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Saue Kristliku Vabakiriku kõrval asuva
mälestuskivi juures langetati pea
küüditatute mälestuseks.
25. MÄRTSIL,
päikesepaistelisel pühapäeval,
oli Saue Kristliku Vabakiriku
juurde kogunenud hulk inimesi.
Üheskoos avaldati austust 1949.
aasta märtsiküüditamise ohvritele.
Traditsioonilisel mälestustseremoonial tõdeti üksmeelselt julma
kohtlemise osaks saanute saatuse
kurbmängu ja langetati pea
kannatanute mälestuseks.
Kauni kõne saatel süütas küünla
Vabakiriku pastor Vahur Utno ning
kõigile represseeritutele mõeldes
asetas mälestuskivile leinakimbu
luteri kiriku õpetaja Urmas Viilma.
Mälestustseremooniale
järgnes jumalateenistus
Saue Kristlikus Vabakirikus.
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EESTI LASTEKAITSE LIIDU JUHID SAUEL
16.märtsil käisid Saue Linna Lastekaitse
Ühingul külas Eesti Lastekaitse Liidu
president Katrin Saks ja juhataja Alar
Tamm. Lastekaitse Liidu juhid tutvusid
linna lasteaiaga Midrimaa ja Noortekeskusega, mis oma lastesõbralike
ruumide ja olustikuga neile väga sügava
mulje jätsid.
Eesti lastekaitse juhtide ja Saue ühingu
liikmete kokkusaamise eesmärgiks oli info
vahetamine, vastastikuste ootuste ja
võimaluste väljaselgitamine. Sõbralikus
õhkkonnas toimunud vestlusel arutati
vastastikusi murepunkte, tehti uusi plaane
tulevikuks.
Loodeti, et sarnased kokkusaamised jätkuvad.
ANNELI RITSING
Saue Linna Lastekaitse
ühingu juhatuse liige

TANTSUGA KEVADESSE

16. märtsi õhtul kogunesid Saue
Gümnaasiumi aulasse rõõmsad
inimesed, kel huvi kaunist tantsu
nautida ja üheskoos rõõmsate
viiside saatel kevade saabumist
tähistada.
Meeleoluka õhtu korraldaja Huvikeskuse juhi Sirje Lubergi sõnul on
tants sauelastele ikka hingelähedane ja vahetult peale tantsukursuste lõppu on taoline üritus
igati sobilik.
Saue Huvikeskuse 5. aastase
tegutsemise ajal on korraldatud
kõikvõimalikke erinevaid kursusi

ning vastavalt siis võimalustele
püütud oma õpitud oskusi ka
näidata. Kohaletulnutele musitseeris ansambel Viiser SuureJaanist ning peotantsukursuslastele
näitasid
uhket
stiili
ja
demonstreerisid oma oskusi
professionaalsed tantsijad Revalia
tantsukoolist Merle Klandorfi
juhendamisel
Veidi rohkem elevust tõid ka
kohaliku Huvikeskuse tantsutüdrukud Vikerkaare showgrupist.
Mõnusa õhtu ja kergema jalaga
keerutati üheskoos kevadesse.
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BEEBIBALL 23. märtsil

BEEBIBALL

31. märts 2007

Tervitame uusi ilmakodanikke Saue linnas!
SÜDAMLIKUD ÕNNITLUSED
emadele-isadele-vendadele-õdedele!

Istuvad oma emmede süles vasakult paremale: MARIE-LIZETT KESAMAA; RASMUS MIIKAEL PUUSEPP; MART KÕLLI;
OTTO MATTIAS ROOTALU; HENRI LEES-LEESMA; KADI ERENDI

Vasakult paremale: SANDER REINSOO; KRISTIN SOONE; MARIBEL KIVI; KASPAR SCHÜTS; HARRIET GRÜNBERG
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Põhja-Eesti päästekeskusele teeb muret igakevadine maadekorrastamise
eesmärgil aset leidev kulu- ja prahipõletamine.
Seoses sellega juhitakse elanike tähelepanu ohtudele, mis kaasnevad
kevadistel heakorratöödel aset leidvatel kulupõletamistel.
KULU PÕLETAMINE ON KEELATUD ALATES LUMESULAMISEST !
MAREK SIMULMAN
pressiesindaja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt
väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele,
mis on alguse saanud tuleohutusnõuete
mittetäimisest kulu ja prahi põletamisel. Sellel
kevadel on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud
juba üle 10 maastikutulekahju.
Hetkel on keskkonnaministeeriumis välja
töötamisel määrus, millega kulupõletamine
keelatakse lumesulamisest kuni sügisvihmade
saabumiseni, ehk ajal mil looduses on tuleohtlik
aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Määrus loodetakse vastu võtta lähinädalatel.
Kulupõletamise keeluajal teevad päästeasutused
koostöös politsei ja keskkonnainspektsiooni
ametnikega keelust üleaastujate tabamiseks
kontrollreide. Rikkujaid võib oodata rahatrahv
kuni 18 000 krooni ulatuses füüsilistele ja 50 000
krooni ulatuses juuriidilistele isikutele. Läinud
aastal tuvastas keskkonnainspektsioon Harjumaal
10 rikkumist ja trahvis üheksat inimest 7 800
krooni suuruses summas.

Möödunud aastal toimus Eestis 4 726 kontrolli
alt väljunud kulupõlengut, kulutuli nõudis
kevadel neli inimelu.
Põhja-Eesti Päästekeskuse töötajad sõitsid
aprillist augustini kulupõlengutele 2 001 korral.
Tallinnas tuli päästjatel sõita samal ajal
kulupõlenguid kustutama 218 korral.
Lisaks metsale ja maastikule said Harjumaal kuluja prahipõlengutest alguse saanud tulekahjudes
kannatada või hävisid täielikult ka mitmed eluja majapidamishooned.
Päästekeskus tuletab inimestele meelde, et tule
tegemisel tuleb kinni pidada omavalitsuse
territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest.
Kulu ja prahi põletamine võõral maal on igal juhul
keelatud. Maaomanik peab mõistma, et kulu või
prahti süüdates langeb kogu vastutus tuletegijale
ning ka kõiki tuleohutusnõudeid järgides võib
kulupõletamine ohtu seada teie endi ja
kaaskodanike hooned, samuti metsad.
Seega soovitame jälgida ka naabreid, kas ja
kuidas nemad kulu põletamise keelust kinni
peavad.
Tuletame siinkohal meelde ka esmased
ohutusnõuded lõkke tegemisel:

29. märtsil ilmus keskkonnaministri 15.06.1998 a. Määruse nr. 46 „Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” muutmine. Sellega keelatakse
kulupõletamine lumesulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni. Määrus jõustub 02.04.07.

– lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad
hooneteni ja metsani;
– lõket tohib teha hoonetest vähemalt 15 meetri
kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.
Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta
järelevalveta ning käeulatusse tuleb varuda
esmased kustutusvahendid (nt: ämber veega,
kustutusluuad, märjad oksad). Samuti tuleb peale
põletamist lõkkease uuesti süttimise vältimiseks
hoolikalt kustutada.
– lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust
(ohutuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda ning
lõkkease ümbritseda mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi), samuti peab arvestama lõkkest
lenduda võivate sädemetega.
– oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks algust
kulupõleng. Enne rohket suitsu tekitava risu, põhu
jm põletamist peab veenduma, et tekkiv suits ei
häiriks teisi inimesi ja liiklust.
Päästekeskus soovitab kõigil maavaldajatel
hoida oma maad kulust puhtana ilma kevadise
kulupõletamiseta. Selleks soovitame suve
jooksul kasvanud rohu niitmise ja prahi
koristamisega alustada juba sügisel.

Nähes järelevalveta kulupõlengut,
tuleb viivitamatult helistada
telefonil 112.

LIIKLUSOHUTUSKAMPAANIA TURVAVÖÖ KASUTAMISE
SUURENDAMISEKS
“Kinnita turvavöö – et elama ei jääks vaid
unistus…” 5.– 31. märtsini 2007
Liiklusõnnetuste tagajärgede raskusastme
vähendamise seisukohalt on turvavöö ja
laste sõidutamisel turvavarustuse kasutamine ohutu sõidukiiruse valikuga seonduva
temaatika järel oma olulisuselt teisel kohal.
EVE-MAI VALDNA
Põhja Regionaalne Maanteeamet liikluskorralduse ja -ohutuse osak. peaspetsialist
Kuid turvavööd ei kasutata kahjuks rahuldaval
määral. Eriti auto tagaistmel sõites ja laste
kinnitamisel. 2006.aastal läbiviidud uuringute
järgi on turvavöö kasutamine paraku isegi
langenud ning seda vaatamata igaaastastele
vastavateemalistele kampaaniatele. Samas
suurenes 2006. aastal liiklusõnnetustes
hukkunute arv, mis teelt väljasõidu tagajärjel
asetleidnud õnnetuste puhul viitab turvavöö
kinnitamata jätmisele.

MEELDETULETUSEKS:
LE prg. 42 sätestab:
sõidukis, millel on turvavööd, peab sõitja olema
turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.
LE prg. 60 sätestab:
Kui lapse pikkus ei võimalda teda nõuetekoahselt kinnitada auto turvavööga, tuleb
omaette istuva lapse sõidutamisel kasutada tema
pikkusele ja kaalule vastavat turvatooli, -hälli
või muud nõuetekohast turvavarustust.
Sõiduauto esiistmel tohib last sõidutada ainult
siis, kui ta on turvavarustuse abil nõuetekohaselt
kinnitatud.
LE prg 61 sätestab:
Sõiduauto tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal
süles olla üks alla 12-aastane laps tingimusel,
et last süles hoidev sõitja on turvavööga
nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad
istekohad on hõivatud. Sõiduauto esiistmel ei
tohi last süles hoides sõidutada.
Käesoleva aasta turvavöö kasutamise

suurendamiseks läbiviidav liiklusohutuskampaania on ette valmistatud liiklusohutuse
osakonna spetsialistide poolt ja toimub koostöös
Politseiameti, If Eesti Kindlustuse ja MTÜ-ga
Ohutusõpetuskeskus. Turvavöö kinnitamist
tuletavad autosolijatele meelde
linnatänavate ja maanteede äärde paigaldatud
samas võtmes kujundatud plakatid, kampaania
teemade juurde viivad bannerid mitmetelt
internetiportaalidelt: “Kinnita turvavöö – et
elama ei jääks vaid unistus…”
Neile lastele, kes kenasti turvavööga kinnitatud,
kingivad politseinikud karu kujulise turvavöö
pehmendi.

TOIMETUSELT
Saue lasteaias toimuvad Põhja Politseiprefktuuri Lääne-Harju Politseiosakonna
poolt läbiviidavad liiklusalased ürtused.
Neid viib läbi konstaabel Leena Pukk.
Ülevaade toimuvast järgmises lehes.
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SUITSUANDUR VÕIB SÄÄSTA KODU JA PÄÄSTA ELU
MAREK SIMULMAN
Põhja-Eesti Päästekeskuse
pressiesindaja
Möödunud aastal hukkus tulekahjudes 164
inimest, neist 132 eluruumides aset leidnud
põlengutes. Käesoleva aasta kolme kuuga on
see arv tõusnud juba 43 inimeseni. Kurb
statistika, mis võiks ehk olla olematu, kui
inimestel oleks kodudesse paigaldatud lihtne
ja tõhus abimees – suitsuandur.

Põhjamaade heaoluriikides Soomes, Rootsis ja
Norras on suitsuanduri kasutamine kõigis
eluhoonetes kohustuslik. Kõigis kolmes riigis
on suitsuandur olemas enam kui 95% kodudest.
Eestis muutub suitsuandur kohustuslikuks
aastast 2009.

Päästeameti statistika kohaselt hukkus mullu
toimunud tulekahjudes enim inimesi öösel, kui
pererahvas magas. Kuna tuli levib
tavatingimustes väga ruttu, siis muutub juba
mõne minutiga ruumis viibimine kõrge
temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku
tõttu eluohtlikuks. Arvamus, et küll inimene
suitsulõhna peale üles ärkab, ei pea paika, sest
mürkgaase sisse hingates uni hoopis süveneb.
Suitsuandur aga annab häire põlengu algjärgus,
mil pääsemine ja tule kustutamine on veel
tavainimesele jõukohane. Suitsuanduri
helisignaal ajab ka kõige sügavama unega
magaja üles. Anduri puudumisel võib juba viis
minutit pärast tulekahju algust jõuda kätte hetk,
mil süttivad ruumi kogunenud põlemisgaasid
ja kogu ruum on maast laeni tuld täis. Sellises
toas viibides jääb inimene igal juhul tuleroaks,
kuid tavaliselt on ving ja mürgised gaasid
selleks ajaks oma töö juba teinud. Statistika
näitab, et 90% hukkunutest on surnud
sündmuskohal enne päästemeeskonna
saabumist. Seega on ülioluline saada
tulekahjule jaole juba selle algstaadiumis.
Suitsuandur peaks olema elutoas, koridoris ning
kindlasti igas magamistoas. Suitsuandur tuleb
paigaldada eluruumi lakke vähemalt 10 cm
kaugusele seinast. Seadet ei tohiks panna
duðiruumi, ventilatsioonikanalite vahetusse
lähedusse ega kööki. Suitsuanduri toiteallikaks
on patarei, selle paigaldamine lihtne ega lõhu
siseviimistlust. Tavaline 9-voldine patarei
kestab ligi poolteist aastat ja annab tühjenedes

Tänan kõiki ronimisvarustuse laenutajaid
ja Kaitseliidu Saue Kompanii
Juuniorrühma ülemat Sten-Hans Vihmarit,
kes meie väsinud võistlejad, märja
varustuse ja võidetud auhinnad Sauele
vanuseklassis saavutas 2. koha Henri Mäll
tagasi tõi.
ja 3. koha Silver Arrak. Täiskasvanute
Noortejuht
hulgas tõi Viljar Tõnutare meile vajaliku
ÜLLAR PÕLD
punkti. Klubidevahelises arvestuses
saavutasime 5. kohta.
Jäime kohale veel
üheks ööks, et näha
öösel
toimuvat
päästemeeskondade
võistlust. Kuna jää
hakkas telgi läheduses
lagunema, kolisime
oma laagri kaldale
lähemale.
Sõime
vihmasajus suppi,
vaatasime “vigastatu”
ülesvinnamist mööda
jääseina ja tundsime
rõõmu, et meiega on
Fotograaf Jaan Künnap.
kõik korras.

SAUE NOORED OLID JÄÄ PEAL!
17-ndal märtsil osalesid Saue
Noortekeskuse Matkaklubi liikmed Jaan
Künnapi Alpinismiklubi jääronimise
võistlustel Rannamõisas. Kohale läksime
juba päev varem, et läbi viia viimane
treening ja näidata kaaslastele, kuidas käib
libedal jääseinal kasside ja kirkaga
ronimine. Esimesed oskused tulevad ruttu,
kuid kulub aastaid, et hakata usaldama
oma sõpra-julgestajat. Julgestaja oskustest
sõltub, et ronijaga viieteistkümne meetri
kõrguselt lahtikukkumisel õnnetust ei
juhtuks.
Õhtul panime jääpuuridega merejääle telgi
püsti ja algas esimene külm ööbimine - ei
mingit soojendavat lõket. Kasin õhtusöök
valmis priimuse peal.
Võistluspäeva hommikul toimus oma
oskuste väga kriitiline hindamine. Selle
tulemusel julgesid võistlustulle astuda
kolm Noortekeskuse esindajat. Noorte

helisignaaliga sellest ise märku. Seadme enda
tööiga on normaal-tingimustes umbes 10
aastat. Suitsuandurit tuleks kontrollida üks
kord kuus, vajutades testimisnupp umbes
viieks sekundiks alla, mille peale andur peab
andma häiresignaali.
Päästeamet sellel aastal käivitanud kampaania
„ Kodud tuleohutuks!” Projekti raames viib
Põhja-Eesti Päästekeskus läbi kodukülastuste
kampaania. Kodukülastused toimuvad
inimeste sooviavalduse alusel ning lähtuvad
nende individuaalsetest vajadustest.
Päästekeskuse ekspert fikseerib kohapeal
olukorra ning koos eluaseme valdajaga
arutatakse võimalike lahendusi kodu
turvalisemaks muutmisel. Võimalike
tuleohutusalaste puudujäägite korral trahvima
kedagi ei hakata.
Kodukülastusteks saavad inimesed ennast
registreerida päästeala infotelefonil 1524,
või Põhja-Eesti Päästekeskusesse laekunud
kirjaliku sooviavalduse alusel.
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EMAKEELEPÄEVAD SAUE GÜMNAASIUMIS
Kas siis selle maa keel
laulu tuules ei või
taevani tõustes üles
igavikku omale otsida?
(Kr J Peterson)
III õppeveerandi kahel viimasel nädalal
toimusid Saue Gümnaasiumis mitmed
emakeelepäevaga seotud üritused:
viktoriinid, omaloominguvõistlus,
olümpiaad, kõnevõistlus, etlejate
konkurss, pidulikud aktused jne. Tegevust
jätkus kõigile – nii suurtele kui väikestele.
Algklassiõpilased pandi proovile
etteütluse kirjutamises, igast klassist valiti
ka kolm kaunima käekirjaga kirjutajat.
Olümpiaadil selgitati välja iga klassi parim
emakeeletundja. 12. märtsil toimunud
etlejate konkursil olid parimad KarmenMaria Kotter ja Jako Mark Lakspere (1.
kl), Janno Maivel (2. kl) ning Margarita
Mugamäe (3. kl). Kaie Mari Hanikat oli
parim võõra teksti esitaja.
Nemad esindavad oma kooli ka Harjumaa
etlejate konkursil.
Põhikooli parimad emakeeletundjad võtsid
osa viktoriinist ja omaloominguvõistlusest.
Sel aastal jagati preemiaid kirjandusþanrite
alusel. Tunnustust leidsid nii parima
kriminaaljutu, näidendi, luuletuse,
muinasjutu, novelli, arutluse kui ka jutu
kirjutajad. Keskkooliõpilaste hulgast sai
preemia Pille-Riin Tammela oma väga
heade omaloominguliste esseede eest.
9.- 12. klasside kõnevõistluse I voorus
võttis 11 osavõtjat sõna teemal: „Kuhu
lähed, eesti haridus?” Võistlejate tase oli
ühtlaselt hea, nii et otsustavaks sai eelkõige
teine voor, mille kõne tuli kohapeal ette
valmistada. Esinejad olid väga tublid – nii
antigi välja mitu eripreemiat (parim
kõnetehnika – Anneli Lepp, parim
debütant – Birgit Mones, lihtsa ja selge
sõnumi edastaja – Kerstin Meresma,
vahetu suhtlemine publikuga – Ragnar
Uustal). Ka sel aastal olid õpetajad ja
õpilasþürii ühte meelt. Seega pälvis 10. b
klassi õpilane Margus Reimann nii kooli
Kuldsuu kui ka Cicero tiitli.
Emakeeleüritused päädisid 14. märtsil
pidulike aktustega. Põhikooliaktusel sõna
võttes pani emakeeleõpetaja Tiia Niggulis
kõigile teismelistele südamele, et ka arvuti
taha istudes ei ununeks ilus emakeel. 8. b
klassi näidendit „Pildikesi „Kevadest””
(juhendas õp Piret Uulma) vaadates võis

aga veenduda, et eks see oma keel ja
kultuur ole armas ka tänapäeva noorele –
tuleb vaid osata õigest nurgast läheneda.
11. klasside dokumentaalnäidend
„Ärkamisaja uus tulemine” pani kindlasti
nii mõnegi keskkoolinoore Koidulale,
Jannsenile, Jakobsonile või Kreutzwaldile
teise pilguga vaatama. Oli ju

emakeeleõpetaja
Piret
Uulma
juhendamisel esitatud näidend tõeline
sümbioos meie vanast ja uuest ajast. Anneli
Lepa kokku pandud tekst ja noorte
näitlejate mäng võeti publiku poolt väga
soojalt vastu.
INNA PAJOS
Saue Gümnaasiumi emakeeleõpetaja

Saue Gümnaasiumi edukad õpilased
Harjumaa olümpiaadidel ja
võistlustel veebruaris 2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anni Ruul 7 B emakeeleolümpiaad
Ahto Salumets 8 B keemiaolümpiaad
Matti Silla 8 B keemiaolümpiaad
Liina Tamme 9 A matemaatikaolümpiaad
Seidi Soomets 10 C bioloogiaolümpiaad
Hedi Tammik 12 B bioloogiaolümpiaad
Rait Liiv 12 B matemaatikaolümpiaad
Kadi Saar 10 C bioloogiaolümpiaad
Katriin Allik 12 A bioloogiaolümpiaad
Joanna Artjomenko 8 C
konkurss „Aken/väravad Euroopasse”
11. Sander Arukaevu 12 A geograafiaolümpiaad
12. Liina Raudva 12 B bioloogiaolümpiaad
13. Kairit Ehala 12 B bioloogiaolümpiaad
14. Estelle Saavaste 3 A
3-ndate klasside õpioskuste olümpiaad
15. Allar Aasjõe 3 A
3-ndate klasside õpioskuste olümpiaad
16. Albert Suur 3 B
3-ndate klasside õpioskuste olümpiaad
17. Karin Nappus 5 A teatesuusatamine
18. Marliis Odamus 5 A 5 kl. tüdrukud
19. Annaliise Kalamees 5 B
20. Eva Martina Põder 5 B
21. Merke Pilve 8 A teatesuusatamine
22. Iti Lee Neuhaus 8 B 8-9 kl. tüdrukud
23. Laura Soosalu 8 C
24. Daniela Mona Lambin 9 A
25. Andreas Jõgiste 7 C
teatesuusatamine
26. Simo Andre Kadastu 7 C 6-7 kl.poisid
27. Markko Moisar 7 C
28. Mikk Kalamees 7 A
29. Laur Uusmägi 9 A teatesuusatamine
30. Rauno Neuhaus 9 C 8-9 kl. poisid
31. Erik Pirn 9 B
32. Edgar Lavretsov 9 C
33. Roland Tammela 1 A teatesuusatamine
34. Jürgen Peterson 10 A 10-12 kl.poisid
35. Karel Israel 11 B
36. Siim Märtmaa 12 A
37. Liina Raudva 12 B teatesuusatamine
10-12 kl. tüdrukud
38. Kätlin Tomberg 10 A
39. Kristi Randma 11 A
40. Rebeka Plees 10 B
41. Evely Randma 7 B teatesuusatamine
6-7 kl. tüdrukud
42. Laura-Liis Mik 6 C
43. Inger Kitt 7 C
44. Kristel Vist 6 A

I koht
I koht
I koht
I koht
I koht
I koht
II koht
II koht
II koht
II-III koht
III
III
III
III

koht
koht
koht
koht

III koht
III koht
I koht

I koht

II koht

II koht

II koht

II koht

III koht
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MÄLUMÄNG

SAUE KILB-2007
Saue linna võistkonna edukas esinemine üleriigilisel Maakilval
tekitas soovi mälumängu turniir ka Sauel käima lükata. Tänaseks
on asi niikaugel, et võib teada anda järgmist:
Saue kilb - 2007 toimub!
Rafael Amos
Kavas on korraldada neli vooru ning superfinaal, kus võistlevad
eelringides kaks enim punkte kogunud võistkonda. Võistkonna
suuruseks on maksimaalselt neli inimest. Komplekteerimisel piire pole,
mängijad ei pea esindama ühte asutust, ettevõtet, perekonda või MTÜd.
Iga voor on jaotatud kaheks poolajaks. Igal poolajal esitatakse viieste
blokkidena kakskümmend küsimust. Seega kokku nelikümmend. Viis
viimast küsimust on varia.Teised teemad:ajalugu, poliitika, geograafia,
loodus, teadus, tehnika, sport, kirjandus, kunst, teater, muusika, kino.
Küsimused koostab ja mälumängu juhib Tenno Sivadi.

31. märts 2007

Võistluse eelvoorud toimuvad Saue Gümnaasiumi söökla
söögisaali ruumides.
Esimene jõukatsumine leiab aset 25. aprillil kell 19.00.
Järgmine voor on 30.mail.
Sügisringide täpsemad kuupäevad teatatakse täiendavalt.
Osavõtutasu ei ole ning kõik osalejad saavad temaatilise meene,
võitjad karika ja medalid.
Inglise vanasõna ütleb, et kaks pead on parem kui üks. Saue rahvatarkus
lisab sellele, et neljas peas on
tarkust eeldatavalt ikka rohkem
kui kahes.
Tõsist ajude raginat osalejatele
ja kiibitsejatele pöidlad pihku.
Fotol: Saue linna mälumängu
võistkond,kes üleriigilisel
omavalitsuste mälumängul
Maakilb 2006-2007
saavutasid Supefinaalis
7.koha.

VASTUSED EELMISES LEHENUMBRIS AVALDATUD KÜSIMUSTELE
Mälumängu kodulehelt
1. Memphis, Egiptuse vanim pealinn, eg. k. – Hetka-Ptah (Hwt-Ka-Ptah) ehk
Hikupta, mis tähendas ‘jumal Ptahi hinge (Ka) maja‘. Ptah oli Memphise peajumal
2. Aleksander Suvorov
3. Paul I, Aleksander II 1801, 1881
4. Tallorahwa postimees
5. Kernave Asub Vilniuse ja Kaunase vahel; sealkandis on ka Leedu teine
pealinn – Trakai. Elava arheoloogia keskus. Viis linnamäge, arheoloogiamuuseum.
6. Bartolomeo Vanzetti, Nicola Sacco
Arreteeriti süüdistatuna Massachusettsi kingakompanii palgaametniku ja valvuri
mõrvas ning 15000 US$ röövis. Tõendeid vähe, aga mõlemad olid anarhistid ja
mõisteti süüdi, hukati 1927. Ülemaailmne protest. 1977 kuberner Michael Dukakis
tunnistas kohtu vigu ja puhastas nende nimed. NL-s oli pliiatsitehas.
7. Vaira Vike-Freiberga
8. Bütsants.
Nika ülestõus toimus aastal 532 pKr kui valitses Justinianus I
9. Suhkur (suhkrupeedi melass)
Kesk-Euroopa ja Vahemeremaad valmistavad viina põhiliselt viinamarjadest aetud
piirituse baasil, kasutatakse aga ka teisi tooraineid, nt erinevad aedviljad või
suhkruroog
10. Ðilling
Ida-Aafrika ðilling võeti 1921 kasutusele Briti Somaalimaal. Kasutavad ka dollarit
ja eurot, erilist valitsust pole, segadus.
11. Fugu; kerakala
12. Kuskus
Kirjapildiks on vahel ka cuscus (couscous) või araabiapärane kseksou.
13. Aed-harakputk
Sarikaliste sugukonna harakputke perekond.
14. Mustviires
15. Näsiniin
Daphne mezereum; naeseniinepuu, nasinad, küüvits, surmalill.
16. Timor
Nii saare iseseisva riigi osa koos Ocussi enklaaviga kui Indoneesiale kuuluv osa;
pindala 33 600 km2, elanikke u 1,5 milj.; kõrgeim tipp – Ramelau, 2960m (2920m)
17. Krishna
On kasutatud ka kirjapilti Kistna jõgi.
18. Lööne mõis
Valjala vald/kihelkond Saaremaal. Debora Vaarandi poeemist ”Talgud Lööne
soos” 1946 on saanud sõnad Raimond Valgre “Saaremaa valss”.
19. Panama
Provintsi pealinn La Palma.
20. Kars
Türgis, armeenlased peavad oma linnaks; on kuulunud Venemaa ja N.Liidu
koosseisu, lepinguga anti Türgile; Karsis ja Erzerumis oli kunagi ka arvestatav
eestlastest väljarändajate koloonia.
21. Pralinee
Nimi tuleneb Prantsuse marssalist du Plessis-Praslin‘ist; põhiliselt kasutatakse
India pähklit; pralinee komme võib osta igast hästivarustatud toidukauplusest.
22. Merike Johanson
23. Horvaatia
Josip Runjanin, Lijepa naða domovino (Meie kaunis kodumaa), sõnad Antun
Mihanovic.

24. Raamatu
23.aprill on raamatupäev.
25. Hector Berlioz, 1803-1869
26. Enrico Fermi
Fermionid.
27. Richard von Krafft-Ebing
28. Heeliumi avastamine
Pierre Jules Janssen ja Sir Joseph Norman Lockyer teatasid uue elemendi
avastamisest (Päikese atmosfääris) praktiliselt üheaegselt 1868.a, Pariisi TA lasi
vermida medali.
29. Georgi Berijev Berijaðvili
30. Anand
Vishwanathan Anand, ananda tähendab sanskriti keeles taevalikku rõõmu ja õnne
31. Val d’Isere
Prantsusmaal veel Chamonix (M) ja Megeve (N).
32. Indianapolise ringrada
33. Tanith Belbin, Benjamin Agosto
Torinos 2006 OM-hõbe jäätantsus. TB sünd. Kanadas, sai USA kodanikuks
31.12.2005. Treenerid Igor Shpilband ja Marina Zoueva – samad kes meie
Grünberg-Rannal.
34. Praha Sparta
Tðehhi kõrgliiga on Premier Liga, kannab nime Gambrinus Liga; pärast sõda
Mitropa ”taaselustati” kuid endist taset ja tähendust ta ei saavutanud; 1964 võitis
Praha Sparta selle sarja kolmandat korda; 1893 Kralovske Vinohrady;
Suvestaadion – Letny stadion.
35. Noah Ngeny
36. Hilje Murel
Ugala näitleja, sünd. 1975. Peaosa „Marilyn’is”.
37. Bambi
38. Ridley Scott
Eelmine koos Russell Crow´ga “Gladiaator”, tuntumaid filme “Alien” 1979,
“Blade Runner” 1982, “Thelma & Louise” 1991, “1492 : Conquest of Paradise”
1992, “Hannibal” 2001.
39. Vello Lattik
40. Essee
41. Simson Seakülast
Aivar Simson. 1. pilt: Türannosaurus. Sitsiv till. Viisakas noku. U. 1993. Pronks.
42. Karje, Edvard Munch
43. Ivan Aivazovski
1817-1900, sündis armeenia perekonnas Krimmis, Feodossias, armeeniapärane
nimi Hovhannes (ka Ovanes) Aivazjan.
44. Kajaani
45. Margus Kappel
Ruja. Rannap oli ära ning ansamblit vedasid Kappel (mängis 1975-80) ja Nõgisto.
46. Jan Uuspõld
47. Helikon
48. Tiit Aleksejev
49. Heinrich
50. Peep Sarapik, Juhan Liiv
Enamik Sarapiku laule ongi kirjutatud J.Liivi ja H.Runneli tekstidele.
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Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringud,
arutas sotsiaalvaldkonna eelnõusid, esimese
lugemise läbis Saue linna ametiasutuste
struktuuri ümberkorraldamise eelnõu,
registreeriti uus fraktsioon.
Saue Linnavolikogu V koosseisu 17. istung toimus
15. märtsil 2007 ja päevakorras olid järgmised
küsimused.
1. Saue linna Vana-Keila mnt 4A kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine.
/ 12 poolt- ja 3 vastuhäälega otsustati eelnõu vastu võtta
otsusena nr. 92/.
Detailplaneeringuga lahendatakse Kadaka elamukvartali
Loodeosa hoonestamise lõpuleviimine. Määratakse
kruntide piirid, nende hoonestusõigus ning teed ja
tehnovõrgud. Detailplaneering põhineb 2004.a
muudetud üldplaneeringul, keskkonnamõju strateegilisel
hindamisel ja keskkonnaseisundi eksperthinnangul.
Vana-Keila mnt 4A kinnistu kavatsetakse hoonestada
valdavalt 1- korruseliste ridaelamutega, milledele
lisanduvad kuni 8 m kõrgused ühepere-elamud ( 6 tk ) ja
kuni 10 m kõrgused
ridaelamud garaaþidega soklikorrusel ( 3 tk ). Lisaks
sellele on üks krunt ette nähtud perspektiivis
lasteasutusele.
2. Saue linna Kütise tn 8 detailplaneeringu
vastuvõtt ja avalikustamine.
/14 poolt- ja 1 erapooletu häälega otsustati suunata
eelnõu volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ja võtta
eelnõu uuesti päevakorda volikogu järgmisel istungil ja
siis juba otsustamise eesmärgil ilma arutelu avamata/.
3. Saue linna Ladva tn 1a kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine.
/12 poolthäälega otsustati vastu võtta eelnõu otsusena
nr. 93/.
Detailplaneeringuga muutetakse maaüksused
( kat nr. 72701:002:1630 4379 m ja 72801:002: 468 m )
sihtotstarbega transpordimaa sihtotstarbeks ärimaaks.
Ladva tn 1A detailplaneeringuga muudetakse Saue linna
üldplaneeringuga määratud üldkasutatav haljasmaa
perspektiivseks äri ja teenindusettevõtete maaks.
Detailplaneeringuga määratakse hoonestusõigus
kauplusehoonele. Lahendatakse tehnovõrgud.
Sealhulgas olemasoleva kanalisatsiooni survetorustiku ja
elektri maakaablite ümbertõstmise. Samuti antakse
liikluskorralduse ja autode parkimise lahendus.
4. Saue linna ametiasutuse struktuuri
ümberkorraldamine, koosseisude ja ametnike
ametikohtade nimetuste kinnitamine.
Ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni, kõikidel teistel komisjonidel esitada
ettepanekud juhtivkomisjonile.
5. Saue Linnavolikogu 20. märtsi 2003.a. määruse
nr. 10 „Saue linna lastetoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord” muutmine.
Ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.
6. Saue Linnavolikogu 23. jaanuari 2003.a. määruse
nr. 6 „Bussiliinil nr 190 ja elektriraudteel
sõidusoodustuste kehtestamine” muutmine.
Ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.
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7.

Saue Linnavolikogu 17.märtsi 2005.a. määruse
nr. 50 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord” muutmine
Ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.
8. Sotsiaalteenuste võimaldamise üldise korra
kehtestamine Saue linnas
Ühehäälselt otsustati suunata eelnõu volikogu sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni.
9. Bussiliini nr. 190 töö korraldamine 2007. aastal
Eelnõu lükati tagasi.
10. Välislähetus
/ühehäälselt otsustati vastu võtta eelnõu otsusena nr. 94/.
Saue linnapea Ero Liivik lähetati 21. märtsist kuni
22. märtsini 2007.a. sõpruslinnas Vangaþis toimuvatele
üritustele.
11. Fraktsiooni registreerimine
/ 9 poolt- ja 5 erapooletu häälega otsustati eelnõu vastu
võtta otsusena nr. 95/.
Registreeriti Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon,
esimees Valdis Toomast, liikmed Urmas Viilma,
Monika Liiv, Rainer Ðternfeld.
12. Info
12.1 majanduslike huvide deklaratsioonide täitmine
Kõik volikogu määrused ja otsused
on avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär
Linnavalitsus kinnitas
projekteerimistingimused, võttis arvele
sihtotstarbeliselt laekunud summad, eraldas
ühingutele raha, arutas sotsiaalküsimusi ja
volikogu eelnõusid, otsustas kaubandustegevuse registreerimise, nõustus lepingute
sõlmimisega.
Linnavalitsuse kaheksas istung toimus 21. märtsil ja
päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Volikogu otsuse eelnõu „Ärma detailplaneeringu
algatamisest keeldumine”
Otsustati suunta eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
2. Tule tn 13 laohoone gaasiühenduse
projekteerimistingimuste kinnitamine
/korraldus nr. 96 /. Kinnitati AS Arco Color laohoone
gaasiühenduse projekteerimistingimused.
3. Muskaadi 17 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr. 97/.
4. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr. 98/.
Toetust eraldati:
•
MTÜ-le Saue Folk 16 000 krooni Saue Gümnaasiumi
C-segarühma osavõtukulude katteks Ungaris toimuvast
folkloorifestivalist.
•
Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saue
Piirkonnale 2 000 krooni I poolaasta ürituste
korralduskulude katteks.
•
Taimetoitlaste Ühingule Vegetaris 1 000 krooni
terviseloengute läbiviimiseks.
•
MTÜ-le Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester 25 400
krooni, sellest:
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20 000 krooni linna noorte puhkpillimängijate
osavõtukulude katteks osalemisel SoomeEesti laulupeol;
5 400 krooni Viljandi Muusikakooli külastuse ja
Ugala teatrikülastuse korralduskulude katteks.
•
Eesti Meestelaulu Seltsile 57 000 krooni Saue
Poistekoori osalemiseks üleriigilises laululaagris ja
rahvusvahelisel festivalil Slovakkias.
•
Saue Naisseltsile 6 500 krooni, sellest:
4 000,00 krooni linnarahvale kevadpeo
korraldamiseks;
2 500 krooni konkursi „Saue laululaps“ tänukirjade
valmistamiseks.
•
Saue Linna Lastekaitse Ühingule 7 000 krooni
fotosessiooni läbiviimiseks.
•
Noorteühendusele ELO 14 314 krooni Saue klubi
osalemiseks üleriigilistel üritustel ja klubi töö
korralduskulude katteks.
•
Huvikeskuste Juhtide Kogule HAKK toetust 1 500
krooni Margus Reimanni osavõtukulude katteks ansambli
„Sõleke“ koosseisus rahvusvahelisest tantsufestivalist.
5. Saue linna lipu heiskamine /korraldus nr. 99/.
Otsustati heisata Saue linna lipp alaliselt linnavalitsuse
hoone esisel alal.
6. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine /korraldus nr. 100/.
Eelarve tulude ja samas ka kulude osa suurendati kokku
1 167 460 krooni võrra.
Saue Muusikakoolile: 10.aastapäeva CD-plaadi
trükkimiseks 5 000 krooni
Festivali „Visioon” ettevalmistamiseks 20 000 krooni
Muusikakoolide konkursside korraldamiseks 20 000
krooni
Saue Huvikeskusele Setu kultuuri tutvustamiseks
1 500 krooni
Riigikogu valimistega seotud kulude katteks
30 960 krooni
Saue lasteaiale „Midrimaa” põhivarade soetamiseks
300 000 krooni
Kohalike teede investeeringuteks 690 000 krooni
Puhkepargid 100 000 krooni
7. Volikogu määruse eelnõu „Tänavanimede
määramine”
Otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse.
8. Aadresside (kohanimede) määramine
/ määrus nr. 4 /.
Määrati Saue linnas Räni kinnistu detailplaneeringuga
( AB Stuudio Beeta Töö nr 01B-2006) ja Tõkke 8B
kinnistu detailplaneeringuga (OÜ talone Töö nr TA02024)
moodustatud maaüksustele uued aadressid.
9. Väiketraktorite rendihinna kehtestamine
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele.
10. Erandkorras 2006.a jõulutoetuse maksmine
/korraldus nr. 101/.
Erandkorras maksti tagasiulatuvalt 2006.aasta eest
jõulutoetust 9 kodanikule a 200 krooni.
11. Kaubandustegevuse registreerimine
/korraldus nr. 102/.
Majandustegevuse registris hulgikaubanduse tegevusalal
tegutsemiseks registreeriti:
•
Saue Production OÜ (11328235), Tule tn 24A, Saue
linn, maitseainete tootmine, tegevuskoht ladu.
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•
Santa Maria AAS (11305748), Tule 24A, Saue linn,
maitseainete tootmine, tegevuskoht e- kaubandus.
Majandustegevuse registris toitlustamise tegevusalal
tegutsemiseks registreeriti:
•
RK Teeninduse OÜ (10588218), Nurmesalu 9, Saue
linn, soovitakse müüa toitu ja jooke (v.a. alkohoolsed
joogid), tegevuskoht Saue Gümnaasiumi söökla.
12. Hooldaja määramine /korraldus nr.103/.
13. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine
/korraldus nr.104/.
Ajavahemiku jaanuar kuni märts 2007.a. eest otsustati
välja maksta eelkooliealise koduse lapse toetused
summas 155 150 krooni.
14. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr.105/
Sünnitoetust maksti 6-le lapsevanemale a 6 500 krooni.
15. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr. 106/.
Sotsiaaltoetust maksti 35-le kodanikule kokku summas
28 546, 20 krooni.
16. OÜ Saue Vesi 2006 a majandusaasta aruanne
/korraldus nr. 107/.
Kinnitati OÜ Saue Vesi 2006. aasta majandusaasta
aruanne, mis lisatakse Saue linna 2006. aasta
konsolideeritud aastaaruandesse.
17. Lepingute sõlmimisega nõustumine /korraldus
nr.108 /.
Linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Õnnitleme!
HERTA PÕLDMÄE
ANETTE ARULEPP
EINO METS
ARTUR TRUSS
HENRIETTE KIVILO
KLAVDIA SINITSÕNA
ILSE AURELIE RÄGAPART
MARTA PIIN
HELJE KUUS
ANTS KIPPAR
EEVI TRUUSA
UNO TÜRK
JEVGENI SARING
ALEKSEI VASSILKOV
EEVI HEINSALU
ELGI ÄRM
REIN VEELAID
HEINO TAMMSALU
HELLE-MAIRE OJAVEER

94
93
93
90
89
86
83
82
82
82
81
81
81
75
70
70
70
70
70
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HARJUMAA JA LOODE – EESTI REGIOONI
KLAVERIMÄNGIJATE KONKURSS SAUEL.
10. märtsil 2007.a toimus Sauel
esmakordselt Harjumaa ja Loode - Eesti
regiooni muusikakoolide vaheline
klaverimängijate konkurss. Konkursist
võttis osa üle 100 noore pianisti ja õpetaja.
Harjumaal on rohkearvulise klaverimängijate konkursi läbiviimise kohta väga
raske leida. Saue linn osutus parimaks
kohaks tänu suurele saalile ja uuele
kontsertklaverile.
Konkurss oli eelvooruks vabariiklikule
konkursile ja lindivoorule. Võisteldi neljas
vanuserühmas: kuni 10.aastased,
11.-12.aastased, 13.-14.aastased ja 15.a ja
vanemad.
Mängijaid hindas þürii, koosseisus: Marju
Roots Tallinna Muusikakeskkoolist, Inga
Arro Vanalinna ja Tallinna G. Otsa nim.
Muusikakoolist ning Kadri Malm Tallinna
Muusikakoolist.
Alustati kell 11.00 noorema vanusegrupi
esinemisega.
Esimeses vanuserühmas osales rekordarv
õpilasi - 44.
Selle vanusegrupi (kuni 10.a) tase oli
ühtlaselt hea, anti välja rohkem auhinnalisi
kohti ning tõsteti esile ka kõige rohkem
mängijaid.

Kõige tugevamaks pidas þürii
13.-14.aastaste vanusegruppi.
Kõik osavõtjad said kuulatud kella
kaheksaks õhtul. Zürii jaoks ole see pikk,
kuid huvitav tööpäev. Positiivseks
üllatuseks oli mängijate mitmekesine
repertuaar. Meeldivalt kõlas Eesti uute
heliloojate Riine Pajusaare ja Katrin HallikRebase looming.
Häid tulemusi saavutasid ka Saue
Muusikakooli õpilased ja õpetajad:
Vanuserühmas kuni 10-aastased:
Eliise Lind
III koht, osaleb II voorus
õp. Gerli Kirikal
Johhan Rosenberg
tänukiri kava väga hea esituse eest, osaleb
II voorus, õp. Terje Mäss
Vanuserühmas 11- 12 aastased
Elis Piirsalu
tänukiri kava väga hea esituse eest, osaleb
II voorus, õp. Gerli Kirikal
Vanuserühmas 13-14 aastased
Carol Männamets
tänukiri kava väga hea esituse eest, osaleb
II voorus, õp. Elina Seegel
Kristel Palts
tänukiri pala hea esituse eest

1. aprillil kell 13.00
Saue koolimajas

MUUSIK
AHUVILISED
MUUSIKAHUVILISED

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
7. 8. ja 21. aprillil

Teisipäeval, 3. aprillil 2007.a.
kell 18.30
OLETE OODATUD
SAUE GÜMNAASIUMI SAALI

Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia magistri
Naily Saripova (klaver)
kontserdile.
Juhendaja EMTA prof.
A. Juozapénaité- Eesmaa

Kavas:
J.S.Bach, R. Shumann,
L.V.Beethoven.
Kontsert kahes osas.
SISSEPÄÄS TASUTA!

Õp. Elina Seegel
Linda Kanter
tänukiri kava väga hea esitamise eest,
osaleb II voorus, õp. Terje Mäss
Sellel aastal toimusid Harjumaal ka vaskja puupuhkpillimängijate vabariiklike
konkursside eelvoorud. Väga hästi läks ka
Saue Muusikakooli õpilastel:
Trompeti erialal
Joonas Praks, õp. Jaak Oserov
osaleb II voorus
Trombooni eriala
Oliver Povel- Puusepp
õp. Tõnu Soosõrv, osaleb II voorus.
Palju õnne kõigile osavõtjatele!
Suur tänu Tarmo Pajusaarele salvestamise
ja Saue Muusikakooli kollektiivile konkursi
korraldamise eest.
Täname teotuse eest: Harjumaa
Omavalitsuste Liitu ja Kultuurkapitali
Harjumaa Ekspertgruppi.
KRISTIINA LIIVIK
Saue Muusikakooli direktor
Harjumaa Muusikakoolide
konkursside projektijuht.

Aprillikuu toiduraha Saue
Gümnaasiumis on:
1.-9. klass
80 krooni
10.-12. klass 280 krooni
Toiduraha palume tasuda
RK Teeninduse OÜ arvele
Hansapanka (kood 767) a/a
nr. 221018424457 29.märtsiks.
Selgituse osas palume kindlasti välja
tuua lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas 2. aprillil. kella 7.45-9.15 ja
13.30-16.00
Palume kindlasti registreerida sööjaks
ka nendel, kes soovivad hiljem maksta.
Antud aegadel saab sööklas pikendada
ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada
toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 65 96 068
Küsimuste ja ettepanekute
korral helistada
telefonil 69 92 039
(söökla juhataja Ülle Jahesalu)
RK Teeninduse OÜ
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“Kirjakast”
„Saue Sõnale” artikli
põhjal, mis ilmus lehes nr.5
„Jäätmevedu Saue linnas”
AS Cleanaway
Avaldan alljärgnevalt enda seisukohti:
Olen 84.aastane, elan oma pisikeses majas
väga tagasihoidlikku vanurielu. Mul on aed
ja majas puuküte. Jäätmeteks ei kogune
midagi muud kui ainult need kileümbrised,
millesse on pakitud toiduained. Kaalusin
oma ühe kuu jäätmed ära, sain maksimaalselt 400 grammi.
Lepingu Cleanawayga sõlmisin 09.10.
2006, kui kampaania algas, sest kõlakas
käis, et on sunduslik. Pole aga seda siiani
kasutanud – lihtsal põhjusel, et musta kotti
pole midagi panna. Osa parematest kogunenud kotikestest läheb ka mul endal suvel
tarvis.
Pangas arvel mul raha pole, pensioni saan
sularahas postkontorist. See johtub sellest,
et Evea panga pankrotiga jäin mitme kuu
pensionist ilma ja nüüd panka enam ei
usalda. Enne seda, Siim Kallase
rahareformiga, tehti täielikult vaeseks kõik
pensionärid. Nii on meie riik oma eakate
inimeste eest „hoolitsenud”.
Minuvanusel ei ole enam seda energiat, mis
oli paarkümmend aastat tagasi. Olen
väsinud ja tahan elada rahulikult, ilma
sekeldusteta. Minu tütrel on Pääskülas
maja, nädalavahetustel olen viinud peotäie
kilekotte sinna konteinerisse. Kas minul
vaba eesti vabal kodanikul on see keelatud?
Vahest küll ei saa aru, missuguses riigis ma
elan. Cleanaway artiklis ähvardatakse
rahatrahviga! Nüüd on siis minust tulemas
kriminaalkurjategija!
Saue linnas on mitmel kohal suured, kuid
väikse avaga prügikonteinerid, kuhu võib
panna teatud sorti jäätmeid. Kas see on
keelatud? Mina pole kusagile sokutanud
„althõlma” ega mänginud „prügijänest”,
mitte kunagi reostanud loodust!
Aga kuna mul tõesti on jäätmeid niivõrd
vähe, siis palun annulleerida leping AS
Cleanawayga, sõlmitud 09.10.2006.
Arvestage ka inimest!
Silvia Mägi (Puidu tn.9)
Sauel, 08.03.2007

Vastab Linnavalitsuse liige
Vello Toomik:
Siin on tegemist taolise üksikjuhtumiga,
mille oleks saanud lahendada koheselt, kui
vanaproua oleks täpsustanud olukorda ja
oma soove.
Samas on probleem muidugi laiem ning ei
hõlma ainult nn üksikjuhtumeid, mida on
ju alati.
Samas on vastu võetud seadus, olgu ta
meile nii vastumeelne või mitte selleks , et
panna toimima iga konkreetse kinnistu
omaniku kui jäätmetekitaja ja
jäätmevaldaja vastutus oma prügi
seaduslikuks käitlemiseks. Eks olnud
seaduseandja palav soov kaotada need
teede ja metsade ääres asuvad prügimäed
ja lõpetada see uusmitsuurinlus ära, mis
lubab looduselt mitte oodata armuande,
vaid anda talle käibekeeles nö.
„pasunasse”.
Saue linnas oleme andnud omal initsiatiivil
ja veidi ka seadust riivates erandkorras
kooskõlastusi kodanikele jäätmeveo
harvemaks perioodiks ja võimalusi ka
naabritele ühise lepingu sõlmimiseks.
Täiendavalt aga tahaksin tuua välja
üldisemalt kogu jäätmeprobleemi kohta
õiguskantsleri arvamuse.

tühjendamine võtab jäätmevaldajalt
motivatsiooni poetada oma prügi
naabermaja konteinerisse, tänavale või
põletada jäätmeid, mis ei ole ette nähtud
põletamiseks. Seetõttu on eriti oluline, et
kohalik omavalitsus reaalselt kontrolliks
kõiki erandeid. Iga mitteliitunuks lugemise
otsusega kaasneb omavalitsusele kohustus
tagada, et süsteemist tähtajaliselt välja
jäetud jäätmevaldaja täidaks oma
jäätmehoolduse korraldamisel kõiki
kehtivaid
keskkonnanõudeid.
Mitteliitunuks lugemine ei tohi saada
ettekäändeks jäätmete hülgamisele või
nõuetevastasele põletamisele.
Antud põhjustel leian, et konteineri
tühjendamine üks kord kuus ei ole üldjuhul
ebaproportsionaalselt koormav ka sellistele
jäätmevaldajatele, kes on valmis oma
jäätmehooldust ise korraldama.

Milline on Tule tänava
tulevik? Mis saab
asfaldiaukudest?

Vastuseks proua Mägi artiklile
esitame ka väljavõtte õiguskantsleri seisukohast, mis on välja
toodud 01.2007 märgukirjas
nr 7-4/061633/00700503
Tallinna linnapeale.
Jäätmeseaduse üheks olulisemaks
eesmärgiks on tagada, et korraldatud
jäätmeveoga liituks reeglina kõik
jäätmevaldajad. Lähtuvalt „saastaja
maksab” põhimõttest tuleb igaühel oma
tekitatud jäätmete käitlemisega seotud
kulud kinni maksta. Lisaks on süsteemi
seisukohalt vajalik rakendada teataval
määral ka solidaarsuse põhimõtet, mis on
omane maksuõigusele – kinni maksta tuleb
mitte ainult oma prügistamine, vaid ka
süsteemi toimimine. Reeglina kõigile
üldkohustuslikul jäätmeveotasul on seega
ka regulatiivne funktsioon. Konteinerite
kohustuslik ja pidev perioodiline

Selliste küsimustega on linnakodanikud
pöördunud telefonitsi ja vestluste käigus
nii linnavalitsuse kui lehetoimetuse poole.
Kommenteerib abilinnapea
Mati Uuesoo:
Asfaldiaukudega on lihtne – lähevad ilmad
soojemaks ja loodus kuivemaks, hakkame
neid lappima ja parandama, seda ka Tule
tänaval. Suuremate ehitustöödega
alustatakse kõige halvemas seisukorras
oleval Tule tänava lõigul samuti 2007.
aastal, tee rekonstrueeritakse täielikult
ning praeguste kavade kohaselt rajatakse
sinna ka kõnnitee ja tänavavalgustus ning
torustik sadevete ärajuhtimiseks.
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Üheksandal märtsil
oli Päevakeskuse
külaline doktor
Galina Grossmann.
Päevakeskuse külastajatel oli võimalus
kuulata Galina Grossmanni muusikalist
etteastet, mis kõneles elust ja armastusest,
meestest – naistest ja loodusest. Klaverisaatja
oli Tatjana Fetissova, kelle esituses kõlasid
hingepuudutavad klaveripalad. Üks tund koos
nende suurepäraste inimestega andis meile
fantastilise elamuse.
Galina Grossmann on maailmas tuntud
teadlane, bioloogiateaduste doktor, üle 30
teadustöö autor bioloogia, inimbioloogia ja
ökoloogia alal. Suur töökogemus Teaduste
Akadeemia süsteemis, teadus- uuringud ürgse
Hatha-Joga süsteemi kasutamiseks lubasid dr.
Grossmannil koos teiste teadlastega luua
efektiivse ja inimliku ravi meetodid.
Grossmanni meetodeid kasutatakse edukalt
rasvaeemaldamise, enneaegse vananemise,
akoholi- ja nikotiinisõltuvuse probleemide
lahendamisel, lauluhääle seadmisel.
Uuringute tulemused on avaldatud teaduslikes
väljaannetes ja teaduskonverentside
materjalides. Galina Grossmanni teadustöödega saab tutvuda Teaduste Akadeemia
Raamatukogudes ( ka Tallinnas).

31. märts 2007

SAUE PÄEVAKESKUSE
APRILLIKUU ÜRITUSED
02. 04

11.00

03. 04

11.30

04. 04
05. 04

12.00
19.00

06. 04

19.00

09. 04
10. 04
11. 04

14.30
12.00
09.05

11.
12.
12.
13.
13.
18.

04
04
04
04
04
04

15.00
18.00
19.00
11.00
13.00
14.00

20. 04
20. 04
20. 04

13.00
16.00
18.00

23. 04
24. 04

14.30
09.49

24. 04
25. 04
26. 04

15.00
15.00
12.00

27. 04
27. 04

13.00
16.00

Naisansambel Rukilill ja Jüri Mänd esinevad
Diakooniahaiglas
Saku Päevakeskusega kevadkohtumine
(10.- krooni osamaks)
Invaru abivahendite tutvustus
Ühiskülastus Salme Kultuurikeskusesse.
Vana Baskini Teater: Ometi kord (sooduspilet 120.-)
Ühiskülastus Estonia kontserdisaali:
SUURE REEDE KONTSERT
Heldur Haldre tutvustab meile inimese aurapilte
Sünnipäevapidu erivajadusega inimestele!
RONGIGA SÕIDAME PALDISKISSE MATKAMA,
soovitatav käimiskeppidega (vajadusel võimalik
päevakeskusest laenutada). Omaosalus 25.- krooni
matkajuhi tasu, lisaks rongipiletid ning
toidukott enda tarbeks kaasa!
Saue Vabadusvõitlejate koosviibimine
Küüditatute vestlusring
Eesti Draamateatri ühiskülastus Kõik armastavad
Saue Linna Invaühingu koosolek
Seenioritants
Koolitus-seminar enesemassaþist! (palume oma
osavõtust teatada 11-ks aprilliks; kui osavõtjaid on
vähe, siis jääb koolitus ära)
Seenioritants
Vabastava hingamise sessioon
Ühiskülastus: Nõmme Kultuurikeskuses suur
GALAkontsert – Kevadkontsert (10.- krooni).
Esinevad ka Nõmme Päevakeskuse
Taidlejad, seenioritants!
Aroomiteraapiast, aroomiõlidest räägib Astrid
rongiga sõidame tutvuma Ingeri bastioni käikudega.
Tellitud giid, kohti piiratud arv, palume
registreerida! Pilet 15.- krooni, piletiraha palume
eelnevalt tasuda päevakeskuses!
Mare Liiger‘i loeng: dementsus ja Altzheimeri tõbi
Silvi Mänd loeng: ainevahetushäiretest
Naljakuu sünnipäevapidu koos Saku Päevakeskuse
erivajadustega inimestega!
Seenioritants
Seltsing Tammetõru koosviibimine

•••••• Psühhoterapeut Petra Poolamets vastuvõtt 20. ja 27. aprillil
Koondise 9-1, palume eelnevalt registreerida!
30. 04 KALLID KAASLINLASED, VAADAKE ÜLE OMA KAPID!
ALUSTAME PUHASTE JA TERVETE KASUTATUD RIIETE, JALANÕUDE,
MÄNGUASJADE JM. TARVILIKU KOGUMIST. SUUREMATE ASJADE
ÄRAANDMISSOOVIST JA KA OMA SOOVIDEST-VAJADUSTEST
PALUN ANDKE EELNEVALT TEADA PÄEVAKESKUSE TELEFONIL
659 5070, 50 87 872 (terve aprillikuu jooksul)
Minu taevas tähti palju
Vaata sulle näitan ma
Muusika MUST PÄRL
Minu hinges jälle valu
Mis siis et mitte minuga

KASUTATUD ASJADE JAGAMINE TOIMUB 3. MAIL
ALATES KELLA 10.00-ST!!!
PALUN JÄLGIGE ANTUD KUUPÄEVI, AINULT NIMETATUD AJAL VÕIB
TUUA KASUTATUD RIIDEID JA ESEMEID!
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Hokilahing
Kanadaga
20. märtsil toimus Premia jäähallis
HC Saue esimene rahvusvaheline
sõpruskohtumine ja kohe hoki
sünnimaa Kanada harrastajate võistkonnaga. Võistlus oli väga põnev ja
tasavägine ning lõppes seekord veel
kanadalaste võiduga 3:2.
Allan Pihlak
Võistlus algas meie võistkonnale igati
soodsalt. Kui aega oli kulunud 1minut ja
6 sekundit, viskas Eno Saar HC Saue
eduseisuks 1:0, hea söödu andis Kristjan
Lorenz. Edasi jätkus mõlema-poolsete
võimalustega mäng, kus rohkem õnne

Fotograaf: Maksim Krivorutsenko

oli kanadalastel: 11´48´´ - 1:1; 30´09´´ 1:2; 34´57´´ - 1:3.
III perioodiks tegi HC Saue treener
muudatusi viisikute koosseisus ja Saue
võistkond ründas üha raevukamalt.
Muudatused kandsid vilja. Korra päästis
väravapost külalised kindlast väravast,
kuid 43-dal mänguminutil jõuti sihile - Jüri
Paumets tegi seisuks 2:3, söötja Kaupo
Kaljuste.
40 sekundit enne kohtumise lõppu

Fotograaf: Maksim Krivorutsenko

Uisutamise õpetamine
läks edukalt ka sellel
koolivaheajal
Suuresti tänu Saue uisu- ja hokientusiasti Allan
Pihlaku järjepidevale agarusele toimus sellelgi
koolivaheajal uisutamise algõpetuse andmine
Saku ja Saue lastele. Ning ettevõtmine läks
suurepäraselt korda, ,jääl käis üle 240-ne lapse.
Korraldajad suutsid seegi kord organiseerida
bussiühenduse ja uiskude laenutamise. Lapsed ja
vanemad on meeleldi nõus jätkama treeninguid
klubis. Kui Saue linn ja Saku vald leiavad
võimalused toetada transpordi korraldamist, jätkub
aktiivne uisutamine laste rõõmuks ka tulevikus.
Tänusõnad toetajatele – Saue Linnavalitsus, Saku
Vallavalitsus, PR Firmareklaam, AS Toode.

vahetas Saue meeskonna treener
väravavahi kuuenda väljakumängija
vastu. Üks pealelöök järgnes teisele,
kord käis litter jälle väravapostis, kuid
lõpuvile kõlades püsis seis 2:3.
Parimaks mängijaks HC Saue poolelt
tunnistati Kristjan Lorenz, THK-88
kasvandik, endine HC Panter mängija.
Tänusõnad toetajatele – Saue
Linnavalitsus, Saue EPT, Remoluft AS,
AS Sami, AS Toode.
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Teadmiseks kaubanduse valdkonna ja
majutusteenuse ettevõtjale!

MEELDETULETUS
ETTEVÕTJATELE!
Ettevõtja, kes omab registreeringut majandustegevuse
registris, peab igal aastal esitama hiljemalt 15. aprilliks (alates
15. jaanuarist) kinnituse registreeringu õigsuse kohta!
Vormi ja juhendi leiab menüüvalikust Taotluste vormid
(vorm nr 18)! *
Majandustegevuse registris registreeritavate tegevusalade loetelu
leiad menüüvalikust Info
Ettevõtjal on nüüd ka lisavõimalus ise taotlusi sisestada ja
õigsust kinnitada!
Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus
registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada
elektrooniliselt! Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse
Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee teenused
ettevõtjale kaudu.
1. novembril kustutati registreeringud, mille õigsus oli kinnitamata
(majandustegevuse registri seadus § 26)! Ettevõtjal ei ole õigust
tegevusalal, mille registreering on kustutatud, enam tegutseda!
Vajadusel tuleb taotleda uus registreering! 382 ettevõtjat kustutati
MTRst, kellel ei jäänud ühtegi registreeringut. (17.11.2006).
Kontrollige, kas Teie ettevõte on ikka majandus-tegevuse registris
alles.
Kes elektroonselt registreeringuid ei tee, võib endiselt avalduse
esitada Saue linnasekretärile.
Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub tasuta. Esmakordse
registreeringu tegemise eest tuleb tasuda riigilõiv 300.- krooni.

1. juulil 2006 jõustus “Toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste
muutmise seadus”, mille põhjal peavad kõik toidu käitlejad
teavitama järelevalveasutust ettevõttest, kus toitu käideldakse.
Seoses eelnevaga on MTRi kaubanduse valdkonna ja
majutusteenuse vorme täiendatud. Igal ettevõtjal on kohustus (vt
kaubanduse registreerimise juhend) märkida tunnustamise osas üks
kolmest valikust, kusjuures teavitamise nõutavuse märkimiseks on
Lisas 21 toodud käitlemisvaldkonnad ja toidugrupid.
1. novembrist hakkavad majutusettevõtetele kehtima uued nõuded!
1. novembril asendub jõustuva turismiseaduse alusel majutusettevõtete tunnustamise kord majutusettevõtete registreerimisega
majandustegevuse registris. Muutuvad ka majutusettevõtetele
järkude andmise kord, mitmed majutusettevõtetele esitatavad
nõuded (täiendav info www.mkm.ee)! (28.10.2005)
Alates 1. jaanuarist 2006 tuleb kõigil tööturuteenust osutada
soovijatel ennast registreerida majandustegevuse registris.
NB! Kauplemisload kaotasid kehtivuse alates
16. aprillist 2005!
EDU ETTEVÕTLUSES!
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär
*Täiendav info Saue Linnavalitsuse kodulehelt ja internetist.

Aiasepp OÜ
!
!
!
!

Haljastuse projektid ja teostus
Tänavakivide paigaldamine
Aia piirete rajamine
Aedniku hooldusplaani
koostamine ja tööd

Info ja kontakt tel. 536 14 440

Erimell AS on õlide, määrdeainete ja erinevate autokaupade impordi
ning hulgimüügiga tegelev ettevõte.
Meie edukas ettevõttes töötab üle 40 inimese.
Seoses töömahu suurenemisega otsime meie Sauel, Sooja 4A
asuvasse esindusse

MÜÜA
LÕHUTUD
KÜTTEPUUD
TELLIMINE
TASUTA
LÜHINUMBRIL
1667
www.talumaa.ee

MÜÜGIESINDAJAT
MÜÜGISEKRETÄRI
Kellelt
!
!
!

ootame:
Soovi töötada tulemusele orienteeritud meeskonnas
Pühendumust
Eelnevat müügitöö kogemust

Erimell AS, Saue, Sooja 4a
www.erimell.ee
Tel: 5 019 836
E-mail: tiit@erimell.ee
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! JUUKSUR PILLE LALL TEATAB !
Uued kontaktandmed:

Tel: +372 56 319 199, +372 67 964 24 (äris)

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

T A S U TA !

Tel: 6700 055, 529 1109 Anne Olonen
nommest@online.ee, Tallinn-Nõmme, Jaama 14
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OÜ KALSEP otsib oma
meeskonda
C-kategooria autojuhte.
Info tel: 53 429 420

REKLAAM

OÜ Roadservice vajab
• LIIKLUSKORRALDUSTÖÖDE
JUHTI
• LIIKLUSKORRALDUSTÖÖLISI
Info tel: 52 52 489

31. märts 2007

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

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

