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Peaminister käis Sauet kaemas

Saue Gümnaasiumi aulas oli
Iseseisvuspäeva eel 21. veebruaril üks silmapaistev aktus,
mida austas oma külaskäiguga
peaminister Siim Kallas. Direktor Jaan Palumets tervitas
oma avasõnas ka kohalviibivat
maavanemat Orm Valtsonit ja
linnapead Jaan Moksi. On
austav tunne kui linna külastab
riigile nii olulise päeva eel valitsusjuht. Vabariigi hümni laulis ette Saue Poistekoor ja kõik
koos temaga. Nõnda sai aktus
hakatuse.
Peaministri sõnavõtt oli
kantud meie tänastest poliitikamõtetest, seondudes eelkõige
Eesti siirdumisega Euroopa
Liitu ja asumisega peatselt
NATO liikmesriigi kohuseid
täitma. Peame tõdema, et Eesti
ei ole veel EL liige, seda otsustab selle aasta septembris rahvas referendumil ja valitsus
peab selgitustöö tegemiseks
kõvasti pingutama. Milline valitsus, seda täna veel ei oska
öelda. Pika poliitikukarjääri
jooksul on peaminister tundnud, et niisama ei juhtu midagi. Edu tuleb visalt tegutsedes,
tagasilöögid saabuvad suhteliselt kergemini. Peaministri sõnul on iga valitsuse ülesanne
tagada Eesti jätkusuutlikkus.
Jätkuks vaid haritud ja tarku
inimesi.
Linnapea Jaan Moks läks
oma kõnes tagasi aega, mil paljud Eesti kodanikud said vabariigi aastapäeva vaid vargsi tähistada. Moks meenutas nõukogude perioodi algusaastaid ja

Peaminister Siim Kallas esinemas Saue Gümnaasiumi aulas,
taustaks Saue linna ja kooli ning vabariigi lipud.

tema pere reliikviana peidetud
Eesti lipu saatust. Tõdemus siit
on lihtne – hoolimata tänastest
keerukatest probleemidest võime siiski olla rõõmsad, sest
meil on võimalus ise oma riigi
asjade üle otsustada.

midagi saavutaks, peab olema
neid, kes riiki kannavad. Itaalia mõtleja Ignatio Silone on
öelnud:” Ei ole kuningat ilma
alamateta ja ei ole juhti ilma
nendeta, kes sooviksid talle

järgneda.” Tänases päevas on
oluline, millise kvaliteediga on
juhid ja neile järgnejad. Markuse sõnul on Eesti endale targad juhid valinud. Sellest edasi oli Markusel oma mõttearendus töö ja ande suhtest: „Michelangelo lõi marmorist oma
kuulsa Taaveti. Ükskõik kui
andekas ta ka oli, ei oleks ta
ilma marmori olemasoluta saanud Taavetit luua, vaid oleks
elu lõpuni jäänud savikujusid
vormima. Materjal on oluline.
Eesti riik on meie Taavet ja
meie peame olema marmor,
millest teda luua.“
Tuleb tõdeda, et Sauel on
„marmorit“, millest meie riigile saab voolida väärilist järelkasvu nende ülesannete lahendamiseks, mis paratamatult jäävad tänaste poliitikutele järgneva põlvkonna lahendada.
Saue Sõna

Poliitikud toovad uusi tuuli
Poliitikud kostitavad meid uute
ideedega või mõttekäikudega
meedias või avalikel esinemistel nii, et vastukaja oleks võimalikult suur. Tähtpäevakõnedes leiab tihtipeale huvitavaid
analüüse. Saue Gümnaasiumis
toimunud aktusel hiilgas aga
oma mõttekäikudega Markus
Oder 12 B klassist, kes tegid
koos Kaarel Liiviga meeldejääva esinemise. Muuhulgas ütles
Markus oma pöördumises peaministri ja külaliste poole:
„Kindel on üks, selleks, et riik

Eesti Vabariigi 85. aastapäeva aktusel Saue Gümnaasiumis
viibisid sel aastal peaminister Siim Kallas, Harju maavanem
Orm Valtson ja Saue linnapea Jaan Moks.
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Toimetaja veerg
Valimistulemused
Riigikogu valimised on tulemuslikult lõppenud. Valimisaktiivsus oli riigis tervikuna rahuldav – valimiskastide juures käis 58% valimisõiguslikest, seega pisut enam kui eelmistel Riigikogu valimistel. Harjumaal oli
see näitaja 60. Ilmselt üks kõrgemaid, kui
mitte kõige kõrgem valimas käinute protsent
oli aga Sauel. Meie linnas käis valimas 72%
valimisõiguslikest. See näitab selgelt, et riigi käekäik läheb Saue inimestele kõvasti
korda. Riigis tervikuna võitis valimised formaalselt Keskerakond ca 4000 häälega Res
Publica ees, järgnesid Reformierakond, Rahvaliit, Isamaaliit ja Mõõdukad. Valimistulemused on üldteada, kuid Riigikogu mandaatide arvu poolest on Keskerakond ja Res
Publica võrdses seisus 28 kohaga. See on
Eesti poliitikas enneolematu tulemus. Samas
räägitakse Res Publica ja Rahvaliidu oodatust suuremast edust ja sellel pinnal nimetavad poliitikavaatlejad neid ka valimiste võitjateks. Kes tegelikult Eestit juhtima hakkab,
pole täna veel selge.
Ehk huvitab lugejat kodulinna Saue osakaal ja valimistulemused, kus oli üks valimisjaoskond. On ju kohalik võim paigas
möödunud sügisest, kuid kõik valimised on
poliitikutele usalduse kontroll. Riigikogu
valimistel oli Saue valimisjaoskonna nimekirjas 4005 valijat, naist valimas käis 2882.
Saue linnas sai kõige enam hääli Res
Publica nimekiri – 931. Reformierakonna
nimekirjas kandideerinute poolt anti 896
häält ja Keskerakonda toetas 435 valijat.
Isamaaliidu poolt hääletas 231 inimest ning
Mõõdukad ja Rahvaliit kogusid võrdselt
116 häält. Harjumaal tervikuna oli valimisvõitlus üsna äge ja maakonnas võitis Res
Publica, kogudes 27,9% valijate häältest.
Teisele kohale tuli Reformierakond 26%ga
ja kolmandaks Keskerakond 17,2%ga.
Harjumaalt võttis peaminister Siim Kallas isikumandaadi, kogudes 10 008 häält.
Eestis tervikuna on see Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare järel teine tulemus.
Teatava panuse andsid Kallase väga heasse
tulemusse ka sauelased, kes toetasid Siim
Kallast 577 häälega. Teise häältearvu kogus Sauel Res Publica kandidaat Taavi Veskimägi 331 häälega ja pääses samuti Riigikogusse. Talle järgnes maavanem Orm
Valtson 233 häälega. Saue volikogu esimees
Ero Liivik sai 204 häält ja linnapea Jaan
Moks kogus 193 valija poolehoiu. Isamaaliidu juhti Tunne Kelamit toetas 163 sauelast, Res Publica nimekirjas tänaseks Riigikogu liikmeks saanud Reet Roosi toetas
127 inimest ja eelmiste valimiste sauelaste
suursoosik Andres Tarand kogus sel korral
122 häält. Kokkuvõtteks võib öelda, et
Sauel võimul olevat koalitsiooni linnakodanikud usaldasid ja teotasid.
Juhan Hindov
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Koolidirektor sai Saue linna
Teenetemärgi kavaleriks
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva aktusel Saue
Gümnaasiumi aulas andis Saue linnapea
Jaan Moks teenekale koolijuhile, Saue
Gümnaasiumi direktorile Jaan Palumetsale
kätte Saue linna järjekorras kümnenda Teemetemärgi. Nagu Volikogu asjakohases
määruses kirjas: gümnaasiumi ülesehitamise ja Saue hariduselu edendamise eest. Lilled ja asjakohane tunnistus märgi juurde anti

üle tugeva aplausi saatel.
Iseseisvuspäeva ettekande pidas sel
aastal linnavolikogu esimees Ero Liivik
(kõne teksti vaata lk 4). Muusikalist sädelust tõi pidupäevameeleollu Saue Poistekoori esinemine Elviira Alamaa juhatusel
ja Kuninglik Kvintet, kes lõpetasid kontsertosa ühislauluga.
Saue Sõna

Linnavolikogu esimees Ero Liivik annab Saue linna teenetemärgi kavalerile Jaan
Palumetsale üle asjakohase tunnistuse. Haridusameti juhataja Margit Otsa käes
on üleandmist ootav lillesülem.

Karikas tuli hoiule
linnavalitsusse
Veebruari keskel võitis Saue võistkond
Eesti väikelinnade Talimängudel Sindis
esikoha suusatamises. Võidukarikas toodi
Sauele. Võit tuli nii suusatamise üldarvestuses kui ka teatesuusatamises. Naiste 3 km
võitis Terje Odamus ja meeste 5 km Rauno
Pikkor. Teatemeeskonnas olid lisaks neile
veel Anti Kauk ja Carolin Kressa.
Kuidas suusatamise üldvõitja karikat
hoida, oli spordirahva küsimus. Koolispordiklubi Saue president Enla Odamus lahendas asja selliselt, et tuli 21. veebruaril Saue
linnavalitsuse istungile ja andis võidutrofee üle linnapea Jaan Moksile. Väikelinnade suusameistri karikas asetati aplausi
saatel teiste spordiauhindade kõrvale volikogu saalis.
Saue Sõna

KS Saue president Enla Odamus suusatamise võidukarikat üle andmas linnapea Jaan Moksile.
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Linnavalitsus arutas kohanimede määramist,
korteriühistute toetamise korda, ehituslubade
väljastamist ja volikogu eelnõusid
Linnavalitsuse kuues istung toimus 21.veebruaril ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1 - 4. Ehituslubade väljastamine.
Ehitusload väljastati üksikelamu püstitamiseks
aadressil Vana-Keila mnt 68, AS Paulig Baltic
maitseainetsehhi vahelae ehitamiseks, korteri
rekonstrueerimiseks ja üksikelamu püstitamiseks aadressil Kohvi tn 2.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 39, 40,
41 ja 42
5. Ehitisele kasutusloa andmine.
Kasutusluba anti tootmishoonele aadresssil
Segu tn 4.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 43 .
6. Peremehetu vara munitsipaalomandisse
arvelevõtmine
Saue linna munitsipaalomandisse võeti endiste
reoveepuhastite hoone ja settetiigid ning alustati peremehetuks tunnistamise menetlust.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 44.
7.Kütise tn 5-10 korteriomandi avaliku
enampakkumise tulemuste kinnitamine.

Kinnitati enampakkumise tulemused ja korteriomand müüdi 460 000 krooni eest .
Otsustati vastu võtta korraldus nr 45.
8. Kauplemisloa väljastamine.
Kauplemisluba väljastati OÜ Blaustern müügipunktile, aadressil Kütise 15, lillede ja lilletarvikute müügiks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 46.
9 - 15. Hooldaja määramised.
Otsustati vastu võtta korraldused nr 47, 48,
49, 50, 51, 52 ja 53.
16. Korteriühistute asutamise rahalise toetamise kord.
Otsustati vastu võtta määrus nr 3
17. Saue Linnavalitsuse 18.09.1998.a määruse
nr 6 kehtetuks tunnistamine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 4.
18. Detailplaneeringu alusel kohanimede
määramine.
Otsustati vastu võtta määrus nr 5.
19 .Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „
Saue linna eelarve vastuvõtmise ja täitmise

Linnavalitsus arutab maa probleeme.
kord“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogu eelarve-ja
arengukomisjoni ning paluda komisjonil esitada eelnõu kohta oma seisukoht enne eelnõu
volikogu istungile esitamist.
20. Saue Linnavolikogu määruse eelnõu „ Saue
linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“ läbiarutamine.
Otsustati suunata eelnõu volikogusse.
Kõik linnavalitsuse korraldused ja määrused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavolikogu kehtestas Sooja tn 4 detailplaneeringu,
võttis vastu heakorra eeskirjad, valis rahvakohtuniku
kandidaadid, arutas komisjonide tööplaane
1.Saue Linnavolikogu liikme volituste lõpetamine ja asendusliikme määramine.
Ennetähtaegselt lõppesid Ene Kukk‘e volitused
seoses nimetamisega linnavalitsuse ametnikuks.
Uus volikogu liige on asendusliige Vallo Kõrgesaar.
2. Munitsipaalvara müük.
Otsustati võõrandada AS Windoori tootmishoonete ümbruses asuv Saue linnale kuuluv asfaltplats aadressil, Sooja tn 4, 91 915 krooni ees.
Otsustati vastu võtta otsus nr 37 ( poolt 15, 2
erapooletut).
3. Sooja tn 4 detailplaneeringu kehtestamine.
Kehtestati AS Windoori, Sooja tn 4 territooriumi detailpalneering.
Otsustati vastu võtta ühehäälselt otsus nr 38.
Otsuse nr 37 ja 38 vastuvõtmisega soovis linnavalitsus peatada kaugeleulatuva kohtuvaidluse AS Windoori ja Saue Linavalitsuse vahel
mõlemale poolele võimalikult sobival viisil.
4. Saue linna heakorra eeskirja kehtestamine ( II lugemine).
Võeti vastu Saue linna uued heakorra eeskirjad
, mis jõustusid 01.märts 2003.
( loe veebilehel www.saue.ee.) Otsustati vastu
võtta ühehäälselt määrus nr 8.
5. Koolieelsete eralasteasutuste toetamise
kord ( I lugemine).
Eelnõu suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
ning kultuuri- ja hariduskomisjoni.
6. Saue linna lastetoetuste taotlemise, mää-

ramise ja maksmise kord (I lugemine).
Eelnõu suunati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
ning kultuuri- ja hariduskomisjoni.
7. Saue linna ametiasutuste reorganiseerimine. Otsustati võtta info teadmiseks.
8. Saue Lasteaia Midrimaa arengukava kinnitamine ( I lugemine).
Otsustati eelnõu suunata eelarve- ja arengukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni.
9. Kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine (I lugemine). Otsustati eelnõu
suunata õiguskomisjoni.
10. Ehitus- ja maakomisjoni põhimääruse
kinnitamine (I lugemine). Otsustati eelnõu
suunata õiguskomisjoni.
11.Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni põhimääruse kinnitamine ( I lugemine). Otsustati eelnõu suunata õiguskomisjoni.
12. Spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine ( I lugemine). Otsustati eelnõu suunata
õiguskomisjoni.
13.Saue linna eelarvest spordiklubidele toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord
(I lugemine). Otsustati eelnõu suunata spordikomisjoni ja õiguskomisjoni.
14.Revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine ( I lugemine). Otsustati eelnõu suunata
õiguskomisjoni.
15. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine. Otsustati vastu võtta otsus nr 39 ( poolt 9,
vastu 6).
16. Häältelugemiskomisjoni valimine.

Kinnitati häältelugemiskomisjon koosseisus:
Erki Kuld, Marika Õispuu, Matti Nappus.
17. Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe
valimine.
Kultuuri- ja hariduskomisjoni esimeheks valiti
9 poolt häälega Rainer Šternfeld. Otsustati
vastu võtta otsus nr 40 ( poolt 15, 2 erapooletut).
18. Volikogu liikme valimine rahvakohtunike nimetamise komisjoni.
Kinnitati häältelugemiskomisjon koosseisus:
Erki Kuld, Malle Liiv, Matti Nappus.
Rahvakohtunike nimetamise komisjoni valiti 9
poolt häälega Marika Õispuu. Otsustati vastu
võtta ühehäälselt otsus nr 41.
19. Harju Maakohtu rahvakohtuniku kandidaatide valimine.
Kinnitati häältelugemiskomisjon koosseisus:
Erki Kuld, Marika Õispuu, Matti Nappus.
Harju Maakohtu rahvakohtuniku kandidaatideks valiti: Maie Uhtlik, Virve Laansoo, Aino
Mänd, Siiri Gelkova, Ann Kalamees, Mari
Ivask, Rein Vinni, Andra Salutee, Tiit Teetamm, Taavi Männamaa, Kristel Ojaveer,
Rafael Amos. Otsustati vastu võtta ühehäälselt
otsus nr 42.
20.Kodanike avaldused.
21.Linnapea informatsioon tehtud tööst.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.
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Saue Linnavolikogu esimehe Ero Liiviku kõne
21.02. 2003.a. Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Saue Gümnaasiumi aulas
Lugupeetud kohalviibijad!
Armsad sõbrad!
Kallid kaasmaalased!
Ma õnnitlen teid kõiki Eesti
Vabariigi kaheksakümne viienda aastapäeva puhul! Peaaegu
10 aastat tagasi, 24.veebruaril
1993. aastal esines Vabariigi
aastapäeva tähistamiseks toimunud üritusel kõnega Eesti
president Lennart Meri. See
kõne on jäänud alatiseks Eesti
ajalukku. Ühe mõtte noppisin
sellest, et esitada see täna siin
teile: „On öeldud, et ajalugu
teeb inimene ja ta teeb seda
päevast päeva. Ent vaid vahel
harva kristalliseerub ajalugu
iseendaks, ilmutab ennast rahva tahte nähtava ja kombatava
sümbolina, kokkuvõttena kõigest senisest ja eeldusena kõigele, mis veel tulema peab. Inimene tajub seda kui uut peatükki aegade raamatus - selles
aegade raamatus, millest keegi
ei suuda lehekülge välja rebida. Ja selliseks tähendusega
sümboliks on Eesti iseseisvusdeklaratsioon nimetusega “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” 1918. aasta 24. veebruarist.“ Nendest presidendi sõnadest on tänaseks möödunud ligikaudu kümnend, ent manifesti aktuaalsus püsib ja jääb. Nii
see peabki olema, just niikaua,
kui on Eesti riik. Ja rahvahääletusel vastuvõetud põhiseadus
tahab öeldagi meie riigi kestmise kohta – Eesti riik jääb
kestma igavesti. Nii on ka Manifest igavene.
Kas pole mitte selle dokumendi näol tegemist sümboliga, mis on kõigi eestlaste südames, kuid sageli me ei teagi,
et n e e d mõtted on just sellest
ajast ja sellest ürikust esmakordselt maailmale teada an-

Saue Linnavolikogu esimees Ero Liivik pidamas ettekannet
Eesti Vabariigi 85. aastapäeval Saue Gümnaasiumi aulas.

tud. Loen ette manifesti avasõnad: “Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi
iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane
lootus, et hoolimata pimedast
orjaööst ja võõraste rahvaste
vägivallavalitsusest veel kord
Eesti aeg tuleb, mil “kõik pirrud kahel otsal lausa löövad
lõkendama” ja et “kord Kalev
koju jõuab oma lastel õnne tooma”.” Kõlab ju tuttavalt? Tõepoolest, 1918 ja 2003 aasta
vahel on olnud ju ka aasta
1988, ehk Laulva revolutsiooni aasta, kus taaskord see vana
tõde meeldetuletuseks ja otsekui omalaadseks tegevusprog-

rammiks sai. Manifest on kui
side läbi aegade – alates kõige
kaugemast ja jõudes välja tänasesse. Manifest on olnud omalaadne teatetulp kõigi meie riigile tähtsate etappide piiril,
kandes sedamoodi riigi järjekestvust.
Loeme manifesti edasi: “Sel
saatuslikul tunnil on Eesti Maapäev kui maa ja rahva seaduslik esitaja, ühemeelsele otsusele
jõudes rahvavalitsuse alusel
seisvate Eesti poliitiliste parteidega ja organisatsioonidega,
toetades rahvaste eneste määramise õiguse peale, tarvilikuks
tunnistanud Eesti maa ja rahva
saatuse määramiseks järgmisi

otsustavaid samme astuda:
EESTIMAA tema ajaloolistes
ja etnograafilistes piirides,
kuulutatakse tänasest peale
ISESEISVAKS DEMOKRATILISEKS VABARIIGIKS.”
Kaasahaaravalt ja targalt on
Manifesti eel- ja järelloost ning
inimestest selle ümber kirjutanud rahvakirjanik Jaan Kross
oma romaanis “Tabamatus”.
Tsiteerin: “Sest ime – kui me
selle kohta nii suurt sõna tahame tarvitada – ime ei sündinud
nagunii sel tseremoniaalsel silmapilgul (kui manifest välja
kuulutati – E.L.), olgu see viimane siis ajalooline või ei. Ime
sündis nonde nelja või viie
Päästekomitee dokumendiga,
Manifestiga ja päevakäskudega – Päts, Vilms, Konik. No
nimelt. Selles mõttes, et see
vaevusündinud asi, see – nojaa
– r i i k – ei surnud, ei lämbunud, ei ununenud ära, kui sakslased temast järgmisel päeval
üle trampisid.” Ja me saame
täna kinnitada, et see ime, see
eestlaste oma riik jäi kestma.
Kuigi me teame, millise hinnaga seda riiki hoiti – sajad tuhanded inimohvrid, ligi viiskümmend aastat kestnud vaimne pimedus, mille kibedaid vilju söövad nii praegune kui mõnedki järgmised põlvkonnad,
eestlaste arvukuse jõudmine
kriitilise piirini.“ Tsiteerin presidendi nõuniku Andra Veidemanni sõnu tänases “Postimehes”: Kõik jutud Eesti edust
muutuvad sõnakõlksuks, kui
meil pole tulevikus piisavalt
rahvast, kes Eesti edu edasi
kannab. Sõltumata erakonnast
ja maailmavaatest on Eesti tuleviku seisukohast praegu tähtsaim inimressurss.”
(Järg 5. lk)
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Õpetajad Hellen Floren, Tiiu
Kooser, Anu Lauri, Ann
Lemnits, Karin Link, Enla
Odamus, Merike Saul, Ulvi
Urgard ja direktor Jaan Palumets on töötanud Saue Gümnaasiumis selle asutamisest alates 17 aastat. Neile ja teistele
auväärsetele pedagoogidele
korraldas kooli juhtkond austamisaktuse vahetult enne Iseseisvuspäeva. Pidulikule aktusele kutsuti eelkõige need õpetajad, kes Saue Gümnaasiumis
on lapsi õpetanud vähemalt 10
aastat. Lisaks eelmainitud 17
aastasele tööle koolis on seal 16
aastat töötanud Helle Käsk,
Kaja Krevald, Tuuli Oder, Virve Rajamäe ja Elle Viljaste.
Õpetajad Ene Suder, Vilve Nilk

ISESEISVUSPÄEV
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Jaanuari kuu algul leidsid Saue
kaabeltelevisiooni vaatajad postkastidest teated OÜ Saue Kaabeltelevisioon müügi kohta ASle

LINNAMAJANDUS JA NOORED

8. märts 2003
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14. veebruaril toimus Tallinnas
“Kloostriaidas” põnev ja elamusterohke jazziüritus, kus kõrvuti
professionaalideks pürgivate Viljandi Kultuurikolledži tudengitega astus püünele ka Saue Muusikakooli band “Jazz Beats”. Bandi
koosseisu kuuluvad: Anneli
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