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“Lumivalguke ja seitse pöialpoissi”
uut traditsiooni loomas
Saue lasteaed “Midrimaa”
alustas oma emadepäeva pidudega juba maikuu alguses.
Naksitrallide rühm korraldas suure muinasjutupeo,
kus peale laste etendust “
Päikesele külla”, toimus midagi üsna erakordset - esimest korda Saue lasteaia ajaloos esinesid oma etendusega
lapsevanemad.
Idee ja sooviga lastele emadepäeval esineda tulid lapsevanemad välja juba sügisel. Aprillikuu-õhtuste harjutamiste tulemusena toodi lavale tuntud
muinasjutt “Lumivalguke ja

seerima ja laste vahemärkustele vastama.
Lasteaia töötajate sõnul on
tegemist väga toreda koostöövormiga, kus sidemed laste, vanemate ja lasteaia töötajate vahel palju tihedamaks ja soojemaks muutuvad. Nii on samalaadsed ettevõtmised vanemate
poolt edaspidigi oodatud ja teretulnud.
Ärka üles Lumivalguke!

seitse pöialpoissi”, mille toredad dekoratsioonid ning kostüümidki valmistasid vanemad
ise. Elevust oli nii laste kui va-

nemate seas ning etendus kujunes vahetuks suhtlemiseks laste ja vanemate vahel, kuna vanemad olid valmis ka improvi-

RIINA TAMMISTU
Saue Linnavalitsuse infojuht

Õnne vanematele, kosumist
pisikestele!
26.aprillil andis Saue linnapea
Andres Pajula pidulikul koosviibimisel kätte sünnitunnistused kuuele pisikesele sauelasele.
Sündis 2 tüdrukut ja 4 poissi.
Uus ilmakodanik oli kolmes
peres esimene ja kolmes peres
teine laps. Tüdrukud said nimeks Paula ja Maribeth, poisid Jako, Simon, Kaspar ja
Kristofer Erik Vilhelm.
:
Ja siin nad istuvad oma emmede süles.Vasakult SIMON,
KASPAR, KRISTOFER ERIK
VILHELM, PAULA, JAKO,
MARIBETH.
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Saue Linnavalitsuse istungil
Linnavalitsuse 8.istung toimus
26.aprillil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Tammepargi tn 3 maa ostueesõigusega erastamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 51.
2. FIE Mati Riimaale raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 52.
• Vastavalt haridus- ja sotsiaalameti ja FIE Mati Riimaa vahel
sõlmitud koostöölepingule eraldati viimasele ajavahemikul
veebruar-aprill 2002.a 9000
krooni saunateenuse osutamise
eest.
3. Sotsiaaltoetused.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 53.
Haridus- ja sotsiaalameti eelarvelistest summadest eraldati kohalikku lisatoetust summas 3271 krooni.
4. Klubidele, seltsidele ja ühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 54.
Eraldati toetust:
• MTÜ-le Saue FOLK 4150
krooni kapellile akordkandle
soetamiseks ja rahvatantsurühma “Vokiratas” Haapsalu reisiks.
• Eesti Harrastusteatrite Liidule
2625 krooni Saue Huvikeskuse

Riigihankest
25. märtsist kuni 8. aprillini
k.a viis Saue Linnavaraamet
läbi avatud riigihankepakkumise leidmaks tegijat käesoleval aastal linnavaraameti
hooldada olevate murude,
haljasalade ning teeäärte
hooldusele ja niitmisele.
Hanke kutsedokumendid
võttis välja 12 asjast huvitatud
firmat, kellest 9 esitas ettenähtud tähtajaks pakkumisdokumendid. Hinnapakkumiste
skaala oli väga lai - alates 159
890 kroonist AS-ilt Vare, kuni
ligi 600 000 kroonini AS-ilt
Minu Vara.
Linnavalitsuse riigihangete
komisjon otsustas kuulutada
edukaks pakkujaks AS-i Vare
kui soodsaimat hinda pakkunu.
SAUE SÕNA

näiteringi õpilaste osavõtuks
kooliteatrite suvekoolist.
• Saue Naisseltsile 9900 krooni
Maijooksul osalemiseks ja projekti “Saue – puhas ja kodune
linn“ läbiviimiseks.
• MTÜ-le Harjumaa Noorte
Puhkpilliorkester 33 200 krooni 26 õpilase ja 3 õpetaja reisikulude katteks Ungarisse puhkpilliorkestrite festivalile ja osavõtuks rahvusvahelisest noorte
muusikute konkursist Lätis.
• Eesti Teaduste Akadeemia
Naiskoorile 1000 krooni osavõtuks rahvusvahelisest koorikonkursist Prantsusmaal.
• Tallinna Muusikakeskkooli
kammerkoorile 1000 krooni
osavõtuks kontsertreisist Prantsusmaale.
5. Spordiühingutele raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 55.
Eraldati toetust:
• Spordiklubile Saue Tammed 13
860 krooni võistluste stardimaksudeks, noorsportlaste tiitlivõistlusteks ettevalmistamiseks, Kirti Rebase osavõtuks
Euroopa Meistrivõistlustest.
• Keila Korvpalliklubile 3450
krooni Saue treeninggruppide
osalemiseks Harjumaa võistlustel.
• TOP Ujumisklubile 8000 kroo-

ni Timo Hallisti ettevalmistamiseks ja osalemiseks Euroopa
meistrivõistlustel.
• Saue Gümnaasiumi spordiklubile KS Saue 10 000 krooni
võistlustest osavõtukuludeks, 2päevase spordilaagri korraldamiseks 50 õpilasele ja medalite
valmistamiseks.
• Kergejõustikuklubile TIPP
9000 krooni võistlustest osavõtu ja suvelaagri korralduskulude katteks.
• MTÜ-le Eriti Meeldivad Asjad
6750 krooni tennise treeningute ja võistluste läbiviimiseks.
• Karateklubile Kimura Shukokai
3000 krooni osalemiseks Soomes toimuvatel noorte meistrivõistlustel.
6. Harri Illaku töö tunnustamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 56.
Harri Illakule avaldati tunnustust pikaajalise tulemusliku töö
eest noorte kasvatamisel ja muusikalisel juhendamisel ning määrati ergutuseks 10 000 krooni.
7.Ujula kasutamise hindade kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 57.
( loe leheküljelt 3 “Ujula kasutamise kord muutunud”)
8. Eelarve suurendamine sihtotstarbeliste laekumiste võrra.

Otsustati vastu võtta korraldus
nr 58.
9.Detailplaneeringu algatamine
Sarapiku piirkonnas.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 59.
10.Spordiühingule raha eraldamine.
Otsustati vastu võtta korraldus
nr 60.
• Spordiklubile Saue Tammed
eraldati 10 000 krooni toetust
43.Jüriöö teateorienteerumisvõistluse võitnud võistkonna
tunnustamiseks.
10. Saue Linnavolikogu määruste ja otsuste eelnõud.
• Määruse eelnõu “Saue linna tänavaregistri asutamine”.
• Otsuse eelnõu “Saue linna
2003.aasta eelarve kulude proportsioonide kinnitamine”.
• Otsuse eelnõu “ Eluruumide
erastamine”.
• Otsuse eelnõu “Korteri pärimine”
• Otsuse eelnõu “Ruumide üürist
laekunud summade kasutamine”.
6. Info.
• Kodanike avaldused.
• Saue Lasteaia Midrimaa avaldus.
Kõik linnavalitsuse korraldused
ja määrused on avalikustatud
linnakantseleis.

Detailplaneeringutest
Saue linnas
Paljudest Saue Linnavalitsuse poolt algatatud detailplaneeringutest on linnaelanikele huvipakkuvamad kaks,
millest üks töönimega “Kadaka” hõlmab umbes 22 ha
territooriumi Tule tänava ja
Vana-Keila mnt vahel, ning
teine - Tammetõru tänava ja
tammiku vahelist ala hõlmav
tulevase nn pansionaadi territoorium.
Initsiatiiv Kadaka piirkonna
planeerimiseks tuli selle ala arvukatelt maaomanikelt, kelle
sooviks on väärtustada omale

tagastatud maad elamumaaks,
eesmärgiga rajada sinna paarkümmend väikeelamut või mõned korruselamud.
Linnavalitsus on pannud planeeringu lähteülesandega selle
koostajale kohustuse olemasoleva kõrghaljastuse maksimaalseks säilitamiseks ja vajalike infrastruktuuri rajatiste väljaehitamiseks kinnisvaraarendaja poolt enne elamuehitusega alustamist.
Tulevase pansionaadi territoorium Tammetõru tänava ja
tammiku vahel on välja valitud
lähtuvalt linnaelanike seas läbi-

viidud küsitlusest. Planeering
peab andma lahenduse ühendamaks harmooniliselt tulevast
pansionaati, kaitsealust tammikut ja tammiku ning Keila
maantee vahele jäävat tervisespordi metsaparki.
Linnavalitsus ootab asjalikke ettepanekuid ja aktiivset
huvi planeeringute kohta, mida
on võimalik kirjalikult avaldada linnaarhitektile kuni planeeringute avalike väljapanekute
lõpuni.
SAUE SÕNA
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Ohutuspäev Saue
Gümnaasiumis
22. aprillil toimus Saue koolis ohutuspäev.
Üritusele eelnes märtsikuus
kooli haldusasutuse poolt tellitud tuleohutuskoolitus, kus anti
Saue koolile ka evakuatsiooniplaanid ja tuleohutusjuhend.
Ohutuspäeval korraldas Tallinna ja Harju Päästeamet Saue
kooli õpilastele ja õpetajatele
näitliku tuletõrjeoperatsiooni.
Kooli haldusasutuse juhi Sirje
Tuusi sõnul õnnestus evakuatsioon hästi ning ta usub, et kool
ja kooli haldusasutus on valmis
võimalikuks tuleohuks.
GERTRUD VÕSU

Saue koolis juba teatakse,
kuidas tuleohu korral toimida.

Alates maiskuust
külastavad AS-i Tallinna
Vesi klienditeenindajad
Saue linna elamuid
Külastuste eesmärk on:
• registreerida elamu veearvesti näit.
• Lisaks koguvad meie esindajad informatsiooni selle
kohta, kas kliendil on oma
põhjavee puurkaev või saab
klient joogivee AS-i Tallinna Vesi võrkudest.
• Samuti vaadatakse üle, kas
majapidamiste heitvesi juhitakse AS-i Tallinna Vesi kanalisatsioonitorudesse või
on kinnistul kogumiskaev
ning kaevu tühjendamise
eest hoolitseb kinnistuomanik.
Andmete ülekontrollimine ja
registreerimine on vajalik AS-i
Tallinna Vesi kliendiandmebaasi korrastamiseks.
Vajadusel sõlmitakse klien-

tidega, kelle andmed on muutunud, kohapeal ka uued teenuslepingud. Uutel klientidel,
kellel täna veel AS-iga teenuslepingut ei ole, on võimalik
kohapeal täita avaldus AS-i
Tallinna Vesi klienditeenindaja kaasabil ning selle põhjal
saab juba hiljem sõlmida teenuslepingu. Leping on seaduslik alus teenuse osutamiseks
ning selle olemasolu tagab
kliendile kindlustunde, et tema
koju jõuab kvaliteetne joogivesi ning et heitvesi keskkonnasõbrakult ära juhitakse.
AS-i Tallinna Vesi töötajad
kannavad kaasas töötõendeid.
Igal majaomanikul on enne töötaja oma majja lubamist õigus
paluda eelnevalt esitada töötõend.

Külastuste ja kliendilepingutega seonduvatele küsimustele lisainformatsiooni saamiseks pöörduge palun AS-i Tallinna Vesi klienditeenindusse tel 62 62 200 või astuge läbi
ettevõtte klienditeeninduskeskusest aadressil Ädala 10, III
korrus. Loodame kõigi Saue elanike mõistvale suhtumisele
ja kaasabile.

Ujula kasutamise kord muutus!
Vastu tulles elanike soovile ning arvestades külastajate vajadusi, on alates 29.aprillist ujula kasutamise kord järgmine:
Täiskasvanutele
1 kord (kuni 1,5 tund) 40.- krooni
10 korra pilet
360.- krooni
Raja rent
1 tund
300.- krooni
Kogu ujula rent
1 tund
1200.- krooni
(4 rada 40 inimesele)
Eespool toodud isikutel on ujula kasutamine kella 6.30-9.00 ja
15.00-17.00 20 % ja pensionäridel 50 % odavam. Soodustused ei
kehti laupäeval ja pühapäeval.
Ujula kasutamise soodushinnad on:
Õpilastele
1 kord (kuni 1,5 tundi) 20.- krooni
10 korra pilet
150.- krooni
Eelkooliealistele lastele 1 kord (kuni 1,5 tundi) 10.- krooni
10 korra pilet
80.- krooni
Peredele
1 kord (kuni 1,5 tundi) 80.- krooni
(2 täiskasvanut ja pere lapsed)
10 korra pilet
650.- krooni
Pensionäridele
10 korra pilet soodusajal 150.- krooni
Saue Gümnaasiumi õpilased ja Saue Lasteaed “Midrimaa”
lapsed kasutavad ujulat alates 01.septembrist kuni 01.juunini kella 9.00-15.00 tasuta.

Südamejooks
25.mail
Tallinna II kevadjooks toimub
SÜDAMEJOOKSU nime all
25. mail Tallinna Lauluväljakul.
See on heategevuslik spordiüritus, mis toetab südamerikkega eesti väikelaste operatsioone.
Seega saab iga osaleja anda panuse oma südame heaks - jooksmine on südame veresoonkonnale väga kasulik tegevus - ja
läbi osalustasu ka ühe väikese
südamehaige lapse heaks.
Igal osalejal on võimalik valida jõukohane distants. Lastele
on planeeritud nii tillu- kui mi-

nijooksud, algklasside õpilased
saavad läbida 2 km. Noortejooksu distants on 5 km ja põhijooksul 10 km. Võimalik on läbida
ka ilma ajavõtuta avatud rada 5
km kas sörkides või kõndides.
Auhinnafond on tänu rohketele sponsoritele kopsakas, eriauhinnad ootavad nii osavõtjate-rohkeimat kooli kui ka firmat.
Autasu on välja pandud ka parimale perekonnale.
♥ Info ja registreerimine:
www.sydamejooks.ee
♥ Infotelefon 119.

Mihkel Selberg
avavõistlusel kuues
20.aprillil toimus Rapla kardirajal selle hooaja avavõistlus.
Saue Gümnaasiumi IV c klassi õpilane Mihkel Selberg võistles seal esmakordselt 10-16 aastaste klassis Raket, kus ta on esialgu noorim võidusõitja.
Kvalifikatsioonisõidus sai ta
kirja viienda ringiaja ning kogu
võidusõidu ajal oli ta 4.-7. koh-

tadel. Kümmekond meetrit enne
finišit toimus nelikkokkupõrge,
kuna keegi ei tahtnud alla anda.
Mihklile läks kirja kuues
koht. Võitis Alex Kiviorg, teine
oli Karl Hans Õunpuu ja kolmas Kristjan Urm.
SAUE SÕNA
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Hamlet Sauel
23.aprillil tähistati Saue Gümnaasiumis suure inglise näitekirjaniku William Shakespeare‘i (23.04.1564-23.04.1616)
sünni-ja surma-aastapäeva.
12a klass oli selleks puhuks
ära õppinud ühe Shakespeare‘i tuntuima tragöödia - “Hamlet”. Inglise keeles anti etendus, milles osalesid kõik 12a
klassi õpilased.
Näidendit esitati kaks korda,
vanemale ja keskmisele kooliastmele. Abituurium oli kogu
hingega asja juures, laval kõlisesid mõõgad ja liikusid ringi
uhketes tualettides kuningliku
perekonna liikmed, õuedaamid
ja teised 16.sajandi Taani kuningakoja tegelased. Esinejate mängulust pani ka need väiksemad
vaatajad, kes inglise keelest aru

12a - kehastunud Taani õukonnaks.

ei saanud, saalis vaikselt istuma
ja etendust nautima.
Shakespeare‘i mängimine on
Saue Gümnaasiumis omamoodi
traditsiooniks saanud, erinevatel
aastatel on esitatud nii “Suveöö

Unenägu”, “Hamletit” kui ka
teisi Shakespeare‘i näidendeid.
Põhimõtteks on alati see, et osalevad kõik lõpuklassi õpilased.
Õpilasi juhendas inglise keele
õpetaja Tuuli Oder.

Rahvatantsuga Peterburi
Aprilli keskpaigas käisime
Saue rahvatantsijatega Peterburis.
Reisi eesmärk oli esineda
Sankt - Peterburi Eesti Seltsi 10.
aastapäeva pidustustel, kuhu
olime kutsutud. Meid oli kokku 3 rühma: Saue Kägara naisrühm, Saue Gümnaasiumi 5. ja
6. klasside rahvatantsurühmad.
Kuigi pidustused toimusid alles pühapäeval (21.04), sõitsime
välja reede hommikul (19.04), et
tutvuda ka kauni ning kuulsa linna paljude vaatamisväärsustega.
Viibisime Nevski prospektil, külastasime Peeter-Pauli kindlust
ning Iisaku kirikut. Veel käisime Talvepalees ehk Ermitaažis

Saue tantsijad Neevalinnas.

ja sõitsime laevaga mööda Neeva jõge ja Sankt - Peterburi kanaleid. Laupäeva õhtul külastasime ka delfiinide show‘d.
Olime pidustustel oodatud
külalised ja meid võeti väga soojalt vastu.

Suur tänu meie rühmade juhendajatele ja Saue Linnavalitsusele, tänu kellele see meeldejääv sõit toimus.
Tantsijate nimel
KRISTO PAISNIK

Saue Brass oli parim
20.-21.aprillil 2002 toimus
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis H. Orussaare nimeline
puhkpilliorkestrite konkurss,
kus osales 23 suuremat ja
väiksemat kollektiivi üle Eesti.
Võisteldi erinevates gruppides ja kategooriates. B-grupis
saavutas I koha ja I kategooria
Saue Brass dirigent Harry
Illaku juhatamisel. Žürii poolt

kingiti võitnud kollektiivile
trompet ning rändkarikas, kuhu
esmakordselt oli võimalik Saue
Brassi nimi peale graveerida.
Lisaks Saue Brassile õnnestus
Harry Illakul kaasa tuua veel üks
karikas ja trompet. A-grupi tihedas konkurentsis saavutas I koha
ja I kategooria Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester samuti dirigent Harry Illaku juhendamisel.
30 aasta jooksul, konkursi

korraldamise algusest, on võimalik karikatelt lugeda paljusid
tuntud kollektiivide nimesid.
Nüüd on seal ka Saue Brassi
nimi!
Palju õnne kõigile Saue Brassi mängijatele ja dirigent Harry
Illakule võidu ja I kategooria
saavutamise puhul!

KRISTIINA MARJAMAA
Saue Muusikakooli direktor

Terves
kehas terve
vaim
Kristiine Linnaosa Valitsus
korraldas jüripäeval V Tallinna eakate inimeste tervisepäeva. Osalema kutsuti kõikide
Tallinna linnaosade pensionäride päevakeskuste ja sotsiaalkeskuste liikmeid, Saue päevakeskust kutsuti külalisena juba
teist korda.
Tervisepäeva avas sotsiaalminister Siiri Oviir. Sõna võtsid
Kristiine linnaosavanem Lauri
Laasi, spordiveteran Iivo Nei jt.
Tervitajate sõnum oli: ühiskond
vajab terveid ja elujaatavaid
eakaid, spordi ja liikumise au sisse tõstmine on väga tänuväärt.
Soojendusvõimlemist tegime
Kulla Heina juhendamisel, seejärel algas teatevõistlus. Iga keskus pidi välja panema 8-liikmelise võistkonna. Saue esinduse
keskmine vanus oli 65 aastat.
Tuli joosta, palli püüda, olid harjutused rõngaga ja kurikatega.
Elevust oli palju, sest iga võistkond püüdis anda oma parima.
Osavõtjate vahel loositi välja 12
massaažiseanssi, seansile pääsenu sai nautida aroomiõlide, muusika ja massaaži õndsat koosmõju.
Päev jätkus seltskonnalauludega Ahto Nurga juhendamisel,
seejärel õppisime seenioritantse.
Liikumisrühmadele oli eelnevalt
tehtud ettepanek esineda omaloomingulise kavaga. Meeldejäävalt esinesid Nõmme ja Lasnamäe võimlejad. Meie kava erines teistest, sest Saue tuntud värsisepp Helmut Karin luges ette
tervisepäevale pühendatud luuletuse, mille viimased read olid:
Teid tänavad sauelastest memmed-taadid,
kuna kava ei jõudnud õppida,
viskab Leili spagaati.
Kava efektne lõpp - spagaatmeeldis rahvale väga.
Korraldajad olid hoolitsenud
ka selle eest, et võistluspingest
hoolimata keegi kehakaalust
grammigi ei kaotaks - pakuti ohtralt maiustusi, jõujooki ja banaane.
Linnaosavanema asetäitja
Viljo Rannala tänas osavõtjaid
ja kutsus kõiki sügisesele tervisepäevale. Kui ilm lubab , võib
see toimuda väljas.
TIIU KUUSKME
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Tunne kodulinna ajalugu

(Algus Saue Sõnas nr 5 (132)

Palju huvitavaid rahvasuus levinud mälestusi Saue kohta leidub
P. Heidemanni 1930. aasta suvel
kogutud käsikirjast “Suusõnaline ajalooline traditsioon Keila
kihelkonnas”.
Saue rahvas mäletab, kuidas
Rehbinderi ajal olnud peks alaliseks nähtuseks. Kui peksule
määratud teomehed käest ära
jooksnud, peksnud ta kubjast.
Teomehed saanud aga järgmisel
päeval haagikohtuniku juures
30-50 hoopi niikuinii kätte. Üks
teomees, Kustas Blint, olnud
kättemaksuhimuline. Kord palava päevaga aetud küüni heina
hanguma. Härra vahtinud töötegijate juures. Kustas andnud
nagu kogemata härrale hanguvarrega tugeva hoobi. Võtnud
siis aga härra põlvede ümbert
kinni ja palunud andeks. Saanudki andeks.

Krahv Rehbinder olnud ka
suur tüdrukutekütt. Pruudid, neid
olnud tal palju, pannud ta hiljem
mõisateenijatele mehele. Kui abielukaup ei olnud mehele meeldinud, ähvardanud härra teda soldatiks saata. Et aga soldatipõli tol
ajal kestis 25 aastat, on eelistatud abielu härra pruudiga.
Kuni 19. sajandi alguse talurahva seaduseni etendas talurahva elus keskset osa mõis. Pärast
seaduse jõustumist moodustati
mõisa piirides vallad. Nii moodustati 1834. aastal ka Friedricshofi mõisa piirides vald, mis
kandis pikka aega nimetust Friedrichsgofskoe volostnoe pravlenie. Mõisniku valvsa pilgu all
korraldas asjaajamist ametisse
seatud vallatalitaja ning vallakasakas. Valla täiskogus osalesid
ainult meestalupojad.
1852-1871 oli mõis Otto von

Ruckteschelli nimel. Teda mäletatakse nime all Rutesell või
Rutes. Rutesell olnud haagikohtunik ja hirmus peksja. Peksupingi all seisnud alaliselt vereojad.
Tähelepanuväärivaks sündmuseks tuleb arvata 1860-ndail
aastail seadustega kõigisse seisustesse kuuluvaile isikuile antud õigust omandada maad ostu
teel. 1870. aastal algas talude ost
Sauel. Kõige rohkem osteti talusid Sauel 1883-84. aastal.
19. sajandi lõpul algab rahvuslik ärkamine. Hakatakse ajalehti lugema. Sauel käinud Tooma peremehel Koormannil ka
saksakeelne ajaleht. Ajalehti telliti ja loeti ühiselt. Suuremateks
lehelugejateks ja tellijateks olid
kooliõpetajad.
Otto von Ruckteschellilt ostis mõisa Wilhelm von Strael-

born. Saue Straelborni mäletab
rahvas “hea ja õiglase” härrana.
Ta tõstnud mõisateenijate palka.
“Kuradi varas” olnud ta kõige
tigedam väljendus.
Straelbornist teatakse rääkida,
et ta 1905. aastal ajanud karistussalgad mõisast ära , öeldes, et
tema mõisas kahtlasi isikuid ei
ole. Sauel tahtnud karistussalk
maha lasta vallakirjutaja, vennastekoguduse liikme, Juhan
Silbergi. Viimane tahtis veel
enne surma paluda ja seepeale
anti talle armu.
Saue mõis püsis Straelbornide
käes kuni kodanliku maareformini. Mõis tükeldati 1921. aastal. Uute maaüksuste nimekirjas
esines 49 üksust.
(Lõpp)

Sauel avati Energy Club
Aprilli keskpaigas avati Saue
kooli keldrikorrusel spordisaal Energy Club, kus kohalikel jõutreeningu harrastajail on võimalik aega ja raha
kokku hoida ning kõigil soovijail end peatselt saabuvale
suvele mõeldes paremasse kehalisse vormi saada. Klubi
tutvustab üks asutaja Risto
Ojapõld.
Kuidas tekkis idee?
Mõte saali vajalikkusest
Sauele on olnud juba ammu.
Sobiva treeningpaiga puudumisel on kohalikud jõutreeningu
harrastajad käinud seni treenimas Tallinnas, mis on suure ajakulu tõttu üsna tülikas. Selgemaid piire hakkas ettevõtmine
omandama pärast linnavalitsuse pakkumist jõusaaliruumide
rendileandmiseks. Lisaks veel
isiklik huvi jõusaalitreeningute vastu ja head suhted Sauel
asuva jõusaaliseadmeid tootva
ettevõtte OÜ Arcomaniga ongi
peamised asjaolud, mis aitasid
kaasa jõusaali käivitamisele.

Neljakordne absoluutne Eesti tšempion kulturismis Ott Kivikas tutvustab jõusaali sisustust avamisel viibinutele.

Millega saab tegeleda?
Motiivid jõusaalis harjutamiseks on erinevad ja sõltuvad
sellest, kuidas keegi endale jõusaalitreeningut teadvustab. Tänapäeval pakub jõusaal võimalusi oma keha eest hoolitsemiseks kõigile, olenemata soost,
vanusest või tervislikust seisundist. Peamine jõuharjutuste
efekt on lihaste jõu ja ümbermõõdu suurendamine. Kuid
jõutreening mõjutab lisaks li-

hastele ka luid, sidemeid, kõõluseid, verevarustust ja südameveresoonkonda. Jõusaal on suurepärane võimalus keha vormimiseks, suurendades lihasmassi ja vähendades samas rasva
osakaalu organismis.
Jõusaalitreeningut kasutatakse tihti ravi eesmärgil lihaste
mobiliseerimiseks pärast õnnetust või operatsiooni. Regulaarne jõuharjutuste sooritamine
aitab ära hoida mitmesuguste

vigastuste teket ja haigusi. Jõutreening on oluline mistahes
spordialaga tegelejatele. Raskustega treenides on võimalik
arendada erinevaid jõukomponente (näiteks kiiruslikku või
vastupidavuslikku jõudu vms),
kui valida õige sooritusmetoodika. Tugev tervis ei tähenda
mitte ainult aeroobset vastupidavust, vaid ka head lihaskonna vormisolekut.
Kes on treenerid?
Risto Ojapõld: litsentsid F.A.F.
(Fitness Academy of Finland)
jõusaal, EKAS (Eesti Kulturismi Arendusselts) II kat. Tööajad E, K, R kell 17.00 – 21.00,
risto@ttusport.ee.
Erkki Murakas: litsentsid
F.A.F. (Fitness Academy of
Finland) jõusaal, EKAS (Eesti
Kulturismi Arendusselts) II kat.
(alustab tööd hommikuti, kui
nõudlus tekib).
Saal on avatud iga päev kella
10.00 – 22.00 ning infot saab
telefonil 6 709 770.
Jõudu ja edu nii treeneritele,
kui ka saali külastajatele!
RIINA TAMMISTU
Saue Linnavalitsuse infojuht

6

11. mai 2002

Maakondlik viiuldajate konkurss
toimus seekord Sauel
Taas on saabunud kevad - aeg
kuulata aasta jooksul tehtut.
Selle eesmärgiga kogunesid
16.märtsil Saue Gümnaasiumi
aulasse 24 maakonna parimat
viiulimängijat.
Osalejaid oli Kose, Paldiski,
Keila, Viimsi, Haapsalu ja Saue
muusikakoolidest. Mängijad,
vanuses 9-15 aastat, olid jaotatud nelja vanuserühma.
Kaunid viiulihelid täitsid uue
kauni aula mitmeteks tundideks. Tööd oli tehtud hoolega

ning seda oli kuulda noorte
muusikute esitusest. Seekordne
maakondlik konkurss oli eelvooruks 7.aprillil toimuvale vabariiklikule konkursile. Kavas
oli üks kohustuslik pala ja kiire
suurvormi osa omal valikul.
Tase oli väga ühtlane ning
žüriil ei olnud kerge otsust langetada. žüriisse kuulusid Niina
Murdvee ja Eva Punder. Nende tubli töö tulemusena said
mängijad pingeritta seatud ning
päev täis muusikat lõppes nae-

ratuste ja sooja aplausiga.
Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes selleks ürituseks palju
vaeva olid näinud. Jõudu ning
uusi muusikalisi vallutusi noortele interpreetidele!

:
Saue Muusikakooli viiuli eriala õpilane Kätlin Anni - Harju maakonna konkursi III
koht, üleriigilise konkursi III
koht.

Virumaa muusikud Sauel
Virumaa Noorte Keelpilliorkester on just oma viiendat
sünnipäeva tähistanud kollektiiv. Nende põhiline tegutsemispaik on Rakvere linn.
Viis aastat on parasjagu pikk
aeg traditsioonide ja süsteemide kujunemiseks. Orkester teeb
proove peaaegu iga kahe nädala järel. Koolivaheaegadel toimuvad 2-3-päevased laagrid.
Suvelaagrid kestavad terve nädala. Lisaks proovidele antakse
ka kontserte ja seega on kollek-

tiivi tegevuskava üsna tihe.
Muusikat mängitakse seinast
seina, alates rahvamuusikast
kuni kaasaegsete heliloojate
teosteni.
Saue viiuliõpilased osalevad
orkestri töös juba neljandat aastat. Vahelduseks tihedale Rakveres käimisele otsustasime seekord Virumaa Noorte Keelpilliorkestri Sauele kutsuda.
6.aprilli hommikul saabuski
bussitäis noori muusikuid Saue
Gümnaasiumisse. Vanas heas

aulas seati pillid häälde ja proov
võis alata. Vahepeal saadi kehakinnitust klubis “Extaas” ja kell
15.00 algaski Virumaa Noorteorkestri kontsert Saue Gümnaasiumis.
Orkestri ette astus dirigent
Hando Põldmäe, kelle juhatusel kõlasid R. Rannapi, A. Põldmäe, H. Elleri jt heliloojate teosed. Muusikarõõm on suur alati, kuid ikkagi on hea mängida
täissaalile. Tänusõnad seekordsele napile, kuid väga soojale ja

Jüripäeva orienteerumisjooks
tõi sauelased kokku
23. aprillil kogunesid paljud
noored ja ka mõned vanemad
Saue Gümnaasiumi staadionile ja jaanituleplatsile. Iga-aastase traditsioonina tähistati ka
tänavu jüriöö ülestõusu aastapäeva.
Siinkohal peab vist neile, kes
ajalugu ei tunne, meenutama, et
sündmused, mis juhtusid 659 aastat tagasi (loe: 23. aprillil 1343)
ei toonud küll muutusi eestlaste
ellu ega võõrvõimude taganemist,
ent näitasid ometi põliselanike
protestimeelt ja ühtekuuluvust.
Võib öelda, et kooli staadionilt
lõkkeplatsile marssiv rahvahulk
tundis end samuti kokkuhoidva ja
võistlusvalmi rühmana. Tõrvikute saatel sammuti hoogsalt edasi
ja pimeduses helkivad leegid lõid
õhtuhämaruses tõelise ülestõusuja vastuhakutunde. Tegelikult oli
kogu seltskond täiesti rahumeel-

ne ja innukas. Koguneti jaanituleplatsile, peeti kõne ja süüdati
lõke. Rahvast oli linnavalitsuse
liikmetest esimese klassi õpilasteni.
Kiiresti valmistuti orienteerumisvõistlusteks. Osavõtjad
registreeriti ja saadeti pikema
jututa stardipaika. Peagi hakkas õhtu põnevaim ja oodatuim osa – võistlus ise. Lõkkeplatsi ümbrusesse ja tammikusse oli peidetud 6 punkti,
mille leidmisele kohe ka keskenduti.
Läbi hämara metsa tormasid
võistlejad ühest paigast teise,
kostus kilkamist ühes ja läbi okste ragistamist teises kohas. Vanemate õpilaste seas sagis terve
hulk nooremaid ja igaüks üritas
ikka kiirem ning leidlikum olla.
Võistlejad, kes oskasid paremini
kaarti lugeda, jõudsid peagi

finišisse, kuid ega teisedki alla
andnud ning läks aega, mis läks,
kuid lõppu jõudsid kõik.
Auhindu jagati heldelt ja nii
mõnigi võistleja sai midagi magusat või krõpsuvat. Lõkke ümber kogunenud rahvahulk hakkas
lõpuks laiali minema, kuid lahkuti enamjaolt ikka rõõmsal meelel ja mõttega järgmine aasta jälle tulla.
SEILI SUDER
Jüripäeva orienteerumisjooksu
tulemused:
Öine valikorienteerumine:
I - IV klass
1. Laura Soosalu III c 17.17.
Kristin Põld
IV c
2. Fred Joa
III c 20.44.
Gerda Joa
III c
Prants Pals
III c
Artur Mugamäe III c
3. Mikk Kalamees II a 21.17.
Martin Tammar IV c

südamlikule publikule, kes leidis aega kontserdile tulla.
Siinkohal tahan tänada Erna
Gerndorfi, kes lubas kasutada
Saue Noortekeskuse mõnusaid
ruume. Kuna Virumaa noorteorkester jälle Sauele kontserti tuleb andma, ei oska öelda, kuid
6.aprillil kõlanud kaunid meloodiad hõljuvad veel kaua Saue
Gümnaasiumi kohal.
JUTA ROSS
Saue Muusikakooli viiuli
eriala õpetaja
V - VIII klass
1. Riho Ritsing
VII b 13.20.
Janno Keerdoja VII b
Jaagup Ainsalu VII b
Herkki Väljamäe VII b
2. Roland Tammela VI b 13.27.
Marko Nikitin VI b
Villu Koppel
VI b
Kaspar Velberg VI b
3. Heleri Rätsep
VI c 13.45.
Marie Vinter
VI c
Kaisa-Liisa Laus V b
Kristjan Suurjärv VII b
IX - XII klass
Peeter Pihl
XII b 8.54.
1. Raido Pikkar
X a 12.21.
2. Kaisa Kase
TPL 12.38.
Kaur Kase
TPL
3. Seili Suder
XII a 12.49.
Kirsika Teder
XII a
Tuuli Urgard
XII a
Sirli Jaska
XII a
Asutustest:
1. Saue Linnavalitsus/ AMOR
24.58.
Täiskasvanutest:
1. Anu Mälk (perek.)
19.17.
Osavõturohkeim klass oli V b
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PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSTE
MÄÄRAMINE JA MAKSMINE
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus kehtib alates
esimesest jaanuarist 2000.
Riigi poolt pakutud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord on tavainimese
ning õnnetuse või pikaajalise haiguse tõttu invaliidistunud inimese jaoks üsna keeruline. Kuidas õigesti toimida?
Puude raskusaste
- taotlemiseks tuleb isikul
pöörduda oma perearsti
poole, kes täidab vajalikud
dokumendid ja saadab need
Vaegurluse Ekspertiisi Komisjonile, edaspidi ekspertiisikomisjonile.
- ekspertiisikomisjon suunab
alla 16-aastased lapsed rehabilitatsiooniasutusse rehabilitatsiooniplaani koostamiseks. 16-65-aastastele isikutele koostatakse rehabilitatsiooniplaan vajadusel. Sel
juhul saadetakse taotlejale
saatekiri ja rehabilitatsiooniasutuste nimekiri koju.
Nimekirjas on isikule soovitatavad asutused ära märgitud. Isik registreerib ennast
sobivasse rehabilitatsiooniasutusse, kus valmib rehabilitatsiooniplaan. See saadetakse ekspertiisikomisjonile.
- ekspertiisikomisjon teeb otsuse puude raskusastme
määramise või mittemääramise kohta ja saadab selle
koos rehabilitatsiooniplaani originaaliga (kui see
koostati) inimesele koju.
- koos puude raskusastmega
saadab ekspertiisikomisjon
selgitava kaaskirja toetuse
taotlemise kohta ja korduvekspertiisi tähtaja.

Haiglas ja hoolekandeasutuses viibiva inimese puude raskusastme määramine
- hoolekandeasutuses ööpäevaringselt hooldamisel või
haiglas üle kahe kuu viibiva
inimese puude raskusastme
määramise ja/või puudest
tingitud lisakulutuste tuvastamise taotlemiseks esitab
perearstile vajalikud dokumendid hoolekandeasutus
või haigla.
Riiklikud sotsiaaltoetused
puuetega inimestele
- on õigus saada isikuil, kellele on ekspertiisikomisjoni
poolt määratud puude raskusaste (keskmine, raske või
sügav puue).
Toetuse saamiseks tuleb
pöörduda Harjumaa Pensioniametisse
Taotlemiseks vajalikud dokumendid on:
• vormikohane avaldus (saab
teha kohapeal)
• pass (välismaalasel lisaks
elamisluba)
• otsus puude raskusastme
kohta
• muu (vastavalt toetusele)
PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSED ON:
• Puudega 16-aastase ja vanema inimese toetus makstakse igakuiselt
keskmise puude korral –
200 krooni
raske puude korral –
420 krooni
sügava puude korral –
640 krooni
• Puudega lapse toetus makstakse igakuiselt
keskmise puude korral –
840 krooni
raske/sügava puude korral –
940 krooni

• Hooldajatoetus - makstakse igakuiselt
A. Ühele mittetöötavale vanemale, kes kasvatab 3-16 aastast keskmise, raske või
sügava puudega last, 300
krooni.
B. Ühele mittetöötavale vanemale, võõrasvanemale või
eestkostjale, kes kasvatab
16-18-aastast raske puudega last, 240 krooni.
C. Ühele mittetöötavale vanemale, võõrasvanemale või
eestkostjale, kes kasvatab
sügava puudega 16-18 aastast last, 400 krooni.
D. Mittetöötavale perekonnaseaduse alusel määratud
hooldajale või eestkostjale,
kes hooldab 18-aastast või
vanemat raske puudega inimest, 240 krooni.
E. Mittetöötavale perekonnaseaduse alusel määratud
hooldajale või eestkostjale,
kes hooldab 18-aastast või
vanemat sügava puudega
inimest, 400 krooni.
• Puudega vanema toetus makstakse igakuiselt puudega üksikvanemale, ühele
puudega abikaasadest, last
üksi kasvatavale puudega
võõrasvanemale/ eestkostjale või isikule, kellega on sõlmitud kirjalik peres hooldamise leping, 300 krooni.
• Õppetoetus - makstakse
igakuiselt mittetöötavale
puudega õppurile, kes õpib
gümnaasiumi 10.-12. klassis, kutseõppeasutuses või
kõrgkoolis (v.a juuli ja
august), vastavalt tegelikele
lisakulutustele 100-400
krooni.

• Rehabilitatsioonitoetus makstakse puudega inimestele (vanuses 16a kuni pensionini) rehabilitatsiooniprotsessis osaletud aja eest
tegelike kulutuste osaliseks
hüvitamiseks, mitte rohkem
kui kahe nädala eest kalendriaasta kohta. Toetus võib
ulatuda 400 kroonini kursuse ühe nädala eest.
• Täiendkoolitustoetus makstakse töötavale puudega inimesele tööalaseks ja
tasemekoolituseks kuni
800 krooni kursuse ühe nädala eest ja mitte sagedamini kui kord kolme aasta jooksul.
• Transporditoetus - makstakse igakuiselt raske/sügava
puudega lapsele lasteasutusse, kooli, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks
kuni 80 krooni.
• Telefoni kasutamise toetus
- makstakse igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega lapsele, kes on nõrknägevusega või pime või kes
kroonilisest haigusest või vigastusest tingitud terviseseisundi tõttu vajab igakuist
kodust meditsiiniabi, 30
krooni.
Harjumaa Pensioniamet
Endla 4 Tallinn
6 263 210, 6 311 262
Vaegurluse Ekspertiisi
Komisjon harjumaalastele
Lembitu 10 Tallinn
6 208 383,
6 208 381, 6 208 388

Lastelaagrid 2002. aastal
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Teadaanne!
18.mail kell 10.00-14.00
toimub
Saue Kaubakeskuse ees
teabepäev, kus AS Krissan
tutvustab erimahulisi
prügikonteinereid, mida on
võimalik ka endale soetada.
Samas saab sõlmida ka
prügiveolepinguid.

Rahvatantsupidu kooli staadionil
“Saue väikesed ja suured laulu, pilliloo ja
tantsulustiga suurde suvesse”
30. mai kell 18.00
Esinevad:
Saue Gümnaasiumi rahvatantsurühmad
- juhendajad Vilve Nilk ja Malle Liiv,
Saue Kägara, Vokiratas - juhendaja Elena Kablus
Saue Simmajad - juhendaja Piret Kunts,

VALVESÜSTEEMID,

puhkpilliorkester Harry Illaku juhendamisel,

VIDEOVALVE-SÜSTEEMID,
TULEHÄIRESÜSTEEMID,

kapell Harald Matvei juhendamisel.

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.

müük, paigaldus,
hooldus.
Tel/ faks: 6 556 061.
GSM: 050 73 738.
e-post:
kurmutec@kurmutec.ee
Saku 15, Tallinn.

Saue Muusikakooli
Jazz ansambel Just B’s
tänab Aino Joa’d abi
eest Kuusaku kontserdi
transpordi
korraldamisel.

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.

Saue Puidu OÜ,
Müüa EHITUSLIKKU
SAEMATERJALI Sauel,
Kesa 20 saekaatris.
Telefon tööpäeviti
670 9183, 050 50 983 või
050 50 194.

Soovin üürida 2 - 3-toalise
korteri Sauel. Telefon 056
672 064.

AITAME TEIE MAALE
VÕI MAJALE LEIDA
OSTJA. Marek Mikk 053
412 607. Tootal Kinnisvara
AS. 648 3051,
marek@tootal.ee

Ostan 2-toalise korteri
Sauel. Telefon 056 671 401.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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.

Falck Eesti
Sauel
Kauplusevaras
anti politseile üle
29.aprillil kell 11.20 andis
Falck Eesti patrullekipaaž
Sauel politseile üle 1946.aastal sündinud tallinlase Jüri,
kes üritas kaubakeskusest
varastada erinevaid toidukaupu väärtusega 249 krooni.

***
Joobes mees
juhtis avariilist
autot

1.mail kell 23.27 andis Falck
Eesti patrullekipaaž Sauel
politseile üle 1972.aastal
sündinud alkoholijoobes
Meelise, kes juhtis Tõkke
tänaval avariilist sõiduautot
Ford Sierra.

***

4.mail kell 18.00 andis
Falck Eesti patrullekipaaž
Sauel politseile üle mehe,
kes oli üritanud Tule tänaval Olerexi tanklas kauba
eest tasuda varastatud pangakaardiga.
SIRJE PIIRSOO
Falck Eesti infojuht

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

