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Teenetemärgi värske omanik —
Elo Marika Kongo

Saue linnavolikogu avaldas Elo Marika Kongole tunnustust kohaliku kultuurielu arendamise
ning showgrupi „Vikerkaar“ Saue pikaaegse juhtimise eest, andes tantsuõpetajale Saue linna
teenetemärgi. Kongo ise aga kiidab hoopis oma usinaid ja vahvaid tantsijaid, tänu kellele ta
nii pikalt truppi juhtinud on.
Loe lk 3 
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Linnavolikogu ja Linnavalitsus
Teenetemärgi pälvis
Elo Marika Kongo
Saue Linnavolikogu otsustas
autasustada Saue linna teenetemärgiga tantsugrupi „Vikerkaar“ Saue juhti Elo Marika
Kongot.
Volikogu otsustas 22. jaanuari 2009. aasta istungil avaldada tunnustust Elo Marika
Kongole Saue kultuurielu
arendamise ning showgrupi
„Vikerkaar“ Saue kauaaegse
juhtimise eest. Elo Marika
Kongo on Sauel tegutsenud
1989. aastast saadik, mil Saue
kultuurikeskuse juurde loodi
laste tantsugrupp „Lainela“,
mis 2005. aastal hakkas kandma nime „Vikerkaar“ Saue.
Praegu tantsib showgrupi
neljas erinevas vanuserühmas
kokku 70 tantsijat.
Ansambel on tulnud tantsufestivali Koolitants laureaadiks 2000., 2003., 2005.
ja 2008. Aastal. 2003. aastal
saadi ka rahvusvahelise tantsufestivali Young and dancing
laureaadiks. Lisaks arvukatele
esinemistele Eestis on showgrupp osalenud ka festivalil
Stockholmis ja kontsertreisil
Saue sõpruslinnas Lätis Vangažis. Ansambli igakevadised
kontserdid on Sauel vägagi
oodatud sündmuseks.

Elo Marika Kongo on ka
Tallinnas tegutseva ja hiljuti
oma 45-ndat juubelit tähistanud showgrupi „Vikerkaar“
kunstiline juht. Laulu- ja
tantsugrupp ise loodi 1962.
aastal ning selle asutajaks oli
Elo Marika Kongo ema Helgi
Tomberg. 20-st alustanud poisist ja tüdrukust oli esimeste
hulgas ka Tombergi 9-aastane
tütar Elo Marika, kes hiljem
järk-järgult emalt ansambli
juhtimise üle võttis. Viimastel aastatel on ema jälgedes
käinud Elo Marika tütar Marilin Kongo, kellest on saanud
Saue showgrupi abiõpetaja.
Saue linna teenetemärgiga
avaldatakse tunnustust isikutele, kes on osutanud erilisi
teeneid Saue linnale või linnaelanikele.
Saue linna teenetemärk
ning teenetemärgi tunnistus
antakse Elo Marika Kongole
üle vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel 23. veebruaril 2009. aastal. 

Füüsilisest isikust
ettevõtjatele
Alates 1. jaanuarist 2009 peavad kõik füüsilisest isikust
ettevõtjad (FIE-d) enne tegevuse alustamist taotlema enda
kandmist äriregistrisse. Sama põhimõte kehtib ka vabakutselistele loovisikutele. Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas
maksukohustuslaste registris FIE-sid enam ei registreerita.
Registreerimiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid
ettevõtte asukoha järgsele kohtu registriosakonnale:
(1) Avaldus (digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud), milles väljendatakse soovi kanda ennast äriregistrisse.
Avaldus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
• ettevõtja ärinimi (ärinime nõudeid vt äriseadustiku §-dest
7–15), talunime kasutamise korral ka viide kinnistu
numbrile kinnistusraamatus;
• FIE ettevõtte postiaadress (korteri ja maja number; tänava või talu nimi; asula, omavalitsusüksuse ja maakonna
nimi ning postisihtnumber);
• FIE andmed (ees- ja perenimi, Eesti isikukood, selle puudumisel sünniaeg);
• majandusaasta algus ja lõpp;
• vajadusel andmed ettevõtte tegevuse peatamise, hooajalise või ajutise tegevuse kohta (vt äriseadustiku § 3 lg 3);
• FIE, kes taotleb enda ümberregistreerimist äriregistrisse,
peab avaldusse märkima ka selle, et ta oli varasemalt
kantud Maksu- ja Tolliameti poolt peetavasse maksukohustuslaste registrisse (kui teate, märkige avaldusesse
enda maksukohustuslaste registris registreerimise alguskuupäev).
(2) Sidevahendite numbrid (telefon, telefaks, e-post, Interneti kodulehekülje aadress jms) — eraldi lehel.
(3) Teave kavandatud põhitegevusala kohta. Lisada võiks
maksuameti tõendi (või selle kinnitatud ärakirja), mille alusel FIE enne tegutses.
(4) Riigilõivu tasumise tõend. Maksukohustuslaste registrisse kantud FIE-le on ümberregistreerimine äriregistrisse
riigilõivuvaba.
Avaldusel antud allkirja ja ärakirju võib kinnitada ka vallavõi linnasekretär. Täpsemat informatsiooni saab Maksu- ja
Tolliameti kodulehelt. http://www.emta.ee/?id=24952
Jekaterina Tikerpuu
Linnasekretär

Linnavolikogu 38. istung

Hea kaaslinlane!

Saue Linnavolikogu V koosseisu 38. istung toimus 22. jaanuaril
2009. Ühehäälselt kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Saue linnas
(I lugemine) /ühehäälselt lõpetati I lugemine ja eelnõu
suunati volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni menetlemiseks/.
2. Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008 määruse nr 44 „Saue
linna lastetoetuste maksmise kord” ja 13. septembri 2007
määruse nr 29 „Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse
maksmise kord Saue linnas” muutmine
/ühehäälselt võeti vastu määrus nr 60/.
3. Kuuma 5 kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälset võeti vastu otsus nr 168/.
4. Pärnasalu 36–4 korteriomandi võõrandamine /15 poolthäälega, 1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 169/.
5. Koondise tn 9–1 korteriomandi võõrandamine /15 poolthäälega, 1 erapooletu, suunati eelnõu volikogu eelarve- ja
arengukomisjoni/.
6. Assigneeringute sulgemise otsustamine /14 poolthäälega,
1 erapooletu, võeti vastu otsus nr 170/.
7. Informatsioon Saue Linnavalitsuse 17. detsembri 2008. a
korralduse nr 510 „Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud summade arvelevõtmine“/info teadmiseks võetud/.
8. Audiitori määramine /ühehäälselt võetu vastu otsus nr
171/.
9. Teenetemärgiga autasustamine /12 poolthäälega, 4 erapooletut, võeti vastu otsus nr 172/.
10. Saue Linnavalitsuse teenistujate palgakorralduse alused
muutmine /eelnõu ei leidnud toetust — poolt 2, vastu 12/.
11. Linnapea puhkusele lubamine /ühehäälset võeti vastu
otsus nr 173/.
12. Vastus arupärimisele.
13. Revisjonikomisjoni esimehe info 2008. aasta eelarve ja
volikogu otsuste täitmise revideerimise alustamisest.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Bussiliin 190B on muutnud meie tulekud ja minekud
Tallinnasse ning tagasi märksa mugavamaks.
Kahjuks on olnud nurinat selle üle, et vahel sõidab buss peatustest peatumata mõõda. Et tegu on tegelikult marsruuttaksoga, siis oleks mõistlik oma sõidusoovist peatuses käega
märku anda. Loodan, et sedasi jäävad ära arusaamatused,
mis senini on aset leidnud.
AS Harjumaa Liinide opereeritav bussiliin 190b teostab
reisijatevedu pühapäeviti ning esmaspäevast laupäevani
hilistel õhtutundidel. Buss sõidab marsruudil Balti jaam–
Saue–Balti jaam. Bussi sõidugraafikuga saab tutvuda Saue
linna kodulehel www.saue.ee Linnakodaniku sektsiooni
“Transpordi” rubriigi alt ning Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehel www.harjuytk.ee.
Rafael Amos
abilinnapea

Linnavalitsuse 1. istung

Uus pakendikonteiner

Saue Linnavalitsuse 1. istung toimus 14. jaanuaril 2009.
aastal, päevakorras oli:
1. Saue linna Tule tn 22A ja Tule tn 22B katastriüksuste
jagamisel aadresside, maakasutuse sihtotstarvete ja
pindalade määramine /määrus nr 1/.
2. Saue linna Kivipõllu tänav T2 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 1/.
3. Saue linna Kivipõllu tänav T3 maa-ala teenindusmaa
määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 2/.
4. Saue linna Kivipõllu põik maa-ala teenindusmaa määramine maa munitsipaalomandisse taotlemiseks
/korraldus nr 3/.
5. Tule tn 20 tootmishoonele kasutusloa andmine
/korraldus nr 4/.
6. Tule tn 24B madalpingeliitumisele kasutusloa andmine
/korraldus nr 5/.
7. Perve 3 üksikelamule kasutusloa andmine
/korraldus nr 6/.
8. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Assigneeringute
sulgemise otsustamine“.
9. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „ Kuuma 5 kinnistule
isikliku kasutusõiguse seadmine“.
10. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „Hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord Saue linnas“.
11. Saue Linnavolikogu 19.03.2008 määruse nr 44 „Saue
linna lastetoetuste maksmise kord“ ja 13.09.2007 a
määruse nr 29 „Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse
maksmise kord Saue linnas“ muutmine.
12. Saue Linnavolikogu otsuse „Pärnasalu 36-4 korteriomandi võõrandamine“.
13. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Koondise tn 9–1
korteriomandi võõrandamine“.
Volikogu eelnõud suunata kehtestamiseks volikogusse.
14. Saue Linnavalitsuse 30.11.2005. a määruse nr 5 “Saue
linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ p 2.8 muutmine /määrus nr 2/.
15. Koduse mudilase toetuse maksmine /korraldus nr 7/.
16. Sotsiaaltoetuste maksmine /korraldus nr 8/.
17. Toiduraha ja laste huvitegevuse rahaline kompenseerimine /korraldus nr 9/.
18. Sünnitoetuste maksmine /korraldus nr 10/.
19. Sotsiaalteenuste kompenseerimine liikumispuuetega
inimestele /korraldus nr 11/.
20. Hooldaja määramine /korraldus nr 12/.
21. Hooldajateenuse osutamine /korraldus nr 13/.
22. Maamaksust vabastamine ja maamaksusoodustuste
määramine /korraldus nr 14/.
23. Kaubandustegevuse registreerimine majandustegevuse
registrisse /korraldus nr 15/.
24. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Audiitori määramine“.
25. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Teenetemärgiga autasustamine“.
Volikogu eelnõud suunati kehtestamiseks volikogusse.
26. Info.
26.1 Elis Haav — perioodil 18.12.2008 kuni 12.01.2009
sõlmitud lepingud.
26.2 Heli Joon — detsembris makstud matusetoetused.
26.3 Mati Uuesoo — algklasside maja eelprojekti hange.
26.4 Ingrid Niid — laenu hange.
OTSUSTATI arutada algklasside maja eelprojekti ja laenu
hanke väljakuulutamist linnavalitsuse erakorralisel istungil 23. jaanuaril kell 9.00.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Kadaka elamurajooni Muskaadi tänavale Sauel paigaldati
27. jaanuaril 2009 a. uus pakendikonteiner, kuhu ümbruskonna elanikud võivad tuua klaas-, tetra- ja plastpakendeid.
Määrdunud pakendeid ja muud olmeprahti palume konteinerisse mitte tuua.
Saue Linnavalitsus

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

Linnavalitsuse 2. istung
Saue Linnavalitsuse 2. istung (erakorraline) toimus 23. jaanuaril
2009. aastal, päevakorras oli:
1. Hanke väljakuulutamine Saue Gümnaasiumi algklasside
maja eelprojekti koostamiseks.
Protokolliline otsus. Mati Uuesoo — Valminud on Saue
Gümnaasiumi algklasside maja eskiisprojekt. Riigihanke ehitaja
leidmiseks võib põhimõtteliselt läbi viia:
Eskiisprojekti alusel. Protsess väga keeruline ja tulemus
ei tarvitse vastata soovitule. Sellist lahendust ei soovitanud ka
Riigihangete Amet, samas seadus seda ei keela. Hanke ettevalmistamisega saaks kohe alustada, reaalne tähtaeg hanke väljakuulutamiseks märts 2009, ehitustööde alguseks suvi 2009.
Eelprojekti alusel. Vajalik oleks läbi viia hange projekteerija
leidmiseks. Eeldatavalt jääb töö maksumus alla riigihangete piirmäära, seega on protsess suhteliselt kiire. Seades tingimuseks,
et projekt peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. detsembri 2002. a määrusega nr 70 “Nõuded ehitusloa
taotlemisel esitatavale ehitusprojektile” sätestatule, saab tõenõoliselt piisava täpsusastmega töö, mis tagab hea tulemuse.
Eelprojekt annab võimaluse vajaduste ja nõudmiste analüüsiks,
projekti ekspertiisiks ning ehituse maksumuse osas hinnangu
andmiseks. Riigihange ehitaja leidmiseks peaks olema võimalik
läbi viia varasuvel 2009 ning suvel ka ehitustöödega alustada.
Põhiprojekti alusel. Esmalt tuleks läbi viia riigihange projekteerija leidmiseks, pärast projekti valmimist riigihange ehitaja
leidmiseks. Kokku võtaks protsess aega ligi aasta, samas
tagaks see kindlasti parima tulemuse.
OTSUSTATI:
1. Läbi viia hange eelprojekti koostamiseks 22/24.09.08
lähteülesande alusel, täiendavad tingimused täpsustatakse hinnaküsimises.
2. Saue Gümnaasiumi algklasside maja ehitamise riigihange viia läbi eelprojekti alusel.
2. Investeerimislaenu võtmise ettevalmistamine ja riigihanke
läbiviija kinnitamine /korraldus nr 16/.
3. Reklaami hinnad Saue Sõnas ja kodulehel
/korraldus nr 17/.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused on avalikustatud
linnakantseleis.
Maie Matsiselts
Saue Linnavalitsuse vastutav sekretär

Järgmine number ilmub
13. veebruar 2009
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Teenetemärk

Teenetemärgi värske omanik —
Elo Marika Kongo
Gerli Ramler
Elo Marika Kongo on Sauel tegutsenud alates 1989. aastast,
mil Sirje Lubergi algatusel ja
toel loodi Saue kultuurikeskuse juurde laste tantsugrupp
„Lainela”. 2005. aastal hakkas trupp kandma nime „Vikerkaar“ Saue ja see ühendab
praegu 70 tantsijat neljas vanuserühmas.
Tallinna Riikliku Konservatooriumi helilooja eriala
lõpetanud Kongo ütleb ise,
et tants on eluaeg olnud tema
armastus. „Minu ema Helgi
Tomberg alustas „Vikerkaart“
ja mina koos oma klassikaaslastega olime tema esimesed
tantsulapsed. Sealt hakkas asi
vaikselt arenema ja kui ma
Sauele elama tulin, tehti mulle
ettepanek ise ringi juhatama
hakata,“ jutustab ta.
Tänaseks on lasteringist
kasvanud välja väga tugeva
tuumikuga trupp, kes esineb

kaks korda aastal suurematel
kontsertidel ning paar korda
ka pisematel üritustel. Kongo
lisab, et kuigi võib-olla lapsed
tahaksid veel rohkem esineda,
ei poolda tema näiteks kaubanduskeskuste jõulupidudel
ülesastumist, sest nendest võib
tulla tingimustele mittevastavas kohas kergelt ülejala esinemine, mille kvaliteet kannatab tõsiselt. Pigem vähem, aga
paremini!

Unistus „Vikerkaar“
taas laulma panna!

Kui aastaid tagasi jagunes
„Vikerkaares“ tantsu ja laulu
osakaal enam-vähem pooleks,
siis tänaseks on laulmine soiku jäänud. Ometi on Kongo
varasematel aastatel loonud
originaalmuusikat nii laulutrupile kui ka näiteks ansamblile
2Quick Start ja korra koguni
Eurovisiooni finaalis osalenud.
„Tahaksin nii väga „Vikerkaarega“ veel laulda! Aga see on

suur ja kulukas ettevõtmine —
kirjutada muusika, teha fonogrammid, hankida tehnika...,“
nendib ta.
Seda, et tantsutrupp laulmisega hakkama ei saaks, Kongo
ei karda. „Inimesel peab olema
tahet ja töökust. Muusikaline
kuulmine, rütmitunne ja viisipidamine on täiesti arendatav
ja 100-protsendiliselt õpitav.
Minu tüdrukud on meeletult
tublid ning ma pean neist väga
lugu. Nad on kohusetundlikud, töökad ja seltskondlikud
ning olen neist nii vaimustatud! Vahel mõni võtab mu
kriitikat veidi südamesse, kuid
nad mõistavad, et see on ainult
parima tulemuse nimel.“
Üldse on tantsutrenn lastele
kasulik mitte vaid tantsuõppe
osas, vaid tegemist on huvialaga, mis on emotsionaalne ning
musikaalne. Lisaks on see füüsilise trenni eest. Oma osa on
ka suvistel treeninglaagritel,
kus saab Kongo hinnangul
lapsi paremini tundma õppida ning hoopis uuest küljest
näha.
Ta lisab, et kindlasti on
parem „mängida“ ja mõnusam kavasid teha suurematele
gruppidele, kuid on ka aegu,
kus treeniti viie noorega.
„Olen mõelnud, et mulle on
vaja järeltulijat, kes „Vikerkaare“ üle võtaks, sest pikka
aega ühte sama teha on oht,
et hakkan end kordama. Samas ei kujuta ma end ette seda
mitte tegemas! Need lapsed on
mulle nii hinge läinud ja südame külge kasvanud.“

Maakodu ja muusika

„VIKERKAAR“
Laulu- ja tantsugrupp loodi 1962. aastal, asutajaks oli Elo
Marika Kongo ema Helgi Tomberg. Viimastel aastatel on
ema ja vanaema jälgedes käinud ka Elo Marika tütar Marilin Kongo, kellest on saanud Saue showgrupi abiõpetaja.
Ansambel on tulnud tantsufestivali „Koolitants“ laureaadiks 2000., 2003., 2005. ja 2008. aastal, 2003. aastal
saadi ka rahvusvahelise tantsufestivali Young and dancing
laureaadiks. Lisaks arvukatele esinemistele Eestis on
showgrupp osalenud ka festivalil Stockholmis ja kontsertreisil Saue sõpruslinnas Lätis Vangažis. Ansambli igakevadised kontserdid on Sauel vägagi oodatud sündmusteks.

TEENETEMÄRK
Saue linna teenetemärgiga avaldatakse tunnustust isikutele, kes on osutanud erilisi teeneid Saue linnale või linnaelanikele. Saue linna teenetemärk ning teenetemärgi tunnistus antakse Elo Marika Kongole üle vabariigi aastapäeva
tähistamise üritusel 23. veebruaril 2009. aastal.

Kongo nõrkusteks on lisaks
tantsimisele muidugi muusika,
aga ka tema Raplamaa maakodu. „Nii kui võimalus avaneb,
lähen maakoju, tegelen seal
aiandusega ning lõõgastun,“
ütleb ta. „Muidu loen meelsasti erialast kirjandust ning ka
aiandusest ja sisekujundusest.
Ja loomulikult kuulan palju
muusikat ning erinevaid stiile,
igas stiilis leidub pärleid.“
Viimaseks pärliks peab
Kongo bändi Nine Inch Nails,
mille kuulamine ajab tema
sõnul iga kord näo naerule,
kuivõrd tegemist on väga vaba
mõtlemise ja klišeevaba kollektiiviga. „Ma usun, et lähiajal on meil tulemas ka mõni
tants selle järgi. Muusika, mille järgi tantsu kokku panen,
peab olema ikka väga hea ning
looma mulle kuulates silme
ette pilte. Tihti lasen ka oma
tantsutüdrukutel võtta kaasa
plaate nende lemmikmuusikaga, et leiad uut ja huvitavat
ainet.“ 
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Mida tähendab Vikerkaar sinu jaoks?

Selle küsimuse esitasin paljudele tantsugrupi Vikerkaar liikmetele nädalal, mis algas 12. jaanuariga ja lõppes 45. juubeli kontsertidega. Sama küsimuse ette seadsin enesegi ning avastasin, et
tunnete kirjeldamisel paari lausega hakkama ei saa.
Riina Reiman-Männiste
Usun, et iga sauelane on vähemalt üks kord käinud Vikerkaare kontserdil. On ju peaaegu
pooled tantsutüdrukud omad,
st meie linnast. Elo-Marika ja
Marilin Kongost rääkimata.
See on üheks põhjuseks, miks
te ei leia siit täit ülevaadet sellest, mis kahe päeva jooksul
lava peal toimus. Tegelikult,
ega ma täpselt teagi. Viimase
nelja aasta jooksul on meist
abikaasa Jaagoga saanud kahe
tantsutüdruku vanemad ning
väikeste vikerkaarlaste lavatagune abibrigaad. Vikerkaar
on nakkav, ütlevad suuremad
tantsijad. Sama tunneme meiegi. Just proovid ja lavatagune
elu on need, mis on meid lähedasteks liitnud ning õpetanud
tantsuperet paremini tundma.
Tantsijate ja õpetajate jaoks
algasid proovid ja ettevalmistused juba septembris, jätkusid
jõuluvaheajalgi ning muutusid
aina tihedamaks jaanuaris. Pidustuste nädal nõudis kõigilt
palju tahet, jõudu ja kannatust.
Esmaspäevast neljapäevani
elas ja hingas kogu tantsupere ühes rütmis — hommikul
kooli, pärastlõunal Tallinna
Salme
Kultuurikeskusesse
lavaproovi, mis enamasti kulges ikka hiliste õhtutundideni.
Veenduge ise.

ESMASPÄEV, 12.01.

Meie ülesandeks Jaagoga on
intervjueerida ja filmida jutukamaid tantsutüdrukuid, esitades
vaid ühe küsimuse “Mida tähendab Vikerkaar sinu jaoks?”.
Näib, et nii mõnigi neiu mõtleb
selle üle tõsiselt esimest korda.
Suutlikkus lavalt tulles või vahetult enne sinna minekut kaamera ette astuda, end kokku
võtta ja oma mõtteid kenasti
väljendada on tüdrukute puhul
muljetavaldav.
Seda enam, et tuleb arvestada erilise asjaoluga —
treenerid valivad kontserdipublikule näitamiseks vaid
parematest paremad vastajad.
(Publikule mängitakse need
klipid ette mõlema etenduse
ajal tantsude vahepaladena.
Saalitäis rahvast pole heatahtliku aplausiga kitsi!) Kell
näitab üheksandat õhtutundi,
kui väiksemad koju lubatakse. Kõik ei taha minna, sest
“suured ju jäävad”! Paar lapsevanemat avaldab nurinat
selle üle, et pidi autos pikemalt ootama. Meie kodutee
kulgeb läbisegi vadistamise
saatel. Keda ootavad ees
koolitükid, keda salvestatu
läbivaatamine.

TEISIPÄEV, 13.01. ja
KOLMAPÄEV, 14.01.

Teisipäev ja kolmapäev kulgevad ikka Salmes proovide tähe
all. Saalis on külm, laval samuti. Üks tantsunumber nõuab
suuremaid tüdrukuid paljajalu
olema, paljud lõdisevad nappides kostüümides. Tantsijad
peavad pingutama, et Elo-Marika ehk lihtsalt Marika saalist
kostvaid juhtnööre kuulda.
Treener on täiesti häälest ära,
mis aga ei kahanda tema tähelepanelikkust ja nõudlikkust.
“Marika igatseb täiust. Kõiges, mida ta teeb,” kostab treener Piret Mikk minu küsimuse
peale, kuidas Vikerkaare hing
küll jaksab. Trupi kõige suuremad tüdrukud on endi suhtes
samuti ülinõudlikud, hüüdes
vahel ise Marikale, millised
nurgad vajavad jätkuvalt lihvimist.
Kolmapäeva hilisõhtul, kui
saali jäänud vaid kõige vanem
tantsugrupp, palun Piretilt ja
Marilinilt intervjuud Vikerraadiole. Esinejate nägudelt
peegelduv väsimus ei tuhmista vestlust. Piret satub rääkides
nõnda hoogu, et pillab oma
mobiiltelefoni põrandale. Pooleks, aga saab korda. Marilin
tunnistab tugevat seesmist
närvi, sest pärast paariaastast
pausi on temagi lisaks treenerile taas tantsija. Mille üle on
nõnda närveerida tüdrukul, kes
on kogu oma lapsepõlve veetnud vikerkaarlasena lavalaudadel?! “Eks see kaheaastane
paus on oma jälje ikka jätnud
– tasakaal kannatab, koordinatsioon ja plastilisus vajavad
lihvimist. Olla Vikerkaare
tantsija tähendab seda, et sa
pead sajaprotsendiliselt käima
kõikides proovides,” selgitab
Marilin kannatlikult. “Minagi
loobusin vahepeal tantsimisest
ainult sellepärast, et õpingud
ja töö nõudsid oma osa, mistõttu oleksin pidanud palju
proove vahele jätma.” Intervjuu lõppedes suunduvad Piret
ja Marilin tagasi lavaproovi.
Meie pere tantsijad uinuvad
autos enne, kui turvavöö kinni
klõpsatab. Monteerin mõttes
intervjuud.

NELJAPÄEV, 15.01.

Paistab, et Eestimaa viirused
kiusavad tantsulapsigi. Ometi
ei puudu proovist veel keegi.
Jaago klõpsib pilte teha ning
astub siis ühtäkki meie juurde:
“Mõtlesin eile terve õhtu, kas
mulle ainult tundub nii, kuid
tänased fotod kinnitavad, et
paljud tüdrukud on nende päevadega tõesti kõhnemaks muutunud!”. Paar pisemat tantsijat

poetavad vaikselt, et tegelikult
peaks õpetaja Marika samuti
rohkem sööma. Lapsesuu ei
valeta. Sellest kujuneb omavaheline aasimine järgnevatekski
päevadeks stiilis “kui palju kilosid juurde tulnud?” ja “küll
sa näed terve ning puhanud
välja”. Üks lapsevanem ütleb
mulle murelikult, et treenereid on hale lähedalt vaadata,
pinge ja magamatus on jätnud
oma jälje. Kõigest hoolimata
on kogu vikerkaarerahvas rõõmus ja teotahet täis. Omaette
elamust pakkuvad kostüümid
saavad korralikku vatti. Sageli on ühe väljavahetamiseks
teise vastu vaid tantsu jagu
aega. Tõeline muutumismäng
nõuab omajagu osavust ja

ni. Ees ootab SUUR LÄBIMÄNG, mille käigus peab selguma, kas kõik sujub. Küsin
Marikalt enesetunde ja tervise
kohta. Selgub, et palavikku
pole ta mõõta julgenud. Samuti palub enese kallal nalja mitte teha. See ei jõudvat enam
kohale. Läbimängu tulevad
vaatama ka mõned emad-isad,
vanaemad-vanaisad. Traditsiooniliselt toimub tunde hiljem suur koosolek. Veel viimased nõuanded ja märkused
õpetajatelt. Küsimused lastelt.
Kõige lõpuks palub Marika
kõigil oma kostüümid üle vaadata, puhtaks pesta ja parandada ning uurib siis ootamatult:
“Kas sellest on ikka kõik aru
saanud, et homme on juba esi-

kaaslaste abi. Kolmele kõige
nooremale grupile pakun ise
teenustöid.
Tantsuputukate
musta värvi sukkpükstel kipuvad silmad jooksma ja sukkkindad auklikuks minema.
Ühel tantsulapsel kaob müts.
Jäljetult. Pole midagi, igaks
juhuks kaasa võetud kostüümijupp leiab kohe rakendust!
Järgmisena tuleb katsetada
selgeltnägemise võimeid. Väike neiu Tallinna grupist ei leia
oma kampsunit. “See oli ainult
siin toolil ja peale saali ei käinud ma sellega kusagil,” pühib
tüdrukutirts pisaraid. Selgub,
et minust selgeltnägijat ei saa.
Mõne aja möödudes jookseb
seesama väike vikerkaarlane
minu juurde, kallistab ja kostab sügavalt silma vaadates:
“Kuule, mu emme helistas, et
tegelikult mul polnudki seda
kampsunit kaasas. See on hoopis kodus! Aga igal juhul aitäh
sulle abi eest!”.

mene kontsert?”. Suuremad
turtsatavad. Mõni väiksem
kergitab “uudise” peale üllatunult kulme. Treenerite soovitusest (õigel ajal magama minna, korralikult välja puhata ja
kõhud täis süüa) hoolimata ei
saa nii mõnigi tantsujalg und.
Ootusärevus, mis muud...

REEDE, 16.01.

Kõik lapsed on koolitööst
ametlikult vabastatud. Keskpäeval saali sisenedes teevad
vanemad grupid juba tren-

LAUPÄEV, 17.01.

Triigin hommikul „Britney
Spearsi“ ja Putuka kostüüme.
Muretsen, kas paar väiksemat
tüdrukut said ikka eile aru, et
nende kostüümide õmblused
on kohe-kohe lagunemas.
Otsustan igaks juhuks kaasa
võtta nende kostüümide toonis
niidid. Samuti lisan kotti suure
karbitäie plaastreid, A-Septi,
pabertaskurätikud, patsikummid, mitmed sukkpüksid ja
suured veepudelid. Kohapeal
läheb kogu kraam „loosi“.
Kostüümide parandus ootab
samuti ees. Plaastreid vajavad kärsitud pisemad aeg-ajalt
ikka. Palun neid mitte joosta,
sest “kipsi mul kaasas pole”.
Tallinna pisemad ja kaks Saue
nooremat gruppi paigutatakse
kolmandale korrusele. Sealt

ei või keegi kostüümidega minema joosta. Õhtune publik ei
tohi ju eesootava kohta mingit
vihjet saada. Jaago saab loa
peaproovil võimalikult palju
pilte teha. Taibates, et treenerid
on öö jooksul ehk vaid mõne
tunni jagu und saanud, teatan
Marikale, et eheduse nimel tahab fotograaf kontserdi ajal lavale pääseda ja tantsivate tüdrukute vahel plõksima hakata.
Marika lehitseb monotoonselt
oma märkmeid ning mõtleb,
mõtleb, mõtleb... Tema näoilmest oletan, et tantsuõpetaja
mõtleb pingsalt selle peale,
kuidas ja kuhu see “aktivistist
fotokunstnik” paigutada. Minu
naeruturtsatus toob viimaks
ometi testitava näole kergenduse. Lapsed on peaproovis eriti tublid ja püüdlikud.
Seekord lõpeb suur koosolek
16:30. Kui väiksemad tantsijad võivad tund aega puhata,
siis suurtel on vaba aega poole võrra vähem. Lavameik ja
soojendus nõuavad oma osa.
Meikimist katsetavad mõned
pisemadki. Huuleläike jäljed
kraanikausil ja kehasädelusest
sillerdavad prill-lauad ning
parfüümidekompott märgivad
tõsiseid pingutusi.
Aeg-ajalt käib mõni pisike
tantsulaps imestunult ringi, et
kõrvalruumis on keegi justkui
sees, aga uks on lukus ja ruum
pime. Kontserdi teise osa lõpupoole astuvad kummitusliku ukse vahelt välja meile
täiesti tundmatud tantsijad.
Nemad on efektsed üllatusesinejad ehk Vikerkaare endised
tantsijad, kes koos Piretiga tegid samuti septembrist alates
ülisalaja trenni. Kõlab Madonna “Rain” ning pikad mustad
siluetid liuglevad lavale. Mõni
neist pärast 15aastast vaheaega. Esimest korda on mul
kahju, et ei viibi saalis ega näe
Marikat ja Marilini. Hiljem
kuulen ühelt lapsevanemalt,
et tantsuõpetaja oli üllatusest
liigutatuna kogu tantsu vältel
püsti seisnud.
Eesriide langedes kuhjavad
tantsulapsed oma õpetajad lillede ja kallistustega üle. Emotsioonid on siirad. Pingelangus
annab tunda — naer, nutt,
hõisked... Kaua pole sellekski
aega, sest fuajees ootab kõiki
osalejaid ülisuur tort.

PÜHAPÄEV, 18.01.

Kui pisemad tantsutüdrukud
kohale jõuavad, on suurematega trennid juba alanud. Marika vehib koos hernetontidega
tantsusamme teha ja laulab
kõva häälega tausta. Esitan
küsimuse, millele vastust oo-

tavad ilmselt paljud: “Millal
sina koos lastega lavale tantsima lähed?”. Piret õhutab lõbusalt takka, et temagi uurib seda
pidevalt. “Ole nüüd! Noorte
liigutusi on ilus vaadata, minul
on juba väike kohmakus sees,”
hüüatab Marika ning viib jutu
hoopis teisele teemale. “Tänane kontsert on palju raskem.
Lapsed on väsinud, teatud
pingelangus toimunud, lavale
tuleb astuda eilsete kogemuste
varal, sest pikka proovi ei tee.
Väikestelt nõuab see kõige
suuremat pingutust.” Õpetaja
käib mööda saali ja kallistab
kõiki kohalolijaid. Kallistamine on Vikerkaare traditsioon.
Sellega algavad ja lõpevad
kõik kohtumised.
Meie garderoobi kogunevad ka eilsed üllatustantsijad.
Põrandal on turvahäll imearmsa detsembribeebiga, kes
naeratab tantsusamme tegevale emmele. Peagi tuleb issi,
vahetab mähkmeid ning läheb
pisi-inimesega ruumist välja.
Etendus juba käib, kui ostan puhvetis kohvi. Jook on
imehea, seda tean juba aastaid.
Ülisümpaatne teenindaja küsib
luba minu tass fuajeesse viia,
kus suurest seinateleviisorist
saab jälgida saalis toimuvat
kontserti. “Ma ei tahaks ühtegi
numbrit vahele jätta, olen Vikerkaare tulihingeline austaja,” põhjendab ta südamlikult.
Miskipärast lähevad mul silmad märjaks. Kustkohast küll
võtavad lapsed selle energia,
imestan teleri ees tantsu vihtuvaid sõbrakesi silmitsedes.
Kohale tulnud ERR ehk telesaate “MI” võttegrupp lisab
tüdrukutele omajagu põnevust.
Saal on publikust tulvil. Kohale on tulnud paljud endised vikerkaarlased. Taaskohtumine
ning suhtumine tegevtantsijatesse on ääretult soe.
“Hoidke read hästi sirged!”
sosistavad suuremad tüdrukud
kohe esinemisjärje saavatele
Saue pisikestele. Patsidega
pead pöörduvad korraga, naeratavad-noogutavad ja lähevadki. Enam sirgemalt ei saa!
Käsikäes lavale astunud
Marika, Piret ja Marilin kummardavad saalile ja selja taga
seisvale tüdrukutemerele. Sõnavõtud ja õnnitluslilled ning
lõputants. Saalis püsti seisva
publiku aplaus näib olevat lõputu. Rõdul filmiv Jaago peab
vastama veel paljude poolt
esitatavale küsimusele “Millal tuleb Vikerkaare DVD?”.
Täpsemalt teame hoopis seda,
et Vikerkaare kevadkontsert
toimub 20. mail. Kohtumiseni! 
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Ettevõtlus

Harjumaa arengukava
loob aluse piirkonna
tasakaalustatud arengule
Paar aastat tagasi algatasid Harju Maavalitsus ja Harjumaa
Omavalitsuste Liit projekti „Harju Maakonna Arengustrateegia
2025“, et luua eeldused piirkonna teadlikuks ja sihipäraseks
arendustegevuseks, mille edukuse aluseks on ühtsed kokkulepped ja koostöö, aidates sellega kaasa maakonna terviklikule
ning tasakaalustatud arengule.
Kaupo Reede

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus juhataja
„Lihtsamini seletades tähendab see, et omavalitsused on
kokku leppinud nägemuses,
milline saab olema Harju
maakonna tulevik ning edaspidi teostatakse maakondlike
arendustegevusi
vastavalt
kokku lepitule.
Võtame näiteks Euroopa
Liidu Struktuurifondide rahade kasutamise: võimalusi
on ju palju, kuid millised on
need projektid ja objektid,
mis pikaajalises perspektiivis
aitavad Harju maakonna elanikel elada kvaliteetses elukeskkonnas. Loomulikult on
maakondlike arengukavasid
vaja ka selleks, et kohalikud
omavalitsused saaksid planeerida oma maakondlikke
ühistegevusi. Sest on ju selge see, et paljud valdkonnad/
teenused nagu ühistransport,
haridus ja jäätmekäitlus on
juba aastaid ületanud kohaliku omavalitsuse piirid ning
seetõttu on vaja teha koostööd.

Suurimad probleemid:
negatiivne iive,
logistika ja töökohad

Arengustrateegia on koostatud põhimõtteliselt kaheosalisena — olevik ja tulevik.
Oleviku osas antakse ülevaade maakonna hetkeseisust
ja meie ees seisvatest suurematest probleemidest. Kõige suuremaks probleemiks
tuleb lugeda seda, et praeguste prognooside kohaselt
on Harju maakond (nagu ka
kogu Eesti) kahaneva rahvastikuga.
Näiteks on teada, et aastatel 2017 ja 2018 siseneb
tööjõuturule kaks korda vähem noori inimesi kui aastal
2008. Samas suureneb pidevalt eakate inimeste osakaal
ning vaja on kindlustada eakatele inimestele sotsiaalteenused ja pension, kuid seda
saavad teha vaid tööealised
inimesed.
Samuti on ju suureks
probleemiks pidevalt toimiv

pendelränne Tallinna ja ülejäänud Harjumaa vahel. Inimesed veedavad kohati isegi
kuni neli tundi oma päevast
tööle ja tagasi sõites. Samal
ajal võiks seda aega panustada oma pere jaoks, huvitegevuseks või kodanikualgatuslikuks tegevuseks oma
piirkonnas.
Määramata on suurte teetrasside täpsed asukohad
ning need on ametlikult planeerimata. Nii võib ju tekkida järjekordseid takistusi tulevikus: kui tahetakse rajada
äärmiselt vajalik teetrass, siis
selgub, et omavalitsus on vahepeal sellesse paika lasknud
rajada elamupiirkonna.

Kus on lahendused,
mille poole liikuda?

Kõik hakkab peale pikaajalisest nägemusest, milline
on siis meie Harju maakond
aastal 2025. Arengustrateegias lepiti kokku järgnevas:
„Harju maakond on rahvusvaheliselt aktiivne, koostöö- ja konkurentsivõimeline
pealinnaregioon läänemere
piirkonnas, mida iseloomustavad tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond, dünaamiline
ettevõtlus ja polütsentriline
asustus. Harju maakond on
elanikule armas ja külalist
inspireeriv. Harju maakonnas sünnivad head arengud
läbi avaliku, era- ja kolmanda sektori koostöö.“
Nägemuse aluseks on
kolm strateegilist komponenti:
TEGUS RAHVAS —
Harju maakonnas elavad
i imesed on teotahtelised ja
hoolivad oma elukeskkonnast. Pärast tööaega on neil
soov ja võimalused tegeleda
kodanikualgatuslike ettevõtmistega. Maakonna rahvastik on tasakaalustatud ja seda
nii vanuselise koosseisu kui
ka paiknemise osas.
KVALITEETNE ELUKESKKOND — Harju
maakonna elukeskkond on

Harju Maakonna Arengustrateegia 2025 on
maakondlik kokkulepe ühistest väärtustest,
mis aitavad Harju maakonda areneda konkurentsivõimeliseks pealinnaregiooniks Läänemere piirkonnas. Arengustrateegia algatajateks olid Harju Maavalitsus ja Harjumaa
Omavalitsuste Liit. Arengustrateegia protsessis osalesid kõik maakonna omavalitsused, maakondlikud ametkonnad ja seonduvad ministeeriumid. Arengukava saadetakse
heakskiitmiseks kõigile 24 Harju maakonna
omavalitsusele ning selle allkirjastamine on
kavas tänavu veebruaris.

selline, mis pakub inimestele
võimalusi valida kodukohaks
nii suurlinna melu kui ka
maakoha vaikuse. Sõltumata inimese elukohast on talle
tagatud kõik vajalikud teenused võrdse kvaliteediga.
Harju maakonna elanik saab
tarbida avalikke teenuseid,
veeta vaba aega ja käia tööl
oma elukoha läheduses.
TASAKAALUSTATUD
RUUMIMUSTER — Harju maakonnas on logistika,
teenuste ja töökoha kättesaadavuse seisukohalt läbimõeldud ja efektiivne ruumimuster, mis võimaldab elanikel
ja ettevõtjatel plaanida oma
toimetamist pikaajaliselt ja
säästlikult. Harju maakonnas
on saavutatud tasakaalustatud
ja siduv ruumiplaneerimine
riigi-, maakonna- ja omavalitsustasandi koostöös.
Samas on selge see, et midagi peab oluliselt muutuma
võrreldes praeguse olukorraga, sest miks me muidu
juba seda kõike saavutanud
ei ole.

Nägemuse elluviimise
eelduseks on kolm
olulist murrangut:

MAJANDUSSTRUKTUURI MUUTUS — Harju maakonna majandus peab
liikuma teadmistel põhineva
majandusmudeli suunas, mis
eeldab kõrgharidussüsteemi
suunamist loodus- ja täppisteaduste ning tehnikavaldkondade suunas, suuremaid

arendus- ja teadusinvesteeringuid nii riigilt kui ka ettevõtetelt ning elukestvat õpet.
Struktuur, mille tulemuseks
on vähese tööjõuga toodetav
suur lisandväärtus.
POLÜTSENTRILISE
ASUSTUSSTRUKTUURI
VÄLJAKUJUNEMINE —
Harju maakonna asustusstruktuur ei ole ainult Tallinn
ja tema tagamaa, vaid on
mitmekeskuseline. Olemasolevaid keskusi tihendatakse, nii kujunevad välja piirkondlikud tõmbekeskused,
mis pakuvad elanikele õppe-,
töö- ja elamisvõimalusi kohapeal, vähendades igapäevast
pendelrännet. Polütsentrilise
asustusstruktuuri kujunemist
toetab ühistranspordi liikide
integreerimine, mis võimaldab inimestel paremat maakonnasisest liikumist ja juurdepääsu teenustele.
RAHVUSVAHELISELT
A K T S E P T E E R I TAVA
PIIRKONNA TEKE —
Konkurentsivõime
tugevdamiseks peavad Harju
maakonna
institutsioonid
osalema aktiivselt rahvusvahelises koostöös naaberriikide linnadega, eriti Stockholmi–Helsingi–Peterburgi
regioonidega.
Täpsemalt saab arengustrateegiaga tutvuda näiteks
Harju Maavalitsuse või Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehtedel (www.hedc.
ee ja www.harju.ee). 

Töökuulutuste
avaldamine on tasuta
Saue Ettevõtete Liidu ning Saue linnavalitsuse koostöö tulemusena hakkab töökuulutuste avaldamine Saue Sõnas
ning Saue linna kodulehel olema tasuta nii firmadele, kes
otsivad töötajaid kui ka inimestele, kes soovivad tööd leida.
Saue linnavalitsus kiitis 23. jaanuari toimunud erakorralisel istungil heaks Saue Sõna reklaamihindasid reguleeriva
korralduse nr 17, mille alusel saab alates 2009. aasta veebruarikuust töökuulutusi Saue Sõnas ja Saue linna kodulehel
avaldada tasuta.
Tasuta töökuulutuste avaldamisega loodab Saue linnavalitsus majanduslikult keerulisel ajal tööotsijate ning ettevõtete elu lihtsamaks teha ning aidata neil kergemini infole
ligi pääseda.
Saue Sõnas on tasuta töökuulutuste formaadiks 1/48 A3
leheküljest (41 x 42 mm). Saue linna kodulehel asuvad töökuulutused avaldatakse „Ettevõtjale“ rubriigi all. Võimaluse
korral avaldame kuulutusi nii Saue Sõnas kui ka kodulehel.
Uus korraldus toob endaga kaasa veel mõned väiksemad
muudatused. Nimelt, kui siiani said Saue Sõnas tasuta kuulutusi avaldada Saue Linnavolikogu, Saue linnavalitsus ning
hallatavad asutused, siis nüüd lisandusid nende sekka ka
Saue linnas tegutsevad mittetulundusühingud, kes saavad
tasuta reklaamida tasuta toimuvaid üritusi.
Lisaks muutub paindlikumaks võimalus sõlmida koostöölepinguid soodustustingimustel reklaami avaldamiseks.

Reklaami hinnad Saue Sõnas
ja Saue linna kodulehel

(alates 1. veebruar 2009. aasta)
• Erakuulutus kuni 150 tähemärki maksab 40 krooni, pildiga 80 krooni.
• Surma- ja õnnitluskuulutused maksavad 60 krooni.
• Saue Linnavolikogu, linnavalitsuse ja hallatavate asutuste kuulutused kui ka Saue linnas tegutsevate mittetulundusühingute teated tasuta ürituste kohta on tasuta.
• Töökuulutused Saue Sõnas formaadiga A3, 1/48lk ning
Saue linna kodulehel on tasuta.
• Koostöölepinguid soodustingimustel reklaami avaldamiseks pikema perioodi jooksul sõlmib Saue Linnavalitsuse
nimel Saue linnapea. Lepingud sõlmitakse järgmistel tingimustel:
♦ reklaami paigutamine infolehte 6 järjestikusel korral
annab allahindlust 10% reklaami tavahinnast;
♦ reklaami paigutamine infolehte tervel aastal annab
allahindlust 20% reklaami tavahinnast;
♦ muudel tingimustel vastavalt osapoolte vahelisele
kokkuleppele.
• Saue Linnavalitsusel on õigus avalike huvidega vastuolus
ja ebasündsa reklaami avaldamisest keelduda.
• Reklaami eest tuleb tasuda hiljemalt 5 päeva enne Saue
Sõna ilmumist.
• Igasuguse muu reklaami, teadete ja kuulutuste hind on sõltuvalt A3 formaadist:
Formaat A3

Hind

1 lk

8700 kr

½ lk

4300 kr

¼ lk

2100 kr

1/6 lk

1350 kr

1/8 lk

1050 kr

1/12 lk

780 kr

1/16 lk

530 kr

1/24 lk

325 kr

1/48 lk

150 kr

LEHT@SAUE.EE
Saue linna kodulehelt lingi “Töökuulutused” alt võib leida
ajakohast infot vabadest töökohtadest Sauel. Info uueneb
pidevalt vastavalt ettevõtetelt ja tööotsijatelt laekuvale informatsioonile.
Iga tööotsija võib e-maili aadressile leht@saue.ee saata
oma tööotsimiskuulutuse, mis sisaldab töösoovi ning kontakte.
Samal aadressil võivad ettevõtted saata oma tööpakkumised ning ka tagasiside selle kohta, kui ametikoht saab
täidetud ja kuulutuse võib veebist maha võtta.
Loodame, et vajadusel leiab sauelane sobiva töö ja kohalik ettevõte hea spetsialisti kodu lähedalt.
Kontaktid:
leht@saue.ee
haldi@saue.ee
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Mitmesugust
Prantsusmaal esitleti KohtlaNõmme kaevandusmuuseumi
Saue sõpruslinnas Quincy-sous-Sénart’is leidis 13–14. detsembril 2008. aastal aset geoloogianäitus, kus muuseas esitleti
ka Eesti kuulsat Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi.
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Pidulik kontsertaktus
Saue Gümnaasiumi aulas
23. veebruaril 2009 algusega kell 18.00
Esineb segakoor Sõpruskond
Kohapeal kohvilaud ja suupisted
Korraldab Saue Linnavalitsus

Saue Päevakeskus
Saue Päevakeskus jätkab igapäevatööd tavapäraselt.
Alljärgnev on lisaks tavapärasele ringide tööle:
30.01. kell 16.00 Kohtumine sotsiaalminister Maret Maripuuga. Organiseerib seltsing Tammetõru Saue linna
eakatele, kohtumine toimub Saue Gümnaasiumi
saalis. Küsimused ministrile edastada eelnevalt
Saue Päevakeskusele. Transpordisoovist palume
teatada Saue Päevakeskusele
30.01. kell 19.00 Draamateatri suures saalis J. Rulfo „Pedro
Paramo”
02.02. kell 13.00 Ülo Pender näitab filmi 2008. aasta aastalõpuüritustest
03.02. kell 12.00 Ps erivajadustega inimeste sünnipäevapidu
13.02. kell 10.00 Juuksur Saue Päevakeskuse uutes
ruumides; vajalik eelnev registreerimine telefonil
659 5070
17.02. kell 19.00 Salme Kultuurikeskuses Ugala teatri
külalisetendus A. Tšehhovi „Kolm õde”. Pileti hind:
põrand 180.-/160.-, rõdu: 140.- krooni, pileteid saab
tellida ja raha maksta kuni 06.02.09. Saue Päevakeskuses. Päevakeskuse tel 659 5070
18.02. kell 13.00 Silvi Mänd’i terviseloeng „Võideldes viirustega”
25.02. kell 11.00 Kepikõnd Vanamõisa allikatele. Käimiskeppe saab laenutada Saue Päevakeskusest.

Iga-aastase näituse organiseerijaks oli Val d’Yerres
Sénart’i geoloogiaklubi, mille
üheks eestvedajaks on Martine Mignard, kes on ühtlasi ka
Quincy-sous-Sénart’i Sõpruslinnade komitee esinaine.
Lisaks lugematutele kristallidele ning kivististele, sai
näitusel ammutada ka informatsiooni Ida-Virumaal asuvat Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi kohta. 

TÄHELEPANU!
• 11.05.–16.05.2009 korraldame reisi „Unustamatu
Ungari”, hind 4690.- krooni. Reisile registreerimine Saue
Päevakeskuses kuni 16. veebruarini 2009. Esimene
ettemaks 1000.- krooni, palume tasuda 16. veebruariks
2009. Info reisi kohta päevakeskuses tel 659 5070.
• Saue Päevakeskuse käsitööringid alustavad tööd uuel
aastal uutes ruumides Kütise 4. Ootame uusi käsitööhuvilisi!
• 06. 03. kell 12.00 EAKATE NAISTEPÄEVAPIDU päevakeskuse ringidest osavõtjatele. Pidu toimub koostöös
Vanamõisa Seltsimajaga Vanamõisa Seltsimajas. Meeleolu loovad päevakeskuse ja seltsimaja huvirühmad ning
üllatusesineja kavaga „Naistepäeval naistele”. Osalemissoovist ja transpordivajadusest palume teatada hiljemalt
16.02.2009 Saue Päevakeskuses või päevakeskuse
telefonil 659 5070.

PALJU ÕNNE!

JAANUARI SÜNNIPÄEVAD

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

114 krooni
342 krooni

Toiduraha palume tasuda RK Teeninduse OÜ arvele Hansapanka a/a nr 221018424457 hiljemalt 31. jaanuariks. Selgituse osas palume kindlasti välja tuua lapse(laste) nimed
ja klass.
Erandkorras saab maksta sularahas, kooli sööklas
02.02. 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 helistada telefonil
699 2039 (söökla juhataja Ülle Jahesalu).
Meeldivat koostööd soovides,
RK Teeninduse OÜ

Pensionärid, kasutage kino
„Kosmos” lahket pakkumist!
Tõsiselt. Kes, kus või mida teile praegu üldse vaid KÜMNE
krooni eest pakub?? Minge kinno! Argielust välja, oma noorusaegade „Heliseva muusika“ kinosaali. Uskuge kino reklaami, selle 10-kroonise pääsmega pääsete te tõesti igale
seansile ja iga filmi vaatama. Ise käisin „Detsembrikuumust”
vaatamas. Kahju, et saal oli pooltühi, film oli vaatamist
väärt.
Kahjuks on kinos kehtestatud selline mõistusevastane
kord, et pääsme müüb kassa vaid sulle, pensionärile endale.
Ei saa seda teha hiljem kohale komberdavale kaasalasele,
rääkimata igipõlisest kombest osta pilet varem valmis, tehku
seda siis pensionärile kas pereliige, hooldaja või kollektiivse
grupi esindaja. Olin absurdsest eeskirjast hämmastunud.
Minu emotsionaalne mõttevahetus teenindava personaliga
bürokraatia ja terve mõistuse teemal ei saagi midagi muuta.
Vaid närve kulutasin. Siit minu ettepanek: kassast ostetud
pensionäri sooduspileti näo ja dokumendi vastavust peab
kinno sisenedes kontrollima ikkagi piletöör. Automaat seda
teha ei saa. Ju siis peaksid pensionärid käima läbi elava
kontrolli eest. Kena kohtumiseni kinos!
Koidula Soosalu
Endine kinotöötaja, tel 659 6324
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Kultuur, meelelahutus, sport
Saue Huvikeskuses
jaanuar-mai 2009
• Saue Huvikeskus korraldab teatrireisi vaatama Alatskivi
lossihoovis 11. juulil toimuvat Vanemuise teatri vabaõhuetendust VIHURIMÄE. Autor: Emily Jane Bronte. Lavastaja:
Roman Baskin. Peaosades: Marko Matvere ja Helena
Merzin. Pilet 275 krooni, õpilastele ja pensionäridele 10%
soodustust, bussisõit 200 krooni. Piletiraha tuleb tasuda
hiljemalt 1. märtsiks. Info ja broneerimine Saue koolimajas
E–N 15.00–18.00 ruum 124, tel 659 5009
• Saue Laululaps 2009
Eelvoor 3. aprillil ja lõppkontsert 5. aprillil Saue koolimajas. Vanuserühmad: 3–4; 5–6; 7–9; 10–12; 13–15;
16–18. Arvesse läheb lapse vanus seisuga 18.04.2009.
a. Maakondlikule lauluvõistlusele pääseb igast vanuserühmast kaks lauljat. Eelvooruks tuleb ette valmistada üks
laul pikkusega kuni 3 minutit. Lauljaid hindab 3-liikmeline
žürii. Igas vanuserühmas hinnatakse poisse ja tüdrukuid
eraldi. Lõppkontserdil esinevad iga vanuserühma kolm
paremat poissi ja tüdrukut. Igale osalejale tänukiri ja
maiustus, lõppkontserdil osalejatele auhinnad. Osavõtjate
registreerimine (tuleb täita ankeet) kuni 25. märtsini Saue
Huvikeskuses. Ankeeti saab saata ka e-posti teel aadressile sauehuvikeskus@hot.ee Ootame rohket osavõttu!
• Breiktantsu huvilised! Saue koolimajas algavad breiktantsu trennid. Täpsem info ja registreerimine 5343 3992
Raul, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

Kõik suusatama!

Kunstistuudio ringid

• Keraamika, õpetaja Reet Vester; teisipäeviti kell 14.00–
17.00 koolimajas, ruumis nr 407
• Meisterdamine, õpetaja Made Kaares; esmaspäeviti kell
13.00–16.00 koolimajas; keldrikorruse keraamika töötoas
• Käsitööring, õpetaja Monika Liiv; esmaspäeviti kell
14.00–17.00, Käsitöökeskuses, Kütise 4
• Kompositsioon (kunstiringides osalejatele), õpetaja Virve
Laan, kolmapäeviti kell 14.00–16.00, koolimajas, keldrikorruse keraamika töötoas
• Joonistamine, maalimine, õpetaja Virve Laan, neljapäeviti
kell 16.00–18.00 koolimajas, keldrikorruse keraamika
töötoas

Sport

• Korvpall tüdrukutele teisipäeviti kell 15.00–16.30 võimlas, treener Renar Pindel
• Korvpall poistele E, T, N kell 15.00–16.30 võimlas, Treener Olev Baar
• Jalgpall Saue Jalgpalliklubi tel 5800 2819 Lauri Nuuma;
võimlas: E 17.15–19.00; T 16.30–18.00; L 18.30–20.00
• Võrkpall Kolmapäeviti kell 17.30–19.00; Reedeti
kell16.30–18.00 võimlas, treener Urmas Joa
• Tennis Saue Tenniseklubi, treener Ülo Vatsk tel 506 4161
T 18.00–19.00, N 18.00–19.00,
R 18.00–20.30, L 8.00–13.00
• Male, treener Valjo Rattasep; kolmapäeval kl 15.00–
18.00 koolimajas, ruum nr 313; reedel kl 15.00–17.00
koolimajas, ruum 313
• Rendžu, treener Ants Soosõrv; teisipäeviti kell 10.00–
13.00 koolimaja fuajees
• Karate, treener Rene Toome; teisipäeval, neljapäeval kell
18.00–19.00 võimla rõdul
• Ujumine Keila Swimclub, Tõnu Meijel tel 509 4484
Treener Kersti Rahamägi E, N 15.00–18.00
• Suusatamine Saue Suusaklubi, Marko Pruus tel 5342
7606
• Vibulaskmine Vibuklubi Sagittarius, Jaanus Gross
tel 527 4748; E, K, N kell 17.00–19.00 Maneežis,
treener Kristin Nestor-Alviste

Täiskasvanutele
• Seltskonnatants Trennid toimuvad pühapäeviti 17.00–
18.30 Saue koolimaja saalis. Juhendaja Käthe Kobin
• Line-tants algajatele Trennid toimuvad pühapäeviti kell
19.00–20.00 Saue koolimaja saalis. Juhendaja Kaie
Seger.
• Ladina-Ameerika tantsud algajatele Trennid toimuvad
esmaspäeviti; kell 19.00–19.55 LATIN SOLO; kell 20.00–
21.00 SALSA PARTNERIGA; Saue koolimaja peeglisaalis,
treener Pirje Laagus.
• Kõhutants Tunnid toimuvad neljapäeviti kell 18.00–19.00
Saue koolimaja peeglisaalis. Juhendaja Mai Suvi.
• Rahvatants
Saue Simmajad, segarühm, juhendaja Piret Kunts. Tunnid
toimuvad T, N Saue Lasteaia ruumides algusega kell 20.00
Saue Kägara naisrühm, tunnid toimuvad E, K kell 20.00–
21.30 Saue koolimaja saalis, juhendaja Elena Kalbus
• Rahvamuusika ansambel Juhendaja Reet Jürgens tel 522
3635
• Keraamika täiskasvanutele Esmaspäeviti kell 18.30–
20.00 keldrikorruse keraamikaruumis, juhendaja Virve
Laan
• Akrüülmaalikursus Alates 4. veebruarist kolmapäeviti kell
18.00–20.00 Saue koolimajas ruum 117
Kõik vajalikud materjalid on kohapeal olemas. Osalustasu
300.- krooni kuus sisaldab materjalide hinna. Juhendaja
Virve Laan.

Registreerimine ja info: Koolimajas ruumis 124
Telefon 659 5009, e-post: sauehuvikeskus@hot.ee

Sauelane liikuma!

Harju MV suusatamises toimuvad laupäeval, 31.01.2009. a
algusega kell 11.00 Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.
Tasuta buss väljub Saue linnavalitsuse eest kell 8.30 ja
jõuab tagasi ca 17.00. Täpsemat infot võistluse kohta veebiaadressil www.harjusport.ee.
Keila MV suusatamises toimuvad pühapäeval, 01.02.2009. a
algusega kell 11.00 Keila Suusaradadel. Eelregistreerimine
skvask@hot.ee lõpeb päev enne, kell 18.00, kohapeal on võimalik registreeruda üks tund enne võistluse algust. Täpsemat
infot võistluse kohta veebiaadressil www.hot.ee/spordiklubivask või telefoni Priit Idarand 5349 0341. 
Laupäeval, 17. jaanuaril 2009. a toimus järjekordne etapp
sarjast “Sauelane liikuma”. Lumeolude nappuse tõttu prooviti täpsust korvpallivisetel. Sarja viiendal etapil osales igas
vanuses spordisõpru. Iga osavõtja pidi viskama viis distantsiviset korvi, lastele — kuni 10 eluaastat — olid visked
väikeste pallidega. Kõigepealt tehti n-ö käed soojaks ja siis
sooritati viskeid, millega iga osavõtja edukalt hakkama sai.
Keskjoonelt tabajale oli eriauhind. Karikaid sai seekord välja
anda koguni üheksale osavõtjale, kelle seas oli ka üks naisterahvas. Osalejate vahel loositi välja auhindu.
Suur aitäh osalemast! Võitis sport ja sõprus!
Kohtumiseni juba sarja VI etapil Sarapikurajal!
Terje Toomingas
Saue spordivaldkonna juht

Õpilastele 7–18
• Showansambel Vikerkaar, juhendaja Elo Kongo; esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00–20.00; pühapäeviti kell
12.00–16.00 koolimaja aulas
• Plokkflööt, õpetaja Reet Jürgens; Lasteaia saalis, individuaaltunnid N, R kokkuleppel.
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Lauluklubi

13. veebruaril algusega kell 19.00
Saue koolimajas
Juhendaja Katrin Järvlepp
Olete oodatud!

Saue Muusikakool
annab teada
Teisipäeval, 10. veebruaril kell 19.00 Saue Gümnaasiumi
saalis esineb klaveriduo Mati Mikalai–Kai Ratassepp. Korraldaja Eesti Interpreetide Liit, pilet 25.-/50.-

Alates 02.02.09 toimuvad Saue ujulas

vesiaeroobika treeningud
E; K algusega 19.15.
Eelregistreerimine ja täpsem info
tel. 659 6669 või ujula@saue.ee
Tere tulemast Saue ujulasse!

Saue Kilb — V VOOR

Teisipäeval, 17. veebruaril kell 19.00, Saue Gümnaasiumi
aulas toimub Saue Muusikakooli lastevanemate koosolek.
Vaata täpsemalt www.sauemk.edu.ee 

Täname kõiki vastajaid ja avaldame IV vooru õiged
vastused:

1. Brigitte Bardot
2. (`)
3. Sarapuu
4. “Kalevipoeg“
5. Audrey Hepburn
6. Major Friedrich Hermann von Fersen
7. Raadiojaam
8. Rain Lond
9. Saksamaa kantsler Adolf Hitler, Jaapani keiser Hirohito
10. Mündi esiküljel on Riia vanalinn, tagaküljel aga korstnapühkija.

V VOORU KÜSIMUSED:

1. Kelle nime kannab termin, mille kohaselt poliitikas on
tähtis ainult tulemus ning indiviid ei pea oma poliitilises
tegevuses tundma end moraalselt ahistatuna?
2. Paul Saagpakk on kirjutanud: “On ka niisugust asja ette
tulnud, et räägitakse vigast inglise keelt, ent ollakse kange ameeriklane. Mina nimetan neid ….... ameeriklasteks.
Nii nagu on kadakasakslased ja pajuvenelased, kes poevad ja lipitsevad.“ Millise puu nimi tuleb märkida punktiiri
asemele?
3. Walesi printsi (hilisem kuningas Edward VII) visiidi ajal
ühte riiki kasutati esmakordselt ametlikult selle riigi tänapäevani kehtivat sümbolit. Mis riik ja mis sümbol?
4. Kuidas karistati Sauel 1710. a välja antud määruse järgi
talupoegi, kes jumalateenistuse ajal kõrtsu läksid või purjus peaga kirikusse tulid?
5. Kuidas on Saue kultuurieluga seotud preili Maris Männi?
6. 1952. a Helsinki OM-il põles olümpiatuli veel ühes linnas.
Millises ja miks?
7. Kaks sauelast on esinenud kolmel taliolümpial. Kes, mis
aladel ja millal?
8. Kristluses sümboliseerib see loom Kristust, kes tambib
jalge alla saatana ja toob lunastust surma ja ülestõusmise
kaudu. Mis loom?
9. Kaks eesti teatri suurkuju maeti 1. aprillil 1949. a Tallinna
Metsakalmistule. Kes?
10. Mitu inimest sajast on vasakukäelised? 

Saue Tammetark
jõudis superfinaali
17. jaanuaril toimus omavalitsuste-vahelise mälumängu
„Maakilb 2009“ viimane, III eelvoor. Harju regiooni 18 võistkonda võistlesid järjekordselt Saue Gümnaasiumi aulas.
Rõõm on tõdeda, et Saue linn jõuab järjest rohkem Eesti mälumängukaardile ning on võimalik, et veel sel talvel peetakse
siin mõni tippmälumängurite hulgas kaalukas võistlus.
Saue oli esindatud nagu ikka kolme võistkonnaga, kellest
esindusvõistkond „Tammetark“ saavutas oma regioonis Tallinn-Nõmme (68 p) ja Kolga (58 p) järel 57 punktiga III koha.
Üleriiklikus arvestuses andis see 7. koha. Saue III võistkond
kogus 26 ja Saue „Sammas“ 33 punkti.
Eelvoorude kokkuvõttes oli parim Pühalepa vald 168
punktiga, 2–5 kohta jagasid Kolga, Vinni, Tallinn-Nõmme ja
Tartu-Karlova 165 punktiga. „Tammetark“ (oma tavakooseisus: Ralf Amos, Vello Toomik, Sven Sommer, Villu Liiv) kogus
154 punkti ning sai 11. koha.
Eelvoorude 15 paremat võistkonda kindlustasid koha Superfinaalis, mis toimub 14 märtsil Säreveres. Neile lisanduvad Rahvafinaali A-grupi kolm edukamat.
Saue III võistkond (Virve Laan, Andres Edovald, Madis
Milling, Paavo Paas) sai kokkuvõttes 98 punktiga 48. koha
ning pääses Rahvafinaali B-gruppi, kus selgitatakse kohad
36–50.
Rahvafinaalid toimuvad 14. veebruaril ning Saue III võistkonnal tuleb võistelda tõenäoliselt Raikkülas.
Saue „Sammas“ kogus 87 punkti ning nende jaoks lõppes võistlus 55. kohaga.
Finaalides alustavad kõik võistkonnad 0-st ning Saue
„Tammetargal“ on kõik võimalused veelgi parandada eelmise kahe aasta soliidseid 7. ja 8. kohta.
Mälumängu kodulehekülg: www.maakilb.ee
Villu Liiv
Saue Mälumänguklubi juhatuse liige
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Tarbijainfo

Soodushinnad kehtivad

Saue Kaubakeskus

30.01-01.02

49.90

67.90

23.90
150g.

Tekst

Avatud uus ja kaasaegne:
• AUTOMAATPESULA
surve- ja harjapesu (sõidu- ja veoautodele)
• KÄSIPESULA
(sise- ja välipesu)
• REHVITÖÖKODA
(sõidu- ja veoautod)
Asume aadressil Paju 3, Saue
Avatud 08.30–17.00
Info tel. 5303 9665, 617 7285

SOODUSMÜÜK!!!
Müüa kuiva küttepuud
laotult konteineris
50 cm ja 30 cm.
Hind koos transpordiga
590.- ja 620.-/rm.
Tellimine tel. 5340 8290

Kõik plekkdetailid
Teie majale

Puit Uksed Liistud
Tule tn 21, Saue
Tel. 608 0095
www.floyd.ee

EELK Keila Miikaeli koguduse
uue nõukogu valimised
toimuvad pühapäeval 15. veebruaril peale
jumalateenistust kirikus
Jumalateenistus algab kell 11.00
Ootame valimistele kõiki meie koguduse
liikmeid, kes käisid 2008. aastal armulaual
ja annetasid liikmeannetuse.
Täpsem info koguduse kantseleist
ja õp. Marek Rootsilt
(tel: 604 4808 või 5193 1501)

Soovin üürida
 Soovin üürida 2-3 toalist korterit Sauel. Kiire! Helistada õhtuti
604 4939

Teenus

 VEOTEENUSED kaubikuga
mahutavus 15,6 m3, kaubaruum
4560*1800*1900, kandejõud 2,8t
Kontakttelefon: 515 0485
 RAAMATUPIDAMISTEENUSED

Ettevõtetele ja MTÜdele
Kontakttelefon: 5566 7617
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad, garantii.
Tel 502 9075
 KODUKORISTUS. Kui sa vajad
abi kodu korrastamisel,aknast ei
paist päike ja vannituba korratu,sest
aega nappib koristamisel siis
helista ja aitan sind meelsasti. Tel
5550 2397

Räästapikkused
vihmaveerennid
ühes tükis.
Plekk ja kivikatused.
OÜ Weltende
mail: plekipada@gmail.com,
tel: 554 3331.

RENDILE ANDA KAUPLUSE RUUMID
Kauplus-teeninduspind
Saue Kaubakeskuse kõrval,
suurusega 30–90 m2.
Lisainfo tel. 5661 2600

Meie uus koduleht www.saue.ee
Avaldame siirat kaastunnet abikaasa, isa ja vanaisa

ENNO ALEVi

30.05.1936–23.01.2009
kaotanud Milvile, Ruthile ja Kirkele
Naabrid Kesa tänavalt

