma korra vabandan (võtab
toru) – ja kool...tere... mitmendasse klassi....viiendasse? Kus te elate?
Keilas? Ja kus ta praegu käib, Sossis või?...kuidas on tunnistus?.....
viieline? no siis te peate minu juurde tulema...ja.. ja.. ma arvan, et kui
ta on ära lõpetanud, siis võtate dokumendid kaasa ja otsite direktori üles...need on kohapeal olemas..... muidugi, avalduse võite ka
varem kirjutada, siis on kindel, et
teid võetakse....jah, lepime kokku
ja siis....selge, teeme nii, kena, nägemist. (paneb telefoni ära) Meil on
kooli nii suur tung, meil käib iga
päev 330 õpilast väljaspoolt. Alates

Paldiskist, Turba, Nissi....vaat nüüd
jälle Keilast – kas saab viieline. Me
võtame põhimõtteliselt ainult neljaviielisi mujalt sisse... Mina: See on ju
hea! Koolijuhataja: No see on hea,
see on väga hea, aga kool on oma
niisuguse füüsilise piiri saavutanud.
Kui see ehitus nüüd käima läheb ja
algklasside maja tuleb, siis ehk saame midagi natuke teha, sest meil on
spetsiaalruume ka vaja ja... aga ega
me seda kooli eriti suuremaks ka
ajada ei taha. Koolis on praegu ikkagi ligi tuhat õpilast.
Siinkohal mõtlen, et direktori asjalikku, eesmärgikindlat juttu oma koolist peaks jätkama, aga
pidime ju rääkima Itaalia reisist. .
Miks selline reis ja miks Itaalia?
J. P. Üks minu lastest käib 21.
koolis ja kui ma vaatan 21. ja Saue
Gümnaasiumi, siis õpetusliku külje
pealt ja õpetajate professionaalsuse külje pealt ja koolikorraldusliku külje pealt erilist vahet ei ole.
Me oleme peaaegu identsed paljudes asjades, tulemused on meil ka
enam-vähem lähestikku – sõltub
aastast ja õpilaskontingendist. Vahe
on aga sellises silmaringis, sellises maailmatajumises natuke laiemalt. Ja seal on kaalukauss 21. kooli kasuks. Kasvatab ka ümbrus ja
kui nad tunnid lõpetavad, käivad
nad koos linna peal kus iganesdzässikontsertidel, näitustel...
Tähendab, arusaamine ümbritsevast on teistmoodi. Meil on see
natuke piiratud - kaheksas tund
lõppeb 16.05, mõnel on veel tunde,
koju jõutakse seitse, pool kaheksa
– muid võimalusi polegi. Seetõttu
oleme püstitanud ja ka välja öelnud sellise arvamuse – kui vähegi saab, püüame kooli poolt pakkuda õpilasele võimalust käia nendes
kohtades, mida ta raamatust loeb ja

ise näha. Me nimetame seda eurodimensiooniks, et igal aastal külastaksime ühte Euroopa Liidu liikmesriiki - vaatame kultuuripoolt,
tunnetame õhustikku. Tahame jõuda ka kohalikesse koolidesse. Algus
on tehtud – 30 õpilast ja kaks vastutavat õpetajat olid üheksa päeva Itaalias. Järgmise aasta kavad
on meil seotud Ateena ja Kreekaga. Aga me arvame, et siis lähme
lennukiga, et kauem kohapeal olla.
Kohapeal üürime bussi. Nii et õpilastel on aega valmistuda, raha
koguda(ka lapsevanematel).
Itaalia reisi kasudest selline näide. Mina andsin kõigile oma mobiili numbri, et kui midagi juhtub,
jääte grupist maha näiteks (Roomas
on 4,5 milj. elanikku), ei hakka nutma, ei hakka jooksma edasi-tagasi, ei paanikat - küsid karabinjeere
ja püüad sealt helistada. Me olime
Colosseumi juures, hakkas juba
hämarduma. Lugesime kaks korda grupi üle – kõik kohal. Läksime Viktor Emmanueli kompleksi
juurde, vaatasime Rooma sümbolit emahunti ja lähme bussi juurde tagasi – kaks õpilast puudu! Mis
nüüd teha? Juba pime, Colosseumi
juures ülelugemisest ligi neli tundi möödas. Siis heliseb mobiil.
Ütlevad, et nemad on ikka veel
Colosseumi juures. Olnud ülelugemise ajal kohal, jäänud grupi lõppu,
põiganud poodi fotokale patareisid ostma. Ja grupp kadunud! Läinud siis Colosseumi juurde tagasi,
püüdnud küsida telefoni turistidelt
ja karbineeridelt - ei saanud. Kuid ei
mingit paanikat. Panid rahad kokku, ostsid telefonikaardi, otsisid telefoni ja helistasid. See on ju kogemus, aga kogemuse kaudu õpitakse.
Nad ei sattunud paanikasse, lahendasid asja ära ja rõõm oli suur, kui
ma neile öösel järele läksin.
Võib öelda, et reis oli kõigile
kasulik, läbisime ju kaheksa riiki ja
kogemusi saavad kõik tulevikus kasutada. Aga väsitav muidugi.
Reis oli üks etapp selles euroopa dimensioonis, sellele eelnes
Itaalia tutvustamine gümnaasiumile. Meil käisid külas Itaalia saatkonna inimesed, Itaaliaga seoses oli
meil kunstinädal, nii et maaga tutvumine algab juba õppeaasta alguses. Kreekaga toimub järgmise
õppeaasta alguses sama. Praegu aga
jõuame riigieksamite perioodi.
Riigieksameid ei tohi segada.
Seetõttu teeme jutuajamisele lõpu.
Jätkame kindlasti tulevikus.
EDU SAUE GÜMNAASIUMILE !
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SAUE NOORUK CARL MURD
VAHETUSÕPILASENA AMEERIKAS!
Ühes Ameerika mõistes väikelinnas Alpenas (elanikke 100 000),
õpib vahetusõpilasena Saue linnast pärit noormees nimega Carl
Murd. Alpena High School’is
õpib palju noori – ainuüksi keskkooli osas ligikaudu 2000 õpilast.
Kui rääkisin Carliga tema kogemustest ja elust USAs, oli ta nõus
andma intervjuu ka Saue Sõnale.
Oled juba üle poole aasta Ameerika õppinud – millised
on seni Sinu positiivseimad elamused ?

Rainer Sternfeld
Saue Linnavolikogu
kultuuri- ja
hariduskomisjoni esimees
Elu on siin teistsugune kui
Eestis, Ameerikas võtavad inimesed elu kergemalt, on palju sõbralikumad ja avatumad. Näiteks poes
võib täiesti võõras inimene vastu
tulla ja hakata sinuga lihtsalt vestlema või siis möödaminnes märgib,
et sul on lahedad jalanõud ja uurib,
kust sa need said. Kohe kooliaasta alguses leidsin endale mitu väga
head sõpra. Ka nende pered on
väga abivalmid ja aitavad alati, kui
probleeme tekib.
Positiivne avastus oli ka see, et
tänu teistsugusele õppesüsteemile on ka õpetajatega siin paremad
suhted. Siin ei ole nii ranget tunnikorda, et tunni alguses kõik püsti
ja siis jälle istuma kamandataks
või kui tunnis räägid, tehtaks sulle märkus. Pigem püüeldakse selle
poole, et kõigil hästi läheks ja kõik
oma koolitöödega hakkama saaksid. Õpetaja peab tundi loenguvormis, kus ta annab edasi peamise, mida õpilasel on vaja teada ning
lisateadmised omandab õpilane ise
õpikutest, kui ta seda vajalikuks
peab. Samuti kuulab õpetaja tunni käigus ära õpilaste arvamused
ning sisuliselt töötab koos õpilastega materjali läbi. Siinsete õpetajatega saab rääkida ka oma isiklikest
probleemidest, nende jaoks sa oled
alati teretulnud, kui abi vajad.
Kas esineb ka raskusi ?
Muidugi vahel on ka raskusi. Kõige raskem asi minu jaoks
siia tulles oli kool, sest kõik on ju
võõrkeeles. Kuid see aeg läks paari kuuga mööda ning praegu olen
juba kohanenud ja hinded on väga
head.
Kui palju inimesed Eestist
teavad ?
Eestist siin kuigi palju ei teata.
Kõik arvavad, et me oleme ikka veel

tükike Venemaast ja kui kuulevad,
et me ei räägigi vene keelt, hakkab
neid see huvitama. Paljud esitavad
igasuguseid küsimusi keelest, seadustest ja riigikorrast ning ka inimestest. Olen isegi kohanud 4-5
inimest, kes on Eestis käinud ning
enamasti olnud väga üllatunud, et
Eesti polegi enam osa Venemaast ja
et meil on oma kultuur ning muidugi kaunis vanalinn.
Siinne pere, kelle juures
ma elan, on väga tore. Minu on
vahetusvanemateks on kaks suhteliselt heal järjel vanemat inimest,
ning vennaks on siin sakslasest vahetusõpilane. Vahetuspere on väga
kogenud, kuna mina olen neil juba
viieteistkümnes vahetusõpilane.
Kui Sauel peaks leiduma veel
noori, kes tulevikus tahaksid just
USAsse õpilasvahetusse minna,
siis millised on need põhilised
raskused ja ootamatud takistused,
millega nad peaksid arvestama?
USAsse vahetusõpilaseks tulles on kõige suuremaks raskuseks
raha (seda ütleb ka YFU ise), kuna
USA on vahetusõpilase jaoks kõige
kallim riik (peab arvestama umbes
120 000 krooniga). YFUga lepingut
alla kirjutades soovitakse juba ette
kindel olla, et vajamineva summa
kokku saad, sest sponsoreid pole
kerge leida.
Ainult sponsorite leidmisele ja
neilt sponsorluse saamisele ei tasu
loota, sest sponsorite otsimiseks kulub palju rohkem aega, kui sul seda
on. Sellega tuleb juba väga varakult
algust teha. Eelnevalt soovitaksin
välja uurida vahetusperes kehtivad
reeglid, nende kombed ja ootused sinu suhtes, samuti anda neile
omalt poolt teada, mida sina neilt
ootad. Selle teeb omalt poolt võimalikuks ka YFU, kes küsimustikele

toetudes püüab leida sulle sobilikku
peret, püüdes kokku viia inimesed,
kes omavahel sobiksid.
Millised on Sinu arvates põhierinevused USA ja Eesti gümnaasiumiõppe süsteemil ? Kuidas Sa
end õpilasena seal võrreldes Eestis õppimisega tunned ?
Testide põhjal määrati mind
siin 12. klassi. See tähendab, et lõpetan keskkooli aasta varem (Eestis käiksin alles 11. klassis). Kõige
suurem erinevus koolisüsteemis on
see, et õpilane valib keskkoolis endale ise ained, mida ta õppida tahab
ning mis vastavad tema tulevikuplaanidele. Igaks semestriks valitakse kuus ainet, vastavalt siis oma
huvidele – sel viisil on õpilased rohkem motiveeritud õppetööst
osa võtma. Tunniplaan on päevast päeva sama,
iga päev on kõigist valitud ainetest üks tund.
Koolis
töötab karjäärinõustaja, kelle juures on igaühel
olemas
oma toimik. Ta
proovib sind aidata valida ainete ja ka kolledžite vahel ning proovib leida koos sinuga sulle sobivaim
aine või eriala, mida õppida.
Siin on mu õppetulemused paremad. Vahetusprogrammi poolt
anti mulle ette vastav hinne, mille
ma pean saama ja hetkel on minu
hinded sellest kõrgemad. Muidugi
aitab kaasa see, et õpin aineid, mis
mind huvitavad.
Kuidas Sa oma vaba aega sisustad ?

Vabal ajal käin sõpradega
väljas, kuigi siin eriti palju vaba
aega ei ole. Läksin õppeaasta alguses jalgpalli mängima, seejärel
mängisin aasta keskel 4 kuud hokit,
kuid hooaeg sai nüüd läbi. Eriti tore
on see, et kui sul on mingi võistlus,
siis on alati staadion lapsevanemaid
ja sugulasi täis, kõik elavad hingega
kaasa ja osariigi televisioon kannab
seda mängu üle. Hea mängu korral
märgitakse sind ka lehes ära (High
School Sport on siin väga tähtis).
USA on maailmas laialt tuntud individualismi sümbolina,
kus tähtsaimale kohale on ühiskonnas tõstetud ükskikisiku saavutamisvajadus. Kuidas kogu see
süsteem Sind isiklikult mõjutanud ja Sinu isikuomadusi arendanud ?
Arvan, et mind isiklikult on
see väga palju tugevamaks ja enesekindlamaks muutnud, kuna juba
koolis saad ise otsustada, mida
õppida, mis sulle sobib ja mida sul
arvatavasti elus vaja läheb. Arvan, et
see on ka üks põhjusi, miks USA on
teaduses ja majanduses juhtival kohal – kõiki hakatakse suunama seda
teed pidi, milles nad head on. Sind
hakatakse juba noores eas oma ala
professionaaliks treenima. Inimesed on siin palju vabamad, kuna
nad on endas kindlad ja ei hooli suurt, mis teised neist arvavad.
Tänu sellele on nad palju avatumad
ning ausamad, kuna julgevad alati
öelda, mida nad mõtlevad.

Carl Murd elab 5 miili linnast
väljas – majas mis on 20m kaugusel
Lake Huronist (kuulub koos Ülemjärve, Michigani, Erie ja Ontario
järvega Suurjärvistusse). Kliima on
suhteliselt sarnane Eesti omale, kuid
suvi on pikem ja soojem kui Eestis,
kuna see algab umbes kuu aega varem ja lõpeb paar nädalat hiljem.
Talvel on siin tavaliselt 5-13 miinuskraadi ja pool meetrit und.
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, väljastas
ehitusload, arutas sotsiaalküsimusi, hinnapakkumisi,
reservfondist raha eraldamist
Linnavalitsuse 14.istung toimus 30. märtsil 2005 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 91.
2. Koondise 13-12 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 92.
3. Tule 13 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-le ELPEC elektrivarustuse komplektalajaama rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 93.
4. Hinnapakkumiste läbiarutamine ja kinnitamine.
Otsustati lugeda Saue Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimistöödele riigihanke korras töövõtja leidmise ja omanikujärelvalve
teostamise konkursil parima pakkumise teinuks summas 83 000
krooni (koos käibemaksuga) Tallinna Linnaehituse AS.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 94.
5. OÜ Saue Vesi 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 95.
6. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 12 294 krooni linnavalitsusse paigaldatava
fonoluku ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 96.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 97.
8. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 98.
9. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine.
Suurendati eelarve tulude osa:

* Eesti Kultuurkapitalilt – projektide läbiviimiseks
* SA Tiigrihüpe – inventari soetamine

36 000
5 188

* Rahandusministeeriumilt – õppelaenude kustutamiseks 139 192
* Sotsiaalministeeriumilt – hooldajatoetuse administree5 247
rimine
* Laekumised Saue Perekooli loengute läbiviimiseks
7 000
* Põhjamaade Ministrite Nõukogult – projekti läbivii15 000
miseks
kokku 207 627
Otsustati vastu võtta korraldus nr 99.
10. Saue linnas, Sauepargi tn 1A teenindusmaa määramine, katastriüksuse moodustamine, maa ostueesõigusega erastamine.
Erastatava maatüki suurus on 2 485m2, sihtotstarve ärimaa, maksustamishind 60 kr/m2.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 100.
11. Kaubandustegevuse registreerimine.
Majandustegevuse registris teeninduse tegevusalal tegutsemiseks
registreeriti:
•
FIE Margit Leetmaa, juuksuriteenus, Kütise 4, Saue;
•
FIE Sirje Vaigro, juuksuriteenus, Kütise 4, Saue.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 101.
12. Koondise tn 18T maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda Saue linnas Koondise tn 18 T asuv maaüksus
munitsipaalomandisse ärimaana.
13. Info.

Linnavalitsuse 15.istung (erakorraline) toimus 04.aprillil 2005 ja päevakorras olid
järgmised küsimused:
1. Hooldusteenuse osutamise lepingu ja hoolduspäeviku vormi kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 102.
2. Saue linna, Pärnasalu tn 31 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu alusel aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja krundi suuruste määramine.

Otsustati vastu võtta korraldus nr 103.
3. Info
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.

Saue Linnavolikogu ja Linnavalitsus

SAUE LINNAVALITSUS TEATAB

ÕNNITLEVAD

Detailplaneeringute avalik väljapanek Saue linnas
Saue Linnavalitsus korraldab Saue linna Pesmeli (Segu tn 4/6)
maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku
Saue Linnavalitsuse ruumides
(Tule tn. 7, esimese korruse fuajees) alates
esmaspäevast 25. aprillist kuni 8. maini k.a. tööpäevadel
kell 8.00 – 17.00
Detailplaneeringuga hõlmatav ala on AS Pesmeli
tootmisterritoorium suurusega 12 210 m²,
aadressiga Saue linn, Segu tn 4/6.
Detailplaneeringuga määratakse
uue tootmishoone ehitusõigus.
Krundile on planeeritud tootmishoone laiendus,
mis on mahult võrdne olemasoleva tootmishoonega,
parkla laiendus on ette nähtud uue tootmishoone ette.
Detailplaneeringute asjus vaadake ka SAUE SÕNA nr. 6 lk. 4

Leida Allsoo
Julia Laul
Salme Telliskivi
Aini Suuder
Leida-Elfride Lindjärv
Salme Vill
Elmar Kaasik
Aleksandra Marjamaa
Endel Maiste
Elmar Tomson
Hilja Otter
Hiines Udusaar
Daisy-Silvia Pello
Aita-Melane Kalme
Halvi Sulg

91
88
87
86
86
85
85
84
83
83
83
83
82
81
81
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SAUE LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

17. märts 2005 nr 52

Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele
Vastavalt “Perekonnaseaduse” § 105, “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 lg 1 p 2, § 9 lg
1, § 13, § 23, § 26 lg 1 p 7, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg1, § 22 lg 1
p 5 ja lg 2 ning Saue Linnavalitsuse ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu

m ä ä r a b:
1. Kinnitada alljärgnev hooldusteenuste
osutamise tingimused ja kord Saue linna
eakatele ja puuetega inimestele.
2. Kinnitada hooldusteenuste loetelu ja kirjeldus vastavalt lisale.
3. Saue Linnavalitsusel kinnitada:
3.1 hooldusteenuse osutamise lepingu
vorm;

3.2 hoolduspäeviku vorm.
4. Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 20. mai 1999. a määrus nr 51 “Koduteenuste osutamine Saue linnas“.
5. Määrus jõustub 01.04.2005. a.
Rafael Amos
Volikogu esimees

Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele
§ 1 Määruse reguleerimisala
Käesolev kord sätestab hooldusteenuste
osutamise tingimused ning majanduslikud
ja õiguslikud alused, hooldusteenuste loetelu ning reguleerib hooldusteenuste osutamisest tekkivaid lepingulisi suhteid.
§ 2 Mõisted
1. Hooldusteenus - isikule lepingu alusel
kodustes tingimustes osutatavad teenused,
mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
2. Hooldustöötaja - hooldusteenuseid osutav linnavalitsuse töötaja.
3. Hooldaja- linnavalitsuse korralduse alusel 18- aastase ja vanema raske või sügava
puudega inimesele määratud teovõimeline
isik ööpäevaringse või igapäevase hooldusteenuse osutamiseks.
4. Hooldajatoetus - kohaliku omavalitsuse
eelarvest makstav toetus 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale.
5. Hoolduspäevik – hooldatava tervisliku
seisundi, tema koduste elamistingimuste ja
lähedaste kontaktandmete kohta koostatud
andmekogum, mille alusel töötatakse välja
hooldusplaan. Koosneb kliendi kaardist,
toimetulekuvõime hindamisest ja hooldusplaanist. Hoolduspäeviku hoidmisel garanteeritakse andmekaitse.
§ 3 Hooldusteenuste osutamine
1. Hooldusteenuseid osutatakse kodustes
tingimustes kõrvalabi vajavatele Saue linnas
elukoha registreerinud eakatele ja puuetega
inimestele.
2. Hooldusteenust taotlev isik esitab linnavalitsusele:
2.1 avalduse, mi1les põhjendab oma soovi
abi saada. Hooldusteenuse vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased, lähedased või meditsiinitöötaja;
2.2 arstliku ekspertiisi otsus (puudega inimesele);
2.3 isikut tõendav dokument;
2.4 rehabilitatsiooniplaan (kui on olemas);
2.5 ettepanek (nõusolek) hooldaja isiku
osas.
3. Hooldaja esitab linnavalitsusele:
3.1 avalduse, millega tõendab oma nõusolekut tema hooldajaks määramise kohta;
3.2 isikut tõendav dokument;

3.3 töötu kaart (kui on töötu).
4. Peale avalduse või teate saamist on linnavalitsuse vastav ametnik või teda asendav
või tema poolt volitatud isik kohustatud
ühe nädala jooksul võtma kontakti hooldusteenust vajava isikuga ja selgitama välja
tegeliku olukorra ja vajadused. Vajadusel
kaasatakse perearst ja hooldustöötaja.
5. Hooldusteenuseid osutatakse ning hooldustöötaja või hooldaja määratakse linnavalitsuse korralduse alusel.
6. Hooldusteenuste loetelu ja kirjeldus kinnitatakse käesoleva määruse lisas 1.
7. Hooldajal on õigus saada hooldusteenuse
osutamise eest hooldajatoetust.
8. Hooldusteenuse määramisest keeldumise
otsusest teavitatakse teenuse taotlejale viie
tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
§ 4 Hooldajatoetuse maksmine
1. Hooldajatoetust makstakse igakuiselt 18aastase ja vanema raske või sügava puudega
inimese hooldajale.
2. Hooldajatoetust makstakse isikule, kes
tagab 18-aastasele ja vanemale sügava või
raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või ööpäevaringse järelevalve.
3. Linnavalitsuse vastava ametniku või teda
asendava isiku ettepanekul võib Saue Linnavalitsus oma korraldusega:
3.1 keelduda hooldusteenuse määramisest
kui linnavalitsusele esitatud taotlus ei ole
põhjendatud;
3.2 lõpetada hooldajatoetuse maksmine kui
hooldaja ei ole täitnud lepingulisi kohustusi, hooldaja või hooldusteenust vajav isik on
avaldanud soovi hooldamise lõpetamiseks,
hooldusteenust vajava isiku hooldekodusse
paigutamisel või elukoha muutumisel;
3.3 peatada hooldajatoetuse maksmine kui
hooldusteenust vajav isik viibib haiglas rohkem kui üks kalendrikuu.
§ 5 Hooldusteenuste osutamise lepingu
sõlmimine ja hoolduspäeviku täitmine
1. Linnavalitsuse, hooldusteenust vajava ja
hooldusteenust osutava isiku vahel sõlmitakse kirjalik leping, kus igal konkreetsel
juhul lepitakse kokku osutatavate teenuste
loetelu, kestvus, tingimused, poolte õigused
ja kohustused. Lepingu vormi töötab välja
linnavalitsus.

2. Leping sõlmitakse linnavalitsuse vastava
ametniku või teda asendava isiku ettepanekul taotluses märgitud tähtajaks või arstliku
ekspertiisi komisjoni otsuse alusel määratud tähtajani.
3. Lepingu tähtaja möödumisel tuleb hooldusteenust vajava isiku huvidest lähtudes
lepingu tingimused üle vaadata ning otsustada ühtlasi ka lepingu pikendamise või
1õpetamise küsimus.
4. Lepingut võib täiendada, muuta või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks
tekib põhjendatud vajadus (hooldusteenust vajava isiku tervenemine, haiglasse või
hooldekodusse paigutamine jne).
5. Iga hooldusteenust vajava isiku kohta
vormistatakse hoolduspäevik.
6. Hoolduspäeviku täidab linnavalitsuse
vastav ametnik või teda asendav isik.
7. Hoolduspäeviku vormi töötab välja linnavalitsus.
§ 6 Hooldustöötaja tegevuse alused
1. Hooldusteenuste osutamiseks sõlmib linnavalitsus töölepingu hooldustöötajaga.
2. Hooldustöötaja töökoormus oleneb
hooldusteenust vajavale isikule osutatavate teenuste mahust, hooldusteenust vajava
isiku vanusest, vaimsest ja füüsilisest seisukorrast.
3. Ühe hooldustöötaja põhikoormuseks on
hooldusteenuse osutamine 8-12 hooldusteenust vajavale isikule (v.a. lamavad haiged).
4. Hooldustöötajate alluvus määratakse linnapea poolt ameti- või tööjuhenditega.
5. Hooldustöötaja peab olema terve, omama head suhtlemisoskust, hooldustöö kogemusi ja sotsiaalhoolekandealast haridust.
6. Hooldustöötaja kannab materiaalset vastutust talle usaldatud rahaliste vahendite
kasutamise eest.
7. Kõik hooldustöötajale esitatavad nõuded,
tema õigused ja kohustused vormistatakse
ameti- või tööjuhendis, mis on töölepingu
lahutamatu osa.
8. Hooldustöötaja hoiab saladuses tööülesannete täitmisel teatavaks saanud hooldusteenust vajavate isikute isikuandmeid ning
andmeid nende isikliku elu kohta.
(Järg 13 lk)
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Hooldusteenuste osutamise tingimused ja kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele
(Algus 12. lk)
§ 7 Hooldaja tegevuse alused
1. Hooldaja määratakse hooldusteenust vajava isiku ettepanekul ja nõusolekul.
2. Hooldaja tegelik elukoht (asukoht) on
oluline tingimus hooldusküsimuse otsustamisel.
3. Hooldaja peab olema empaatia- ja vastutusvõimeline ning usaldatav.
4. Hooldaja peab olema hea asjaajaja ja
suhtleja, hea pingetaluvusega.
5. Hooldaja lähtub oma tegevuses hooldusteenust vajava isiku huvidest, teeb koostööd
hooldusteenust vajava isiku sugulaste, lähedaste ja linnavalitsuse sotsiaaltöötajatega.
6. Hooldaja kannab materiaalset vastutust
talle usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest.

7. Hooldaja peab hoidma saladuses hooldusteenuste osutamisel teatavaks saanud
hooldusteenust vajava isikuandmeid ning
teavet tema isikliku elu ja tervise kohta.
§ 8 Järelvalve
Hooldusteenuste osutamise üle teostab
järelvalvet linnavalitsuse ametnik vastavalt
ametijuhendile või teda asendav isik vastavalt vajadusele.
§ 9 Finantseerimine
1. Hooldusteenuseid osutatakse hooldusteenust vajavale isikule linna eelarvelistest
vahenditest.
2. Hooldustöötajale makstakse linnavalitsuse poolt töötasu vastavalt sõlmitud
töölepingule.

3. Alates 01.04.2005. a kuni 31.12.2005. a
makstakse hooldajatoetust riigieelarvest
sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite summast.
4. Alates 01.04.2005. a kuni 31.12.2005.
a makstakse hooldajatoetust vastavalt
200,00 (kakssada) krooni raske puudega
inimese hooldajale; 420,00 (nelisada kakskümmend) krooni sügava puudega inimese hooldajale.
5. Alates 01.01.2006 kinnitatakse hooldajatoetuse suurus linnavalitsuse korraldusega
linnaeelarve kinnitamisele järgneva kalendrikuu jooksul.

Hooldusteenuste loetelu ja kirjeldus
Saue Linnavolikogu 17.03.2005. a määruse nr 52 LISA

1. Koduabi
Abistamine koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, (koristamine; toidu, ravimite, esmatarbekaupade
ja kütte hankimine; riiete hooldus; informeerimine ja abistamine asjaajamisel; regulaarne toetamine jms) välja arvatud füüsilist
kontakti vajav abistamine.
2. Isikuabi
Lisaks koduabi teenuse tegevustele abistamine ka niisuguste toimingute sooritamisel,

Määrust kommenteerib
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
Info tel 6 790 174, 6 790 176

Alates 1. aprillist maksab sügava ja
raske puudega inimeste hooldajatoetusi Saue Linnavalitsus.
Saue Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad
külastavad aprillikuu jooksul raske ja sügava puudega inimesi nende kodudes ning
hindavad kõrvalabi iseloomu ja vajadust.
Koostavad hooldusplaani ning sõlmivad
hooldaja ja hooldatavaga hooldusteenuste
osutamise lepingu.
Hooldajatoetuse maksmine toimub hiljemalt aprillikuu lõpuks, edaspidi hakkab
igal kalendrikuul hooldajatoetus laekuma
hooldamist osutava isiku arveldusarvele.
Toetuse suuruseks on 2005. a. raske puudega inimese hooldajale 240 krooni ja
sügava puudega inimese hooldajale 400
krooni ühes kuus.
Hooldajate eest, kelle vanus on alla
vanaduspensioniiga, maksab sotsiaalmaksu Saue
Linnavalitsus. Neile hooldajatele tagatakse ka ravikindlustus.

mis nõuavad inimesega füüsilist kontakti (nt riietamine, ihu pesemine, mähkmete
vahetamine, juuste lõikamine, küünte lõikamine, habemeajamine jms).
3. Isiklik toetamine
Ennekõike päevane hooldamine inimese
kodus, perega koos elavatele, kuid seisundi tõttu pidevat järelvalvet ja/või tuge vajavatele eakatele ja puuetega inimestele, kellel
pole võimalik väljaspool kodu liikuda.
4 Eritransport
Hooldusteenust vajava isiku (§3 p 1) trans-

Tähelepanu!
Kiirema teenindamise huvides palun võtta ühendust Saue Linnavalitsuse
sotsiaaltöötajatega nendel hooldajatel ja
kõrvalabi vajajatel, kellega tänaseni ei ole
veel kontakti võetud.

Puude raskusastme määramine
elukohajärgses pensioniametis
Alates 1. aprillist peab inimene, kes
soovib puude raskusastet taotleda,
pöörduma elukohajärgsesse pensioniametisse varasema perearsti asemel.
Saue linna elanikke teenindab
Tallinna Pensioniamet aadressil Pronksi 12, Tallinn,
info tel 6 975 100,
vastuvõtuajad E 8.30-18.00, T,K,N 8.3016.30, R 8.30-13.00.
Lisaks peab puude raskusastet ja toetusi taotlev inimene eelnevalt täitma arstliku
ekspertiisi vormi (blanketid pensioniametis). Varem täitis kogu dokumentatsiooni

portimine väljaspool kodu osutatava sotsiaalteenuse juurde (nt sauna, päevakeskusesse, raviasutusse, jms).
5. Toitlustamine
Hooldusteenust vajava isiku (§3 p 1) sooja
toiduga kindlustamine vastavalt vajadusele
(mitu korda päevas, kelle kulul).
6. Pesemine
Pesemisvõimaluse kindlustamine inimestele, kes ei suuda ennast ise pesta või kellel
pole elukohas pesemise võimalusi.

perearst. Pensioniamet edastab taotluse terviseseisundi kirjelduse saamiseks isiku arstliku ekspertiisi vormil olevale arstile viie
tööpäeva jooksul. Eelnevalt peab pensioniameti töötaja inimesele selgitama, et kui
tema perearstil ei ole piisavalt andmeid terviseseisundi kirjeldamiseks, tuleks tal kiiresti arsti poole pöörduda.
Arst saadab täidetud terviseseisundi
kirjelduse pensioniametile kümne tööpäeva jooksul hetkest, mil pensioniametilt on
teade tulnud. Kui arstil puuduvad andmed
teatud küsimuste juures, siis on ta kohustatud seda sinna märkima. See on vajalik, et
mitte koormata perearsti puude raskusastme taotleja otsimiseks temalt viimaste ja
täpsemate terviseandmete saamiseks. Kui
andmed puuduvad ja inimene ise ei pöördu
eelnevalt arsti poole, siis tehakse puude raskusastme määramise või määramata jätmise otsus olemasolevate andmete põhjal.
Kui inimene taotleb korduvekspertiisi
ning eelmise ekspertiisiga võrreldes ei ole
tema terviseseisund muutunud, siis ei pea
arst täitma uuesti kogu terviseseisundi vormi. Piisab kui arst teavitab pensioniametit sellest, et taotleja terviseseisundis muutusi ei ole.
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Heakorraaktsioon S A U E P U H T A K S kulgeb edukalt !

LINN KAUNIMAKS – SEE ON JU LOOMULIK!
Saue linn on ilus, puhas ja korras väike linnake, kus linnaelanikel hea ja mugav elada. Selleks,
et see kõik oleks veelgi parem
ja mõnusam, saab igaüks meist
– iga linnakodanik - ise kaasa
aidata. Meie elukeskkonna parendamiseks on Linnavolikogu heaks kiitnud rea eeskirju,
mis on igaühele meist kohustuslikuks täitmiseks.

Diana Kooskora
Saue Linnavalitsus
Saue linna heakorraeeskirja järgi on:
• heakorra tagamiseks keelatud hoida kütte-, ehitus- või
muud materjali kinnistul eespool ehitusjoont või ladustada ja hoida neid väljaspool
kinnistu piiri. Erandkorras
on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jms mahalaadimine üldkasutatavale terri-

tooriumile tingimusel, et ei
takistata jalakäijate ja sõidukite liiklust ning materjal teisaldatakse 48 tunni jooksul
(erandjuhtudel linnavalitsuse loa alusel);
• ehitise või kinnistu omanik
kohustatud hoidma korras
oma kinnistu, kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu
risustamise vältimiseks;
• ehitise või kinnistu omanik
kohustatud teostama heakorratöid (tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedustõrje, muru
ja rohu niitmine) krundiga
külgneval või piirneval puhastusalal (ala, mis ulatub ristisuunas krundi piirist tee või
tänava servani);
• kinnistu omanik kohustatud
tagama hoonel õige numbrimärgi olemasolu ning selle
valgustatuse pimedal ajal.

Saue linna jäätmehoolduseeskirja järgi:
• peavad jäätmevaldajad omama/või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või
jäätmekäitluslepingu alusel
kasutama ühiseid jäätmemahuteid. Jäätmemahutid peavad olema paigutatud kõva
kattega alusele;
• tuleb jäätmemahutid paigutada territooriumile, kus
jäätmed on tekkinud, v.a juhul, kui jäätmed paigutatakse
lepingu alusel kasutatavatesse

ühistesse jäätmemahutitesse;
• vastutab mahutite korrashoiu
ja puhtuse eest nende omanik või rentnik, kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
Armsad kaaslinlased – vaadake kriitilise pilguga üle krundiga piirnevad/külgnevad alad
ning oma kinnistu territoorium, kõik seal peal olev, esteetiliselt ning ehitusjoone suhtes.
Vaadake üle piirdeaiad, vajadusel parandage, värvige. Väga
tähtsal kohal meie igapäevaelus
on prügikastid/konteinerid meeldivam on neisse prügi panna, kui need on värvitud, terved,
kaaned korralikult suletavad.
Prügikonteinerite koht peaks
olema mitte kuidagi, ligadilogadi tänava ääres kinnistu piiridest väljaspool, vaid kinnistu
territooriumil kõva kattega alusel prügiautole ligipääsetav.
Kaunist kevadet ja jõudu
tööle!

Keskkonnaprojekt „Jäätmed – tarbimise pahupool”
Saue linna üheks tegevusprioriteediks on praegu jäätmete sorteerimine. See on väga oluline töö
ning saab olla tulemuslik vaid siis,
kui muutub inimeste suhtumine
ja mõtteviis. Inimeste mõtteviisi
ja harjumuste muutmine on suhteliselt keerukas ning kui täiskasvanu jätkab prügisse suhtumist
vanaviisi, ei õpi ka laps kaasaegset mõttelaadi.
Inger Urva
Projektijuht, keskkonna- ja
halduse peaspetsialist

Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks käivitati projekt „ Jäätmed
- tarbimise pahupool”, mille eesmärgiks on kasvatada keskkonnahoidlikku
tarbijamentaliteeti, toetada keskkonda arvestava
tarbimisstruktuuri arengut ja kujundada kasvatus- ja haridustööga
inimeste keskkonnaalaseid väärtushinnanguid.
Projekti on kaasatud Gümnaasium, lasteaed, kõik Saue linna elanikud.
Koordinaatoriteks Saue Güm-

Kui loovutad romuauto tasuta - osaled
TOYOTA YARISE loosimises!
5. aprill kuni 15.mai toimub autoromude kogumise
kampaania,
mille käigus on võimalik TASUTA transport autoromu
äraveoks. Kampaaniaks registreerumine on alanud. Tasuta
transpordi tellimiseks tuleb helistada tööpäeviti
AS Kuusakoski klienditeeninduse telefonile 62 58 666.
Romusõiduki äravedamisel tuleb esitada isikut tõendav
dokument. Esmakordselt kampaania käigus TASUTA
autoromu loovutanud klient osaleb keskkonnasõbraliku
väikeauto TOYOTA YARISE loosimises. AS Kuusakoski
autoromude kogumise kampaania reeglitega saad tutvuda
nende koduleheküljel: www.kuusakoski.ee.
Kasuta pakutud võimalust - saad romust lahti ja hoovigi
nägusamaks !

naasiumi õpetajad Ulvi Urgard,
Grete Põldma, Malle Liiv, Andra
Salutee, Saue linnavalitsusest lastekaitse ja noorsootöö spetsialist
Anneli Ritsing.
Projekti käigus toimuvad lastele vestlused teemal: „Mis on
jäätmed ja kuidas neid sorteerida?” ja linnaelanikele loeng teemal: „Jäätmete liigiti kogumine,
sh kompostimine”.
Veebruarikuus koguti õpilaste poolt olmes tekkinud prügi
ning viidi läbi prügiskulptuuride võistlus.
Võistlus toimus kolmes vanuserühmas 4. – 6. kl; 7. – 9. kl; 10. - 12.
kl. Kohad jagunesid alljärgnevalt:
esimene vanuserühm:
I koht 4a klass tööga „Samsungi
sügisene telekas”
II koht 6a klass „Uue-aja mööbel”
III koht 5c „Teibitud maja”
teine vanuserühm:

Standardile mittevastav
600 l jäätmekonteiner
ERITI SOODSA
HINNAGA otse tehasest.
Hinnad alates 1300 krooni.
AS Rotosplast, Tule tn.17
76505, Saue

I koht 8a klass „Uudised”
I koht 8b klass „Arvuti”
II koht 7a „Hiinapärane söögilaud”
III koht 9b „Katapult”
kolmas vanuserühm:
I koht 12b „Romantika Veneetsias”
II koht 10b „Pisa torn”
III koht 12 a klass „Prügikoll”
Lähiajal toimub prügiskulptuuride võistluse võitjate autasustamine.
Saue Gümnaasiumi õpilased
koristavad Keila maanteeäärset ala.
Tublimatele koristajatele korraldame jäätmekäitlust tutvustava väljasõidu Harjumaa piires.
Projekti käigus viiakse läbi veel
rida toredaid ja õpetlikke üritusi lasteaias ja Saue Gümnaasiumi
algklassides. Toimuvat kajastame
edaspidise tegevuse käigus.
Tänan tublisid koordinaatoreid ja projektis osalejaid.

KORISTAN
VANAMETALLI
52 81 268
Boriss

SPORT/VABA AEG
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KAKS KANGET PANEVAD
RINNAD KOKKU
Umbes kuu aega tagasi saatis Saku Hokiklubi kutse Saue linnale väljakutse sõpruskohtumise korraldamiseks jäähokis Saku ja Saue jäähokivõistkondade vahel.

Allan Pihlak
Saue Linnavolikogu
spordikomisioni esimees.
Ajendiks sai info, et
Saku klubi mängib
juba mõnda aega
harrastajate liigas.
Samuti on sauekaid
nähtud mängimas
sama liiga erinevates
võistkondades. Kutse
sai Sauelt pärit jäähokimängijate poolt
Saue harrastushoki mängijad vahetusvastu võetud. Ülipingil järge ootamas.
malt positiivselt suhtusid ürituse korraldamisse Saue linnavõimud, kes on ka juba üritusele oma õla alla pannud.
Ükskõikseks ei ole jäänud ka Saue ﬁrmad, kelledele Saue linna imago tähtis
on.
Tänaseks on oma sponsorabi osutanud alljärgnevad ﬁrmad:
AS PR Reklaam, AS Toode, AS Arco Transport Grupp, AS Saue EPT, AS
Sautec (Metsatehnika), OÜ Morelia (Saue Kaubakeskus), OÜ AB Metall, AS Remoluft, AS Saue Auto.
Kuid ega sellega nimekiri suletud veel ole...

Sõpruskohtumine toimub Premia Jäähallis 1. mail
2005.a.
Pealtvaatajatele korraldatakse tasuta transport võistluspaika ja tagasi.

Saue võistkonna kandidaadid:
1.Janno Niemi
2.Priit Rauks
3.Mart Ojapõld
4.Tiit Kivisaar
5.Peter Hiir
6.Heros Kressa
7.Urmas Rohtla
8.Tiit Einberg
9.Evald Brenner

väravavaht
kaitsja
kaitsja
kaitsja
kaitsja
kaitsja
kaitsja
kaitsja
ründaja

10.Hardi Brenner
11.Tanel Müürsepp
12.Egert Kivisaar
13.Rene Lääts
14.Toomas Uibo
15.Marko Pikkaar
16.Erki Pajundi
17.Andrus Pihlak
18. Rain Allikvee

15. aprill 2005

V SÜDAMEJOOKS
toimub 23. aprillil 2005
Nõmme Spordikeskuses
Registreerimine ja osavõtutasud
• Eelregistreerimist ei toimu!
Iga osaleja täidab kohapeal osavõtukaardi.
Registreerimine jooksule lõpeb pool tundi enne starti
• Osavõtutasu
- 25 EEK lastejooksudel
- 50 EEK põhijooksul/ naistejooksul/ avatud rajal
- Mini-ja tillujooksud tasuta
- Grupis iga 11. liige tasuta kui grupp registreerib ennast
jooksule enne 22. aprilli maili teel: aktiivikas@hot.ee

Ajakava
Aeg
10.45
10.50
11.00
11.10
11.30
11.45
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
13.00
13.05

Tegevus
Vanus Distants
V Südamejooksu pidulik avamine
Tilluaeroobika
Tillujooks
3-4 a.
200-300 m
Minijooks
5-6 a.
300-400 m
P-T s. 1997-98
7-8 a.
1 km
P-T s. 1995-96
9-10 a. 1 km
P-T s. 1993-94
11-12 a. 1 km
P-T s. 1991-92
13-14 a. 1 km
Eesti Capoeira Föderatsiooni brasiilia võitluskunsti esinemine
Soojendusaeroobika
Lastejooksude autasustamine
PÕHIJOOKS / NAISTEJOOKS
5 km
AVATUD RADA
5 km
Sörkijad, kõndijad - ilma ajavõtuta
14.00 Autasustamine, lõpetamine

JÜRIPÄEVA
ORIENTEERUMINE
ehk

ründaja
ründaja
ründaja
ründaja
ründaja
ründaja
ründaja
ründaja
ründaja

Ürituse peakorraldajaks Spordiklubi THK-88, kaasa aitab Saue Huvikeskus.

TUGRIKUJAHT
reedel, 22. aprillil
Saue kooli staadioni kõrval

Kutsume kõiki omadele kaasa elama!

Saue Päevakeskus korraldab
kasutatud riiete, nõude, kodumasinate ja mööbli kogumise ja jagamise. Tuua saab riideid, mänguasju, nõusid jms väiksemamahulist 2 4. maini. Jagamine toimub 6.mail.
Saue Päevakeskus on avatud 9-17. Suuremate asjade, sh mööbli
äraandmise saate kokku leppida tel 65 95 070.
Palume tuua ainult neid asju, mis Teile ei sobi, mitte neid, mis Teile ei kõlba.
Katkiste, määrdunud ja vanade asjade koht on prügikastis.

Nöörirada kell 8.30 – 13.00
Tugrikujahi algus kell 19.00

Võidab see, kellel on kõige rohkem õnne!

Korraldab: SK Saue Tammed. Lisainfo 50 82 973 ja kohapeal.
Soovitav on eelnev registreerimine.
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Laupäeval, 30. aprillil algusega
kell 19.00
kutsub
Saue Jõgisoo Haridusseltsi
näitetrupp teid
Saue Gümnaasiumi saali vaatama
A. Perandi vaatemängu

15. aprill 2005

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. 2004.a. toimus ka Sauel tehase laiendus, mille tulemusena
suurendati tööstusmaitseainete tootmist.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast -aastasse ja moodustab üle 80 % tootmismahust.

“TOHIKU JUULA ÄMM”

Seoses maitseainete tehase laienduse ja tootmise kasvuga
vajame töötajaid järgmistele ametikohtadele

neljas järgus
pääsmed hinnaga 25 krooni
müügil 1 tund enne algust

MAITSEAINESEGUDE SEGAJAID
kelle töö ülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine, segamine ja ettevõtte sisene transportimine

SAUE – SAKU
sõpruskohtumine jäähokis
toimub
Pühapäeval, 1. mail 2005.a.
kell 14.00
Premia jäähallis
Pealtvaatajate buss väljub 12.30
Saue Linnavalitsuse eest
ja toob peale mängu Sauele tagasi.
Transport on tasuta.
Sõpruskohtumist toetavad:
Saue Linnavalitsus; AS PR Reklaam;
AS Toode: AS Arco Transport Grupp;
AS Saue EPT; AS Sautec (Metsatehnika);
OÜ Morelia (Saue Kaubakeskus);
OÜ AB Metall; AS Remoluft;
AS Saue Auto
Ürituse läbivija: Hokiklubi THK-88

SAUE PUIDU OÜ
(Kesa 20, Saue)

PAKENDAJAID - TRANSPORTTÖÖLISI
kelle töö ülesanneteks on maitseainete pakkimine nn. suurpakendisse ja ettevõtte sisene materjalide
transportimine
EELDAME
valmisolekut tööks mitmes vahetuses
täpsust ja vastutustunnet
soovi õppida ja omandada uusi oskusi
head füüsilist ettevalmistust
KASUKS TULEB
töökogemus toiduainetetööstuses
tõstukijuhi tunnistus
OMALT POOLT PAKUME TÖÖTAJATELE
motiveerivat töökeskkonda
koolitust ja arenguvõimalusi
palka ja lisatasu vastavuses töötulemustega
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24
A Saue 76505 või E-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.ee märgusõnadega “ Segaja ” või “ Pakendaja “

Müüb
saematerjali, voodrilauda,
põrandalauda jm höövelmaterjali.
Samas ka hööveldus- ja saagimisteenus
tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 6709 183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee
METALLMÖÖBLI FIRMA SAUEL
VAJAB KOMPLEKTEERIJAID
SOOVITAVALT NAISTERAHVAD
PÄEVASED JA ÕHTUSED
VAHETUSED

COFFEE CAROLINE
SAUE KAUBANDUSKESKUSES
RIDVA 15
AVATUD: E- R 9.00- 22.00
L 12.00- 22.00
* MAITSVAD LÕUNAD
* A LA CARTE ROAD
* KULINAARIA-JA KONDIITRITOOTED
* PEO- JA PEIELAUDADE TELLIMINE
*Toit ka kaasa
TEL. 6596 120, GSM. 555 71116
COFFEECAROLYNE@HOT.EE

AS ARCO
TULE 13 76505
TEL. 6 709 616

Väike mööbliﬁrma Sauel
Ootab tööpakkumisi.
Asume Kasesalu 4
565 03 228
Jaanus

Otsime koristajat
50 m2 pinda üks kord nädalas.
Tel. 65 96 547

Kallist
ASTRA REBAST
Leinab Saue kogudus

SOOVIAVALDUS SAATA

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: leht@saue.ee
Kujundus ja trükk: AS Spin Press
Tiraaž 1650

