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Sauele linnakohane piir
Kui linnavolikogu järjepidevust ühe
küsimuse arutamisel üldse mõõta saab,
siis on selleks olnud linna piir. Tegelik
detailplaneering tuli aga veelgi varem,
kui Eesti Maaprojekt esitas 8. oktoobril
1991 Saue alevivalitsusele administratiivpiiri muutmise alternatiivse ettepaneku. Sellest hetkest peale on suurema
või väiksema hooga peetud nõu, räägitud läbi, protestitud ja kooskõlastatud.
Kohe pärast 1993. aasta valimisi tegime vallale ettepaneku asuda konkreetsete
piirimuutmise toimingute juurde. Vald leidis, et tuleks moodustada komisjon. Moodustati. Saue linna poolt kuulusid sellesse
toonase volikogu esimees ja piirikorrigeerimise üks initsiaatoreid Jaan Kalbus,
volikogu liige Rafael Amos ja Tõnis
Laud, linnaarhitekt Mari Kallas ning
maanõunik Leo Sepp. Esimest korda tuli
ühiskomisjon kokku 21. juunil 1994.
Möödusid kuud. Müttasime mööda kavandatavat piiri, arutasime põhi- ja alter-

natiivvõimalusi, otsisime kompromisse.
Kahjuks põles edasiminemise teel punane
tuli. Ju polnud aeg veel sellisteks muutusteks küps.
18.aprillil 1996 nimetas linnavolikogu
uue koostöökomisjoni koosseisu: Jaan
Kalbus, Orm Valtson, Tõnu Kumari,
Avo Annus, Mati Uuesoo. Koostöökomisjoni ülesanded olid koostöövaldkondade
määratlemine ja vajalike eelnõude ettevalmistamine. Kahjuks jäi ka selle komisjoni
töötulem kesiseks.
Uuele ringile läks piiritemaatika 20. märtsil 1997, mil volikogu otsustas teha Saue
Vallavolikogule ettepaneku korrigeerida
linna ja valla vaheline piir selliselt nagu
see tänaseks päevaks toimunud on. Uuesti
algasid läbirääkimised. Eriti soosivalt suhtus protsessi vallavolikogu esimees Indrek Tiidemann. Kummatigi sai ka talle
volikogu aeg ümber enne, kui konkreetsete tagajärgedeni jõuti. Kuigi tõele au andes tegi vallavolikogu ja valla piirikomis-

jon tõhusat tööd protsessi edasiarendamisel. Jõuti isegi otsuseni nõusoleku andmise kohta piiride korrigeerimiseks 113 hektari ulatuses, ent hiljem seaduses sätestatud tähtajast. Praegustel volikogudel tuli
jälle otsast alata.
Alustasimegi.
Joonistasime plaane, kirjutasime seletuskirju, uurisime rahva arvamust. Arvutasime päevi, et kahe volikogu otsused ikka
kuu aja sisse mahuksid. Ja kui kõik korras,
vajalikud dokumendid koos ning vahuveinid külmas, algas haldusterritoriaalne reform. Meie paberid maeti kalevi alla.
Alles nüüd, 16.aprillil 2002 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 131, millega Saue linnale kehtestati uued loogilised piirid.
Kümneaastane tee on lõpuni käidud.

Muudetud piirilõigu kirjeldus
Muudetud piirilõik algab Tallinna-Keila
raudtee Valingu viaduktist ja kulgeb piki
raudtee katastriüksuse põhjapiiri 3 500
meetrit kirdesse. Seejärel ületab piir raudtee ning kulgeb 180 meetrit lõuna suunas
piki olemasolevat katastripiiri ning jätkub
sealt 320 meetrit kuni Saue mõisapargist
algava teeni, kus pöördub 100 meetrit ida
suunas. Edasi kulgeb piir piki nimetatud tee
lääneserva, järgides olemasolevate katastriüksuste piire 1000 meetrit kuni TallinnPärnu-Ikla maanteeni, kus pöördub edelasse ning kulgeb 550 meetrit piki nimetatud
maantee katastriüksuse piiri, seejärel 900
meetrit piki Kanama liiklussõlme katastriüksuse põhjapiiri kuni Kanama-Keila
maanteeni, sealt kulgeb piir 2 800 meetrit
piki Kanama-Keila maantee katastriüksuse piiri kuni raudteeviaduktini, kus ületab
raudtee ja jõuab 60 meetri pärast alguspunkti.

RAFAEL AMOS
Volikogu esimees
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Saue Linnavolikogu istungil
Volikogu 30.istung toimus
18.aprillil ning arutusel olid järgmised küsimused:
1. Saue linna jäätmekava kinnitamine (II lugemine).
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 78.
Eelnõu esitati teisele lugemise
linnavara- ja ehituskomisjoni
poolt.
2. Saue linna 2002aasta eelarve I lisaeelarve (II lugemine).
Otsustati vastu võtta määrus nr
79.
(poolt 9, vastu ei ole, erapooletud 2).
Eelnõu esitati teisele lugemisele
eelarve- ja arengukomisjoni
poolt.
Saue linna 2002.aasta eelarve
I lisaeelarve maht on 8 375 300
krooni:
• suunamine aasta algusest (aastalõpujääk) 1 771 300,
• investeeringuteks riigi eelarvest (Saue Gümnaasiumi ümberehituse lõpetamiseks) 500
000,
• riigi eelarvest toetuseks (Saue
Gümnaasiumi pedagoogide
töötasudeks, õpikute ostmiseks ja täienduskoolituseks
ning Saue Lasteaia õpetajate
täienduskoolituseks) 6 123
000,
• Harju Maavalitsuse leping sotsiaalministri 21.01.2002.a
määruse nr 19 täitmiseks
(psüühiliste erivajadustega
inimeste teenuste osutamisega
seotud tegevuskuludeks) 63
000,
• sotsiaalministeeriumist toetus
(vähendati toimetulekutoetuse

osa) – 64 000,
ujula omatulude vähendamine
- 18 000.
3. Linnapea aruanne 2002.aasta I kvartali tööst.
Lühidalt linnapea aruandest.
Linnapea tõdes, et aasta algas
väga meeldivalt. Lõppes haridusasutustes riiklik järelvalve ja
jaanuaris loeti ette riikliku järelvalve aktid. Saue gümnaasium
sai oma õppe-kasvatustööle väga
hea hinnangu ja Saue lasteaed
hinde hea.
Jaanuaris toimus Saue linna infoportaali käivitamine ja
juurutamine.Toimusid palgaläbirääkimised ja 2002.a tööplaanide arutelu allasutuste ja osakondade juhatajatega.
Terve jaanuari kuu toimus
Saue raamatukogu eskiisprojektide kooskõlastamine (kokku
tehti 7 erinevat eskiisprojekti).
Tegelik projekti koostamine sai
alata alles veebruari alguses.
Kuid me arvame, et projekteerimise faasis kulutatud aeg ja raha
tuleb odavam kui seda teha ehituse käigus.
09.01 oli kohtumine maakonna
lasteaedade juhatajatega Saue
Lasteaias.
28.01 toimus kohtumine Kaitseliidu Saue maleva pealiku Jüri
Pääsukesega kaitseliidu edasise
tegevuse ja jaanitule platsi küsimustes.
Osalesin sporditoetuste komisjoni töös.
31.01-01.02 toimusid Haapsalus
mõttetalgud HOL-i edasisest tegevusest.
11.02 kohtusime jaapanlasega,

•

küsimus oli jaapanlastele pansionaadi rajamine,vaatasime koos
maad üle, hiljem ühendust pole
võetud.
15.02 ja 05.04 oli pidulik sünnitunnistuste kätteandmine (tulekul on 26.04), kui nii jätkub, on
oodata rekordaastat.
20.02 lasteaia täiendava ruumi
avamine.
22.-24.02 Vabariigi aastapäeva
üritustest osavõtt.
25.02 laste suvise töölaagri organiseerimise esimene töökoosolek.
25.02 kohtumine Eesti Energia
“Roheline Energia projekti” raames.
01.03 algas lisaeelarve koostamine
04.03 kohtumine Saue valla
esindajatega, juttu oli Saue linna ümbritsevate maade planeerimisest, jätkame kohtumisi.
05.03 allasutuse juhid on juurutanud ilusa traditsiooni, iga kuu
esimesel teisipäeval omavahel
kohtuda info vahetamiseks, sai
seal ka osaletud, rääkisin linna
plaanidest.
07.03 osalemine koolis olümpiateemalisel ainekonverentsil.
Kohtumine Pärnumaa Halinga
valla delegatsiooniga, tutvuti
koolihalduse tegevusega ja üldse hariduse korraldusega.
26.03 osalemine Saue Noortekeskuse poolt korraldatud töölaagrite õppepäeval.
05.04 Kohtumine Saue vallas rahandusministri Harri Õunapuuga teemal “Kohalike omavalitsuste tulubaasi kujunemine”.
4. Kinnisomandi üleandmine.

Otsustati vastu võtta otsus nr
137.
(poolt 11, vastu ei ole, erapooletud 1).
5. Saue Linnavolikogu määruste täpsustamine.
Otsustati ühehäälselt vastu võtta määrus nr 80.
6. Munitsipaalvara võõrandamine.
Otsustati vastu võtta otsus nr
138.
(poolt 9, vastu ei ole, erapooletud 3).
7. Info.
• Vabariigi valitsus võttis 16.aprillil 2002 vastu määruse nr
131, millega muudeti Saue linna ja Saue valla vahelist piiri.
Volikogu otsustas tunnustada
volikogu esimehe järjekindlat
tööd selles vallas ja premeerida teda 10 000 krooniga.
• Majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg on
30.aprill 2000, mitte unustada
neid esitamast.
• 8.mail toimub Harju maakonna arengukonverents ”Ruumiline areng ja planeerimine Tallinna regioonis”. Kellel on
huvi, võivad osa võtta.
• Tehti ettepanek komisjonide
esimeestele kirjutada Saue
Sõnas artikkel komisjoni kolme aasta tegemistest.
• On tulnud küllakutse Vangaži
linnapealt. Kooskõlastati delegatsiooni koosseis.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Koolihaldusasutuse hoogtööpäev
Kevad näitas sellel aastal
oma päikeselist poolt juba
üsna vara ning seetõttu sai
heakorratöid teha juba aprillikuu esimesel poolel. Koolihaldusasutus korraldas kooli
ümbruse koristamiseks hoogtööpäeva, milles osales kogu
kollektiiv.
Et paremat tuju saada, alustati jenka tantsimisega. Siis oli
nahk soe ning riisumine, prügi
koristamine ja väljakute pühki-

mine läks samas tempos edasi.
Korda said teed, palliväljakud
ja staadion. Päeva lõpetasid soe
supp ning tort, pärast mida igaüks oma tavapäraste tööde
juurde pöördus.
Sama palju rõõmu kui puhtaks saanud kooli ümbrusest
tundis koolihaldusasutuse juhataja Sirje Tuus sellest, et noor
kollektiiv on ühtseks ja üksmeelseks meeskonnaks saanud.
SAUE SÕNA

Ühe pildi peale satutakse harva.
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Pisut volikogu kultuuri- ja
spordikomisjoni tööst
Kevad on saabunud. Seda on
ilmselt märganud igaüks. Kuid
lisaks tärkavale loodusele võib
iga rakuga tunnetada, et on lähenemas kohalikud valimised.
Aktiivsemad inimesed juba
arutlevad, millise meeskonna
hulgas võimule pürgida, aktiivsemad parteid meelitavad tegusaid inimesi oma ridadesse jne.
Ka artiklid muutuvad ennast
kiitvamaks ja teisi laimavamaks.
Ülaltoodu selgitab pisut
seda, miks kokkuvõte komisjoni tööst tuleb esitada nüüd, mitte pärast tegevusperioodi lõppu.
Et lugejal oleks lihtsam
orienteeruda kultuuri- ja spordikomisjoni töös, toon allpool
ära kirjatüki, mis ilmus kohe
pärast komisjoni esimest istungit.
Komisjoni tegevusvaldkonna moodustavad Saue linna
kultuuri- ja spordielu puudutavad küsimused. Seega kuulub
komisjoni tööülesannete hulka:
1) linna kultuuri- ja spordipoliitika kujundamine, lahendamist vajavate probleemide ja kitsaskohtade väljaselgitamine ning ettepanekute
tegemine nende lahendamiseks;
2) kultuuri- ja spordirajatiste

vajaduse väljaselgitamine
ning ettepanekute tegemine
vastavate rajatiste lülitamiseks linna arengukavasse;
3) ühtse toetuspoliitika väljatöötamine kultuuri- ja spordikollektiividele ning tippsportlastele.
Meie komisjoni kuuluvad
Ingrid Kormik, Sirje Luberg,
Maie Särak, Valdis Toomast
ja Toivo Võsu. On hea meel,
et komisjoni liikmed on ka ise
suuremal või väiksemal määral
“tegijad” – kes isetegevuse, kes
spordi, kes mõlemal pool. Kui
on isiklik huvi, on loota tulemust!
Oma esimesel istungil leidsime, et igaüks meist peaks tegelema konkreetse valdkonnaga ning jaotasime ülesanded
järgnevalt:
1) kultuurikollektiivide ümarlaua moodustamine (taaselustamine) ja selle töö koordineerimine – Sirje Luberg;
2) noorte huviringidega suhtlemine ja nende probleemide
väljaselgitamine – Sirje
Luberg;
3) täiskasvanute huviringidega
suhtlemine ja nende probleemide väljaselgitamine –
Maie Särak;
4) kultuurirajatised (olemasole-

vate kasutamine, uute vajadus, uute projektide algatamine) – Maie Särak;
5) spordiklubide, -seltside ja
huvigruppide ümarlaua (katusorganisatsiooni) moodustamine ja selle töö koordineerimine – Ingrid Kormik;
6) spordirajatised (olemasolevate kasutamine, uute vajadus, ehitamise võimalused)
– Valdis Toomast;
7) ühtse toetuspoliitika väljatöötamine – Toivo Võsu;
8) komisjoni töö koordineerimine – Toivo Võsu.
Leidsime komisjoniga, et paremate tulemuste saavutamiseks vajame rohkem informatsiooni ning kontakte inimestega. Selleks tahamegi ellu kutsuda kultuuri- ja spordikollektiivide ümarlauad. Loodame, et
saame niimoodi üheskoos
probleeme arutades neile ka lahenduse. Nagu selgub, on paljud probleemid sageli tingitud
vaid väärast infost või info puudusest.
Meie nägemust mööda võiks
need ümarlauad koos käia korra kvartalis ning seal üles kerkinud probleemid, mida kollektiivid ise ei suuda lahendada,
saab komisjon edasi anda lahendamiseks linnavalitsusele
või volikogule.

Loodan, et kolme tegevusaasta jooksul suudab komisjon
kaasa aidata sellele, et me kõik
tunneksime ennast Sauel koduselt ning inimestel oleks võimalik kodulinnas tegeleda oma
meelistegevusega, sisustada
vaba aega kultuurselt ja sportlikult.
Kuidas oleme suutnud pea
kolm aastat tagasi püstitatud
eesmärke ellu viia, jäägu lugeja otsustada.
On veel probleeme, mida
loodetavasti jõuame selgeks
rääkida praeguse komisjoniga,
nagu näiteks klubide ja seltside osalus- ja renditasude mõttekus (või mõttetus) jms.
Komisjoni esimehena jään
meie liikmete tööga ning suhtumisega Saue kultuuri- ja
spordielu arendamisel rahule.
Eriti tahaks esile tõsta Sirje
Lubergi ja Maie Säraku osa
meie kultuurielu edendamisel.
Loodetavasti on keegi praegusest komisjonist esindamas
kultuuri- ja spordirahvast ka
järgmises volikogus. Edu valimisvõitluses!
Lugupidamisega,
TOIVO VÕSU
Saue Linnavolikogu kultuurija spordikomisjoni esimees

Rahandusminister kohtus Saue valla- ja
linnavalitsuse esindajatega
Rahandusminister Harri
Õunapuu ja riigikogu liige
Jüri Võigemast külastasid
reedel, 5. aprillil Saue Vallavalitsust. Ühisel kohtumisel
Saue valla- ja linnajuhtidega
räägiti kohalike omavalitsuste tulubaasi reformist ning
selle võimalikest suundadest.
Seniajani on omavalitsuste
tulubaas olnud tulupõhine, majanduslike protsesside liikumise suunad on tulubaasi sisse
toonud kuluvajaduste parameetri. Küsimus on, kas suu-

rendada praegu omavalitsustele laekuvat 56% suurust osa
üksikisiku tulumaksust või suurendada nn ümberjaotatavat
osa.
2003.a riigieelarve osas pole
veel langetatud lõplikke otsuseid. Rahandusministeerium on
üldiselt seisukohal, et vahendite eraldamisel omavalitsuste
toetusfondist tuleks vältida vahendite kasutamise sidumist
konkreetse sihtotstarbega.
Nii Saue linn kui vald on
kohalike omavalitsuste hulgas

ühed paremini toimetulevad,
mõlemad nende 14 seas, mis
riigilt toetusfondist lisa ei küsi.
Tegeletakse piirkonna pideva
arendamisega, investeeritud on
haridusse, kultuuri- ja sporti,
teedeehitusse. Mõlema omavalitsuse juhid ütlevad, et piirkonnas elavad inimesed on õnnelikud, s.t piirkonna elukvaliteedi ning arendustegevusega rahul.
Rahandusminister Harri
Õunapuu seisukoht on, et igati
tuleb toetada tugevate omava-

litsuste püüdu ja oskust ka
edaspidi omavahenditega toime tulla ning kohalikku elu
arendada. Samuti tuleb soodustada koalitsioonileppes ettenähtud tulubaasi reformiga
suurema hulga iseseisvalt hakkama saavate omavalitsuste teket. Niisuguste taotluste baasil
on loodud töörühm, mille eesmärgiks on pakkuda omavalitsuste jaoks kõige optimaalsemaid lahendusi.
ANU LÕHMUS
rahandusministri poliitiline
abi
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Lastevanemate päev
Saue Gümnaasiumis
18. aprillil, päikeselisel kevadhommikul, ei lahkunud
kooli tulnud lapsevanemad
tavapäraselt pärast laste tundidesse saatmist, vaid kogunesid kooli avarasse aulasse
– nimelt avati traditsiooniline lastevanemate päev sel
aastal juba varastel hommikutundidel.
Kooli tulnud vanemaid ootas
saalis meeldiva üllatusena kohv
ja veidi näksimist, mis unised
hommikutunnid erksamaks
muutis. Vanemaid võtsid vastu
kooli direktor Jaan Palumets
ja algklasside õppealajuhataja Eve Tamm. Kõigepealt üllatasid saalisolijaid meeldivalt
II c klassi (klassijuhataja M.
Maivel) õpilased, kes vapralt ja
häbenemata esitasid näidendi
Pipi esimesest koolipäevast.
Pärast direktori väikest ülevaatlikku sõnavõttu võisid kõik
soovijad teha ringkäigu koolimajas, et oma laste igapäevase
töökeskkonnaga lähemalt tutvuda. Käidi IV korrusel, imetleti uut ujulat ning piiluti sööklassegi. Seejärel oli kõigil vanematel võimalus külastada
oma lapse ainetunde.
Lastevanemate päev jätkus
pärast tavapärast koolipäeva
õhtul taas kooli uues saalis. Kohaletulnud vanemaid tervitas
direktor Jaan Palumets, kes tuletas meelde, et 9. mail oodatakse lapsevanemaid taas kooli suurele kevadkontserdile.
Seejärel esines viiendate klasside liikumisrühm (õpetaja
Veskioja juhendamisel). Väikeste tüdrukute pühalik-tõsiseid nägusid jälgides oli eksimatult selge, kui tähtis oli neile esinemine oma vanemate
ees. Õhtu tõelised üllatajad olid
aga kooli kõige pisemad, I b

Õpetaja Merike Sauli emakeele tundi kuulasid lapsevanemad
suure huviga.

klassi õpilased, kelle hästi selgeks õpitud näidend väikese
lepatriinu seiklustest tõi kõigi
vanemate näole heldinud naeratuse.
Kool tunnustas aktiivsemate vanemate tegevust kooli
abistamisel ka tänukirjaga. Lühikese ülevaatega kooli hoolekogu tegevusest astus üles esinaine Janne Põlluaas.
Saue noortekeskuse tegevusest rääkis kaasakiskuvalt viimase juhataja Erna Gerndorf,
tutvustades mitmeid suviseid
projekte, mille eesmärgiks on
noortele huvitava ja asjaliku
tegevuse pakkumine.
Kooli psühholoog Mari
Heina tutvustas vanematele
hiljuti koolis läbi viidud testide tulemusi, millest selgus, et I
– IV klassi õpilased vaatavad
oma hinnangul keskmiselt 5
tundi päevas televiisorit, millele lisandub veel 3,5 tundi arvuti kasutamist – kokku niisiis 8,5
tundi päevas visuaalsele tegevusele helesinise ekraani taga!
Vanemate õpilaste hulgas
tehtud küsitlus puudutas valusamat teemat – narkootikume,
nende kasutamist ja tundmist.
Sama teemat jätkas ka järgmi-

ne esineja – Harju Politseiprefektuuri narkokuritegude talitluse politseiinspektor Gunnar
Ränkel, kes kaasakiskuvalt
rääkis vanematele just nendest
aspektidest narkootikumide
kohta, mis puudutavad eelkõige kooliõpilasi ning tutvustas
ohusignaale, mida vanemad
kodus peaksid jälgima, et oma
last kaitsta ning sellele tänapäeva nuhtlusele, narkotarbimisele, vastu astuda. Huvist antud
teema vastu andsid tunnistust
vanemad, kes pärast loengu
lõppu lektorit veel eraviisiliselt
küsimustega piirasid.
Sedalaadi teabepäevad on
kahtlemata vajalikud. Et just
kooli ja kodu koostöös kasvatatud lapsest saab täisväärtuslik inimene, pole ilmselt kellelegi uudiseks. 18. aprill andis
kõikidele Saue kooli õpilaste
vanematele meeldiva võimaluse olla kursis oma lapse arenemisega. Seekordse lastevanemate päeva sujuvat kulgu jälgides võis direktor ürituse õigusega õnnestunuks kuulutada.
ANU KELL
Saue Gümnaasiumi õpetaja

Võõrkeelte
nädal Saue
koolis
Traditsiooniliselt toimub meie
koolis kevadel võõrkeelte nädal, nii ka sel aastal. 1.-5.aprillini toimunud nädala eesmärgiks oli inglise, saksa ja
vene keele propageerimine
ning õpilastele tagasiside andmine nende keeleoskuse kohta.
Korraldasime tasemetöid erinevates vanuseastmetes, viisime
läbi kultuurialaseid viktoriine,
õigekirja võistlusi ja andsime
soovijatele võimalusi kaasõpilastele esineda. Parimad keeletundjad said diplomid. Reedel,
5.aprillil toimusid kõigile vanuseastmetele aktused, kus õpilased laulsid, näitlesid ja lugesid
luuletusi erinevates keeltes. Äramärkimist väärib 12B klass, kes
esines omaloomingulise näidendiga inglise keeles. Vanemale
kooliastmele andis veel huvitava kontserdi vene romansside
ansambel ROMANSS.
Tublimad inglise keele tundjad on 3. klassis Andreas Saulus, Maiken Vapper, Helen Tikenberg, Anne-Mari Käär,
Eerik Mägi, Marleen Musthallik, Krislin Kripasov ja
Krismar Epner. 4.-6.klassis
Erlich Lõwi, Karmen Veerme,
Kertu Kuldmaa, Margus Reimann ja Siim Laanjärv. 10.11.klassis Kristo Past, Helen
Kaur, Marelli Millend, Ivo
Seppur, Liisa Kivisalu ning
Mari Feldmann.
Tublimad saksa keele tundjad
on vanemas astmes Anna-Maria Võsu, Marit Malm ja Kadri Tamm. Vene keeles osutusid
tublimateks kesk-ja vanemas astmes Kristiina Pärtel, Selene
Volt, Laura Kivik, Kairit
Ehala, Taavi Tarien, Maria
Liiv, Maarja Uusmägi ja Laidi
Laus.
Võõrkeelenädala õnnestumise
eest tuleb tänada õpetajaid Anu
Tammelehte, Anni Tomsonit,
Aada Saksa, Kirsti Kadakat,
Svetlana Vihmarit, Jelena Laanjärve ja Karin Tümanokka ning
loomulikult kõiki osalenud õpilasi. Jätkugu teil ikka püsivust ja
tahtmist keeli õppida!
TUULI ODER
võõrkeelte ainekoondise
juhataja
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Tunne kodulinna ajalugu

(Algus Saue Sõnas nr 5 (132))
18. sajandi teisel poolel vahetas mõis mitu korda omanikku.
1774. aastal ostis mõisa 15150
rubla eest major Friedrich Hermann von Fersen. Samal ajal
hakkas kasvama inimeste arv:
1765. aastal oli Saue külas elanikke 74, nendest 36 lapsed.
Kuid 1782. aasta hingeloenduse nimekirjas on Saue mõisas
pärustalurahvast juba kokku
122: 61 meest ja 61 naist ning
lisaks veel 19 vaba inimest: 13
meest ja 6 naist. Vabade meeste hulgas on märgitud aednik
George Heetage.
Friedrich Hermann von
Ferseni omandiaega võibki
Saue mõisa ajaloos pidada vast
kõige olulisemaks - just siis
ehitati välja mõisaansambel,
nagu seda praegu näha võib.

Ehitustöödega jõuti enam-vähem valmis 1786. aastaks - selle aasta kevadel lasi mõisaomanik oma valduse pidulikult
ümber ristida Friedrichshofiks.
Rahvapärimuse järgi olnud
major Frederich von Fersen
ühe naise kaudu seotud Prantsusmaa kuninga õukonnaga.
Ning rahadki mõisa ehitamiseks tulnud sealt. Kas sellel legendil ka tõepõhi all on, ei tea.
Paraku võttis sedavõrd suurejoonelise ja luksusliku residentsi rajamine Fersenilt kõik
säästud. Saue mõisale heidab
pilgu Saku mõisa omanik vürst
Carl Friedrich von Rehbinder
koos abikaasa vürstitar Gertrudiga. 1792. aasta kevadel ongi
Fersen sunnitud mõisa 35 000
hõberubla eest (pluss 5000 rub-

la inventari eest) 80 aastaks
pantima Saku mõisa omanikule krahv Carl Friedrich von Rehbinderile. Seejuures oli pandihind kunagisest ostuhinnast
koguni kolm korda kõrgem.
Hinnas peegeldub ilmselge vihje vahepealsetele ehitustöödele.
Mõisa uus omanik Carl Friedrich von Rehbinder oli tollase
Eestimaa üks kõige jõukamaid
mehi, kellele juba varem kuulusid Keila ümbruses Saku, Jälgimäe ja Rahula mõisad. Nähtavasti ahvatles krahvlikku härrasmeest veel üht mõisat omandama just siinne küllaltki esinduslik ja toretsev värske mõisamaja. Saue valis ta oma
uueks eluasemeks. On teada, et
just selles mõisas sündisid ka

perekonda lapsed. 1808 aastal
muudeti pandileping müügilepinguks ja nõnda jäi Saue
Rehbinderite kätte kuni 1852.
aastani. Siia koliti ka elama.
Isegi seejärel, kui lapsed olid
ehitanud Sakku uue peahoone,
jäi vana abielupaar meelsamini
Sauele.
Rahvasuu pajatab, et panditud mõis müüdi Saku mõisnikule Friedrich von Rehbindreile tingimusel, et Fersenite
paar võib mõisas elada kuni
oma surmani. Fersenid elasid
aga väga vanaks - Frederich
von Fersen suri 96-aastaselt ja
ka proua lahkus väga kõrges
eas. Nii ei saanudki von Rehbinder oma ostust täit mõnu
tunda.
(jätkub)

JÜRI PEETSON versus YAMAHA BAND
Soojaks kütab KUKEPILLID
Aprilli kolmandal kolmapäeval kolm minutit peale
kolmveerand seitset Saue Gümnaasiumis
Harva juhtub, et eelreklaamis
väljakuulutatu täidetakse 101protsendiliselt, kuid just niisugune see kontsert oli!
Alljärgnevalt on ära toodud
kontserdi täielik kava, kuna
kontserdi ajal oli seda võimalik
näha vaid virtuaalselt värviliste
liikuvate kujunditena (teostus
Ago Lubergilt). Mõne pealkirja juurde lisasin kommentaari.
I osas esines puhkpilliorkester
Jamaha Band pidulikus must valges riietuses ja dirigent Harry Illak oli klassikalises frakis.
Kõik lood kõlasid särtsakalt ja
eriti nautis esinemist maestro
Harry Illak.
1. Solid Gold Reval.
2. 2 festiche stücszhe.
3. Cildren’s suit esitati väga
huvitavalt. Süit koosnes mitmest
osast. Eriti nauditav oli II osa
Feeling. Selle näiliselt lihtsa,
kuid tegelikult keerulise süidiga
konkureerib Jamaha Band Põltsamaal suurte lootustega saada I
järgu puhkpilliorkestriks.
4. The Glory of Love oli boolero rütmis. Metsasarve soolo esitas Jüri Peetson mahedalt.

5. Hootenanny.
6. Filckan I Havannah.
7. “Rock’n’Roll Forever” oli
hoogne ja lõppes mängijate lahkumisega lavalt vastavalt dirigent H. Illaku märguandele.
Vaheajal tutvusime Jamaha
Bandi 9-aastase ajalooga. Seinalehel olid pildid ja tekstid põnevalt ritta sätitud. Kõige olulisem
paber oli Harry Illaku tööleping,
mis sõlmiti 02.01.1989. a Harju
EPT STU-ga puhkpilliorkestri
juhtimiseks.
II osa esitati entusiastilikult hipiriietuses lillelastena, Harry
Illak ise oli sädelevas sabakuues,
kolmveerandpükstes ja pilkupüüdvates ruudulistes sokkides.
Kõlasid:
1. In the mood.
2. Twin’s, kus soologa esinesid
Märt Viljaste ja Andrus Rähni.
3. Young Life’i juhatas trombonist Sirli Illak, kes sai (sümboolselt) loa jätkata maestro
tööd. Harry Illak ise istus toolil
ja toppis piipu. Samal ajal oli
seinale projekteeritud suitsetamise keelumärk ja maestro top-

pis kasvatuslikult kiiresti piibu
taskusse tagasi.
4. Loo Santana järel tänas Harry Illak tumepunase roosiga institutsioonide juhatajaid Sirje
Lubergi, Kristiina Marjamaad ja
Margit Otsa.
5. Ja siis lõpulugu Wake me up.
Kuulajate tormilise aplausi järel
esitati lisalood:
1. Popurrii Eesti Eurovisiooni
lauludest kõlas koduselt ja
meeldejäävalt.
2. Spots I
3. Love Brass Boogie

Harry Illak premeeris kommiga kõiki orkestrante. Jüri Peetsoni lõbusad vahepalad muutsid
kogu kontserdi humoorikaks ja
meeldejäävaks.
Tänan huvitava, omanäolise
ja muusikaliselt hea kõlaga kontserdi eest. Soovin jätkuvat loovust dirigent Harry Illakule. Kõikidele pillipuhujatele ikka lusti
“pasunas” käia ja kontserte anda.
MAIE SÄRAK
(aldiga alustasin 12-aastaselt,
praegu puhun metsasarve)

Jüri Peetson versus Jamaha Band
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Noorsooprojekt “Saue puhas ja kodune linn”
Saue linna üheks tegevusprioriteediks on praegu jäätmekava elluviimine. See on suur ja
väga mahukas töö ning saab
olla tulemuslik vaid siis, kui
muutub inimeste suhtumine
ning mõtteviis. Täiskasvanu
mõtteviisi ja harjumuste muutmine on äärmiselt keerukas ning
kui täiskasvanu jätkab prügisse
suhtumist vanaviisi, ei õpi ka
laps kaasaaegset mõttelaadi.
Nõnda siis otsustasime meie,
Saue linnas noortega tegelevad
inimesed, et paneme õla alla ja
toetame jäätmekava elluviimist
Saue linnas noorsooprojektiga
“Saue – puhas ja kodune linn”.
Projektiga on haaratud lasteaed, gümnaasiumi I – VI klassi
õpilased ja õpetajad ning noortekeskus, kus osalevad noored
alates 13.eluaastast. Kuna jäätmekäitluse küsimustega on kõige enam kursis linnavaraamet,
siis on projekti peamine konsultant linnavaraameti spetsialist
Inger Urva, kes hoiab kogu projekti õigel teel.
Eesmärgi nimel oleme töötanud juba alates märtsi algusest.
Tänaseks on lasteaia personalile
toimunud loeng teemal “Kaasaegne jäätmekäitlus – mis see
on?”. Lektor oli Rein Kaljundi
firmast “Krissan”. Nüüd annab
personal oma teadmised edasi
lastele, õpetades neid oma ümbrust puhtana hoidma, märkama
lohakust ka mujal ning enda
poolt tekitatud prügi sorteerima
ja õigetesse konteineritesse viima. Et kõik ikka lasteni jõuaks
ning kuidas seda teha, selle eest
kannab hoolt Lya-Renate
Uuvits.
Saue Gümnaasiumis korraldavad tegevust õppealajuhataja
Eve Tamme eestvedamisel algklasside õpetajad ja geograafiaõpetaja Ulvi Urgard. Õpetajad
korraldavad klassides vestluse
teemal “Minu prügikast”, kus
vastavalt vanusele käsitletakse
jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse temaatikat. Praktilise tegevusena tehakse õpilastega ringkäik
linnas, viiakse õigetesse prügi-

Meeskondlik hõbe
Soomest
13.-14. aprillil Soomes Järvenpää linnakeses toimunud lahtistel
Shukokai karate meistrivõistlustel
noortele tuli kumites hõbemedalile Saue võistkond koosseisus: Taavi Tarien, Ardo Perm ja Johannes Vähi.

Meie karatekad õppustel
ja lahingus

Loeng lasteaednikele.

konteineritesse varem sorteeritud prügi – klaastaara, patareid,
alumiiniumpurgid, paber jne.
Ringkäigul koristatakse linnast
maha visatud prügi ning viiakse
seegi õigetesse konteineritesse.
Samuti vaadatakse ja hinnatakse, kuidas meie kodulinn välja
näeb, kas inimesed oskavad oma
kodulinna puhtana hoida ja räägitakse, mida igaüks ise selle nimel teha saab. Teema lõpetatakse koolis loovtööde konkursiga
“Vaata, mida ma prügist tegin”.
V – VI klassi õpilastele viiakse läbi loeng teemal “Igapäevajäätmed – mis neist saab?” Praktilise tegevusena koristavad õpilased prahist Saue tammikut,
sorteerivad prahi ja viivad õigetesse konteineritesse. Kokkuvõtteks kirjutavad õpilased konkursikirjandi teemal “+ ja – meie
linnas”. Kooli pannakse üles ka
keskkonnaohtlikke jäätmeid tutvustav stend.
Noortekeskuses korraldatakse
fotokonkurss teemal “+ ja – meie
linnas”. Noored ise pildistavad
eluolu oma kodulinnas ning teevad otsuseid, mis on hästi ja
mida saab paremini (õigemini)
teha. Parimatest laekunud töödest korraldame noortekeskuses
näituse. Paremaid pilte kasutame
ka teabestendidel linnavalitsuse
fuajees, kaubakeskuses ja koolis.
Parema ja puhtama keskkonna nimel oma kodulinnas töötab
ka suvine töömalev. Stendide
valmimist ja fotokonkursi korraldamist organiseerib noortejuht Monika Liiv, töömalevat

veab Erna Gerndorf. Linnavalitsuse poolt on nõu ja jõuga
abiks haridus –ja sotsiaalameti
juhataja Margit Ots.
Linnavaraameti poolt on tänaseks juba paigaldatud nõuetekohased jäätmete liigiti kogumise
konteinerid Ladva tänavale ja on
heameel öelda, et linnakodanikud kasutavad neid väga aktiivselt. Aitäh selle eest! Ka on linnavaraameti poolt koostatud küsitlusleht, organiseeritud linnakodanike küsitlus ning vastused
analüüsitud. Korraldamisel on
kogu pere teabepäev koostöös firmaga “Krissan”, ikka jälle jäätmekäitluse teemal.
Kokkuvõtteid projektist teeb
31.mail, noortepäeval, noorte
linnavalitsus ja esitab oma ettepanekud linna jäätmekäitlusprogrammi. (Selgituseks: 31.mail
saab teoks järjekordne noorsooprojekt – “Saue Noortepäev”.
Seekord juba teist korda ning
sellel päeval võtavad linnas võimu üle noored gümnasistid ja
annavad sellega oma mõtted
ning panuse parema elu nimel
Saue linnas). Aktiivsematele
osalejatele, samuti konkursside
võitjatele toimub preemiareis
Järva maakonda, kus saame näha
kaasaegset jäätmekäitlust Väätsa prügilas.
Teema “Saue – puhas ja kodune linn” ei lõpe selle projektiga. Keskkonnaalane temaatika
jätkub noorsooprojektides ka
edaspidi.
ERNA GERNDORF
projekti koordinaator

19.-21. aprillini toimus shukokai karate üldlaager Pääskülas.
Laagri lõpus toimunud vöötestis
hinnati kõrgema vööastme vääriliseks: Taavi Tarien 2. kyu, Heino Perm 6. kyu, Siim Kängsepp
7. kyu, Reio Ermos 6. kyu,
Kaspar Aug 5. kyu, Sander
Kahk 5. kyu ning Marek Matsu
7. kyu. Palju õnne!
Laagri viimane päev oli pühendatud võistlustele. Sedapuhku võisteldi nii katas kui kumites meeskonniti.
Kumite:
Kuni 10. aastaste seas tuli Saue
meeskond koosseisus: Heino
Perm, Mihkel Tomson ja Marek
Matsu kolmandaks.
Vanuseklassis 14.-16.a. võitis
esikoha segatiim, kuhu kuulusid
Taavi Tarien (Sauelt) ja JaanMärten Koha.
Kata:
Vanuseklassis 11.-13.a. tuli Saue
tiim kolmandale kohale. Tiimi
moodustasid Johannes Vähi,
Kaspar Aug ja Sander Kahk.
Spordiklubi “Saue Tammed”
võitis orienteerujate
43. Jüriööjooksu.
Võistkonda kuulusid: Kirti
Rebane, Viivi-Anne Soots,
Erkki Aadli, Erik Aibast,
Andreas Kraas.
ÕNNITLEME!!!
Eelnevalt on selle võistluse
auhind Kalevipoja kuju
võidetud Harjumaa
orienteerujate poolt
1968., 1973., 1974., 1980.
ja 1984. aastal.
20. aprillil Põltsamaal
toimunud vabariiklikul
noorte puhkpilliorkestrite
konkursil saavutas Saue
Yamaha Band dirigent
Harry Illaku juhendamisel
koolide arvestuses I koha.
Koolivälistest orkestritest
saavutas Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester dirigent
Harry Illaku juhendamisel
samuti esikoha. Hurraa!!
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Sündinud 2001
Minu vaip valmis selle aasta
kevadel ja on pühendatud kõigile 2001.aastal Sauel sündinud
lastele.
Viimase viie aasta jooksul
olen kahel korral pidanud silmitsi seisma lapsele nime panemise raske probleemiga.
Mõlemal korral pühendasin otsingutele ohtralt aega ja mõttetööd ja lapsed said endale õige
tavalised eesti nimed.
Nime leidmise keeruline
protseduur pani mind aga huvituma sellest, mis siis õieti
antakse nimeks kõigile neile
lastele, kellest lehtedes kummaliste eesnimede rubriigis ei
kirjutata.
Sauel 2001. aastal sündinud
lapsed on oma nimega nüüd
kõik sellel vaibal. Selleks, et

Politseikroonika
14.04 - Sauel Tule tänaval murti
sisse ettevõtte hoonesse ja varastati ehitusmaterjali (laminaat- ja laudparketti, jms).
HPP

Falck Eesti Sauel
Kauplusevaras tabati
8.aprillil kell 15.55 andis ESS
Eesti patrullekipaaž Sauel politseile üle mehe, kes oli üritanud Saue Kaubakeskusest varastada kaupa 39,4 krooni väärtuses.
Sissemurdja tabati teolt
Falck Eesti turvatöötajad tabasid Sauel kauplus-töökotta sissemurdnud mehe.
16.aprillil kell 20.26 saabus
Falck Eesti juhtimiskeskusesse
sissetungihäire Saue linnas Kasesalu tänaval asuvast kauplustöökojast.
Minutiga sündmuskohale jõudnud Harju esinduse patrullekipaaž leidis, et lahti on murtud
keskmise angaari aken. Turvatöötajad pidasid akna kõrval
kinni ka teo sooritaja, kes oli
küll hoones sees käinud, kuid
omaniku sõnul polnud midagi
varastada jõudnud. Noormehel
olid taskus lõiketangid, kruvikeeraja ja nuga.
Turvatöötajad andsid 1980.aastal sündinud Andrei Harju politseile üle.
Kell 21.35 üritati hoonesse uuesti
sisse murda. Seegi kord jõudis
patrullekipaaž minutiga kohale,
kuid häire põhjustajat ei leitud.
Sirje Piirsoo
Falck Eesti infojuht

Seinavaiba autor Kertu koos poeg Ukuga, kelle nimi samuti
vaipa on kootud.

me mäletaksime mitte ainult
kuulsaid ja kummalisi, vaid ka
teisi tõesti sündinud inimesi.
Seinavaipa “Sündinud 2001”
on võimalik näha 26.aprillist

kuni 31.maini Saue Linnavalitsuses.
KERTU SILLASTE
tekstiilikunstnik

Saue Päevakeskuse maikuu üritused
1.mai
8.mai
13.mai
22.mai
25.-27.mai
31.mai

15.00
15.00
11 –15
14.00
10- 16
16.00

Videviku maikontserdi ühiskülastus Sakala Keskuses.
Vabadusvõitlejate koosolek.
Marati pesu ja pealistrikotaaži müük.
Mida head pakub meie tervisele kevad. Lektor S. Mänd.
Käsitöönäitus.
Pensionäride klubi Tammetõru.

Maikuu kultuuri- ja spordiüritused Saue linnas
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Tähelepanu
muusikasõbrad!
Saue Muusikakool ootab
kõiki lapsi, kellel huvi pilli
õppida, sisseastumiskatsetele.
Muusikakoolis saab õppida
järgmisi erialasid:
Klaver
Viiul
Kannel
Akordion
Kitarr
Flööt
Klarnet
Saksofon
Trompet
29. ja 30. mail kell 17.00
toimuvad klassis 117
sisseastumiskatsete
konsultatsioonid.
Sisseastumiskatsetele
registreeritakse lapsed
lapsevanema avalduse
alusel, mis täidetakse
kohapeal.
Eelpool märgitud
kuupäevadel registreerime
5-7 aastaseid lapsi
ettevalmistuklassi.
3. ja 4.juunil
kell 17.00-19.00
toimuvad
sisseastumiskatsed.
Saue Muusikakool,
Nurmesalu 9.
Tel: 659 6054.

Saue Puidu OÜ,
Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.
Hooldus ja remont
aiatehnikale, tööriistadele.
Aiatehnika ja
ehitusseadmete rent.
Tellimused telefonidel:
051 63 323; 659 5376;
056 56 3970.
Mõõdu 13, Saue.
Avatud: 8-10 ja 16-19.
Trepid, uksed, aknad,
mööbel kõikvõimalikest
materjalidest. Tähtajad
lühikesed. Jäta joonised ja
hinnaküsimine
ööpäevaringselt faksil
6712261. Kuni jaanipäevani
trepi tellijatele üllatus! Info
telefonil 056 645564 kl
8.00-20.00. Asume Keilas
Harju KEKi territooriumil.

Tule baar

Saue tennisehuvilised!
Saue esimesed
tennisevõistlused toimuvad
Sakus Õlletehase vastas
asuvate väljakutel 11.mail
2002.a. algusega kell 10.00.
Osa saavad võtta mängijad
alates 16. eluaastast
ja vanemad.
Eelregistreerimine
6. –10.maini k.a telefonil
050 64 161 või e-mail
ylovatsk@hot.ee
Tabelitesse loosimine
algab 9.30.
Osavõtumaks 50 krooni.

Saue Võrkpalliklubi kutsub
Saue ettevõtete inimesi
osalema võrkpalliturniiril.
Üritus toimub 5. mail
algusega kell 10.00
Saue Gümnaasiumi võimlas.
Eelregistreerimine toimub
kuni 29. aprillini.
Tel: 050 63 157
(Kersti Pender)
e-mail: kersti@eam.ee
Faks: 671 0201.

Maijooksule!

Mees (aednik) otsib endale
ja oma perele suveks Sauele
elamispinda. Tel 052 21 082
Juhan.

Tellitud buss viib kohale ja
toob tagasi.
Huvilistel palun võtta
ühendust Sirje Lubergiga.
Tel. 052 34 339.

Müüa 3-toaline remonditud
ja heas korras korter
Koondise tänaval. Telefon
670 9455, 052 53 507. Kiire.

Saue Naisselts kutsub
Võtame müüki kortereid,
maju, krunte Sauel.
NB! KONSULTATSIOONID
TASUTA!
E-R 10.00-17.00
Telefon 6 700 055,
052 91109,
e-mail nommest@online.ee
Tallinn-Nõmme, Raudtee
52/ Jaama 14, III korrus.

AS Paulig Baltic on üle 125 aastase traditsiooniga kohvi - ja maitseainete tootmise ja
müügiga tegeleva Pauligi Oy tütarettevõte,
mis alustas oma tegevust Sauel 1992.a. ja on
praeguseks jõudnud Eesti suurimate toiduainetetööstuse ettevõtete hulka. Turunduspiirkonnaks on Baltikum, Ukraina, Valgevene, Venemaa.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast - aastasse ja moodustab üle 80 %
tootmismahust.
Seoses tootmise kasvuga vajame
MAITSEAINESEGUDE SEGAJAT,
kelle töö ülesanneteks on maitseainesegude ettevalmistamine ning ettevõtte sisene tooraine ja materjalide transportimine.
EELDAME
•
valmisolekut tööks mitmes vahetuses,
•
täpsust ja vastutustunnet,
•
soovi õppida ja omandada uusi oskusi.
KASUKS TULEB
•
töökogemus toiduainetetööstuses,
•
tõstukijuhi tunnistus,
•
arvuti kasutamise oskus,
•
soome keele oskus.
PAKUME
•
motiveerivat töökeskkonda,
•
koolitust,
•
palka vastavuses töötulemustega.
CV koos fotoga palume saata 10 päeva jooksul peale kuulutuse ilmumist aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või
e-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.fi märgusõnaga “Maitseainete
segaja ”.

Teostame auto
tehnoülevaatust.
Tule 21, Saue. Info telefonil
610 5056.
Oleme avatud
E-R 8.00-19.00,
L 9.00- 14.00.
Saue Auto AS.
Võtame tööle autoremondilukksepa. Info telefonil
610 5058 või tulla Tule 21,
Saue. Saue Auto AS.
Pakume osalise koormusega
(väljakutsega) tööd laos Sauel.
Tel: 670 2452, 052 56 825.

AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas võtab tööle eelneva
töökogemusega õmbleja ja
triikija. Telefon 674 7567.

ESINDUSKAUPLUS
Paldiski mnt. 19, Keilas.
Telefon 674 7567
E-R kella 9.00- 19.00,
L-P kella 10.00- 16.00.
OLETE OODATUD!

Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L 9.00- 14.00.
* odavad lõunad
* peo- ja peielauad,
soovi korral kaasa.
Asume Tule 24,
ARKi majas.
Info telefonil 055 20440.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seelikud
jakid
pluusid
kleidid
püksid
poiste ülikonnad
kotid
kingad
lõhnad
pesu
sukkpüksid

Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: riina@saue.ee
Kujundus ja trükk:
AS Spin Press
Tiraaž 1320

