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SAUE LINNA VALIMISKOMISJON
TEATAB
Saue linna valimisaktiivsus
Harjumaa suurim !
Saue linna kodanikest andsid 2007.a. Riigikogu valimistel oma hääle 3 311 inimest
(eelhääletamine, elektrooniline hääletamine ja hääletamine valimiste päeval), mis moodustab
75,9 % meie linna hääleõiguslike kodanike üldarvust. Sellise tulemusega on Saue linn
Harjumaal (maakonna keskmine 65 %) valimisaktiivsuselt esikohal.
Saue linna valimisjaoskond on ka üks suuremaid, nimekirjas oli 4 363 valijat.
Juba eelhääletusest võttis osa 1 063 valijat (24,4%), nendest 683 hääletas kohapeal,
138 väljaspool elukohta ja 242 elektrooniliselt. Kõige enam hääli Saue linnas kogus
Andrus Ansip - 950. Orm Valtson kogus 211 ja Urmas Viilma 157 häält (ilma E - häälteta).
Tänan Saue linna häid valijaid, kes aktiivselt võtsid osa hääletamisest,
et öelda oma selge seisukoht Eesti tuleviku osas.
Suur tänu kõigile jaoskonnakomisjoni liikmetele, asendusliikmetele ja teistele abistajatele, kes
kõik väga püüdlikult täitsid neile usaldatud ülesandeid. Nende töö tulemusena tegutses jaoskond
kiiresti ning häireteta. Tänu tehtud kvaliteetsele tööle klappisid kohe ka valimistulemused.
Esmakordselt külastasid meid ka OSCE vaatlejad. Nad imetlesid meie jaoskonna suurust ja hästi
korraldatud tööd. Sellise meeskonnaga oli mul jaoskonnakomisjoni esimehena kerge
ja heameel tööd teha.

VEELKORD SUUR SUUR AITÄH!
lk. 13-14
MAIE MATSISELTS, KOMISJONI ESIMEES
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LINNAUUDISED

SAUE NOORTEKESKUSE
kevadise koolivaheaja ettevõtmised.
ESMASPÄEVAL, 19. märtsil
MATKATARKUSTE PÄEV

! teel olles külastame Jägala juga
Osavõtutasu 80 krooni

TEISIPÄEVAL, 20. märtsil
KUNSTI JA KÄSITÖÖ PÄEV

NELJAPÄEVAL, 22. märtsil
SAUE NOORED PANEVAD PALLID VEEREMA.
! Külastame bowlingusaali Kuulsaal,
kus 2 tunni jooksul korraldame võistlusi.
Osalustasu 50 krooni (hinna sees ka
karastusjook ja snäkk).

KOLMAPÄEVAL, 21. märtsil
KEVADINE RÄNNAK EESTI AJALOOS
ÜHEPÄEVANE VÄLJASÕIT,
mille jooksul
! külastame Lagedil asuvat Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi relvade ja sõjatehnika näitust;
! jalutame ja lõunastame Rakveres
! peame aaretejahti ja vallutame piraadilaeva
Toolse linnuses

REEDEL, 23. märtsil
FILMIÕHTU NOORTEKESKUSES

Info ja registreerimine
Tel: 67 90 192, 67 90 195

ÕPILASTELE KOOLIVAHEAJAL

SAUE PÄEVAKESKUS TEATAB!

20. märtsil kell 10.00 sõidame bussiga
Tallinna Loomaaeda, kus toimub
filmiprogramm
ja ekskursioon ning pakutakse suppi.
Osalustasu 35 krooni

Mare Liigeri loengut Altzheimeri
tõvest märtsis kuulata ei saa.

LOENG TOIMUB 24. APRILLIL.
Täpsemalt järgmises lehes.

22. märtsil kell 12.00-14.00
ruumis 407 - KERAAMIKA TÖÖTUBA

! ! ! OSALEMINE TASUTA ! ! !

18. märtsil tähistab Saue
Kristlik Vabakogudus oma
tegevuse
XVII aastapäeva
Pidulik Tänu Jumalateenistus
on pühapäeval,
18.märtsil kell 13.00.
Muusikalist külakosti
toob kantriansambel:
“Robirohi” Oleviste
kirikust
TERE TULEMAST
KÕIGILE!

SAUE LAULULAPS 2007 - eelvoor 30. märtsil
VANUSERÜHMAD: 3-4; 5-6; 7-9; 10-12; 13-15; 16-18 aastased.
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 21.aprill 2007. a.
Seekord tuleb eelvoorus esitada vaid üks laul.
Kõik eelvoorus osalejad saavad maiustuse ja tänukirja. Lauljaid hindab 3 liikmeline þürii.

Lõppkontserdil 1. aprillil esinevad iga vanuserühma 3 paremat poissi ja tüdrukut,
lauljaid saadab Hain Hõlpuse bänd. Iga lõppkontserdil esineja saab kingituse.
HARJUMAA LAULULVÕISTLUSEL 21. JA 22. APRILLIL KEILAS ESINDAVAD
SAUE LINNA ÞÜRII POOLT VALITUD IGA VANUSERÜHMA 2 PAREMAT LAULJAT
Palume osavõtjad registreerida hiljemalt 26. märtsiks SAUE HUVIKESKUSES
tel. 65 95 009, 52 34 339, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
Lauluvõistlust Saue Laululaps 2007 toetavad Saue Linnavalitsus,
LC Saue ja Saue Naisselts.
SIRJE LUBERG
Saue Huvikeskuse juhataja
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SÕPRUSLINNADE SAUE JA VANGAZI
KOHTUMISED JÄTKUVAD
v

6. märtsil külastas Vangaþi linna
Lätimaal abilinnapea Rafael
Amos, et koos Vangaþi linnajuhi,
Saue Linna Teenetemärgi kandja
Vilmars Lucansiga allkirjastada
kahe sõpruslinna vastastikuste
külaskäikude kava. Kuna elu ja
asjalood muutuvad kiiresti, tuleb
isegi sõpradevahelisi kohtumisi
ette
planeerida.
Vangaþi
linnaduuma majas olid kõik
eelprotseduurid korrektselt
toimetatud ja nii saadi kohe asuda
sisulise arutelu juurde. Vangaþi
poolelt võtsid arutelust osa linna
tegevjuht Janis Kromans,
linnaduuma liige Inara Laizane ja
avalike suhete koordinaator ning
linnalehe toimetaja Jana Bunkus.
Külaskäikude kava alusel tulevad
märtsi lõpus Sauele sõpruslinna 13
maletajat, maikuus lätlaste ametlik
delegatsioon, juunis 25 noort linlast
ja 25 pensionäri.

Sauelt lähevad nädala
pärast
sõpruslinna
volikogu ja linnavalitsuse delegatsioon,
augustis lapsed ja
pensionärid, oktoobris
maletajad.
Nagu öeldud, oli eeltöö
dokumendiga tehtud
korralikult ja kahe
sõpruslinna esindajad
said kindlustundega
oma allkirjad anda.
Jääme ootama vastastikuseid külaskäike.
Kahe väikelinna sõpruse
arenemist jälgis ja
fotosid tegi Saue Sõna
toimetaja, kes lubab
linnarahvast külaskäikudest informeerida.

KÜLAS SAUE VABADUSVÕITLEJATEL
14. märtsi pärastlõuna leidis Saue Päevakeskuses kohvilaua tagant 11
tarmukat ja ikka veel rühikat härrasmeest. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu
Tallinna Piirkonna Saue ühendus kogunes oma igakuisele kokkutulekule.
Neid mehi vaadates on raske uskuda, et enamus neist on 80nenda
eluaasta ammu seljatha jätnud. Aga teatavasti on sõduripõlv ja karm
elu need, mis mehest mehe teevad.

Kohale olid tulnud Vabadusvõitlejate Saue ühenduse vanem Artur Sild,
siiani Tallinna Piirkonna büroos igapäevast tööd tegev Harri Pool,
Johannes Kerge, Roland Maurer, Velle-Ahto Pedaste, Valdek Rae, Jaan
Rand, Heino-Eugeni Reigo, Henn Rooneem ja Sigfried Udris. Nende
meste hulgas istus ka märgatavalt noorem mees Pantti Jack.
Seekordsel kogunemisel olid ka külalised – linnapea Ero Liivik ja

linnavalitsuse avalike suhete juht Kristiina Kotter.
Ero Liivikule polnud selline külaskäik mitte ametiülesande täitmine.
Vabadusvõitlejate ja represseeritud eestlaste probleemidest sai ta
põhjaliku ülevaate, kui töötas aastaid tagasi Represseeritute
Valitsuskomisjoni sekretärina.

Ühendusse kuuluvate meeste elu on aktiivne,
kevadel ja suvel ootavad ees kokkutulekud ja tähtpäevade tähistamine.
Siin saab aidata linnavalitsus – näiteks transpordiga. Avaldati arvamust
kuuma teema – Pronkssõduri teisaldamine - asjus. Jutt läks paratamatult
ka Saue igapäevaelu probleemidele – pensionid, kaubandus, prügimajandus. Kuhu viia vanapaber või vana lapsevanker?
Olmeprobleemid olid meestele kõrvalnähud, põhiline mure oli noorte
tegeliku ajaloo tundmise puudulikkuse pärast. Üheskoos leiti, et
Ühenduse meeste koostöö Saue kooliga peab tihenema.
Aeg möödus ruttu ja külalised hakkasid lahkuma.
Vabadusvõitlejad jäid omakeskis pidama ühe 20. märtsil sündinud
kaaslase tähtpäeva.
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3.märtsil toimunud Eesti Meestelaulu Seltsi poistesolistide
konkursi Harjumaa eelvoorus osales Saue Poistekoorist
kaheksa solisti:
Vanuserühmas kuni 7-aastased: Markus Lehtsalu 6-aastane,
Karl Korts 6-aastane
8-9- aastased: Robert Ladva 8-aastane Karl Hõbessalu 9aastane
10-11- aastased: Joosep Talumaa
10-aastane Jasper Alamaa 10-aastane Martin Vist 10-aastane
Hääle murdnud kuni 20a. noormehed – Laur Peedu 17-aastane
Poisse juhendas Elviira Alamaa, klaveril saatis vanemaid poisse
Gerli Kirikal.
Oma vanuserühmas auhinnalistele kohtadele tulid:
Markus Lehtsalu – I-koht
Karl Hõbessalu – III-koht
Martin Vist – II-koht
Foto: Martin Vist II-koha diplomit kätte saamas Jaan Otsalt
Eesti Meetstelaulu Seltsi esimehelt

JÕGEVA ON MÄRTSIS NOORTE
MUUSIKAPEALINN

VÄÄRTUSLIK
PEREKOOL

9.-10.märtsil toimus Jõgeval Alo Mattiiseni muusikapäevade raames üleriigiline ansamblite
konkurss, kus Saue Poistekoori IV klassi poisteansambel saavutas IV-V klasside ansamblite
seas II koha. Selles vanuserühmas osales kokku 11 ansamblit üle vabariigi.
ESIKOLMIK OLI JÄRGMINE:
1. Saaremaa Ühisgümnaasiumi poisteansambel Hundinuiad 9,69
2. Saue Poistekoori poisteansambel 9,56
3. Türi Gümnaasiumi tütarlaste ansambel 9,44
Þüriisse kuulusid: Gerda Kordemets, Anna-Mariita Mattiisen, Eve Viilup, Vaiko Eplik, Rein
Kahro, Tõnis Kõrvits, Tarmo Leinatamm, Martti Meumers, Tõnis Mägi, Tiit Raud.
Kokku osales konkursil 51 ansamblit. Grand Prix 2007 võitis Paldiski Gümnaasiumi
segaansambel (X-XII klasside ansambel); 9,75
Saue poistele þürii poolt antud punktisumma oli 51 ansambli seas paremuselt kolmas.
Saue Poistekoori poisteansamblis laulsid: Martin Vist, Rasmus Metsva, Chris-Sander
Kruuleht, Joosep Talumaa, Jasper Alamaa, Andre Kesküll, Ranon Kriisa ja
Karl-Hendrik Indrikson.
Poisse juhendas Elviira Alamaa ja klaveril saatis Gerli Kirikal.

11, 9 ja 1 aastaste laste vanematena olime
tihtipeale seisus, kuidas probleemidega toime
tulla. Toime tulla nii, et laste enesehinnang ei
saaks kannatada ja endal oleks uhke tunne saime hästi hakkama! Saue linn pakub
lapsevanematele soodsat võimalust õppida
Gordoni perekoolis, mis annab hea põhja
probleemide oskuslikuks lahendamiseks ning
edukaks suhtlemiseks. Koolituse tegime läbi
mõlemad. See on parim variant saavutamaks
efektiivseid tulemusi koduste muredes ja ka
rõõmudes. Perekonna pea on märganud, et
need suhtlemisoskused, mida Gordoni
perekoolis õpetati, toimivad ka töö juures.
Suhtlemises ümbritsevate inimestega tunneme
ennast kindlamalt. Oleme nii omavaheliseks kui
ka lastega suhtlemiseks omandanud teadmised,
kuidas saavutada endale meelepäraseid
tulemusi ilma jõumeetoditeta. Oskame hoiduda
käitumismallidest, mis pigem pidurdavad kui
viivad edasi. Samas oleme märganud, et meie
suhtlemisviisid on muutnud ka laste
omavahelist suhtlemist.
Kui Sinagi tahad olla veelgi parem ja
oskuslikult suhelda, siis soovitame Sul läbida
Gordoni perekool.
Sa avastad, et tõeliselt edukas suhtlemine on
mõnus kõigile osapooltele.
PEREKOND HÄRM

Järjekordne GORDONI
PEREKOOLI koolitustsükkel
algab
kolmapäeval, 21. märtsil kell 18.00
Saue Päevakeskuse õppe- ja töötoas.
Registreerimine ja info ANNELI RITSING
Tel: 67 90 196, e-post: anneli@saue.ee
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HUVIKESKUSE UUDISED

SAUE HUVIKESKUS SAAB MÄRTSIS 5. AASTASEKS!
Selline rõõmus uudis saabus Saue Sõna
toimetusse veebruarikuu keskpaiku.
Kuna 20. veebruari õhtul kogunes
arupidamiseks
linna
kultuuri
Ümarlaud, läksin järgmisel päeval
Huvikeskuse juhataja Sirje Lubergi
jutule.
PEETER EELSAARE
Sirje Luberg:
Viis aastat on
suhteliselt lühike
aeg, sellega ei saa
veel suurt midagi
ära teha. Siiski
arvame, et midagi
juba suudame
pakkuda
nii
täiskasvanutele
kui lastele.
Huvikeskus saab küll viie aastaseks,
aga sellega ju Saue kultuurielu aastad ei
piirdu. Tegelikult sai kõik alguse Saue
mõisast, sest kultuuri-kunstitegemine oli
ju sinna koondunud juba aastakümneid
tagasi. Kui mõis omanikule tagastati, oli
hea, et saime tulla Saue Gümnaasiumi. Siin
võeti meid hästi vastu, kuigi tõime kaasa

ruumide koormatuse ja koolitöö seab meile
omad piirid. Kaotajateks on olnud
täiskasvanutest taidlejad – nemad käivad
koos igal pool, kus võimalik. Ka lasteaias
ja Päevakeskuses. Uut kultuurimaja Sauele
vaevalt niipea ehitatakse, leevendust peaks
tooma kooli juurdeehitus. Seal on meile
lubatud kaks ruumi kunstistuudio tarbeks.
Praegu tegutsevad meie lapsed ja ka
täiskasvanud kooli kunstiklassis. Tänu
sellele, et töötasin kaheksa aastat kooli
huvijuhina, tunnen maja ja inimesi. Praegu
tullakse mulle võimalusel alati vastu. Meie
majas on ju ka Raamatukogu – siin hõljub
eriline aura. Aga kool tahaks olla ikka kool
ja omaette omi asju ajada.
P.E.: Räägime nüüd Ümarlauast.
S.L.:
Ümarlaud oli seekord
vaidlusterohke, aga eks vaidlustest sünnib
tõde. Arutasime linna selle aasta
kultuuriüritusi, eelkõige Saue Sõlge. Olime
rääkinud, et teeme Jaanitule platsile
puuskulptuurid. Aga inimesteni polnud
jõudnud, et esimeseks skulptuuriks saab
platsil asuv vanaduses vaevlev kuivanud
tamm. Arvati, et las tamm ikka jääb, teeme
skulptuuri eraldi. Las vana hiiepuu seisab.
Eelmise Saue Sõle ajal ehtisime puu
lintidega, oli päris huvitav. See tamm on

SAUE HUVIKESKUSES MÄRTSIS
23. märts kell 19.00
LAULUKLUBI ROMANTILISTE LAULUDE ÕHTU
30. märts kell 12.00
SAUE LAULULAPS 2007 EELVOOR
1. aprillil kell 13.00 Saue koolimajas
SAUE LAULULAPS 2007 LÕPPKONTSERT.
Kaastegevad Hain Hõlpuse bänd ja Daana Ots
Sissepääs TASUTA
20. aprillil kell 19.00 Saue koolimajas
LAULAB GERLI PADAR, KLAVERIL TÕNU NAISSOO
Piletid hinnaga 60 krooni ja 40 krooni
Müügil Huvikeskuses (Saue koolimajas ruum 124)
E – N 15.00-18.00

iseenesest juba märk ja Saue sümbol. Kuna
tamme säilitamine praegusel kujul sai
valdavad poolthääled, tuleb asja uuesti
kaaluda. Need linnakodanikud, kellel on
tamme asjus kindel arvamus, võiksid
sellest ju Saue Sõnale teada anda. Siis
tutvustasid meie klubid ja seltsingud oma
plaane. Kristiina Liivik tutvustas väga
põhjalikult suvist festivali Visioon. Tegi
meile Muusikakooli plaanid selgeks. Iga
klubi ja seltsing korraldab kevad-suvel
midagi huvitavat..
P.E.: Huvikeskus koordineerib ka Saue
sporti. Mis siin uut ootamas?
S.L.: Saue erinevad meistrivõistlused
toimuvad plaanipäraselt. Suusatamine,
ujumine, jalgpall. Oleme linnavalitsuse
spordi- ja kultuurinõuniku Margit Otsaga
arutanud, et peaks kaasama ümbruskonna
vallad. Saue on ju väike ja koos
korraldades oleks konkurents suurem.
Järgmisena on tulemas spordi ümarlaud,
et arutada tevisespordiga seonduvat.
Kindlasti tahame jälle korraldada
Ööjooksu, mis oli väga populaarne.
Huvikeskuses on nüüd poole kohaga tööl
spordimetoodik Terje Toomingas. Tema
kogub inimeste arvamusi. Ja vajadusel
saame abi mujaltki.

SAUE HUVIKESKUSES MÄRTSIS
7. 8. ja 21. aprillil
SILVA MEETODI KURSUS Saue koolimajas ruumis 205
Täpsem info silvameetod@simura.ee tel 56 50 46 72
Algab TEKSTIILIMAALI LÜHIKURSUS
kus õpitakse T-särgi kujundamist ja siidimaali.
Juhendaja tekstiilikunstnik Ülle Raadik.
Osalustasu 120 krooni.
Esimesel õppusel 18. aprillil kell 18.00 ruumis 407
Tegeldakse T-särgi kujundamisega.
T-särk (uus või juba kasutatud, aga pestud)
peab endal kaasas olema.
Täpsem info ja registreerimine
e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
tel 65 95 009, 52 34 339
Vaata ka www.sauehk.ee

SAUE NAISSELTS korraldab 18. augustil väljasõidu
LEIGO JÄRVEMUUSIKA
kontserdile “Tango öö”.
Osalustasu 400 krooni, (sisaldab kontserdi pileti ja bussisõidu)
Täpsem info ja registreerimine Huvikeskuse telefonidel 65 95 009 ja 52 34 339
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Linnavalitsus väljastas ehitusload ,
arutas sotsiaalküsimusi ja volikogu
eelnõusid, kinnitas tööalasele
koolitusele lubamise korra, nõustus
lepingute sõlmimisega, eraldas
reservfondist raha.
Linnavalitsuse seitsmes istung
toimus 7. märtsil ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Tule tn 14 korterelamu korterite 5 ja 6 projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr. 88 /
2.- 4. Saue Linnavolikogu otsuste eelnõud „ Saue
linna Vana Keila mnt 4A kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine”; „Saue linna Kütise tn 8
detailplaneeringu vastuvõtt ja avalikustamine”;
„Saue linna Ladva tn 1A kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine”
Otsustati suunata eelnõud kehtestamiseks volikogusse.
5. Mõõdu tn 27 elamu projekteerimise lisatingimuste
kinnitamine / korraldus nr. 89/.
6. Pärnasalu 36-3 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr. 90/.
7. Tule tn 23A ehitusloa väljastamine /korraldus nr. 91/.
8. Tööalasele koolitusele lubamise kord
/korraldus nr. 92/.
Kinnitati Saue Linnavalitsuse ametnike ja hallatavate
asutuste töötajate tööalasele koolitusele lubamise kord,
mis kehtestatakse alates 01.04.2007.
9. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Saue linna
ametiasutuse struktuuri ümberkorraldamine,
koosseisude ja ametnike ametikohtade nimetuste
kinnitamine”
Otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
10. Sünnitoetuse maksmine /korraldus nr. 93/.
Sünnitoetust makstakse 3-le lapsevanemale summas
a‘6 500 krooni.
11. Lapsevanemate osalustasu hinna kinnitamine
Gordoni Perekooli loengutel /korraldus nr. 94/.
Kinnitati lastevanematele korraldatava Gordoni Perekooli
loengusarja osalustasud alljärgnevalt:
1.1 EV rahvastikuregistri andmetel Saue linnas
elukoha registreerinud lapsevanematele 600
(kuussada) krooni ühe loengutsükli (kokku
10 loengut) kohta;
1.2 väljaspool Saue linna haldusterritooriumi
elavatele lapsevanematele 1 500 (üks tuhat
viissada) krooni ühe loengutsükli (kokku 10
loengut) kohta.
12. Lepingute sõlmimisega nõustumine
/korraldus nr. 95/.
13. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr. 96/.
Reservfondist eraldati:
1. Saue Koolihaldusasutusele järelkäru ostmiseks
17 100 krooni.
2. Hepter Grupp OÜ-le raamatu „Saue linn”
väljaandmise kulutuste katteks 147 332.44 krooni.
13. Info

17. märts 2007

Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

SAUE GÜMNAASIUMI
TEATED
Teistest koolidest 2007/2008 õppeaastal
Saue Gümnaasiumi 10. klassi astuda
soovivatele õpilastele toimub vestlus
10.aprillil 2007 kell 14.00
(I korrus kab.105)
Võtke kaasa isikut tõendav dokument ja
9. klassi tunnistuse koopia.
Saue Gümnaasium registreerib
2007/2008 õppeaastal
I klassi astuvaid õpilasi
23.aprill kuni 27.aprill 2007
kell 17.00-19.00
( I korrus ruum 122)
Tulge koos lapsega ja võtke kaasa
sünnitunnistuse koopia, elanikeregistri
tõend, üks dokumendipilt.

SAUE GÜMNAASIUM
vajab kohe
ASENDUSTURVATÖÖTAJAT
Info telefonidel
65 96 070, 50 77 883
67 09 234
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SAUE LINNA VÕISTKOND SAAVUTAS VIII EESTI MAAKILB
2006/2007 SUPERFINAALIS 7. KOHA !
Kaheksandat aastat korraldadakse Eesti Omavalitsuste
vahelist mälumänguvõistlust. Toimetuse andmetel on Saue
võistkond osalenud ühel – 2000.a. võistlus piirdus
eelvoorudega. Möödunud sügisel otsustati järjekordne kutse
vastu võtta ja proovida. Võistkond – linnapea Ero Liivik,
abilinnapea Rafael Amos, linnavalitsuse liige Vello Toomik,
linnavalitsuse keskkonna ja maakorralduse spetsialist Villu
Liiv ning Saue Gümnaasiumi geograafia-bioloogia õpetaja
Ulvi Urgard – asus teiste omavalitsustega võistlema.
Eelvoorude põhjal jäädi jagama 13-14 kohta ja jõuti
Superfinaali võistlema 23 tugevama hulka.
Superfinaal 10. märtsil Säreveres algas meie võistkonnale
nutuselt. Esimese viie küsimusega koguti ainult 2 punkti.
Võistkonna liikmed arvasid hiljem, et alguses ei suudetud
vajalikult häälestuda. Oli ju selle aasta (esmakordne osavõtmine)
suur eesmärk – jõuda Superfinaali – täidetud. Superfinaalis
aastaid koos võistelnute hulgas ei tahetud siiski ka viimaseks
jääda. Järgmise vooru viis küsimust tõid aga maksimumi – 10
punkti! Võistkond tõusis sellega kohe kaheteistkümnendaks.
Eluisu ja võistluskihk tulid tagasi ning sauelased asusid rühkima
ettepoole. Poolel maal, peale 25 küsimust, oli koos 23 punkti.
Edasi läks kõik tõusvas joones – võistluse teine pool tõi 27 punkti.
Ka lõpuspurt oli parem kui lähimatel konkurentidel – viimased
kümme küsimust tõid 13 punkti.
Lõpptulemus – 50 punkti ja 7. koha jagamine koos Anijameeste ja Rae vallaga ! Kuues koht jäi 3 punkti kaugusele.
Võitis Tallinn-Nõmme 69 punktiga, Otepää linn oli teine 68
ja Tartu-Karlova kolmas 65 punktiga.
Tahapoole jäid näiteks Harku ja Keila, Tartu Liivimaa Mälu, Valga
linna ja Maalehe võistkonnad.
Viimased kaks võistkonda kogusid 30 punkti.
Meie võistkonna tulemusele lisab kaalu nii esmakordne
osavõtmine kui see, et võistkond oli koostatud kohaliku
omavalitsuse juhtidest+üks kooliõpetaja. Ei ainsatki profist
külalisesinejat.

LÄHIAJAL ON UUE ETTEVÕTMISENA
PLAANIS LÄBI VIIA SAUE LINNA
MEISTRIVÕISTLUSED MÄLUMÄNGUS
Võistlustele eelnevad teatavasti treeningud. Seetõttu
avaldame tänases ajalehes 10. märtsil Säreveres toimunud
Eesti Maakilb 2006/2007 Superliiga finaalis osavõtjatele
esitatud küsimused.
Saue mälumänguhuvilised - eriti need, kes kavandatavatest
võistlustest osa võtta kavatsevad – saavad asuda harjutama.
Küsimused on koostanud Koit Nook, Andres Pulver, Indrek
Salis, Tenno Sivadi ja Tõnu Talve.

VASTUSED JA MEISTRIVÕISTLUSTE
REGLEMENDIST JÄRGMISES
AJALEHES

1. Egiptuse nimi tuleneb kreekakeelsest nimest Aigiptos. See nimi
pärinevat aga omakorda rahvaetümoloogia põhjal ühe Egiptuse
linna egiptusekeelsest (mis oli sealmail kasutusel u 1400 a eKr)
nimest Hikupta. Milline linn?
2. Byron on küsitavat iseloomustanud järgmiselt: „Kerglane,
veiderdaja, pooleldi deemon ja pooleldi maamats – mundris
arlekiin. Igal hommikul püherdas ta paljana rohus, viskas sõdurite
ees hundiratast, ronis laua peale, laulis peenes seltskonnas, leinas
taga peata türklast ning üritas talle uuesti pead õlgadele panna,
elas rannal kõrkjahütis, seisis paraadi ajal ühel jalal ning saatis
oma vägesid teele, kiredes nagu kukk. Ta esitas meestele jaburaid
küsimusi nagu „Mitu kala elab Doonaus?”, millele tuli anda ka
kindel vastus, sest keelatud oli öelda et ei tea”. Kellest jutt?
3. Märtsikuu on Venemaa valitsejatele olnud õnnetu. Märtsis on
surnud Ivan Groznõi ja Jossif Stalin, märtsis loobus oma troonist
Nikolai II, tehes sellega lõpu Romanovite valitsemisajale.
Märtsis, muidugi erinevatel aastatel, on aga tapetud lausa kaks
Venemaa valitsejat. Kes?
4. Esimene eestikeelne nädalaleht oli teatavasti 1857.a. juunis
ilmuma hakanud „Perno Postimees”. Sama aasta juulist hakkas
Tartus H. Laakmanni väljaandel ja Maarja koguduse õpetaja
Adalbert Hugo Willigerode toimetusel ilmuma teinegi eestikeelne
nädalaleht, mis aga lõpetas ilmumise juba 1859. Mis oli selle
ajalehe nimi?
5. Seda Nerise ääres asuvat linna mainiti esmakordselt 1279 ja
teda peetakse esimeseks Leedu riigi pealinnaks. Linna õitseaeg
jäigi keskaega, siis kui Leedu Suurvürstiriigil olid head ajad.
Praegu tähistavad seda kohta mitmed künkad, külaks
degradeerunud asulas elab alla 400 inimese. Siiski on ta UNESCO
Maailma kultuuripärandi nimekirjas samuti kui Tallinna vanalinn
või Struve meridiaan. Nimetage see linn?
6. Kes on pildil? Tavaliselt neid koos nimetataksegi.
Foto aastast 1923
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7. Küsitav sündis 01.12. 1936. 1954-55 töötas tellerina Kanada
Kommertspangas,
1957-60
kasvatajana
Toronto
tütarlastepansionaadis, samal ajal ka hispaania keele õpetajana
ning tõlgina. 1960-61 oli psühholoog Toronto
psühhiaatriakliinikus, 1964-98 psühholoogiaõppejõud, professor
Montreali ülikoolis. Kellest jutt?

moodustis on tugev, sellega saab edukalt purustada nii limuste
kodasid kui ka vähkide välisskeletti. Enim söödav liik ongi
kaljuhammas. «Loomade elu» andmetel sisaldab see kala, kui
amatöörid seda toiduks valmistavad, 60% tõenäosusega surmavat
mürki. Jaapani keisrile on ohutuse mõttes nende söömine
keelatud. Nimetage nii toidu nimetus kui selle kala sugukond.

8. Pärast Eesti taasiseseisvumist on meie poliitikas tegutsenud
nii sinine kui roheline erakond, mõne mehe käsitluses ka valged
ja mustad jõud. Millise riigi poliitilisel areenil andsid tooni aga
nn. tsirkuseparteid ehk sinised, rohelised, valged ja punased?
Need nimed pärinesid hobujuhtide rüüde värvi järgi, sest selle
maa rahva lemmiktegevuseks oli jälgida hobuste võiduajamist.
Hipodroomilt sai alguse ka selle maa üks ohvriterohkemaid mässe
– Nika ülestõus, mil tapeti üle 30 000 inimese.

12. Ühtepidi on nad kaksikesihambuliste (Diprotodontia) seltsi
perekonda Phalangeridae kuuluvad kukkurloomad, kes elavad
puu otsas ja on hiire- kuni kassisuurused. Teistpidi on tegemist
aga tangudega või nendest tangudest valmistatud berberite
rahvusroaga. Nimetage küsitava kukkurlooma ja rahvusliku
tangutoidu ühine nimi? Tangutoidu kohta on berberitel küll veel
teisigi nimesid, millest peale küsitava on tuntuim vast suksu.

9. Euroopa Liit püüab omi toitaineid kaitsta turul n-ö geograafilise
tähistuse nõude kaudu. Palju vaidlusi on tekitanud ka viin, kus
Poola ja Põhjamaad tahavad, et viina nime all lubataks müüa
üksnes jooki, mis on valmistatud kartulist või teraviljast aetud
piirituse baasil. Nüüd on valminud Euroopa Parlamendi
keskkonnakomisjoni dokument, n-ö viinaraporti eelnõu, kus
pakutakse välja kompromiss. Selle järgi tohib märjukest nimetada
lihtsalt viinaks, kui see on valmistatud teraviljast, kartulist või
… . Nimetage see kolmas „õige viina“ tooraine? Ülejäänute puhul
tuleb nimetada ka lähteaine ning mitmest koostisainest aetud
vägijook peaks saama nimeks „seguviin“.
10. SOS on tuntud kutsung, aga SOS on ka aastast 1921 kasutusel
oleva Somaalia rahvusvaluuta lühend. Mis on selle rahaühiku
nimi? Tegemist on maailma viimase sellenimelise ametlikult
käibel oleva rahaga.

13. Küsitav taim annab toitudele kerge lagritsa- ja aniisimaitse.
Ladinakeelne nimi on tal Anthriscus cerefolium
(põllutööjumalanna Cerese nimest ning sõnast folium ‘leht’).
Kreeklased tundsid teda maitsetaimena juba antiikajal, roomlased
tõid taime Inglismaale ja Prantsusmaale, seal tarvitati seda
köögiviljana. Keskajal kasutati paastu ajal, ta sümboliseeris siirust
ja puhastumist. Kuulub koos estragoni, tüümiani ja peterselliga
ka klassikalise ürtidest koosneva prantsuse maitsekomplekti fines
herbes koosseisu. Nimetage taim.
14. Räpina polder on rahvusvahelise tähtsusega linnuala ja kuulub
Natura 2000 võrgustikku. Pesitsejatest on seal enam levinud
rukkirääk, väikekajakas ja pildil olev … . Kes on pildil?
Ladinakeelne nimi : Chlidonias niger.

15. Millist taime kutsutakse ka
metssireliks? Selle ilusad lillakasroosad
õied on tihedalt ümber raagus okste. Õied
meenutavad hariliku sireli õisi, seepärast
kutsub rahvas teda muude nimede kõrval
ka metssireliks.

11. Seda toitu valmistatakse Jaapanis
vahel ka siilkalast, aga põhiliselt
küsitavasse sugukonda kuuluvatest
kalaliikidest. Nende kalade eripäraks on
suhteliselt lühike töntsakas keha ja suur
pea. Väga hästi arenenud lihastikuga,
suuri lehvikuid meenutavad rinnauimed
lubavad kaladel edukalt vees
manööverdada. Kõhuuimed puuduvad.
Lõuahambad on neil liitunud ja
moodustavad pigem linnu nokka kui kala
suud meenutava struktuuri. Nokalaadne

16. Selle saare sümboliks on krokodill ja
saar meenutab ka oma kujult mõneti
krokodilli, kellest legendi kohaselt
olevatki tekkinud. Saare lähimateks
naabersaarteks on lõunas Roti saar ja põhjas Leti saar. Saare ühe
pikima jõe nimeks on Mina jõgi, mis saab alguse saare keskosas
asuvast 2427 m kõrguse Mutis‘e mäe jalamilt. Saare põhjapoolseimaks linnakeseks on Tulu-ala nimeline asula. Nimetada
võiks ehk veel mõnda linnakest nagu Besikama või Soe. Saarel
elab rohkem inimesi kui Eestis. Mis saarega on tegemist?`
17. Mis nime kannab see suur India jõgi (pikkust 1280 km,
jõgikonna pindala 330 000km 2 ), mis saab alguse Lääne-
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Ghattidest, umbes sadakond km
Araabia mere rannast ida poole ning
suubub Bengali lahte, peaaegu
poolitades niimoodi selle suure
poolsaare? Lisada võiks ehk veel
seda, et see nimi esineb India
mütoloogias ja sellenimelist tegelast
on kujutatud harilikult noore mehena,
kelle nahk on kas tumesinine või
tumelilla ning kelle kaelas ripub
lillevanik ja käes on flööt.

21. See on suhkruglasuuriga mandel aga ka dessertkompvek.
Venemaal toodetakse seda maiust praetud mandleist või
pähkleist, mis peenestatakse, segatakse suhkru või maitseainete
ja kakaoga ning vormitakse batoonideks. Oma nime on see
maiustus saanud ühe 1598-1675 elanud Prantsuse marssali järgi.
Millega on tegemist?

18. Selle mõisa saksakeelne nimetus on järgmine: Köln in
Kirchspiel Wolde, Oesel. Esmamainitud 1489. aastal. 16.-17.
sajandil kuulus mõis von Pollidele; mõisa viimane omanik oli
Reinhold von Buxhoevden. Mõisa peahoone on ehitatud 18.
sajandi lõpus. 1864. aastal ehitati hoone põhjalikult neogooti
stiilis ümber. Mõisa eestikeelne nimi on tuntud ka viimase
poolsajandi eesti kultuuriloost. Milline mõis?

23. J. Runjanin’i (1821-1878) 1846. aastal kirjutatud meloodia
kuulutati 1891.a. ühe rahva rahvushümniks. Paljud uurijad
arvavad, et see on komponeeritud Donizetti ooperist Lucia di
Lammermoor pärit aaria O sole piu ratto eeskujul, ehkki
partituurid on erinevad. Maksim Gorki nimetas seda maailma
kõige ilusamaks hümniks ning tema lähedane sõber, ukraina
lingvist ja Ukraina Teaduste Akadeemia asutaja Agatangel
Krimski tegi 1934.a. NL kirjanike kongressil ettepaneku, et NSVL
hümn tuleks komponeerida selle helitöö eeskujul. Tänapäeval
on see teos ühe iseseisva riigi hümn. Milline riik?

22. Kõrgeima auastmeni jõudnud eestlanna on teadagi USAs
kindralipagunid välja teeninud Tiiu Kera. Eesti kaitsevägi sai
2007.a. veebruaris oma esimese naissoost kolonelleitnandi.
Selleks on kaitseväe tervisekeskuse ülem, kelle nime küsimegi.

24. Aastast 2001 annab UNESCO 23. aprillil välja ühe pealinna
tiitlit. 2001 oli selleks Madrid, 2002 Aleksandria, 2003 New
Delhi, 2004 Antwerpen, 2005 Montreal, 2006 Torino. Määratud
on juba ka järgmised: 2007 Bogotà, 2008 Amsterdam. Mis ala
pealinnad?

19. XVII sajandi lõpul üritas omale kolooniaid hankida ka
Ðotimaa, tehes seda Inglismaast sõltumatult. Ðotlaste
koloniaalpoliitika ilmselt abitsioonikaimaks ettevõtmiseks oli
1698. aastal alanud nn Darieni projekt. 4000 ðotlast alustas
teekonda mere taha, et rajada Darieni nime kandvasse paika New
Scotland, millest kujuneks üks olulisemaid sõlmpunkte maailma
kaubanduses. Ekspeditsiooni rahastamisele kulus ligi pool kogu
Ðotimaa varast. Kaks aastat hiljem olid pooled kolonistid surnud
ja Ðotimaa sisuliselt pankrotis. Projekt kuulutati lõplikult
ebaõnnestunuks 1703. aastal. Paljude ekspertide arvates oli
Darieni projekti läbikukkumisel suur roll selles, et Ðotimaa ja
Inglismaa 1707. aastal unioonileppe sõlmisid. Millist tänapäeva
riiki nägid ðotlased vaimusilmas ette New Scotlandina ehk kus
asub Darieni piirkond? Tegemist on ühe riigi 16671 km2-se
provintsiiga, mis kuulub nii Maailma Biosfääri reservi kui
UNESCO Maailma looduspärandi nimekirja.

25. Kes on helilooja? Ta katkestas meditsiiniõpingud ja suundus
muusikasse eriti Glucki loomingu mõjul. Nooruses
revolutsiooniliselt meelestatud, 1830. a. oli relv käes Pariisi
barrikaadidel, kus lauldi tema „Iiri laulu”. Ka paar tema kuulsamat
tööd on pühendatud 1830.a. revolutsiooni ohvrite mälestusele.
Oli ka viljakas kirjamees, tegutses muusikakriitikuna, avaldas
mälestused (1870). Oma pedagoogilise tegevusega lõi ta endale
orkestreeringumeistri kuulsuse.
26. Kes on see füüsik, kelle auks kutsutakse ühisnimega
prootoneid, neutroneid, elektrone ja kvarke? See ühisnimega
kutsutu on poolarvulise spinniga osake või kvaasiosake. Need
alluvad …-Diraci statistikale, mille olulisim omadus on, et
eristamatute …de vahel kehtib Pauli keeluprintsiip.
27. Kes on see saksa psühhiaater (1840-1902), kelle 1885. a.
ilmunud peateosest „Psychopatia sexualis” said oma nime
nähtused sadism ja masohhism? Osalt ladinakeelse teose
masslugejale kohandatud vorm on olnud menukas teos,
väidetavalt ka Eestis.
28. Millise sündmuse puhul on välja antud see mälestusmedal?

20. XX sajandi I veerandil, kui lagunes Tsaari-Venemaa
impeerium, tekkisid sellele alale mitmeid uusi riiklike ja ka muid
moodustisi, kusjuures mõnigi neist suutis ka riigina püsima jääda.
Kasvõi näiteks Poola, Soome, Eesti, Läti või Leedu. Detsembrist
1918 kuni aprillini 1919 eksisteeris Edela-Kaukaasia
Demokraatlik Vabariik. Mis linn oli selle vabariigi pealinnaks?
Muuseas, praegu asub ta ühe sellise riigi territooriumil, mis pole
kunagi N.Liidu koosseisu kuulunud.
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29. N.Liidul oli palju tuntud lennukikonstruktoreid ja
lennukimarke. Andrei Tupolev (ANT, Tu), Sergei Iljuðin (Il),
Aleksandr Jakovlev (Jak), Oleg Antonov (An), Artjom Mikojan
ja Mihail Gurevitð (MiG), Pavel Suhhoi (Su). Vähem tuntud
lennukid on ilmselt Be, näiteks tulekahjude kustutamiseks
kasutatav vesilennuk Be-200, mida toodab ka Suhhoi hävitajaid
valmistav Irkutskis asuv kompanii Irkut. Kuidas on selle
konstruktori nimi? Ta sündis Tbilisis, eluaastad 1903-1979.

17. märts 2007

jooksu maailmarekordi 2:11.96, ületades 18 aastat püsinud Sebastian Coe tippmargi. Sellest ajast alates ei ole ükski teine
sportlane jõudnud sellele tulemusele lähemale kui 2 sekundit.
Kes on see jooksukuulsus?

30. Kui selle tuntud maletaja, kes ka Tallinnas võistelnud, nime
lõppu lisada a-täht, saame sõna, mis tähendab ühes vanas ja
lugupeetud keeles, mida tänapäeval enam eriti ei kasutata,
taevalikku rõõmu ja õndsust. Kes on see kuulus maletaja?
31. Paljudel spordivõistlustel antakse võitjaile lisaks (au)rahale
ka esemelisi auhindu, näiteks autosid. Ühe Prantsusmaal peetava
kiirlaskumise MK etapi võitjat aga premeeritakse traditsiooniliselt
lehmaga (2006.a. jäi küll välja panemata). Tõsi, võitjale antakse
valida täiendava rahasumma ja selle kohalike juustumeistrite
reklaamkingituse vahel, või ostavad väljapanijad auhinna tagasi,
kuid mõni võitja jätab selle ka endale. Nimetage selle etapi
toimumiskoht.
32. Millist maailmakuulsat spordirajatist kutsutakse
tellisevabrikuks (The Brickyard)?
33. Kes on pildil (2)?
36. Kes on pildil?

34. See klubi asutati 1893 Kuninga Viinamäe nime all. Aasta
hiljem võeti kasutusele praegune nimi. Ta on oma riigi
paljukordne meister ja üldse populaarseim klubi. Enne Teist
maailmasõda kuulus klubi Euroopa tugevamate hulka – kahel
korral (1927; 1935) võideti Kesk-Euroopa klubide Mitropa
karikas. Mis klubi? Muuseas, selle riigi kõrgliiga kannab praegu
Gambrinus Liga nime, kuigi tegemist pole sugugi mingi
”õlleliigaga”. Oma kodumänge peab meeskond aga Toyota
Arenal, mida varem nimetati Suvestaadioniks.
35. 2006. a. novembris teatas oma tippspordist loobumisest peale
pikaajalist võitlust traumadega 28-aastane keenialasest Sydney
olümpiamängude üllatusvõitja 1500 m jooksus (tollase ülekaaluka
favoriidi Hicham El Guerrouji ees). 1999. aastal püstitas ta 1000m
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37. Austria kirjanik Felix Salten (Siegmund Salzmann, 18691945) võitis maailmakuulsuse oma 1923. a. ilmunud raamatuga.
1985 ja 1986 lavastas Natalja Bondartðuk selle alusel filmid „…
lapsepõlv” ja „… noorus”. Neist palju tuntum on aga 1942.a.
Walt Disney tehtud film. Kirjutage nii raamatu kui kõigi filmide
pealkirjas olev nimi.
38. Meie kinodesse jõudis
eelmise aasta lõpul uus film
“Hea
aasta”
(originaalpealkirjaga “A Good
Year”), mille peaosas on
Russell Crowe. Kes on aga
selle filmi lavastaja? Tema
eelmine koostöö Russell
Crowe´ga oli väga edukas.
Küsitav lavastaja on sündinud
1937.a. ning on Briti
lavastajatest Hollywoodis
olnud kõige edukam (filmide
sissetuleku osas).
39. Kes eesti kirjanikest on öelnud järgmist? „Minul on Tiksiga
eriline side. Me mõlemad oleme kirjanike liidu liikmed ja Eesti
meistrid. Tiks viiekordne ja mina kolmekordne. Vahe on selles,
et Tiks oli suurema osa mängust platsil, kuid mina ootasin pingil,
et pääseda mängima viimastel minutitel. Ent Kullami, Lipso või
Laumetsaga oli suur au koos mängida, ehkki vaid mõni minut.”
40. Küsitav sõna tähendab prantsuse keeles üritust, katset või
proovi. Esmakordselt kasutas seda sõna prantsuse filosoof Michel
de Montaigne (1533-1592) ning selle pealkirja all ilmus ka
1580.a. tema kogumik. Millise sõnaga on tegemist?

42. 1918. a. kirjutab kunstnik oma maalitsükli „Elutants” kohta
järgmist: „Ma töötasin selle tsükli kallal pikkade pausidega kokku
30 aastat. Tsüklisse kuuluvad teosed Suudlus, Vampiir, Nooruse
purjed, Madonna ning … . See on mõeldud kui tsükkel
dekoratiivseid maale, nagu elu läbiv lõuendite sari. Kõigil neil
piltidel on lookleva rannajoone taga rahutu meri ning puukroonide
all kulgeb elu oma rada kõigi imede, variatsioonide, murede ja
rõõmudega.” Kirjutage punktiiriga tähistatud tuntuima teose nimi
ning lisage autor!
43. Kes oli see tuntud kunstnik, kes kutsuti Suessi kanali
avamispidustustele spetsiaalselt selleks, et ta teeks kauni pildi
kanali avamisest? Ta tundis huvi ka muude tegevuste, näiteks
arheoloogia vastu ning osales rohkem kui 80 kurgaani uurimises,
osales kuulsa meresõitja ja geograafi Lütke ekspeditsioonidel
Türgisse, Kreekasse ja Väike-Aasiasse. Valiti viie Euroopa
akadeemia liikmeks ja autasustati Prantsuse auleegioni medaliga.
Üks ta teoseid kannab nime Valetto Harbour (1844).

41. Kes on nende teoste autor? Esimene neist on Eesti
Kunstimuuseumi valduses, teine on Tallinna filmifestivali auhind
„Tulihobused”, kolmas aga Alfons Rebase mälestusmärk. Tema
tehtud on ka näiteks pronkssõdur Järva-Peetri kirikaias.

44. Meie rahvuseepose looja F. R. Kreutzwald töötas aastail
1833-1877 linnaarstina Võrus. Ka „Kalevala” looja Elias Lönnrot
on töötanud aastaid (1833-1854) arstina ühes Soome linnas.
Nimetage see 1651.a. linnaõigused saanud linn.
45. Kuuldavat, 1978. aasta stiilset proge-rocki lugu “Ei mullast...”
Hando Runneli tekstile, on peetud Eesti rockmuusika ajaloos
üheks mõjusamaks ja olulisemaks teoseks. Kes on selle loo
helilooja?
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46. 15-aastasena õppis ta ära kitarri tinistamise ja asus mängima
oma kooli punkansamblisse Trakulla. Järgmine ansambel, milles
ta kitarri mängis ja laulis, oli Teine Elu, millele järgnes Wash&Go.
Seejärel moodustatud Luxury Filters sai kuulsaks telesaates
“Seitse vaprat” lauluga “Tramm nr 66”, kus küsitav soleeris,
kummaline idamaine hõlst üll. Nüüdseks on ka see ansambel
lagunenud, kuid küsitavale ei ole laulmine ka praegu võõras. Et
ta on ka väljaõppinud trükkal, on ta öelnud järgmist : «See on
väga hea amet. Mõtle Guttenbergi peale – oma aja kõige ðefim
mees! Tööd jätkub alati, ükskõik, mis valitsuse ajal. Kui asi
tõsiseks läheb, kui poliitikud ära pööravad, on veel rohkem
trükkida». Kellest on jutt?
47. Küsitav pill on
teatavat liiki tuuba, mida
kasutatakse paraadidel.
Inglise keeles kutsutakse
seda ka sousaphone pilli
arendaja
ja
marsimuusikat kirjutanud
USA helilooja John
Philip Sousa (1854-1932)
järgi. Siiski on tegemist
sousaphoni
veidi
väiksema eelkäijaga.
Nimetage see pill!

17. märts 2007

OÜ PR FIRMAREKLAAM
otsib oma meeskonda

PLEKKSEPPA
KLEEBISREKLAAMIDE
VALMISTAJAT
Omalt poolt pakume:
väljaõpet kohapeal,
kindlat töökohta, tööriietust
Täistööaeg
Palk 8 000 – 10 000 eek. bruto
Kontakt:
OÜ PR FIRMAREKLAAM
Raivo Ojapõld
Tel: 6 790 590, 50 46 160
e-post: raivo@firmareklaam.ee
Tule 32, Saue Linn

48. 2006. a. Betti Alveri
kirjandusauhinna sai
ajalooharidusega Eesti
diplomaat
romaani
“Valge kuningriik” eest.
Selle intellektuaalse põneviku tegevus toimub tänapäeva Pariisis
ja Brüsselis ning tagasivaatelisena 1980ndate keskpaiga
Afganistanis. Varem on sama autor avaldanud novelli “Tartu
rahu”, mis pälvis Loomingu aastaauhinna 1999.a. ning esseesid
“Vikerkaares”. Kellest on jutt ?
49. Pea kõigil meil on koolis olnud kohustuslikuks lektüüriks
Johann Wolfgang Goethe „Faust”. Ei tea, palju ja mida kellelegi
sellest meelde on jäänud, aga täna küsime, mis oli seal doktor
Fausti eesnimi.
50. Selle helilooja (1949-1994) tuntuim laul on kindlasti paljude
kooride repertuaaris olev “Ta lendab mesipuu poole”, mida on
korduvalt lauldud ka laulupidudel (nt 2004 üldlaulupeol
ühendkoori esituses, samuti 2007 noortepeo kavas). Küsitav oli
helilooja ja koorijuht, kes tagasihoidlikul ja märkamatul moel
tegeles oma loomingu ning koorijuhitööga. Ta oli aastaid Tallinna
Kunstiinstituudi kammerkoori dirigent, nii on ka tema looming,
nii ilmalik kui vaimulik, just kooridele kirjutatud. Paljud tema
helikeelelt heakõlalised ja sõnumilt isamaalised laulud saavutasid
laiema tuntuse “laulva revolutsiooni” ajal. Ulatuslikum kooriteos
on orelisaatega “Eestimaa palve” (tekst E. Eha-Are), kus
muusikaliseks algmaterjaliks on juba C. Kreegi poolt kasutatud
vaimulik rahvaviis “Mu süda, ärka üles”. Tema viimaseks
kompositsiooniks jäi “Kellamissa” kammerkoorile ja kelladele,
mille esiettekanne toimus Pariisis. Kes on see helilooja ja kes on
laulu “Ta lendab mesipuu poole” sõnade autor?

Masinaehitusettevõte AS SAMI võtab tööle:

CNC PLASMALÕIKEPINGI OPERAATOR
- arvutioskus vajalik, väljaõpe kohapeal

KEEVITAJA
ELEKTRIKU

- vajalik kutsetunnistus

- vajalik pädevustunnistus

MASINATE HOOLDUS/REMONDITEHNIK
PALK KOKKULEPPEL
Tule 20, Saue
6 709 040; 51 00 559
www.sami@ee

Saue Autokool korraldab
Saue Gümnaasiumis B kategooria

AUTOJUHI KURSUSED
Registreerimine 02.04.2007, kell 17.00
Nurmesalu 9, klass 310
Info: 50 27 993
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KOOLIVAHEAEG UISKUDEL
18. - 25. märtsini
Uisutamise õpetus 5-11a. lastele Premia jäähallis.
Korraldavad Spordiklubi THK-88 ja Saue Huvikeskus.
Tasuta transport sõiduks treeningpaika ja tagasi.
Üks treeningkord maksab 25.- EEK.
Uisud antakse klubist ja laenutatakse Jäähallist tasuta.
Treeningud
P
T
N
R
L
P

Bussi väljumisajad
Saku Algkool Saue Linnavalitsus
18.03.2007a. 19.00-19.50
18.00
18.15
20.03.2007a. 11.00-11.50
10.00
10.15
22.03.2007a. 11.00-11.50
10.00
10.15
23.03.2007a. 14.00-14.50
13.00
13.15
24.03.2007a. 12.30-13.20
11.30
11.45
25.03. 2007a. 19.00-19.50
18.00
18.15

INFO:

Sirje Luberg 52 34 339
Allan Pihlak 51 44 689

Täname laste uisuõpetuse seniseid toetajaid:
Kultuuriministeerium, Saue Linnavalitsus, Saku Vallavalitsus, LC Saue, AS Toode, PR Firmareklaam OÜ

17. märts 2007

!!! TEADAANNE !!!
20. märtsil kell 21.00
kohtuvad Premia Jäähallis

HC SAUE
JA

KANADA
HOKIHARRASTAJATE
MEESKOND
KÕIK SAUELASED
ON TERETULNUD!

Peale eelmise ajalehenumbri ilmumist
sai lehetoimetaja kurja elektronkirja.

SAUE LINNA MEISTRIVÕISTLUSED
UJUMISES

Väga pahane lapsevanem, suusavõistlusest osa võtnud Kert
Paidre ema Anu Allekand avaldas oma nördimust suusavõistluse
protokollis esinenud eksitava vea pärast. Nimelt oli tema poeg
märgitud kui diskvalifitseeritud võistleja.Tegelikult saavutas
Kert Paidre oma vanuseklassis teise koha.

Märtsikuu esimesel nädalalõpul, reedel ja laupäeval toimusid
Saue lahtised meistrivõistlused ujumises, kus osales kokku
73 ujumishuvilist. Selgitati välja Saue meistrid ujumises laste,
noorte, juuniorite, täiskasvanute ja veteranide seas. Võistlejate
vanus algas seitsmendast eluaastast, võisteldes eelkoolieas ning
lõppes eakate veteranidega. Võisteldi vastavalt vanusegrupile25 m, 50 m ja 100 m vabaltujumises.
Suur tänu Saue Linnavalitsusele, tänu kellele üritus toimuda
sai.Tänusõnad ka kehalise kasvatuse õpetajale Anu Vananurmele,
Indrek Nuumale ning ujula töökale kollektiivile, kes kõik
võistluste korraldamises osalesid.
Järgmiste võistlusteni on aega aasta, külasta ujulat ja osale
kindlasti 2008 aasta ujumise meistrivõistlustel.

PEETER EELSAARE:
Saue linna spordivõistluste protokollid saab toimetus
korraldajatelt ja kuna on tegemist kohalike võistlustega, pole
võimalust neid üle kontrollida.
Tekkinud piinliku olukorra selgitamiseks pöördusin
võistluste korraldajate poole. Selgus, et protokolli oli selle
vormistamise käigus sattunud tõepoolest viga.
KOHAPEAL SAID AUTASUD KÄTTE ÕIGED VÕITJAD,
NENDE HULGAS KA KERT PAIDRE.
Allpool avaldame toimetusele saabunud vabanduskirja.

VABANDUS
Eelmises Saue Sõnas ilmunud suusatamise meistrivõistluste
protokollis oli viga.
ÕIGE ESIKOLMIK kuni 14 aastaste noormeeste
3 km distantsil on :
1. Mikk Kalamees –
8.43,2
2. Kert Paidre
–
11.59,7
3. Ken Karhu
–
14.44,3
VÄGA VABANDAN!
TERJE TOOMINGAS
Saue Huvikeskuse spordimetoodik

Saue Huvikeskuse spordimetoodik
TERJE TOOMINGAS
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VÕISTLUSTE PROTOKOLL
1998 ja hiljem sündinud tüdrukud – 25 m vabalt
1.
Helen Urva
28,20
2.
Karmen- Maria Kotter
29,54
3.
Maris Lindmann
32,36
4.
Grete Saar
32,50
5.
Merily Palmissaar
44,06
6.
Maiken Mätas
47,50
7.
Katriin Saueauk
50,57
8.
Sandra Metsa
53,85
9.
Elisabeth Valdman
1.11,48
10. Liss Viilma
1.43,27
1998 ja hiljem sündinud poisid – 25 m vabalt
1.
Marko Maivel
21,50
2.
Eerik Tarja
24,40
3.
Siim Grossthal
25,93
4.
Daniel Sekljutski
26,82
5.
Karl-Ent Pääsuke
27,15
6.
Patrick Kummer
27,16
7.
Siim-Artur Sonist
28,20
8.
Karl-Richard Herem
29,89
9.
Karl-Andreas Arakas
30,55
10. Ranno Kärk
31,25
11. Argo Aasjõe
34,20
12. Jaan Vanaaseme
36,30
13. Mark Morna
40,22
14. Rainer Teas
41,50
15. Kert Lehe
45,52
16. Andre Moppel
50,86
17. Evert Hepner
1.17,94
1996 – 1997 sündinud tüdrukud – 50 m vabalt
1.
Helena Palu
54,54
2.
Johanna Rae
59,81
3.
Melissa Malk
1.01,16
4.
Kairi Treimann
1.12,47
5.
Mariell Kesküll
1.12,50
1996 – 1997 sündinud poisid – 50 m vabalt
1.
Allar Aasjõe
41,87
2.
Martin Rattasepp
58,74
3.
Kaur Laasi
1.00,73
4.
Ottomar Grossthal
1.01,13
5.
Martin Alex Kaseorg
1.05,12
6.
Kristofer Härm
1.10,22
7.
Henrik Kummer
1.13,77
8.
Rene Ilves
1.14,78
1994 – 1995 sündinud tüdrukud – 50 m vabalt
1.
Jaana Külim
49,66
1994 – 1995 sündinud poisid – 50 m vabalt
1.
Marek Matsu
35,47
2.
Arno Allik
46,70
3.
Cristin Anton
47,98
1991 – 1993 sündinud neiud – 50 m vabalt
1.
Siiri Saarma
36,94
2.
Kristiina Sekljutskaja
37,03
3.
Sirle Sagur
40,02
1991 – 1993 sündinud noormehed – 50 m vabalt

17. märts 2007
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1.
Oskar Kuzmin
31,64
2.
Märten Matsu
31,93
3.
Mikk Kalamees
34,51
1988 – 1990 sündinud neiud – 100 m vabalt
1.
Maie Maivel
1.39,0
1988 – 1990 sündinud noormehed – 100 m vabalt
1.
Sander Schön
1.27,6
2.
Taavi Hallimäe
1.43,6
1976 – 1987 sündinud naised – 100 m vabalt
1.
Karita Leppsoo
2.
Carmen Kressa
3.
Tuuli Urgard
1976 – 1987 sündinud mehed – 100 m vabalt
1.
Taavi Urgard
1.09,1
2.
Jaan Toomingas
1.15,4
3.
Erkki Lenzius
1.22,1
1966 – 1975 sündinud naised – 100 m vabalt
1.
Andra Salutee
2.44,6
1966 – 1975 sündinud mehed – 100 m vabalt
1.
Kaido Atspol
1.05,4
2.
Timo Laidinen
1.29,4
3.
Krister Kaarlep
1.32,3
1956 – 1965 sündinud naised – 100 m vabalt
1.
Kaia Käosaar
2.16,6
1956 – 1965 sündinud mehed – 100 m vabalt
1.
Konstantin Gaisak
1.23,2
1946 – 1955 sündinud naised – 50 m vabalt
1.
Reet Rebane
43,0
2.
Leia Tamm
1.33,1
1946 – 1955 sündinud mehed – 50 m vabalt
1.
Jaanus Tõnisson
45,8
1945 ja varem sündinud mehed – 50 m vabalt
1.
Igor Ovtðinnikov
40,9
2.
Ants Torim
44,1
3.
Olev Alet
51,6
4.
Aado Liblikmann
57,5

Gomoku-ja rendzuturniirid Sauel.
v

Laupäeval, 10. märtsil korraldas Saue Huvikeskus lahtised
turniirid gomokus ja rendþus. Võistles kokku 21 noort inimest
Sauelt, Tallinnast, Tartust ja Kiisalt. Gomokus oli sauekate
edukaim 7. koha saavutanud 4. klassi õpilane Madis Pihotalo,
kes suutis võita tervelt 6 partiid 12-st.
Tugevamas grupis,
rendþumängijate
hulgas, oli Saue
Gümnaasiu-mist
ainsana väljas Ergo
Kaljuste, kes saavutas
4. koha. Võistlus oli
igati huvitav ja
pingeline, edaspidi
loodaks ainult rohkem
osalejaid just Sauelt.
ANTS SOOSÕRV
Saue Huvikeskuse rendþuõpetaja
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VAJATAKSE TALLIMEEST
Töökoht asub Sauel. Info telefonil: 501 5375
OÜ ELVES asukohaga Sauel, pakub tööd

MÜÜGIMEHELE
PORTSELANI DEKOREERIJALE
Palk kokkuleppel.
CV palume saata e-posti teel mati@elves.ee
Lisainfo tel: 51 11 660

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee
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S. Ojamäe FIE
FEKAALIVEDU

Hinnad
kokkuleppel

Tel: 557 3691
56 48 8332
IGA PÄEV

VÕTAME MÜÜKI
kortereid, maju,
krunte SAUEL
K O N S U LT AT S I O O N

TA S U T A !

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

Vajatakse 8.kl poisile
JÄRELAITAMISTUNDE MATEMAATIKAS
Tel: 65 96 799 (õhtul), mob: 51 76 060

TEEN LÜKANDUSTEGA GARDEROOBE
Hinnad soodsad! Garantii!
Tel: 50 290 75

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175, faks 679 0193
www.saue.ee

e-post: leht@saue.ee
Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: H2M Projekt
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 1750

