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Meeleolukas õhtu Ukraina rahvalaulu,
pillilugude ning suupistetega
29. jaanuaril toimus juba traditsiooniliseks muutunud talvine folklooripidu, kus seekord tutvustati Ukraina rahvamuusikat ja kombeid. Ürituse õnnestumisele olid tänavu õla alla pannud
Ukraina Suursaatkond Eestis, Eesti Ukrainlaste Organisatsioonide Assotsiatsioon ja Ukraina
Eesti Kasakate Ühing.

Piltide autor: Rauno Kais

Sirje Luberg

Saue Huvikeskuse juhataja
Miks just kasakad, küsite teie.
Lugu on lihtne. Ukraina
Eesti Kasakate Ühing ühendab Ukraina registrikasakaväe kasakaid, kelle elukohaks
on Eesti. Esimese ilmasõja
ajal teenis Ukraina registrikasakana ka hilisem Eesti
Kaitseliidu rajaja ja ülem
kindral Orasmaa. Just registrikasakate põhikiri sai aluseks
meie kaitseliidu põhikirjale.

Ka praegu tegutsevad Kaitseliit ja registrikasakad tihedas
koostöös.
Praeguseid kasakaid esindas kasakaväe hetman polkovnik Andrei Gritskov.
Ülevaate Ukraina ajaloost,
kultuurist, majandusest ja poliitilisest elust andis Eesti Ukrainlaste Organisatsioonide
Assotsiatsiooni juhatuse esimees Volodymyr Palamar.
Naisansambel “Susitki“
esituses kõlasid nii temperamentsed laulud kui ka lüüri-

lis-nukrad meloodiad. Etlejate
juhiks oli endine Umani linna
Muusikakooli direktor, virtuoosne bajanist Mykola Rõbtchenko. Võrratud olid rahvaviisid viiulile ja akordionile oma
ala tõeliste meistrite esituses!
Seejuures väärib märkimist,
et viiuldaja Raisa Ivantchenko tegutseb õppejõuna ka
ukrainlaste pühapäevakoolis
„Nadia“.
Kontserti juhtis Saue sõpruslinna Kozeletsi aukodanik
Rafael Amos, kes oli välja

pannud ka väikese näituse
Ukraina aurahadest ja mõõkadest.
Kontserdi
vaheaegadel pakuti ukrainapäraseid
suupisteid — vareenikuid,
omaküpsetatud leiba peki ja
hapukurgiga ning julgemad
proovisid ka kasakanapsu,
mille tarvitamise rituaali õhtujuht hiilgavalt oma mõõgalt
demonstreeris.
Järgmise aasta folklooripeol on plaanis tutvustada
Ungari rahvakultuuri. 

Saue Sõna

Linnavalitsus
Linnavalitsuse 4. istung
Saue Linnavalitsuse 4. istung toimus 03. veebruaril 2010.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna katastriüksuste lähiaadresside muutmine
/korraldus nr 26/.
2. Tule tn 14 korterelamu välispiirde rekonstrueerimise
projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 27/.
3. Detailplaneeringu algatamise ja lähteülesande taotlemise vormi kinnitamine /korraldus nr 28/.
4. Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine /korraldus nr 29/.
5. Saue linna Diapol Granite tootmisterritooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
/korraldus nr 30/.
6. Tule–Pärnasalu–Sauepargi küttetorustikule kasutusloa
andmine /korraldus nr 31/.
7. Koondise tn 7 korter 1 rekonstrueerimiseks ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 32/.
8. Kivipõllu tn 26 üksikelamu laienduse ehitusloa väljastamine /korraldus nr 33/.
9. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Aiamaa tn 9
/korraldus nr 34/.
10. Viigimarja tn 18D ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 35/.
11. Viigimarja tn 18E ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 36/.
12.–14. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
/korraldused nr-d 37, 38, 39/.
15. Muudatusettepanekud 2010. a eelarve projekti
muutmiseks /o t s u s t a t i teha volikogu eelarve- ja
majanduskomisjonile ettepanek muuta 2010. a eelarve
määruse projekti, vastavalt eelarve projekti muutmise
vormil esitatud ettepanekutele/.
16. Saue Huvikeskuse teenuse hinna kehtestamine
/korraldus nr 40/.
17. Saue Linnavalitsuse 16.09.2009. a korralduse nr 283
„Hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine“ p 4
muutmine /korraldus nr 41/.
18. Ürituste koordineerimise komisjon /korraldus nr 42/.
19. Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja
atesteerimine /määrus nr 1/.
20. Hooldusteenuse osutamine /korraldus nr 43/.
21. Hooldaja määramine /korraldus nr 44/.
22. Pärnasalu 36–4 korteriomandi kirjaliku enampakkumise võõrandamise tingimused /korraldus nr 45/.
23.–24. Saue Linnavolikogu otsuste eelnõud:
„Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalmaadele“
Pärnasalu tänav T3 kinnistule isikliku kasutusõiguse
seadmine
/eelnõud suunati kehtestamiseks volikogusse/.
25. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ I lugemine
/eelnõu suunati teisele lugemisele/.
26. Toiduraha kompenseerimine /korraldus nr 46/.
27. Linnapea tänukirjaga autasustamine /korraldus nr 47/.
28. Info
28.1 Info perioodil 14.01.2010 kuni 28.01.2010 sõlmitud lepingute kohta.
28.2 Info jaanuaris makstud matusetoetuste kohta.

Linnavalitsuse 5. istung
Saue Linnavalitsuse 5. istung (erakorraline) toimus 10.
veebruaril 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Sularahakassa, materiaalse põhivara ja bilansivälise
väikevara aastainventuuride lõppaktide kinnitamine
/korraldus nr 48/.
2. 2010. a eelarve eelnõusse tehtud muudatuste läbiarutamine /otsustati nõustuda Saue linna 2010. a eelarve
projekti II ja III lugemise vahepeal sisse viidud eelarveja majanduskomisjoni 4. veebruari 2010. a koosolekul
heakskiidetud ettepanekutega/.
3. Volikogu määruse eelnõu „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Saue linnas“ tagasikutsumine /otsustati võtta
tagasi Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Saue linnas“/.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Riigihanke väljakuulutamine“ /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks
volikogusse“/.
5. Saue Gümnaasiumi õues-õppe kompleksi projekteerimistingimuste kinnitamine /korraldus nr 49/.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Tel 679 0175, leht@saue.ee
Teostus: Editor Grupp OÜ
Trükk: Baltic Print & Banners OÜ

Järgmine number ilmub
26. veebruaril 2010

12. veebruar 2010

Keskkonnamõju
hindamise teated

Teade korteri
võõrandamise kohta

Saue Linnavalitsus teatab keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisest.
Saue linna Diapol Granite OÜ tootmisterritooriumi detailplaneering algatati Saue Linnavolikogu 26. märtsi 2009 otsusega nr 180. Detailplaneeringu alal puudub kehtiv linna
üldplaneering. Detailplaneering hõlmab Saue linna idaosas
Diapol Granite OÜ-le kuuluvaid Kasesalu tn 4 ja Kasesalu
tn 10C katastriüksuseid ning nende vahele jäävat reformimata riigimaad ja Kasesalu tn 10A reformimata maaüksust.
Detailplaneeringu eesmärgiks on nende maaüksuste liitmine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse ja piirangute
määramine, teede ja tehnovõrkude lahendamine ning keskkonnaseisundile hinnangu andmine vastavalt koostatavale
linna üldplaneeringule.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Saue Linnavalitsus (aadress Tule tn 7, Saue linn), koostaja OÜ Visioonprojekt (Kivinuki tee 5, Rae küla, Rae vald) ning detailplaneeringu kehtestab Saue Linnavolikogu.
Diapol Granite OÜ toodab looduslikust graniidist köögitasapindasid. Tootmistegevus toimub kõrgel tehnilisel tasemel
ning kinnistes ruumides, mis välistab müra ja tolmu sattumise väliskeskkonda. Kanaliseerimine ja jäätmekäitlus on
lahendatud selliselt, et ei kaasneks olulist keskkonnamõju
ega halveneks keskkonnaseisund.
Keskkonnamõju prognoosimiseks tehti eelnevad uuringud:
Erik Teinemaa eksperthinnang Diapol Granite OÜ tegevuse mõjust välisõhu kvaliteedile ning Tervisekaitseinspektsiooni kesklabori müraprognoosi protokoll nr 6/4-2/239
21.07.2009, mis näitasid, et planeeringu realiseerimine ei
too kaasa olulist keskkonnamõju ega halvenda keskkonnaseisundit.
Lähtudes eelnenust otsustas Saue Linnavalitsus 03.
veebruari 2010. a korraldusega nr 29 Diapol Granite OÜ
tootmisterritooriumi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada.
Saue Linnavalitsuse korraldusega saab tutvuda tööajal
Saue Linnavalitsuse kantseleis ning linna koduleheküljel
www.saue.ee.

Saue Linnavalitsus korraldab enampakkumise vastavalt 03.03.2010
„Pärnasalu 36–4 korteriomandi kirjaliku enampakkumise võõrandamise
tingimused“ korraldusele nr 45 linnale kuuluva korteriomandi (325/3119
suurune mõtteline osa, kinnistu nr
102337) aadressil Pärnasalu 36–4,
Saue linn, võõrandamise kohta.
Võõrandamine toimub kirjaliku enampakkumise korras. Korteriomandiga saab tutvuda 18.02.2010 kl 15.00–
18.00.
Tagatisraha kirjalikul enampakkumisel osalemiseks on
20 000 krooni, mis tuleb tasuda hiljemalt üks kalendripäev
enne pakkumiste avamist Saue Linnavalitsuse arveldusarvele ja selgituseks märkida ”Pärnasalu 36–4 korteriomandi
võõrandamine”.
Saue linna arveldusarved pankades on alljärgnevad:
Nordea
17001821116
Sampo
332810520008
SEB		
10220028782015
Swedbank
1120155821
Enampakkumise tingimustega saab tutvuda Saue linna kodulehel asuvas dokumendiregistris aadressil http://avalik.
amphora.ee/saue/document.aspx?id=33523 või E 15.00–
18.00 või N 09.00–12.00 Saue Linnavalituse II korrusel
asuvas kabinetis nr 201.
Enampakkumised esitada märgusõna kandvas kinnises ümbrikus Saue Linnavalitsuse kantseleisse hiljemalt
03.03.2010 kella 10.25’ks.
Enampakkumiste avamine toimub 03. märtsil 2010 Saue
Linnavalitsuse III korruse saalis kell 10.30.
Täiendav informatsioon:
Kalev Israel 679 0183 või e-post: kalev@saue.ee
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Head kaaslinlased!
Eesti Vabariigi 92. aastapäevale
pühendatud kontsertaktus
toimub Saue Gümnaasiumi aulas

Teade Saue linna
Diapol Granite oü
tootmisterritooriumi
detailplaneeringu
avalikustamisest
Saue Linnavalitsus teatab, et Saue Linnavolikogu
26.03.2009 otsusega nr 180 taasalgatati Diapol Granite
OÜ tootmisterritooriumi detailplaneering ja kinnitati selle uus lähteülesanne. Detailplaneering haarab Saue linna
Kasesalu tn 4 ja 10C kinnistuid ning üht reformimata riigimaa riba nende vahel ja Kesa tn 10A reformimata maariba.
Detailplaneeringuga soovitakse nimetatud kinnistud liita
üheks maaüksuseks. Anda sellele maaüksusele sihtotstarve tootmismaa/ärimaa. Määrata selle maaüksuse ehitusõigus ja piirangud ning lahendada teed ja tehnovõrgud.
Detailplaneering annab võimaluse kivi töötleva (köökide
töötasapinnad) tehase laiendamiseks. Käesolevaks ajaks
on detailplaneering saanud lähteülesandes nõutud kooskõlastused ja läbinud maavanema järelevalve täiendavate
kooskõlastuste määramiseks.
Diapol Granite tootmisterritooriumi detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub 19. veebruarist kuni 8. märtsini
2010. aastal Sauel Tule tn 7, Saue Linnavalitsuse hoone
2. korruse fuajees linnavalitsuse tööaegadel. Märkused
ja ettepanekud detailplaneeringu kohta esitada kirjalikult
Saue linnaarhitektile: Kalle Koppel, aadress: Tule tn 7, Saue
linn 76505; kalle.koppel@saue.ee. Informatsiooni saab telefonil 679 0191.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 9. märtsil
2010 algusega kell 17.00 Sauel Tule tn 7, Saue Linnavalitsuse hoone 3. korruse saalis.

23. veebruaril 2010
algusega kell 18.00

Esinevad Naiskoor ILO ja Saue poistekoor
KOHAPEAL KOHVILAUD JA SUUPISTED
KORRALDAB SAUE LINNAVALITSUS
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Linna uudised
Tartu Rahulepingu 90. aastapäev
Tartu Rahu 90. aastapäeval
2. veebruaril asetasid Saue
linnapea Orm Valtson, abilinnapea Rafael Amos ja Saue
Vabakoguduse õpetaja Vahur
Utno pärja Saue mälestuskivi
juurde — meenutamaks kõiki
neid, kes langesid Eesti Vabadussõjas meie maa ja rahva
sõltumatuse eest.
Eesti Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves ütles
oma Tartus peetud juubelikõnes: „Tahan öelda, et oma
suhestumises ajalukku peame
jõudma kaugemale kulunud
loosungitest. Me peame hakkama tegelema nüanssidega.
Muidu jäämegi aastast aastasse tuimalt kordama Juhan
Liivi tõdemust „kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta”.
Ilma et me küsiksime: mida
me õieti peaksime mäletama?
On väga palju sellist, mida
me oma minevikust mäletada
ei saa. Me lihtsalt ei tea seda.
Näiteks puudub meil siiani
süstematiseeritud teadmine
okupatsiooni ajal toime pandud inimõiguste rikkumistest.
Meil on selle kohta vaid killud,
üksikjuhtumite mälestused,
nagu näiteks toosama küünlasüütamine Kuperjanovi haual
ja sellele järgnenu.“
Eesti Vabariigi aastapäeval,
24. veebruaril asetatakse pärjad
mälestuskivi juurde kell 14.30.

Kutse peol osalemiseks võtsid vastu klubi käesoleva tegevusaasta president Urmas Paisnik, keda saatis leedi Helve
ning allakirjutanu.
Kellel selle aasta jaanuaris-veebruaris pole õnnestunud
veel laevaga Soomes ära käia, siis soovitaks seda lähiajal
teha. Ja kindlasti päevavalges! See jääväli, mis Soomepoolset rannikut piirab ning selle läbimine laevaga (kui see
pole mitte just ECKERÖ LINE) on omamoodi elamus. Tõsi,
jää jääb küll alla 2003 aasta jääle, kus kogu Soome laht oli
kinni külmunud ning teed laevadele rajasid jäälõhkujad, aga
see selleks...
Helsingisse saabudes oli esmaseks asjaks hotellis ööbimine ära kinnitada. Kohale jõudes selgus, et tegemist on
tõelise 20. sajandi alguse vanglaga, mis nüüdseks on ümber
ehitatud tänapäevaseks hotelliks. Õnneks olid kunagistest
kitsastest vangikambritest kujundatud mõnusad hotellitoad.
Hästi on säilinud mitmestki filmist tuttavad, vanglatele iseloomulikud kõrged keskosad käiguteedega kahel pool.

Piltide autor: Kati Ristoja

Vasakult: Marek Sulg, Mairiin Ivask, Gertrud Pärn, Sanna Kätlin Veltman, Oskar Aava, Mirt Jasmiin Jõudvald,
Märt Pukk, Henri Kirschenberg, Kasper Kaevats, Armin Anier.

5. veebruaril toimus Saue
lasteaias Midrimaa 2010.
aasta esimene beebiball.
Sel korral said pidulikult
sünnitunnistuse 10 beebit —
6 poissi ja 4 tüdrukut.
Mullu sai Saue linn juurde 96 ilmakodanikku, 2008.
aastal sündis 81 last. Käesoleval aastal on 5. veebruari
seisuga sündinud juba 8 last,
nende hulgas ka üks paar
kaksikuid. 

Saue Lions-klubi külastas
Helsinki-Mannerheimi
sõsarklubi
Möödunud aasta jõulukuul sai Saue Lions-klubi oma
kauaaegselt ülelahe sõprusklubilt kutse järjekordsele
Charter Night peole. Kui Saue klubil oli au pidada sügisel oma 12. aastapäeva pidustusi, siis Helsinki-Mannerheimi klubil täitus käesoleva aasta jaanuarikuus
23 aastat tegevuse alustamisest.

Aasta esimene Beebiball

Kati Ristoja

12. veebruar 2010

“Saue lions’id Helsingi vangimajas”?
Charter Night pidu toimus kunagises ohvitseride kasiinos
Katajanokas. Peo avakõne pidas klubi president Jarmo Suokas, kes tervitas külalisi ning tänas kõiki aktiivseid klubi liikmeid. Kutsutute hulgas olid lisaks Saue lions’itele ka Soome
Lions-liidu kuberneride nõukogu esimees Christer Löfström.
Et Helsinki-Mannerheimi klubi on saanud Mannerheimide
suguvõsalt loa kasutada oma klubi nimes Talvesõja tuntud
väepealiku nime, siis on klubi Charter Night’i lahutamatuks
külaliseks ka keegi endistest või praegustest tegevteenistuses olevatest kõrgetest sõjaväelastest. Käesoleva aasta pidustustele oli palutud Talvesõja ajal kapteni aukraadi
kandnud Erkki Aukio. Et ka viimase ettekande teemaks oli
Soome sõjavangide vintsutused Venemaa vangilaagrites,
siis tundus kuidagi kummalise kokkulangevusena ka meie
majutuspaiga valik… Tahes-tahtmata tekkis pähe mõte panna selle kirjatüki pealkirjaks „Saue lions’id Helsingi vangimajas“, kuigi ettekandes kirjeldatu ei sarnanenud mitte milleski
meie olukorrale.
Soomes liikmeid üle 26 000
Soome Lions-liidu kuberneride nõukogu esimehe Christer
Löfströmi kõnes oli tunda uhkusenoote Soome lions-liikumise heast käekäigust. Kui Eesti lions-liikumises on käesoleval ajal 59 klubis liikmeid ca 1200 inimest (ligi 1,3 miljonist
inimesest), siis Soomes 951 Lions-klubi ning liikmete arv
on täna ületanud juba 26 000. Soome elanike arv aga on
5,28 miljonit. Soome lions-liikumise kõrget taset näitab ka
asjaolu, et praegu rahvusvahelise direktori ülesandeid täitev
soomlane Harry Alakulju on arvestatav kandidaat 2011. aastal ülemaailmse Lions’ite presidendi ametikohale.
Christer Löfström palus edasi anda ka oma tervitused!
Sõnavõttudele järgnes loterii, millest saadud tulu läheb
sõjaveteranide toetuseks.
Peo lõpuosas oli soovijatel võimalus tantsupõrandal end
välja elada ning sai ka mälestuseks tehtud pilt klubi presidendi Jarmo Suokase ning leedi Liisaga.
Külaskäiku muljetas
LC Saue past-president
Harry Pajundi
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Kultuur
Hea on head teha!

12. veebruar 2010

2010 — lugemisaasta!

Pablo Casals on ütelnud: „Iga inimese hinges on headust ja armastust. Kui ta neid kuulab ja teeb, mida nad käsivad, siis annab ta palju seda, mida maailm kõige rohkem vajab. See ei ole
keeruline, aga selleks on vaja julgust. Selleks on vaja julgust, et
inimene kuulaks headust iseendas ja tegutseks selle järgi!“

Kuni 27. veebruarini on Saue Linna Raamatukogus
avatud näitus Made Balbati lasteraamatute illustratsioonidest.
Made Balbat on Sauel elav kunstnik, kes tegeleb raamatukujunduse, illustreerimise ning vabagraafikaga. Näitusel on
väljas illustratsioonid lasteraamatutele „Ämbliku pesupäev“,
„Naeril nägu naerune“, „Emma ema, Emma emme“ ning „Aabitsajutud“.
Made Balbat on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika
erialal, töötanud kunstiõpetajana Tallinna Laste Kunstikoolis,
vabakutselise kunstnikuna teinud raamatukujundusi peamiselt kirjastusele Eesti Raamat. Vabagraafikaga on ta esinenud
mitmelgi näitustel nii kodu- kui ka välismaal. Sauel oli Made
graafikanäitus aastal 2005.
Viimastel aastatel on ta illustreerinud kirjastuse Tea poolt
kõige väiksemale lugejale välja antud lasteraamatuid. Lisaks
kunstnikutööle juhib Made ka pildiraami töökoda Duo Pildiraam. Tema ateljee Sauel on avatud kõigile kunstihuvilistele.

Saue Päevakeskuses
avati näitus
„Meie Maailm”

Saue Gümnaasiumi algõpetuse perel on kenaks traditsiooniks saanud igal aastal
kooli sünnipäeva paiku või
jõulude ajal tegelda heategevusega. Õpilased on valmistanud kinkekaarte või küpsetanud midagi maitsvat. Kogu
koolipere saab sellesse panustada, ostes küpsetise või
isetehtud meisterduse. Sellel
kooliaastal võisime juba nimetatud ettevõtmise viiendat
aastapäeva pidada. Erinevatel heategevusaastatel oleme
arutanud koos lastega, keda
aidata. Oleme toetanud korduvalt loomade varjupaiku,

aga ka Harku Hooldekodu.
Sellel aastal leidsime üheskoos, et peame meeles Tallinna Lastehaigla lapsi. Kui
õpetaja Merike Saul lastehaigla juhatajaga nõu pidas,
saime teada, et enim ootab
haigla lastetuba lauamänge
ja DVD-sid.
20. jaanuaril külastaski
Saue Gümnaasiumi algõpetuse delegatsioon Tallinna
Lastehaiglat. Vastuvõtjateks
oli lastehaigla juhataja MallAnne Riikjärv ja Tallinna
Lastehaigla
Toetusfondi
juhataja Inna Kramer. Kohvilauas andsid Riikjärv ja

Kramer kena ülevaate, milliste projektidega on lastehaiglat toetatud. Kui suurem
haiguspuhang on taandunud,
oodatakse meie kooli lapsi lastehaiglasse, et esineda
haiglasviibijatele mõne toreda näidendi või lauluga.
Voodis veedetud haigepäevad tunduvad pikad ja igavavõitu. Seepärast väike üllatus
või külastus lohutab kindlasti
haiglasolijat.
Tänutäheks tehtud heateo
eest sai iga algõpetuse klass
lastehaigla poolt hoiupõrsa — et oleks võimalus taas
head teha!

Suur-suur tänu meie õpetajatele — neile, kes küpsetiste müüki korraldada aitasid,
neile kes oma panuse andsid
kooke ostes, aga ka neile,
kes meiepoolse väikese kingituse Tallinna Lastehaiglale
üle andsid. Südamlik tänu
ka kõigile lastevanematele,
kes aitasid lastel kodus kooke küpsetada. Ka teie olete
haiglalapsi aidanud!
Saue Gümnaasiumi algõpetuse nimel,

Egle Viilma

28. jaanuaril kell 15.00 avati Saue Päevakeskuses noorte
kunstihuviliste rühmituse MAREKK kunstiteraapia tööde
näitus. Jaanuarikuus katsetati projekti raames erinevaid
tehnikaid: kollaaž, värvipliiats, märg akvarell, näpuvärvid,
viltpliiats ja rasvakriit.
Individuaal- ja grupiteraapia käigus tegeldi elu mitmete
tahkude vaatlemisega. Erinevad elukogemused, võimed ning
oskused andsid üksteist täiendava ja rikastava tulemuse.
Näitus „Meie Maailm” jääb Saue Päevakeskuses avatuks
küünlakuu keskpaigani.
Kõik on teretulnud Andrese, Kadrika, Mirelli, Eve, Katrini
ja Rauli töödega tutvuma.
Kohtumiseni päevakeskuses!
Kunstiteraapia juhendaja Mari Mägi
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Piltide autor: Rauno Kais

Talvemuinasjutu aeg on käes
Loodus on meile komponeerinud valge koheva sümfoonia,
mida inimkäed omal moel veelgi kaunimaks saavad muuta.

Läbi ajaloo on meisterdatud
lumelinnu ja -kindluseid,
veeretatud lumememmesid,
loodud lumest ja jääst kõikvõimalikke reaalseid ja muinasjutulisi elukaid.
Sauel Lehtmetsa tänaval
ehitas Tauno Palo oma kodumaja ette tõelise eskimote küla
koos igludega, jääkarudega
ning neile lõunapooluselt külla tulnud pingviinidega.

Noor autor ehitas lumelinna valmis ilma ühegi eskiisita kolme ööpäevaga.
Pimedal ajal põlevad lumeonnides küünlad ja väljas
põõsastel värvilised tuled.
Lummuslik vaatepilt! Nüüd
käivad seda imet nautimas
paljud inimesed üle kogu
Harjumaa.
Tauno Palo on mees,
kellele maitseb Coca-Cola,

keda meelitavad lõunamerede saared ja kellele meeldib
päike. Autodest eelistab ta
USA omasid ning muusika
puhul ei ole eriti nõudlik.
Tauno on alati nõus proovima mõnd „hullumeelset“
ideed ning tegema ikka seda,
mis põnev ja huvitav. Sõbrad
ütlevad tema kohta, et ta on
nagu Hunt Kriimsilm, kellel
on üheksa ametit.

Iga päevaga täiustub lumelinn veelgi ning kuna ilmatargad niipea sula ei ennusta, siis soovitame minna
seda võluilma oma silmaga
kaema.
Tauno Palo tänab kõiki, kes tõid lumelinna jaoks
küünlaid, ja lubab, et järgmisel aastal mõtleb ta välja midagi veelgi huvitavamat. 

Saue linna sees on veel kolm linna

Saue linn on nüüd tegelikult palju suurem, kui väljastpoolt paistab, sest tema sees on veel kolm
linna — lumelinn lasteaias, lumelinn Lehtmesta tänavas ja lumelinn Keskuse pargis.

Anneli Ritsing ja Monika Liiv

Saue lumelinna ehituse organiseerijad
Keskuse parki ehitati selle
talve lumelinna 30. jaanuaril.
Ettevõtmist organiseeris Saue
Linna Lastekaitse Ühing,
auhindadega toetas ja kogu
üritust finantseeris Saue Linnavalitsus.
Hommikul kell 10.00
alustas vapralt 10 võistkonda: esindajad Kaitseliidust

kahe meeskonnaga, Saue
Lasteaiast, mitu võistkonda
Saue Gümnaasiumist, Saue
Noortekeskusest ja neli Noorkotkaste võistkonda. Kõik
võistkonnad jõudsid oma lumekujudega õnnelikult valmis ja päeva lõpuks oli Keskuse parki kerkinud 10 suurt
lumeskulptuuri.

Esikoha pälvis Kaitseliit
oma soomusrongiga Kalew,
teise koha sai Kaitseliidu
noorte võistkond suure lumekindlusega, kolmandat kohta
jagasid Saue Gümnaasiumi 1.
klassi võistkonna pika liuga
krokodill ja Saue Noortekeskuse taevatrepiga kindlus.
Kõik kujud on praktilise
väärtusega — millest ei saa
liugu lasta, sinna saab jällegi sisse-otsa-läbi pugeda

jne. Linnarajajatele ja muidu
uudistajatele pakkus suurtest
välikateldest kuuma teed ja
hernesuppi Saue Kaitseliidu
Kompanii.
Võistkonnad ületasid oma
entusiasmi ja loova suhtumisega kõik ootused! Kujud
said suured ja uhked, lapsed
võtsid need kohe ka praktilisse kasutusse.
Korraldajad tänavad kõiki osavõtjaid ja samuti kogu
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ürituse toetajaid, kelleks on
Kaitseliidu Saue Kompanii,
Saue Päevakeskus, Päästeameti Keila komando.
Selleks, et veenduda, kui
mõnusad lumekujud on, tule
neid ise vaatama ja proovima.
Üleskutse kõigile: naudime ja
hoiame neid skulptuure, kuni
kevadine päike nad ükskord
sulatab. 
Piltide autor: Rauno Kais

Saue Sõna

Haridus
Õppimine kui karjäär
Tänapäeva kiirelt arenevas maailmas ei saa elada õppimata. Et
elus hakkama saada, peavad inimesel olema mingid kindlad
baasteadmised, näiteks üldine arusaamine poliitikast, ühiskonnast ja majandusest, keele-, suhtlemis- ja esinemisoskus.
Jaan Palumets

Saue Gümnaasiumi direktor
Kasuks tulevad ka need teadmised, mida tavaliselt elus
vaja ei lähe, kuid samas aitavad maailma asjadest paremini aru saada. Näiteks ajaloo tundmine aitab paremini
mõista tänapäeva riikide ja
rahvaste omavahelisi suhteid.
Tänapäeva maailmas ei
saa õppimise tähtsust kuidagi alahinnata. Eneseharimise
vajadus on ju esmatähtis, sest
üldjuhul tulevad haritud inimesed eluga paremini toime
kui vähem haritud. Näiteks
on haritud inimesel palju
lihtsam tööturul läbi lüüa,
sest arukas ja õppinud inimene on tavaliselt keskmisest produktiivsem.
Vahel peetakse „elukoolis” õppimist olulisemaks ja
efektiivsemaks õppevormiks.
Elukoolis õppimine on aga

seotud suurte riskidega, eriti
siis, kui see seatakse tähtsuselt päris koolist ettepoole.
Kool valmistab ju ette eluks
ja kui see ettevalmistus on
puudulik, siis on ka ellujäämisvõimalused selles karmis
maailmas vähesed. Esiteks
ei saa ilma keskhariduseta
korralikku töökohtagi, mis
on meie ühiskonnas üks edu
võtmeid. Kui ei saada aru
elementaarsetest asjadest poliitikas, majanduses ja ühiskonnas, on üsna raske eluga
toime tulla. Õppimise käigus
kujuneb inimesel välja oma
mina-pilt ja arusaam maailma
asjadest ning haritud inimene
elab üldjuhul täisväärtuslikumat elu kui vähemharitud, on
edukam ja produktiivsem.
Ma loodan südamest, et
need, kes kunagi on kooli pooleli jätnud, avastavad
enda jaoks uuesti õppimise
vajalikkuse ning neist kujunevad just sellised inime-

sed, nagu nad tulevikus olla
tahaksid, sest ainult õppides
loome me ennast.
Saue Gümnaasiumi juures
alustab 2010./2011. õ-a tööd
õhtu- ja kaugõppeosakond.
Loodan, et
• haridusteed tulevad jätkama koolidest 5…10 a
tagasi lahkunud;
• meil õppides on võimalik
saada või jääda tööle;
• meil õppimise kõrval
luuakse ka ise töökohti;
• töötuks jäänud tulevad tagasi õppima;
• üksikainete ja -kursuste
õppijate hulk suureneb;
• kutsekooli lõpetanud tulevad lisaõpet saama;
• kõrgkooli mittepääsenud
soovivad tulemusi parandada;
• meil aidatakse kaotada
hirmu kooli, õppimise,
õppeainete jm suhtes;
• meil ei kohelda, vaid su-

heldakse õppijatega (individuaalne lähenemine).
Arvan, et
• terviseprobleemidega
noorte hulk on suurenenud;
• päevagümnaasiumide
arvu vähendatakse;
• suureneb nende arv, kes
ei ületa gümnaasiumisse
saamise künnist;
• enamik noori ei ole põhikoolijärgselt valmis kutsevalikuks;
• kutseõppeasutused ei suuda rahuldada kõiki erinevaid erialaõppe soove;
• iseseisvumiseks ja otsusele jõudmiseks on vaja
lisaaega.
Uuest õppeaastast oleme õppima tulijatele avatud aastaringselt, aga ootame ka eelnevat registreerimist kooli
kantseleis. 

Meie gümnasistid said
Mõttemeistri mängus III koha!

12. veebruar 2010
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Saue Gümnaasiumi
2010./2011. õ-a õhtuja kaugõppeosakonda
vastuvõtmisel esitatavad
dokumendid:
8.–9. klass
passi/ ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
väljavõte õpilasraamatust
klassitunnistus
avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
Põhikooli võetakse õppima alates 17. eluaastast.
•
•
•
•

10. klass
• passi/ ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• põhikooli lõputunnistus
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
11.–12. klass
• põhikooli lõputunnistus
• väljavõte õpilasraamatust
• eelmise, lõpetatud klassi tunnistus (gümnaasiumi õpinguraamat või kutseõppeasutuse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, kuhu on märgitud läbitud üldainete kursuste
nimetused, nende maht ja hinded)
• passi/ID-kaardi koopia (tehakse kohapeal)
• avaldus (seadusliku esindaja avaldus, kui õpilane on alaealine)
• 2 fotot 3 x 4 cm
Vastuvõtu aluseks on eelneva õppekava läbimise hindamine.
Perekonnanime muutmisel esitada abielutunnistuse koopia.
Eelregistreerimine aadressil sekretar@saue.edu.ee
Täpne informatsioon telefonil 659 6070; 670 9234.

Märtsikuu toiduraha
Saue Gümnaasiumis
1.–9. klass
10.–12. klass

108 krooni
324 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele: Swedbank, a/a 221018424457 hiljemalt 26. veebruariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas 01.03
kl 8.00–9.15 ja 13.30–15.00. Palume kindlasti registreerida sööjaks ka nendel, kes soovivad hiljem maksta. Antud
aegadel saab sööklas pikendada ka toidukaarte.
Õpilase puudumisest teavitada toitlustusfirmat.
Söökla telefon on 659 6068.
Toiduraha tasumiseks on võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Lepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber. Viitenumbri saamiseks palun pöörduda söökla juhataja poole.
ulle.jahesalu@real.edu.ee
Küsimuste ja ettepanekute korral palume helistada telefonil 699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Grete Põldma

„Mõttemeistri“ korraldaja, Saue Gümnaasiumi huvijuht
4. veebruaril said juba viiendat aastat Saue Gümnaasiumis
kokku Harjumaa keskkoolide/
gümnaasiumite 10.–12. klasside mälumängu õpilasvõistkonnad, et „Mõttemeistril“

üksteisest mõõtu võtta. Sel
aastal osales üle Harjumaa
meeldivalt palju koole, kokku
11 gümnaasiumi: Jüri Gümnaasium, Keila Kool, Kolga
Keskkool, Kose Gümnaa-

sium, Loksa 1. Keskkool,
Loo Keskkool, Paldiski
Gümnaasium, Saku Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Turba Gümnaasium
ja Viimsi Kool. Nagu ka eelneval kolmel aastal, koostasid
2010. aasta „Mõttemeistri“
küsimused Eesti mälumängu

korüfeed Indrek Salis ja Jevgeni Nurmla.
Mälumängus oli 3 vooru,
igas voorus 20 küsimust. Kui
algus kulges suhteliselt tasavägises punktiarvestuses, siis
3. vooru lõpuks olid väikesed
punktivahed järjestuse paika
pannud.

I kohale tuli 81 punktiga
120-st Saku Gümnaasium,
II koha saavutas 80 punktiga Jüri Gümnaasium,
III auhinnalise koha saavutas 75 punktiga Saue Gümnaasiumi võistkond koosseisus Sandra Laura Luhtein
(12. Kl), Erlich Lõwi (12.
Kl), Tõll Simson (11. Kl),
Matti Silla (11. Kl).
Auhindadeks olid diplomid, raamatud ja mõttetegevuseks vajalik šokolaad.
Kõik võistkonnad said tänuks
osavõtu eest tänukirja ja suure tahvli šokolaadi.
Mälumängu läbiviimisel
oli abiks ka Saue Gümnaa-

siumi Õpilasesinduse liige Iti
My Kriisa.
Harjumaa
keskkoolide/
gümnaasiumide-vahelist mälumängu „Mõttemeister“ finantseeris Harjumaa Omavalitsuste Liit.
Mälumängu III vooru küsimus:
Millise riigi lipuvärvid ühtivad Eesti lipu omadega?
A. Barbados
B. Belize
C. Botswana
D. Burundi
P.S. Vastus on: C. anawstoB

Saue Sõna

Mitmesugust
Huvikeskuse
ürituste kava
• Lauluklubi Eesti laulude õhtu
26. veebruaril kell 19.00 Saue koolimajas. Juhendab
Katrin Järvlepp. Sissepääs vaba.
• Vana Baskini Teatri etendus „Kihluspidu“
12. märtsil kell 19.00 Saue koolimajas
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Mare Raidma
Osades: Kärt Reemann, Maria Klenskaja, Kadri Adamson,
Terje Pennie, Nero Urke või Meelis Sarv, Tõnu Kilgas, Madis
Milling või Aarne Valmis
Autor: Alan Ayckbourn/ tlk: Jüri Karindi
Piletid müügil alates 15. veebruarist Saue Huvikeskuses
T, K, N 15.00–18.00
• Joonistamise ja akvarellmaali kursus täiskasvanutele
Kursus algas veebruaris ja toimub 1 x nädalas, neljapäeviti, ruumis 117 (Saue Gümnaasiumi I korrusel). Kursus
kestab 22. aprillini. Tasu ühes kuus on 300.- krooni.
Joonistame ja akvarellime esemeid, natüürmorte, interjööri
ja loodust. Kasutame akvarellvärve, akvarellpliiatseid, tinte
ja tušše. Kõik materjalid on kohapeal olemas. Osavõtust
palume teatada aadressil huvikeskus@saue.ee
On veel vabu kohti! Juhendaja Virve Laan
• Tiffanitehnikas vitraaži ja klaasimaali kursus
täiskasvanutele
Veebruaris algas taas klaasikunsti kursus, kus saab valmistada vitraaži, tiffanitehnikas vitraaži, ruumilisi esemeid ja
ehteid. Samuti on võimalik õppida klaasimaali ja dekoreerida esemeid klaasi külmvärvidega. Õpitakse vitraaži
kavandamise ja šabloonide valmistamise reegleid, klaasi
lõikamist ja lihvimist, vitraaži kokkumonteerimist ja tinutamist. Vajalikud materjalid kohapeal olemas. Kursuse hind
alates 250.- kroonist kuus. Kursus toimub kord nädalas,
kolmapäeviti, ruumis 407 (Saue Gümnaasiumi IV korrusel).
Kursusele on oodatud kõik huvilised. Osaleda võivad ka
gümnaasiumi õpilased. Kui huvilisi on palju, avatakse
ka teisipäeval üks õpperühm. Osavõtust palume teatada
aadressil huvikeskus@saue.ee
Juhendaja Ilona Rõžakova, tel 5199 5509

Päevakeskuse
ürituste kava
• 11.02 kell 10.30 OÜ Nordel Trade
meriinovillast toodete tutvustus ja
müük.
• 18.02 kell 12.30 Kristiine Sotsiaalkeskuses Saue Päevakeskuse käsitöömeistrite tööde näituse avamine. Näitus on
avatud 2 nädalat.
• 26.02 kell 18.00 Saue Päevakeskuse ja seltsingu Tammetõru ühisüritus: Filmiprogramm sõjaeelsest Eesti filmi
dokumentalistikast: dokumentaalkaadrid 30. aastate Eesti
riigielus olulist rolli täitnud juhtpoliitikutest ja kultuuritegelastest, 30. aastate riigitähtpäevad, Tallinna jt Eesti linnade
ning maakohtade vaated. Selgitusi jagab ajaloolane Olav
Kruus.
• 09.03 kell 10.00 päevakeskuse ja Saue Linna Invaühingu
naistepäevahommik.
• Veebruarist alustas tööd kunstiring huvilistele, juhendaja
Eve Selisaar: teisipäeviti kell 12.00–13.45 psüühiliste
erivajadustega inimestele, kell 14.00–16.00 kõikidele
huvilistele. Täpsem info ja tutvustus päevakeskuses. Tulge
tutvuma tehtud töödega ja ringitöö plaanidega!
• Teatrihuvilised korraldavad aprillis väljasõidu Uuemõisa,
vaatama A. Christie näidendit „Kutse mõrvale”. Teatripilet
ja bussisõit maksavad 230.- krooni. Registreerimine on
alanud.
• 08.05 Reisihuvilised korraldavad reisi Põhja-Järvamaa
mõisad ja huviväärsused
• 13.07–14.07 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula
Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa
• 06.06–11.06 Reisihuvilised korraldavad reisijuht Jaan
Maasingu eestvedamisel bussireisi endisele Ida-Preisimaale, praegune Poola. Esialgne hind 4000.- krooni,
esimese ettemakse tähtaeg on 15.02.10 Swedbank’i Tiina
Maasingu arve nr 221017570069. Täpsem info reisidest
15.01 ja 29.01 Saue Sõnas ja Päevakeskuses.
• 26.02 kell 16.00 Seltsingu Tammetõru koosviibimine.
• Veskitammi Kultuurimajas Laagris on jätkuvalt avatud
sauelase Laine Luigese maalide näitus.

Mälumänguvõistkond
Saue Tammetark
läheb parimana „Maakilb
2009/2010“ Superfinaali
30. jaanuaril toimus omavalitsustevahelise mälumängu „Maakilb 2009/2010“ teine ning otsustav eelvoor.
Harju regiooni 18 võistkonda võistlesid järjekordselt
Saue Gümnaasiumi aulas.
Saue linn oli esindatud 4 võistkonnaga, kellest võistkonnal
Tammetark oli pagasis esimese eelvooru üleriiklik liidrikoht
74 punktiga, kusjuures vahe Nõmme/Metsaga oli 7 ning Pühalepa ja Torgu/Kuressaarega 8 punkti. Teistel Saue võistkondadel oli punkte järgmiselt: Sammas 32 p, Saue IV 28 p
ja Ettur 25 p. Nende eesmärk oli võidelda välja koht Rahvafinaalides.
Tammetark (Ralf Amos, Vello Toomik, Indrek Salis, Villu
Liiv) esines ka selles eelvoorus heal tasemel ning saavutas
Kolga võistkonna järel 78 punktiga II koha nii Harju regioonis kui ka kogu vabariigi ulatuses. Võitjatele kaotasime seejuures vaid 1 punktiga. Kolmandaks tuli Tartu/Karlova 70
punktiga. Teised Saue võistkonnad ennast ei ületanud ning
punktisaak jäi natuke kasinaks: Sammas 39 p, Saue IV 37
p ja Ettur 22 p.
Eelvoorude kokkuvõttes saavutas Tammetark ülekaaluka
esikoha 152 punktiga. Järgmised 3 võistkonda — Pühalepa
I, Tartu/Karlova ja Kolga — kogusid võrdselt 134 punkti. Selline meeldiv lugu on esmakordne Saue mälumängu suhteliselt lühikeses ajaloos, kuid tõelised võitjad selguvad siiski
alles 27. märtsil Säreveres toimuvas Superfinaalis, kus teadupärast alustavad kõik 0–st. Viimane eelvoor näitaski, et
just Kolga on jätkuvalt suurfavoriit, eriti kui nad oma parima
koosseisu kokku saavad.
Superfinaali pääses otse 15 paremat ning neile lisandub
Rahvafinaali A-grupist 3 paremat. Rahvafinaalid toimuvad
27. veebruaril Tabiveres ja Märjamaal, kuid praeguseks ei
ole täpselt teada, kui palju Rahvafinaali B-gruppi võistkondi
lubatakse. Saue Sammas on praegu 71 punktiga 51. kohal,
seega paraku esimesena joone taga. Saue IV (65 p) ja Etturi (47 p) jaoks on võistlused selleks korraks tõenäoliselt
lõppenud.
Kokku osales „Maakilb 2009/2010“ eelvoorudes 72
võistkonda 60 omavalitsusest.
Mälumängu kodulehekülg on www.maakilb.ee
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige

Sauelaste suusad
libisesid hästi!
Laupäeval, 30. jaanuaril toimusid Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses Harjumaa MV suusatamises. Võisteldi erinevatel
distantsidel kokku seitsmes vanusegrupis naiste ja meeste
arvestuses, vabastiilis.
Saue linnast võistles 21 tublit suusatajat. Neist viis on
aasta 2010 Harjumaa meistrid suusatamises. Autasustamisel saadi üheksa medalit: Marliis Odamus — N16 vanusegrupis 1,4 km distantsil I koht, N vanusegrupis 3 km distantsil II koht; Terje Odamus — N vanusegrupis 5 km distantsil
I koht, N35 vanusegrupis 3 km distantsil III koht; Virve Tukman — N55 vanusegrupis 3 km distantsil I koht, Ülvi Miilmets — N55 vanusegrupis 3 km distantsil III koht; Cristian
Anton — M16 vanusegrupis 3 km distantsil III koht, Aimar
Pedari — M40 vanusegrupis 5 km distantsil I koht; Tõnu
Odamus — M60 vanusegrupis 5 km distantsil I koht.
Palju õnne võitjatele!

Korvpalli-etapp läks korda!
Pühapäeval, 24. jaanuaril 2010. a toimus järjekordne etapp
sarjast “Sauelane liikuma”. Seekord prooviti täpsust korvpallivisetel.
Sarja viiendal etapil osales — vaatamata kangele külmale! — kokku 78 rõõmsameelset inimest. Kohale oli tulnud nii
noori kui eakamaid inimesi, kõik vanusegrupid olid esindatud. Iga osavõtja pidi viskama viis distantsiviset korvi, kuni
13-aastastele lastele ja toimusid visked ämbrisse. Kõik aktiivsed osalejad said antud ülesandega edukalt hakkama.
Osalejate vahel loositi välja auhindu.
Suur tänu Saue Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajatele, kes korvpalli-inventari kasutamist võimaldasid.
Suur aitäh osalemast, võitis sport ja sõprus!
Kohtumiseni järgmistel etappidel!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
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SAUE KILB X VOOR
X VOORU KÜSIMUSED:
1. Tihtipeale võib alkeemiat käsitlevatel gravüüridel näha kolme põimunud madu. See on kolmainsuse — aine, liikumine
ja jõud — või siis püha kolmainsuse sümbol. Aga see tähendab ka kolme keemilise elemendi või ühendi kolmainsust.
Milliste?
2. 12. jaanuaril 2010. a kuulutati New-Yorgis välja kirjastuse
“World Coin News” poolt korraldatud “Aasta mündi” konkurssi võitja. Milline münt tuli võitjaks?
3. 27. aprillil 1965. a patenteeris R. C. Duncan millegi. Mille?
4. 1637. a kirjutati esimene teadaolev eestikeelne luuletus,
mis autori sõnade järgi oli eestikeelne laul aleksandriinis,
loodud Opotzi poeetikareeglite järgi. Kes oli autor?
5. Mis tootele annab maailma tooteliider Pelican Products nn
igavese garantii: “Pelicani tingimusteta eluaegne garantii.
Teie teete katki, meie anname uue. Igavesti. See garantii ei
kehti, kui toote on rikkunud hai hammustus, karu rünnak
või alla 5-aastane laps”. Mis toode?
6. Kust leidis Ed. Albee oma kuulsale näidendile “Kes kardab
Virginia Woolfi” pealkirja?
7. Saue mõisapargis on kaks skulptuuri. Millised?
8. Mis aastal sai Saue Gümnaasium oma mütsid?
9. Hiina Rahvavabariigi esimene olümpiavõitja on Xu Haifeng.
Millal ja mis alal ta võitis?
10. Rooma OM-iga 1960. aastal oli seotud ka kuulus filmidiiva
Gina Lollobrigida. Kuidas?

IX VOORU KÜSIMUSED:
1. Kes oli see muinasslaavlaste armastuse, ilu, viljakuse ja
kevade jumalanna, kelle hoole all olid abielu, naised ja
neiud?
2. 1206. a võitsid sakslased suures lahingus Holmi linnuses
liivlasi. Holmi linnus asus Martinsala saarel. Mis sai sellest
saarest?
3. Mõõkadega I klassi Kotkarist on Eesti Vabariigis nii kõrge
autasu, et enne II ilmasõda said selle ainult kaheksa eestlast ja kaks välismaalast. Kes olid need välismaalased?
4. Automargi DAIHATSU nimi koosneb linnanimest DAI+HATSU
(mootor). Mis tuntud linnanimi on jaapanlastele omamaiselt DAI?
5. Analoogiliselt Saksamaal 1516. a kehtiva Saksa Puhtuseseadusega tahetakse setude poolt kehtestada Seto Puhtuseseadus. Mida see seadus reguleeris Saksamaal ning
mida ta peaks reguleerima setude jaoks?
6. 1926. a kasutas Tallinna–Pääsküla elektriraudteed 3,3
miljonit reisijat. Ent NSV Liidus alles rajati sel aastal esimene elektriraudtee. Millisesse linna?
7. Millal avas Saue linnas uksed Säästumarket?
8. 2005. a veebruaris korraldati Saue BMX Snow Jam. Mida
seal tehti?
9. Sündinud 1894. a Tallinnas arsti perekonnas, õppinud
Toomkoolis ja lõpetanud Peterhofi sõjakooli. Esindas Eestit
ühel alal erilise eduta 1936. a Berliini OM-il. Oma tegelikul
põhialal olid tema saavutused palju suuremad. Kellest on
jutt ja mis alal oli ta rahvusvaheliselt tuntud?
10. Kui tõlkida Pele nimi eesti keelde, siis vastab see ühe Tallinna „Levadia“ jalgpalluri perekonnanimele. Kes on see
jalgpallur?

IX vooru õiged vastused on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lada
1970. aastatel jäi Riia HEJ paisuvee alla
Carl Gustav Emil Mannerheim ja Josef Pilsutski
Osaka
Saksamaal — õlle kaitse, Setumaal — Handsa kui kaubamärgi kaitse
Bakuu
August 2005
Trikiratturite hüppevõistlus
Erik Johannes Peeter Holst ja jääpurjetamine. Sai Berliini
OM-il purjetamises olümpiajollil 17. koha. Jääpurjetamises
1931,1934,1936 ja 1937 Euroopa meister, Euroopa Jääpurjetamisliidu sekretär, jahiklassi “Monotüüp XV” konstruktor.

Veebruar Keila Miikaeli koguduses
• 14. veebruar kell 11.00 — pühapäev enne paastuaega
Jumalateenistus armulauaga. Õp Robert Kannukene 100.
Jutlustab teoloogiadoktor õp Jaan Lahe.
• 21. veebruar kell 11.00 — paastuaja 1. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga
• 24. veebruar kell 11.00 — Iseseisvuspäeva palvus
• 28. veebruar kell 11.00 — paastuaja 2. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga. Laulab koguduse segakoor
Miikael.

PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE

toimub 23. veebruaril kell 13.00 koguduse majas

VAIMULIK ÕHTU

17. veebruaril kell 19.00 koguduse majas
Külas on ortodoksi kiriku ülempreester isa Ardalion
„Ava heldesti oma käsi vennale,
hädalisele ja vaesele oma maal!“ /5Ms 15:11/

Teated ja tarbijainfo

Saue Sõna
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PALJU ÕNNE!

Veebruarikuu sünnipäevad
ELGI KRIISA			
ENN-IVAR GROSSTHAL		
VALDUR ILVEST			
ARVED TAMMI			
VASSILI BELOKOPÕTOV		
ELEONORE ÜTT			
ANNA UUSMEES			
EEVI DEKLAU			
VAIKE SIPP				
MAVRUZA VIST			
ARTUR SILD			
VILHELM DEKLAU			
HARLAMPI FASTOVETS		
VEERA MÕTUSTE			
HILJA MALLENE			
LEIDA KAASIK			
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75
75
80
80
80
81
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82
83
87
88
89
92
93

Sakura
stuudio
pakub massaaže
Tule sõbrakuul sõbraga —
saate mõlemad –25%!
Info tel 5454 4559 või
www.sakurastudio.ee

9-kuune tüdrukutirts ootab
kuni 1-aastaseid lapsi
koos vanematega külla
kolmapäeviti ja neljapäeviti
kell 11–14. Mängime,
õpime ja areneme koos,
vahetame kogemusi. Tule
julgesti, koos on lõbusam!
Saue, Rauna 50.
Info telefonil 5343 2138

Otsin tööd

VESIAEROOBIKA
Treeningud veebruarikuus T ja N
algusega 19.45
Kuupilet 8 x 70 = 560 kr., üksikpilet 90 kr.
3 tundi tervisele igal nädalal!

SAUE UJULA
HINNAD ON JÄTKUVALT ODAVAIMAD!
AVATUD E–R 6.30–22.00
L 9.00–17.00; P 9.00–20.00
Kohtumiseni ujulas — Nurmesalu 9, Saue!

 23-aastane neiu otsib tööd Sauel,
Keilas või nende lähistel. Olen lõpetanud
Haapsalu Kutsehariduskeskuse kodumajanduse erialal (kokaabi, klienditeenindamine). Eelnev töökogemus mõlemal alal
olemas. Oodatud on ka muud pakkumised. Olen aktiivne, kiire õppimisvõimega,
rõõmsameelne, kohusetundlik. Tixu86@
hot.ee; 5632 0458 Tiina
 Otsin tööd, mis seisneb koertega
tegelemises. Olen ELS- i liige. Hoolin
loomadest väga! Olen kasvatanud suuri
koeri ja hobuseid ning treeninud neid. Kui
teil on kodus koer, kelle jaoks leiate ise
vähe aega, aga koer ei ole ketikoer, olen
nõus teid aitama. Kindlasti peab koer
olema elementaarselt kuulekas. Tasu on
individuaalne, oleneb koerast ja tema
vajadustest. Samuti kliendi võimalustest. Tunnitasu ca 500 kr, oleneb koera
kuulekusastmest ja vanusest ning koera
vajadustest. Ärge kartke helistada ja lisa
küsida! 5667 4228 Vicky

Müük
 Müüa kartuleid Nicola ja Princess, 3
kr/ kg, alates 25 kg toome tasuta koju!
Tellimine: 525 5527

Kinnisvara
 Müüa 2-toaline korter Sauel,
Kuuma 4, 54,7 m². Otse omanikult.
Hind 825 000.-. Huvitatud vahetusest
4-toalise vastu Sauel, Keilas, Laagris.
Tel 5904 1732

Pakun tööd
 HARMET OÜ pakub tööd ehitajatele.
Saata oma CV tarmo@harmet.ee

Teenus

Alates 1. veebruarist
võimalus kasutada ka jõusaali!
Lisainfo Saue Koolihaldusasutuse kodulehel.
Hinnad ülisoodsad!

E–R 8.00–21.00
L 10.00–16.00
P 10.00–19.00
Rannahooaeg ei ole kaugel!

 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel.
Tel 5332 2288

Fekaalivedu
(kogumiskaevude
tühjendus)
Hinnad alates 225 kr
Tel 5346 8430
Geotrans OÜ

