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Ei saa me läbi Lätita

- Saue pensionäride ekskursioon Vangaži ja Riiga 11.veebruari varahommikul
viis suur buss Saue päevakeskuse taidlejad lõunanaabrite
juurde, sõideti külla sõpruslinna Vangaźi. Pärast piiri ületamist olid Saulkrastis meil
vastas Vangaźi pensionäride
nõukogu esinaine ja lasteaia
juhataja, kohtumine oli soe ja
sõbralik.
Esimene peatus tehti tuntud turismilinnas Siguldas.
Eks me kõik oleme harjunud
seda linna nägema suviselt
rohelisena, seega nüüd talvel
lume ja raagus puudega tuli
eriti esile looduse eripära. Kes
meist ei tahaks olla noor ja
kaunis? Aga just sellist võimalust pakkusid välja meie saatjad, viies meid Siguldas koopasse, mille allikaveel pidi just
selline võlujõud olema.
Keraamikatehast külastades jäi mõnigi meist mõne
lati võrra vaesemaks, aga samal ajal sai nägusa suveniiri
võrra rikkamaks.
Vangaźis võttis meid südamliku tervitusega vastu linnapea Vilmars Lucans. Vangaźi
on nagu Sauegi noor linn,
kandes 13 aastat linna nime.
Sõprussidemed Sauega pärinevad 2001. aastast. Linn asub Riia
rajoonis ja on 30 km kaugusel
pealinnast. Sauest erineb ta kardinaalselt rahvastiku koosseisu poolest: kui meie elanikud
on põhiliselt eestlased, siis nende linnas on muulased ülekaalus. Elanikke on tuhande võrra
vähem kui meil.
Esmalt näidati meile linna asutusi ja ettevõtteid. Ilus
ja pilkupüüdev on äsjaremonditud linnavalitsuse hoone,
kus asub ka avar raamatukogu. Peamiseks tööandjaks linnarahvale on torude ja metallkonstruktsioonide tehas
Izoterm, mis paikneb hingusele läinud raudbetoontoodete
tehase asemel. Tehas ekspordib suurema osa toodangust

Euroopa Liidu riikidesse ja
töötab nimetamisväärse kasumiga. Gümnaasium oma
600 õpilasega on nagu linngi kakskeelne, õpitakse siiski
eraldi klassides. Kooli ruumes
paikneb ajaloomuuseum õpilaste abiga kogutud rikkaliku
ekspositsiooniga.
Kuna linn on noor ja valdav osa elanikest elab kortermajades, lahendati sooja vee ja
kütte probleem kombijaama
ehitamisega, mis töötab Jaapanist ostetud seadmetega,
kus paralleelselt sooja tootmisega saadakse ka elektrienergiat. Kohalikku õlletehast
külastades sai igaüks ka sealset kesvamärjukest maitsta.
Tootmisprotsess jäi nägemata,
kuna talvisel ajal on toodangu realiseerimisega raskusi ja
tehas töötab vaid kolm päeva nädalas.

Elamusi pakkuv etlemisõhtu

ma edaspidistele uuendustele. Tantsud vaheldusid laulude ja seltskonnamängudega
kuni jõudis kätte lõpuhetk.
Ühtses sõprusringis, sõbra
küünarnuki toel , öeldi lahkumissõnad peatse kohtumise lootuses.
Teisel päeval tutvustasid

ne on linna eliidi eeliseks,
siis seekord olid külla sõitjad
pensionärid, kusjuures delegatsiooni juhiks oli meie kõigi poolt lugupeetud volikogu
esimees Rafael Amos. Sõidu
ettevalmistamise ja korraldamise raskus lasus päevakeskuse toimekal juhatajal Tiiu

Volikogu esimees Rafael Amos Läti-sõidust:
Ääretult tore reis. Meie kontsert oli väga ilus ja võeti ka lätlaste
poolt hästi vastu. Ekskursiooniprogramm oli optimaalne – kedagi väga ei kurnanud, ent näha sai palju. Vastuvõtt oli soe ja
inimesed leidsid kiiresti ühise keele. Tundsime kõik end noortena – piduõhtul ei tahtnud laul ja tants lõppeda.
Imeline sõit – rõõmsad inimesed, ilus ilm, soe vastuvõtt ja
kuum pidu!
Bussis arutasime ka edasisi koostööplaane. Leidsime, et
suvel võiks ka lätlased meile suurema grupiga siia külla tulla. Andsime neile üle ka meie suveürituste plaani, huvi korral
saavad sealsed kollektiivid neist osa võtta.
Bussisõidul meie pensionäride probleeme vaagides tuli väga
selgelt esile, et linna poolt oodatakse just võimaluste loomist.
Ühe olulise probleemina selgines tõsiasi, et Saue praegune päevakeskus on väikseks jäänud. Veel arutasime muuseumi loomise võimalust – kooli juurdeehitusel peab seda arvestama
ning ühe või mitme muuseumiruumi sinna planeerima.
Reis näitas ka seda, et sõprussidemed ei ole pelgalt linna
juhtide lõbusõidud, vaid otseselt linnarahvale võimalusi loovad kasulikud koostöösuhted.

Hingetõmbeaega ei antudki. Kogunesime ilusasse lasteaia saali sõprusõhtule. Olime
ette valmistanud 40-minutilise kava. Kõigepealt esines ansambel Rukkilill, laule saatis
akordionil juhendaja Harald
Matvei. Vokiratta tantsijate
esinemine kutsus esile tugeva aplausi, eriti meeldis rahvale läti rahvatants Kurtutetsi.
Elevust tekitas võimlemisrühma esitatud kava Mereleminek, milles juhendaja Elena Kalbus tegi ise kaptenina
kaasa.Meie esinemise lõpuks
esitas ansambel kaks tuntud
läti laulu, neist viimane Seit Rõõmus ja sõbralik vastuvõtja, Vangaži lasteaia juhataja
ir Latvia kanti ette läti kee- Sandra Zvirbule (paremal) tantsuhoos koos kolleegiga.
les. Nüüd ei tahtnud ovatsioonid lõppeda, vastuvõtjail vastuvõtjad 800-aastast Riiat Kuuskmel. Tuleb tõdeda, et
olid lausa liigutuspisarad sil- ja tagasiteel Vangaźis oli läti nad tulid oma ülesannetega
mis. Läti “tantsutüdruku- sõpradega soe ja südamlik suurepäraselt toime ja meie
reisist osavõtjate tänusõnad ja
te” esituses nägime tempokat hüvastijätt.
Kui tavaliselt on harju- sügav kummardus neile.
kauboitantsu ja tantsu kulpidega, mis olid omalaadsed ja tud mõttega, et sõprussideArmand Nagel
panid meiegi taidlejad mõtle- mete loomine ja edendami-
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Keskuse parki kerkis teine linn –
lumelinn

Selleaastane lumelinn kerkis
Keskuse parki laupäeval, 19.
veebruaril. Tegevust organiseerisid Saue Linna Lastekaitse Ühing ja Saue Linnavalitsus.
Hommikul alustasid vapralt 12 võistkonda: esindajad
Kaitseliidust kahe meeskonnaga, Saue Lasteaiast, Saue
Gümnaasiumist, Saue Noortekeskuse kaks meeskonda,
poisid „Seikluse“ projektist,
Saue Linnavalitsus, Naiskodukaitse ja mitu noorte võistkonda.
Päeva jooksul liitus ehitajatega veel kaks laste meeskonda, kes vabad lumehunnikud samuti atraktsioonideks
kujundasid. Kõik võistkonnad
jõudsid kontrollajaks,
kella 16.00-ks õnneliku lõpuni ja Keskuse parki
oli kerkinud 14 suurt lumeskulptuuri. Eelmisel päeval

olid oma ehitise valmis saanud ka trikiratturid, kes lumeehituspäeval oma erilisi oskusi demonstreerisid.
Kõik lumehunnikuist vormitud kujud olid praktilise väärtusega – neist sai alla
lasta, või sisse ja läbi pugeda.
Nende võimaluste avastamisel lastel rõõmu jätkus. Võistkonnad ületasid oma entusiasmi ja loova suhtumisega
kõik ootused. Kujud sai suured ja uhked, lapsed võtsid
need kohe ka praktilisse kasutusse.
Linnarajajatele
pakkus
suurtest välikateldest kuuma
teed ja suppi Saue Kaitseliidu
Kompanii.
Korraldajad tahavad tänada kõiki osavõtjaid, samuti
ürituse toetajaid: Kaitseliidu
Saue Kompaniid, Saue Kaubakeskust, Saue Päevakeskust,
Valmar Kauri, Päästeteenis-

Koolis likvideeriti
„prügimäge”

Sõbranädala raames korraldati Saue Gümnaasiumis 15.
veebruaril prügiskulptuuride
võistlus, milles osalesid kooli
kõikide astmete õpilased.
„Vesteldes õpilastega tõdesime,
et Saue linnas on prügimajandus hästi korraldatud ning linn
on üldiselt puhas,” lausus lin-

napea Ero Liivik
pärast õpilastega
kohtumist.
Prügiskulptuuride võistlusel pidid õpilased olmejäätmeid ning
tarbetuid esemeid
kasutades meisterdama kas esteetiliselt mõjuvaid
kunstiteoseid või praktiliselt kasutatavaid asju. Materjali oma
taieste meisterdamiseks pidid
õpilased ise koguma. Selleks
olid nad koolisaali toimetanud
suurel hulgal vanu plastikpudeleid, konservikarpe ning ajalehti
ja pakkepaberit.
Saue Sõna

Midrimaa laev – suur, värviline ja tulevikku suunduv.

tuse Keila komandot. Meie
eriline tänu Olev Lemnitsale,
kes vaatamata lumepõuale
suutis siiski kohale vedada 15
suurt koormat lund.
Selleks, et veenduda, kui
mõnusad lumekujud on, tule
neid ise vaatama ja proovima. Kõigile lastevanematele

tahaksin aga öelda, et lisaks
kuju liumäena kasutamisele,
õpeta oma last hindama teiste
tööd ja vaeva, samuti tegemise ilu ning osavust.
Anneli Ritsing
lumelinna organiseerija

Raamatukogus fotonäitus
eesti hobusest
Filmi- ja fotomees Ago Ruus avas Saue Linna Raamatukogus fotonäituse “Üle loojangu luhtade lähevad hobused…”,
mille peategelane on eesti maatõugu ehk saaremaa hobune.
Näitust võib nimetada ka austusavalduseks meie oma
eesti hobusele, täpsustas fotode autor Ago Ruus. “Tegemist
on ju eesti hobusega, kes on olnud meie rahva kaaslane läbi
viletsuste ja läbi õnneaegade. Nüüd, kus hobuse osakaal inimese elus on langenud, oleme seda looma unustamas. Kuid
ta on palju tähtsam kui ainuüksi tööloom – ta on osa meie
kultuurist ja meie elust,” sõnas Ruus.
Peale Ago Ruusi fotode saab raamatukogus vaadata ka
tema tõsielufilme eesti hobusest „Loojangule vastu” ning
„Varjupaik”.
Näitust saab vaadata igal tööpäeval 10 -18
ja laupäeval 10 -17.
Tere tulemast!

UUDISED

4

23. veebruar 2005

Uimastiennetusprojekt
„See on Sinu valik”
Saue Gümnaasiumi kolmele viiendale klassile viidi jaanuaris-veebruaris läbi uimastiennetusalane projekt „See
on Sinu valik”.
Projekti viisid läbi Keila Algkooli sotsiaaltöötaja Janne Käsi, Keila Gümnaasiumi
sotsiaaltöötaja Ave Kivinukk
ja Keila Avatud Noortekeskuse
noorsootöötaja Maret Pärnamets, noorsoopolitsei Merilin
Sääsk. Nädala jooksul toimusid igas klassis õpetlikud tunnid, igal päeval kaks tundi.
Ühel õhtul leidis aset kohtumine klassi lastevanematega.
Õppetundides anti lühiülevaade narkootilistest ainetest,
tutvustati erinevaid sõltuvusaineid, seadusandlust. Selgitati alaealiste vastutust, seaduserikkumise tagajärgi, vanemate
vastutust alaealise seaduserikkumise korral. Analüüsiti ka
emotsioonide
äratundmist,
oma tunnete mõistmist, naudingvõimalusi elutervetest eluviisidest. Lastele anti kaasa ka
kodutööd, mida sai koos vanematega lahendada. Mängude ja
grupitööde kaudu õpetati laste-

Saue Gümnaasiumi 5c klass koos projekti koolitajate Ave ja
Jannega.

le kuidas sõltuvusainetele „ei”
öelda. Nädal lõppes maiustuste söömisega.
Siinkohal mõned koolitajate-läbiviijate kommentaarid
projekti kohta:
Janne: „Toredad nädalad
koos vahvate ja taibukate lastega. Uudne ja vajalik projekt
tegelemaks uimastiennetusega
ning seni läbiviidu põhjal tundub, et see meetod õigustab ennast. Tagasiside lastelt on olnud
väga positiivne, mis innustab
sellise projektiga edasi tegelema”.

Ave: „Saue viiendikud olid
lisaks tubaka ja alkoholi toodetele vägagi teadlikud narkootikumidest. Klassid olid üksmeelsed, lapsed terased ja elavad.
Väga suur rõõm oli näha lastevanemate õhtutel nii palju kohalviibijaid, kelle hulgas ka isasid!
Vabandused gümnaasiumi
õpetajate ees, kelle tunde oma
ringsagimisega segasime”.
Maret: Positiivne oli laste
aktiivne osavõtt ning oma tunnetest ja kogemustest rääkimine. Samuti see, et Sauel oli lastevanemate õhtul päris palju

vanemaid, mida teiste paikade
puhul öelda ei saa (projekt viidi läbi Lääne-Harjumaa neljas
omavalitsuses). Kuna projekt
toimus tundide ajal, siis paraku
ei saanud kõrvalklassides tunde
andvad õpetajad aru, mis toimus meie klassis. Loomulikult
läheb mängides ja grupitöid tehes emotsioonid lõkkele ja lärm
suuremaks. Vahel peaks suutma
kooliraamidest välja tulla ja aru
saada, et taoline ettevõtmine on
väga vajalik.
Täname projekti rahastajaid
- Harju Uimastiennetusnõukogu, Saue Linna Lastekaitse
Ühingut ja Saue Linnavalitsust.
Suured tänud projekti läbiviijatele Jannele, Avele, Maretile ja
Merilinile.
Täname kaasalööjaid ja abilisi õpetajaid Eve Tamm’e, Kristi
Läänesaar’t, Sirje Ojavee’d, Aada
Saks’a ning linnavalitsuse bussijuhti Veljo Penu.
Heli Joon
projekti koordinaator

Vastlatrall lastekodulastele

Saue Lions klubi koos Saue
mõisa ja Saue Mõisatalliga korraldasid Vääna Noorte- ja Lastekodule toreda vastlapäeva.

Päiksepaistelist
lumist
vastlapäeva alustati reesõiduga, mis paljudele lastele oli esmakordne sedalaadi

kogemus. Laste kilkeid kuuldes vuhises regi mitmeid kordi ümber mõisapargi. Lustakast reesõidust võtsid osa ka
LC Saue praegune president
Toivo Võsu ja ekspresident
Harry Pajundi. Omaette elamuse said lapsed reesõidust
kuuma naha saanud hobuse lumeprotseduure jälgides.
Mõisatallis sai aga oma käega
hobustele heina anda.
Et põsed ikka punasemaks saaksid ning järgmisel
aastal pikad linad kasvaksid,
siis lükati hoog sisse kelkudele. Vastlapäeva traditsioonide jätkuna võeti ette ka
hobuse laka ja saba lõikami-

ne, sest vanarahva uskumuse
järgi pidi see juuksed kauniks
ja pikaks kasvatama. Seegi huvitav tegu tehtud, mindi mõisa uudistama, et teada saada
kes, kuidas ja mismoodi vanal ajal elas.
Kuna lapsed näisid väsimatud ja teotahet täis, siis hakati meisterdama vastlamakse ja -vurre. Tulemused olid
fantaasiaküllased ning omapärased. Pika päeva lõpetuseks maiustati vastlakuklitega. Laste näod peegeldasid
rõõmu ja rahulolu.
Urmas Paisnik
LC Saue
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Linnavolikogu muutis linna põhimäärust, algatas detailplaneeringud,
muutis bussis ja elektriraudteel sõidusoodustuste korda ning
lastetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda
Saue Linnavolikogu 31. istung toimus 17.
veebruaril ja päevakorras olid järgmised
küsimused:
1. Saue linna põhimääruse muutmine (II
lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 47.
2. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord (I lugemine).
Eelnõu suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
3. Saue Linnavolikogu 21.03.2002. a määruse nr77 „Eluruumide kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse maksmiseks“ muutmine (I lugemine).
Eelnõu suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
4. Hooldusteenuste osutamise tingimused ja
kord Saue linna eakatele ja puuetega inimestele ( I lugemine).

Eelnõu suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni.
5. Uus- Aru tänava detailplaneeringu kehtestamine.
Planeeringu koostas AKOS Arhitektibüroo
OÜ, detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on 9,6 ha.
Otsustati vastu võtta otsus nr 169.
6. Tule tn 30, Tule tn 34, Tule tn 36 maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine.
Planeeringu koostas Projektibüroo Talone
OÜ, detailplaneeringuga hõlmatava ala suurus on
25 153 m2.
Otsustati vastu võtta otsus nr 170.
7. Saue Linnavolikogu 23.01.2003. a määruse nr 6 „Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel
sõidu-soodustuste kehtestamine“ muutmine (II lugemine).

Saue suusameistrid selgunud
19. veebruaril peeti Keila suusaradadel Saue linna meistrivõistlused
suusatamises. Võistlustel osales üle
50 sauelase, enim oli kaasalööjaid
nooremate ja veteranide vanusegruppides. Võistluste

protokol-

lid avaldame järgmises Saue Sõna
numbris, 12. märtsil.

Pildil autasustab Saue Linnavolikogu esimees Rafael Amos naiste põhiklassis III koha saanud Kairi Püssi.

Ansambel Lindpriid kontsert “Parimad laulud”
5. märtsil kell 19.00 Saue Gümnaasiumi saalis
Piletid 100 krooni
Õpilastele, pensionäridele 80 krooni
Eelmüük Saue Huvikeskuses (koolimajas ruum 124)
Lauluklubi
4. märtsil kell 19.00 Saue kooli ruumis 213
Saue meistrivõistlused ujumises
5. märtsil kell 10.30 Saue ujulas
Gomoko ja rendzu lahtine turniir
5. märtsil kell 13.00 ruumis 213
“Saue laululaps 10” eelvoor
11. märts kell 10.00 Saue kooli saalis
“Saue laululaps 10”lõppkontsert
13. märts kell 12.00 Saue kooli saalis
Kevadpidu
Esinevad Egon Nuter ja Andrus Vaarik
A. Kivirähk “Orav ja Meri”
Tantsuks ansambel “Kahur ja roos”
2. aprillil kell 19.00 Saue kooli saalis
Pilet 50 krooni
Pensionäridele 35 krooni

Otsustati vastu võtta määrus nr 48.
8. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003. a
määruse nr 10 „Saue linna lastetoetuste
taotlemise, määramise ja maksmise kord“
muutmine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 49.
9. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr 171.
10. Linnapea puhkusele lubamine.
Linnapea puhkab 21. veebruarist kuni 6.
märtsini 2005. Teda asendab abilinnapea
Mati Uuesoo.
Otsustati vastu võtta otsus nr 172.
11. Info.
11.1 Arupärimistele vastamised.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

SAUE 2005.a LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES
JUHEND
II AEG JA KOHT
1. Võistlused toimuvad 5. märts 2005.a Saue linna 25 m ujulas.
2. Võistluste ajakava:
Võistlejate registreerimine
- 10.15 – 10.45
Soojendusujumine
- 10.30 – 11.00
Võistluste algus
- 11.00
Autasustamine - kõikide vanuseklasside võitjad saavad Saue meistrimedali ja diplomi ning II – III koha võitjad medali ja diplomi
III REGISTREERIMINE
1. Nimeline regitreerimine toimub võistluspäeval Saue linna ujulas 5.
märtsil kella 10.15 kuni 10.45.
2. Registreerumisel tuleb täita osavõtja kaart, mille saab kohapealt.
3. Võistluste parema korralduse huvides ootavad korraldajad osalejatelt
eelnevat eelregistreerimist. Osavõtust teatada telefoni teel 6596669 Saue
ujula; või e-postiga hallist@hot.ee
IV VÕISTLUSTE PROGRAMM
1. Võistluste vanuseklassid ja distantsid on alljärgnevad:
Lapsed
-poisid/tüdrukud
- sünd. 1997 ja hiljem
(kavas 25 m vabaltujumi
-poisid/tüdrukud
- sünd. 1995 – 1996
-poisid/tüdrukud
- sünd. 1993 – 1994
(kavas 50 m vabaltujumine)
Noored
-poisid/tüdrukud
(kavas 50 m vabaltujumine)
Juuniorid
-noormehed/neiud
(kavas 100 m vabaltujumine)

-

sünd. 1990 - 1992

-

sünd. 1987 - 1989

Täiskasvanud

-mehed/naised I grupp
-mehed/naised II grupp
-mehed/naised III grupp
(kavas 100 m vabaltujumine)

-

sünd. 1975 - 1986
sünd. 1965 - 1974
sünd. 1955 - 1964

Veteranid

-

sünd. 1945- 1954
sünd. 1944 ja varem

-mehed/naised I grupp
- mehed/naised II grupp
(kavas 50 m vabaltujumine

Vanusegruppidele kehtib järgmine järjekord: lapsed – noored – juuniorid
– täiskasvanud I, II, III grupp – veteranid I, II grupp.
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UUDISED

23. veebruar 2005

Linnavalitsuses
Linnavalitsuse 6. istung toimus 9. veebruaril
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 35.
2. Põhivara ja kuluinventari aastainventuuri aktide kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
3. Maamaksust vabastamise ja maamaksusoodustuste määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 36.
4. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
5. Kaubandustegevusega nõustumine.
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
6. Väärtegude kohtuvälise menetleja kinnitamine.
Kinnitati ametikohtade loetelu (abilinnapea, jurist, kekskonna ja halduse peaspetsialist, linnamajanduse ja –ehituse peaspetsialist), mida täitvatel ametnikel on õigus
osaleda väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 37.
7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr 3.
8. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* Saue Võrkpalliklubile 6 150.- krooni noortegruppide tööks I kvartalis;
* Karateklubile „Kimura Shukokai“ 3 450.krooni noortegruppide tööks I kvartalis;
* Saue Tenniseklubile 7 950.- krooni noortegruppide tööks I kvartalis;

* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 2 100.krooni noortegruppide tööks I kvartalis;
* Korvpalliklubile Saue 665.- krooni osavõtukulude katteks Eesti X maatalimängude eelturniirist;
* Spordiklubile THK-88 1 810.- krooni osavõtukulude katteks Harjumaa meistrivõistlustest suusatamises.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 38.
9. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „UusAru tänava detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
10. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
”Saue linnas Tule 30, Tule 34, Tule 36 maaala detailplaneeringu kehtestamine” läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
11. Haridus- ja kultuuritöötajate palkade
ühtlustamiseks eraldatavate vahendite jaotuse kinnitamine.
Kinnitati kohalikust eelarvest makstavate haridus- ja kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks eraldatud vahendite jaotus:

Linnavalitsuse 7. istung toimus 16. veebruaril 2005 ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute sõlmimisega nõustumine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 45.
2. Põhivara ja kuluinventari aastainventuuri aktide kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 46.
3. Alaeelarvete kuluartiklite kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 47.
4. Saue Päevakeskuse teenuste hindade kinnitamine (II lugemine).
Otsustati vastu võtta korraldus nr 48
5. Kaubandustegevusega nõustumine (II
lugemine.)
Saue Koolihaldusasutusel ujulateenuse osutamisel lubati kaubelda karastusjookidega ja
nende müümisel kasutada kuni 25% hinnalisandit.
Jookide loetelu ja müügihind koos käibemaksuga määratakse juhataja käskkirjaga.
Müügist laekuvad summad kantakse ujula
omatuludesse.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 49.
6. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati registreerida Majandustegevuse re-

gistris hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks OÜ Chinchilla Farm, Telje 16, Saue
linn, karusnahkade müük;
Otsustati vastu võtta korraldus nr 50.
7. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati eraldada toetust:
* Spordiklubile Saue Tammed 3 300.- krooni
noortegruppide tööks I kvartalis.
* Keila Swimclubi Indrek Sei Ujumiskoolile 4
650.- krooni tööks Saue laste treeninggruppidega I kvartalis.
* SK Realile 150.- krooni 1 Saue noore treeningkulude katteks I kvartalis.
* ESS Kalev Ujumiskoolile 150.-krooni 1 Saue
noore treeningkulude katteks I kvartalis.
* Viimsi Sulgpalliklubile 150.- krooni 1 Saue
noore treeningkulude katteks I kvartalis.
* SK Kondorile 300.- krooni 2 Saue noore
treeningkulude katteks I kvartalis.
* Eesti Autospordi Liidule 150.- krooni 1 Saue
noore treeningkulude katteks I kvartalis.
* Nõmme Spordiklubile 1 200.- krooni 8 Saue
noore treeningkulude katteks I kvartalis.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 51.
8. Toiduraha kompenseerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 52.

Huvikeskus
Raamatukogu
Noortekeskus
Muusikakool
Gümnaasium
Lasteaed

14 pedagoogi,
73 500
kultuuritöötajat
3
15 750
5
26 250
21
110 250
10
52 500
27
141 750

Otsustati vastu võtta korraldus nr 39.
12. Erandkorras sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 40.

13. Ridva 12 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 41.
14. Vana-Keila mnt 2 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS-le KNOKE side kaabelliini rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 42.
15. Koondise 9 a, b, c, d ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk, 0,4
kV kaabelliini rajamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 43.
16. Saue Noortekeskuse nõukogu koosseisu muutmine.
Nõukogu liikmete nimekirjast kustutati linnavalitsuse esindaja Margit Ots ja uueks linnavalitsuse esindajaks kinnitati Ero Liivik.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 44.
17. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu
„Saue linn, Kasesalu tn 1 detailplaneeringu algatamine„ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
18. Info.
18.1 Saue Gümnaasiumi esildis
OTSUSTATI nõustuda 25.veebruari 2005
koolivabaks päevaks kuulutamisega ja võtta
teadmiseks, et sellel päeval ettenähtud tunnid
tehakse järele veebruarikuu jooksul.
18.2 Pearaamatupidaja Ingrid Niid andis ülevaate 2004. a majandusaasta aastaaruande
koostamise, esitamise ja kinnitamise uutest
seisukohtadest.

9. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 53.
10.
Nõusolek
alaealisele
kuuluva
pärandvara laenu tagatiseks kasutamise kohta.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 54.
11. Saue linna keskuse (Kütise 8) hoonestamisest.
Abilinnapea Mati Uuesoo tutvustas linnarhitekti poolt esitatud seisukohti. Kuna küsimus on linnale äärmiselt tähtis, esitakse põhimõtted arutamiseks ka volikogu ehitus- ja
maakomisjonile.
OTSUSTATI võtta info teadmiseks.
12. Info.
* Nõustuti sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna
juhi Heli Joone poolt väljapakutava Saue linna TURVAVEST 2005 korraldamisega.
* Abilinnapea Vello Toomik tutvustas avaldusi, mis on laekunud teenindusmajas vabanenud ruumide rentimiseks. Lõplik otsustus tehakse järgmisel istungil.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud linnakantseleis.
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TEATED JA REKLAAM

Päevakeskuse üritused märtsis
2. marts
4. märts
9. märts
10. märts
10. märts
16. märts
18. märts
19. märts
22.- 23. märts
30. märts

11-14.00 Marati trikotaaži müük
11.00
Invaühingu koosolek. Kohtumine
sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juhi
Heli Joonega
15.00
Vabadusvõitlejate koosolek
13.00
Ruth Alevi kunstinäituse “Talve öö ja
suve süda” avamine
18.00
Represseeritute vestlusring
14.00
Organismi kevadine suurpuhastus.
Lektor Silvi Mänd
16.00
Pensionäride klubi Tammetõru
10.00
Puuetega inimeste spordipäev Keila
Tervisekeskuses
Invaühingu tervisepäevad Keila-Joal
15.00
Lumikellukese tärkamise aegu.
Võimlemistund diakooniahaiglas
OÜ Harjumaa Kaubahoovi
(Pärnasalu põik 1, Saue)
TOIDUPOODI
vajatakse
MÜÜJAT
Info tel.6 709 677
56 609 783

Märtsikuu toiduraha Saue Gümnaasiumis:
1.- 4. klass 51 krooni
5.-12. klass 238 krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a 221018424457 26. veebruariks.
Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
PS! Sekelduste vältimiseks kontrollige andmete õigsust!
Sularahas saab maksta kooli sööklas 1.- 2. märtsil,
kella 7.45-9.15 ja 13.30-16.00-ni.
Neil aegadel pikendatakse sööklas toidukaarte.
Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad
hiljem maksta.
Vaba koolipäeva, 25. veebruari toiduraha on maha arvestatud
märtsikuu rahast.
Küsimuste ja ettepanekute korral helistada telefonil 6 992 039
söökla juhataja Ülle Jahesalu.

23. veebruar 2005

HOTELL PEOLEO

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

Võtame müüki kortereid, maju, krunte Sauel.
Konsultatsioon tasuta.
Kõikide meie büroo klientide vahel toimub kaks korda aastas
õnneloos!
Tel: 6 700 055; 52 911 09 Anne Olonen
nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Jaama 14
TREPID, UKSED, AKNAD, EKSPERIMENTAALMÖÖBEL
KÕIK TÖÖD KIIRESTI JA KORRALIKULT
Küsi hinda faksi teel: 6 712 261
Info: 56 64 55 64 – kell 8.00 – 20.00
KEILA PUIDUKODA
Asume Harju KEKi territooriumil

HEI HOKIMEHED!

Saue linn on saanud väljakutse Saku vallalt
sõpruskohtumise pidamiseks jäähokis.
Palume kõiki seda mehist ala harrastavaid (või kunagi
harrastanud) mehi (alates 16. eluaastast) endast märku
anda, et saaksime võistkonna kokku panna.
Esimene kokkusaamine on kolmapäeval,
2. märtsil kell 20.30
Saue Ettevõtete Liidu keldriruumides, aadressil Kasesalu 20.
Info telefonil: 51 44 689 Allan Pihlak
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