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Liiklusreguleerija või valgusfoor?
Saue Linnavalitsus palkas Tallinna Ringtee
Saue- Keila mnt Olerexi ristmikule
liiklusreguleerija!
Kristiina Kotter
avalike suhete juht
Esmaspäevast, 17. märtsist alustas Saue linna ühel kõige suurema
liikluskoormusega ristmikul tööd liiklusreguleerija. Turvalisuse
tagamiseks ja kiirendamaks Saue linnast väljuvate sõidukite
liiklusvoogu on Saue Linnavalitsus sõlminud kokkuleppe
Ühisteenused AS-iga liikluse korraldamiseks Tallinna Ringtee
Saue- Keila mnt Olerexi ristmikul.
Reguleerija on abiks sõidukijuhtidele suurema liikluskoormusega tundidel, hommikul kell 7.30-8.30 ja
õhtul 16.30-17.30.
Vajadus reguleerida sisse- ja väljasõitu linna piiril Tallinna
Ringtee Saue- Keila mnt Olerexi ristmiku on Saue linnas üleval
tulise küsimusena juba mitmel aastal. Olukorras, kus paljud Saue
linna elanikud töötavad väljaspool Saue linna ning väljapääsuna
Pärnu maantee ja Keila linna suunal kasutatakse just eelpool
mainitud ristmikku, on tekkinud pidevad autode järjekorrad ja
toimunud mitmeid avariisid.
„Oleme korduvalt pöördunud Põhja Regionaalse Maanteeameti
poole, kelle haldusalasse probleemne ristmik jääb, palvega leida
lahendus olukorra leevendamiseks. Ühe variandina soovisime
sealsel ristmikul näha ka valgusfoori kuid see mõte ei leidnud

! TEADAANNE !
SAUE MÄLUMÄNGUKLUBI KORRALDAB
SAUE LINNA 2008.A.
ESIVÕISTLUSED MÄLUMÄNGUS
Võistlused toimuvad neljas voorus järgmistel
kuupäevadel:
• kevadel: 23. aprillil ja 28. mail;
• sügisel : 24. septembril ja 22. oktoobril.
Võistkonna suurus on 4 inimest ja toimumiskohtSaue Gümnaasium. Voorude algus kell 19.00.
Kahel poolajal esitatakse kokku 40 küsimust.
Küsimused koostab ja kohtunikuna tegutseb
Hr. Tenno Sivadi.
Kutsume kõiki huvilisi aktiivselt kaasa lööma!
Saue Mälumänguklubi juhatus

positiivset vastukaja. Peale mitmeid kalkulatsioone ja võimaluste
kaardistamist leidsime ajutise lahenduse liiklusereguleerija
palkamise näol, nägime ette rahalised vahendid Saue linna
2008.a. eelarvet planeerides,“ põhjendab Saue linnapea Orm
Valtson. „Usume, et reguleerija kohalolu ja kaasabi
liiklusvoogude juhtimisel, tagab Saue elanikkonnale turvalise
väljasõidu.“
Liiklusreguleerijast Tallinna Ringtee Saue- Keila mnt Olerexi
ristmikul annavad sõidukijuhtidele märku teisaldatavad
infomärgid „Liikluse reguleerija“ Vana-Keila mnt ristmikust 0,3
km viadukti poole ja 0,3 km Keila poole.

! TEADAANNE !
Saue Male-Kabeklubi
korraldab Saue Linna
2008.a. individuaalsed
meistrivõistlused välkmales
(ajakontrolliga 5 minutit mõlemale mängijale)
neljaringilisena.
Võistluse loosimine ja esimese ning teise ringi
mängud toimuvad 7.aprillil k.a. algusega kell
18.00 Saue Päevakeskuses (Kütise tn.4).
Kolmanda ja neljanda ringi mängud toimuvad
14.aprillil algusega kell 18.00.
Meistrivõistluse kolme paremat autasustatakse
diplomite ja medalitega.
Ootame kõigi malehuviliste aktiivset kaasa
löömist !
Saue Male-Kabeklubi Juhatus

Saue Koolihaldusasutus võtab tööle

HOOLDUSTÖÖTAJA

1,0 ametikohaga. Tööaeg kokkuleppel.
Põhipalk 5 850.-kr/kuus.
Hoolas töötaja saab lisaks preemiat.

Lisa info tel. 65 96 519 Diana või
Koolihaldusasutusest Nurmesalu 9.

29. märts 2008

MÄLESTUSHETK

/ SAUE SÕNA – 280 / 3

Märts. 1949.
Külm, kõle ja nutune nagu enamik märtse läbi
sajandite siin paesel ja männivaigusel Eestimaal.
Aga toona segunesid looduse veed kibedate
inimpisaratega.

Öö varjus tulid kõike isamaalist
vihkavate ideedega täispikitud
olendid ja viisid Külmale maale
kümneid tuhandeid süütuid inimesi.
Imikutest raukadeni. Kõneldi
kulaklusest ja metsavendlusest.
Lubati helget homset ja veelgi
valgemat saia. Kuid pimeduse
jälkusest ei võrsu iialgi midagi helget
ning isamaja ahjusoe must leib on
meile alati olnus suupärasem rõhuja
lubatud maiusest.
Märts. 1949.
Meis taheti hävitada kodutunnet,
meis sooviti põrmustada lootus.
Siberisse küüditati paljud, puutumata ei jäänud pea ükski pere.

Tagasi koju jõudnuid oli võrratult
vähem. Ent neid oli siiski ja meile
andsid nad edasi sõnumi: ärge
kunagi kaotage lootust, sest
anastajad just seda ootavadki. Kel
haihtus lootus, see enam tagasi ei
tulnud.
Märts. 1949.
Märts. 2008.
Elame jälle Eesti Vabariigis,oleme
rippumatud ja vaatame lootusrikkalt tulevikku. Ning kui mõni
olmemure või perepahandus meie
meeli kimbutab, ärgem kaotagem
lootust. Nagu rõhuv enamus neist,
keda 59 aastat tagasi jäeti ilma
kodust, jäeti ilma lapsepõlvest, jäeti

ilma elust. Olgu mälestus neist
meie paleuseks tulevikku.
Märts. 2008.
Sauel on saanud kenaks kombeks
nii rõõmu- kui leinapäevadel
asetada lilli ja pärgi kiriku veeres
asuva mälestuskivi jalamile. Nii ka
seekord - üleriigilisel leinapäeval.
Nii mõtiskles Mälestuspäeval
Mälestuskivi juures Rafael Amos
Saue Linnavalitsuse poolt
süütasid mälestusküünlad ja
asetasid pärja linnapea Orm
Valtson, abilinnapead Mati
Uuesoo ja Rafael Amos.
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19. märtsi Linnavolikogu istungil andis
linnavalitsuse tegevusest ülevaate linnapea Orm Valtson
Linnavalitsuse istungitest on linnakodanikel ülevaade, sest kõigist seal
arutatud küsimustest on Saue Sõna oma lugejaid informeerinud. Tänases
lehes toome ära teemad, millistel linnapea volikogus peatus.
2008 aasta eelarve täitmine
TULUD (arvestuslik 16 %) 2 kuuga on laekunud 14,6%, sellest:
• Üksikisiku tulumaks ja maamaks 16%
• Omatulud
13%
• Riigieraldised
9%
• Muud tulud
30%
KULUD 2 kuuga kulutusi tehtud 12%, sellest:
• Eraldiste ja toetuste kulud
14%
• Tegevuskulud
12%
• Investeeringute kulud
13%
• Muud kulud
5%
Tegevused
• Viidi läbi varade inventuur
• Koostatud on 2008.a I lisaeelarve eelnõu
• Kinnitati eelarve ning tegevusaruande koostamise ja vastuvõtmise
ning eelarve täitmise korrd.
• Korrastatud on ametnike ja hallatavate asutuste palgad.
• Täidetud on volikogu 20 detsember 2007 otsus nr.123 ja viidud läbi
audit Saue Muusikakoolis. Direktorit karistati, noomitusega.
• Kohtuti siseminister Jüri Pihliga ja arutatud teemat Tule 22 ning
politsei paiknemine L-Harjus.
• On sõlmitud leping Saue linna interneti kodulehe uuendamiseks.
• Tööd alustas Saue linna sünnipäevaaasta pidustuste ettevalmistamise
komisjon.
Planeerimine ja ehitus
• Valmis linna üldplaneeringu kavand
• Keskkonnaamet andis heakskiidu üldplaneeringu keskkonnamõjude
strateegilise hindamise programmile.
• Vana- Keila mnt. väljasõidul alustas 17. märtsil tööd liikluse
reguleerija.
• Kevadiste tee-remonditööde ning tänavate pindamise töövõtjaga
(AS ÜLE) on sõlmitud leping, töödega alustatakse koheselt kui
ilmaolud seda lubavad.

LÕPPES
KESKKONNAPROJEKT
UKRAINAS
22. veebruaril lõppes projekt “Keskkonnasäästliku
väikeettevõtluse arendamine kohalikus omavalitsuses
Ukrainas”, mis aitas kaasa kahe linna - Saue ja Kozeletsi koostööle 2005. aastal sõlmitud linnadevahelise koostöölepingu
alusel.
Projekt keskendus eelkõige keskkonnasäästliku väikeettevõtluse
arendamisele Kozeletsis, selle käigus korraldati linna ettevõtjatele
koolitusreis Eestisse ning koostati ukraina ja inglise keelne
keskkonnajuhtimise käsiraamat väike- ja kesksuurusega
ettevõttele. Projekti jooksul toimunud seminaride tulemusel valmis
Kozeletsi linna keskkonnasäästliku turismi arendamise kava
eelnõu.
Tegevusi viisid läbi SA REC Estonia ja Arenguprogrammide
Keskus EmiEco EV Välisministeeriumi arengukoostöö programmi
ja Saue Linnavalitsuse toetusel.
Anne Kivinukk
SA REC Estonia

•
•
•

Ettevalmistamisel on suviste hangete dokumentatsioon
Algatatud on 3 detailplaneeringut.
Segu tn ehituse ettevalmistamine ja läbirääkimised kaasinvestoritega.
• Ettevalmistatud on Vana-Keila mnt.3 b ja 3c kinnistutele Saue linna
kasuks kasutusvalduse seadmine.
• Teemaade munitsipaliseerimine
Haridus, kultuur, sport, ……
• MTÜ Nelja Valla Kogu tellimisel valmis strateegilised lähtekohad
kergliiklusteede kohta, turismistrateegia väljatöötamiseks ja
ühistranspordi vajaduste ülevaate. Saue linna esindaja valiti MTÜ
juhatusse. 15. aprillil toimub juhatuse koosolek Saue linnas.
• Ettevalmistatud projekti taotlus Saue Avatud Noortekeskuse
rajamiseks. Taotleme Euroopa Regionaalarengu Fondist 15 miljonit
krooni.
• Alustati ettevalmistustega „Igale lapsele lasteaiakoht“
• Ettevalmistatud sotsiaalvaldkonna volikogu otsuste ja määruste
eelnõud:
Saue Linnavalitsuse hallatavate asutuste palgakorralduse alused.
Eluruumi sotsiaaleluruumiks kuulutamine.
– Saue Huvikeskuse põhimäärus.
– Saue linna lastetoetuste maksmise kord.
– Matusetoetuse maksmine Saue linnas
– Saue Avatud Noortekeskuse rajamise omafinantseering.
Heakord
• Tänavavalgustuses alustati seitsmel erineval tänaval paljasjuhtmete
asendamist isoleerkaabliga, et suurendada valgustusliinide töö –
ja avariikindlust.
• Sarapiku terviserajale rajati Tammetõru tänavalt uus sissesõidukoridor ja ehitati sellele valgustus.
• Paigaldati vastavalt korrusmajade elanike soovile täiendavalt
3 pakendijäätmete kogumiskonteinerit.
• Linnaelanike jäätmealane nõustamine
• Korrastati ja puhastati territooriume, mis pole hoolduse hankelepinguga kaetud, st neid alasid ei ole vaja pidevalt hooldada, vaid
vastavalt tekkivale vajadusele.

Kohaliku omaalgatuse programmi
taotluste esitamise tähtaeg on
edasi lükatud 15. aprillini.
Kohaliku omaalgatuse programm kutsub üles arendama kohalikku elu
ja piirkonna konkurentsivõimet, kaasates sellesse kohalikku kogukonda.
Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja
kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide
väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine. Kohaliku
omaalgatuse programmi taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill.
Programmi rakendatakse kahes sihtpiirkonnas: maapiirkondades (alla
2 500 elanikuga asulad) ja linnapiirkondades (üle 2 500 elanikuga
asulad ja linnad).
Taotlusi programmi vahenditest toetuse saamiseks võivad esitada
avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused ning
maapiirkondades ka seltsingud.
Toetuse suuruse piirmäär on kohaliku tähtsusega projektidele kuni
25 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele
kuni 50 000 krooni.
Kohaliku omaalgatuse programmist finantseerimise taotlemise ja
menetlemise kord ning taotlusankeet koos lisadega on kättesaadav
Harju Maavalitsuse veebilehelt http://www.harju.ee/ ja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse (EAS) veebilehel http://www.eas.ee/

29. märts 2008

TURVALINE SAUE

/ SAUE SÕNA – 280 / 5

6

LINNAUUDISED

/ SAUE SÕNA –280 /

29. märts 2008

SAUE LIONID PÄRNUS BALLIL
„2008. aasta lionsball on tänaseks
ajalugu“. Selliste sõnadega võttis
kokku Pärnus 8. märtsil toimunud aasta lionsballi programmitoimkonna poolt Heiti Elster
LC Keilast. Pärnu teatrisse Endla
oli kogunenud 570 lionsit üle
Eesti, et võtta kokku tehtu kahe
lionsballi vahel, kuulata-vaadata
kontserti ning lõõgastuda
tantsupõrandal. Ei puudunud
selleltki ballililt Saue lionsid.
Allpool ongi toodud põgus
ülevaade ballil toimunust.
Kindlasti mäletavad sauelased
möödunud sügiskuudel lionsite poolt
müüdavaid rukkilille kujulisi
rinnamärke. Saadud tulu läks
heategevuseks nimetuse all „Saa
nägijaks“. Annetuste tulemusena
koguti 1,43 miljonit krooni! Kogu see
summa jagati viimase sendini sihtgruppidele. Summade sümboolset
jagamist teostas teatrilaval ürituse
aupatroon proua Evelin Ilves. (!)

küla laste poolt valmistatud
keraamiline kauss ning käsitsi kootud
vaip, kunstnike Navitrolla ja EppMaria Kokamägi maalid. Oksjoni
tulemusena koguti 37 200 krooni,
kusjuures Epp-Maria Kokamägi maal
leidis omaniku alles 30 000 kroonise
pakkumise järel.
Kogu oksjoniga kogutud tulu annetati
Maarja külale.
Lisaks oksjonile oli LC Pärnu Koidula
poolt korraldatud heategevuslik
õnneloos, mille tulemusena kogunes
Pärnu Toimetulekukooli ratastoolilaste
heaks 15 000 krooni.
Kavas välja kuulutatud ilutulestiku
asemel otsustati hoopis lennutada 2
nägemispuudega noort koos saatjatega
10 000 krooni eest Saksamaal
toimuvasse Leode laagrisse.
Meeldiva üllatusena tuli Saue lionsitele
LC Keila poolt hinnatud heategu.
Nimelt ostsid Saue lionsid Vääna
Lastekodule kööki uue toidu
ettevalmistuslaua. Antud heateo
tunnustuseks oli välja pandud
kolmekilone purk mett ning seda käis
vastu võtmas meie käesoleva

klaverimängija ja väike solist, lustlikke
laule kandis ette väike laulumees, linetantsu esitasid tantsutrupi Kicken
Chiks tantsutüdrukud ning Kaie Segeri
poolt juhendatud ratastoolitantsijad.
Balleti tantsuvõlusid tutvustasid Kersti
Adamsoni Balletistuudio baleriinid.
Mikk Saare poolt esitatud laulud
kutsusid kuulajates esile tugevad
emotsioonid ning koos oma kitarril
saatjaga tuli neil esitada lisapala.
Küllap mõjus nii Mikk Saarele kui ka
tema muusikust saatjale edukalt
kulgenud oksjon ning nad annetasid
heategevuseks oma kitarri. Kitarr leidis
uue omaniku 8 000 krooniga. Balli
kontsertosa krooniks oli poisteansambli Noorkuu esinemine.
Kuulajate aplausitorm ei tahtnud
kuidagi lõppeda.
Balli lõpetas peale keskööd
traditsiooniline lõpuvalss.

Olev Trei ja leedi Anne Trei.

Kuid annetusteta ei saadud ka
seekordsel ballil. Korraldajate poolt oli
heategevusoksjonile toodud Maarja

tegevusaasta president Aidu Ots.
Kontsertelamusi pakkusid Tallinna
Heleni kooli nägemispuudega noor

Balli muljeid jagas
LC Saue past president 2000/2001
Harry Pajundi
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RAAMATUKOGUS NÄITUS RAFAEL AMOSE KOGU
ORDENITEST- MEDALITEST
Kuigi eksponeeritu on vaid osa kogust, hakkab silma
põhjalikkus ja süsteemsus, millega Rafael Amos oma kogusid
koostab. Pole ainult Eesti oludes unikaalsed ordenid-medalid,
külastaja saab vaadata nende juurde kuuluvaid dokumente
ja ürikuid, välja on pandud selgitav kirjandus mitmes keeles.
Ega muidu ei paluta kogujal anda näituse keskel tunde
Gümnaasiumi õpilastele ja külastajad avaldanud soovi
kuulata mehe enda selgitusi. Käisime Ralfiga näituse läbi ja
püüan tema juttu edasi anda ka lehelugejatele – ehk Teilgi
sellest kasu, kui säravaid metallitükikesi vaatate.
Peeter Eelsaare
On küsitud, miks pole
maailmajagude kaupa, kuid
siis poleks ära mahtunud.
Eesti Vabariigiga alustame.
Üks unikaalsemaid on 30datel
aastatel Roman Tavasti
töökojas valminud Vabatahtlike Pritsimeeste Ühingu
Kuldrist. Tai Kuningriik.
Kaks Valge Elevandi ordenit
– teine järk käib lindiga kaelas,
daamide oma pannakse rinda.
Olen mitu aastat kogunud
Hispaania Kuningriiki, need
on minu jaoks eriti kallid.
Sõjateenete ordenid on väeliikide järgi, ka staabitöötajatele. Siit on mul veel puudu seitse
ordenit, lähiajal tulevad, siis on mul kõik sõjaliste teenete ordenid
olemas. Eraldi orden antakse erruminekul. Jugoslaavia. Riiki küll
enm pole, raske saada. Väärtuslikum on väike – orden Teenete
Eest Rahva Ees. Kuldtähega - kogu riigi ajaloo jooksul anti välja
vaid 4 462. Põhja-Korea, Vietnam (ka Saigoni aegsed), Kongo,
Mongoolia kaks Emaordenit. Juhingi tähelepanu, kui paljudes
riikides austatakse emadust ja Punast Risti.
Austria on asutanud ka Kuldse Lüüra Risti muusikutele. Edasi
eksootilised maad – Peruu Tðiili, Venetsueela – Simon Bolivari
Täht. Belgia Kuningriik – jälle Punane Rist. Nad hindavad väga
tööd. Igale tööalale on oma autasu, vastavalt töötatud ajale.
Ukraina Vabariik – siin on ka kaks mulle isiklikult annetatud
autasu. Bulgaaria – Esimese Maailma autasud, analoogilised
Venemaa Georgi Ristiga. Jälle Emaordenid. Sotsialistliku aja
Dimitrovi orden on minu
kollektsiooni raskeim –
kaalub 700-800 grammi.
Prantsusmaa. Vana riik,
natuke on kuningriiki,
keisririiki, vabariiki.
Auleegioni ordenid koos
dokumentidega. Saate
lugeda ka saanute
nimesid ja väljaandmise

aastaid. Jälle hinnatakse tööd ja
kultuuri – õpetajad, heliloojad,
raudteelased, riigiteenistujad –
töötatud aastate järgi. Rumeenia
kollektsiooni pean ise heaks.
Iraak, Kreeka Vabariigil on
suhteliselt vähe autasusid.
Suurbritanniat pole eriti
kogunud. Madalmaad, Hiina –
haruldane on 30date aastate
Manþko (Harbiin) riigis Hiina
keisri antud orden. Ðveitsi
Konföderatsioon. Vabamüürlastest võib rääkida tunde, mul
on üks täielikumaid kollektsioone Eestis. Templirüütlid.
Ameerika Ühendriikidest on
mul puudu vaid kuus asja. Nad
toodavad igal aastal spetsiaalselt kollektsionääride jaoks
Rahapajas ordeneid, et autasustatud ei peaks omi maha müüma.
Purpursüda sai aluse Kodusõja lõpus, kui G.Washington lasi
lõigata purpurriidest välja südame (raha ei olnud), tikiti väeosa
number ja õmmeldi mundri vasaku poole rinda. See andis eelise
astuda riigiametisse, sõita raudteel, kui võimalik, saada vaba
maad. Hiljem vajus unustusse, taasavastati 1928 aastal, kui asutati
orden. Antakse ainult lahinguliste teenete eest ja annetab ainult
President.
Ringkäik jätkus, kuid teen
siinkohal lõpu, sest mõned
pildid tahaks ka leheküljele
mahutada. Ühte asja tuletan
siiski meelde.
30. oktoobrist 2006 oli
samades ruumides võimalus
vaadata eelmist väljapanekut
Rafael Amose ordenitestmedalitest. Tookord edastas
kogu omanik Saue Sõna
kaudu
linnakodanikele
sõnumi - ärgitas sauelasi
näitama ja rääkima rohkem
oma hobidest. “Neli aastat
tagasi panime Kostel
Gerndorf, Vello Toomik ja mina Gümnaasiumi aulas Vabariigi
aastapäevaks üles ühisnäituse. Vaadata sai Kosteli kogust
ennesõjaaegseid raamatuid ja võlatähti, Vello kogust marke ja
rahatähti ning minu mõõku. Näitus oli kahjuks avatud vaid ühe
nädalavahetuse. See oli algus. Tiit Marnot on eksponeerinud oma
liblikakogu, välja on pandud ka meie hulgast lahkunud
puunikerdaja Voldemar Luht´i hobused.”
Kuna Sauel on koht, kus kõikvõimalikud näitused tänuga
vastu võetakse – Raamatukogu – võiksid sauelased sellele
üleskutsele veelgi aktiivsemalt vastama.
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SAUE LASTEAED MIDRIMAA JÕUDIS 2008 AASTA
KEVADESSE TOIMEKALT NAGU ALATI
Kohtumine Kodutütardega
21. veebruaril 2008 tulid oma töödest ja
tegemistest lasteaialastele rääkima Harju
ringkonna Saue rühma kodutütred koos
oma juhendajatega, kelleks on Jaanika
Kõiv ja Pille Reidla.

Ühine vastlakarneval toimus
lasteaia saalis. Suured tänud
lapsevanematele, kes olid oma
laste kostümeerimisel palju
vaeva näinud ja lastele, kes
oma kostüümist lähtuvalt
esinesid. Lapsed laulsid,
tantsisi ja mängisid
muusikaõpetajate ja
rühmaõpetajate
juhendamisel ringmänge. Kõiki pidulisi
kiideti huvitava ja
lõbusa väljanägemise
eest ja lapsed nautisid
tähelepanu. Lapsi rõõmustas
lasteaiaõpetajate karnevalile
kohaselt naljakas väljanägemine.

Eesti Vabariigi
90. sünnipäev
Ettevõtmine oli hästi ette valmistatud ja
hoogsalt läbi viidud. Räägiti iga inimese
osast oma kodumaa hoidmisel, tutvustati
lippu ja kodutütarde vormiriietust. Kõik
lapsed said ise vahvates tegevustes kaasa
lüüa. Lastele jättis sügava mulje ehtsa
kummipaadi täispumpamine (isegi liiv oli
paadi põhjas), kalapüük ning täpsusvisked
ja takistuste alt läbiroomamine. Pärast
kohtumist lubasid kõik lapsed
kodutütardeks hakata, ka poisid.
Loodetavasti kujuneb sellest kohtumisest
kena traditsioon ja ka poised saavad
tutvuda neile pakutavate võimalustega.

Vastlakarneval
Sel aastal ei lubanud ilm vastlaliugu õues
lasta. Lasteaia võimlemisõpetajad Terje
Toomingas ja Ly- Miett Lõoke rajasid saali
improviseeritud kelgumäe ja lapsed said
pikad ja veel pikemad liud lastud.
22. veebruaril tähistati
Midrimaal Eesti
Vabariigi 90.
aastapäeva.
Kuna Saue Lasteaed
Midrimaa on tõeliselt
lasterikas, siis toimus
meil kolm pidulikku
aktust.

Saali dekoratsioonid lähtusid rahvariide
triibuseeliku motiividest. Lasteaia juhataja
Anne Teetamm tervitas oma kõnes lapsi
ja lasteaia töötajaid vabariigi aastapäeva
puhul, saali toodi Eesti Vabariigi lipp. Juba
päris pisikesed sõimelapsed oskavad
õpetajatega koos oma kodust laulda ja
Eestimaa
sünnipäeva
üle
rõõmustada. Suurematel lastel on
palju teadmisi oma riigist. Ühiselt
arutleti, kuidas oma kodumaad
hoida. Lapsed laulsid laule
Eestimaast ja tantsisid rahvatantse,
mille on selgeks õpetanud
muusikaõpetajad Reet Jürgens ja
Kerli Mitt. Aktuste kontserdi osa
juhtisid rühmade õpetajad, kes kõik
olid riietunud rahvarõivaisse. Peo
lõppedes sai iga rühm maiustamiseks kaasa uhke sünnipäevatordi. Lasteaiast kaasa saadud
teadmised
ja
emotsioonid
moodustavad laste isamaaliste
aadete kujunemisel tugeva aluspõhja, sest lapse tunded on ausad
ja ehtsad ja jäävad inimest saatma
kogu eluks.
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Lihavõttepühad
Kõikideks pühadeks valmistumine on
lasteaias alati väga tegus. Valmistatakse
kaunistusi ja kingitusi. Lihavõttepühade
puhul hõljub õhus värvilisi udusulgi.
Kulub palju kollast ja rohelis paberit ja
plastmassist mune. Õpetajad ja lapsed
lõikavad ja kleebivad, maalivad ja
voolivad. Luuakse hulganisti eripäraseid
ja uhkeid töid, mis kõik rühmades
vanematele näha on.
25. märtsil esitas lasteaiaõpetajatest
koosnev näitetrupp lastele pühadenäidendi. Etendus kandis nime Kuidas
pühad sel aastal ilma munadeta oleks
tulnud. Tegemist oli õpetliku looga, kus
kelkimine ja uhkustamine saab paraja
palga ja sõprus ning koostöö võidavad.

Lustakad kostüümid ja näitlejate
emotsionaalne esinemine haaras
väiksemaid lapsi jäägitult. Suuremad
lapsed hakkasid osatäitjates oma õpetajaid
ära tundma ja see suurendas huvi etenduse
vastu veelgi. Tänu õpetajate loovusele ja
ettevõtlikusele on seni igal aastal lapsi
pühadeteemalise etendusega üllatatud.

Igapäevaelu
Lisaks suurtele ülelasteaialistele
ettevõtmistele toimetab iga Midrimaa
lasterühm õpetajate juhtimisel omasoodu.
Kõikides tegevustes arvestatakse laste
ealiste ja individuaalsete vajadustega.
Õpetajad viivad lastega igapäevaselt läbi
õppekavast tulenevaid mängulisi ja
liikuvaid õppetegevusi. Et elu oleks
huvitav, loetakse lastele, käiakse
õppekäikude
ja
matkadel.
Loomulikult jääb
lastel aega ka oma
põhitegevuseks so
mänguks.
Suuremate lastega
lavastatakse muinasjutte, kus igal lapsel
on täita oma roll.
Lastega
koos
valmistatakse ka
dekoratsioonid.
Koolieelikute rühmade suurejoonelised lavastused
nõuavad lastelt ja
õpetajatelt
ja

28.märtsist – 25.aprillini toimub
Keila Kultuurikeskuses
(Keskväljak 12, Keila) lastevanematele ja
haridushuvilistele suunatud kevadine
loengusari

„LAPS J
A KASVUKESKK
OND”.
JA
KASVUKESKKOND”.

Loengusari „Laps ja kasvukeskkond” vaatleb praktilisi vastuseid
küsimustele: Kuidas saame me täiskasvanutena luua harmoonilist
kasvukeskkonda lastele? Mis on keskkonna nähtavad ja silmale
nähtamatud mõjud? Mida vajab laps, et olla õnnelik?
Loengutsükkel võtab vaatluse alla lapse kasvukeskkonna peamised
mõjuallikad, käsitledes füüsilise, vaimse ja sotsiaalse aspektiga
seotud tegureid. Eraldi teemana tuleb vaatluse alla kaasaja
ühiskonnas igapäevaseks muutunud infoallikate: arvuti ja tv
füsioloogiline mõju lapse arengule, samuti toiduainete kvaliteedi
ja laste toidutalumatuse küsimused.
Loenguosale järgneb kunstilis-praktiline töötuba, kus läbi
isetegemise kogetakse teadlikult värvi, heli, liikumise ja sotsiaalsete
suhete rolli kasvuruumi loomisel.
Osalemine loengutel ja töötubades on tasuta. Loengusarja „Laps ja
kasvukeskkond” toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Sarja korraldab Haridus- ja Kultuuriselts Läte.
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muidugi ka lapsevanematelt, kes aitavad
kostüüme ette valmistada, palju tööd.
Tulemus, aga on alati suurepärane ja
tasuks teistelegi näidata
Kaks korda nädalas käivad kõikide
rühmad lapsed muusika ja võimlemistundides.
Lisaks saavad lapsed, kes mõnel alal on
andekad või vajavad lisaõpet, osaleda
õhtustes huviringides. Seda võimalust
kasutavad lapsevanemad aktiivselt, et
toetada oma lapse edusamme.
Laste kõne arengut toetavad lasteaias kaks
logopeedi, kelleks on Helle Torim ja
Kersti Pruul. Pidevat terviseedendustööd
teostab tervishoiutöötaja Virve Lillend,
kes viib läbi terviseõpetuse tegevusi ja
hoiab silma peal laste tervisel.
Kevadise päikese aktiivsuse kasvuga
muutuvad rõõmsamaks ja aktiivsemaks ka
lapsed. Õuesolek muutub üha
mõnusamaks ja õpetajad kasutavad
rohkem õuesõppe võimalusi. Õuesõpe
võimaldab lastel rohkem viibida õues ja
tutvuda looduses toimuvate muutustega.
Nii õpivad lapsed loodust tundma ja
hoidma.
Lapsed tutvuvad õpetajate asjatundlikul
suunamisel ümbritseva maailmaga. Elu
Midrimaal on täis põnevaid ettevõtmisi.
Rõõmsa ja tegusa
kevade jätkumist kõigile!
Saue Lasteaed Midrimaa juhataja
asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Andra Salutee

KAVA:
Reede, 4.aprill
18 - 20 loeng „Kooliküpsus. Lapse kasvukeskkond - tervis, toit, tv”,
lektor dr. Anne Silbaum
20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba: „Värvirõõm”, juhendab Maarja
Urb
Neljapäev, 10.aprill
18 - 20 loeng „Lapse ja lapsevanema suhted”,
lektor prof. Ülo Vooglaid
20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba: „Musitseerimine väikekanneldel”,
juhendab Helle Suurlaht
Reede, 18.aprill
18 - 20 loeng „Temperamendid”, lektor Simone Rödel
20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba: „Helid meie ümber ja sees”,
juhendab Tiina Tinn
Reede, 25. aprill
18 - 20 loeng „Kas on mõtet investeerida oma noorusaastaid
waldorfkooli ja mis saab edasi?”,
vilistlased Johannese Koolist Rosmal
20 - 21 kunstilis-praktiline töötuba: „Eurütmia – liikumise kunst”,
juhendab Katrin Vaik

Lisainfo:
Haridus- ja Kultuuriselts Läte
waldorf.keila@gmail.com
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HARJUMAA NOORTE PUHKPILLIORKESTRI
AASTAPÄEVAKONTSERT
16. märtsi õhtupoolik Gümnaasiumi aulas oli meeldivalt
rahvarohke. Saue muusikasõbrad – eelkõige puhkpillimuusika sõbrad olid tulnud kuulama oma kodusaalis esinevat
Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestrit.

Kuulajaid oli tulnud mitmetest linnadest-valdadest, panid ju
missioonitundega muusikaõpetajad üle Harjumaa 12 aastat
tagasi aluse kollektiivile, kellest tänaseks on arenenud
Eestimaa üks paremaid noorte puhkpilliorkestreid.

HNPO on noorte puhkpillimängijate kasvulava – aastaid tegutseb
ettevalmistusorkester väsimatu Tõnu Sal-Salleri taktikepi all.
Nüüd oligi esinemisjärg nende käes. Kuulates võis kindel olla,
et mõne aasta pärast võtavad need poisid-tüdrukud kohad sisse
kontsertorkestri toolidel. Kontserdi lõpuni
mängis kontsertorkester, kahte viimast pala
dirigeeris peadirigent Harry Illak ise. Mees
kelle hingestatud töö ja oskus seda hinge ka
noorte hinge ja ihusse sisendada ongi taganud
praeguse kõrge taseme.
Sünnipäeva puhul pidas MTÜ Harjumaa
Noorte Puhkpilliorkester juhatus vajalikuks
kuulutada välja Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestri “Aasta Orkestrant 2007”,
kelleks olid Kadi Särgava " (Saue linn) silmapaistva töö eest flöödirühma kontsertmeistrina ja Andrus Rähn (Raasiku vald,
Aruküla) - silmapistva töö eest klarnetirühma
kontsertmeistrina ja suure panuse eest laagrite
organiseelimisel.
Meenetga peeti meeles ka tarmukaid juhendajaid: (pildil vasakult)
Harry Illak, Sirly Illak, Ulvi Kanter, Eda Jürisoo ,
Lauri Metus, Olev Roosa, Tõnu Sal-Saller.

Peeter Eelsaare
Lavale tulid HNPO kontsertorkester ja Saue Poistekoor ning
esitasid noore dirigendi Sirly Illaku juhatamisel avaloo.

Saue sab olla uhke, et linnas tegutseb sellise tasemega
kunstikollektiiv.

Edasi dirigeerisid orkestriga algaastatest seotud Olev Roosa ja
Lauri Metus. Osa pillimängijaid said nüüd puhkust, lavale jäi
Saue Puhkpilliorkester koos solisi Kadi Särgavaga.

Lauluklubi õhtu
„Muusikat laiast maailmast”
11. aprillil kell 19.00 koolimajas.
Juhendab Katrin Järvlepp.
OSAVÕTT TASUTA !

Tallinna Saksofoni Kvartett ja
Marko Matvere
18. aprillil Saue koolimajas kell 19.00
Villu Veski, Olavi Kasemaa,
Valdur Neumann, Hendrik Nagla.
KAVAS: muusikal, kergemuusikaklassika
Piletid 125/100 krooni müügil Saue Huvikeskuses
koolimajas ruum 124. T, N 15.00-18.00

HARIDUS
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Saue Gümnaasiumi ja Saue Poistekoori
vokaalansamblid vabariigis edukad!
7.-8. märtsil toimusid Jõgeval XI Alo Mattiiseni Muusikapäevad
ja selle raames vabariiklik koolinoorte vokaalansamblite
konkurss. Auväärne þürii ehk Suur Kõrv oli koosseisus: dirigent
Raul Talmar, heliloojad Olav Ehala, Piret Rips, Kait Tamra, Eesti
Kontserdist Raili Jaanson, teatrist Vanemuine Kulvo Tamra,
Võrumaa poistekoori dirigent Tiit Raud ja Haapsalust
koolidirektor ja dirigent Andres Ammas. Saue Gümnaasiumi
esindas kaks ansamblit – 6.-7. kl. tütarlasteansambel Sirtsud ja
10.-12. kl vanuseastmes osales Saue Gümnaasiumi Neidude
Ansambel. 4.- 5. klassi vanuseastmes esindas Sauet Saue
Poistekoori ansambel.
4.-5. klassi vanuseastme 8 osavõtnud ansambli seast saavutas
I koha Saue Poistekoori ansambel koosseisus Juhendajad
Elviira Alamaa ja Ulvi Kanter. Klaveril saatis poisteansamblit
ja tütarlasteansamblit Gerli Kirikal. Ka järgmise
vanuseastme,
6.-7.klass, I koht tuli 9 ansambli konkurentsis Sauele – Saue
Gümnaasiumi tütarlasteansamblile Sirtsud koosseisus Kaia
- Triin Pääsuke, Mari – Liis Viisimaa, Aniken Siimon, Birgit
Suuder, Grete – Marie Sepp, Kärt Johanna Ojamäe, Jennifer
Judith Iljin, väiksel trummil Paula Põld. Vabariiklikul
konkursil jagati ka eritunnustusi ja ka siin tuli 2 tunnuskirja
Sauele: helilooja eripreemia – Elviira Alamaa (omaloominguline laul „Poisid“ poisteansamblile) ja heade
ansambliseadete eripreemia - Grete Põldma.
Gümnaasiumiastmes oli rebimine kõige tihedam – 10.-12. klassi
vanuseastmes osales kokku 18 ansamblit. Saue Gümnaasiumi
Neidude ansambel sai neidude ansamblite arvestuses 6. koha.
Mõnikord on saavutatud kohast olulisem oma ala professionaali

tunnustus. Tooksingi siinkohal ära Thea Paluoja mulje neidude
ansambli esinemise kohta: „Milline kõla!“ Minu siirad tänusõnad
selles kooseisus oma viimasel konkursil osalenud neidude
ansamblile! Aitäh teile Piret Tamme, Heidi Tiikoja, Heleri
Rätsep, Merilin Anni, Helena Anni, Ingrid – Silvia Erikson,
Sille Kruus, Heli Anni ja pillitüdrukud Paula Põld, Elo Pruss!

Tervise Arengu Instituut kuulutab välja
ÜLERIIGILISE KONKURSI

“PARIM KOOLISÖÖKLA 2008”
finaal toimub novembrikuus 13. Toidumessil.
Konkursil võivad osaleda kõik koolisööklad. Konkurss toimub juba
kolmandat korda, eelmise aasta konkursi võitja oli Kivi-Vigala Põhikool.
Parima koolisöökla konkursi eesmärk on propageerida tervislikku koolitoitu. Konkursi
parimate näidete varal innustatakse koolide toitlustajaid pakkuma kvaliteetsemat ja
mitmekesisemat koolitoitu, parandades oma retsepte ning tõstes toitlustajate
kvalifikatsiooni. Lisaks on konkursi eesmärgiks pöörata ühiskonna tähelepanu tervisliku
koolitoidu teemale ning tunnustada head tööd tegevaid koolide toitlustajaid.
Parima koolisöökla konkurss toimub kolmes voorus. Esimeses voorus esitavad
koolisööklad maakondlikule konkursile koolilõuna menüüd ja täidavad kooli puudutava
küsimustiku. Selle põhjal valitakse igast maakonnast need koolid, kes pääsevad järgmisesse
vooru. Teise vooru käigus analüüsib þürii menüüde toitaine- ja energiasisaldust ja külastab
sööklaid kohapeal ning
valib lõppvõistluse 6 finalisti. Võistluse finaal toimub 1. novembril Toidumessil,
kus iga koolisöökla võistkonna tööd hindab professionaalidest þürii.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 30. aprill.
Konkursi tingimused on üleval veebileheküljel www.terviseinfo.ee

Lisainfo:
Tagli Pitsi-toitumise spetsialist
Tervise Arengu Instituut
tel: 659 3971 tagli.pitsi@tai.ee

Ansambli Sirtsud ja neidude ansambli
juhendaja Grete Põldma

Aprillikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis:
1.-9. klass - 176 krooni
10.-11. klass - 396 krooni
12. klass - 306 kr
ooni
krooni
Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse
OÜ arvele Hansapanka a/a nr.
221018424457 30.märtsiks. Selgituse
osas palume kindlasti välja tuua
lapse(laste) nimed ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas,
kooli sööklas, 1. aprillil kell 8.00 15.00.Palume kindlasti registreerida
sööjaks ka nendel, kes soovivad toiduraha
tasuda hiljem. 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).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ
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EMAKEELEPÄEV
Saue Gümnaasiumis korraldati
emakeelepäeva
tähistamiseks
viktoriinid 7. ja 8. klassides, jagati
auhindu parimatele luuletajatele ja
proosalugude kirjutajatele.
Õpilastele 9.- 12. klassini toimus
kõnevõistlus, kus kooli Cicero tiitli
pälvis Indrek Ups ja õpilasêürii
tunnistas
Kuldsuu
preemia
vääriliseks Taavi Hallimäe. Mõlemad
noormehed said suurepäraselt
hakkama nii kohustusliku teema
esitamisega, milleks oli „Olen eestlane
21. sajandil” kui ka võistlusel loosi
tahtel saadud teemaga. Kõigile
parimatele anti diplomid ja meened
13. märtsil toimunud aktustel.
Üritused korraldasid ja viisid läbi
emakeeleõpetajad Inna Pajos, Virge
Sommer, Helen Kiil, Tiia Niggulis ja
Piret Uulma
14. märtsil, Kristjan Jaak Petersoni
sünnipäeval, toimus emakeelepäev. Seda
päeva võib nimetada ka eesti keele ja
kultuuri päevaks ning esimest korda
tähistati seda 1996.a. 1999.a. kuulutati
emakeelepäev riiklikuks pühaks.
Mida see päev meie jaoks tähendab?
Kas see on iga-aastane meeldetuletus
meile, eestlastele, et emakeel on tähtis,
või hoopis seda, et tuletada meelde, et
iga rahvus jääb kestma vaid siis, kui peab
kõikidest teistest keeltest tähtsamaks
vaid oma emakeelt ning hoiab selle
puhtana ning arenemisvõimelisena ka
teaduskeeles.
See ei ole lihtsalt ilusa jutu päev, sest
hiljuti emakeelepäevast rääkides ütles
mulle üks teismeline poiss, et kõige
tähtsam on meie kooliõpetuses
matemaatika, sest neid tunde on kõige
rohkem ja siis inglise keel, sest ka neid
tunde on alates seitsmendast klassist
rohkem kui eesti keelt. Jah, tal on õigus
kohati, kuid ta unustas, mis keeles ta õpib
matemaatikat ja kui tähtis on talle see,
et võõrkeeleõpetaja oskab tema
emakeelt. Just sellisest haridusest
unistasidki meie esivanemad 200 aastat
tagasi.
14. märtsil 1801 a. sündis naaberriigis

Lätis Kristjan Jaak Peterson, kes on oma
isa järgi rahvuselt eestlane ning hakkab
huvi tundma eesti keele vastu, mis tol
ajal polnud hariduskeel. Oma oodis
“Kuu” ülistab ta eesti keelt ja oma töödes
tõestab, et meie emakeel on väärt olema
kultuuriväärtuste kandja. Ja just
sellepärast tähistame me emakeelepäeva
tema sünnipäeval. K. J. Peterson elas
väga lühikese elu, suri ta ju 21.a., kuid
oli selleks ajaks omandanud ka väga
palju teisi keeli peale eesti keele ning
uurinud teiste rahvaste kultuurilugusid.
Võib-olla on just tema see, kes mõlgub
meeles direktor Wikmanil Jaan Krossi
romaanist “Wikmani poisid”, kui ta oma
poistele ütleb: “Meid, eestlasi, on nii
vähe, et iga eestlase, vähemalt iga Wikmani poisi eesmärk peab olema surematus.” (Ma loodan, et selline eesmärk
on ka iga Saue Gümnaasiumi õpilase
mõtetes)
Oma jutu tahan lõpetada A. HansenTammsaare mõtetega, ,,et inimene peab
ikka emakeelt rääkima, ikka emakeelt,
pidage seda meeles. Armastage emakeelt, siis õpite armastama võõraid keeli,
sest kuis armastada võõrast, kui sa ei
armasta oma! Iseoma, iseennast peab
alati armastama, kõik muu tuleb siis
kindlasti”
Piret Uulma

Olen eestlane
21. sajandil
Lp õpetajad, õpilased, rahvas. Hiljuti
täitus meie riigil 90 aastat tema
loomisest. Selle soliidse numbriga seoses
on tema ümber viimasel ajal hulgaliselt
juttu olnud ja on ka edaspidi. Selle riigist
rääkimise tulvas on aga vähe tähelepanu
pööratud sellele, kes selle riigi moodustavad. Sinule, Minule…Nendele. Kes on
eestlane täna nüüd ja praegu?
Teda on käsitletud kui töökat, jonnakat
ja iseteadlikku olendit, kes kümne küüne
ja pisut rohkemate hammastega oma
kallist maalapist kinni hoiab ja seda
kellelegi teisele ei anna, hoolimata
sellest, kui väga ka vaenlane seda endale
ei ihkaks.

Ka 21. sajandi eestlane on endiselt
tubli, töökas ja ilus. Ta teab, mis on ta
väärtus ja see teeb ta tööturul tugevaks.
Ta on oma eluga rahul. Ta on terve nii
vaimselt kui füüsiliselt. Tema keskmine
kuupalk on ligikaudu 12 000 krooni ja
vähe sellest. Varsti elab ta riigis, mis
kuulub Euroopa viie rikkama hulka,
nagu härra peaminister lubas. Selline on
21. sajandi eestlane. Vähemalt tahetakse,
et ta ise nii arvab.
See 21. sajandi eestlane elab Utoopias,
kus kõik on nii hästi, et polegi nagu
millegi üle viriseda ja kui ikkagi eestlane
viriseb, siis tehakse talle selgeks, et ta
on asjadest valesti aru saanud. Nagu
Alice Imedemaal, kus kellegi käest
mingi veidruse kohta pärimisele järgneb
vastus stiilis „meil on siin selline oma
süsteem.”
Kuna elame piisavalt suurel määral
kaubanduslikus ja materiaalses
maailmas, kehtib kogu aeg teatav
võistlus hüvede või varade eest. Ehk siis
oleme teineteisele konkurendid. Et
edukas olla tuleb teisi edestada. See aga
eeldab pidevalt kellelegi varba peale
astumist. Lühidalt, kehtivad uued
põhimõtted ja väärtused.
Eesti noored ongi konkurentsivõimelised ja õpialtid. Viimase uuringute
põhjal on nad ka oma teadmiste poolest
maailma reitingus eesotsas. Nad on
edukad. Seda oma tegemistes nii
kodumaal kui kaugemal. Viimasel ajal
tihemini kaugemal, sest Eesti jääb
kitsaks. Vähemalt tundub jääma, isegi
ilma proovimata. Edukas olemise
survega aga kaasnevad igasugused
vaimsed ja füüsilised pingestumised ja
haigused, mis selle eestlase elu kipuvad
lühikeseks jätma, hoolimata sellest, mis
sajandis ta elab. Töökas eestlane ei
puhka vabadel päevadel. Tööka eestlase
vabad päevad lisatakse ta puhkusele,
puhkus lisatakse pensionile. Pensionile
saadakse aga postuumselt. Karm aga
efektiivne. Töö saab tehtud.
Tuleb muuta kurssi ja keskenduda
innovaatilisusele, nagu rõhutas ka
vabariigi president oma kõnes. Mõttetu
on raisata ressursse mingi vana ja
ammendunu uuestiüritamisele, kui
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vabalt võiks välja töötada tõhusamaid
ning keskkonda ja tööjõudu ennast
oluliselt rohkem säästvaid tehnoloogiaid.
Julgust on vaja, et otsast peale hakata.
Ülejäänu tuleb juba iseenesest.
Arvan, et eestlane 21. sajandil peaks
hoidma teist eestlast, ja kõiki teisi ka
loomulikult. Tänane eestlane võiks ka
vähem tõsisemalt võtta Tammsaare
mõttevälgatust „Tee tööd, siis tuleb
armastus.” Kui liiga palju tööd teha,
läheb armastus mööda ja läheb elu ka
mööda.
Eestlane 21. sajandil peab olema laia
tegevusampluaaga superinimene, kes
oskab ja suudab kõike. Ja kui see eestlane
endasse piisavalt usub, on see kõik ka
võimalik. Seda usku ei saa keegi vägisi
peale suruda, et mingeid kitsaskohti
varjata. See usk peab tulema eestlase
enese seest, siis ei ole enam varsti neid
kitsas-kohti mida varjata.
Indrek Ups 12b

Olen eestlane
21. sajandil
Austatud auditoorium, õpetajad ja
õpilased.
Kristjan Raud kujutas 20. sajandi alguses
oma söejoonistustega eestlast tugevana,
sihikindlana ja teotahtelisena. Ilmselt
ammutas kunstnik inspiratsiooni rahvast
endast, siinsest kultuurist ja elust, mis nii
eemalseisjatele kui ka omadele lihtne,
kuid omapärane näib. Omadused, mis
ühest inimsalgast tõelise rahva teeb,
maalis Raud rahvuseepose kangelase
Kalevipoja kehakeelde. Tänaseks on
rahva mütoloogilise esindaja Kalevipoja
maalimisest möödunud natuke vähem
kui sada aastat, Kristjan Raud on surnud
ning tema joonistused jõudnud ikka, kus
nad omavad rohkem ajaloolist kui
kunstilist väärtust. Tegelased tema töödel
pole aga kuhugi kadunud. Eesti rahvas
Kristjan Raua töödes elab!
Igal päeval näeme iseendas või oma
kaaslastes tunnusjooni, mis meie rahva
külge kleebiti juba aastasadade eest. Nii
nagu minevikus nii ka praegu elame
keset suuri rahvaid, üritades poisikese
kombel endast samasugust –
enesekindlat ja mõjuvõimsat – muljet
jätta. Paraku seab väike rahvaarv meile
piiranguid. Tahes-tahtmata jääb meie roll
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Euroopas õpetliku siili tasemele, kes
rahvamuistendis Kalevipoega ja
tänapäeval suurriike oma asjalikkusega
võlub. Jakob Hurda sõnad „Kui me ei
saa suureks arvult, olgu me suured
vaimult” ei jätagi meile muud võimalust
kui toetuda intelligentsusele ja loota, et
suured ka meie panusega arvestavad.
Öeldakse, et enne kui mujalt vigu otsima
hakkad, kontrolli, ega sul neid endal ole.
Ja kui juhtub olema, siis paranda need!
Tänases Eestis valitseb olukord nagu
1816. aasta talurahvaseaduse ajal, kui
siinsed Jürid ja Marid perekonnanimed
said, kuid mille kasutamiseks nad ise
põhjust ei leidnud. Ka praegune olukord
ametkondade tagatubades soodustab
suurlinlikku anonüümsust, mida
tänapäeval sageli partei värvilise logo või
vanapaganaliku
kahekeelsusega
kaitstakse. Ei taheta oma perekonnanime
määrida, esinetakse endiselt Jüride ja
Maridena ning hämatakse isiklike ja
parteiliste vaadete vahel.
Tugevalt kommertsi all kannatavast
ühiskonnast oodatakse, et kaupade ja
teenuste tarbimine tagab piisavalt
kodanike heaolu. Seda isegi juhul, kui
pööbel lahendamata sotsiaalprobleemide
üle kisa tõstab ja kõikvõimalikke
arvamusküsitlusi korraldab. Vastuseks
tekkinud
pahameelele
piisab
vabrikantidel värskete tootetega turule
tulla ning hulga kodanike mured
sotsiaalsfääri osas lahenduvad justkui
iseenesest. Raha jõuga lahendatakse
imeväel nii tervisehädad kui ka puudused
hariduses. Me oleme palju rohkem
kommertsist mõjutatud, kui me seda
endale tunnistada tahame.
Kalevipoja kombel laudu tassima ega
kivi heitma ei kipu täna enam keegi. Kui
keegi eile sellega tegeleski, siis oli ta
ütlemata tubli, kuid ei midagi rohkemat.
Tänases päevas hinnatakse pigem
innovaatilist ja loovat mõtlemist kui
toorest rammu või osavust. Itaalia
maalikunstnik Michelangelo on öelnud:
„Maalitakse ajuga, mitte kätega.” Küllap
peavad samamoodi käituma ka
riigijuhid, kes Eesti riigist ja rahvast
seesugust eredat värvi välja pigistada
tahavad, mis siinse Läänemere kalda
kõigile silmnähtavaks muudaks.
Taavi Hallimäe 12b
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Euroopa Komisjoni
esinduse eestvedamisel
ilmub märtsis esimene
eestikeelne Euroopa
Liidu õpik koolidele.
Õpiku viietuhandeline tiraaþ valmis
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Algupärane õpik ilmus
Austrias, autoriteks ajakirjanikud
Wolgang Böhm ja Otmar Lahodynsky.
Soov tuua Euroopa Liit õpilastele
lähemale ajendas komisjoni esindust
Eestis tõlkima selle õpiku eesti keelde.
Eraldi peatüki Eesti suhetest Euroopa
Liiduga on õpikule kirjutanud Erkki
Bahovski.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus soovitab õpikut kasutada lisamaterjalina Euroopa Liidu teemade
käsitlemisel ajaloos, ühiskonnaõpetuses
ja võõrkeeltes.

HEATEGEVUSLIK
NÄITUS – MÜÜK
AVATAKSE
GÜMNAASIUMI
AULAS
6. APRILLIL
1989.a. sündis kaunis beebi KATJA
TULUPOVA. Vanemad avastasid
peagi, et laps ei kuule.
6. eluaastal tabas teda ka kõigi
liigeste krooniline põletik. Vaatamata
saatuselöökidele ei vandunud Katja
elule alla. Andekas tütarlaps arendas
endast aktiivse, elujaatva neiu, leidis
ennast kunstis. Katjal on olnud 3 isiknäitust ning 3. näitusel on ta esinenud koos teiste noorte kunstni-kega.
Nüüd saavad ka sauelased tema
kunstist osa. Esindatud on siidimaalid, siidisallid, loodusfotod,
portselan ja kleepuvad vitraazid.
Tule, sauelane, ja toeta tublit last!
Näitus-müügi tulu kergendab Katja
ravi ja koolitust.
v

Täiendavat infot annab Saue
Gümnaasiumi õpetaja
Jelena Laanjärv
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LINNAVOLIKOGU / LINNAVALITSUS

Volikogu võttis vastu lastetoetuse ja
matusetoetuse maksmise korrad, otsustati
taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondist
raha Saue Avatud Noortekeskuse rajamiseks
ning linnapea esitas info linnavalitsuse tööst.
Linnavolikogu V koosseisu 30. istung
toimus 19. märtsil 2008.
Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Saue linna lastetoetuste maksmise kord“
(ühehäälselt võeti vastu määrus nr 44).
2. Matusetoetuse maksmise kord Saue linnas“
(poolt 13, erapooletu 1- võeti vastu määrus nr 45).
Mõlemad määrused jõustuvad 01. aprillist 2008.
3. Saue Avatud Noortekeskuse rajamise omafinantseering
(ühehäälselt võeti vastu otsus nr 145).
Otsustati taotleda Euroopa Regionaalarengu Fondist
15 000 000 krooni Saue Avatud Noortekeskuse rajamiseks.
Omafinantseering tagatakse kuni 42 % projekti
kogumaksumusest.
4. Välislähetus (poolt 13- võeti vastu otsus nr 146).
Volikogu esimees osaleb Brüsselis Eesti Linnade Liidu poolt
korraldatud koolitusel alates 13. aprillist kuni 16. aprillini 2008.
5. Saue Linnavolikogu 24.01.2008.a määruse nr 134
muutmine (poolt 1, vastu 11 - eelnõu ei leidnud toetust)
6. Info
6.1 Informatsioon linnavalitsuse tööst
Kõik volikogu määrused ja otsused on
avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Linnavalitsus kinnitas projekteerimistingimused, nõustus teenindusmaa
määramisega maa munitsipaalomandisse
taotlemiseks, ehitus- ja kasutuslubade
väljastamisega, ühingutele raha eraldamisega,
kinnitas linna eelarve ja arengukava
tegevuskava koostamise ja vastuvõtmise ning
eelarve täitmise korra, kehtestas Saue
Noortekeskuse arengukava, arutas
sotsiaalküsimusi. Linnavalitsuse 2008. aasta
6. istung toimus 19. märtsil ja päevakorras
olid järgmised küsimused:
1. Saue linna, Töö puiestee T1 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 79/.
2. Saue linna, Segu tänava maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 80/.
3. Sooja tn 1 tootmishoone rekonstrueerimise täiendavate
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nt 81/.
4. Tule tn 20 tootmishoone laiendusele kasutusloa
andmine Eelnõu suunatati teisele lugemisele.
5. Kuuseheki tänava kõnnitee ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 82/.
6. Sauepargi 1a ehitusloa ehitise laiendamiseks
tühistamine ja ehitusloa väljastamine ehitise täielikuks
lammutamiseks /korraldus nr 83/.
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7. Sauepargi 1a ehitusloa väljastamine /korraldus nr 84/.
8. Kivipõllu 44 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 85/.
9. Kütise 9 korter 9 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 86/.
10. Koondise tn 11 korter 12 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 87/.
11. Kauguse 2/ Pärnasalu 10 ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 88/.
12. Kanama 10 kV fiidri toiteskeemi rekonstrueerimisele
ehitusloa väljastamine /korraldus nr 89/.
13. Tõkke 63 ehitusloa väljastamine /korraldus nr 90/.
14. Segu- Uusaru gaasitorustikule kasutusloa andmine
/korraldus nr 91/.
15. Meistri 1 abihoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 92/.
16. Ühingutele raha eraldamine /korraldus nr 93/.
17. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu kooskõlastamine
/korraldus nr 94/.
18. Saue linna eelarve ja arengukava tegevuskava
koostamise ja vastuvõtmise ning eelarve täitmise kord
/määrus nr 1/.
19. Saue Noortekeskuse 2007-2013 a arengukava
kehtestamine /määrus nr 2/.
20. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 95/.
21. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 96/.
22. Eelkooliealise koduse lapse toetuse maksmine
/korraldus nr 97/.
23. Hooldaja määramine /korraldus nr 98/.
24. Info
Linnavalitsuse määrused ja korraldused on
avalikustatud linnakantseleis.
MAIE MATSISELTS
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Õnnitleme!
ANETTE ARULEPP
ARTUR TRUSS
HENRIETTE KIVILO
KLAVDIA SINITSÕNA
ILSE-AURELIE RÄGAPART
MARTA PIIN
HELJE KUUS
ANTS KIPPAR
EEVI TRUUSA
UNO TÜRK
JEVGENI SARING
RAIOT SILLA
ALFRED JAKOBSON
IISE SIMENSON
LEO SOOTS
LUMME POLTAN
ÕIE-KOIDULA LEITARU
SILVI VAHERMAA
TIIU OLLMANN
HEINRICH PALSNER
MAIMU ALANDI
HELI TOOMSALU
ARVI LEHEMAA
ELMO-ENDEL SEPP
OLEV ALET
ENDLA KAUNISMÄE
KOIDULA PEEDU

94
91
90
87
84
83
83
83
82
82
82
80
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
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SOOJUSTA OMA KODU JA SÄÄSTA
Tihtipeale hakkavad majaomanikud
alles sügisel eelolevale talvele
mõtlema ning oma elumaja
soojapidavuse pärast muret tundma.
Steve Eerma
OÜ Therm
Nõukogudeaegsed majad ehitati enamasti õhuvahedega
seintes, sest sellist ehitustaktikat peeti vajalikuks just sooja
õhuvoolu liikumise tagajärjel seintes, ehitise soojapidavuse
tekkeks. Tegelikult on aga maja välisseintes olevad
õhuvahed otsekui „lõõrid“, mis suure osa soojusest ruumidest välja juhivad.
Majas soojenenud õhk tõuseb tühjas õhuvahes üles ning
umbes 70% soojusest juhitakse hoonest välja, selle
asemele tuleb külm õhk, mis pääseb hoonesse erinevate
avade kaudu. Soe õhk, mis ei ole jõudnud pööningu kaudu
eralduda, puutub vastu külmi välistelliseid, annab oma
soojuse neile edasi ja vajub jahtudes allapoole, kuni saab
jällegi siseseinast soojust. Selline seinte kaudu toimuv
konvektsioon on üle 20% sooja õhu kao põhjus.
Paljud on seda juba mõistnud ning üritanud oma maja
soojustada, kas villa või vahtpolüstüreenist soojustusplaatidega maja välisseintel ning selline soojustusviis nõuab
ilmtingimata majale ka uue fassaadi panekut, mis teeb kogu
ettevõtmise üsna kulukaks ning soojustades seinad
väljastpoolt, õhu tsirkulatsioon tühjades õhuavades ainult
aeglustub, kuid soojus juhitakse sellegipoolest välja.
Millega siis täita seina sees olev „lõõr“, kui maja on
juba valmis ehitatatud?
Kasutatav materjal peab täitma seintes olevad õhuvahed
100% ulatuses ning peatama seintes kogu õhutsirkulatsiooni, sest ainult liikumatu õhk on parim soojusisolaator.
Soojustamiseks kasutatav materjal peab olema stabiilne,
vastupidav ega tohi olla niiskustimav, sest niiskus ei tohi
siseseinteni jõuda. Samuti ei tohi materjal suurendada
seinte mahtu, sest see ohustab majakonstruktsiooni.
Materjal peab olema stabiilne ja vastupidav.

täielikult. Millega peab aga tavaline majaomanik arvestama,
et valida endale paljude tehnoloogiate, materjalide, kvaliteediomaduste ja hinnavaliku seast sobivaim soojustusmoodus?
Kui see valik ei õnnestu, on seda viga hiljem väga keeruline
parandada.
Kui õhuvahede täitmiseks kasutatakse Termovahu tehnoloogiat, tuleks tõsiselt kaaluda kõiki järgmisi tegureid:
1. Termovahu omadused (ei ima niiskust, laseb auru läbi,
ei suurenda seinamahtu, soojustakistus on piisav).
2. Termovahu pikaealisus ja seinavahede täitmise
kvaliteedi garantii. Ettevõtted, kes toodavad heast
materjalist kvaliteetset termovahtu ja seda seinte
õhuvahedesse paigaldavad, annavad oma klientidele ilma
kõhklemata pikaajalise garantii. Selle garantii alusel võtavad
nad endale vastutuse termovahu pikaealisuse ja seinapragude täitmise kvaliteedi eest. Mõned ettevõtted loobuvad
aga igasugusest vastutusest.
3. Maja soojustamise hind.
Madalam hind ei tähenda alati seda, et maksate maja
soojustamise eest vähem. Kindlasti ei ole võimalik esialgu
täpselt välja arvestada, kui suur on seinte õhuvahede maht,
kuid eksimus ei tohiks ületada 20%.
Ebareaalselt madal hind tähendab sageli ka seda, et
kasutatakse kõige odavamaid (ja seega ka viletsamaid)
materjale ja tehtud töö kvaliteedi eest ei võeta täielikku
vastutust. Tuleks tõsiselt mõelda, kas tasub selle töö tegemine tellida kõige madalamat hinda pakkuvalt ettevõttelt,
kellel puuduvad tõsiselt võetavad dokumendid, mis
tõestaksid tema reklaamlauseid materjali omaduste ja
pikaajalisuse kohta või valida pikaajalist garantiid pakkuva
ettevõtte teenus, mis võib esilagu tunduda kulukam, kuid
pikemas perspektiivis siiski säästvam, sest ei teki vajadust
korduvalt töid ümber teha, fassaadile raha kulutada ning
soojapidavas majas väheneb küttekulu märgatavalt.
Maja tuleks hakata soojustama juba kevadel, tehes seda
läbimõeldult ja eelistades vaid parimat sobivat
materjali.

Kui täita õhuvahed teralise ainega, tuleb arvestada
järgmiste asjaoludega:
1) ehkki õhk tsirkuleerib aeglasemalt, eraldub siiski
täitegraanulite vahelt suur osa soojusest, kas suudetakse garanteerida 100% õõnsuste täituvus;
2) paljudel juhtudel võib teraline soojustus väikestest
avadest välja pudeneda;
3) enamik teralisi aineid muutub pudedaks ja nii tekivad
uued tühjad õhuvahed;
4) seinte õhuvahesid on raske täita teralise ainega ilma
fassaadi ilmet rikkumata.
Tunduvalt tõhusam moodus on seinte õhuvahede täitmine
Termovahuga. See ei riku fassaadi ilmet, vaht täidab
korralikult kõik vahed ning õhu tsirkulatsioon peatub

Loe lisaks http://www.therm.ee/
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PÄEVAKESKUS

APRILLIKUU
TEGEVUSKAVA
01.04 11.00 Ilusa ilmaga läheme piknikule Vanamõisa külla
(ps.eriv.inimesed)! Osa võivad võtta kõik
soovijad! Nalja saab kindlasti kui hea tuju ja
võileib kaasas!!!
02.04 16.00 Uno Roots: tutvustav loeng ZY Qigong –
iidsetest Hiina teadmiste ja metoodika
süsteemidest
04.04 11.00 Seenioritants
04.04 16.00 Vabastav hingamine (palume registreerida
gruppi: 6595-070)
07.04 12.00 Poska maja külastus (palume registreerida ja
annetuse tegemiseks eelnevalt
päevakeskusega kontakteeruda)
09.04 10.00 väljasõit Juudi Sünagoogi
(eelregistreerimisega, restorani külastada
soovijatel palume samuti teatada – restorani
külastamine toimub vaid ettetellimisel!)
09.04 15.00 Vabadusvõitlejate koosviibimine
10.04 11.00 Kepikõnd!
10.04 12.00 Erivajadustega inimeste sünnipäevapidu!
10.04 18.00 Küüditatute koosviibimine
11.04 11.00 Saue Linna Invaühingu infotund
11.04 12.00 Seenioritants. Peale seenioritantsu 14.00
päevakeskuse uksed suletud! Toimub töötajate
koolitus!!!
12.04 19.00 Tallinna Linnahalli ühiskülastus: Bu-2 koos
sünfooniaorkestriga (pilet alates 390.- krooni)
13.04 15.00 Salme Kultuurikeskuses: Kullaketrajad - 55
aastapäeva kontsert Meil aiaäärne tänavas
(piletihind 75.- krooni, palume teatada 08.04-ni)
14.04 10.00 Koluvere Hooldekodu külastamine (ps.eriv.
inimestele)
15.04 11.00 Kevadine loomaaed! Transport on ainult
ps.eriv.inimestele!
16.04 12.00 Mare Liiger: Tervise hoidmise kunst! Esmaabi
tooted: Mynt Grupp! Veresuhkru, kolesterooli
ja vererõhu mõõtmine!
17.04 15.00 Astrid Laamanen: II loeng eneseabist,
massaaþipunktid sinu kehal jm
22.04 12.00 Kevadpühade kaartide meisterdamine
(ps.eriv.inimestele)
23.04 10.00 Auli Lõoke: Seadusemuudatustest puuetega
inimestele!
24.04 16.00 Seltsing Tammetõru koosviibimine!
26.04 13.00 Tervendaja Mai Väljataga: räägime
hingeosadest! Mis need on ja miks on
tähtis, et inimene hingelt terviklik oleks…?
26.04 14.00 Tallinna Linnahalli ühiskülastus: SotsPop
kontsert (pilet 125.- kroon)
28.04 12.00 Päevakeskuse külaline on Saue linnapea
Orm Valtson
28.04 15.00 Vestleme Fritz Riemann‘i raamatust
Vananemise kunst
29.04 12.00 Ps.eriv.inimeste naljakuu tähistamine
30.04 14.00 Silvi Mänd: terviseloeng
30.04 15.00 Naljakuu lõpp! Kuulame Kreisiraadio lindistusi!

NB!

30. aprillil on
Päevakeskus avatud 17.00-ni.
Päevakeskus on suletud 02. mail !
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KARITA MIKKO TEADE!
Kundalini joga toimub teisipäeviti kell 18.00 ainult eelneval
registreerimisel päevakeskuse telefonil 6 595 070
Palume hiljemalt teisipäeva hommikuks
teada anda oma osalemissoovist.
KUI OSALEJAID ON VÄHEM KUI 5 JÄÄB
TREENINGTUND ÄRA !

PÄEVAKESKUS KORRALDAB
ühiskülastuse

KREISIRAADIO juubelituurile
17.04 kell 19.00 Jõhvi Kontsertmajas
väljasõit 15.30 Päevakeskuse juurest
piletihind 275.- krooni, trantspordikulu 50.- krooni:
hind kokku 325.- krooni
PALUME KIIRESTI OMA SOOVIST TEATADA 6 595 070 !

PÄEVAKESKUS ON
BRONEERINUD PILETID
RAKVERE TEATRISSE

20. MAIL TOIMUVALE
ETENDUSELE

VAA
TA RAEVUS
AAT
TAGASI
(pilet 105.- krooni ning
trantspordi osalustasu 70.- krooni)

19. ja 20. JUUNIL TOIMUB
PÄEVAKESKUSE IDA-VIRUMAA REIS
Kavas ka Vask-Narva külastamine!
Arvestatav ekskursiooni omaosalus on 700.- krooni

VEEL ON VABU KOHTI!

Hinnas hommikusöök, majutus
(hotellis või hostelis),
giid, trantsport, veepargi sissepääs
Kaevurilõuna maksab: supp 55.- ja
praad 85.- krooni

Päevakeskus on broneerinud
piletid Tallinna Linnahalli
26.04 toimuvale

SOTSPOP
kontserdile
80ndate laulud, naljad,
parodeerimine…
(Anne Veesaar, Andrus Vaarik jt)
Piletihind 25.- krooni

SAKSA KEELE GRUPP ootab uusi liikmeid !
Tule julgesti, neljapäeviti kell 14.00 !
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Saue lahtised meistrivõistlused
ujumises 2008
Reedel, 14. ja laupäeval 15. märtsil toimusid
järjekordsed Saue lahtised meistrivõistlused
ujumises. Gümnaasiumi 25 m ujulas osales kahel
päeval kokku 79 osavõtjat kümnes vanuseklassis.
Ujuti 25, 50 ja 100 m vabalt. Mõnes vanuseklassis
läks väga tihedaks võitlemiseks, parandati isiklikke
rekordeid.
Suur tänu korraldajatele – kooli ujula kollektiivile,
kehalise kasvatuse õpetajatele ning peakohtunik
Kristo Krinpus’ele.
Täielikku protokolli näeb Saue Huvikeskuse
kodulehel adressil :www.sauehv.ee
(Sport- Saue lahtised MV ujumises).
Aitäh kõikidele osavõtjatele!

29. märts 2008

Vanuseklass T12
Eva Martina Põder
Mari-Liis Oberg
Kerly Naeris

50m vabalt
40,63
45,85
47,08

Vanuseklass P12
Martin Vist
Ranon Kriisa
Cristian Anton

50m vabalt
39.90
39,99
46.50

Vanuseklass T14
Kaisa Tammiste

50m vabalt
30,16

Vanuseklass P14
Oskar Kuzmin
Vlad Maiorov
Indrek Vakrõõm

50m vabalt
29,15
31,96
33,44

Saue Huvikeskuse spordimetoodik
Terje Toomingas

Vanuseklasside kolm esimest:
Vanuseklass T8
Mirette Juurikas
Karmen-Maria Kotter
Merili Palmisaar

25m vabalt
22,44
25,54
32,07

Tüdrukud vasakult
vasakult Merili
Merili Palmisaar,
Palmisaar,
Tüdrukud
Karmen -- Maria
Maria Kotter;
Kotter; Mirette
Mirette Juurikas.
Juurikas.
Karmen

Vanuseklass P8
Argo Aasjõe
Viktor Petrunin
Karl Andrias Arakas

25m vabalt
23,92
24.70
25,57

Poisid
Poisid vasakult
vasakult Argo
Argo Aasjõe,
Aasjõe, Viktor
Viktor
Petrunin,
Petrunin, Karl
Karl Andreas
Andreas Arakas.
Arakas.

Vanuseklass T10
Birgit Kruusmaa
Alice Närep
Merilis Roasto

50m vabalt
51,46
1.03,91
1.04,79

Tüdrukud vasakult
vasakult Alice
Alice närep,
närep,
Tüdrukud
Merilis Roasto,
Roasto, Birgit
Birgit Kruusmaa.
Kruusmaa.
Merilis

Vanuseklass P10
Allar Aasjõe
Karl-Alvin Reinhold
Ravel Reinhold

50m vabalt
38,63
38,83
39,41

Poisid vasakult Karl-Alvin Reinhold,
Ravel Reinhold, Allar Aasjõe.

Vanuseklass NJ
Siiri Saarma
Sirle Sagur
Maie Maivel
Vanuseklass MJ
Rauno Neuhaus
Hendri Korju
Hannes Allikvee
Vanuseklass N1
Carmen Kressa
Tuuli Urgard
Krista Tõnisson
Vanuseklass M1
Taavi Urgard
Kristo Krinpus
Jaan Toomingas
Vanuseklass M2
Kaido Atspol
Dmitri Piskoppel
Vanuseklass N3
Riina Soosalu
Andra Salutee
Vanuseklass M3
Ivar Pajula
Konstantin Gaisak
Vanuseklass NV1
Eha Tamme
Vanuseklass MV1
v
Aleksandr Bogats
Jaanus Tõnisson
Vanuseklass NV2
Leili Laanepõld
Vanuseklass MV2
v
Igor Ovtsinnikov
Ants Torim
Olev Alet

100m vabalt
1.24,76
1.28,61
1.40,16
100m vabalt
1.13,35
1.13,93
1.15,51
100m vabalt
1.17,11
1.29,07
1.49,46
100m vabalt
1.09,74
1.12,79
1.16,56
100m vabalt
1.05,59
1.41,39
100m vabalt
1.50,26
2.39,33
100m vabalt
1.10,46
1.20,25
50m vabalt
1.05,22
50m vabalt
41,11
51.50
50m vabalt
1.50,23
50m vabalt
42,05
42,46
51,03

Peakohtunik Kristo Krinpus

29. märts 2008
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Saue
SaueAutokool
Autokoolkorraldab
korraldab

BBkategooria
kategooria
autojuhikursuse
autojuhikursuse
algusega
algusega31.03.2008
31.03.2008
kell
kell18.00
18.00
Saue
SaueGümnaasiumis
Gümnaasiumis
klass
klass310
310

INFO 50 27 993

Kuni 100 m² ruumide kütteks:
Toshiba Super Daiseikai III RAS-10SK(A)VP-ND 20000 kr
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VAH Kirigamine+
20000 kr
Panasonic Deluxe E9GKE 14000 kr
Panasonic Deluxe E12GKE 15000 kr
Fujitsu Arctic ASYA09LCC 15000 kr
Fujitsu Arctic ASYA12LCC 16000 kr
Paigaldus alates 5000 kr
(sõltub objekti asukohast,
installatsioonitarvikute
kulust ja tööde mahust)

EKOkliima

info tel 56 474 321 ja e-post: info@ekokliima.ee

SOL Eesti OÜ hoiab puhtana oma klientide
äripinnad. Meie töötajad on vastustundlikud,
usaldusväärsed, loovad ning tahavad oma
töös õnnestuda.
Pakume tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
SAUEL
- Töö on 8 tundi igal tööpäeval
- Tagame väljaõppe ja täiendkoolituse,
eelnev kogemus ei ole nõustav
- Palk alates 7000 krooni kuus.
Võimalik käia Tallinnast tööle ja tagasi
ka bussiga.

Helista tööpäeviti kella 9.00-16.00
telefonil 6771 550 või 50 67 866
või saada CV aadressil personal@sol.ee.

S. Ojamäe FIE

www.sol.ee

FEKAALIVEDU

Pärnasalu 11
ARCO Transpordi majas (apteegi ruumis)

Hinnad
kokkuleppel

üldklassikaline, antitselüülit, mee,
kuumakividega
MASSAAÞ

Tel: 56249894

MASSÖÖRIKÄED ON PARIM RAVIM

IGA PÄEV

SAUE PUIT OÜ
MÜÜME

Tööaeg kokkuleppel (ka laup., pühap.)
Pensionäridele soodustused.
Tel: 54 544 559
Hooldus jaladele punktmassaaz + pediküür
Tööaeg teisipäeviti ja neljapäeviti.

Tel: 557 3691
56 48 8332

Saematerjali, höövelmaterjali, voodri- ja
põrandalauda
ning uudisena süvaimmutatud sae- ja
höövelmaterjali, terrassilauda.
Samas ka hööveldusteenus tellija materjalile.
E-R 8.00-17.30
Info telefonil 6709183 või 5050194
Küsi pakkumist:sauepuit@hot.ee
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RAAMATUPIDAMISTEENUS
Saue
www.alivre.ee Tel: 50 19 525

Pottsepatööd ja
looduskivi paigaldus
Info: 58 033 448
www.hot.ee/looduskivi
Kui Sa vajad abi kodu
korrastamisel, aknast ei
paista mõnus kevad päike. Pesu
ei triigi end ise või vannituba on
korratu, sest aega nappib
koristamisel,

siis helista mulle ja
ma päästan Sind vaevast
555 02 397 Pilvi
Ole kiire, sest järjekord on
kevadel kiire tekkima!

Konsultatsioon
TASUTA

• Valvesignalisatsioonid
• Videovalvesüsteemid
• Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
• Fono- ja läbipääsusüsteemid
Info@manetti.ee • www.manetti.ee

OÜ Kaalukoda
võtab tööle

AUTOJUHI

veoautole Scania 143
ja

AUTOJUHI
kaubikule MB 313

LPG kui sünnitusjärgne kehahooldus:
Efektiivse seadmena aitab LPG Cellu M6 KEYMODULE järgmiste probleemide puhul:
tselluliit ehk paisunud rasvakogumikud, mis on tekkinud raseduse ajal (tuharad, reied, õlavarred)
prinkuse kaotanud kehapiirkonnad nagu puusad ja kõht (naha elastsus)
armide puhul takistab armialuseskoes liidete tekkimist (keiserlõike arm, striiad)
figuurivead, mis eksisteerisid ka enne rasedust
Kuur sobib kuni 7 kuu möödumisel sünnitusest ja 1 x nädalas. Massaaz on meeldiv ja valutu.
Info: Ele Ilustuudio. Pärnasalu 11, Saue. LPG massöör Reet 7111634; 56621700 (E, N, L)

Võimalik osaline
tööaeg.
Vaba graafik.

TÄNAVAKIVID
JÄRELMAKSUGA

Info tel: 50 31 469
OÜ Kaalukoda
Kasesalu 18
Saue 76505

Müük otse tehasest.
Hind 165.- +km m2
www.kiviparkett.ee
tel: 502 9210

SAUE SÕNA
Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tule 7, Saue 76505, telefon: 679 0175
faks: 679 0193, weeb: www.saue.ee
e-post: leht@saue.ee

• 56 916 052

• Valveseadmete juhtmevabad lahendused
• Sõidukite GPS jälgimisseadmed
• Elektritööd
• Projekteerimine
paigaldus ja hooldus.

Toimetaja: Peeter Eelsaare
Kujundus: Marko Hellamaa
e-post: marko@h2mprojekt.ee
Trükk: Rebellis, tiraaþ: 2500

GARDEROOBID JA
LIUGUKSED
Hinnad soodsad, garantii
Telefon 50 29 075

...Aeg kõik meil annab
ja kõik võtab ka....
Südamlik kaastunne Tiia Reismanile

EMA

surma puhul.
Koondise 19A elanikud

