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On traditsiooniks saanud, et Eesti Vabariigi sünnipäeval peetakse Sauel
meeles neid, kes Eesti vabaduse eest langenud. 24.veebruaril asetasid Saue
Linnavolikogu esimees Orm Valtson ja linnapea Ero Liivik Kaitseliidu
auvahtkonna saatel pärja Eesti vabaduse eest langenute mälestuskivi
jalamile. Linnapea esines lühikese sõnavõtuga. Samuti võttis sõna ning
asetas kimbu Isamaaliidu Saue osakonna poolt volikogu aseesimees Urmas
Viilma. Peale pärja panekut mindi osa saama Eesti Vabariigi 88.aastapäevale
pühendatud jumalateenistusest Saue Vabakirikus.
Vabariigi aastapäeva tähistamisest loe lk. 3
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UUDISED

MEIE PRESIDENT AUTASUSTAB TRADITSIOONILISELT EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVAL
TEENEKAID INIMESI. TOIMETUSELE TEADAOLEVALT AUTASUSTATI
KA NELJA SAUE ELANIKKU:

DAANIEL MÄRTMAA - Riigivapi teenetemärgi IV klass
SIGFRIED UDRIS - Kotkaristi V klass
HERMAN SIMM - Valgetähe teenetemärgi IV klass
KAI AMOS - Valgetähe teenetemärgi V klass
ÕNNITLEME KÕIKI AUTASUSTATUID !
SAUE SÕNA TOIMETUS PALUB LINNAKODANIKEL ANDA TEADA, KAS MEIE LINNAS ON VEEL INIMESI,
KEDA SEEKORDSEL AASTAPÄEVAL AUTASUSTATI.

Viimaste kuude jooksul on linnavalitsuses käinud
palju ühistranspordikorraldusega seotud asjamehi, linnavalitsuse ametnikud külastanud vastavaid ametiasutusi. Püütakse leida teid ja võimalusi
olukorra parandamiseks. Mõne firma, mõne asjaosalisega on tekkinud konstruktiivne ja lubav
koostöö, mõnega asjaajamine vindub.
Nokk lahti – saba kinni, saba lahti – nokk kinni, ütleb
vanarahvatarkus.
Selle kinnituseks saabus linnavalitsusse kiri, mille allpool ära
toome.

SAUE LINNAVALITSUSELE
AS SEBE on alates 01.jaanuarist 2006.a. teenindanud
Harju maakonna bussiliine:
1. Liin nr.301 Tallinn – Harku – Keila – Paldiski
2. Liin nr.302 Tallinn – Vääna-Jõesuu – Keila-Joa – Laulasmaa –
Paldiski
3. Liin nr.303 Tallinn – Saue – Keila – Klooga – Paldiski
4. Liin nr.304 Tallinn – Rannamõisa – Vääna-Jõesuu
Tegemist on kommertsliinidega, mis peavad toimima majandusliku
isetasuvuse põhimõttel – piletitulu peab katma kulud, seejuures
ilma ettevõttevälise rahalise toetuseta.
Kahjuks peame tõdema, et antud kommertsliinid on osutunud
majanduslikult mittetasuvateks, kusjuures nende teenindamisest
tulenev kahjum on niivõrd suur, et oleme sunnitud liinidest
loobuma.
AS SEBE on esitanud MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordikeskus
liinide nr.301, 302, 303, 304 lubade ennetähtaegse lõpetamise
taotluse nr. 94 20.02.2006.a.
Kuni MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus poolt uute
vedajate leidmiseni jätkame liinide osalist teenindamist
alates 25.veebruarist 2006.a.
Vähendatud mahus liinidel nr. 301, 302.
Liin nr. 303 suletakse.
Liin nr. 304 jääb esialgu käiku olemasolevas mahus.
Lugupidamisega
TOIVO LEHT
Juhatuse liige

Abilinnapea
RAFAEL AMOSE kommentaar:
Siin on midagi raske kommenteerida. Liin nr. 303
oli kommertsliin, seega ei riigi ega ühegi
omavalitsuse eelarvest ta dotatsiooni ei saanud.
Ja äriseadused on üheselt rängad - kui kasumit
ei tule, pane pood kinni.
Sedasi Sebe käituski.
Nagu ülalpool kirjas, peetakse arupidamisi Saue ühistranspordi
asjus pidevalt. Annan nendest linnakodanikele allpool
lühiülevaate.
Bussiliin Saue ja Tallinna vahel on käigus olnud juba üle kümne
aasta. On olnud mitmeid vedajaid, on olnud paremaid ja
halvemaid aegu. Kahe aasta eest, kui endine operaator pillid
kokku korjas, tuli leida kiiresti mingisugunegi lahendus, et
reisijatevedu jätkata. Riigihanget korraldada ei võimaldanud aeg
ning seega sõlmisime vastavalt ühistranspordiseadusele tol
hetkel parima pakkumise teinud vedajaga avaliku teenindamise
lepingu.
Leping kehtib kuni 7. juulini 2006.
Vahepeal on maakonna transpordialases tegevuses paljugi
muutunud. Loodi Harjumaa Ühistranspordikeskus,mille
asutajaliikmeks oli ka Saue linn.
Keskuse peamisteks eesmärkideks on Ühistranspordi
korraldamine Harju maakonnas, piirkonna elanikele soodsamate
ja majanduslikult tõhusamate ühistransporditeenuste tagamine.
Nagu eespool öeldud, lõppeb meie leping Harjumaa Liinidega
juulikuus, siis pidasime vajalikuks kohtuda HÜTK esindajatega,
arutamaks riigihanke korraldamist bussiliinile nr. 190. Saue
Linnavalitsuses käisid keskuse tegevdirektor Pärt Põldemaa ja
spetsialist Kadri Kroon.
Otsustati koostada halduslepingu eelnõu, mis annaks keskusele
õiguse teha kõik toimingud, mis seonduvad riigihankega.

Järgmine töökoosolek toimub
märtsikuu esimeses pooles.
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EESTI VABARIIGI 88. SÜNNIPÄEVALE
PÜHENDATUD KONTSERT - AKTUS
SAUE GÜMNAASIUMI AULAS
PEETER EELSAARE

Saue Gümnaasiumi aula võttis 23.
veebruari õhtul külalised vastu oma
tuntud hubasuses.

Pidulikkust rõhutasid lava kõrval seisvad
lipud, saali tagaosas kaetud kohvilauad ja
suur sünnipäevatort. Piduliku kontsert–
aktuse alustuseks laulsime koos Saue
Gümnaasiumi Poistekooriga riigihümni ja
kuulasime õpetaja ELVIIRA ALAMAA
oskusliku taktikepi all lauldud poistelaulu.

linnakodanikele midagi uut. Möödunud, 2005.
aastat olen nimetanud „ehitamise ja laste aastaks”.
Kõik märgid näitavad, et ka käesolev aasta ei saa
kehvem olema.“
Suurem osa aktuse esimesest poolest läkski mul
kõrvust ja silmist mööda, sest jälgisin saalis just
neid linnapea kõnes öeldud „laste aasta“
peategelasi - koos vanematega ja vanavanematega
istuvaid lapsi. Ja Poistekoori poisse, kes õhtu

andis üle selle aasta
Saue linna Teenetemärgid.
Tunnustatuid oli kaks
– Saue Muusikakooli
direktriss
KRISTIINA LIIVIK
ja Lätimaa sõprusv
linna Vangazi juht
Vilmârs Lucâns.
Sõpru on Saue linnal
palju ja sõprussuhteid
võetakse tõsiselt –
uutest sõpradest saate lugeda juba meie lehe
järgmiselt leheküljelt.
Hästikorraldatud ja Riina Tammistu poolt
hästijuhitud õhtu piduliku osa lõpetasid Inseneride
Meeskoori lauljad ja solistid dirigent
ANTS ÜLEOJA juhatamisel.

Päevakohase ettekande pidas Saue Linnapea ERO
LIIVIK, kes muu hulgas ütles:
„Eesti riigi majandus kasvab jõudsas tempos heameelt teeb, et see kasv väljendub läbi meie
linnakodanike jõukuse kasvu ka otseselt Saue

linna hüvangus. Siin kehtib lihtne reegel – mida
rohkem tulusid, seda rohkem on meil võimalik
ehitada, teha asju paremaks, pakkuda

lõpuesinemist ootasid. See põlvkondade
järjepidevus, mis meie riigi sünnipäeva pidulikul
tähistamisel nii kaunilt ja piltlikult saalis näha oli,
annab meile kõigile lootust ka riigi
järjepidevuseks.
Ega ilmaasjata räägi
koolijuht
Jaan
Palumets igal võimalikul juhul isamaalise kasvatuse
olulisusest.
Siis tervitas kokkutulnuid Saue Linnavolikogu esimees
ORM VALTSON ja

Tõelise järjepidevuse emotsionaalne
lõppakord oli Meeskoori ja Poistekoori ühisesinemine.
Nii sai pidulik osa läbi, kokkutulnud
siirdusid kohvilaudade juurde torti
sööma ja omavahel juttu puhuma.
Sõbralikus ja koduses, lasterikkas
Saue linnas on ju suurem osa
linnarahvast ammused tuttavad.
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Sauet külastas Prantsusmaa
Quincy-sous-Senarti linna delegatsioon
16. kuni 19.veebruarini külastas Sauet
Prantsusmaa Quincy-sous-Senarti
linna 10-ne liikmeline delegatsioon
linnapea DANIEL BESSE juhtimisel.
Delegasiooni kuulusid Prantsusmaa
linna sotsiaaltöö, hariduse, teeniduse ja
mitmete teiste elualade spetsialistid.
Reedel, 17. veebruaril kohtusid
külalised Saue Linnavalitsuse esindajatega, tutvusid Saue Gümnaasiumi
kompleksiga, Saue Muusikakooli
jazzistuudio ning Saue lasteaiaga
„Midrimaa”.
Laupäeval , 18. veebruaril jalutati
Tallinna vanalinnas ning tehti väike
ekskursaioon Sauel.
Riina Tammistu
Peale esimest kohtumist, kus linnapea
Ero Liivik andis üldise ülevaate Saue
linnast, liikus Quincy delegatsioon
Saue Gümnaasiumi. Mina oleksin
võinud oma ajakava nüüd rahulikult ära
panna, sest meie külalistel oli nii palju
uudistamist ja imestamist ning kooli
direktorile Jaan Palumetsale küsimusi,
et need ei tahtnud kohe kuidagi
lõppeda. Kas tõesti õpivad kõigi
vanuseastmete õpilased ühes majas?
Kas Teil saavad õpetajad korra
hoidmisega tunnis üks hakkama ja
abiõpetajaid polegi!?

E-kooli süsteem pani prantslased ainult
ahhetama ning sellest, millal nemad
oma koolides nii kaugele jõuavad, ei
julgetud veel unistadagi.
Lasteaed, mida külastati peale lõunat,

jättis külalistele sügava mulje. Ka
lasteaia juhatajale Anne Teetammele oli

hulk küsimusi. Suur oli imestus, kui
kuuldi, et Eestis on emadel võimalik
kuni lapse 3-aastaseks saamiseni kodus
olla. Neil on see aeg vaid 2 kuud!
17. veebruari õhtul võttis meie

tegemist alles teise niisuguse
kontaktida.
18. veebruaril tutvuti
Tallinna Vanalinnaga ja
kuigi ilm oli kõle, jätkus
giidile küsimusi küllaga.
Väikese bussiekskursiooni
jooksul vaadati presidendilossi ja äsjavalminud
KUMUt ning käidi Tallinna
Sadamas. Lisaks ekskurseeriti Sauel.
See oli esimene kohtumine
Quincy ja Saue esindajate
vahel ning toimus Euroopa
Liidu poolt rahastatava
Twinning – projekti raames. Sama
projekti kaudu toimub sõprussidemete
arendamine Quincy-sous-Senarti linna
ja Saue linna vahel ka edaspidi.
Järgmise sammuna peaks detsembris
alla kirjutatama sõprusvanne, mis kahe linna
sidemed ka ametlikult
fikseerib.
Lahkumisel arvas linnapea
Daniel Besse külaskäigu
kordaläinuks, huvitavaks.
Tulevikku vaadates oli
optimistlik ja lootis, et loodavad sõprussuhted viivad
kahe linna inimeste tihedate
isiklike kontaktideni.

Prantsusmaa külalisi ning Saue linna
esindajaid vastu Prantsuse Vabariigi
Suursaadik Eesti
Vabariigis proua
Chantal
de
Bourmont (fotol
keskel), kes avaldas siirast heameelt selle üle, et
suhted Prantsusmaa ja Eesti
vahel on hakanud
ka kohalike omavalitsuste tasandil
arenema.
Sealjuures
on
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KULTUUR

PIDULAUALE LISAKS
KOIDULA SOOSALU
Iseseisvuspäeva eelsele Tammetõru klubi peole olime palunud esinema
luuletaja Eda Sterni. Rikkalikult kaetud pidulaua ääres istudes oli
kosutav kuulata autori esituses tundelist luulet. Elades Varbla lähistel,
mere lähedal tammiku servas, Toritamme talus, peab autor seda
keskkonda parimaks inspiratsiooni allikaks. Oma põhitööd on ta teinud
Nõmme Laste Muusikakoolis õppejõuna. Pole siis ka ime, et ta
heliloojana on paljud oma luuletused viisistanud ja need ka välja
andnud. Neli luuletuskogu on illustreeritud enda tehtud fotodega.
Abikaasa Sandor on olnud kaasloojaks ja teostajaks. Kui üks abielu
on kestnud 53 aastat, on teineteise mõistmine loomingut rikastav ja siit
ka proua Eda särav nooruslikkus. Meeldiva üllatusena saime teada, et

luuletamisele lisaks on Eda olnud kirglik fotograafiaga tegeleja. Kaasa
oli võetud mahukas näitus fotodest: puhkevad roosid, merelainete
sillerduses jäädvustatud päikesevärvid ja palju pilte lapselastest. Küll
oleks tahtnud neid fotosid jätta näitusena seinale, et saaks neid vaadata
veel ja veel!!! Oleks meil olnud klaver, võinuks kuulata autori esituses
ka tema kahte klaveripalade tsüklit.
Nagu traditsiooniliselt ikka, oli meie peol Harald Matvei oma
akordioniga ja meie laulunaiste laulud kõlasid kaasakiskuvalt. Veel
kuulasime luulet, soovijad ostsid endale ka mõned luulekogud ja lõpuks
tuli külaline tänuga saata tagasi omarajatud Toritamme talusse.
Jätkugu tal veel aastaid ja indu - küll luuleridade kirjapanekuks kui ka
kaunite piltide tegemiseks !

☺“Saue laululaps 2006”
Tulekul on

KURSUSED AIAPIDAJATELE
9. –23. märtsini neljapäeviti kell 18.30-20.00
Saue koolimajas ruum 205
Osalustasu 150 krooni

RAKVERE TEATRI ETENDUS
“REEDEL JA ALATI”
10. märtsil kell 19.00 Saue koolimajas.
Piletid müügil E, K 10.00-14.00 T, N 15.00-18.00 ja
enne algust kohapeal

KOOLIVAHEAJA EKSKURSIOONID
20. märtsil ekskursioon Estonia teatrisse
24. märtsil 3.-6. klassidele ekskursioon
koos giidiga KUMU-sse
Info ja registreerimine
Saue Huvikeskuses tel: 659 5009, 52 34 339

SAUE LAULULAPS 2006 EELVOOR
31. märtsil kell 11.00 koolimajas

SAUE LAULULAPS 2006 LÕPPKONTSERT
2. aprillil kell 13.00 koolimajas

SAUE SÕNA TOIMETUS

KUTSUB

AJALEHE LUGEJAID
23. MÄRTSIL KELL 16.00
PÄEVAKESKUSESSE
KOHTUMISELE

11 aastat järjest kutsume kevadkuul Saue linna lapsi
osalema laulukonkursil “Saue laululaps”. See on
oodatud ja eriline sündmus nii esinejatele kui ka
kuulajatele.
Seekord toimub konkurss 31. märtsil ja
lõppkontsert 2. aprillil Saue koolimajas.
Sirje Luberg
Saue Huvikeskuse juhataja

☺

Aastate järgi on vanuserühmad:
3. – 4.a., 5. – 6.a., 7. – 9.a., 10. – 12.a.,
13. – 15.a. ja 16. - 18.a.
Seoses ETV Laulukarusell 2006 toimumisega läheb
arvesse laulja vanus seisuga 30.06.2006.a..
Esitada tuleb kaks erineva karakteriga laulu, neist üks
kindlasti emakeeles. Kõik eelvoorus osalejad saavad
maiustuse ja tänukirja. Lauljaid hindab 3-liikmeline þürii.
Lõppkontserdil esinevad iga vanuserühma kolm paremat
tüdrukut ja poissi.
Lauljaid saadab Ain Hõlpuse bänd. Iga lõppkontserdil
esineja saab kingituse.
Lauluvõistlust toetavad LC SAUE ja Saue Naisselts.
Osavõtjate registreerimine hiljemalt 27. märtsiks
Saue Huvikeskuses
tel. 65 95 009, 52 34 339
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

☺

Saame kokku, peame ajalehe sisu ja
teemade üle aru. Kindlasti leiavad aega ka
asjasthuvitatud volikogu liikmed ja linnavalitsuse
töötajad. Saue linnas on praegu mitmeid
põletavaid probleeme –
kutsume ka ametimehi väljastpoolt.

Räägime suud puhtaks
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SUURE SINISE SILMA
SALADUS
Saue Linnavalitsuse
pöördumine
Saue oli kõige
lapsesõbralikum linn.
Saue oli kõige
heakorrastatum linn.
Saue oli meie kodune linn.
Kui kauaks veel?
Kahe kilomeetri kaugusele Saue
kesklinnast, Alliku külla, on rajatud Skandinaaviast toodavate meditsiinitarvete
radioaktiivse kiirguse abil steriliseerimise
tehas. Eestis olla tööjõud odavam. Kõik
muu määrab raha. Ka majandusliku
tulususe, tootmise mahu ja õnnetusel
inimelu hinna. Maailm on selliseid olukordi
küllalt üle elanud.
Sauelased, kes meie linna rajasid kodu
kas viiskümmend aastat tagasi või eile,
ei osanud ega soovinud oma elukeskkonna fooniks valida võimalikku gammakiirgust. Nüüd on nende eest valiku teinud
teised. Võõrad ja asised inimesed. Loeme
seda kõike ajalehest „Äripäev”, mitte ei
kuule asjaosalistelt endilt. Ja jutt sellest,
et kiirgusallikas asub mitme meetri
sügavuses vees ning helgib pimeduses
vastu kui suur sinine silm, võib oma
metafooriliselt rikkuselt kuuluda küll
rohkem Edgar Allan Poe kollilugude

faabulasse, kui lugupeetud rahvarahustaja AS Steri juhi Jaanus Pikani kõnepruuki.
Seega on Saue linna külje alla tekkinud
“suur sinine silm”, millest ei linnajuhid
ega linnarahvas midagi ei teadnud.
Tsiviliseeritud ühiskonnas ja seda enam
kultuurrahvaste juures on saanud heaks
tavaks teavitada avalikust kõikidest võimalikust ohuallikatest, kasvõi hüpoteetilistest.
Leiame, et AS Ster, tehase omanikuna, on
rikkunud elementaarse hea käitumise
põhimõtteid ning loonud ohtliku pretsedendi mammona primaarsusest elukeskkonna ohutuse üle.
Saue Linnavalitsus taunib sellist käitumismudelit ning jätab endale õiguse kasutades kõiki õiguslikke vahendeid, et
tegutseda oma linna elanike turvalisuse
nimel.
Linnavalitsuse liikmed:
Ero Liivik
Linnapea
Mati Uuesoo
Abilinnapea
Rafael Amos
Abilinnapea
Ingrid Niid
Pearaamatupidaja
Vello Toomik
Linnavalitsuse liige

Saue Linnavalitsuse pöördumine edastati peale meediakanalite ka
Siseministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile ja Harju Maavalitsusele.
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Saue Linnavalitsuse liikmete
allkirjadega pöördumine on
saanud kiire vastukaja.
Toome allpool osa neist Saue
linnakodanikeni.
Saue linnavalitsus
protestib AS Ster
tegevuse vastu
SAUE, 27. veebruar, BNS
<http://www.bns.ee/>

Saue linnavalitsus tegi avaliku pöördumise,
milles protestis AS-i Ster kavatsuse vastu
hakata radioaktiivse kiirgusallika abil
steriliseerima meditsiinitarbeid ning teatas
valmidusest kasutada linlaste huvide
kaitsmisel kõiki õiguslikke vahendeid.
“Sauelased, kes meie linna rajasid kodu kas
viiskümmend aastat tagasi või eile, ei osanud
ega soovinud oma elukeskkonna fooniks
valida võimalikku gammakiirgust,” seisab
pöördumises. “Nüüd on nende eest valiku
teinud teised. Võõrad ja asised inimesed.”
Pöördumisele on alla kirjutanud Saue
linnapea Ero Liivik, abilinnapead Mati
Uuesoo ja Rafael Amos, pearaamatupidaja

Ingrid Niid ja linnavalitsuse liige Vello
Toomik.
“Tsiviliseeritud ühiskonnas ja seda enam
kultuurrahvaste juures on saanud heaks
tavaks teavitada avalikkust kõikidest
võimalikust ohuallikatest, kas või
hüpoteetilistest,” seisab pöördumises, mille
kohaselt said linnajuhid ettevõtte kavatsusest
teada ajakirjanduse vahendusel, mitte
asjaosalistelt endilt.
“Jutt sellest, et kiirgusallikas asub mitme
meetri sügavuses vees ning helgib pimeduses
vastu kui suur sinine silm, võib oma
metafooriliselt rikkuselt kuuluda küll rohkem
Edgar Allan Poe kollilugude faabulasse kui
lugupeetud rahvarahustaja AS Steri juhi
Jaanus Pikani kõnepruuki,” lisasid linnajuhid.
Nende hinnangul on AS Ster rikkunud
elementaarse hea käitumise põhimõtteid ning
loonud ohtliku pretsedendi mammona
valitsemisest elukeskkonna ohutuse üle.
“Saue linnavalitsus taunib sellist
käitumismudelit ning jätab endale õiguse
kasutada kõiki õiguslikke vahendeid, et
tegutseda oma linna elanike turvalisuse
nimel,” teatasid linnajuhid.
Postimees kirjutas veebruari alguses, et Saue
vallas lebab seitsme meetri sügavuses vees
ja 1,7 meetri paksuste betoonseintega

3. märts 2006
ümbritsetud ruumis Eestis ainulaadne seade.
Seadme sisse toonud AS-i Ster juhatuse liige
Pikani ütles ajalehele, et tegu on küll esimese
omalaadsega Eestis, kuid maailmas pole see
midagi erakordset.
Ta lisas, et Eestis pole vastavat teenust
vajavaid ettevõtteid ning nii hakatakse
teenindama Skandinaavia turgu, eelkõige
Soomet ja Rootsit.
Ettevõttes hakkab tööle viis inimest, tööd
kavatseti alustada märtsis.
Pikani möönis, et teiste Eestis olevate
kiirgusallikatega võrreldes on uus masin
tugevam, kuid maailma mastaabis on tegu
suhteliselt väikese kiirgusjõuga ning Alliku
külla paigaldatud kiirgusallikat ei saa
kaugeltki võrrelda näiteks tuumareaktoritega.
Keskkonnaministeerium väljastas ettevõttele
loa kõrgaktiivse kiirgusallika hoidmiseks
selle aasta 4. jaanuaril.
Kiirguskeskuse direktor Merle Lust tunnistas
ajalehele, et nimetatud kiirgus ja
kiirgusallikate hoidmine on seotud tavalisest
suuremate riskidega.
“Eesmärgipärasel kasutamisel ei kujuta seade
aga ohtu inimeste tervisele,” kinnitas Lust.

KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE
28. veebruar 2006
Keskkonnaministeerium menetleb AS
Steri tegevusloataotluse muudatust
Keskkonnaministeerium menetleb AS
Steri taotlust steriliseerimisseadme
kasutamiseks, taotluse menetlus on
avalik.
Kiirguskeskus ja keskkonnaministeerium
viivad AS Steri tegevusloataotluse
ülevaatamisel läbi sõltumatud arvutused ja
kohapealsed mõõtmised, mis aitavad
selgitada, kas meditsiinivahendite steriliseerimiseks kasutatud seadme kiirgusohutus on tagatud. AS Steri on täitnud
kiirgusseadusest tulenevad nõudmised
kiirgusallika hoidmise loa saamiseks,
ettevõte soovib hoidmise luba muuta
kasutusloaks.
Steri AS esitas loa taotlemise protsessis
kvaliteedi käsiraamatu koos erinevate
tegevusprotsesside kirjeldustega, kiirgusallikaga seonduvad pangagarantiid tagamaks allikate tagastamise tootjale pärast
kasutamise lõpetamist ja Ungari firma
Hungaroster poolt teostatud varjestusarvutused.
Keskkonnamõju hindamise seadus ei nõua

AS Sterilt keskkonnamõju hindamist, kuna
seaduse järgi ei kuulu tööstusliku
steriliseerimisseadme kasutamine olulise
keskkonnamõjuga tegevuste hulka. Samas
on kiirgusseaduse alusel vajalik kiirgusohutushinnang, mis sisaldab kiirgusallika
ohutu kasutamise analüüsi kiirgustegevuse
kõikidel etappidel alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni, oodatava doosi suurust kiirgusallika
normaalsetes töötingimustes ning
potentsiaalse kiirituse hinnangut ja potentsiaalse kiiritusdoosi suurust.
Steriliseerimisseade sisaldab radioaktiivset
ainet, mis radioaktiivse lagunemise tulemusena kiirgab gammakiiri. Neid kasutatakse peamiselt meditsiinitarvikute steriliseerimiseks, vähemal määral toiduainete
kiiritamiseks, uuringute tegemiseks, polümeeride ning klaasnõude kiiritamiseks.
Pärast steriliseerimise protsessi lõppemist
ei jää kiiritatav objekt radioaktiivseks. AS
Steri kasutab sterili-seerimiseks koobalt-60
kiirgusallikat.
AS Steri kiirgustegevuse eesmärk on kasutada tööstuslikku steriliseerimisseadet, mis
on mõeldud ühekordseks kasutamiseks
ettenähtud meditsiinitarvete steriliseerimine
ioniseeriva kiirgusega.

Steriliseerimise tulemusena ei tohi ühe
miljoni eseme kohta olla üle ühe elava
mikroorganismi. Steriliseerimiseks on
vastavad seadmed kasutusel olnud alates
50ndatest aastatest, tänapäeval steriliseeritakse üle poole ühekordselt kasutatavatest meditsiinitarvetest kiirguse abil.
Maailmas on üle 120 koobalt-60ga töötavat
steriliseerimistehast, ligi veerand neist asub
Euroopa riikides, sealhulgas Austrias,
Belgias, Saksamaal, Hollandis ja Itaalias.
1990. aastast alates on ehitatud üle 60 uue
steriliseerimistehase, 17% neist Euroopas.
Tegevusloataotluse muudatuse esitas
AS Steri 23. veebruaril.
Lisainfo
Toomas Kööp
Kiirguskeskuse nõunik
Tel: 660 3335,
Mobiil: 514 3661
Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia
osakonna juhataja
Tel: 626 2971

TOIMETUS HOIAB TEID, LUGUPEETUD SAUELASED,
OLUKORRA ARENGUGA KURSIS.
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LINNUGRIPP
MIS ON LINNUGRIPP?
Linnugripp, mille põhjustajaks
on viirustüvi A/H5N1, on lindude
jaoks eriti nakkav, ägedalt kulgev
ja ravimatu haigus, millega kaasneb lindude massiline haigestumine ja suremus.
Linnugripp ohustab eelkõige linde, kuid sellesse
võivad nakatuda ka inimesed. Maailma
Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel oli
2006. aasta alguse seisuga inimestel registreeritud
linnugripijuhte seitsmes riigis: Vietnamis, Tais,
v
Indoneesias, Hiinas, Kambodzas,
Türgis ja
Iraagis. Kokku oli haigestunud üle 160 inimese,
neist üle 90 on surnud. Nüüd on linnugripp
jõudnud ka Euroopasse. Ka inimeste jaoks on
linnugripp raske nakkushaigus, mis võib lõppeda
surmaga.
(Värsked andmed vt www.tervisekaitse.ee.)

Miks linnugripp on
inimestele ohtlik?
Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on
viimase kaheksa aastaga linnugripi viirustüved
muutunud tunduvalt agressiivsemaks, nii et nad
ei piirdu ainult lindude ja loomade nakatamisega,
vaid on hakanud ohustama ka inimesi.

Kuidas linnugripp levib?
Linnugripiviiruse kandjaks ja levitajaks looduses
on veelinnud, kellelt võivad nakkuse saada koduja muud metslinnud. Kodulindudest haigestuvad
esmajoones samuti veelinnud (haned, pardid),
kuid ka kanad, kalkunid, faasanid jne.
Rändlindudega võib haigus levida pikkade
vahemaade taha.
Haigustekitaja levib eelkõige haige linnu
kaudu. Inimeste nakatumine linnugrippi on
senistel andmetel toimunud (tihedal) kokkupuutel
haigestunud lindude ja nende eritistega. Kuid
pole välistatud võimalus, et piiratud ulatuses võib
kõrgelt patogeenne ehk väga nakkav ja suure
hävitusvõimega linnugripi viirus A/H5N1 levida
ka inimeselt inimesele. Ametlikku kinnitust
sellele veel pole.
Veterinaaride andmetel Eestis praegu linnugrippi
ei esine, seega ei ole siin võimalik lindudelt seda
nakkust saada.

Kas linnugrippi võib nakatuda
reisil olles?
Nakatumise oht on olemas juhul, kui reisitakse
linnugripi ohtlikku piirkonda.

Kas linnugrippi võib nakatuda
ka nii, et astud näiteks linnu
väljaheitesse või puutud
muudmoodi kokku saastunud
jalanõu või vaibaga?
Haige linnu eritistest nakatumine on võimalik,
näiteks vaibale või maapinnale sattunud
väljaheide kuivab ja võib tolmuga kanduda
hingamisteedesse. Seepärast ei soovitata (eriti
lastel, kes on ninaga ohule lähemal) viibida
lindude toitmis- ja elukohtades. Lapsi tuleb ka
hoiatada, et nad ei puudutaks haigeid või
surnud linde.
Kui tuppa tulles on jalanõud saastunud, siis tuleb
need korralikult puhastada ja pärast seda ka käed
hoolega puhtaks pesta. Käte seebiga pesemine
aitab lahti saada ka paljudest teistest
haigustekitajatest.

Kas nakkuse võib saada ka
linnulihast, munadest,
sulgedest?
Kokkupuutel haigestunud linnu kuumutamata
liha, munade või sulgedega võib nakatuda
linnugrippi.

Kuidas linnugripiviirus hävib?
Linnugripi viirus säilib kaua elujõulisena just
madalal temperatuuril. Lindude väljaheidetes
võib viirus temperatuuril 4°C püsida
nakatumisvõimelisena vähemalt 35 päeva, 37°C
juures aga kuus päeva. Kõrgetel temperatuuridel
viirus hävib, näiteks 60°C juures 30 minutiga
ning 75°C juures mõne minutiga. Seega muudab
liha ja mune ohutuks kuumutamine.
Viirus on tundlik ka enamlevinud desinfitseerivate vahendite suhtes nagu kloriidiühendid,
formaliin, seebikivi jne.

Missugused on linnugripi
haigusnähud inimesel?
Need on tüüpilised gripinähud:
• järsk enesetunde halvenemine koos kõrge
palavikuga (alates 38 kraadist),

• pea-, lihas- ja kurguvalu,
• köha ja nohu, hingamisraskused,
• silma sidekesta põletik.
• Raskem haigusega kaasnev tüsistus on
kopsupõletik, mis võib esile kutsuda
hingamispuudulikkuse, kuid esineda võivad ka
südame-, lihas- ja kesknärvisüsteemi
kahjustused.

Kas linnugrippi inimesel
saab ravida?
Ühe meetmena on Maailma Terviseorganisatsioon
(WHO)
soovitanud
neuraminidaasi pärsssijate rühma kuuluvate
viirusevastaste retseptiravimite (oseltamiviri ja
zanamiviri) manustamist.
Arvestades, et linnugrippi on diagnoositud ja
ravitud väikesel arvul haigetel, on andmed väga
piiratud ja tavapäraseid kliiniliste uuringute
andmeid nende ravimite toime ja ohutuse kohta
selle tõve puhul ei ole. Ravimite varane
manustamine on võimalik haiguse praeguse
leviku, st üksikjuhtude ravi korral.
Ravimi toime pandeemilises situatsioonis ei ole
teada, samuti ei ole teada ravimi võimalik haigusi
ennetav toime linnugripi puhul.

Kuidas vältida linnugrippi
lindudel?
Linnugripi vältimiseks lindudel on Veterinaar- ja
Toiduamet andnud rea soovitusi, näiteks:
• pidada oma kodulinde suletud hoonetes, et
takistada nende kokkupuudet nakkust kanda
võivate lindudega,
• tuleb kaitsta (katta) kodulindude söötmispaiku,
• mitte lubada lindlasse võõraid,
• farmis töötades kanda kaitseriietust,
• pidada puhtust, paigaldada sisse- ja
väljapääsude ette desomatid jne.
Koos teiste EL riikidega on Eesti keelanud ka
eluslindude, linnutoodete ja -sulgede sisseveo
linnugripi riskipiirkondadest.

Kuidas Eestis saab teada
esimesest linnugrippi
haigestunust?
Linnugrippi haigestunust saab elanikkonda
teavitada alles pärast seda, kui linnugripi
diagnoos on laboris kinnitatud.
Kindlasti antakse üldsusele kiiresti teada juba
sellestki, kui arstid on Eestis tuvastanud
esimese linnugripi kahtlusega haige.

SAUE SÕNA JÄTKAB LUGEJATE INFORMEERIMIST JÄRGMISES LEHENUMBRIS
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“Kirjakast”
Huvitav kaua
sellised
prügivirnad keset
kõige käidavamat
kohta ilutsevad.
Tavaliselt ikka nii
kuu ja rohkem.
Kas pole võimalik
sellist prügimäge
kuidagi varjata või
panna sinna siis
pidevalt seisma
suur konteiner?
KALEV RAMMUL
Kalev Rammulile vastab
Saue Linnavalitsuse
keskkonna- ja halduse
peaspetsialist
INGER URVA
Jäätmekäitlust kinnisasjal
korraldab kinnisasja omanik,
seega antud juhul majaühistu.
Jäätmete kogumisel ja hoidmisel
tuleb jäätmed nende tekkekohas
paigutada liikide kaupa eraldi
jäätmemahutitesse või selleks
ettevalmistatud kohtadesse. Prügi
väljaveo graafiku muutmiseks,

Kas ka tasuta
koolilõuna on vaid
esimesele Eestile?
16. veebruaril toimus Saue
Linnavolikogu korraline istung,
võeti vastu kaks väga olulist
otsust: kinnitati Saue linna 2006.
aasta eelarve ja otsustati paljud
Saue koolis õppivad lapsed tasuta
toidust ilma jätta.
Saue linna eelarvet ma seekord
analüüsima ei hakka, ütlen vaid,
et jätkuvalt on linna eelarves
prioriteediks jäähoki, mida
harrastab kümme Saue meest, sest
hooaja lõpetamiseks eraldatakse
neile täiendavalt 85 000 krooni.

suurema konteineri paigaldamiseks ning pretensioonide
korral tuleb elanikel pöörduda
oma ühistu esimehe poole, sest
vastavalt
jäätmehoolduseeskirjadele jäätmete kogumise,
taaskasutamise või lõpliku
kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, v.a. korraldatud olmejäätmeteveo korral. Saue linnavalitsus on esitanud antud prügi

mahapanekukohta opereerivale
firmale kui ka majaühistutele
erinevatel aegadel mitmeid
pretensioone. Peale viimast
esitatud pretensiooni korrastati
prügi
mahapanekukoht
27.02.2006. Et oma ühistu
ümbrust kaunimaks muuta, on
ühistutel võimalik välja ehitada
kas prügimaja või leida teisi
võimalikke variante. Selles

küsimuses annab nõu ja
kooskõlastuse linnaarhitekt.

Olen arvamusel, et pole olemas
mitte rumalaid küsimusi, vaid on
olemas rumalad vastused.
Opositsioonipoolsetele sisulistele
küsimustele saabki volikogus
vastuseks ainult tühje lauseid.
Volikogu liikme Vello Krohni
pärimisele, milleks kulub jäähoki
klubile hooaja lõpetamiseks
eraldatud 85 000 krooni, vastas
volikogu esimees naeratades:
„Hooaja lõpetamiseks.” Kuna see
vastus opositsiooni ei rahuldanud,
tundub, et targem on mõni asi
koha peal küsimata jätta ja püüda
seda teha avalikult. Seepärast
esitan esimese avaliku küsimuse
volikogu esimehele ja linnapeale:
milliste hooaja lõpetamisega

seotud kulude katmiseks
eraldati jäähoki klubile 85 000
krooni ja kas ka teistel klubidel
on võimalik hooaja lõpetamiseks taotleda 8500 krooni
suurust toetust ühe liikme
kohta? Olgu siinkohal märgitud,
et 2005/06 hooajaks oli
hokiklubile juba eraldatud üle
100 000 krooni.
Teine, palju olulisem küsimus, on
seotud meie lastele tehtava
ülekohtuga. Nimelt eraldab riik
igale 1.-9. klassi lapsele 10.27
krooni päevas (pluss klaas tasuta
piima) ehk 1800 krooni aastas
selleks, et ta saaks koolis tasuta
süüa. Kuna paljudes omavalitsustes, sh. Saue linnas, on aga

tegelik toidupäeva maksumus 14
krooni päevas, ei ole riigi poolt
eraldatud rahast võimalik õpilasi
kogu õppeaasta (175 päeva)
jooksul tasuta toitlustada.
Omavalitsused, kus toidupäeva
maksumus on suurem riigi poolt
eraldatavast toetusest, on
mõelnud, kuidas teha nii, et lapsed
saaksid selle raha eest süüa.
Näiteks Keila linn otsustas üle
minna talongisüsteemile, st
lapsele antakse võimalus valida
odavama tasuta toidu või kallima
lisamaksega koolilõuna vahel.
Tallinnas jt tõeliselt lapsesõbralikes omavalitsustes otsustati koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigi poolt eraldatud

Prügikonteinerite ümbruse
korrasolek sõltub eelkõige
elanike suhtumisest ümbritsevasse. Iga kodu on nii puhas kui
puhtad on selle elanikud.

Hoidkem ise oma
koduümbrus puhtana!
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“Kirjakast”
toetuse vahe katta omavalitsuse
eelarvest. Ka Sauel oleks saanud
hokiklubile eraldatud rahaga katta
peaaegu poole vajaminevatest
kulutustest. Saue linnavolikogu
koalitsioon aga otsustas lapsed,
kelle vanemad ei ole nõus või
kellel pole võimalik vahet maksta,
hoopis söömata jätta. Tsiteerin
volikogu esimehe sõnu: „See on
Keskerakonna valitsuse lubadus ja
meie pole kohustatud seda täitma –
kes ei maksa, see süüa ei saa.”
Seega ei saa öelda, et tegemist on
arusaamatuse või oskamatusega
riigi poolt eraldatud raha
võimalikult otstarbeka kasutamise
osas, vaid lastest on saanud
poliitikute ohvrid.
Milles on lapsed süüdi? Nemad ei
ole ju keskerakondlased või
reformierakondlased,
nad
jagunevad pigem poisteks ja
tüdrukuteks, andekamateks ja
vähem andekamateks ja kahjuks,
kas tahame seda või mitte, ka
rikkamateks ja vaestemateks. Saue
linna koalitsioon seda ei mõista, et
paljudel peredel lihtsalt ei ole
võimalik igal kuul seda raha
maksta, vahel ei soovigi laps iga
päev süüa (näiteks juhul, kui
koolipäev lõpeb enne söögivahetundi). Eraldatud summa
ulatuses peaksid aga kõik lapsed
oma koolilõuna kätte saama. Lapse
tervis sõltub paljuski täis kõhust ja
tervislikust toitumisest. Koolis
söödu on paljudele lastele ainus
sooja toidu kord päevas, äärmiselt
vastutustundetu oleks nad sellest
ilma jätta. Siit mu teine avalik
küsimus Saue Linnavolikogu
esimehele ja koalitsiooni
poliitikutele: miks ei saa Saue
kooli 1.-9. klasside õpilased, kes
sooviksid neile riigi poolt
eraldatud 1800 EEK eest tasuta
süüa, seda teha? Olgu siinkohal
mainitud, et selle raha eest oleks
võimalik süüa vähemalt 4 päeva
nädalas ehk 7 kuud 9- kuulisest
õppeaastast.
Loodan, et ei saa vastuseks vaid
üldtuntud käibefraasi vaid põhjendatud küsimusele järgneb sisukas ja argumenteeritud vastus.
ANDRES PAJULA
linnavolikogu liige

VASTAB SAUE LINNAVOLIKOGU ESIMEES
ORM VALTSON
Kurvastusega pean tõdema, et
Andres Pajula on järjekordselt
võtnud nõuks avalikkust eksitada
ja valetada Saue inimestele.
Seekord siis on teemadeks võetud
jäähoki,
koolilapsed
ja
haridusministri Mailis Repsi
„tasuta koolitoit”. Olgu kohe
öeldud, et Eestis on täna
koalitsioonivalitsus, mitte aga
Keskkerakonna Valitsus.
Kinnitan, et midagi sellist mida
A.P. püüab mulle omistada, pole
ma öelnud. Olen selleks liiga
kaua olnud poliitikas, et teada ja
teha vahet, milline valitsus ja kus
võimul on.
Küll on aga Tallinnas võimul
Keskerakonna valitsus, kes ka
A.P. tööandja.
Nüüd aga siis haridusminister
Mailis Repsi nn „tasuta koolitoidust”.
Andres Pajula väidab: „ Nimelt
eraldab riik igale 1.-9. klassi
lapsele 10,27 krooni päevas (pluss
klaas tasuta piima) ehk 1800
krooni aastas selleks, et ta saaks
koolis tasuta süüa.”
Kahjuks on A.P võtnud ette
meelevaldse seaduse tõlgendamise ja püüab seda seletada
temale omasel moel, mida oleme
tema puhul ka varem täheldanud.
Selleks, et asi oleks selge, toon
siin välja seaduse täpse sõnastuse:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Prg. §321.
(1) Riigieelarves nähakse ette
toetus põhiharidust omandavate
õpilaste ning võimaluse korral
üldkeskharidust omandavate
õpilaste, välja arvatud riigikoolide õpilaste, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest, koolilõuna kulude
katmiseks (edaspidi koolilõuna
toetus).
(2) Koolilõuna toetuse eraldamisel lähtutakse valla või linna
haldusterritooriumil asuvates
koolides põhiharidust omandavate õpilaste, välja arvatud
riigikoolide õpilaste, kelle toitlustuskulud kaetakse riigieelarvest, arvust ja arvestuslikust

koolilõuna maksumusest ühe
õpilase kohta.
(3) Koolilõuna arvestusliku
maksumuse ühe õpilase kohta
ning koolilõuna toetuse jaotamise korra kehtestab Vabariigi
Valitsus määrusega.
(4) Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra kehtestab valla- või linnavolikogu.
(5) Koolilõuna toetust võib
kasutada üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks juhul, kui valla või
linna haldusterritooriumil asuvates koolides põhiharidust
omandavate õpilaste koolilõuna
kulud on kaetud.
Nagu eeltoodust näha, ei räägi
seadus poolt sõnagi tasuta
koolitoidust, mida püüab meile
järjekindlalt väita A. P. Seadusest
tulenevalt eraldab riik toetust
koolilõuna kulude katmiseks. 6.
veebruaril kinnitas valitsus
toetuse suuruseks 10,27 krooni
päevas. Kui valitsus oleks
eraldanud 14 krooni, siis oleks
tõesti olnud võimalik toitlustada
kõiki 1-9 klassi õpilasi koolis
tasuta. Paraku – vaatamata sellele,
et riik katab üle 70% toidupäeva
maksumusest ja vanematel tuleb
tasuda ühes kuus alla 100 krooni
- ei söö 728 õpilasest 118. Koolis
söömine on iga lapse ja perekonna
vaba valik ning isegi volikogul ei
ole õigust sundida kedagi sööma
(kui seda ei soovita). Jätkem
inimestele vabadus otsustada .
Olgu märgitud, et Saue
lasteaias Midrimaa maksavad
lapsevanemad oma laste
toitlustamise eest aiarühmas 17
krooni ja sõimerühmas 15
krooni päevas. Aiarühma lapse
eest, kes käis veebruarikuus
kohal kõik päevad, tasutakse
toiduraha 323 krooni.
A.Pajulale saan aga kinnitada,
et tasuta koolitoitu ei ole ei esimesele, teisele ega ka kolmandale Eestile. Küll aga on tagatud võimalus odavale koolitoidule kõigile Saue Gümnaasiumi 1-9 klasside õpilastele kui
nad seda soovivad.
Lühidalt veel hokimeeskonna
toetusrahast.

Aastatel 2003 – 2005 oli aeg, kus
eelarvest toetati jalgpalli, aastaid
on toetatud vendi Pikkoreid ja
Dimitri Borovikku. Seekord siis
toetati Saue hokimeeskonda ja
sellega on lugu lõppenud.
Tegemist oli poliitilise otsusega
ja neid on ennegi tehtud. Vastus
sai aga Vello Krohnile antud väga
täpselt – hooaja lõpetamiseks.
See tähendabki, et mehed saavad
hooaja lõpetada ja ei pea seda
katksestama.
Lisaks eraldati ju ligi 700 000
krooni teistele spordi- ja
kultuuriprojektidele.
ORM VALTSON
Volikogu esimees

SAUE SÕNA TOIMETUS
loodab, et tulevikus saavad
probleemid selgeks vaieldud
ja küsimused vastused ikkagi
volikogus.
Ja kui volikogu liige tuleb oma
mõtetega leheveergudele – kus
ta on teretulnud – siis mitte
volikogule või volikogu
juhtidele küsimusi esitama
läbipaistva püüdega poliitilist
profiiti lõigata, poliitilistele
vastastele või isiklikele
vaenlastele „ära teha“. Arukalt
ja argumenteeritult esitatud
küsimused
saavad
ka
volikogus vastuse. Ajalehes
oleks õigem esineda endapoolsete konstruktiivsete
ettepanekutega, enda arvates
õigete arendusteedega, et
probleem saaks lahenduse.
Hädaldamine, et mind ei
mõisteta ega toetada, minu
küsimustele ei vastata – eriti,
kui see on korduv – pole eriti
soliidne. Näitab nõrkust.
Aga ma võin ka eksida – Saue
Sõna lugejad arvavad ehk
teisiti. Seepärast tulen tagasi
oma mõned lehenumbrid
tagasi avaldatud mõtte juurde
– vaja on linnakodanike ja
toimetuse kohtumisi.
Peeter Eelsaare
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Linnavolikogu kinnitas 2006. aasta eelarve,
kehtestas detailplaneeringu, kinnitas koolilõuna
toetuse kasutamise tingimused ja korra.
Saue Linnavolikogu V koosseisu kuues istung toimus
16. veebruaril 2006.
Õnnitleti sünnipäevalapsi, kelleks olid Henn Põlluaas ja
Andres Pajula.
Läbirääkimised päevakorra asjus.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev p ä e v a k o r d:
1.Saue linna 2006.aasta eelarve (III lugemine).
Otsustati vastu võtta otsus nr 35.
(poolt 11, vastu 3, erapooletud 2)
2. Saue linna Kuuseheki tn 30 kinnistu detailplaneeringu
algatamine.
Otsustati suunata eelnõu arengu- ja
planeeringukomisjoni.
3. Saue linna Kungla maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine.
Planeeringu koostas OÜ Binderhaus,
detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on 7,29 ha.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 36.
4. Saue linna teenetemärgiga autasustamine.
Saue linna teenetemärgiga otsustati autasustada:
•
Vangazi linnapead Vilmârs Lucânsit teenete eest
Saue linna ja Vangazi linna sõprussidemete ja koostöö
arendamisel;
•
Saue Muusikakooli direktorit Kristiina Liivikut
Saue Muusikakooli eduka juhtimise ja Saue linna
muusikaelu edendamise eest.
Otsustati vastu võtta otsus nr 37.
(poolt 13, vastu ei ole, erapooletud 3)
5.Häältelugemiskomisjoni valimine.
Häältelugemiskomisjoni valiti: Rainer Ðternfeld, Anne
Teetamm, Malle Liiv.

6. Rahvakohtunike nimetamise komisjoni liikme valimine
Rahvakohtunike nimetamise komisjoni valiti 16 poolt
häälega Jaan Moks.
Otsustati vastu võtta otsus nr 38.
(poolt 15, vastu ei ole, erapooletu 1)
7. Haridus- ja noorsookomisjoni põhimääruse
kinnitamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta otsus nr 39.
8. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 4.
(poolt 12, vastu 1, erapooletu 1)
9. Ülesande andmine linnavalitsusele arengukava
ülevaatamiseks.
Linnavalitsusele tehti ülesandeks üle vaadata Saue linna
arengukava ja esitada linnavolikogule ülevaate
tulemused ja ettepanekud arengukava muutmiseks või
uue arengukava väljatöötamiseks aprillikuu istungile.
Otsustati vastu võtta otsus nr 40.
(poolt 13, vastu ei ole, erapooletu 1)
10. Ülesande andmine linnavalitsusele.
Linnavalitsusele tehti ülesandeks esitada volikogu
märtsikuu istungile II, III ja IV kvartalis volikogu istungil
arutamist või otsustamist vajavate küsimuste
(probleemide) kava.
Otsustati vastu võtta otsus nr 41
(poolt 14, vastu ei ole, erapooletu 1)
11. Info.

SA
UE SÕN
A TOIMETUS
SAUE
SÕNA

Saue Sõna
REKLAAMIHINNAD MUUTUNUD!

v

v

KUTSUB

AJ
ALEHE L
UGEJ
AID
AJALEHE
LUGEJ
UGEJAID
23. MÄRTSIL KELL 16. 00
PÄEVAKESKUSESSE
KOHTUMISELE
Saame kokku, peame ajalehe sisu ja
teemade üle aru. Kindlasti leiavad aega
ka asjasthuvitatud volikogu liikmed ja
linnavalitsuse töötajad. Saue linnas on
praegu mitmeid põletavaid probleeme –
kutsume ka ametimehi väljastpoolt.

RÄÄGIME SUUD PUHTAKS

Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.

07.02.2006

Alates 1.veebruarist 2006 on SAUE SÕNA
reklaamihinnad järgmised:
ERAKUULUTUS
kuni 3 rida (reas 25 tähemärki)
Iga lisarida

30.- krooni
10.- krooni

SURMA- JA
ÕNNITLUSKUULUTUSED

60.- krooni

REKLAAM,
TEATED, KUULUTUSED (1 cm2)

8.- krooni

Saue Linnavolikogu,
linnavalitsuse ja
allasutuste kuulutused

TASUTA

Täpsem info pikema perioodi
sooduskoostöölepingute tingimuste kohta
Saue Linnavalitsuse koduleheküljel
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LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Saue
16. veebruar 2006 nr. 4
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SAUE
LINNAVOLIKOGU
OTSUS
Saue
16. veebruar 2006 nr. 37

Koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord

Saue linna teenetemärgiga
autasustamine

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja
Gümnaasiumiseaduse § 32´ lg 4 alusel

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 6 lg 3 p 2, Saue linna põhimääruse § 11 p 7 ning
linnavalitsusele laekunud avalduste ja Saue
Linnavalitsuse ettepaneku alusel Saue Linnavolikogu
otsustab:

§ 1 Määruse eesmärk
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
reguleerib Saue linna eelarves (edaspidi eelarves) riigi
poolt koolilõuna toetuseks ettenähtud eraldiste
kasutamist.
§ 2 Koolilõuna
Koolilõuna maksumus hõlmab toitlustaja poolt kõigi
Saue Gümnaasiumi õpilaste
toitlustamist, toidu valikut, vastuvõtmist, säilitamist,
valmistamist ja serveerimist.
§ 3 Koolilõuna kulude katmine 1.-9. klasside
õpilaste osas
(1) Saue Gümnaasiumi 1.- 9. klasside õpilaste koolilõuna kulud kaetakse eelarvest riigi poolt ettenähtud
eraldiste osas arvestades Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust.
(2) Koolilõuna tegeliku maksumuse ja Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse
vahe toitlustajale tasub 1.- 9. klassi õpilase vanem,
eestkostja, eestkoste asutus või muu isik kes last ülal
peab.
§ 4 Toetuse kasutamine
(1) Koolilõuna toetuse vahenditest tasutakse teenuse
osutajale arve alusel. Arve esitatakse vastavalt tegelikult
tarbitud koolilõunate arvule kuus.
(2) Õpilaste toitlustamise, toiduraha maksmise ja
toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamine toimub
linnavalitsuse poolt kehtestatud korras.
(3) Koolilõuna toetuse vahendite ülejäägi korral on õigus
toitlustada kõiki 1.-9. klassi õpilasi ülejäägi piires tasuta.
§ 5 Rakendussätted
(1) Määrus jõustub tagasiulatuvalt
01. jaanuarist 2006.a.
(2) Avalikustada määrus “Saue Sõnas”
Orm Valtson
Volikogu esimees

v

1. Avaldada tunnustust Vangazi linnapea Vilmârs
Lucâns´ile teenete eest Saue linna ja Vangazi linna
sõprussidemete ja koostöö arendamisel ning
autasustada teda Saue linna teenetemärgiga.
2. Avaldada tunnustust Kristiina Liivik‘ule Saue
Muusikakooli eduka juhtimise ja Saue linna
muusikaelu edendamise eest ning autasustada teda
Saue linna teenetemärgiga.
3. Saue linna teenetemärk ja teenetemärgi tunnistus üle
anda iseseisvuspäeva tähistamise üritusel.
4. Avaldada otsus teenetemärgiga autasustamise kohta
ajalehes Saue Sõna.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
v

Orm Valtson
Volikogu esimees
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Linnavalitsus nõustus lepingute sõlmimisega, väljastas
ehitus- ja kasutusload, kinnitas projekteerimistingimused ja
otsustas sotsiaalküsimused.
Linnavalitsuse 5 istung toimus 22. veebruaril 2006 ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 53.
2. Puidu 19 ehitusloa väljastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 54.
3. Tõkke 34 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ´le Jaotusvõrk 0.4 kaabelliini
rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 55.
4. Kontor-laole kasutusloa andmine.
Kasutusluba väljastati Zoovetvaru OÜ´le (Uus-Aru 5).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 56.
5. Saue Linnavalitsuse 22.08.2000 a määruse 4 „Autode
kasutamise kord ” p 3 alapunkt 3.3 ja 3.4 tühistamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 2.
6. Transpordikulude hüvitamine
Otsustati vastu võtta korraldus nr 57.
7. Saue linna toetuste suuruste kinnitamine.
Kinnitati alljärgnevad toetuste suurused:
• sünnitoetus 6000 krooni;
• eelkooliealise koduse lapse toetus 290 krooni kuus;
• hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 300
krooni kuus,
• hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale
500 krooni kuus.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 58.
8. Sünnitoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 59.
9. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 60.
10. Sotsiaaltoetuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 61
11. Hooldusteenuse osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 62.
12. Peretoetuste maksmise peatamine ja jätkamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 63.
13. Saue Linnavalitsuse noorsootöö komisjoni liikmete
kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
14. Saue Noortekeskuse nõukogu moodustamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
15. Saue Huvikeskuse hoolekogu moodustamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
16. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ OÜ Saue Vesi
tegevuse lõpetamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
17. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse registris:

•

teeninduse tegevusalal tegutsemiseks Pidulaud
OÜ, saunateenuste osutamine ja sellega seotud
kaupade müük; tegevuskoht Saue saun, Sauepargi
1A;
• jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks
Anmaree Kaubandus OÜ, lillede, istikute,
seemnete väetiste, aiatarvete, keraamika müük,
tegevuskoht kauplus „Lilled” Ridva 15.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 64.
18. Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste ruumide
üürihindade kehtestamine (II lugemine).
Otsustati suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
19. Saue Päevakeskuse juhataja ametisse kinnitamine.
Saue Päevakeskuse juhataja ametikohale määramatu ajaks
kinnitati Ulvi Seerma alates 01.03.2006, katseajaga 4 kuud.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 65.
20. Korraldatud jäätmeveo konkursi väljakuulutamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
21. Saue linna, Vana-Keila mnt 4A katastriüksuse
jagamisel, aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
katastriüksuste pindalade määramine kehtestatud
detailplaneeringu alusel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 66.
22.Tule tn 22D projekteerimistingimuste kinnitamine.
Kinnitati AS Saue EPT tootmishoone projekteerimise
arhitektuur-ehituslikud lisatingimused.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 67.
23. Kivikangru tn 12 projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 68.
24. Tammelehe tn 1 projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 69.
25.Tammesalu tn 6 projekteerimistingimuste
kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 70.
26. Tallinna Linnavalitsuse ja Saue Linnavalitsuse
kootööprotokolli kinnitamine.
OTSUSTATI:
1. Kinnitada Tallinnas 21. veebruaril 2006.aastal
allkirjastatud koostööprotokoll.
2. Volitada abilinnapea Rafael Amos´t alla kirjutama
koostööprotokollist tulevatele programmidele ja
tegevuskavadele.
27. Info

Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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AVATUD LEIUNURK
Alates 28.veebruarist on Saue linna kodulehel
www.saue.ee lingi „sotsiaalhoolekanne” all
avatud uus rubriik LEIUNURK. Rubriigi
eesmärgiks on anda kohalikele elanikele linna
kodulehekülje vahendusel võimalus teatada
esemetest, mida tahetakse tasuta ära anda või
vastupidi, mida soovitakse endale saada.

Kui Teil on kodus või majapidamises midagi, mis on Teie
jaoks mittevajalik, võtab asjatult ruumi või mida Te
heameelega ära kingiksite või kui vajate midagi, mis oleks
Teile hetkel hädavajalik (koolilapse kirjutuslaud, suusad,
kasutatud köögitehnika vm), mida hetkel pole võimalik osta,
siis saatke oma kirjalik soov postiaadressile
heli@saue.ee.
Lisage kindlasti oma kontakttelefon ja eesnimi, et
annetajad / abivajajad saaksid otse ühendust võtta

Saue Päevakeskuses on viimastel aastatel korraldatud
2 korda aastas heategevuskampaaniaid, kus
linnaelanikud saavad annetada oma majapidamises
mittevajalikke rõivaid, jalanõusid, laste mänguasju,
lauanõusid jm. Tihti on pakutud ka suuremõõtmelisi
esemeid, mida ruumipuuduses ei ole võimalik hoiule
paigutada. Saue linna kodulehel on nüüdsest avatud
rubriik nimega „LEIUNURK”, kus annetajad kui ka
abivajajad saaksid infot vahetada.

Kindlasti andke teada (e-post: heli@saue.ee) kui pakutud
asjad on uue omaniku leidnud, et saaksime info portaalist
maha kustutada ja vältida edaspidiseid liigseid
telefonikõnesid.
Kõiki annetajaid tänades
Heli Joon
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED
SUUSATAMISES
Poisid kuni 8 aastased 0,5 km
I Pääsuke Karl-Ent

1998

2.28,7

Neiud 16 aastased 3 km
I Lambin Daniela-Mona

1991

11.58,0

Tüdrukud kuni 8 aastased 0,5 km
I Grete Saar
II Hanikat Laura-Liis

1998
1998

1.58,0
2.34,5

Mehed põhiklass 5 km
I Kauk Anti
II Pruus Marko
III Vinter Siim

1968
1979
1986

14.36,2
14.53,9
14.57,5

Poisid 10 aastased 0,5 km
I Koha Henri
II Tomingas Joonas
III Teas Ragnar

1996
1996
1997

1.30,8
1.42,1
2.10,9

Naised põhiklass 5 km
I Toomingas Terje
II Püss Kairi

1982
1983

25.08,0
27.39,6

Tüdrukud 10 aastased 0,5 km
I Lehtsalu Kristiina
II Malmström Kaidi

1997
1996

2.25,5
2.30,9

Mehed 40 aastased 5 km
I Pedari Aimar
II Kressa Heros

1965
1964

15.45,6
21.01,4

Poisid 12 aastased 3 km
I Anton Cristian
II Karhu Ken
III Utno Oliver

1995
1994
1995

13.39,6
14.27,0
14.36,8

Naised 35 aastased 5 km
I Odamus Terje

1969

17.09,4

Naised 45 aastased 5 km
I Sepp Marje

1955

27.00,7

Mehed 50 aastased 5 km
I Veerberk Sulev
II Sepp Leo
III Kriegar Garri

1951
1955
1952

17.05,3
17.10,7
17.47,7

Naised 55 aastased 5 km
I Odamus Enla

1943

25.11,6

Mehed 60 aastased 5 km
I Odamus Tõnu
II Krohn Vello
III Kilp Riho

1943
1940
1941

15.25,6
17.48,9
22.51,4

Tüdrukud 12 aastased 3 km
I Odamus Marliis
II Põder Eva Martina

1995
1995

10.52,9
14.01,6

Poisid 14 aastased 3 km
I Moisar Markko
II Jakobson Jagnar

1992
1992

10.05,1
12.04,9

Tüdrukud 14 aastased 3 km
I Neuhaus Iti-Lee
Noormehed 16 aastased 3 km
I Laurinson Magnus
II Neuhaus Rauno

1992
1990
1991

12.18,9
11.01,3
11.29,4
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KAEVETÖÖD
tiigid, kraavid,
vee ja kanalisatsiooni trassid
Tel: 511 1495
e-post: volvotrans@hot.ee
Õmblusettevõte AS Protten F.S.C. asukohaga Keilas
võtab tööle kogemusega

ÕMBLEJAID
Tel: 674 7567

Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas võtab tööle

KONSTRUKTORI

töökogemus vähemalt 3 a.
Tel: 674 7567

AS Kavent

annab üürile

tootmis-ja laopindasid
Sauel

Sooja tn. 5, suletud territooriumil
30 m2 ja 60 m2, (või 90 m2) h-2,7m I korrus
50 m2, h-2,9 m, I korrus
77 m2, h-4,2 m, I korrus
94 m2, h-4.2 m, I korrus, omaette hoone
120 m2, h-2,5m, I korrus ja
140 m2, h-2,8 m, II korrus, omaette hoones
asfalteeritud, suletud plats,3000 m2
INFO 501 1134

Võtame tööle

veoauto

REMONDILUKKSEPA
Info tel: 610 5058
mob:516 8225, 510 6575
Aadress:
Tule 21,Saue
Saue Auto AS

3. märts 2006

Ele Ilu Stuudio
Pärnasalu 11 (Arco Transport’i hoone,
endise juuksuri – kullassepa ruumides)
KOSMEETIK
MANIKÜÜR
PEDIKÜÜR

KÕRVARÕNGAAUGUD
KÜÜNETEHNIK
SOLAARIUM 6,5 kw

Guinot HYDRADERMIE
näohooldus”
Avatud E-R 10-18, L 10-14
Tel 711 16 34, GSM 534 89 016
http://www.netvision.ee
e-post: ele@netvision.ee

MÜÜGIL
KINKEKAARDID

Sanomar Ettevõtted otsib
büroo pinnale

PUHASTUSTEENINDAJAT
Kandidaadilt
eeldame ausust,
kohusetundlikust ja
suhtlustasandil eesti keele
valdamist.

AS Sagro Food

Laagris Hoiu 16 asuv
otsib oma meeskonda

TOOTMISRUUMIDE KORISTAJAT
JA

SEADMETE PESIJAT
Töö on 0,5 koormusega ja õhtuti
sobiks abielupaarile
Tel: 526 5823, 679 6830

MÜÜA LÕHUTUD

küttepuud
(50cm, lepp)

Hind koos kohaletoomisega - 380 kr/ m3
Info telefonidel: 775 2018, 51 91 8165
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SOOVIN SAUEL ÕPPIDA

VENE KEELT
Õpetaja võib olla ka pensionär.
Tarmo; tto@hot.ee; 504 4515; (18-22)
659 6736

" Võtame müüki kinnisvara
" Vahendame kinnisvarateenuseid
VIRVE VAINOMÄE
maakler - konsultant

Korterelamu vajab KORISTAJAT-MAJAHOIDJAT
Koondise tänavale. Tel: 660 8847, 527 1505

+372 56 672 516
virve@novarealestate.ee
Nova Real Estate, Tartu mnt. 17
Tallinn 10145, Tel: +372 666 2907
www.novarealestate.ee

PAIGALDAME TV
ANTENNE
Hinnad soodsad, garantii. 55 693 858

Tallinna piires
transport TASUTA

kolme ja poole aastasele
poisile Sauel.
Fikseeritud kuupalk+
tasu lisatundide eest.

(Kesa 20, Saue)

kõrge
kütteväärtusega,
PAKITUD

Otsime
lapsehoidjat

SAUE PUIDU OÜ

PUITBRIKETT

Tel: 51 63 201 või
õhtuti alates 19.00
6 717 454

INFO 566 55 445

MÜÜME
SAEMATERJALI, VOODRILAUDA,
PÕRANDALAUDA JM
HÖÖVELMATERJALI
Samas ka hööveldus- ja
saagimisteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 670 9183 või 50 50 194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee

Eramaija vajatakse KORISTAJAT
Töö üks kord nädalas (reedeti). Tasu kokkuleppel.

SAUE TRAHTER VAJAB

KOKKA JA ETTEKANDJAT
Tel: 6 790 881 , 52 53 028
Aeg annab kõik ja kõik ta võtab ka…
Kallid Maie ja Vallo
Oleme mõtetes koos teiega sel raskel hetkel,
mil jätate hüvasti oma armastatud poja

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju, krunte SAUEL
KONSUL
TATSIOON T
ASUT
A!
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KAKS KORDA AASTAS ÕNNELOOS!
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Perekonnad Tormer ja Urva

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0170, faks 679 0193

www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
v
Trükk: Rebellis, tiraaz: 1750

