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Muutus Saue Linnavolikogu
võimukoalitsioon ja vahetus linnapea
14. juuni Saue Linnavolikogu 4. koosseisu 23. istungil teatati uue võimukoalitsiooni moodustamisest, kuhu
kuuluvad Res Publica, Reformierakonna ja Isamaaliidu liikmed, samuti erakondadesse mittekuuluvad linnavolikogu liikmed. Uude koalitsiooni
kuuluvad Ero Liivik, Rainer Šternfeld,
Valdis Toomast ja Vallo Kõrgesaar
Res Publicast, Rafael Amos, Vello Toomik, Erki Kuld Reformierakonnast, Marika Õispuu Isamaalii-

dust ja erakonda mittekuuluvad Malle
Liiv ja Tõnu Urva. Mainitud volikogu
liikmed registreerisid uue fraktsiooni
Koostöö, mis esitas umbusaldusavalduse keskerakondlastest volikogu aseesimehele Kostel Gerndorﬁle ja linnapeale Jaan Moksile.
Kohe seejärel alanud Saue volikogu 24 istungil, kus vastavalt seadusele menetleti esitatud umbusaldusavaldust, hääletas 17liikmelisest Saue
Linnavolikogust 10 liiget umbusal-

dust avaldamise poolt. Seejärel valiti
uus volikogu aseesimees, kelleks sai
Erki Kuld. Tema jätkas volikogu istungi juhtimist, mille käigus valiti Saue
uueks linnapeaks Res Publicasse kuuluv Ero Liivik, kes seni tegutses Saue
volikogu esimehena. Samal istungil valiti vakantseks jäänud volikogu esimehe ametikohale Reformierakonna liige
Rafael Amos. Volikogu istungil kinnitati Saue linnavalitsuse liikmeteks
Andres Noormägi ja Vello Toomik.

Istungil esitas Jaan Moks Saue
valimiskomisjonile avalduse oma volituste taastamiseks Saue volikogu
liikmena ja avaldus rahuldati. Linna täitevvõimu juhtima siirdunud Ero
Liiviku kohale asus volikogus tema
asendusliige Allan Pihlak. Samuti linnavalitsuses töötavat Vello Toomikut
hakkab volikogus asendama Raivo
Ojapõld.
Saue Sõna

Austatud Saue linnakodanikud!
Astun linnapeana ametisse raskes olukorras, teades, et paljud teist tahaksid linnapea Jaan Moksi mahavõtmise eest minu pea maha võtta. Linna
peal liiguvad jutud, et Liivik kauples
lehmakauplemise korras Amosega, et
see pulli teeks. Mind peetakse usurpaatoriks ja uut koalitsiooni riigikukutajateks. Tunnistan, et kui oleksin
teie asemel ja sama vähe informeeritud nagu teiegi, siis ka mõtleksin niimoodi nagu teie.
Tean, et paljud teist ootavad uusi
valimisi kui kättemaksupäeva. Seega
saades aru teist, palun teil mõista ka
mind. Tean, et on jäänud ainult aasta,
tõestamaks, et ma pole kaamel ega riigikukutaja. Kui mind huvitaks ainult
võim, siis oleksin püsinud vaikselt ja
vagusi volikogu esimehe kohal, söandamata linnarahvast välja vihastada,
sest nii kaotaksin valimistel. Seega oli
valida sooja koha ja Saue linna arengu vahel. Valisin arengu. Valik tingis
Jaan Moksi lahkumise.
Jaan Moksi kui inimese vastu
pole mul midagi. Austan teda nii nagu
teiegi. Hindan ta kogemusi, kollegiaalsust ning inimlikke väärtusi. Me
kõik tunneme Jaan Moksi kui leebet ja
väga sõbralikku inimest. Kuid linnaelu juhtimine eeldab lisaks eeltoodud
väärtustele ka kindlamat kätt.
Vanematel inimestel on teistsugune aja mõiste kui noorematel. Nad on
rahulikumad ja aeglasemad. Kuid linnaelu kui protsessi juhtimine nõuab
intensiivsust ja seega kiirust, nõudlikkust alluvate suhtes ning kindlamat kätt.
Saue linna arengukava ja üldplaneeringu kujundamine võeti ette poolteist aastat tagasi. Praegu alles arutatakse üldplaneeringu lähtekohti. See
on ilmne tõend tempo langusest Saue
arengus võrreldes Reformierakonna
valitsuse ajal saavutatuga. Enne meid

võimul olnud Reformierakonna juhitud volikogu ja linnavalitsus jõudis
mõne aastaga Sauel ehitada koolile
neljanda korruse, aula, ujula, spordisaali, raamatukogu, kõnniteed, panna
kõigile teedele asfaldi või musta katte.
Linna arengu huvides pidi Reformierakond tulema tagasi võimule.
Meie koalitsioonile heidetakse ette ebaõiglust. Kuid arvan, et ajaloolises kontekstis oli hoopis ebaõiglane kõrvaldada 2002. aastal võimult
valimiste võitja Reformierakonna
saadikud, kelle esindatus on volikogus kõige suurem. Reformierakonda
tabas Sauel sama saatus, mis Keskerakonda on korduvalt tabanud Riigikogu valimistel. Võita valimised ja
mitte saada võimule. Sauel on ebaõiglus heastatud.
Olles näitlejana osalenud Alar
Sudaku Taevateatri lavastuses “Põrgu
– Maa – Taevas”, oli mul volikogus
väga ebamugav esineda toonase etendusega kohati kattuva publiku ees.
Volikogu istungit külastasid pensionärid, kes tulid välja Jaan Moksi kaitseks. Nad andsid mulle oma visiidiga eeskuju. Mõtlesin, et kunagi, kui
saan nende vanuseks, lähen ka kaitsma kedagi, keda pean sama kalliks
nagu nemad Jaan Moksi. Selles mõistvuses oli nende ees ebamugav tunne,
et mind peetakse mingiks pahaks tegelaseks Shakespeare’i tragöödiast, kes
nende õuduseks ei tegutse mitte laval, vaid elus.
Armsad Saue eakad, minu kabinet on teile alati avatud. Tulge rääkige, mis teid vaevab? Kas saan teid kuidagi aidata? On teil kogemusi, mida
pean noorena arvestama? Ma arvestan kindlasti.
Külastan teid ka päevakeskuses.
Siinkohal küsimus, kas ikka kõik pensionärid, eriti hiljuti Sauele kolinutest
teavad, et päevakeskuses on võimalus

seltsielu elada? Kes veel pole kontakti loonud, siis tehke seda päevakeskuse telefonil 6595070 juhataja Tiiu
Kuuskmega. Keskusest kaugemaid
pensionäre käib buss juba aastaid viimas-toomas. Suhtun teisse sama hästi
kui Jaan Moks. Ja püüan teid ka sama
palju aidata.
Esitan isiklikult volikogule ettepaneku vähendada maamaksu nendel pensionäridel, kellel pole lapsi või
kelle lapsed on sattunud töötutena ja
invaliididena rahalistesse raskustesse.
Seega aitan Matti Nappust tema valimislubaduse, maamaksu vähendamise täitmisel.
Teile tähelepanu pöörates saan
ka tõendada, et Res Publica esindajad
ei ole ainult kari jalgpallifanaatikuid,
kelleks meid pahatahtlike poolt peetakse. Mis puudutab näiteks jalgpallistaadionit, siis linnapeana viin jalgpallistaadioni kui valimislubaduse ellu
komplekselt Saue spordiarengu huvidega. Seega arvestan igati volikogule saadetud pöördumise nõudeid. Nii
nagu arvestan alati opositsiooniga.
Kui abielu valulise lahutuse läbiteinud lubavad teineteisele sõpradeks
jäämist, siis luban ka Keskerakonnale
pärast poliitilise abielu ehk koalitsiooni lõppemist sõbralikku suhtumist. Aidates Keskerakonna valijaid, loodan
ka Keskerakonna esindajatega volikogus konstruktiivset koostööd. Eesmärk on ju meil
kõigil ühine: arendada
Saue linna elu, kasutades
selleks Saue linnavalitsuse loodud võimalusi.
Meil on palju koostöövõimalusi.
Näiteks
internetis Saue linna kodulehekülje
foorumis,
kus hakkavad regulaarselt ilmuma volikogu
seaduseelnõud linnaela-

nikele ettepanekute tegemiseks, mis
suurendab Saue elanike osalemisvõimalust volikogu otsuste kujundamisprotsessis. Kirjutasin selle ettepaneku
maha foorumist Alar Sudaku artiklist.
Nii nagu Sudaku ettepanekuga, arvestan linnapeana iga linnakodaniku ettepanekuga.
Kui opositsiooni nõudeks on Jaan
Moksi jätkamine Saue linna poliitilises elus, siis ka siinkohal on võimalus olemas. Ma teen siinkohal Jaan
Moksile ettepaneku, et ta kasutades
oma sidemeid Eesti Linnade Liidus ja
Omavalitsuste Liidus korraldaks Eesti kohalike omavalitsuste ees olevate
probleemide sünergeetiliseks lahenduseks Sauel konverentsi, mille peakorraldaja oleks Jaan Moks. Ning luban Sulle, Jaan, et nii mina kui Sinu
linnavalitsuse kolleegid on konverentsi korraldamisel igati toeks.
Kui Keskerakonna kohalikud liidrid peavad vajalikuks Sauel häälestada
elanikke Koostöö koalitsiooni vastu,
siis on see nende südametunnistusel.
Minu mure on aidata Saue elanikke sellele vaatamata. Linnapea amet
ongi selline – mõelda kõigile linnaelanikele sõltumata nende poliitilistest eelistustest.
Ma tahan südamest teiega rahu. Ja
loodan, et ka teie südames on rahu.
Lugupidamisega Ero Liivik
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Toimetaja veerg
Tagamaadest
Saue poliitikas on toimunud võimuvahetus.
Kuidas see toimus, on kirjas Saue Sõna esimesel leheküljel. Kuidas võimuvahetuse protseduur välja mängiti, seda võivad jutustada need,
kes seda jälgisid volikogu istungil. Juhtunu tagamaad on tunduvalt laiemad, nüansirohkemad
ja seda analüüsides saaks mitu lehekülge. Mul
on kasutada vaid üks veerg. Eristaksin asjas
kolme mõõdet - üleriigiline, kohalik ja inimlik
tahk. Üleriigilisest vaatevinklist on Toompea
koalitsioonil käes teine võimuaasta, üle on elatud mitmeid saavutusi, üks tõsine võimukriis
ja üks valimiskaotus. Avaliku arvamuse küsitluses on kriisi läbinud Keskerakond taastanud
oma rahvale meeldimise liidripositsiooni. Res
Publica jageleb opositsioonis istuva Keskerakonnaga kui oma pearivaaliga eelmistel parlamendivalimistel jõuliselt, kasutades selleks
oma saadikute osavust, ministrite võimalusi ja
vahel ka kaitsepolitsei spetsialiste. Käed pole
rüppe lasknud ka koalitsioonipartner Reformierakond. Poliitilist vastast tuleb survestada ja
nõrgestada, see on mõistetav. Pole oluline, kas
see toimub Toompeal, Tallinnas või mõnes kohalikus omavalitsuses.
Sauel tegutses seni üsna tavatu koalitsioon
- Keskerakond koostöös Res Publica ja Isamaaliiduga. Tegelikult suudeti teha head ja tulemuslikku koostööd. Pole mõtet hakata saavutusi üle
lugema, need on kõik leheveergudel kirjas. Jaan
Moksi juhitud linnavalitsuse liikmena kinnitan,
et tegutsesime Sauel endast parimat andes. Olles pikka aega omavalitsuspoliitikas, tean, et
esimesel aastal pärast võimuletulekut läheb
peamine aeg eelmise perioodi segaduste likvideerimisele, seejärel oma poliitikale vastava
eelarve kujundamisele ja selle vastuvõtmisele.
Hea, kui õnnestub alustada suurprojektidega,
mis on ka toimunud - näiteks Vääna jõe valgala veemajanduse tehnilise abi projekti osas,
rääkimata paljude detaiplaneeringute menetlemisest. Tallinna volikogus on ikka nii, et umbusaldus peab olema motiveeritud eriti elegantse
poliitilise retoorikaga. Saue puhul tuleb hinnata nüüdse volikogu esimehe Rafael Amose realistlikku selgitust poliitilise konjuktuuri tõsisest
muutusest Sauel. Selge värk - umbusaldus poliitilisel põhjusel.
Mõistetavalt seondub poliitilise võimu
probleemidega Sauel see, et soosituna tundub
see koalitsioon, mis on täna riigis võimul tervikuna. Res Publica Harjumaa juhid andsid uuele koalitsioonile rohelise tee. Ero Liiviku sõnul
on tal peaministri toetus, mis peaks väljenduma ka rahalises abis üksikisiku tulumaksu alalaekumise käes vaevleva Saue linna arengusse. Oma suhtumise väljendamisel toimunusse
on hoopis delikaatsemas olukorras Reformierakonna peakorter, kust vaid jälgitakse tähelepanelikult sündmuste käiku. Siit jõuamegi tagasi
inimlikku mõõtmesse, mis soosis võimuvahetust Sauel. Mittemõistmine ja inimliku sobivuse puudumine senistes fraktsionides, eelmistest
aegades püsima jäänud haavumised, oma vaatenurga selgitamine vahel jõulisemalt kui kasulik jne. Taustad on keerulisemad, kui nad välja
paistavad.
Juhan Hindov
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Saue TurvaVestil toimusid esmaabivõistlused
15. mail korraldatud pereürituse Saue
TurvaVest 2004 raames toimunud esmaabivõistlustel osales kokku viis võistkonda. Saue linnast registreerus kokku kolm,
väljaspoolt linna kaks võistkonda. Parim
võistkond oli Inglise Kolledži õpilaste meeskond (12 plusspunkti), kes võistles väljaspool
punktiarvestust. Saue linna võistkonnad saavutasid aga alljärgnevad tulemused:
Esimene koht – Naabrivalve võistkond
(Argo Ladva, Piret Grosthal, Jaago Männiste,
Riho Ritsing, Erko Kaarlõp ja lambakoer
Sännu) kogus 24 miinuspunkti.
Teine koht – Saue lasteaia võistkond
(Andra Salutee, Eha Tamme, Kerli Kiisa,

Malle Saar, Maili Katsalainen) 32 miinuspunkti.
Kolmas koht – Saue Linnavalitsuse võistkond (Anneli Ritsing, Jekaterina Tikerpuu,
Siiri Gelkova, Maie Särak), 48 miinuspunkti.
Neljas koht – Harjumaa Päästeteenistus, 108 miinuspunkti. Kokkuvõttes olid kõik
võistlejad tublid. Ja peamine – vigadest õpitakse ning veel – raske õppides, kerge lahingus! Aitäh kõigile pealehakkajatele ja julgetele kaasalööjatele! Siinkohal vabandan lugejate
ees 29. mail ilmunud Saue Sõnas trükitud eksituse pärast kohtade järjestuses.
Heli Joon

Anniriin Salutee on Harjumaa meister
Reedel, 4.juunil Tallinnas Kalevi staadionil toimunud Harjumaa meistrivõistlustel oli naiste
400 m jooksus parim Anniriin Salutee ajaga
1.06,4. Selle tulemusega edestas ta napilt samuti Saue rühmas harjutavat Kaia Kuuslerit,
kes oli 1.06,6-ga teine. Naiste 100 m jooksus
sai Kadri Valtri eeljooksus ajaks 13,9 ja oli
ﬁnaals seitsmes.
Ulvi Tsarski
Spordiklubi Tipp treener

Anniriin Salutee

Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi
Herta Rämmel
Miralda Pukk
August Koppel
Leida Rätsep
Asta-Miralda Esko
Voldemar Esko
Tõnis-Jaak Georgin
Adda Parik
Elisabeth Lõpp
Loreida Nirgi
Laine Veiber
Senta Kalm
Pauline Pikhof

98
92
91
91
90
90
86
85
84
81
81
80
80

25.06
12.06
10.06
14.06
08.06
21.06
01.06
09.06
04.06
25.06
16.06
23.06
25.06

Silva Liira
Ülo Pähn
Erich Ausmaa
Guido Milli
Helve-Viivia Neuhaus
Marija Žukova
Kaarin Vassilkova
Selma Kokman
Aino-Elvi Ladva
Ergo Reintam
Elvina Veere
Inge Kitsing
Laur Pinsel

75
75
75
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

14.06
15.06
20.06
03.06
03.06
06.06
10.06
10.06
12.06
13.06
20.06
23.06
27.06

SAUE PEREKOOL KORRALDAB
KOOSTÖÖS SÜNNI JA IMETAMISE EESTI TUGIÜHINGUGA
30. juunil kell 14-15.30
SAUE LASTEAIAS MIDRIMAA VESTLUSRINGI TEEMAL:
3 – 5 KUU VANUSTE TITADE MUREDEST JA RÕÕMUDEST
See on vanus, mil esimesed kohanemised on unustatud ja emad hakkavad ehk juba harjuma rahulikuma rütmiga. Lapse kasvades tekivad aga üha uued küsimused ja rütmimuutused.
Oluline on lapse seedimine ja kosumine ning kõik sellega seonduvad küsimused, laps tunneb suurt huvi teda ümbritseva keskkonna vastu ja suhtleb aktiivsemalt, tekivad hambamured jne. Mida muutustest arvata? Kuidas reageerida lapse nõudmistele? Kuidas toime tulla
tissist keeldumistega? Juttu veab imetamise nõustaja Jana Kima.
Mõnusasse vestlusringi on oodatud nii titaga kui ka lapseootel pered, emad ja isad, vanaemad ja vanaisad - kõik, keda päevateema köidab. Saab kontrollida oma lapse kaaluiivet,
vestelda imetamise nõustajaga ning küsida nõu emapiima ja imetamise teemadel.
Üritus on osalejatele tasuta.
Lähem info tel 6 790 174, 5073024 Heli Joon – Saue linna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht
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VOLIKOGUS

Linnavolikogu registreeris uue fraktsiooni ja algatas umbusalduse
Saue Linnavolikogu 23. istung toimus 14. juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Linnavolikogu 27.05.2004 otsuse nr
115 tühistamine.
Läti lähetus tühistati, otsustades vastu võtta otsus nr 117 (poolt 11, vastu ei ole, erapoole-

tu 1).
2. Fraktsiooni registreerimine.
Registreeriti fraktsioon KOOSTÖÖ, millesse
kuulub 10 volikogu liiget: Ero Liivik, Rainer
Šternfeld, Valdis Toomast, Vallo Kõrgesaar,
Marika Õispuu, Malle Liiv, Erki Kuld, Tõnu

Urva, Rafael Amos, Vello Toomik.
Otsustati vastu võtta otsus nr 118.
3. Umbusalduse avaldamise algatamine.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavolikogu avaldas umbusaldust volikogu aseesimehele ja linnapeale
Saue Linnavolikogu 24. istung toimus 14. juunil ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Umbusalduse avaldamine volikogu aseesimehele.
Umbusaldust avaldati volikogu aseesimehele
Kostel Gerndorﬁle.
Otsustati vastu võtta otsus nr 119 (poolt 10,
vastu 5, erapooletu 1).
2. Häältelugemiskomisjoni valimine.
3. Umbusalduse avaldamine linnapeale.
Umbusaldust avaldati linnapeale Jaan
Moksile.
Otsustati vastu võtta otsus nr 120 (poolt 10,
vastu 7).
4. Volikogu aseesimehe valimine.
Häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud
valimistulemused (poolt 12, vastu 3) kinnitas Saue linna valimiskomisjon, mille kohaselt
osutus Saue Linnavolikogu aseesimeheks valituks Erki Kuld.
5. Linnapea valimine.

Linnapeaks valiti Ero Liivik. Otsustati vastu
võtta otsus nr 121 (poolt 11, vastu 4).
* Vastavalt Saue Linna Valimiskomisjoni otsusele peatati volikogu liikme Ero Liiviku volitused volikogu liikmena tema linnapeks valimise tõttu ja asendusliikmeks määrati Allan
Pihlak.
6. Volikogu esimehe valimine.
Esitati kaks kandidaati – Rafael Amos ja Andres Pajula.
Häältelugemiskomisjoni poolt kindlakstehtud
valimistulemused (Rafael Amose poolt 10)
kinnitas Saue linna valimiskomisjon, mille kohaselt osutus Saue Linnavolikogu esimeheks
valituks Rafal Amos.
7. Saue linnavalitsuse liikmete arvu ja linnavalitsuse struktuuri kinnitamine.
Kinnitati Saue Linnavalitsus 3liikmelisena:
linnapea ja 2 linnavalitsuse liiget.
Otsustati vastu võtta otsus nr 122 (poolt 11,
vastu ei ole, erapooletuid 4).

8. Saue Linnavalitsuse liikmete kinnitamine.
Saue Linnavalitsuse liikmeteks kinnitati Vello
Toomik ja Andres Noormägi.
Liikme kohustest vabastati Heli Joon, Juhan
Hindov ja Jan Trei.
Otsustati vastu võtta otsus nr 123 (poolt 11,
vastu ei ole, erapooletuid 4).
* Saue linna valimiskomisjoni otsuse alusel
peatati volikogu liikme Vello Toomiku volitused seoses kinnitamisega linnavalitsuse liikmeks.
Volikogu asendusliige Aidu Ots esitas tagasiastumispalve, seega määrati linnavolikogu
liikmeks asendusliige Raivo Ojapõld.
Taastati Jaan Moksi volitused volikogu liikmena ning lõpetati asendusliikme Ülo Vatski volitused.
Kõik volikogu määrused ja otsused on avalikustatud linnakantseleis.

Fraktsiooni Koostöö koostööleping
Allakirjutanud osapooled, tegutsedes heas tahtes ja koosmeeles, soovivad ühendada oma
jõupingutused Saue linna stabiilse ja tasakaalustatud arengu nimel, sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) koostööks Saue linnavolikogus ja linnavalitsuses, määratledes
käesolevaga peamised ühise tegevuse suunad
ja eesmärgid.
Leiame, et Leping aitab allakirjutanutel maksimaalselt ellu viia valijatele antud lubadusi, samuti realiseerida Saue linna arengukavas ette
nähtud põhimõtted.
Lepingu allakirjutanud subjektid moodustavad Saue volikogus ühe fraktsiooni nimega
Koostöö.
Lähtume alljärgnevatest põhimõtetest:
1. Linnavõimu kohuseks on tagada Saue
gümnaasiumile soodne arengukeskkond ja infrastruktuur – selleks alustame gümnaasiumi
algklasside- ja muusikakooli hoone projekteerimist ja ehitamist, samuti parendame gümnaasiumi ruumide seisukorda.
2. Saue on traditsioonidega kultuuri- ja spordilinn. Selle eesmärgi teenimiseks näeme ette
Saue üldkasutatava spordikompleksi I järgu
projekteerimise ja ehitamise (polüfunktsionaalne jalgpalliväljak, tenniseplatsid, korv- ja

võrkpalliplats ning talvine liuväli). Samuti viime ellu Saue gümnaasiumi staadioni kaasajastamise ja parendamise; rajame Saue muusikakoolile helistuudio ja trummiklassi.

oma parimas tahtes ja heas usus. Lepingu täitmine toimub osapoolte konsensuslikul alusel.
Lepingu täitmise aluseks on Saue linna kehtiv arengukava.

3. Saue on lastesõbralik linn. Selleks rajame
lasetaiale juurdeehituse, misläbi muudame lasteaiakohad linlastele kättesaadavamaks. Tõstame sünnitoetusi, samuti ehitame Sauele juurde laste ja noorte mänguväljakuid. Toetame
noorte omaalgatust ja edendame noorteühenduste tegevust.

Leping jõustub allakirjutamisel. Leping on
sõlmitud käesolevaks valitsemisperioodiks
kuni 2005. aasta kohaliku omavalitsuste volikogude valimise päevani, Lepingu jätkamine
ning ajakohastamine peale seda kuupäeva toimub osapoolte kokkuleppel.

4. Saue on meeldiva elukeskkonnaga aedlinn
– selleks tegeleme Saue keskuse pargi haljastamisega ja lõpetame Tõkke tänava rekonstrueerimise. Jätkame linna üldplaneeringu
koostamist ja veemajanduse arenguprojekti,
soodustame arengukavas ja linna üldplaneeringus ettenähtud elamuehitust. Samuti osaleme Saue valla Saue linna otseselt puudutavas
planeerimisprotsessis (lähialade ühisplaneerimine). Kohustume linna rahakotiga säästlikult
ümber käima.
5. Peame oluliseks Saue linna avalike suhete
plaani väljatöötamist ja rakendamist. Samuti
tahame luua Saue linnavalitsuse juurde Saue
ettevõtjate ümarlaua.

Allkirjutanud kohustuvad täitma Lepingut

Leping avalikustatakse Saue Sõnas, samuti
vähemalt ühes üleharjumaalises ajalehes.
Leping on koostatud kolmes eksemplaris.

Juuni 2004
Allkirjad:
Rafael Amos
Ero Liivik
Tõnu Urva
Erki Kuld
Valdis Toomast
Vallo Kõrgesaar
Marika Õispuu
Malle Liiv
Vello Toomik
Rainer Sternfeld
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Linnavalitsus väljastas ehitusloa ja arutas kaubanduse korraldamist
müügipileti alusel
Linnavalitsuse 24. istung toimus 02. juunil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 181.
2. Ehitisele Kuusemetsa 11b kasutusloa andmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 182.
3. Nurmesalu 9 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati Saue Koolihaldusasutusele hoone rekonstrueerimiseks ja helistuudio ehituseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 183.
4. Kaubanduse korraldamine müügipileti aluse.
Otsustati Saue Linnavalitsuse või tema hallatavate asutuste poolt korraldatavatel üritustel kaubelda linnavalitsuse poolt kinnitatud müügipileti
alusel. Müügipileti hinna kehtestab Saue Linnavolikogu, hinna kehtestamiseni väljastatakse
müügipiletid tasuta.
Otsustati vastu võtta määrus nr 3.
5. Kaubandustegevuse registreerimine.

Majandustegevuse registris registreeriti:
• OÜ Tarktoriäri, Pärnasalu 13, Saue linn;
• Paulig Baltic AS, Tule 24a, Saue linn, kauba
müük Saue Maitsete laadal.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 184.
6. Vabaõhuürituse korraldamine.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg
1 p 3 ja “Saue linna avaliku korra eeskirja” p 18
ning Saue Noortekeskuse taotluse alusel
o t s u s t a t i:
1. Nõustuda Saue Noortekeskuse poolt Saue
noortepäeva korraldamisega 04. juunil 2004.
2. Üritus toimub Kuuseheki tänava lõpus garaažide juures oleval mäel ja selle ümbruses.
3. Ürituse korraldajal kindlustada ürituse ajal
liikluskorralduse ohutus ning ürituse korraldamise heakorrastamine peale ürituse lõppemist.
4. Väljastada väljavõte ürituse korraldajale.
7. Sotsiaaltoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 185.
8. Hooldaja määramine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 186.

9. Ärma kinnistu detailplaneeringu korraldamine ja ﬁnantseerimine.
Planeeringu korraldajaks määrati Saue Linnavalitsus ja ﬁnantseerijaks Ärma kinnistu omanik.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 187.
10. Info
10.1 Heli Joon tutvustas Saue linna maskotti
Tammetõru ja nüüd peaks välja töötama statuudi, kas see jääb Saue linna maskotiks ning kus ja
kuidas seda kasutada.
Otsustati statuudi väljatöötamise osas anda otsustuse tegemine noorte linnavalitsusele.
10.2 Andres Noormägi rääkis jaanituleplatsi kasutamisest.
Otsustati järgmisele linnavalitsuse istungile välja
töötada jaanituleplatsi regulatsioon.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus kinnitas arved ja väljastas ehitusloa, eraldas reservfondist raha
Linnavalitsuse 25. istung toimus 09. juunil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Küsitluse korras vastuvõetud korraldus.
08. juuni 2004 nr 188 „Lepingute kinnitamine“.
2. Arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 189.
3. Sooja tn 4 ehitusloa väljastamine.
Ehitusluba väljastati AS Windoorile ehitise
laiendamiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 190.
4. Kakao tn 12 detailplaneeringu algatamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 191.
5. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 14 000 krooni Saue
Gümnaasiumi I klassi õpilastele koolimütside
ostmiseks.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 192.
6. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 193.
7. Sihtotstarbeliselt linna eelarvesse laekunud
summade arvelevõtmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 194.
8. Alaeelarvete siseselt muudatuste tegemine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 195.

9. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 196.
10. Spordiühingutele raha eraldamine.
Toetust eraldati:
* Saue Tammed 15 400.- krooni tiitlivõistluste osavõtumaksude tasumiseks ja III, IV kvartali
noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks.
* Korvpalliklubile Saue 2700.- krooni laste treeninggrupi tegevuskulude katteks III kvartalis.
* Kergejõustikuklubile “Tipp” 4200.- krooni
noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks III
kvartalis.
* Saue Linna Lastekaitse Ühingule 2400.- krooni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks III
kvartalis.
* Karateklubile Kimura Shukokai 1950.- krooni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks
III kvartalis.
* Saue Ratsaspordiklubile 1950.- krooni laste
ja noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks
III kvartalis.
* Saue Võrkpalliklubile 3750.- krooni noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks III
kvartalis.
* Saue Tenniseklubile 9600.- krooni laste ja

noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks
III kvartalis.
* Saue Poksiklubile 4500.- krooni noorte treeninggrupi tegevuskulude katteks III kvartalis.
* MTÜ Energy Club Teamile 3000.- krooni
noorte treeninggruppide tegevuskulude katteks
III kvartalis.
* Eesti Rendžuliidule 2000.- krooni Evelyn
Raudsepa osavõtukulude katteks noorte maailmameistrivõistlustest rendžus Armeenias.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 197.
11. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Vara
omandamine“ läbiarutamine.
Eelnõu saadetakse volikogusse.
12. Info.
Seltsingute registrisse kanti Saue Kodu-uurimise Seltsing.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.

Linnavalitsus tunnustas medaliga koolilõpetajaid ja arutas sotsiaalprobleeme
Linnavalitsuse 26. istung toimus 14. juunil 2004
ja päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Saue Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga
lõpetanud õpilaste autasustamine.
Otsustati autasustada kuldmedaliga lõpetanut
Raido Pikkarit 3000 krooniga ja hõbemedaliga lõpetanuid igatühte 2000 krooniga: Kaija
Alliksoo, Helen Kaur, Marianna Talsi.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 198.
2. Lepingute ja arvete kinnitamine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 199.
3. Reservfondist raha eraldamine.
Reservfondist eraldati 16 664 krooni Saue

Gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate autasustamiseks. Otsustati vastu võtta korraldus nr 200.
4. Saue Linnavolikogu otsuse eelnõu „Liikluskorraldusest Pärnasalu 31 kinnistu Tule tn
äärsel küljel“ läbiarutamine.
Eelnõu otsustati saata volikogusse.
5. Seisukoha andmine liiniloa taotlemiseks.
Nõustuti OÜ Maumani poolt ekspressliini avamiseks marsruudil Saue-Tallinn-Saue.
Väljumine Sauelt: 6.45, 8.15, 15.45, 17,45.
Väljumine Tallinnast: 7.30, 9.15, 16.45, 18,45.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 201.

6. Kaubandustegevuse registreerimine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 202.
7. Sotsiaaltoetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 203.
8. Sünnitoetuse maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 204.
9. Eelkooliealise koduse lapse toetuste maksmine.
Otsustati vastu võtta korraldus nr 205.
Kõik linnavalitsuse määrused ja korraldused
on avalikustatud linnakantseleis.
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Sauelased on perearstidega rahul
Käesoleva aasta kevadel korraldas Saue Linnavalitsus koostöös
Saue Perearstikeskuse ja Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaaltöö praktikandi Mari-Liis
Velbergiga ankeetküsitluse, mille
eesmärgiks on selgitada Saue linnaelanike arvamus pakutavatest
tervishoiu- ja sotsiaalteenustest.
Kokkuvõte küsitlusest on aluseks
Saue linna arengukava täiendamisel
ja uute projektide elluviimisel. Ankeedile vastas kokku 41 sauelast,
vanim neist 87- ja noorim 21-aastane. Keskmine vanus 60. Ülekaalus
oli naispool (30) ja eramajade elanikud (26). Üks vastajatest oli õpilane, pensionäre 28, ülejäänud alaliselt töötavad. Üle poolte vastajatest
olid pereinimesed, 11 vastajat elasid üksi.
Tervishoiuteenustest kasutab
80% (33) Saue perearstikeskuse teenust, 39% (16) Saue hambaarsti teenust ja 12% (5) massööri teenust.
Üle poolte vastajatest on Saue linnas pakutavate tervishoiuteenustega rahul (kokku 68%, vt lisatud
skeemi).
Vastajate arvates on perearstikeskuse personal teadlik, abivalmis,
sümpaatne, viisakas ja sõbralik.
Keskuses võetakse vastu ka ootamatult haigestunuid. Patsientidesse
suhtutakse meeldivalt, plussiks on
meedikute kompetentsus ja lühike
järjekord arsti vastuvõtule. Miinusteks peeti raskust pääseda perearsti vastuvõtule, muude tervishoiuteenuste kaugust, liiga pikki järjekordi
ja seda, et laupäevadel-pühapäe-

vadel puudub arstiabi. Üks vastajatest arvab, et pole siin midagi kiita keskpärased arstid!
Milliseid tervishoiuteenuseid vajatakse Sauel?
Vastused olid: pediküür, günekoloog, silmaarst, ortopeed, füsioteraapia, südamearst, nõelravi,
massaaž, elektriravi, röntgen, sisearst, kirurg, aroomiteraapia, muusikateraapia, nahaarst, taastusravi,
elektriravi, magnetravi, neuroloog,
kõrvaarst, erinevad laboratoorsed uuringud, korralik lastearst.
Veel soovitakse: ravikehakultuuri täiskasvanutele ja võimlemist
lastele. Oodatakse suuremaid ruume perearstikeskusele ning vererõhu mõõtmist väljaspool üldist arsti järjekorda.
Küsitluse käigus selgusid ka ettepanekud tervishoiuteenuse parandamiseks – soovitakse meditsiiniaparatuuri täiendamist, vajalik oleks
tervisepühapäevade korraldamine
jalgrattal, suuskadel jne. Arstivisiidid ja kojukutsed võiksid pensionä-

ridele olla tasuta, perearstikeskuses võiks olla mitu telefoninumbrit.
Laupäevadel ja pühapäevadel soovitakse perearstilt nõuandeid. Tööl
käivate patsientide soovil peaks
ühel nädalapäeval perearstikeskus
alustama vastuvõttu kella 8-st hommikul või siis oleks vajalik vastuvõtu pikendamine õhtul 19-ni.
Milliseid sotsiaalteenuseid vajatakse Sauel?
Sotsiaalteenuste kohta saavad
vastanud enam infot ajalehest Saue
Sõna ja linnavalitsusest (93%). Sotsiaalteenuseid vajab igapäevases
elus 57% vastanutest. Sotsiaalteenusteks peetakse muuhulgas ka tasuta bussisõitu ja huvitegevust päevakeskuses. Enamus, seega siis 96%
arvab, et sotsiaalteenuste kvaliteet
on rahuldav ja pigem hea ning väga
hea. Vastajad soovivad abivahendite suuremat valikut ja tugiisiku teenust. Pensionärid ootavad odavat
söögikohta või supikööki. Puuetega inimesed unistavad transporditeenusest erivajadustega inimestele.

Mitmel korral mainiti sotsiaalmaja loomise vajadust üksikutele vanuritele. Päevakeskuses võiks olla
üks täiendav trenažöör. Anketeeritutelt tulid ettepanekud maksta toetust vabariigi aastapäeval, arendada koduhooldust. Samas selgus, et
Sauel oodatakse pikisilmi säästumarketit ja kingseppa. Küsitluse
käigus tuli ettepanek Saue saunapidajale ühelt ankeeditäitjalt – muuta
kohalik saun alkoholi- ja tubakavabaks, lisaks võiks saunas olla rohkem kui üks veekraan ja soovitavalt
kuuma veega.
Mida veel linlased ootavad_
Osa soove sotsiaalvallast läksid
vastanutel sujuvalt üle elukvaliteedi tõusu puudutavateks ettepanekuteks. Saue elanikud soovivad ühiskondliku transpordi korraldamist
puhkepäevadel, kohalikku tööotsimise ja -pakkumise kuulutuste vahendamist ning üks kord nädalas
tasuta ujula kasutamise võimalust
pensionäridele. Küsitlus oli kavandatud temaatiline ja puudutas sisuliselt kitsast valdkonda, piirdudes
vaid tervishoiu ning sotsiaalvaldkonnaga. Tehtud küsitluse tulemus
näitab ära linlaste südamemured.
Tore, kui neid ettepanekuid linna
arengus arvesse võetakse. Tänan
kõiki vastajaid koostöö eest!
Heli Joon
Sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonna juht

Toimus Saue üldplaneeringu lähteseisukohtade avalik arutelu
Saue linna ja lähialade üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav
avalik arutelu toimus 25. mail kell
18.00 Saue Gümnaasiumi saalis.
Osavõtt arutelust oli meeldivalt
arvukas, kohale oli tulnud üle 50
huvilise. Koos sauelastega tundsid üldplaani koostamise algstaadiumi vastu huvi ka Saue valla
elanikud, kelle kodu on Saue linna lähialal. Arutelu alguseks tutvustas Hendrikson&Ko planeeringukonsultant Pille Metspalu Saue
linna ja tema lähiala üldplaneeringu üldisi eesmärke ning võimalusi
maakasutuse suunamisel. Seejärel
käsitleti planeeringu protsessi
ning selles osalemise võimalusi.
Ettekande lõpuosas toodi ära Saue
linna ja valla spetsialistide ja voli-

kogu liikmete poolt moodustatud
tuumikgrupi poolt välja töötatud
üldplaneeringu lähteseisukohad
ehk asjaolud, millega planeeringu koostamisel kindlasti tuleb arvestada.
Ettekandele järgnes elav diskussioon, mille käigus kohaletulnute küsimustele vastasid Saue
linnarhitekt Mari Kallas, Saue
vallavanema asetäitja Tiit Talvi
ja Pille Metspalu. Esitatud küsimuste iseloomust selgus aga, et
paljudele kohalolijatest jäi siiski arusaamatuks planeeringu hetkestaadium. Konkreetsed ettepanekud ja küsimused eeldasid,
et planeeringuettepanek on juba
valminud – on teada, mis ja kuidas tulevikus toimuma hakkab.

Siinkohal tahavad planeeringu koostajad rõhutada, et tegemist on Saue linna ja lähialade
planeeringu koostamise esimese etapiga. Käesolevaks hetkeks
on lõppenud olemasoleva olukorra analüüs ja seatud on esialgsed
sihid, kuhu tahetakse välja jõuda.
Praeguseks ei ole veel välja töötatud üksikasjalikke tulevikuvisioone ning täpseid lahendusi. Üldplaneeringu eskiislahendus, kus
erinevate maa-alade kasutus- ja
arendustingimused on välja töötatud, valmib sügiseks.
Praeguses staadiumis, mil planeeringulahenduse väljatöötamisega alles alustatakse, on aga kõige
õigem hetk oma huvide väljendamiseks ning nii planeeringu koos-

tamise protsessis osalemiseks.
Maaomanike soovide, huvigruppide arvamuste ning elanike probleemidega, mis jõuavad planeeringu
vormistajateni alles valmis planeeringuettepaneku ametliku avaliku väljapaneku käigus, on palju
raskem arvestada. Üldplaneeringu lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Saue linna ja valla kodulehtedel. Järgneval üldplaneeringu
arutelul, mis toimub sügisel, tutvustatakse planeeringu esialgset eskiislahendust. Kõik ettepanekud ja
arvamused üldplaneeringu koostamise osas on teretulnud aadressidel
mari@saue.ee, pille@hendrikson.ee,
rauno@hendrikson.ee.
Pille Metspalu
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Grillfesti menu häirisid rahehood
28.-29. mail toimus Saue mõisa
territooriumil 6. grillfest – Manor
Special, mille raames toimus samaaegselt
üheksas
Euroopa
Barbeque’ meistrivõistlus. Sõnaühend Manor Special – maakeeli mõisa eri andis üritusele pisut
klassikalisema ja tõsisema varjundi kui varasematel grillfestidel.

Grillfesti avakõne pidas Eesti Vabariigi põllumajandusminister Ester Tuiksoo.
Grillfesti avasid Eesti põllumajandusminister Ester Tuiksoo,
Saue linnapea Jaan Moks ja Euroopa Barbique’ šveitslasest president. Viimane seostas esialgu
Eestit venelastega, kuid Eestisse tulnuna võrdles ta seda väikeriiki juba Šveitsiga, kus on samuti toredad inimesed ja kena maa.
Ürituse meelelahutuslik taust oli
kirev ja mitmekülgne. Peaesinejad olid Sergio Bastos Brasiiliast
ja Tafenau bänd, Smilers, Hedvig
Hanson ja 2 Quick Start. Klassikalisemat mõisameeleolu lõid
mitmed instrumentalistid ja Eesti Muusikaakadeemia solistid

ning mitmed koosseisud. Muusikakadeemia programmi sidus
jant “Agnes ja Gabriel 20 aastat
hiljem ehk Reliikvia tee Euroopa
Liitu”. Tiigidiskoriteks olid kõvad
tegijad nagu Riho Baumann, Marju Kuut, Mihkel Raud ja Mart
Juur. Kahjuks ei jätkunud neile piisavalt kaasaelajaid. Kohal
olid puuskulptorid, sepp, jäätmeinfo, käsitsi valmistatud šokolaadi
müüjad, “Kepivabrik”, džiibinäitus, sai pidada härjavõitlust, lasta
püssi ja teha muud mõnusat.
Keskkonnaaktivistid näitasid
jäätmekäitlust
Grillfestil oli Saue mõisapargis kohal ka MTÜ Ökokratt korraldatud keskkonnatelk. Tugevale vihmasajule vaatamata käis
külastajaid nii vihma ajal kui ka
siis, mil päike korraks pilve tagant välja tuli. Kõige rohkem
elevust tekitasid ja heakskiitu
leidsid Ökokrati logoga mütsides ning särkides poisid-tüdrukud, kes hoidsid “Grillfesti” 2,5
ha suuruse maa-ala puhtana.
Puhtuse teenistuse eestvõttel toimus kogu grillipeo territooriumil jäätmete käitlemine liigiti.
Jäätmed vedas ära jäätmekäitlusettevõte Ragn-Sells. Tavakohaselt
olid keskkonnatelgis kohal rohelise liikumise esindajad, puukujude
meistrid, vihmaussidega kompostijad, osooniasjatundja, matkade korraldajad, mahetoodanguga
kauplejad jpt. Seekord sai maitsta ka ühistu Eesti Lihaveis loodushoidlikult kasvatatud lihaveise
liha ning lisaks sai Eestimaa Looduse Fondi esindajalt Kaia Lepikult infot loodusliku karjatamise
eripärast. Grillfesti esimesel päe-

val ehk siis reedel võeti aplausiga
vastu Eesti Noorte Looduskaitse
Ühingu nukuteatri etendus “Hoia
loodust!” ning laupäeval õppis
sadakond noort ja täiskasvanut
“Grillfesti” laval tantsu “Ära viska prügi maha!”.
Reedel päikest, laupäeval rahet
Reede 28. mai õhtu oli ilma
poolest üks mai lõpu ilusamaid ja
tõi võistluspaika parajalt nii sauelasi
kui muid eestimaalasi ja välismaalasi, kuid laupäevased vihma- ja rahehood publikut ei soosinud ning peaasjalikult just seetõttu tekkinud üle
miljoni kroonise võlasumma tulemusena tegi Grillfesti juht Kaspar
Eeroja pankrotiavalduse. Vaatamata rahe- ja vihmahoogudele said
võistlused peetud, tehti maailmatasemel liharoogi ning rahekokteili.
Euroopa Barbeque’ meistrivõistlustel osales 16 võistkonda. Eesti võistkondi oli kaheksa. Rahvusvahelises žüriis oli sada liiget 12
riigist. Võistlejad pidid valmistama viis toitu – kala, kana, ribi,
karbonaadi ja magustoidu. Iga
meeskonna esindajad said kümme
kilo erinevaid lihasorte, mis kõik
olid sajaprotsendiliselt eestimaised. Žürii hindas nii toitude maitset, serveeringuid kui ka show’d.
Eestlased võitsid kõik kolm esimest kohta.
Postimehe andmetel oli võitjameeskond BBQ Võitlejad välja
tulnud kõige kallima sisustusega, nende laual oli kraami 96 000
krooni eest. Telgi laes põlesid tulukesed, mängis romantiline muusika, laual olid Jamie Olivieri
nõud, tunnustatud veiniasjatundja Mati Timmermanni poolt soovitatud veiniklaasid ja kalleid vei-

Grillfestil valmisid puuskulptuurid.

ne sisaldav veinikorv. Juunis käis
BBQ Võitlejate meeskond esindamas Eestit Barbeque maailmameistrivõistlustel.
Euroopa Barbeque
võistlused

Meistri-

I koht – BBQ Võitlejad
Heimar
Kuustler,
Enn
Tobreluts, Riho Leppik, Sven
Tuuling, Priit Toomits, Üllar
Niitav
II koht – Iitala Barbeque
Symphony
Rain Käärst, Rainer Härm
ehk Jazz, Vambola Moores, Silver Siitam
III koht – Kohalikud Kollid
Reelika Säär, Ago Silde, Vello Kiviberg, Aivar Jegorov, Urmas Murumäe.
Aili Mölder

Saue Linnavalitsus teatab

Grillfest oli ka seltskonna meeldiva koosviibimise koht.

Saue linna Pärnasalu tn 31 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek toimub 22. juunist 6. juulini
2004 Saue Linnavalitsuses Tule tn 7 E-N 8-17 ja R 8-14.
7975 m² suuruse kinnistu detailplaneeringu koostas OÜ Hendrikson&KO
(töö nr T26/03). Planeering määrab kinnistut ümbritseva hoonetekompleksi teeninduseks vajaliku maa, täiendab sihtotstarvet ja
täpsustab hoonestusõigust.
Planeeringu avalik arutelu toimub 6. juulil kell 17.00 Saue
Linnavalitsuse 3. korruse saalis.
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Niisiis uus kooliaasta, uus kool ja
klassikaaslased. Alguses olin veidi
ebakindel, et kas ma üldse saan kellegagi läbi ka ükspäev, sest keegi esimesel nädalal vähemalt eriti juurde ei tormanud ja küsimusi ei esitanud (nagu
eelmises koolis), kuid nüüd olen leidnud mitmeid väga toredaid uusi sõpru
ning kõikide klassikaaslastega on läbisaamine sõbralik. Meeldivaks üllatuseks nende poolt oli see, kui mulle
mu sünnipäeval lauldi, sest siiamaani

vääree, ga kingiee, oluline, vaid pealtnäha lihtsad teod ning sõnad on vahest
isegi mitmeid kordi kallimad ja valmistavad rõõmu. Ka tagasihoidlikud,
kuid siirad kingid teevad vahel veelgi vääree,likumaks nende täideviimise
aeg, koht ning viis... Niisiis olen koolis kaks kuud käinud, selle ajaga on
jõudnud alata sügis, mis veel aprilli
keskel ei paistnud üldsegi sügise moodi, ning tegelikult tänaseni on päevi, mil kahtlen siinses aastaajas. Näi-

olen märganud, et klass, kus ma olen,
pole eriti kokkuhoidev ning sünnipäevadel pole midagi niisugust veel tehtud. Igatahes olin rõõmus, et mind niimoodi üllatati. Siin olen õppinud ka
seda, et mitte alati pole suure rahalise

teks juhtub siin päris tihti niimoodi, et
kui ühel päeval on külm (siinse kliima kohta), siis järgmisel hommikul ettenägelikult jopega toast välja astudes
võib avastada, et väljas on hoopis 25
kraadi sooja...

Naise roll Arga t ta,pole siis oen siingeliuul et--Tfn olr0.1934i sooj128.0407 n päral
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Saue Sõna
Väljaandja:
Saue Linnavalitsus,
Tule 7, Saue 76505
Telefon: 679 0175,
faks 679 0193
www.saue.ee
e-mail: juhan@saue.ee
Kujundus ja trükk:

