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Passitaotlemine muutub
mugavamaks
24.septembril kirjutasid Kodakondsusja Migratsiooniameti (KMA) Harjumaa
osakonna juhataja Eve Kislov ja Saue
linnapea Andres Pajula alla koostöökokkuleppele, mis muudab passitaotlemise
Saue elanikele mugavamaks.
Lepingust tulenevalt on Saue linnavalitsuse registripidajal õigus võtta vastu passi- ning isikutunnistuse taotlemiseks vajalikke dokumente. Saue linnavalitsuses tuleb täita ankeet, anda üle vajalikud dokumendid. Passi võib vastavalt kokkuleppele kätte saada KMA Harjumaa osakonna
kontaktisikult vastavas kontoris. Kord kuus
tuleb aga KMA ametnik ise kohale ning
passi väljastamine toimub Sauel.
Isikuid, kes terviseseseisundi tõttu ei ole
võimelised kas toodud asju korraldama või
dokumentide kättesaamiseks isiklikult
KMA Harjumaa osakonda pöörduma, abistab Saue Linnavalitsus transpordiga.
Sõlmitud kokkulepe kiirendab sauelaste jaoks tunduvalt asjaajamist. Linnapea
Andres Pajula on veendunud, et lähitulevikus saab juba kõik passi ning isikutunnistusega seotud toimingud sooritada
Sauel.
Alates 3.oktoobrist võtab Saue linna
registripidaja Siiri Gelkova (kabinet
109) kui KMA volitatud esindaja vastu
passidokumente. Vastuvõtuajad on esmaspäeval 9.00-12.00 ja 15.00-18.00
ning neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.0017.00.
Info telefonil: 6790 178.
Kaasa võtta värvifoto 4x5cm, kehtiv
pass või sünnitunnistus ning kviitung riigilõivu tasumise kohta.

*Alla 15-aastasele isikule, pagulasele ja
üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka
jõudnud isikule passi väljaandmine või väljavahetamine – 75 krooni.
Alla 15-aastasele isikule, pagulasele ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka
jõudnud isikule passi väljaandmine või väljavahetamine koos isikutunnistuse väljaandmise või väljavahetamisega – 100 krooni.
*Alla 15-aastasele isikule taotleb lapsevanem.

RIIGILÕIVUD
Passi väljaandmine või väljavahetamine –
150 krooni.
Passi väljaandmine või väljavahetamine
koos isikutunnistuse väljaandmise või väljavahetamisega – 250 krooni.

Andmed riigilõivu tasumise kohta:
* isiku nimi, kes riigilõivu tasus
* isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti
* toimingu nimetus, mille eest riigilõiv
tasuti
* viitenumber

Linnapea Andres Pajula ja KMA Harjumaa osakonna juhataja Eve Kislov.

* kuupäev, millal riigilõiv tasuti
* krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu riigilõiv tasuti
* tasutud summa
Riigilõivu on võimalik maksta pangaülekandega Maksuameti kontole Hansapangas nr 221013264340 või Ühispangas kontole nr 10052032262003. Viitenumber
maksedokumendil on 1002146.
KMA osakondades on kuni 100-kroonist riigilõivu võimalik tasuda sularahas ja
olenemata summast panga deebetkaardiga (lisandub panga teenustasu).
Vaata ka www.pass.ee
NB! Kõige lähem kvaliteetfoto teenust
osutav fotoäri asub Laagri Maksimarketis.
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Linnavalitsuse istungil
Linnavalitsuse 14.istung toimus 20.septembril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Koondise 3-26 korterimüügi avaliku enampakkumise
tulemuste kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 118.
2.Detailplaneeringu algatamine.
Algatati detailplaneering Tõkke tn 12 ja 12A.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 119.
3. Ehitisele kasutusloa andmine.
Anti kasutusluba AS PPN
CARGO, kauplus-ladu.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 120.

4.Reservfondist raha eraldamine.
Eraldati:
* kohtukulude katteks 32 745
krooni;
* Saue noorte töömaleva ülekulude katteks 64 000 krooni;
* Saue Linnavaraametile 41
445 krooni linna kaartide valmistamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 121.
5. Sotsiaaltoetused.
2002.a III kvartalis makstakse
välja lastehoiutoetusi summa
135 430 krooni.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 122.
6. Sotsiaaltoetus.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 123.

7. Lapsetoetuse määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 124.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 125.
9. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 126.
10. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 127.
11. Erandkorras Saue linna
kohalike toetuste maksmine
ja soodustingimustel teenuste osutamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 128.
12. Kauplemislubade väljastamine.
Väljastati kauplemisload:

* OÜ Pidulaud
* FIE Virgu Perk
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 129 .
13. Kauplemislubade väljastamine.
Väljastati kauplemisload:
* OÜ Taspi Kaubandus
* OÜ FGM
* OÜ Tarmo Tõlli Kullasepatööd
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 130.
14. Kasutajate lõikes sisemiste kulude jaotuse muutmine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 131.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud linnakantseleis.

Saue Linnavolikogu istungil
Volikogu 3. koosseisu viimane,
33.istung toimus 19.septembril.
Peale päevakorra kinnitamist
luges volikogu esimees ette volikogu liikmete Ero Liiviku ja
Valdis Toomasti pöördumise
volikogu poole.
Seejärel asuti päevakorra juurde:
1. Saue linna 2002.aasta eelarve II lisaeelarve ( I lugemine).
Otsustati lugeda esimene lugemine lõppenuks ning tulla teise lugemise juurde tagasi peale vaheaega.
2. Info Saue Linnavalitsuse
06.septembri 2002.a korraldusest nr 116 “Sihtotstarbeliselt linnaaeelarvesse laekunud summade arvelevõtmine”.
Otsustati finantsist-pearaamatupidaja poolt esitatud info võtta teadmiseks.
3. Jaoskonnakomisjoni moo-

dustamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr
157. (vaata lk 3)
4.Saue Linnavolikogu 13.09.
1997.a määruse nr 20 “Haldusõigusrikkumise protokolli koostamise ja haldusõigusrikkumise asja arutamise
õigust omavate isikute määramine” kehtetuks tunnistamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 83.
5. 2002.aasta III kvartali
kompensatsioon.
Otsustati välja maksta III kvartali kompensatsioon summas
21 246 krooni.
Otsustati vastu võtta otsus nr
158.
6. Info volikogu kolmeaastasest tööst.
(vaata lk 3)
Lõpetuseks lausus volikogu
esimees Rafael Amos mõningaid mõtteid uuele valitavale
volikogule.Ta soovis rohkem

konkreetsust kõikidelt poliitilistelt jõududelt. Rohkem argumente, vähem emotsioone.
Rohkem aega peaks leidma
Saue linna ja volikogu jaoks.
Rohkem osalusdistsipliini komisjonide, fraktsioonide ja
eestseisuse töös.Volikokku valimine ei tähenda ainult linnaelanike usaldust – see on elustiil kolmeks aastaks, mille
märksõnadeks on töö, töö ja
veelkord töö.
Uuele volikogule tahaks soovida, et volikogus ei lastaks välja
auru ega jaurataks omi jauramisi - endast lugupidav linnavolinik peab lugu pidama ka volikogust kui Saue linna kõrgeimast demokraatlikult valitud
esindusorgani institutsioonist.
7. Saue linna põhimääruse
muutmine (I lugemine).
Otsustati lõepetada arutelu ja
tulla teise lugemise juurde tagasi peale vaheaega.
VAHEAEG

8. Saue linna 2002.aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine).
II lisaeelarve kinnitati mahus
1 001 400 krooni.
Otsustati vastu võtta määrus
nr 84.
9. Saue linna põhimääruse
muutmine (II lugemine).
Hääletusele läks kaks ettepanekut:
1. eelnõu esitajate ettepanek
teisel lugemisel eelnõu vastu võtta;
2. Toivo Võsu ja Kostel Gerndorfi ettepanek saata eelnõu
lõplikuks vastuvõtmiseks
järgmisele uuele valitavale
volikogule.
OTSUSTATI: 1 ettepanek –
poolt 4, 2 ettepanek poolt 8.
Seega jäi eelnõu vastu võtmata
ja esitatakse uuele valitavale
volikogule.
Kõik volikogu määrused ja
otsused on avalikustatud linnakantseleis.
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SAUE LINNAVOLIKOGU

Ülevaade Saue Linnavolikogu tööst
28.oktoober 1999 kuni
19.september 2002
Toimunud on 33 volikogu istungit.
Arutusel on olnud 330, keskmiselt 10 küsimust ühel istungil.
Vastu võetud:
määrusi
84
otsuseid 158
Istungitest keskmine osavõtu protsent oli 89.
7 istungil on olnud osavõtt 100 % ja 12
istungil 93 %, osavõtt on tublisti langenud
sellel aastal.
Kordagi pole puudunud: Rafael Amos,
Matti Nappus, Marika Õispuu,Vello Toomik.
1 kord on puudunud: Toivo Võsu, Henn
Vaher (asendusliige)
2 korda on puudunud: Ero Liivik, Raivo
Ojapõld, Maie Särak.
3 korda on puudunud: Ants Torim, Ingrid
Kormik.
4 korda on puudunud: Kostel Gerndorf,
Alo Pormeister, Alari Kasemaa (asendusliige)
5 korda on puudunud Valdis Toomast.
6 korda on puudunud Erki Kuld.
7 korda on puudunud Georg Lužkov.
8 korda on puudunud Gunnar Lambing.
Komisjonide ettekanded istungitel:
• Eelarve- ja arengukomisjon 19
• Linnavara-ehituskomisjon 8
• Õigus- ja kodanikukaitsekomisjon 8
• Revisjonikomisjon 6
• Sotsiaal- ja hariduskomisjon 9
• Kultuuri- ja spordikomisjon 4
Volikogu komisjonide töö
• Eelarve- ja arengukomisjon 35 koosolekut, arutatud 110 küsimust
• Linnavara-ja ehituskomisjon 11 koosolekut (1 koos õigus- ja kodanikukaitsekomisjoniga), arutatud 22 küsimust.
• Õigus- ja kodanikukaitsekomisjon 19
koosolekut (1 koos sotsiaal- ja hariduskomisjoniga ja 1 koos linnavara- ja ehituskomisjoniga), arutatud 45 küsimust.
• Revisjonikomisjon 6 koosolekut, arutatud 9 küsimust.
• Sotsiaal- ja hariduskomisjon 27 koosolekut (1 koos õigus- ja kodanikukaitsekomisjoniga), arutatud 76 küsimust.
• Kultuuri- ja spordikomisjon 23 koosolekut (komisjon on korraldanud ka
mitmeid spordi- ja kultuuri ümarlaua
koosolekuid), arutatud 61 küsimust.
Eestseisus 46 koosolekut.
Lühidalt istungitel arutatud küsimused:
On kinnitatud:
• Saue linna arengukava aastateks 20002003; Saue linna põhimäärus;

•

eelarve koostamise, vastuvõtmise,
kontrollimise ja täitmise kord;
• Saue linna omavalitsusteenistuse palgakorralduse ja volikogu liikmetele
hüvitise maksmise alused;
• investeeringute kava aastateks 20002006; Saue linna üldplaneering; linnavara võõrandamise kava, lasteaia teeninduspiirkond;
• Saue Muusikakooli vara rendihinnad,
õppemaks ja lisatunni maksumus;
• ametiraha statuut; asutati Saue linna tänavaregister.
• Igal aastal on kinnitatud eelarved ja lisaeelarved ning eelarvete täitmise aruanded, eelarve proportsioonid, maamaksumäärad ja maamaksu soodustused jne.
• Mitmel korral on arutatud bussiliini nr
190 töö korraldust.
• On kehtestatud 12 detailplaneeringut
(Uus –Aru ( Tule 39); Perve 3, 3A;
Sooja 2B; Tule 22; Tammelehe 35;
Kütise 6; Pärnasalu 11; Tule 40; Sooja 2A; Tule 49; Tule 24 ja 24 A vaheline maa).
• Mitmel korral on arutatud piiriga seonduvat ja haldusterritoriaalse reformi küsimusi.
Vastu on võetud:
• ehitusmäärus; ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskiri;
• Saue linna jäätmekava; täiendava lastetoetuse kehtestamise, taotlemise,
määramise ja maksmise kord;
• Saue Koolihaldusasutuse asutamine ja
põhimääruse kinnitamine;
• Saue Huvikeskuse moodustamine ja
põhimääruse kinnitamine; haridus- ja
sotsiaalameti põhimääruse kinnitamine;
• Saue linna sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord;
• erastamisest laekuva raha kasutamise
kord;
• Saue linna eelarvelistest vahenditest
kultuurikollektiividele toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord;
• eluruumide kulude piirmäärad
• toimetulekutoetuse määramiseks jne.
Iga kvartal on ära kuulatud linnapea
aruanne tehtud tööst.
On müüdud: AS Saue Thermo ja AS
Saurem aktsiad, Koondise 19 vundament,
Saun, Palgi 9 elamu, Kasesalu 20 büroohoone.

OTSUS

Saue

19.september 2002 nr 157

PQRSTRUUQTRVWSXRUWYVRRZ[StQVWUe
Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise § 21 lg 1 ja lg 2 ( RT I 2002,
57,355; 68,407) ja linnasekretäri ning valimistel osalevate valimisliitude ja erakondade ettepaneku alusel
Saue Linnavolikogu
OtS[StQb:
1. Moodustada 9-liikmeline Saue linna
jaoskonnakomisjon.
2. Nimetada Saue linna jaoskonnakomisjoni liikmeteks:
2.1 Ingi Aavaste;
2.2 Siiri Gelkova;
2.3 Meeli Kallas;
2.4 aiko Käärik;
2.5 Siivi Liivik;
2.6 Vaida Nõulik;
2.7 Margit Ots;
2.8 Ilme Püss.
3. Nimetada jaoskonnakomisjoni esimeheks Maie Matsiselts.
4. Nimetada asendusliikmeteks:
4.1 Tiiu Kuuskme;
4.2 Maie Viirpalu.
5. Otsus jõustub ajalehes Saue Sõna avaldamisest.
RQfQelYAVRS
VRlWTRg[YeSWVeeS
Saue Päevakeskuse inglise keele õppijate
ring pidas 85.sünnipäeval meeles oma
kauaaegset keeleõpetajat, Saue oma Grand
danJaan Tepandit.

Päevakeskuse juhataja Tiiu Kuuskme
õnnitlemas härra Tepandit.
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SAUE LINNA VALIMISRINGKONNA nr 1
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI
VL Saue
nr 101 Rafael Amos
nr 102 Erki Kuld
nr 103 Anne Teetamm
nr 104 Anneli Lill
nr 105 Orm Valtson
nr 106 Tiit Selberg
nr 107 Kristiina Marjamaa
nr 108 Sven Sommer
nr 109 Tõnis Laud
nr 110 Tõnu Urva
nr 111 Vello Toomik
nr 112 Georg Lužkov
nr 113 Peep Pihotalo
nr 114 Harald-Johannes Matvei
nr 115 Malle Liiv
nr 116 Ingrid Kormik
nr 117 Jüri Pääsuke
nr 118 Andrus Rebane
nr 119 Aidu Ots
nr 120 Dagny Valtson
nr 121 Arno Univer
nr 122 Raivo Ojapõld
nr 123 Mati Uuesoo
nr 124 Andres Pajula
Erakond Isamaaliit
nr 125 Marika Õispuu
nr 126 Urmas Leitmäe
nr 127 Monika Liiv
nr 128 Heiki Lumilaid
nr 129 Mari Kallas
nr 130 Elena Kalbus
nr 131 Signe Pikkar
nr 132 Katrin Õisma
Ühendus Vabariigi Eest - Res
Publica
nr 133 Ero Liivik
nr 134 Valdis Toomast
nr 135 Ene Kukk

nr 136 Rainer Šternfeld
nr 137 Liisi Bucht
nr 138 Mati Ojasoo
nr 139 Liis Annus
nr 140 Vallo Kõrgesaar
nr 141 Vaiko Valk
nr 142 Tiina Kõressaar
nr 143 Olav Roasto
nr 144 Arvo Rebane
nr 145 Aivar Nahkur
nr 146 Hinno Vospert
nr 147 Allan Pihlak
Eestimaa Rahvaliit
nr 148 Rauno Pukonen
VL Saue Kodukoht
nr 149 Matti Nappus
nr 150 Ants Torim
nr 151 Maie Särak
nr 152 Enla Odamus
nr 153 Õie Jakobson
nr 154 Lembit Vares
nr 155 Arvo Anni
Eesti Keskerakond
nr 156 Kostel Gerndorf
nr 157 Jaan Moks
nr 158 Marju Aadli
nr 159 Henn Vaher
nr 160 Ülo Vatsk
nr 161 Vello Keerdoja
nr 162 Rene Brenner
nr 163 Greta Silberg-Käärik
nr 164 Rain Sinimaa
nr 165 Vahur Mägi

JEKATERINA TIKERPUU
Valimiskomisjoni esimees

Väga austatud valija
Hiljemalt 20.päeval enne valimispäeva (30.septembril) peavad olema valijakaardid kõikidele valijatele välja saadetud. Kui valija ei ole valijakaarti 15.päeval enne valimispäeva (05.oktoobril) saanud või kelle valijakaardile kantud andmetes on vigu, palun pöörduda registripidaja poole
selgituse saamiseks või vigade parandamiseks (tel 679 0 178,
e-mail: siiri@saue.ee, faks 679 0193).

Mardi – ja kadrikommete
võistlusesitus
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Mardi – ja kadripäevaga tähistati vanasti talurahva ühe tööringi ehk aasta lõppemist ja valmistumist uueks aastaks. Nüüdisajal on mardis/kadris käimise, nn sanditamise komme minetanud oma endisaegse tõsise
maagilise sisu ning muutunud
laste seas tihtilugu ka mõttetuks
andide, eelistatavalt raha lunimiseks.
Tänavusel, suurte üleriigiliste pidude vahepealsel aastal on
ütlemata tänuväärne töö õpetajatel, ringijuhtidel taas kord süveneda meie rahvakultuuri pärandisse. Mõtleme üheskoos,
kuidas rahvakultuuri tähtpäevi
tänastes oludes kajastada.
SAUE HUVIKESKUS KUTSUB KÕIKI HUVILISI OSALEMA MARDI – JA KADRIKOMMETE VÕISTLUSESITUSEL SAUE KOOLI SAALIS 15. novembril k.a.
Osalemisvõimalust pakume
kõigile vanusegruppidele, st.
lasteaiapõnnist vanavanemateni välja. Nimetatud võistlusesi-

tuse eesmärgiks on õpetada lastele traditsioonilise kalendaarse sanditamise igavesti muutumatuid positiivseid omadusi –
vajadust ja oskust soovida külastatavatele peredele edu ja
õnne järgmisel aastal, rõõmustada neid oma tantsu ja mänguga ning osata väärikalt vastu
võtta kõiki ande, mida neile tänutäheks annetatakse.
Võistlusesituse žüriisse kuuluvad vastava ala asjatundjad.
Oma nõusoleku žürii juhtimiseks on andnud Igor Tõnurist
(etnoloog, Ajaloo Instituudi
teadur, kultuuriajaloo magister).
Iga vanusegrupi parimaid
autasustatakse.
Võistlusesituse juhendiga on
võimalik tutvuda Saue lasteaias, Saue Noortekeskuses,
Saue Päevakeskuses ja Saue
Huvikeskuses (Saue koolis
ruum 124).
Võistlustele registreerimine Saue Huvikeskuses kuni
31. oktoobrini k.a. tööpäevadel k. 12.00 – 18.00 telefonil
659 5009 või Saue kooli ruumis 124.
Osalemisrõõmu kõikidele
väikestele ja suurtele kadridele/martidele!
ELENA KALBUS

Õnnitleme septembrikuu eakaid sünnipäevalapsi
PALJU ÕNNE JA TUGEVAT TERVIST!
OLGA TAMMI 94
ARNOLD KEEK 92
PETRISSA PRIKK 90
LEIDA REMMIK 89
EMMELINE RANNIK 89
JAAN TEPANDI 85
MAIMO PUKS 84
GRIGORI GRIGORENKO 84
SALME SARVET 84
LEIDA KALLAST 83
HALJA ROODLA 82
ELLA PALM 82
ILSE TABUR 82
ERNA-JOHANNA SAAR 82
ALIIDE ONG 81
ERNA TOMSON 81
LINDA KRUUS 81
ARTUR PIHLAKAS 80
SILVIA-URSULA
NÕMMSALU 78

ELMAR LUIG 78
MEERI APS 78
JAAN RAND 78
RENATE VAINO 77
ASTA RAAGMETS 77
LIIDIA VÄLJA 77
HELMI AULIK 77
LIIDIA-RENATE LANGE 76
HANS PÄRT 76
LEONTI VLASENKO 76
VASSILI FOMIN 75
LILIAN JÕEÄÄR 70
PEETER ZOOVA 70
ILME POOBUS 70
ELVE VIDESE 70
VÄINO LAVONEN 70
ARNE VÄLJA 70
KAARIN KAHK 70
ESTER KOMBE 70
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Suvi ei läinud luhta
杵uvi on öödas ja kooliaeg
alanud. Haridus- ja sotsiaalaet uuris 杵aue linna õpilastelt, kuidas suvi öödus.
Kokku vastas koostatud ankeedile 50 õpilast vanuses 8 kuni
17 aastat, neist poisse 16 ja tüdrukuid 34. Oma koolivaheajaga
olid väga rahul peaaegu pooled
so 24 vastajat, 25 õpilast jäid
oma suvega üldiselt rahule,
ainult üks vastajatest ei jäänud
oma suvega rahule. Suve veedeti
21 juhul laagris ja töömalevas,
üheksa vastanut olid koolivaheajal spordilaagris, neliteist last
käisid tööl. Kõige noorem neist

rohkem noortele
suunatud üritusi
24%
noortekeskus
suvel avatud
13%
rohkem erinevaid
laagreid
14%

oli üheteistaastane. Suve veetsid
põhiliselt Sauel pooled so 25
vastanut ja ülejäänud mujal.
Rohkem oldi külas sugulaste
juures (31 last) ja vanavanemate (33) juures. Kuusteist õpilast
võttis osa erinevatest ekskursioonidest, kolmandikul õnnestus mõnda välisriiki külastada.
Keegi lastest ei veetnud aega
ainult kodus olles, kõigil oli võimalik kuskile reisida ja mujal
huvitavalt aega veeta. Koostatud
diagramm iseloomustab laste
unistusi, mis Saue linnas suve
sisukamaks võiksid muuta.
Kõige enam on lapsed huvi-

ujula suvel avatud
14%
jalgrattateed
17%
rohkem
spordiväljakuid
18%

tatud erinevatest üritustest. Need
võiksid olla lastele ja noortele
korraldatavad vabaõhu- ja muusikaüritused, tantsu- ja temaatilised peod ning pereüritused.
Veel sooviti korrastatud terviseradu Saue tammikus, rohkem
sportimisvõimalusi (nt jalgpalliväljak, ujulaüritused, ujumiskoht õues). Korraldada võiks
spordivõistlusi (nt ujumises,
rulluisutamises, rattasõidus).
Samuti sooviti noortelaagri ja
lemmikloomade näituse korraldamist. Üheteistkümneaastane
Saue linna tüdruk soovib, et
Sauel jääks alles mets.
Sauel elab kokku 1160 kuni
18-aastast last so 22,3 % Saue
linna elanikkonnast. Küsitlus
haaras vaid väikest osa, kuid
annab teada, et ka lastel on oma
arvamus ja kaasarääkimise soov
parema Saue kujundamisel.
Aitäh vabatahtlikele, kes ankeedile vastasid. Nüüd võib loota vaid Teie unistuste täitumist.
HELI JOON
Haridus- ja 杵otsiaalaet

Asutati Saue Koduloouurijate Klubi
23.septembri õhtul kella
viieks kogunes Saue Huvikeskuse õdusasse ruumi põnev
seltskond. Varasemad tulijad
olid end juba sisse seadnud
teelaua taga, lisandujaid silmitseti ilmse huviga - õhus oli
tunda elevust. Kokku oli tulnud 11 koduloohuvilist inimest, lisaks veel ajakirjanik
kohaliku kobrulehe juurest.
Klubi loomise idee pärineb
Elena Kalbuselt ning Marika Salult. Elena Kalbus selgitas, et inspiratsiooni sai ta külastades folkloorikoolitusel üht
Põlvamaa koduloomuuseumi.
Kuna Saue linn tähistab
0112.aastal oma 31.sünnipäeva,
võtsid Saue koduloouuri4ad
oma esmaseks sihiks koguda 4a
koondada linna lähia4alugu hõlmav mater4al 4uubelinäituseks.
Edasi kõneles Elena Kalbus
pisut ka seltsi loomisega seotud
organisatoorsetest küsimustest.

5a arvas, et seltsil oleks mõistlik kuuluda mõne suurema mittetulundusühingu hõlma alla
ning tõenäoliselt saab see olema 657 Saue 8olk.
9ärgnes tutvustusring, kus
selgus, et valdav osa kohalviibi4atest on põlised sauekad.
:eist põliseim elab siin 4uba
3;<=. aastast. 7ks 4a teine oli
varem ka väikestviisi uurimist>>d teinud, vanu pilte kõrvale
pannud, oli neid, kes lihtsalt
kaua siin elanud ning pal4ust

pa4atada võiksid.
Klubi sai loodud ning a4aloolist hetke 4ääb hilisemates kroonikates meenutama ka asuta4aliikmetest tehtud ülesvõte. ?tsustati, et klubi peaks olema üks
mõnus ühiste huvidega inimeste kooskäimise koht. Koos hakatakse käima kord kuus ning
4ärgmine kord kohtutakse
0=.oktoobril, kell 3@, Saue Aaamatukogus.
GERTRUD VÕSU

Vastasutatud klubi liikmeskond.

cdefghfijhkdfgjd
kiebkdf
hfmkndriddgfr
Kioogd
Noorjfiddgrkh
20.-21hfpj.2002
20.-21. septembril oli taas koos
Saue spordi- ja kultuuriaktiiv,
et kõnelda tehtust, teoksil olevast ning panna paika tulevikuplaane.
Linnapea Andres Pajula kõneles 3 aasta jooksul tehtust, mis
on kõik igati kiiduväärt ning mida
pole sugugi vähe. Paraku ei lubanud valimiseelne olukord samuti
kandideerival meeril tuleviku
suhtes kaarte avada. Sellega jäid
mitmedki küsimused tegelikult
õhku rippuma.
Heino Pedanik Harju Maavalitsusest kõneles mittetulundusühinguid puudutavast. Sauelaste
jaoks ettekandes vast midagi üllatavat või uut polnud, MTÜndus
on Sauel küllaltki heal järjel.
Kultuuri- ja spordi ümarlauas
oli päevakorras kaks küsimust:
* Milliseid suuremaid avalikkusele mõeldud üritusi planeerivad klubid ja seltsid 2003. aastal, kui täitub 10 aastat Sauele
linnaõiguste andmisest.
* Saue Linnavolikogu kultuurikomisjoni esimees Toivo
Võsu tõstatas küsimuse seoses
kooli staadioni detailplaneeringuga, kuna on ilmnenud oht
selle läbiarutatud moel mittekinnitamisest.
Kohalolijad toetasid eelnevalt
kõikides instantsides läbiarutatud
detailplaneeringut. Avaldati pettumust, et väljalubatud volikogu
esimees Rafael Amost ega ka linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalnõunikku Margit Otsa polnud
kohal, sest viimatinimetatud küsimuses oleks kõige õigem just
nende poole pöörduda.
Positiivset kõlapinda leidis
Saue Gümnaasiumi psühholoogi
Mari Heina loeng esinemis-ja
kuulamisoskusest.

GERTRUD VÕSU
Saue linnavalitsuse infojuht
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40 aastat lasteaeda Sauel
MIDRIMAA
S.Toompere
Kui ukse ࠆvࠆd sࠆ jࠆ tuled lࠆulugࠆ,
Peࠆ nࠆerukilkeid lõbusࠆid võid kࠆugelt märgࠆtࠆ.
Siis ࠆlgࠆb muinࠆsjutt, sࠆࠆb otsࠆ kurbus-nutt,
Nüüd ࠆimࠆtࠆ võid ise kࠆ – sࠆ oled Midrimࠆࠆl.
Rࠆi-rࠆi-ridirࠆࠆ, see ongi Midrimࠆࠆ, kus lࠆps võib
Rõõmsࠆlt mängidࠆ jࠆ lࠆuldࠆ kࠆ.
Rࠆi-rࠆi-ridirࠆࠆ, see ongi Midrimࠆࠆ, kus lࠆps võib
Julgelt mängidࠆ jࠆ lࠆuldࠆ kࠆ.

1.oktoobr l 1962 alustas tööd
Sauel koond se EPT Ke la osakonna lastepäevakodu, m s
pa knes kahetoal ses korter s
Pärnasalu 30. Es algselt avat
üks a a- ja üks sõ merühm.
Juhatajaks oli Meel Paju,
majandusjuhatajana asus tööle
La ne R nne, kokana Helm
Aul k. Aiarühma kasvatajana
töötas L nda Paenurm ja meditsiiniõde sõimerühmas oli L nda Aul k. Lapsi oli rühmas 22.
Tiigiäärses sööklas kohandati
ruumid lasteaia tarbeks ja
1963.aastal koliski lasteaed üle.
Mänguväljaku sisustasid lapsevanemad omavalmistatud vahenditega.
1964 nimetati lastaed EPT
Harju rajoonikoondise lastepäevakoduks.
Kuna lapsi oli järjekorras palju, siis avati mõisas üks rühm.
Kasvatajateks olid Elda Märtmaa ja Helm Aul k. Pikkamööda restaureeriti mõisa ruume.
Sealt kolisid välja kontorid ja
avati esialgu 2 aiarühma. Sõimerühm ja köök paiknesid veel tiigiäärses lasteaias.
1965.aastal avati kolm aia- ja
üks sõimerühm. Sõimerühmas
oli 23, aiarühmas 67 last.
1971.aastal nimetati lasteaed
Harju EPT lastepäevakoduks.
1972.aastaks oli mõisahoone
kaks korrust lõplikult lasteaia käsutuses. Töötasid vanem, keskmine ja noorem rühm ning alumisel korrusel sõimerühm. Juhataja oli Meeli Paju.
Mõisataguse väljaku valmimisel oli seal rikkalikult õuemänguasju. Mõisa otsas asfaltplatsil
oli liiklusväljak.
1986.aasta septembris valmis
Sauel uus 280-kohaline lasteaed.

Selle ehitas Harju EPT. 16.septembril 1986.aastal avati lasteaia
hoone A-tiib. Seal paiknes 6 rühma, nendest 1 koolirühm ja 2
sõimerühma. Kuu aega hiljem
avati ka B-tiib. Üldse oli majas
siis 4 sõimerühma, 7 aiarühma
ja üks koolirühm. Juhatajana jätkas endiselt tööd Meeli Paju.
Igal aastal on tähistatud rahvakalendri tähtpäevi. Viidi läbi
“Sügise sünnipäeva”, kadrikarnevale, emadepäeva kontserte ja
kevadpidusid. Viimasel ajal on
korraldatud ka isadepäeva üritusi.
1987.aasta sügisel korraldati saalis suur näitus. Välja oli pandud
lastevanemate ja kasvatajate
poolt tehtud mänguasju. Vanemad olid meisterdanud isegi nukumööblikomplekte. Palju oli ka
nukuriideid, heegeldatud linikuid, pajalappe ja teisi käsitööesemeid. Samuti on korraldatud
mitmeid lastetööde näitusi.
Esimene suur üritus – “Kevadkontsert” toimus Saue mõisa õuel 1988.aasta kevadel. Peale
Saue lasteaia tantsu- ja laululaste esinesid veel Saue ja Keila
kooli õpilased. Peo üldjuht oli
Vilve Nilk.
Seoses Saue Alevivalitsuse
alluvusse minekuga nimetati lasteaed 1991.aasta veebruaris ümber Saue Lastepäevakoduks.
Järgmine suur “Kevadkontsert” toimus Saue mõisa õuel
1992. Pidu algas rongkäiguga
AVB parkimisplatsilt. Koos lasteaia lastega laulsid ja tantsisid
ka Saue kooli lapsed. Neid saatis kapell “Saue Kägara”.
1993.a. kevadpidu toimus lasteaia mänguväljakul. Siis esinesid ainult lasteaia lapsed.
1993.aastal sai Saue linna staa-

Saue lasteaia esimene asukoht Pärnasalu tänaval.

tuse. 13.juunil 1994.aastal nimetati Saue Lastepäevakodu Saue
linnavalitsuse otsusel Saue lasteaiaks.
1995.aasta suvel siirdus pensionile ja lahkus lasteaia juhataja kohalt Meeli Paju. Juhatajaks
määrati konkursi korras Anne
Teetamm.
1996.aastal Sauel laste arv vähenes, millest tingituna suleti
üks sõimerühm. Lasteaias alustasid tööd lauluring, poiste spordiring ja tüdrukute võimlemiserütmika, tantsuring, poistekoor
ning kunstiring. Lisaks eelnevale toimusid ka inglise keele tunnid 5-7aastastele lastele. Kõik
ringid töötavad tänaseni.
1996.aastal nimetati lasteaed
ümber Saue lastekeskuseks. See
muudatus tõi kaasa ka töökohtade arvu vähendamise. Töötajate koondamisest hoidumiseks
vähendati kasvatajate ja kasvatajaabide tööaega ja seati sisse
valverühmad.
1997 alustas tööd beebikool.
1998.aastal sai lasteaed konkursikorras omale nimeks “Midrimaa”.
Alates 2000.aastast korraldatakse Saue lasteaias beebiballe.
Lasteaia poolt on peredele kingiks üritusest valminud video
ning kasvatajate kujundatud
kaardid.
2002.a veebruari alguses valmis nn Salong, kus töötavad ringid ja beebikool. Sama aasta
mais toimusid Midrimaa spordimängud. Ürituse juurde kuulus
ka heategevuslik pool, kookideküpsetiste müügist saadud tulu
läheb lasteaiale kiikede muretsemiseks. Mullusel lasteaia kevadpeol kogutud annetuste eest ehitati lasteaeda jalgrattatee.

Saue lastea as töötavad staaž kamad töötajad
1. Helm Aul k
40 aastat
2. Meel Paju
40
3. L nda Pertmann 36
4. Elda Märtmaa
35
5. A no Korrol
32
6. Ene Stokgolm
32
7. Helg Haber
27
8. Ene Kukk
27
9. S lv a Marjamaa 27
10. Vell Janno
25
LASTE NALJAKAID ÜTLEMISI
Lapsed omavahel:
Mis päev täna on? Pisike ei pea
seda teadma.
* **
Emme, näe, lehmal on sarvedega tissid.
* **
Küsimus kasvatajale: Kui ma
Kuu pealt alla kukun ja Maast
mööda kukun, kuhu ma siis kukun?
* **
Vanema rühma lapsed on võimlemistunnis ja ronivad ronimisköiel.
Üks laps küsib teiselt: Millest sa
mõtled?
Teine vastu: Pensionifondist!
* **
Õpetaja tutvustab lastele metsloomi. Kitse pildi juures küsib
Markus (4a): Aga õpetaja, oled
sa kindel, et see metskits on?
Äkki on gasell!?
* **
Carl (4a): Tead õpetaja, meil on
kodus arvuti!
Õpetaja: Mida sa arvutiga teed?
Carl: Ema vaatab arvutist, kas
raha on või ei ole.
* **
Annabel (2a) suusatab suurte
sussidega, ise räägib: Ma olen
Kristiina ja varsti suusatan ennast Veerpaluks.
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Orienteerujate rõõmud ja mured
Sudiste küla metsades Viljandimaal peeti küllaltki raskel
maastikul Eesti meistrivõistlused tavarajal ning noorte ja
veteranide teateorienteerumises.
Saue Tammede põhiklassi
võistlejad olid eeljooksudes
suhteliselt headel positsioonidel, kuid teise päeva finaalides
enam nii hästi ei läinud. ViiviAnne Soots oli neljas ja Kirti
Rebane viies. Meeste seas sai
Erik Aibast ka neljanda ja
Andreas Kraas 17.koha. Ka
Saue Tammede noored jäid
medalita. Parimana oli H-16
klassis Lauri Malsroos siingi
neljas ja Peeter Pihl H-18
klassis viies ning Reigo Vatsk
20. Jürgen Einpaul katkestas.
Veteranide arvestuses valmistasid rõõmu meie eakamad
jooksjad. Individuaalaladel
tõid Saue Tammedele medaleid
D-5 klassis Virve Orav teise
ja Tiiu Vene kolmanda kohaga. Väsimatu Maire Raid sai
D-60 arvestuses hõbemedali.
Meestest tõi Sauele ainsa kulla
H-70 klassis Heino Heinloo.

H-65-70 klassi medalivõitjad. Keskel Saue Tammede võistkond. Vasakult Tõnu Kirss, Helmut Karin ja Heino Heinloo.

Siin oli veel kolmanda kohaga
medalimees H-55 klassis Ülo
Vainura.
Üle ootuste hästi esinesid
aga meie veteranide teatevõistkonnad. Sauele toodi kaks
komplekti kuldmedaleid. D-55
klassis võidutsesid Maire Raid,
Tiiu Vene ja Virve Orav.
Meeste H-65 klassis oli võistlus eriti pingeline ja võitja selgus lausa viimase kontrollpunkti läbimisel, kus Heino
Heinloo suutis 11 sekundiga

edestada teiseks tulnud tugevat
Jõhvika klubi jooksjat. Seega
eesti meistritiitel Saue Tammedele koosseisus: Tõnu Kirss,
Helmut Karin ja Heino Heinloo. H-55-60 (Karl Kuusk,
Riho Kilp, Ülo Vainura) jäid
neljandaks ja neil jäi pronksmedalist puudu pisut üle 8 minuti. Meie ainuke noortevõistkond H-18-20 Peeter Pihl,
Lauri Malsroos ja Jürgen
Einpaul said viienda koha.
Nende rõõmsate toonide

Saue 2002. aasta meistrivõistlused jalgpallis
21. septembril toimunud Saue
lahtised meistrivõistlused jalgpallis võitis Naise Saatus.
Võistkonda kuulusid Ranner
Selge; Erkki Liiv; Vallo Bogdanov; Jano Järvelaid; Sten
Kivistik; Reigo Vatsk; Handro
Kõrgesaar; Ervin Sternfeld;
Roman Keridan ja väravas Jaak
Raivo. Neist kaheksa meest
kuulub Saue Jalgpalliklubisse.
Teise koha saavutas FC Promill koosseisus: Viljar Lilleväli; Joel Leif; Indrek Kõluvere;
Rene Viljaste; Martti Reskov;
Carl Sõlg; Janar Pajo.
Kolmanda koha saavutas
Keila JK. Keila au kaitsesid:
Andres Seppel; Karl Kena;
Ragnar Kask; Mikk Meimer;
Ranno Konks; Kristjan Metsanurm; Marko Välja; Kristjan
Siniveer.
Võistluste teisel päeval,
22.septembril olid võistlustules
noored kahes vanuseklassis:

kuni 1990a sündinud + tüdrukud vanusepiiranguta. Kõik
mängisid kõigiga läbi kokku 10
mängu. Mängu vilistas Erkki
Liiv
Esimeseks tuli FC Wremja
(pildil), teiseks Dream Team
ja kolmandaks THK-88 Ahven. FC Wremja ridades mängisid Ragnar Uustal, Kristjan

Ploompuu, Heiki Tõnisson,
Erik Pirn, Hannes Allikvee,
Maikel-Enok Oll, Siim-Tõnis
Vainrauh, Piho Nagel, Edgar
Lavretsov - kõik Saue JK endised ja praegused kasvandikud.
Turniiri parimaks puurivahiks tunnistati Dream Teami
väravat kaitsnud Henri Heinsalu.

pinnalt tuleb siirduda aga murede poolele. Juba aastaid on
Saue võistkonnad sõna otseses
mõttes lausa kerjanud oma
võistlussõitudeks transporti.
Ka viimasele võistlusele minnes läksime oma varustuse ja
pampudega Kanama teeristi
Keila KEK-i bussi ootama.
Võistluspaikades on lausa kade
meel vaadata, kuidas teised
võistkonnad oma transpordiga
kohale vuravad. Probleem ei
häiri mitte üksnes spordirahvast, vaid ka isetegevuslasi,
koolinoori, Päevakeskuse rahvast jne. Kas Saue linn (mida
loetakse üheks rikkamaks linnaks) ei suuda oma rahvale
muretseda 20-30-kohalist sõiduvahendit? Lähenevate valimiste ajal on selle probleemiga kokkupuutuvad inimesed
nõus oma hääle andma selle
erakonna või valimisliidu
poolt, kes selle küsimuse lahendab. Jääme lootma!
HELMUT KARIN

Möödunud nädalavahetusel,
21.-22. septembril toimusid
Otepääl Eesti Meistrivõistlused suusahüpetes ja kahevõistluses.
Seekord spetsiaal-suusahüppajad kahevõistlejatele eriti
sõnaõigust ei andnud. Eesti
Meistriks tuli Jaan Jüris Otepäält koondisekaaslase Jens
Salumäe ees. Kahevõistlejatest parim oli Tambet Pikkor,
kes tuli kolmandaks.
Pühapäeval 22. septembril
võisteldi Eesti Meistri tiitlile
kahevõistluses. Kokkuvõttes
tõi kulla Sauele Tambet
Pikkor, vend Rauno aga hõbeda.
Järgmiste võistluste paigaks
on taas Otepää, kus 19.-20.
oktoobril võisteldakse Eesti
Juunioride Meistritiitlile.
PRIIT VENE
Eesti Suusaliit
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