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Oli tore sünnipäev!

Saue on meie kodulinn, meie
kodune linn.
Nii nagu kogu Eestimaa,
oleme ka meie arenenud ja
eneseteadvust kogunud. Oleme maitsnud majandusedu
ning pingutanud püksirihma

vaesematel aegadel.
Ent vaatamata kõigele,
on laste sündimus iga aastaga kasvanud, linna poolt on
vajalikke
sotsiaalteenused
osutatud ja lapsed on saanud
väärilise hariduse. Peame en-

dale ikka ja jälle kinnitama, et
kohaliku võimu esmane ülesanne on inimestele võimalikult paremate elutingimuste
loomine ning abivajajate avitamine.
Saue linn on osa Eesti rii-

gist. Ta on osa riigi vundamendist ja mida tugevam on
ehitise alusmüür, seda kindlamalt püsib ka riigipüramiid.
Läinud kuu viimasel nädalal tähistasime oma riigi sünnipäeva. Gümnaasiumi aulas

lõid peomeeleolu naiskoor
Ilo ja Saue Poistekoor. Linna
teenetemärgid anti Helmi Aulikule ja Maie Matsiseltsile.
Mälestuskivi jalamile asetati vabaduse eest võidelnute
mälestuseks pärjad.

Väikerahva vabadus ja
omariiklus on unikaalne nähtus. Seda enam peame väärtustama vabadust, peame
oskama vabadust hoida ning
oma tulevastele põlvedele vabadusaadet edasi anda.

Linnavalitsus ja Linnavolikogu
Linnavalitsuse 7. istung
Saue Linnavalitsuse 7. istung toimus
3. märtsil 2010. aastal, päevakorras oli:
1. Keila–Tallinna raudtee 10 kV
kaabelliini ehitusloa väljastamine
/korraldus nr 59/.
2. Kütise tn 4 osalisel kasutusotstarbe
muutmisel kasutusloa andmine
/korraldus nr 60/.
3. Koondise tn 20, 10 kV kaabelliini ehitusele ehitusloa
väljastamine /korraldus nr 61/.
4. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu “Saue Linnavolikogu
määruste muutmine“ (teine lugemine), /otsustati suunata eelnõu kehtestamiseks volikogusse/.
5. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ (teine lugemine), /otsustati
katkestada eelnõu teine lugemine ja jätkata teist lugemist linnavalitsuse järgmisel istungil/.
6. Komisjoni moodustamine /eelnõu suunati teisele lugemisele).
7.–9. Hooldaja määramine /korraldused nr 62, 63, 64/.
10. Hooldusteenuse toetuse maksmisest äraütlemine
/korraldus nr 65/.
11. Toiduainete jagamine Saue linna vähekindlustatud peredele /korraldus nr 66/.
12. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 67/
13. Reservfondist raha eraldamine /korraldus nr 68/.
14. Info
14.1 Perioodil 11.02.2010 kuni 25.02.2010 sõlmitud
lepingud.
14.2 Veebruaris makstud matusetoetused.
14.3 Saue linna ametlike teadete avaldamine.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused on avalikustatud veebilehel ja linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär, arhivaar

Alates 1. aprillist
muutuvad Saue linna
lastetoetuste suurused
Saue Linnavolikogu poolt 18. veebruaril 2010 kinnitatud linnaeelarve kohaselt makstakse käesoleva aasta,
pärast 1. aprilli sündinud laste vanematele sünnitoetust 2000 krooni.
Alates 1. aprillist on koduse mudilase toetuse suuruseks
1000 krooni kuus ja lapsehoiuteenuse toetuse suuruseks
3375 krooni kuus. Lastetoetuste määramise ja väljamaksmise kord 1. aprillist ei muutu. Toetuste määramise ja maksmise kohta saab infot Saue linna kodulehe www.saue.ee
rubriigist „sotsiaalhoolekanne ja tervishoid”.
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Linnavalitsus jagab
vähekindlustatud
peredele toiduaineid
Saue Linnavalitsus jagab toiduaineid Saue linna vähekindlustatud peredele nende toimetuleku parandamiseks.
Toiduainete saajateks on alljärgnevad sihtgrupid:
• registreeritud töötud
• töötute pered, kus ükski täiskasvanud pereliige ei tööta
ning töötuhüvitise maksmine perele on lõppenud
• toimetulekutoetust saavad pered
• pered, kelle tulu pärast eluasemekulude maksmist jääb
iga pereliikme kohta alla kahekordset riiklikult kinnitatud
toimetulekupiiri.
Toiduained on sihtgrupile tasuta. Toiduained jagatakse vastavalt kuni 3-liikmelisele perele üks toidupakk ning perele,
kus on neli ja enam liiget — kaks toidupakki.
Toidupakke jagatakse ühele perele üks kord kuus, vajadusel sagedamini. Lähem info telefonidel 679 0174,
679 0176.

Toimetulekutoetuse
maksmisest
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul
või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast üüri või
hoolduskulude, kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni, elektri, majapidamisgaasi, hoone kindlustusmaksu ja maamaksu eest
tasumist jääb alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekupiir on 1000 krooni kuus pere esimesele liikmele
pluss 800 krooni igale järgmisele pereliikmele.
Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad, samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad
või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või
ühise majapidamisega isikud. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt
eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega.
Õpilasel ja üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei
lange kokku perekonna elukoha aadressiandmetega, on õigus
saada toimetulekutoetust oma rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.
Toimetulekutoetust määrab ja maksab linnavalitsus riigieelarvest laekunud vahenditest.
Toimetulekutoetuse taotlemine
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse linnavalitsusele. Avaldus tuleb
esitada hiljemalt 20. kuupäevaks. Avalduse blanketid on linnavalitsuses ja linnavalitsuse kodulehel rubriigis „sotsiaalhoolekanne ja tervishoid”.
Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust, ja need esitatakse esmapöördumisel (kui taotlejal on registreeritud elukoht, siis ei ole
vaja esitada);
2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid
3) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid
Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise esitab taotleja
lisaks kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja
enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.
Toimetulekutoetuse arvestamise alused
Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järgmise valemi järgi:
TT = (EK + TP) – S, kusjuures TT — toimetulekutoetus, EK —
eluasemekulud kulude piirmäärade ja normpinna ulatuses,
TP — perekonna arvestuslik toimetulekupiir, S — perekonna
sissetulek (tulud).

Meeldetuletus
ettevõtjatele!
Lugupeetud ettevõtjad,
Tuletan teile meelde, et käes on registreeringute õigsuse kinnitamise aeg. Kinnitamise tähtaeg möödub 15. aprillil.
Majandustegevuse register areneb pidevalt ning ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise nii taotlusi sisestada kui ka
nende õigsust kinnitada! Ettevõtja esindusõigust omav isik
tuvastatakse Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali
X-tee teenused ettevõtjale kaudu. Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus -Sisenemine MTR-i ettevõtja
kasutajana.
MTR-i tegevusaladele on lisatud võimalikud EMTAK koodid! Seoses sellega palun kontrollida registris olevaid andmeid. Kui ettevõtja registreeringus ei ole loetletud kõiki
tegevusvaldkondi vastavalt EMTAK-i loetelule, tuleks teha
ettepanek nende muutmiseks.
EMTAK-i koodid on toodud majandustegevuse registri
kodulehel Taotluste vormid all, kaubandustegevuse juhendi (Juhend ettevõtja registreerimiseks kaubandustegevuse
valdkonnas) lisades.
Täpsem informatsioon, vastused küsimustele, juhendid
jm asuvad MTR-i kodulehel.
Edu kaubandustegevuses!
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

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

Järgmine number ilmub
26. märtsil 2010
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Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võetakse toimetulekutoetuse
taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.
Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku
või perekonna sissetulekute hulka ühekordseid toetusi, mida on
üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud
riigi- või kohaliku eelarve vahenditest ning puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus; riigi tagatisel antud õppelaenu;
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses,
tööpraktikas ja tööharjutuses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust ning tööturukoolituses osalemise korral
makstavat stipendiumi.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse vastavalt Saue
Linnavalitsuse volikogu poolt kehtestatud kulude piirmäärade
ulatuses arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad
alalise eluruumi alalised kulud:
• tegelik korteriüür või hooldustasu, kuid mitte üle 20 krooni
eluruumi ühe ruutmeetri kohta ühes kuus;
• tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia maksumus;
• tsentraalse soojaveevarustusega eluruumides tarbitud soojusenergia maksumus kuni 1,5 m3 vee soojendamiseks ühe
elaniku kohta kuus;
• tsentraalse kütteta eluruumides olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit või
elektrienergia) kuni 20 krooni eluruumi ruutmeetri kohta
kuus ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. maini;
• tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni
3 m3 ühe elaniku kohta kuus;
• tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
• tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel statsionaarse elektripliidi puhul 100 kWh ühe
elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub
kuni 20 kWh kuus;
• tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel gaasi või tahkel kütusel pliidi puhul 80 kWh
ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub
kuni 20 kWh kuus;
• tarbitud elektrienergia maksumus kehtiva elektrihinna põhitariifi alusel elektriboileri puhul 100 kWh ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni 20 kWh
kuus;
• tegelik maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kuni
kolmekordne elamualune pind;
• hoonekindlustuse kulud kuni 3 krooni eluruumi ruutmeetri
kohta kuus;
• tegelik olmejäätmete veotasu.
Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul
tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja
see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine
Arvestatud toimetulekutoetuse summa maksab linnavalitsus
kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole või sularahas,
arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.
Info telefonil 679 0176 ja 679 0174
Heli Joon, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht

Saue linnavalitsus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

(asendajaks lapsepuhkuse ajaks)
Raamatupidaja igapäevasteks tööülesanneteks on:
• arveldused hankijatega (arvete sisestamine, ettemaksete
arvestus, saldovõrdlused);
• hallatavate asutuste omatulude arvestus (arvete koostamine, laekumised);
• arveldused aruandvate isikutega.
Sobiv kandidaat:
• tunneb riigiraamatupidamist (soovitavalt kohaliku omavalitsuse raamatupidamist);
• on väga hea arvutikasutamisoskusega (Excel, Outlook),
hea õppimisvõimega, soovitavalt tunneb programmi
PMen;
• on keskeri- või kõrgema erialase haridusega;
• tagab kõrgekvaliteedilise tööprotsessi, oskab juhtida oma
aega, on hea suhtleja;
• on aus, täpne, talub pingelisi olukordi, säilitab optimismi.
Pakume:
• enesetäiendamise võimalust;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• kodulähedast töökohta.
Ametikohale kandideerija sooviavaldus ja CV saata aadressile ingrid@saue.ee kuni 31. märtsini 2010. a, täiendav info
telefonidel 679 0173 või 5331 1674.
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Linna uudised
Ujumismeistrid selgunud!

Loomapidamine ja sellega
kaasnevad probleemid
Sedavõrd lumerohket talve kui tänavune, ei mäletata
Eestimaal juba pikemat aega. Lumi, külmad ja imekaunis loodusmaastik pakub silmailu kõigile. Kuid samas toob kaasa ka probleeme — nii lume- ja libedustõrje kui ka lemmikloomade pidamisega kaasnevaid
probleeme.

Terje Toomingas

Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht
5. ja 6. märtsil toimusid Sauel
ujumise 2010. a lahtised meistrivõistlused. Ujuti 25 m, 50 m
ja 100 m vabalt, individuaalarvestuses, kokku kümnes vanuseklassis. Vanuseklassi parimat
autasustati meistrikarikaga, II
ning III koha võitnuid autasustati meistrivõistluste medaliga.
Protokolli sai oma tulemuse kirja 79 ujujat. Võistlejaid
oli igas vanuses, kõige noorem meistrivõistlustest osavõt-

ja oli 7-aastane ja kõige eakam
88-aastane! Nii mõnigi võistleja parandas oma isiklikku
rekordit. Suur tänu peakohtunikule Kersti Rahamägile, kiidusõnad kohtunikele — Kristiina Sekljutskaja, Krismar
Epner, Indrek Vakrõõm, Jaana
Külim, Eva-Martina Põder —
ning Saue ujula töökale kollektiivile!
Esialgsete tulemustega saab
tutvuda siin:

Saue MV ujumises 2010 ESIALGNE PROTOKOLL
Peakohtunik K. Rahamägi
Lapsed/noored, 5. märts 2010. a:
Tüdrukud 2000 ja nooremad
1.
Maige Muidre
2.
Hele Pukk
3.
Mailis Rästas
4.
Gertrud Soone
5.
Teele Tammemets
6.
Liisi Tammar
7.
Kätlin Rajamäe
8.
Meriliis Tilk
9.
Kerli Karhu
10. Sofia Vinkel
11. Gethe Maria Eljas
12. Raili Sõrmus
13. Iris Robyn Talgre
14. Nele Tamsalu
Poisid 2000 ja nooremad
1.
Jan Erik Alliksaar
2.
Sander Metsa
3.
Karl Korts
4.
Alexis Alliksaar
5.
Edgar Koroljov
6.
Markus Tammist
7.
Tom Enriko Kelt
8.
Gevin Sulg
9.
Armin Riis
10. Jan-Erik Vaiksalu
Tüdrukud 1998–1999
1.
Grete Saar
2.
Karmen-Maria Kotter
3.
Laura-Liis Hanikat
4.
Maris Lindmann
5.
Greta Reino
6.
Sandra Metsa
7.
Eliisabet Valmar
8.
Getter Mizer
Poisid 1998–1999
1.
Erik Hallikma
2.
Ravel Reinhold
3.
Viktor Petrunin
4.
Markus Jugala
Tüdrukud 1996–1997
1.
Hanna-Stina Meriste
2.
Birgit Kruusmaa
3.
Brita Liivamaa
Poisid 1996–1997
1.
Martin Vist
2.
Karl-Alvin Reinhold
3.
Andre Lepson
4.
Priit Norak
5.
Mihkel Sildnik
Poisid 1993–1995
Oskar Kuzmin (võist. väliselt)
1.
Jalmar Mäe
2.
Ago Henry Altjõe
3.
Martin Mätlik
Gunnar Mizer (võist. väliselt)

2000
2000
2000
2001
2002
2001
2003
2000
2000
2001
2001
2002
2000
2002
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2002
2001
2002
1998
1999
1998
1999
1999
1999
1999
1998
1999
1998
1999
1998
1997
1997
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1993
1993
1994
1995
1995

Aeg
16,54
19,33
21,32
24,65
25,61
26,59
27,19
27,38
31,68
32,91
34,86
37,57
38,84
39,57
Aeg
17,73
19,68
20,15
22,14
23,35
23,38
26,03
28,39
31,26
31,84
Aeg
46,43
47,37
52,80
54,54
56,11
57,22
1,03,94
1,04,85
Aeg
34,02
35,80
41,59
43,03
Aeg
38,37
40,13
42,04
Aeg
32,36
34,75
36,74
37,08
38,73
Aeg
28,12
30,38
30,94
40,53
45,96

12. märts 2010

Juuniorid/täiskasvanud/veteranid, 6. märts. 2010. a:
Noormehed 1990–1992
1.
Rauno Neuhaus
Naised1, 1978–1989
1.
Tuuli Urgard
2.
Ene Abel
3.
Krista Tõnisson
4.
Kärt Tõnisson
Mehed1, 1978–1989
1.
Timo Hallist
2.
Roman Bauer
3.
Taavi Urgard
4.
Kristo Krinpus
5.
Martin Käosaar
Naised2, 1968–1977
1.
Piret Krutob
2.
Tiiu Liivamaa
3.
Tuuli Mizer
4.
Pille Sabolotni
Mehed2, 1968–1977
1.
Kaido Atspol
2.
Jaan Toomingas
3.
Koit Tammist
Naised3, 1958–1967
1.
Kaia Käosaar
Mehed3, 1958–1967
1.
Konstantin Gaisak
Veteran, mehed1, 1948–1957
1.
Jaanus Tõnisson
2.
Aleksandr Bogatš
Veteran, naised1, 1948–1957
1.
Pille Trääl
2.
Kaja Vatt
Veteran, mehed2, 1947 ja vanem
1.
Jevgeni Kozlov
2.
Igor Ovtšinnikov
3.
Ants Torim
4.
Aado Liblikmann
5.
Riho Kilp
Veteran, naised2, 1947 ja vanem
1.
Leili Laanepõld
MV VANIM OSAVÕTJA:
1.
Armand Nagel

1991

1987
1988
1981
1981
1978
1986
1988
1969
1968
1972
1968
1974
1977
1969

1962
1955
1956
1954
1957
1941
1939
1945
1936
1941
1942
1928

Aeg
1,09,51
Aeg
1,27,20
1,37,11
1,37,05
2,14,70
Aeg
1,01,22
1,07,09
1,10,91
1,15,82
1,39,11
Aeg
1,18,46
1,30,02
1,51,51
2,20,93
Aeg
1,05,92
1,15,06
1,32,89
Aeg
2,17,73
Aeg
1,25,48
Aeg
42,88
43,18
Aeg
1,01,06
2,24,88
Aeg
41,28
44,82
46,98
1,01,95
1,33,81
Aeg
1,36,25
Aeg
2,01,57

Sportlik Saue
mängis end 6. kohale!
26.–27. veebruaril 2010 toimusid Eesti linnade talimängud Paides, kus sportlik Saue saavutas 6. koha.
Kokku olid Eestimaa südamesse kohale sõitnud sportlased
19 linnast. Talimängudel olid kavad järgmised alad: meeste ja naiste korvpall, lauatennis, suusatamine, male, kabe,
juhtide võistlus. Saue linn võttis mängudest osa 38 sportlasega, kokku kuuest spordialast ning saavutas Eesti linnade
talimängudel 6. koha (kuni 10 000 elanikku) ja 7. koha (üle
10 000 elaniku). Suur tänu Saue sportlastele eduka esinemise eest Eesti linnade talimängudel!
Eesti linnade 41. Suvemängud toimuvad 26.–27. juunil
2010 Rakveres. Suvemängudel on kavas kergejõustik, meeste võrkpall, naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine,
tennis, petank, mälumäng ning juhtide võistlus. Ootame teie
aktiivsust ja julgust võistkondade moodustamisel!
Terje Toomingas
Saue Huvikeskuse spordivaldkonna juht

Lumekuhilate valgel sädelusel võis koheselt märgata ka
kollaseid „ornamente“. Lausa korruselamute akende all.
Vaevalt, et sellise kunstiloomingu autoriks on ainult hulkuma lastud koerad. Eks ikka ka korruselamute piirkonna
elanikest loomapidajad ole oma lemmikutega sellele kaasa
aidanud. Loomapidamise kultuurituse tõestuseks on ka igakevadised lume alt väljasulavad junnihunnikud. Aeg oleks
juba harjuda sellega, et oma looma tagant tuleb ise koristada! Kahtlemata ei saa siin üldistusi teha, sest on palju
neidki, kes oma koera poetatud mustuse seaduskuulekalt
ära koristavad.
Probleemiks on ka linnas omapäi hulkuvad loomad. Loodus on asjad nii seadnud, et emastel koertel on kaks korda
aastas innaaeg, isastel aga 365 päeva. Piisab vaid väikesest
sortsust innas emase lõhnast… ja teie isane koer ongi kadunud. Järjest enam ilmub neid ka teedele-tänavatele ning
nende tegevus ei piirdu enam raevuka haukumise ja ümbruse totaalse mustamisega. Aina rohkem tekitavad hulkuvad
neljajalgsed sõbrad kaaskodanikes tüli, valu ja hirmugi. Olukorrast väljapääsuks tuleb pöörduda loomapüüdjate poole,
kelle tegevus tekitab loomaarmastajates negatiivseid emotsioone. Juba 2010. aastal on nii mõnedki Saue linna territooriumil hulkuvad koerad-kassid sattunud Loomade Hoiupaika.
Viimane püüdmine toimus 2. märtsil 2010, mil hoiupaika
transporditi kaks koera. Loomapidajal, kes oma lemmikut tagasi nõutama läheb, tuleb korvata püüdmise ja pidamisega
seotud kulud (loomatauditõrje seadus § 12 lg 3).
Loomapidaja vastutustundlik ja mõistev suhtumine nii
loomadesse kui ka naabritesse ja teistesse inimestesse on
kiiduväärt, seepärast hoidkem ja kasvatagem oma loomi nii,
et oleks välditud keskkonna reostamine ja loomade sattumine hoiupaika!
Inger Urva
Keskkonna ja halduse peaspetsialist

2010. aasta parimad
bioloogiaiatundjad
Käesoleva õppeaasta üleriigilise bioloogiaolümpiaadi
piirkonnavoor toimus 13. veebruaril traditsiooniliselt
Saue Gümnaasiumis.
Korralduskomisjonis olid õpetajad Evelin Kristin ja Ulvi Urgard. Olümpiaadi küsimused koostab Tartu Ülikooli Teaduskool ja tulemusi hindab piirkonnakomisjon, kes saadab iga
vanuserühma kolm paremat tööd ja protokollid üleriigilisele
žüriile. Bioloogiaolümpiaadi eesmärgid on järgmised:
• võimekate, bioloogiahuvidega õpilaste leidmine,
• õpilaste aktiivse bioloogiahuvi süvendamine ja sihikindla
arengu suunamine ning õpetajate enesetäiendamise stimuleerimine.
Olümpiaadist osavõtt eeldab vastava kooliastme ainekava
põhjalikku tundmist, teadmiste rakendamise oskust ning
Eesti loodust puudutavate küsimustega kursis olemist. „Valikvastuste vastamisel oli palju abi ka loogikast. Tead, mis
võiks olla ja mis mitte, ning arvestad, et ainult üks vastus on
õige,“ kommenteeris olümpiaadi Matti Silla. Saue Gümnaasiumis õpivad laia silmaringiga bioloogiahuvilised noored,
kes saavutasid olümpiaadil häid tulemusi.
Põhikooli õpilasi juhendas loodusainete õpetaja Evelin
Kristin ja väga tihedas konkurentsis saavutasid 7. klassidest
Anna Grete Konsap (7. B) VIII koha, Polina Piskoppel (7. A)
XI koha ja Mihkel Sildnik (7. C) XIII koha; 8. klassidest Eerik-Hannes Matsina (8. A) V koha ja 9. klassidest Karl-Juhan
Küling (9. A) VI koha.
Karl-Juhan Küling on eriliselt tubli loodusetundja. Ta on
järjepidevalt osalenud ning saavutanud häid tulemusi nii
bioloogia- kui ka geograafiaolümpiaadidel. Sellel õppeaastal
oli ta Harjumaa parim geograafiatundja ja osaleb 14.–16.
mail üleriigilises voorus Põltsamaal.
Gümnaasiumiõpilasi juhendas bioloogiaõpetaja Ulvi Urgard. Tulemused:
10. A-st saavutas Hans-Toomas Saarest II koha ja Helen
Kalmist IV koha,
11. B-st Triinu Uusoja II koha ja Matti Silla IV koha. Osalesid veel Marko Bogoljubov (11. A) ja Mari Tensing (12. A).
Tänan õpilasi osavõtu eest!
On tore, et nad said võrrelda oma teadmisi eakaaslastega
ja kindlasti suurendas see huvi loodusteaduste vastu.
Ulvi Urgard
Bioloogia- ja geograafiaõpetaja

3

Saue Sõna

Haridus
Kaks päeva Rudbecki Gümnaasiumis
Mõni kuu tagasi rääkis inglise keele õpetaja Kriste Eerme meile Rootsi HIV/AIDSi projektist, mis meie jaoks tähendas nelja
õpilase ja ühe õpetaja osalemist projektis. Meie osalesime küsitluse läbiviimises gümnaasiumiõpilaste seas, küsimused puudutasid HIVi ja AIDSi ning seksuaalsust üldisemalt.
Mari Lattik
Sadamasse tuli vastu Rudbecki kooli õpetaja Anders,
kes viis meid lühidalt kurssi
päeva sisuga. Stockholmist
mõnekümne minuti autosõidu kaugusel asub Rudbecki
Gümnaasium. Esimesest pilgust majadekompleksile saime aru, et tegemist on palju
suurema kooliga, kui seda on
Saue Gümnaasium ning sellele andis kinnitust ka Andersi
vahemärkus, et Rudbecki koolis õpib umbes 2000 õpilast.
Rudbeck on kool, kus koridorides on akvaariumid, keemiaklassides teevad õpilased
katseid,
botaanikahuvilistel
on kasvuhoone, kunstiklassid
meenutavad ateljeesid, muusikatundides tegeletakse bändiga,
õpilased saavad tegeleda rohkem huvi pakkuvate ainetega,
sööklatoit on tõepoolest maitsev, vahetundidel vaadatakse
suurelt ekraanilt Scrubse... Neil
on kadestamist väärt spordihallid ning suhtlemine õpetajate ja
õpilaste vahel meenutab pigem
sõbrasuhteid.
Õhtupoolikul seadsime koridori üles oma plakati ja läksime koos õpilastega avaloengule, mille pidas Keenias töötav
noor naine. Lühike ajalugu ja
täpne info HI-viiruse levimisest — kust on see tõenäoliselt
alguse saanud ja millises sei-
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Saue Gümnaasium on Harju maakonnas tuntud kõrgete
õpitulemustega, jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgiv
nüüdisaegse õpikeskkonnaga kool.

Vastuvõtt Saue Gümnaasiumi X klassidesse
2010./2011. õppeaastal on võimalik kandideerida järgmistele
õppesuundadele:
• reaal- ja loodusainete suund
• humanitaar-ja sotsiaalainete suund
Vastuvõtt toimub klassitunnistuse hinnete ja vestluse tulemuste
alusel.
Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad Saue Gümnaasiumis
kabinetis 105:
6. aprillil		
kell 15.00–17.00
13. aprillil		
kell 15.00–17.00
Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse koopia.
Aadress: Nurmesalu 9, Saue linn, 76506
E-post: kool@saue.edu.ee
Kantselei: 670 9234
Vt täpsem info http://www.saue.edu.ee/

Algab vastuvõtt Saue
Gümnaasiumi X klassidesse
Saue Gümnaasium ootab 10. klassi õppima sihikindlaid noori. Meie kool pakub võimalusi kasvada
teotahteliseks, arukaks ja vabaks inimeseks, läbides
õppekava ning võttes aktiivselt osa alternatiivsetest
õppevormidest. Õpilaskonverentsid, lektooriumid, õppereisid, uurimistööd, võistlused ning konkursid toetavad iseseisvuse ja julguse kujunemist.

Silvia Kinger, Kristel Läänesaar, Mari Lattik, Kristiina Sekljutskaja.
sus on maailm praegu — oli
sissejuhatus tervele õhtule.
Pärast loengut oli mitu
workshop’pi, kus arutleti nii
rootsi kui ka inglise keeles
seksuaalsust ja HIVi ning
AIDSi puudutavatel teemadel.
Töötuba, mida meie külastasime, viis läbi naisõpetaja, kes
rääkis ise põgusalt ning kaasas
ka ruumisviibijad arutlusse.
Mis puutub avameelsetesse
küsimustesse, siis on Rootsi
noored julgemad ning tunnevad end palju vabamalt.
Seejärel osalesime loengus,
mille pidas vanem meesõpetaja, kes on pikka aega töötanud
ühes Lõuna-Aafrika koolis.

Võimas sümfoonilise
muusika laeng
Reedel, 5. märtsi keskpäeval toimus Saue Gümnaasiumi aulas Tallinna Muusikakeskkooli Sümfooniaorkestri imeline kontsert.
Päev varem esines sümfooniaorkester Estonia Kontserdisaali laval. Sauel esitati samast kavast kaks teost.
Esimesena kõlas Ferenc Liszti klaverikontsert nr 2 A-duur.
Soleeris Ruslan Strogij klaveril.
Narvast pärit pianist on saavutanud auhinnalisi kohti paljudel rahvusvahelistel konkurssidel Eestis ja välisriikides.
Tema õpetaja TMKK-s on Maigi Pakri.
Teise teosena kõlas sümfooniaorkestri esituses L. v Beethoveni sümfoonia nr 5 (I, III ja IV) kolm osa, millest esimest
osa tuntakse ära „saatuse koputuse“ teema järgi. Kontserti
dirigeeris Risto Joost.
Orkestris mängivad 9.–12. klassi õpilased. Muusikakeskkooli idee esineda kooliõpilastele, oma eakaaslastele, oli
väga mõjuv. Saue Gümnaasiumi pool saali ja lava täitnud
orkester üllatas võimsa kõla, suure energia ja kõrge professionaalsusega.
Saue publik võttis esinejad väga soojalt vastu ja aplausist
ka puudu ei tulnud.
Kontserdi korraldus õnnestus tänu Saue Gümnaasiumi,
Saue Muusikakooli ja Saue Linnavalitsuse heale koostööle.
Täname kõiki kuulajaid!
Kristiina Liivik
Saue Muusikakooli direktor

Väga palju räägitakse, kui
suur probleem on HIVi levik,
kuid tegelikkuses ei jõua see
teadmine sageli „kohale“. Too
mees tõi näitena oma kunagise klassi: nüüd aastaid hiljem
ühe oma õpilasega kohtudes
sai ta kurva uudise, et 1/3 tollest klassist on surnud AIDSi.
HIVi levik on küll kõige suurem Aafrika riikides ning sageli võetakse seda kui laastavat
viirust, mis kuskil maailmas
aset leiab, kuid tegelikkus on
palju kohutavam. 21. sajandi
katk levib aina laialdasemalt
ja ehk too elust võetud näide
paneb rohkem mõtlema kui
arvulised näitajad.

Projekti lõpetas kokkuvõtlik kõne ning seejärel viidi
meid ühiselamusse, kus elavad
Rootsi paremad noored jooksjad. Ühikapoisid googeldasid
kiiruga paar eestikeelset sõna
ning suutsid sellega luua naljaka ja pingevaba õhkkonna.
Üleüldse olid sealsed noored
väga sõbralikud ja abivalmis.
Suur tänu Kriste Eermele,
kes kaasas meid projekti, ja
Kristi Läänesaarele, kes meid
sellel reisil saatis. Märkimist
väärib Tallink, kes võimaldas
meile laevareisi, samuti oleme
tänulikud Rudbecki õpetajatele ja õpilastele sooja vastuvõtu
eest. 

Saue muusikakool
võtab vastu uusi õpilasi
2010./2011. õppeaastaks
Põhiõppe osakonda pilliõppesse ootame lapsi vanuses
7–12 eluaastat.
Õppida saab klaverit, viiulit, kannelt, kitarri, flööti, saksofoni, klarnetit, trompetit, akordioni, trombooni, tuubat, metsasarve ja löökpille.
Pop-jazz’i osakonda võtame vastu muusikakooli IV ja VII
klassi lõpetanud õpilasi avalduste alusel.
Pop-jazz’i osakonnas saab õppida kitarri, basskitarri, löökpille, klahvpille, saksofoni, trompetit, akordionit ja laulmist.
Laulu erialale võtame vastu alates 15. eluaastast.
Basskitarri erialale võtame alates 13. eluaastast.
Pop-jazz’i osakonda on oodatud ka algajad vanuses
12–17 eluaastat. Algajatel tuleb läbida muusikakooli sisseastumiskatsed.
Sisseastumiskatsete konsultatsioonid toimuvad 26.
ja 27. mail kl 17.00–19.00 ruumis 106. Konsultatsiooniks
palume õpilasel ette valmistada üks laul. Konsultatsioon on
soovituslik.
Sisseastumiskatsed toimuvad 1. ja 2. juunil kl 17.00–
19.00 ruumis 106.
Saue Muusikakooli ettevalmistusklassi registreerime
5–7-aastaseid lapsi 26. ja 27. mail kl 17.00–19.00 ruumis
108.
Saue Muusikakool asub Saue Gümnaasiumis, Nurmesalu 9. Informatsioon telefonil 659 6054 

Saue Gümnaasiumis komplekteeritakse õppesuundade järgi
2010./2011. õppeaastal kaks 10. klassi: reaal-loodusainete ja
humanitaar-sotsiaalainete klass.
Reaal- ja loodusainete õppesuunal on lisaks riiklikult kehtestatud miinimumile lisakursused matemaatikas, keemias,
füüsikas ja bioloogias. Õppekavas on ka joonestamine ning uurimustöö alused. Reaal- ja loodusainete suund valmistab noori
ette kõrgkooliõpinguteks majandus-, reaal-, tehnoloogia, inseneri- ning looduseaduslikel erialadel, nagu näiteks keskkonnatehnika, farmaatsia, meditsiin. Saue Gümnaasiumi koostöö
Tallinna Tehnikaülikooliga pakub õpilastele lisaks tavapärasele
koolitööle veel arendavaid ja uudseid lisavõimalusi.
Humanitaar- ja sotsiaalainete õppesuunal omandatakse
laiapõhjaline humanitaarharidus. Riiklikult kehtestatud miinimumile on kooli õppekavas lisakursused ajaloos, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles ja kirjanduses ning vene või saksa
keeles. Õppekavas on ka religiooniõpetus, filosoofia ning uurimustöö alused. Humanitaar- ja sotsiaalainete alal on õpetus on
suunatud analüüsile, uurimuslikkusele ja loovusele. Tagamaks
häid riigieksamitulemusi ning edukat kandideerimist ülikoolidesse, ei tehta allahindlust ka matemaatikas.
Mõlemal õppesuunal on oluline koht inglise keelel, millele
on eraldatud kõikides klassides lisakursusi ning valikainena
õpetatakse inglise keeles maiskonnalugu (country study). 12.
klassi lõpuks saavutab õpilane Euroopa keelemapi nõuete järgi
inglise keeles kindlasti taseme B2, usin õpilane taseme C1.
Lisaks kohustuslikele kursustele pakub kool ka võimalust
omandada teadmisi järgmistel valikkursustel: 10. klassis majandus- ja ettevõtlusõpetus, audio-visuaalse meedia õpetus,
riigikaitseõpetus, saksa või vene keel (kolmanda võõrkeelena)
ning 11. klassis B-kategooria mootorsõiduki juhi algõppe teooriakursus. Valikkursustele registreerumine toimub uue õppeaasta alguses ning valikkursustel osalemine tuleneb õpilase
soovist.
Kooli laialdased rahvusvahelised sidemed Kozeletsi Gümnaasiumi ja Kiievi 32. Gümnaasiumiga Ukrainast, Vangasi
Gümnaasiumiga Lätist, Klaipeda kooliga Leedust ja õpilaste
osalemine rahvusvahelistes keskkonnaprojektides koostöös
Alppila kooliga Soomest ja Sollentuna Rudbecki Gümnaasiumiga Rootsist pakuvad õpilastele — lisaks heale keelepraktikale — ka laialdasi teadmisi nende maade kultuurist, ajaloost ja
geograafiast.
Erinevaid enesearendamise võimalusi on võimalik leida kooli huviringides. Eriti populaarsed on gümnasistide seas noortekoor ja näitering. Tänu tihedale koostööle Saue Huvikeskusega
on õpilastel võimalus osaleda rohkem kui 30 huviringi töös.
Saue Gümnaasiumis on aastate jooksul välja kujunenud
koolielu rikastavad ja oma kooli tunnet süvendavad tugevad
traditsioonid, mille hoidmisel ja edasikandmisel on gümnasistidel tähelepanuväärne roll. Erilise, ainult Saue koolile omase
auraga on õppeaasta ava- ja lõpuaktused, ainenädalad, ajalookonverents, õpetajatepäeva ja lõpukella tähistamine, gümnasistide jõuluball. Uhkusega kannavad Saue Gümnaasiumi
õpilased oma kooli mütsi ning uudseid koolivormi komponente — vesti, pluusi, lipsu.
Viie viimase aasta kogemused näitavad, et gümnaasiumitasemel on raske toime tulla neil, kelle õpioskused on välja
kujunemata või tagasihoidlikud. Samuti on juhendamise ja
õpetamisstiilide muutuste, suure õpilaste arvu ja klasside täituvuse tõttu õpilastel keeruline kohaneda iseseisva vastutuse
ja iseseisva töö hulgaga, kui neil puudub sellekohane varasem
kogemus.
Saue Gümnaasiumi õpilasperre on igal aastal lisandunud
väga toredaid noori inimesi, kes on olnud tublid õppijad, löönud
kaasa koolivälises tegevuses või olnud nakatavaks eeskujuks
spordis.
Karmi Rumm, Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja
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Vabariigi aastapäev
Midrimaalased tähistasid väärikalt
Eesti Vabariigi 92. aastapäeva

Ühiste ja kõigile mõistetavate väärtuste kaudu edasi liikumine
on muutumas üha vajalikumaks. Austus, kodumaa-armastus,
aatelisus aitavad globaliseeruvas maailmas leida pidepunkte ja
tunnetada oma päritolu.
Andra Salutee

Midrimaa lasteaia juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal
Oma kodumaad ja rahvuslikku eripära tundvale ja austavale inimesele on loomuomane respekteerida ja tunnustada
ka teiste inimeste rahvuslikku
ja kultuurilist eripära.
Saue lasteaias on järjepidevalt austuse ja lugupidamisega suhtutud kõigesse Eestiga
seonduvasse. Lasteaias alustatakse lapsele kõige tähtsamast
ja mõistetavamast — jutustatakse, lauldakse, maalitakse,
kleebitakse, kodu ja ema-isa

teemadel. Edasi liigutakse
kodulinna Saue juurde. Uuritakse lippu-vappi, õpitakse
tundma Saue linna, siinseid
inimesi ja asutusi. Helkurvestidega Midrimaa lapsed käivad Saue pargis ja tammikus
Sarapiku rajal tutvumas Saue
looduse eripäraga. Käiakse
uudistamas Saue Gümnaasiumi, et kooliminek oleks
lapsele oodatud ja loomulik
samm. Laps, kes on õppinud
hoidma oma kodu, lasteaeda

ja kodulinna, oskab tervikuna
hoida ja armastada kogu Eestimaad.
Eesti Vabariigi 92. aastapäeval toimusid pidulikud aktused kõikidele väiksematele
lastele vanuserühmade kaupa. Ühiselt lauldi riigihümni,
Midrimaa laulu ja kauneid
laule Eestimaast. Koos tantsiti
rahvatantse ning tuletati meelde tähtsamaid Eestiga seotud
teadmisi. Ka kõige väiksemad
midrimaalased oskasid uhkelt
nimetada lipuvärve ja teadsid
nende tähendust.
Esmakordselt Saue lasteaia ajaloos toimus vabariigi

aastapäeval Midrimaa saalis koolieelikutele pidulik
vastuvõtt, kus aukülalisena
osales Saue linnapea Orm
Valtson, kes viis läbi kätlemistseremoonia. Saalis valitses ülipidulik meeleolu. Härra linnapea kandis pidulikku
ametiketti. Kõik lapsed ja
nende õpetajad osalesid vastuvõtul. Lapsed olid kaunilt
riietatud ja tüdrukud uhkelt
soengusse seatud. Linnapea
Orm Valtson ja lasteaia juhataja Anne Teetamm tervitasid
lapsi vabariigi aastapäeva
puhul. Lühikesele kontserdile järgnes avavalss, kus kõik
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Vabariigi aastapäev
liitis Saue linna
ja valla muusikuid
23. veebruari hommikul kell 9.45 ootas grupp noori Saue
Muusikakooli puhkpillimängijad bussi, mis viis nad Laagri
Põhikooli. Nimelt Saue Muusikakooli orkester kutsuti Laagri Põhikooli külla pidulikule Eesti Vabariigi aastapäeva aktusele. Sellest õppeaastast alates (2009. a sügisest) alustas
Laagri koolis tegevust väike orkester, mis veel ise omade
jõududega aktust pidulikumaks teha ei jõua. Kuid küll see
aeg ka kätte tuleb! Nii otsustatigi pöörduda abipalvega
Saue Puhkpilliorkestri poole.
Saue Muusikakooli puhkpilliorkestrile polnud Laagri koolis esinemine esmakordne — aastaid tagasi oli just
Saue Muusikakooli puhkpilliorkester see, kes viibis Laagri kooli nurgakivi panemisel. Samuti esineti sügise hakul,
kooliaasta alguse puhul paari meeleoluka palaga vastloodava Laagri kooli orkestri laste vanematele. Saue orkester
näitas piltlikult, kuhu on võimalik oma tööde ja tegemistega
jõuda.
Pärast Vabariigi aastapäeva ühiskontserti hakkas nii
mõnigi Laagri kooli orkestrant suhtuma oma pillimängu
hoopis teist moodi — rohkem püüdes, pingutades. Kuivõrd
pillide tundmaõppimise rõõm Saue valla lastel aina süveneb, siis on 2010. a sügisel oodata ka Saue Muusikakooli õpilasi juurde. Loodan, et koostöö sellisel kujul toob nii
Saue linna kui ka Saue valda rohkem muusikahuvilistest
särasilmseid lapsi ning mõlemad paigad võivad olla uhked
oma puhkpilliorkestri üle.
Sirly Illak
Saue Muusikakooli ja Laagri Põhikooli
puhkpilliorkestrite dirigent

poisid tõttasid tüdrukuid tantsule paluma. Pidulike ballitantsude vahel esines lastele
neist vaid veidi vanem tantsupaar, kes on võistlustantsuga tegelenud neli aastat.
Pidulikku sündmust jäi lõpetama ühine maiustamine, kus
kõik suupisted olid laste endi
poolt hoole ja armastusega
valmistatud.
Uhke vastuvõtu korraldamine võttis õpetajatelt palju
aega ja vaeva, aga tulemus oli
seda väärt. Lapsed said palju
uusi teadmisi ja võimaluse
seda kõike kohe ka ise järele
proovida. Lapsed tundsid en-

nast Saue linnapeaga käteldes
pidulikult ja väärikalt. Valssi
keerutades tunti end suurte ja
tähtsatena.
Väärtushinnangud
kujunevad inimesel varases
lapsepõlves. Kõik, mis last
kodus ja lasteaias ümbritseb, saab omaseks ja harjumuspäraseks. Selle poole
hakkab laps püüdlema ka
oma edasist elu korraldades.
Sellepärast on oluline, et
lastega tegelevate inimeste
väärtushinnangud kattuksid.
Oma riigi üle uhke olemine
on kindlasti üks võimalus
end väärikana tunda. 

liorkester. Südantsoojendav
oli vaadata, kuidas president
ulatas terekäe lähedalolijatele ja paitas isalikult väikeste
laste päid.
Üks film oli 30. aastate
lõpu algkoolidest Eestis: koolide arhitektuurist, sisustusest
ja koolirahva ettevõtmistest.
Veendusime, kui eripalgelised
olid Eesti erinevate paikade
koolimajad.
Tänavune aasta on meid
õnnistanud tõsise lumerohkusega. Nagu võisime dokumentaalkaadritelt vaadata, olid
1937.–38. aasta talvel teed
niisamuti suurtes hangedes.

Nägime, kuidas üksik auto
hanges ukerdas, samal ajal kui
reel istuv mees oma hobusega
muretult mööda kappas. Aga
oh imet — lumekoristusel leidis kasutust peaaegu samasugune tehnika nagu praegu!
Kuuldavasti on päevakeksusesse jõudnud hulgaliselt
positiivset vastukaja filmivaatajatelt ning soov filmide vaatamist edaspidi jätkata. Suur
huvi on dokumentaalkaadrite
vastu, kus kajastuvad Eesti
laulupeod.
Siinkohal tänu Olav Kruusile meeldiva elamuse eest ja
loodame, et kohtume veel! 

Päevakeskuses tähistati vabariigi aastapäeva,
vaadates vanu Eesti dokumentaalkaadreid
Küünlakuu viimasel reedel kogunes veerandsada filmihuvilist
päevakeskusesse, et uudistada ajaloolase Olav Kruusi kasutuses
olevaid dokumentaalkaadreid 20. aastate Tallinnast, teistest linnadest, riigi tähtpäevadest ja muust huvitavast.
Armand Nagel
Filmivaataja

Sõjaeelne Paldiski oli tähtis nii aastaringselt jäävaba
kaubasadamana kui ka imekauni puhkekohana. Kahjuks
muutus Paldiski 1939. aastal
eestlasele suletud linnaks, sest
Eesti valitsus ei suutnud suure naabri survele vastu panna
ja Paldiskist sai nende mereväebaas. Vaadates kaadreid
30. aastate Paldiskist, meenus
50 aasta tagune juhtum. Olin
koos abikaasaga Tallinnast
ostetud lapsevankriga koju
Sauele sõitmas, ja nagu meil

tavaks oli — viimases vagunis. Kahjuks peale meie ei
olnud kedagi maha ega peale
minemas — ja meid ei märgatud! Me ei saanud väljuda, sõit
jätkus lõpp-peatuseni, et pärast 1,5-tunnist ootamist tagasi
saada. Aga oh õnnetust, olime
Paldiski rongis! Ilm oli palav
ja vagun umbne, aga lootus
värske õhu kätte pääseda luhtus. Jaamas olid resoluutsed
sõdurid, relvastatud, ja meid
rongist välja ei lubatud.
Käesoleval ajal kohtame harva perekonda, kel puudub auto.
Aga nagu veenduda võisime,
oli 65 aastat tagasi peamiseks

liiklusvahendiks hoburakend
või jalgratas. Seda võisime tõdeda, nähes tarmukaid talumehi Tallinna turul valjuhäälselt
oma toidukaupu pakkumas
ja pudulojuseid müümas. Filmilinal sai kinnitust turu asukohtki — Estonia teatri kõrval
nüüdse kauni pargi alal. Kellel
65 aastat tagasi oma liiklusvahend puudus, oli võimalus
kasutada voorimehe teenust.
Vanas filmis näidati Vabadussõja eripalgelisi ja huvitavaid monumente. Tuleb
tunnistada, et tollal peeti vabaduse eest võitlejata mälestust
eriti pühaks.

Filmivaatajatel, kes veel
talutöid mäletavad, oli äratundmisrõõmu laialt. Näha sai
viljakoristust hobujõul veetava niidukiga, masindamist viljapeksumasinaga, mis naiste
kärmete käte ulatatud viljasülemid „alla neelas“... Viljapeksumasinat käima vedava
lokomotiivi juhil oli tükk tegemist, et ahnet masinat puudega
sööta.
Sügava mulje jättis Konstantin Pätsi visiit Saaremaale. Presidendi populaarsust
toonitas teda tervitama tulnud juubeldav rahvahulk ja
sadamakail mängiv puhkpil-

Saue Sõna

Mitmesugust
IRL Saue osakond
valis uue juhatuse
22. veebruaril 2010. aastal toimus IRL-i Saue osakonna üldkoosolek.
Koosolekul tõdeti, et 2008. ja 2009. aasta on olnud teguderohke ning tulemusega võib rahule jääda. Kõige olulisemaks pidas juhatus valimiste tulemusi, mille kaudu saime
kinnitust ja tuge IRL-i tegevusele Sauel. Valimiste tulemuste
tõttu jätkab IRL koalitsioonis ning viime ellu oma plaane koalitsioonikokkulepe mahus.
IRL-i Saue üldkoosolekul sai valitud ka uus juhatus. Juhatuse koosseis on järgmine: Jüri Tümanok (esimees) ja (liikmed)
Rainer Sternfeld, Monika Liiv, Kalev Israel, Signe Laar, Henri
Heinsalu, Valdis Toomast, Egle Viilma, Arvo Rebane. IRL-i Saue
üldkoosolek kinnitas ka 2010. aasta tegevuskava.
IRL-i Saue juhatus kutsub kõiki, noortest vanadeni, kes tahavad Saue elu paremaks muuta, toetudes IRL-i väärtustele —
tulge, teeme koostööd!
Koostas:
Jüri Tümanok

Eesti piirkonna kuberner
külas Saue lionsitel
Saue lionsite märtsikuu esimese nädala kokkusaamine toimub plaani järgi Saue Gümnaasiumis. Nii ka sellel aastal.
4. märtsi kokkusaamise esimese tunni veetsime gümnaasiumi ujulas veemõnusid ja saunasoojust nautides, järgnevad tunnid aga ühises lauas asisemate teemade üle vesteldes-arutledes. Koosoleku algatuseks andis klubi president
Urmas Paisnik sõna lionseid võõrustavale Saue Gümnaasiumi direktorile, LC Saue past-presidendile Jaan Palumetsale.
Kooli juhatajalt kuulsime mitmestki huvitavast ettevõtmisest,
mis lähiajal koolielus toimumas. Näiteks peaks huviliste olemasolu korral alustama gümnaasiumi juures tööd õhtune ja
kaugõpe nendele täiskasvanutele, kel mingil põhjusel koolitee pooleli on jäänud. Majanduslangus on kaasa toonud nn
õpetajate turu — paljud endised õpetajad on leidnud majandustegevusest tagasitee uuesti õpetajaameti juurde. Kuigi
võrreldes paari möödaniku-aastaga on Saue Gümnaasiumi
õpilaste arv langenud sajakonna õpilase võrra, valitseb endiselt koolis ruumikitsikus, mis on tingitud sellest, et 21. sajandi koolihariduse andmine peab toimuma ka 21. sajandi
vormi ja sisustusega koolimajas. Väga suured lootused on
pandud uue algkoolimaja juurdeehituse alustamisele.
Koosoleku külaliseks oli Eesti lions-liikumise käesoleva
perioodi kuberner Kalle Elster. Kui kaks aastat tagasi, oma
eelmise kuberneri-aasta külaskäigu ajal avaldasid Saue lionsid oma seisukohti Eesti lionismi kohta kubernerile päris kriitilises toonis, siis seekordsel külaskäigul tunnistas kuberner,
et ootaks meeleldi veel sellist kriitilist arutelu. Kuid küllap
on mõnedki tolle aja probleemid leidnud oma lahenduse
ning arutelu kulges suhteliselt rahulikus meeleolus. Elavaim
diskussioon tekkis siis, kui käis arutelu motivatsiooni leidmisest — kui ollakse koos käinud juba 15–20 aastat. Kuberneri sõnum oli: uskuge sellesse, mis te ette võtate ja mida
teete, leidke oma klubisse noori hakkajaid mehi ning leidke oma linnas see koht või inimesed, kes vajavad teie abi.
Külaskäiku jäi meenutama Saue klubi presidendile kingitud
raamat Eesti Lions-liikumine 2007/2008, kuhu on kätketud
enamiku Eesti Lions-klubide tutvustus ja meenutused klubide tegevusest. Raamatu väljaandmise eestvedajaks ning
trükkimise rahastajaks oli Kalle Elster isiklikult.
Et aprillikuus toimub kõikides klubides uue, järgmise
perioodi klubijuhatuse valimine, siis esitas klubi president
koosolekul viibinutele ettepaneku järgmise juhatuse koosseisu kohta. Käesoleva aasta sügisest võtab klubi juhtimise
ohjad oma kätte Jaan Moks.
Nn vaba mikrofoni korras sõna soovinud Aidu Ots teavitas
kohalolijaid Austraalias elava, Eestist pärit hr Ilmar-Tony Seitamiga peetud kirjavahetusest. Hr Seitam oli Saue lionsite
külaliseks 2008. aasta augustis. Selle aasta ülemaailmne
lionsite kokkusaamine toimub Austraalias ning hr Seitam on
selle kokkutuleku organiseerimiskomitee liige. Suvel Austraaliasse sõitev, Eesti piirkonna järgmise perioodi president
Vello Tamm on Saue lionsite kaudu saatnud Ilmar-Tony Seitamile ettepaneku marssida kokkutuleku avarongkäigus Eesti
lipu all.
LC Saue koosolekust tegi kokkuvõtte
Harry Pajundi

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

Ainus õnn on
isetegemises, oma kätega,
mõistuse ja hingega…

12. märts 2010

Saue mees pühitseti
Eesti peakiriku õpetajaks

Pildi autor: E. Peinar

Saue Päevakeskusel on tihedad sidemed Kristiine Sotsiaalkeskusega. Keskuste tegevuses aktiivsed osalejad on teineteisel külas käinud ja pikalt on peetud koostööplaane.
Kahe keskuse koostööplaanidest on esimene ettevõtmine nüüd teoks saanud: Kristiine Sotsiaalkeskuses oli Saue
prouade käsitöönäitus. Kristiine Sotsiaalkeskuse töötaja
Astrid Erika Lepiku sõnul on näitust vaadanud kõik sotsiaalkeskuse ringides osalejad, külastajad ja huvilisi on olnud ka
väljastpoolt. Proua Astrid väidab, et kõik näituse külastajad
on väljendanud imetlust ja vaimustust.
Kristiine Sotsiaalkeskuse inimestele avaldas erilist muljet
meie meistrite mitmekülgsus. Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats oli vaimustuses meie naiste lapitekkidest,
laudlinadest, linikutest ja iseäranis hardanger-tehnikast
(hardangertikand — Norra päritolu võrkpilutikand. Toim).
Ka Kristiine Sotsiaalkeskuses on käsitööring, kuid meie
naised valdavad hoopis rohkem erinevaid tehnikaid. Saue
käsitöömeistrite Viive Ehrbergi ja Helmi Auliku sõnul ei olegi
tehnikat, mida nad proovinud ei oleks.
Kristiine Sotsiaalkeskuse juhataja Evi Vilgats ja terviseedendaja Astrid Erika Lepik tänavad meie naisi kõikide külastajate nimel ja soovivad häid silmi, nobedaid näppe ja tugevat tervist, et samas vaimus jätkata. 

Gordoni Perekool
alustab uut hooaega
Saue Perekooli Gordoni Perekooli kursus hakkab toimuma
kolmapäeviti kl 18.00–21.00.
Esimene kokkusaamine on 31. märtsil 2010. a, asukoht
Sauel, täpsem info registreerijatele. Kokku on loenguid kümnel kolmapäeva õhtul, lektor on Nelly Randver. Kursus on
osalustasuga, 500.-/inimese kohta (Saue linna registris olevatele inimestele) ja 1885.-/inimese kohta (ülejäänud soovijatele). Kui tunned huvi ja soovid osaleda Gordoni Perekooli
kursustel, anna palun teada kuni 25. märtsini e-posti aadressil anneli@saue.ee või tel 679 0196, Anneli Ritsing.
NB! Kohti on piiratud arv!
Gordoni Perekooli eesmärgiks on aidata lapsevanematel
omandada suhtlemisoskusi, mis toovad kaasa õnnelikumad
suhted vanemate, laste ja teiste nende jaoks oluliste inimeste vahel. Tegemist on praktilise kursusega, kus õpetatakse
inimesi paremini mõistma oma suhteid ümbritsevatega,
samuti, kuidas suhteid soovitavas suunas kujundada, ilma
seejuures võimu ja vägivalda kasutamata.
Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, rollimängude,
kogemuse analüüsi, lühiloengute ja professionaalselt juhitud rühmatööde ning arutelude abil. Perekool toimub kuni
15 osalejaga grupis, et oleks tagatud nii kogemuste mitmekesisus kui ka piisav tähelepanu igale osalejale. Kõigile osavõtjatele jagatakse koolitusmaterjalid, mis tagavad koolituse
ühtlaselt kõrge kvaliteedi ja jätkuõppimise võimaluse.
Loe veel juurde kodulehelt: www.sinamina.ee 

17. jaanuaril valiti Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetajaks mitmenda põlve sauelane, Saue Linnavolikogu aseesimees ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kantsler
Urmas Viilma. Enne teda teenis toomkogudust 20 aastat
õpetaja Ivar-Jaak Salumäe, kes siirdus emerituuri.
Urmas Viilma ametisse seadmine toimus pühapäeval, 21.
veebruaril piduliku jumalateenistusega Toomkirikus. Ametisseseadja oli peapiiskop Andres Põder, assisteerisid peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, Tallinna praost Jaan Tammsalu,
titulaarpraost Ivar-Jaak Salumäe ja abipraost Patrik Göransson. Saue linna poolt andis tervituse edasi linnavolikogu esimees Valdis Toomast ning Saue Gümnaasiumi nimel direktor Jaan Palumets.
Tallinna Piiskoplik Toomkirik omab suurt tähtsust Eestimaa rahva kulutuuri- ja ajaloos. Siin on ametisse pühitsetud
kõik EELK piiskopid ja peapiiskopid ning ametiülesannete
täitmisele õnnistatud Eesti Vabariigi presidendid Lennart
Meri ja Arnold Rüütel.
Sauega on Tallinna Toomkirik ajalooliselt olnud seotud
kuni 15. sajandi keskpaigani, mil Saue alad Keila kihelkonna koosesisus kuulusid Tallinna Toomkirikule. Lähiajaloos
on Sauel elanud ka Toomkiriku üle-eelmine õpetaja Eerik
Hiisjärv (1913–1995). 

Leerikool ja laste ristimise
Keila püha Miikaeli
koguduses
10. aprillil alustab Keila Miikaeli koguduses taas kevad-suvine leerikool. Oodatud on kõik huvilised alates 15. eluaastast. Tunnid toimuvad peamiselt laupäeviti kl 11.00–13.00
koguduse majas (Paldiski mnt 2). Tulla võivad julgesti ka vanemad inimesed — leeriõnnistust vastu võtta ja koguduse
liikmeks saada pole kunagi hilja.
Leerikoolis omandatakse esmased teadmised kristlusest
ning valmistutakse koguduseliikmeks saamisele. Leerikursus koosneb kolmest osast: loengud-arutelud, väike kodutöö
ning osalemine pühapäevastel jumalateenistustel. Leeriõnnistamine annab ühtlasi õiguse ristida oma lapsi, olla ristivanemaks ning lasta laulatada oma abielu.
Käesoleva aasta kevad-suvine leerikool on võrreldes varasematega veidi omanäoline. Nimelt toimub kursuse raames
8.–9. mail leerilaager, mille korraldavad taanlased Keila
sõpruskogudusest Århusis. Laager viiakse läbi laagrikeskuses „Talu“ (asukohaga Saku vallas).
Leerikool lõpeb piduliku õnnistamisega (konfirmatsiooniga) 6. juunil Keila Miikaeli kirikus.

Märts Keila Miikaeli koguduses
• 14. märts kell 11.00 — paastuaja 4. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga
• 21. märts kell 11.00 — paastuaja 5. pühapäev
Jumalateenistus armulauaga
• 28. märts kell 11.00 — Palmipuudepüha
Jumalateenistus armulauaga

PÜHAPÄEVAKOOL
igal pühapäeval kell 13.00 koguduse majas
PIIBLI- JA PALVETUND EAKATELE
24. märtsil kell 13.00 koguduse majas
VAIMULIKUD ÕHTUD
17. märtsil kell 19.00 koguduse majas on külas
ortodoksi kiriku ülempreester isa Ardalion
„Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma
sõprade eest“/Jh 15:13/

Pühapäeval, 27. juunil kell 11.00 on laste ristimise püha.
Sel päeval on kirikusse oodatud kõik lapsed, keda nende vanemad soovivad lasta ristida. Lapsevanemad, kel on selline
soov, kuid kes ise pole veel koguduse liikmed, võiksid kasutada võimalust tulla leerikooli. Samuti need, kes oleksid valmis hakkama ristivanemateks. Täpsem info ristimise ja ristimispüha kohta Miikaeli koguduse õpetajalt (tel 5193 1501
või e-post: keila@eelk.ee).
Kohtumiseni!
Marek Roots
koguduse õpetaja

6

Saue Sõna

Mitmesugust
Noortekeskus
annab teada!

Erakool Läte korraldab
avatud uste päeva

Head Saue noored! 15. märtsil alustame noortekeskuses suvelaagritesse registreerimist.

1. septembril 2008 avas Haridus- ja Kultuuriselts Läte Harjumaal, Keila linnas uue põhihariduskooli, Erakooli Läte.
Alustades esimesest klassis, kasvab seltsi poolt loodud kool
aasta-aastalt põhikooliks, liites üha uusi lapsi, peresid ja
õpetajaid. Täna õpib esimeses klassi 13 ja teises klassis 14
õpilast, õppetegevuse ja huviringide kaudu on selts loonud
töökohad 5 õpetajale.
Erakooli Läte omapäraks on see, et kooli pidaja on mittetulundusühing, vanemad ja õpetajad kannavad ise ühiselt
vastutust kogu kooli eest. Vanemate südamesoojusest kantud kooli eesmärgiks on kasvatada iseseisvalt mõtlevaid,
teotahtelisi ning kaaslastest ja ümbritsevast keskkonnast
hoolivaid inimesi.
Läte erakooli õppetöö rajaneb waldorf-pedagoogikal. Õpetamisel lähtutakse lapse sisemisest arengust ning isiksuse
kujunemisest. Kindel tunni-, päeva- ja nädalarütm arvestab
lapsega ning — vastandina tänapäeva kiirustamisele — annab turvatunde. Lisaks riiklikus õppekavas ettenähtule õpivad lapsed alates esimesest klassist kahte võõrkeelt ning
erinevaid muusikainstrumente.
Olete oodatud Erakooli Läte avatud uste päevale reedel,
12. märtsil aadressil Kruusa 23, Keila. Erakooli Läte tutvustuse ja teejuhised leiate kooli kodulehelt www.erakoollate.ee
ja teavet saab telefonil 5193 6673. Käimas on laste vastuvõtt 2010./2011. õppeaasta I klassi.

1. TÖÖMALEV
I vahetus		
7. juuni–20. juuni
II vahetus
16. august–19. august
		
(alates 15. eluaastast, 10 noort)
Töömalevasse saad registreeruda aadressil noortekeskus@
saue.ee. Malevas töötamiseks pead olema 13-aastane või
vanem.
Registreerunuks loeme need noored, kes koos malevas
osalemise sooviga kirjutavad oma nime, isikukoodi, vanuse, telefoni, e-posti aadressi, koduse aadressi. Me vastame
teile ning saadame lapsevanema avalduse blanketi. Lapsevanema kirjalik nõusolek on vajalik alaealisega töölepingu
sõlmimisel ning lapsevanema poolt täidetud avaldus on vaja
kaasa võtta, kui tuled sõlmima töölepingut.
Registreerunud malevlastega alustame töölepingute sõlmimist mai algul. Jälgi reklaami!
Malevas saab tööd 80 noort. Kes ees, see mees!
2. Seiklus- ja kunstilaager Pivarootsis
13. juuli–21. juuli 2010
Laagris saab osaleda 60 last ja noort vanuses 8–18 aastat.
Registreeruda saab aadressil liivmonika@gmail.com.
Vastame teile ning saadame teile osaleja ankeedi. Registreerunuks loeme need, kelle ankeet on toodud täidetuna noortekeskusesse. Seda saab teha igal tööpäeval kell
13.00–20.30
3. Linnalaager „Tervemaks! Targemaks! Tugevamaks!“
28. juuni–4. juuli
Kutsume osalema 7–10-aastaseid lapsi. Laagris seikleme, õpime ja harjutame, kuidas ennast ja sõpra hädas aidata (esmaabi, tuletõrje). Käime jalgrattamatkal, õpime tegema lõket ja ööbima telgis. Voolime savi, kujundame endale
T- särgi, ning teeme lustaka väljasõidu ja veel palju muudki.
Osaleda saab 25 last.
Registreeruma ootame aadressil liivmonika@gmail.com
Rohkem infot leiad noortekeskuse kodulehelt www.sauenoortekeskus.ee ja küsida saad telefonilt 679 0195. 

Päevakeskuse
ürituste kava
• 24.03 Ukraina Kreeka-Katoliku Kolmekäelise Jumalaema Kiriku külastus
Tallinnas, Laboratooriumi tänavas.
Sõidame 10.50 Kaubakeskuse juurest väljuva 190 bussiga. Osavõtjatel palume registreeruda hiljemalt 15.03.10.
Soovijad võivad tellida lõunasöögiks Ukraina rahvustoite,
hind 150-200 krooni.
• 5.04–9.04 Tervisenädal
Korraldavad: Saue Päevakeskus koostöös Saue Invaühinguga. Kavas:
1. Kepikõnd ja kepikõnni tehnika tutvustus;
2. Erinevate abivahendite (liikumine, riietumine, hügieen)
tutvustamine;
3. Tervisevõimlemise näidistunnid;
4. Terviseteemalised loengud;
5. Tervisetoodete degusteerimine.
• 08.04 Luutiheduse mõõtmine
Vajalik eelnev registreerimine tel 659 5070.
• 14.05 Muusikahuvilised korraldavad kevadõhtu vene
romanssidega Suure-Lähtru mõisas
Üksikud vabad kohad. Registreerumine tel 659 5070 kuni
20.03.2010.
• 08.05.10 Reisihuvilised korraldavad reisi Põhja-Järvamaa
mõisad ja huviväärsused
• 13.07.–14.07.2010 Reisihuvilised korraldavad reisi: Karula Rahvuspark, Valga-, Võru- ja Lätimaa
• 06.06.–11.06.2010 Reisihuvilised korraldavad reisijuht
Jaan Masingu eestvedamisel bussireisi endisele Ida-Preisimaale, praegune Poola
Esialgne hind 4000.- krooni, esimese ettemaks 2000.Swedbank’i Tiina Masingu arvele nr 221017570069. Veel
on vabu kohti! Täpsem info reisidest 15.01 ja 29.01 Saue
Sõnas ja Päevakeskuses.
• Teatrietendus „Kutse mõrvale” jääb näitleja haigestumise
tõttu ära.
• Seltsing Tammetõru korraldab 18.–22.07.2010 reisi
Gotlandile. Hind 5150.- krooni, ettemaks 1000.- krooni
päevakeskusesse või a/a 221024153864 Maie Uhtlik,
Swedbank.
• Saue Päevakeskuses teeb FIE Kaire Sildnik eakatele esmaspäeviti pediküüri ja neljapäeviti massaaži soodushindadega. Registreerimine tel 659 5070 või 5559 5228

Avatud uste päeva kava:
15.00 Laste loomingu näituse avamine
15.15 Tutvustav ringkäik koolimajas I
15.30–16.45 Viltimise töötuba
16.30 Tutvustav ringkäik koolimajas II
17.00–17.45 Erakooli Läte I ja II klassi õpilaste kontsert
18.00–19.30 Loeng ja vestlusring „Kas koolivalik on elu
küsimus?“, Kai Mets, klassiõpetaja waldorf-koolis, sotsiaalpedagoog
Avatud kohvik küpsetiste ja suupistetega.
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SAUE KILB XII VOOR
XII VOORU KÜSIMUSED:
1. Esimese maailmasõja ajal saadeti meestele, keda arvati teenistusest eemale hoidvat, midagi, mis sümboliseeris argust.
Mida?
2. William Shakespeare’i draamas “Macbeth” ilmutab ennast
nõidadele üks kreeka mütoloogia jumalanna, kelle kohta on
öeldud, et ta “on kõige halva kavandaja”. Kes?
3. Milline XX sajandi riigipea ja väejuht, kes omal maal kukutas
monarhia ja kehtestas vabariigi, oli tuntud Halli Hundi nime all?
4. Ühel ja samal päeval lahkusid meie hulgast jäädavalt kaks
filminduse suurkuju, kelle eludaatumid on 29.09.1912–
30.07.2007 ja 14.07.1916–30.07.2007. Kes?
5. Milline on suurima kõnelejate arvuga indiaani keel?
6. Rühm kirjanikke, kellest ühe, Jürgen Rooste sõnul nende
ühisosa olevat vaid nende kirjanduse- ja õllelembus, asutas
eelmisel aastal kirjandusauhinna, et “tunnustada häid autoreid, kes pole väärilist tähelepanu saanud”. Auhinna nimi on
“... Sulepea”. Milline sulepea?
7. Kirjastuse Maalehe Raamat poolt 2001. a välja antud raamatus “Aeg, mis antud. Eluloolisi juhtumisi” kirjeldab autor
23 leheküljel värvikalt oma elu Saue-perioodi. Kes on raamatu autor?
8. Sauelane Madis Milling on tuntud näitleja ja raadiohääl. Kuid
ta on aktiivselt tegev ka Kaitseliidus. Mis on Madis Millingu
aukraad Kaitseliidus?
9. Millistel olümpiamängudel võisteldi mälumängus?
10. Kes eestlannadest sai esimesena kehakultuurialase kõrghariduse?

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

Gambrinius
Valli baar
Nõidumine
Lev Tolstoi “Sõda ja rahu”
0,0099 km/h
Aadria meri
Mägi Kurdla
Puhtaima eesti keele kasutamise eest ja kõige euroopalikuma lavastuse eest
9. Mexico OM 1968
10. Olga Korbut

Tere tulemast!

Saue Savipäev

Kuramaale!
On veel vabu kohti 26.–27. juunil MTÜ Saue Haridusselts Vitalise poolt korraldatavale bussireisile Kuramaale!
KURAMAA 2 päeva
1. päev. Väljasõit Saue Gümnaasiumi juurest kell 06.30.
Piiriületus Ikla piiripunktis. Teel Kuramaale teeme peatuse
Jaunmoku lossis — ehitatud möödunud sajandi alguses Riia
linnapea George Armitsteadi jahilossiks. Kaunis puuskulptuuridega park, Metsamuuseum iidsete metsatööriistade
ja jahirelvadega. Pärastlõunal jõuame Kuramaale. Ventspils — linn Venta jõe suudmes on muutunud Läti Vabariigi
uusimaks turismimagnetiks. Kaunilt renoveeritud ajalooliste
hoonetega kesklinn, arvukate lillekaunistuste ja purskkaevudega pargid ning Lõunamuuli promenaad loovad linna
külalistele meeldiva keskkonna kosutavaks puhkuseks. Ülevaatlik linnaekskursioon: linna uhkuseks olev, 13. sajandist
pärinev Liivi ordulinnus, õhtune jalutuskäik muulil.
2. päev. Hommikusöök. Hommikupoolik Ventspilsis. Külastame kalapüügitraditsioonidele pühendatud mereäärset
vabaõhumuuseumi. Tagasiteel tutvume kunagise Kuramaa
hertsogiriigi pealinna Kuldigaga. Venta jõe kallastel asuv
kaunis linnake on üks vanemaid hästi säilinud keskaegse
puuarhitektuuriga provintsilinnu, kutsutud ka Läti Veneetsiaks. Jalutame ajaloolises linnasüdames, imetleme Euroopa ühe laiema joa (249 m) vetemängu ja suursugust
tellissilda üle Venta jõe. Jätkame tagasiteed Eestisse. Koju
saabume hilisõhtul.
Hind koos ööbimisega kämpingus 1200.Hinnas sisaldub: mugavustega reisibuss, eestikeelne ekskursiooniprogramm + giid-reisijuht kogu marsruudil, ööbimine + hommikusöök (mereäärses kämpingus 2-kohaline
tuba, mugavused kahe toa peale).
Täiendava tasu eest: tasuliste vaatamisväärsuste sissepääsud.
Tasulisi sissepääse (orienteeruvad hinnad, täiskasvanu/
laps): Ventspilsi Ordulinnus 1.50/0.75 Lvl, Ventspilsi Vabaõhumuuseum 1.-/0.40 Lvl, Jaunmoku loss 1.50/0.75 Lvl
Osavõtust teatada hiljemalt 20. märtsiks Jaan Palumetsale e-post: jaanpalumets@saue.edu.ee või Sirje Lubergile
tel 523 4339. Osalustasust 500 krooni maksta hiljemalt
25. märtsiks ja 700 krooni hiljemalt 20. maiks: Saue Haridusselts Vitalis a/a nr 221022523166.

27. märtsil kell 11.00–14.00
Saue Gümnaasiumis, ruumis 407
Lugupeetud keraamikahuvilised, Saue Naisselts korraldab
27. märtsil töötoa Saue linnale meenete kujundamiseks. Juhendajaks tuleb keraamik Aigi Orav KUMU-st.
Osavõtust palume teatada hiljemalt 22. märtsiks aadressil huvikeskus@saue.ee. Parematele ideedele auhinnaks keraamiku töövahendid. Osalema on oodatud nii õpilased kui
ka täiskasvanud. Osalemine tasuta
Korraldab Saue Naisselts

Saue Huvikeskuse

kunstipäevad

8.–10. juunini 2010 Kloogaranna Noortelaagris
Saue Huvikeskus korraldab Kunstistuudio õpilastele ja kõigile
kunstihuvilistele Kunstipäevad. Ööbime Kloogaranna Noortelaagri külalistemajas. Toitlustamine kolm korda päevas.
Kavas: Maalime ja joonistame vabas õhus, et tuuleiil ja
päikesepaiste saaks pildi osaks. Tegeleme ökokunsti ja maakunstiga, läheme ekskursioonile. Kavas on ka sportmängud,
igal õhtul erinev tegevus.
Osalustasu 800 krooni. Info ja registreerimine Saue Huvikeskuses tel 659 5009 e-post: sauehuvikeskus@hot.ee
Osalemissoovist palume teatada 29. märtsiks.

Lauluklubi märtsis

26. märtsil kell 19.00 Saue koolimajas
Juhendab Katrin Järvlepp

Saue Sõna

Teated ja tarbijainfo
Pühapäeval, 21. märtsil kell 18.00
Saue Gümnaasiumi aulas

ULULAPS 2010
SAUE LA
10. aprillil kell 12.00 toimub
Saue Gümnaasiumi saalis

Saue Laululapse
lõppkontsert
Lauljaid saadab
Hain Hõlpuse bänd
Sissepääs vaba

Saue Haridusselts Vitalis
Saue Kodu-uurimise Seltsing

KO NTS E RT

kutsuvad teid 25. märtsil 2010 kell 15.00
Saue Gümnaasiumi aulasse (Nurmesalu 9)

…Talvekülm on mööda läind,
kena kevade on käes!

ettekandepäevale

Esineb

HARJUMAA
NOORTE
PUHKPILLIORKESTER
Dirigeerivad:
Harry Illak, Sirly Illak, Tõnu Sal- Saller,
Olev Roosa, Lauri Metus.
Külalisdirigent:
Bert Langerer (Hollandist)

KODUPAIGA LOOD
Saue ja lähiümbruskonna halduslik kujunemine,
areng ning inimesed

Esinevad Saue Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad, Saue Kodu-uurimise
Seltsingu uurijad ning külalisena Jaan Tagaväli Viimsi Kultuuriloo Seltsist

25. märtsil kell 18.00 avatakse
Saue Linna Raamatukogus (Nurmesalu 9)
näitus

SAUELASTE
SUGUPUUD

Kavas südant soojendavad palad.
Toetavad:

Korraldab:
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Toetavad: HOL, Kultuurkapital, Saue linn
Kontsert on tasuta.

Näitus jääb avatuks 23. aprillini 2010
E-R 10-18
L 10-17

KEVADINE LEERIKURSUS
Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus
Kursus sisaldab algtõdesid kristliku
kiriku õpetusest, traditsioonidest ja
kultuurist
 Kursus lõpeb ristimise (kui varem ristimata) ja leeritamisega 23.05.2010
 Kõigile huvilistele alates 15. eluaastast
 Kursuse läbijal õigus abielu kiriklikule
laulatusele, oma laste ristimisele ja ristivanemaks saamisele
 Tunnid kolmapäeviti kl 18.00–20.00
ja viiel pühapäeval kl 12.00–14.00
 Järgmine leeritund 17.03 kl 18.00 kirikus


Kevadine pakkumine UUTELE Põnni Mängumaa Päevahoiuga liitujatele!!!
Sõlmides päevahoiu lepingu märtsis-aprillis, kahel esimesel kuul kuutasu:
5 päeva nädalas 5000.- (lapsevanema osalus 1625.-* + toiduraha)
4 päeva nädalas 4000.- (lapsevanema osalus 625.-* + toiduraha)
3 päeva nädalas 3500.- (lapsevanema osalus 125.-* + toiduraha)
*Alates 1.aprillist 2010 tõuseb Saue linna poolt makstav lapsehoiuteenuse toetus
3375 kroonini kuus.
Uuenenud Põnni Mängumaa SOODUSHINNAD ruumirendile märtsis-aprillis
broneerides:
3 tundi 1100.4 tundi 1300.-

Kursusele registreerimine telefonil
644 4140 või tallinna.toom@eelk.ee
Õpetaja URMAS VIILMA

Lisainfo ja broneerimine info@ponnimangumaa.ee, tel: 5656 3888
www.ponnimangumaa.ee

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!
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!

RIPSMEPIKENDUSED
Sauel
Paigaldus 350 kr,
hooldus 200 kr.
Kasutan kvaliteetseid
naaritsa ripsmeid.

Tel: 526 2476 Elina
essante@windowslive.com

Märtsikuu jooksul

Sakura
stuudio

pakub Antistressja Skulptuurseeria
massaaže soodustusega
–15%.
Info tel 5454 4559 või
www.sakurastudio.ee

Otsin tööd

Üür

 Olen Saue elanik ning teen remondi- ja
ehitustöid ning puhastan katustelt lund.
Hind kokkuleppel. 5634 4949

 Üürile anda 1-toaline korter Koondise
tn pikemaks ajaks. Korter puhas ja korras,
osal. möbleeritud. Tel: 509 1859

 Soovin leida tööd lasteaia õpetajana,
lapsehoidjana, tugiisikuna või tegevusjuhendajana. Suured kogemused ja väga
head oskused töös laste ja noortega, sealhulgas erivajadustega lastega. Kontakt:
telefon 5553 9098, e-post: takiis04@
gmail.com

Kinnisvara

 Noor naine otsib tööd Saue linnas või
selle lähiümbruses. Hoian teie last/lapsi,
võib pakkuda müüjatööd või pakkija ametit. Olen avatud ka uutele ettevõtmistele.
Tel 5373 0541, Margit

 Müüa renoveeritud 1,5-kordne
(alt tühi) garaažiboks (20 m²) Sauel.
Telefon: 5660 7251
 Ostan krundi Saue vallas eramu
ehituseks (soovit. otse omanikult).
Tel 5741 2896, talex65@hotmail.com

Müük
 Müüa lõhutud küttepuid: lepp 420.-,
kask 550.- ruum. Transport alates 10
ruumist tasuta, (laotud koormasse).
Tel: 5354 4240
 Müüa puitbriketti ja turbabriketti
(Tootsi), transport Sauel tasuta. Soovi korral ka väikesed kogused. Tel: 5359 3615

Õigusabiteenused
väikeettevõtetele ja eraisikutele
Esimene pooltund tasuta. Telefon 509 0194
Raamatupidamisteenused. Telefon 513 0290
OÜ Leridas, Saue, Sooja tn 1, e-post leridas@hot.ee

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

KORISTAN
TASUTA VANARAUDA:

pliidid, pesumasinad,
vannid, autoakud,
automootorid, torud jne.
Tuleme ka väikesele
kogusele järele.
Helista 5346 8430 ja tee
oma elamisse ruumi!

www.meistrimees.ee
aitab teid
ehitustöödes,
torutöödes,
elektritöödes
Tel 511 5765

Viime TASUTA ära
teie vanaraua —

radiaatorid, vannid,
pliidid, pesumasinad —
teile sobival
päeval ja ajal.
Teostame kohapeal
ka demonteerimistöid.
5593 9504

Ost
 Ostan teie kasutult seisva kaubiku,
kastika, piruka-tüüpi kaubiku või sõiduauto järelhaagise, mis võib vajada vähest
remonti. Tel: 5809 3776

Teenus
 Teostan fekaalivedu. Hind kokkuleppel. Tel: 5332 2288
 Pehme mööbli remont ja restaureerimine Sauel. Katteriide vahetus. Telefonid:
5662 6066 või 659 5369

Mälestan
kauaaegset töökaaslast

Salme Printsu
ja avaldan
sügavat kaastunnet
Urvele lastega
Erna Lätt

