
KodUvald
 Saue valla sõnumileht                                    APRILL 2006                                       Nr 4 (155)  TASUTA

lISaKS lEHES

28. märtsil toimus vallama-
jas tavapärasest sootuks 
erinev Saue vallavolikogu 
istung – puudusid arvukad 
eelnõud ja pikk ning põh-
jalik päevakord. Volinikud 
kogunesid eesmärgiga viia 
end kurssi ohtralt kõneainet 
pakkunud steriliseeri-
mistehasega seonduva ju-
riidilise küljega. Kutsutud 
oli Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumi 
ehitus- ja elamuosakonna 
ekspert Tuulikki Laesson, 
üks ehitusseaduse ja riigi-
hangete seaduse loojaist, 
et seletada volikogule Saue 
Vallavalitsuse tegevust seo-
ses ehitus- ja kasutuslubade 
väljastamisega AS Sterile.

Laesson andis ülevaate ehi-
tusseadusest. Vastavalt ehitus-
seadusele, mille põhjal andis 
vallavalitsus välja projekteeri-
mistingimused, ehitusloa ja 
hoone kasutusloa, tegi Saue 
Vallavalitsus vaid ühe vea 
– nimelt polnud projekteeri-
mistingimuste kogutekst ava-
likustatud valla veebilehel, 
seal oli üleval vaid projek-
teerimistingimuste pealkiri.

Vald poleks mingil juhul 
saanud keelduda lubade väl-
jaandmisest, kuna selleks 
puudus - hoonest lähtudes - 
igasugune seaduslik alus. Val-
lavolikogu poolt vastuvõetud 
otsus keskkonnamõjude 
hindamiseks on aga seadus-
lik ainult hoone keskkon-
namõjude hindamiseks. Kuna 
hoone iseenesest mingit ohtu 
keskkonnale ei kujuta, siis sell-
isel hindamisel ei ole mõtet. 
Vaja oleks teha ekspertiis kes-
kkonnamõjude hindamiseks, 
mis võimaldaks seadusega 
kooskõlas olles saada ülevaate 
hoones toimuva tegevuse kes-
kkonnamõjudest.

Vald võib riigi vastu 
kohtusse pöörduda

Keskkonnamõjude  hinda-
mise, mis seondub tegevuse-
ga hoone sees, saab seaduse 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 
jurist Tuulikki Laesson: „Ekspertiis on juriidiliselt 
õige vorm keskkonnamõjude teadasaamiseks“

järgi algatada vaid tegevusloa 
väljaandja, praegusel juhul 
siis keskkonnaministeerium. 
Keskkonnamõjude hinda-
mine oleks neil tulnud tellida 
juba 04.01.2006, kui anti väl-
ja kiirgusallika hoidmisluba, 
millele märgiti, et tegemist on 
suure ohuga kiirgusallikaga. 
Sellisel juhul on keskkon-
naministeeriumil kohustus 
teha otsus keskkonnamõjude 
hindamise algatamise või mit-
tealgatamise kohta ning ava-
likustada see, praegusel juhul 
pole ka seda tehtud. Vallal 
on võimalus pöörduda koh-
tusse riigi vastu, kui keskkon-
naministeerium ka tegevusloa 
väljastamisel ei avalikusta 
oma otsust keskkonnamõju 
hindamise tellimise kohta. 
“Oma valla rahva huvide eest 
tuleb minna kohtusse  riigi 
vastu,“ julgustas Laesson riigi 
omavoli vastu võitlema ning 
meenutas, et  15. märtsil võitis 
Maidla Vallavalitsus kohtuas-
ja riigi vastu.

Ettekande lõppedes vastas 

Laesson arvukatele voliko-
gu ja vallavalitsuse liikmete 
küsimustele, millest võib 
välja tuua järgmised olulise-
mad arupärimised koos vas-

tustega.
Rein Riga: Kas projekteeri-

mistingimuste järgi Saue val-
lavalitsus teadis, et hoones 
hakatakse tegelema kiirguste-
gevusega? Kas hoone kasutus-
luba välja andes teati, millega 
seal tegelema hakatakse?

Laesson: Projekteerimis-
tingimustes märgiti hoone kui 
muu tööstusharu tootmishoo-
ne. Hoone kasutusloa väl-
jaandmisel ei olnud seaduslik-
ku alust sellest keelduda, isegi 
kui teati, mis hoones toimuma 
hakkab, kuna kasutusluba anti 
hoonele, mitte tegevusele selle 
sees. Projektis oli küll näha 
šaht ja teada selle otstarve, kuid 
vald ei saanud eeldada, et seal 
hakkab toimuma kiirgustege-
vus, kuna ettevõttel puudus sel 
ajal veel kiirgustegevuse luba 
keskkonnaministeeriumilt.

Olav Kruus: Kas kiirgusal-
likat ei saa käsitleda kui hoone 
osa, sest see on monteeritud 
hoone külge?

Laesson: Ei, hoone osana 
käsitletakse vaid neid osi, 
mille eemaldamisel kannataks 
hoone otstarve. Kui kiirgusal-
likas eemaldada, jääb hoone 
ikka tootmishooneks. 

Olav  Kruus: Projekteerimis-
loal ja ehitusloal on märgitud 
hoone otstarbeks laohoone, 
kas seda ei võiks siis käsitleda 
kemikaalide ladustamisena ja 
sellisel juhul on hoonele veel 
eraldi nõudmised?

Laesson: Taotlused on esi-
tatud tootmishoonetele. 

Istungi viimase teemana 
arutati võimalikku visiiti 
analoogsesse steriliseeri-
mistehasesse Euroopas. Vo-
likogu liikme Olav Kruusi 
sõnul pole ühesele seisuko-
hale jõutud ning ilmselt oleks 
otstarbekas kaasata mõned   
inimesed nii volikogust, Al-
liku külast kui ka üks neut-
raalne ekspert. Samas toonitas 
Kruus, et niisama sõitmisel 
pole mõtet, vaid visiit peab 
olema hästi läbimõeldud ja 
informatiivne. 

Alliku külakogu liikme Eha 
Lettermo sõnul ei ole küla-
elanikud antud visiidist hu-
vitatud, vaid ootavad vallalt 
tegusid: „Vald ei tohi lubada 
tiheasustusalale tehast, as-
tume tehase vastu kasvõi bar-
rikaadidele!“

Innar Hunt, LIIs aruoja

EKSPERT: Tuulikki Laesson julgustab valda 
õiguste eest seisma. 

VAIDLUSALUNE HOONE: Vallavalitsus ei saanud kasutusloa andmisest 
keelduda, kuna kasutusluba anti hoonele, mitte tegevusele selle sees.

Keskkonnaminis-
ter peatas AS-i 
Steri kiirguste-
gevusloa muut-
miseks algatatud 
avatud menetluse
Keskkonnaminister Villu 
Reiljan peatas AS-i Steri 
kiirgustegevusloa  muut-
miseks algatatud avatud 
menetluse seoses ministri 
otsusega algatada AS-i Steri 
kavandatava tegevuse kesk-
konnamõju hindamine.
Lk  11

Intervjuu Jaanus 
Kallioniga
Omaaegne Eesti noor-
temeister suusatami-
ses ja äärmiselt tasa-
kaalukas ning meeldiv 
vestluskaaslane Jaanus 
Kallion on mitmekülgne 
mees, olles üheaegselt ...
Lk 4

Hoia süda terve
Südamenädala üritused 
Saue vallas 17. - 23. aprillil.
Lk 6

Jaanus Pikani: „Ei 
ole mõtet otsida 
seda, mida ei ole 
loodusseaduste 
kohaselt“
Saue  Vallavolikogu 
23.  märtsi istung sai al-
guse päevakorra muu-
datusega, kuna ....
Lk 3

Ääsmäe noored 
on Eesti meistrid
02. aprillil  lõppesid 
Jõgeval  Eesti meist-
rivõistlused saalihokis 
noortele. Kõige noore-
mas vanuseklassis (U-13) 
oli esindatud ka Ääsmäe 
võistkond Favoriit.
Lk 7
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K e s k k o n n a m i n i s t e r 
andis 4. jaanuaril 2006 
AS-le Steri (registrikood 
10961321, aadress Pärnu 
mnt 20a, 10141 Tallinn) ki-
irgustegevusloa nr 06/001 
kehtivusega kuni 3. juuni 
2006. Luba on antud kõr-
gaktiivse kinnise kiirgusal-
lika hoidmiseks aadressil 
Kurvi tee 406a, Alliku küla, 
Saue vald, Harju maakond. 
AS Steri esitas 23. veebru-
aril 2006 Keskkonnamin-
isteeriumile taotluse muuta 
kiirgusallika hoidmiseks 
antud kiirgustegevusluba 
nr 06/001 seoses kavat-
susega hakata nimetatud 
aadressil asuvas tehases 

hoitavat kiirgusallikat ka-
sutama. Kiirgusallikaks on 
radioaktiivne aine koobalt-
60. Kiirgusallikat kavat-
setakse hakata kasutama 
meditsiinitarvete sterili-
seerimiseks kiirgusallikast 
lähtuva gammakiirgusega. 
Kiirgusallika kasutamise 
korral on tegemist suure 
ohuga kiirgustegevusega 
kiirgusseaduse tähenduses.

Keskkonnaministeerium 
on algatanud AS-i Steri ki-
irgustegevusloa muutmise 
taotluse menetlemiseks 
avatud menetluse, mille 
raames on  avalikkusel või-
malik tutvuda ajavahemi-

                                                 

Laagri               28. märts 2006 nr 032 

Ekspertiisi tellimine keskkonnamõjude selgitamiseks

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2, 
“Halduskohtumenetluse seadustiku” § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1, “Haldusmenetluse seaduse” 

§ 64 lg 2  ning olles kõiki õiguslikke ja faktilisi asjaolusid igakülgselt kaalunud ja 

arvestades vajadust varustada kohalikku elanikkonda täiendava, usaldusväärse ja 

sõltumatu informatsiooniga, Saue Vallavolikogu 

o t s u s t a b : 

1. Saue Vallavalitsusel tellida sõltumatu keskkonnamõjude ekspertiis Steri AS poolt 

kavandatavale kiirgustegevusele Steri AS-le kuuluval kinnistul Kurvi tee 406A Alliku 

külas Saue vallas. Ekspertiis peab kirjeldama,  kas ja millised mõjud on kavandataval 

kiirgustegevusel ümbritsevale looduskeskkonnale, inimasustusele ja 

steriliseerimiskeskuse hoonele. 

2. Saue Vallavalitsusel tellida sõltumatu riskianalüüs punktis 1 nimetatud kinnistul 

asuvale hoonele, tehnoloogiale ja Steri AS-i poolt kavandatavale kiirgustegevusele. 

Riskianalüüs peab kirjeldama, kas ja millised on riskid ning ohud, mille tagajärjel 

võib kiirgus levida sterilisatsioonikambrist väljapoole ja millised oleksid selle 

tagajärjed. 

3. Tunnistada tagasiulatuvalt kehtetuks Saue Vallavolikogu 07. märtsi 2006. a otsus 

nr 021 “Keskkonnamõju hindamise algatamine”. 

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates 

otsuse teatavakstegemisest. 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Indrek Tiidemann 

Saue Vallavolikogu esimees  

kus 3. aprill kuni 28. aprill 
2006 järgmiste dokumenti-
dega: 

– AS-i Steri kiirgu-
stegevusloa muutmise taot-
lus;

– avatud menetluse 
korras AS-i Steri esitatud 
taotluse suhtes tehtava kes-
kkonnaministri otsuse eel-
nõu koos seletuskirjaga;

– muud menetluses 
kogutud asjassepuutuvad 
olulised dokumendid.

AS-i Steri taotluse ja min-
istri otsuse eelnõu kohta 
ettepanekute ja vastuväi-
dete esitamise tähtpäev on 
28. aprill 2006. 

Dokumentidega on või-
malik tutvuda kolmel 
aadressil: 

– Saue Vallavalitsus-
es aadressil Veskitammi 1, 
Laagri alevik, 76401 Har-
jumaa, telefon 654 1130;

– Saue Linnavalit-
suses aadressil Tule 7, 
76505,   Saue, infosekretär, 
telefon 679 0170;

– Keskkonnamin-
isteeriumi keskkonna-
korralduse ja tehnoloogia 
osakonnas aadressil Narva 
mnt 7a, 16172 Tallinn, tele-
fon 626 2984.

Keskkonnaministeeriumi teade

Fotomeenutusi steriliseerimistehase Avatud Uste Päevalt

MURELIKUD: 14. märtsil toimunud Avatud Uste päevale kogunes sadakond 
murelikku inimest

VASTASSEIS: Jaanus Pikani pidas huvilistele põhjaliku loengu AS Steri tege-
vuse ja humanitaarse radioktiivse isotoobi koobalt-60 ohutuse kohta, mis 
paraku ei rahuldanud kohalikke elanikke.

MEEDIA HUVI: Murelike inimeste meeleavaldused köidavalt jätkuvalt 
meedia kõrgendatud tähelepanu.

Turvauks ja labürint sillutavad teed 
kurikuulsate kiirgusallikateni...
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Saue Vallavolikogu 23. 
märtsi istung sai alguse 
päevakorra muudatu-
sega, kuna ettekandjate 
soovil alustati istungit 
Tallinn-Pärnu mnt. ja 
Tallinn-Paldiski raudtee 
ning Vääna jõe vaheli-
se ala detailplaneeringu 
eskiisi  tutvustusega (loe 
lähemalt lk 5), millele 
järgnes info AS Steri-
ga seotud küsimustes.

AS Steri tegevjuht Jaa-
nus Pikani tegi ettekande 
seoses Alliku külas levi-
vate väärarusaamadega 
koobalt- 60 põhinevate ste-
rilisatsioonitehastega, kin-
nitades, et AS Steri tehas ei 
kujuta mingit reaalset ohtu 
külaelanikele.

Ettekandjale esitati rida 
küsimusi, millest asjako-
hasemad on siinkohal välja 
toodud:

Kui koobalt-60 oleks la-
geda  taeva all, kes selle 
sealt ära tooks ja inimesi 
ohust teavitaks?

Aine koristamist korral-
dab kiirguskeskus, rahva 
teavitamiseks võime ju väl-
ja panna sireeni, mis annab 
teada ohust.

Ostsite maa kohalikult 
ettevõtjalt. Kas ta oli kur-
sis, sellega, mida kavatse-
site teha?

Ehitusluba kooskõlastati 
naabritega, algusest peale 
on olnud jutt, et tuleb steri-
liseerimiskeskus.

Miks valisite tehase asu-
kohaks Alliku küla?

Kuna otsisime logistiliselt 
head kohta ja Alliku küla 
oli sobivaim.

Kuidas on võimalik, et 
loa kiirgusallika hoidmi-
seks saite 4.jaanuaril 2006 
ja 9. jaanuaril oli allikas 
juba teel Alliku külla? 
Kas tegemist oli vaid vor-
mistusliku küsimusega?

Laev allikaga väljus Ing-
lismaalt 06.01.2006, peale 
seda, kui olime tarnijale 
edastanud keskkonnami-
nisteeriumi tõlgitud loa.

6. jaanuaril oli kella 
16.00-ni lahtine, kas saame 
kiirgusallika Eestisse trans-
portida, kuna laev pidi väl-
juma samal päeval. Laev 
sõidab 2 päeva ning kui 
luba poleks tulnud, ei oleks 
allikat pandud tehasest lae-
va peale Inglismaa sada-
masse. Kuna saime loa, siis 
edastasime selle tarnijale. 

Kas ventilatsiooni kaudu 
õhk kiirgab?
Ei, kuna ei teki jääkkiiri-
tust

Kas põhjavee saastumine 
on võimalik ?
Ei, sest koobalt 60 on me-
tall ega lahustu vees

Miks rajati tootmine ke-
set elurajooni?
See ei ole elurajoon, vaid 
tootmismaa, lähim elumaja 
ca 250-300 m
Paldiski endise reaktori ja 
radioaktiivsete jäätmete 
hoidla puhul on elamu-
rajoon planeeritud 300 m 
kaugusele
Tallinna Onkoloogiakeskus 
on üle 40 aasta paiknenud 
Hiiu elamurajoonis ja Tartu 
Onkoloogiakliinik paikneb 
Tartu kesklinnas

Mis saab, kui lennuk ku-
kub peale?
Tõenäosus 10-5. Arvatavasti 
ei pea betoonpunker vastu 
allikas langeb šahti. Betoon 
langeb peale, matab allika 
ja tagab kiirguskaitse

Tulekahju?
Lennuki kütus põlemis 
temperatuur 1200 °C.  Koo-

balti sulamistemp. 1495 °C, 
keemistemp. 2927 °C.

Eestis on seadused ja 
nõuded vähem ranged 
kui teistes riikides?
Ei, need on ühtlustatud Eu-
roopa Liidu direktiividega. 
Uutes liikmesriikides on 
isegi rangemad seadused 
kui mõnes vanas.

Miks ei tehtud keskkon-
namõjude uuringut?
Keskkonna mõju puudub 
(50 aastane kogemus, 200-
lt samalaadselt  keskuselt 
üle maailma) Seetõttu ei 
näe ka seadus keskkonna-
mõju uuringut ette

Ehitati vargsi?
Kõik nõuetekohased koos-
kõlastused ja load on vallalt 
saadud. Maa osteti koha-
likult suuremalt tööandjalt. 
Ehitamise alguses viidi läbi 
teabeüritus küla elanikele. 
Protsessi algusest alates on 
toimunud  konsultatsioonid 
Kiirguskeskusega

Mulle ei lihtsalt ei meel-
di?
Sellele küsimusele vastus 
puudub

Jaanus Pikani: „Ei ole mõtet otsida seda, mida 
ei ole loodusseaduste kohaselt“

Tuleb silmas pidada et, 
klass 7 (ohtlikud) laevad 
ei käi väga tihti Tallinna ja 
Inglismaa vahel – 2 korda 
kuus. Loa protsess oli käi-
mas juba oktoobrist.

Kui keskkonnaministee-
rium otsustab teha kesk-
konnamõjude hindamise, 
kas AS Steri on valmis 
selle eest maksma?

Läbirääkimiste küsimus.

Vallavanem Mati Tartu 
teatas, et vallavalitsuses 
läbi viidud teenistusliku jä-
relvalve materjalid on saa-
daval valla kantseleis kõi-
gile, kes soovivad nendega 
tutvuda.

Volikogu esimees Indrek 
Tiidemann teatas, et Saue 
Vallavolikogu 7. märtsil 
2006 vastu võetud otsus 
nr 21 “Keskkonnamõjude 
hindamise algatamine”, 
tuleb tühistada ning vastu 
võtta uus otsus keskkonna-
ekspertiisi algatamise koh-
ta. Selleks toimub eraldi is-
tung 28. märtsil kell 8.00.

Muud küsimused

15 poolthäälega võttis 

Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 022 - Kinnistu 
Kuivajõe  katastriüksuse 
sihtotstarbe muutmine

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 023 – Kinnistu 
Nimeta Mats 3 katastriük-
suse sihtotstarbe muutmi-
ne. 

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 024 – Kinnistu 
Otsa katastriüksuse sihtots-
tarbe muutmine.

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 025 – Kinnis-
tu Uuetalu katastriüksuse 
sihtotstarbe muutmine.

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 026 – Kinnistu 
Uuetoa 1 katastriüksuse 
sihtotstarbe muutmine.

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 027 – Kinnistu 
Veere katastriüksuse siht-
otstarbe muutmine.

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 028 – Saue valla 
Laagri aleviku Pajude pst. 
3 kinnistu detailplaneerin-
gu kehtestamine.

15 poolthäälega võeti 
vastu Saue Vallavolikogu 
otsus nr 029 – Saue valla 
Vatsla küla Jõekalda kin-
nistu detailplaneeringu 
kehtestamine.

Volikogu liige Lehte-Hil-
ja Kullama tutvustas koo-
lilõuna hinnavahe kompen-
seerimise korra määruse 
eelnõud.

Jaanus Kallion tutvustas 
“Huvitegevuse toetamise 
kord Saue vallas” määruse 
eelnõud ja tegi ettepaneku 
määrust täiustada, mitte 
vastu võtta praegusel ku-
jul. 

 Otsustati saata määrus ta-
gasi kultuuri-, hariduse- ja 
spordikomisjoni. Lõpetati 
määruse esimene lugemi-
ne.

Saue Vallavolikogu 29. 
jaanuari 1998. a määru-
se nr 3 “Maamaksu määra 
ja maamaksu   soodustuse 
kehtestamine” muutmise  
esimesel lugemisel otsus-
tati määrus veel mitte vastu 
võtta.

15 poolthäälega võttis 
Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 030 – Vallavane-
ma puhkus.

Moodustati ajutine ko-
misjon Saue valda Alliku LEPPIMATUD: Alliku küla elanikke ei rahulda AS Steri poolsed vastused.

Jaanus Pikani ettekandes esitatud 
küsimused-vastused

külla ehitatud sterilisee-
rimiskeskusega seonduva 
uurimiseks

Toimusid isikuvalimised 
ajutise komisjoni esimehe 
ja aseesimehe kohtadele. 
Ajutise komisjoni esime-
heks valiti Valeri Alba ja 
aseesimeheks Olav Kruus.

Valeri Alba tegi ettepane-
ku, et komisjoni kuuluksid: 
Rein Riga, Indrek Lindsalu 
ja Arne Kuum.

Vallavanema info

M. Tartu teatas, et 27. 
veebruaril käis vallavalit-
suse AS Kordiales esin-
daja, firma soovib teha 
Koppelmaa külla detailpla-
neeringut. Ville Pak teatas, 
et taotlus on juba käinud 
läbi maa-ja planeeringute 
komisjonist ja tagasi lüka-
tud.

M. Tartu teatas, et 07. 
märtsil toimus kohtumine 
Maanteeametiga. Arutati 
teede seisukorda Saue val-
las, Pärnu mnt ülekäike, 
valgustust ja kõnniteede 
ehitamist.

M. Tartu teatas, et vallal 
ei ole võimalik kinkida ega 

müüa MTÜ Haraka Kodule 
Maidla külas asuvat lauta, 
enne, kui see on arvele võe-
tud kinnistute registris.

10. märtsil toimus Har-
jumaa valdade spordipäev. 
Saue vald jäi 11. kohale.

16. märtsil toimus Keila 
Haiglas tervisekonverents, 
mille korraldas Ühiskond-
liku Leppe Sihtasutus.

24. märtsil toimub kohtu-
mine Tallinna linnapea Jüri 
Ratasèga, kellega aruta-
takse buss nr 18 liini piken-
damist mööda Pärnu mnt, 
Juuliku-Tabasalu teepro-
jekti ja Laagri ja Tallinna 
laste koolituskulusid.

Valeri Alba teatas, et ala-
tes tänasest hakkavad kõik 
volikogu liikmed saama 
kirjaliku ülevaadet vallas 
toimunud kuritegudest.

Jaanus Kallion teatas, et 
viimasel  kultuuri-, hari-
duse- ja spordikomisjoni 
koosolekul kerkis üles 1. 
klassi kohtade vähesus. 
Laagri lapsed ei mahu kõik 
Laagri kooli. Leiti, et tee-
mat tuleb arutada.

Innar Hunt
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Omaaegne Eesti noorte-
meister suusatamises ja 
äärmiselt tasakaalukas 
ning meeldiv vestluskaas-
lane JAANUS KALLION 
(41) on mitmekülgne 
mees, olles üheaegselt nii 
Ääsmäe Põhikooli direk-
tor, Ääsmäe Kultuuri 
ja Spordi Sihtasutuse 
juhataja ning vallavoli-
kogu haridus-, kultuu-
ri ja spordikomisjoni 
esimees. Oma toimetuste 
kõrvalt leiab ta hetke 
aega, et vestelda Ääsmäe 
koolist, noorsootegevu-
sest ja selle toetamisest, 
teravamatest probleemid-
est ning kordaminekutest.

Olete Ääsmäe Põhikooli 
direktor. Kaua olete ame-
tis olnud ja kuidas sat-
tusite sellele kohale?

Direktorina olen ametis 
alates 2005. aasta augustist. 
Ääsmäe koolis olen olnud 
aga alates 1990. aastast, mil 
töötasin kehalise kasvatuse 
õpetajana. Kuna endine di-
rektor Jaak Hiisjärv aval-
das 2005. a kevadel soovi 
koolist lahkuda, kuulutati 
välja konkurss uue direk-
tori leidmiseks, milles ma 
võitjaks osutusin.

Pedagoogilise kõrghari-
duse olen omandanud Tal-
linna Pedagoogilises Insti-
tuudis (praegune Tallinna 
Ülikool) 1990. a kehalise 
kasvatuse erialal. Sellest 
ajast alates olen ka Ääsmäe 
Põhikooli õpetaja olnud.

2005. kevadel osalesin 
240-tunnilisel direktorite 
koolitusel, kus omandasin 
vastava kvalifikatsiooni.

Millised on Ääsmäe 
Põhikooli lähima aja su-
uremad planeeritud muu-
datused / investeeringud?

Suuremad muudatused 
leidsid aset sügisel, kui toi-
mus kaadrivahetus. Kuna 
paljud õpetajad lahkusid, 
tuli kiiremas korras leida 
uued õpetajad. Protsess 
toimus üllatavalt hästi: es-
ile kerkis palju kandidaate 
ja tulemustega saab rahul 
olla. 1. septembriks 2005 
olid kooli õpetajate kohad 
komplekteeritud. Heameelt 
valmistavad kollektiivis 
tooni andvad noored ja 
tegusad inimesed. Näiteks 
lõpetavad 3 õpetajat hetkel 
kõrgkooli.

Kui vaadata kooli eel-
arvet, on suurimaks ette-
võtmiseks kooli katuse 
vahetus. Katuseremonti on 
tehtud ligi 10 aastat (eel-
nevalt remonditi võimla ja 
aula, nüüd kooliruumide 

Jaanus Kallion ei näe kooli, sihtasutuse ja 
volikogu komisjoni juhtimises huvide konflikti

osa), kuid loodame nüüd 
alustatu lõpule viia. 2006. a 
eelarvesse ongi planeeritud 
viimase osa remont, aga ka 
näiteks klassiruumide ja 
WC-de renoveerimine. Sa-
mas tuleb meeles pidada, et 
kool on ehitataud 1988. a  
ning vajab  pidevat utsita-
mist ja rahasüsti. 

Milline on Ääsmäe  
Põhikooli suurim prob-
leem?

Ühtepidi oleme Saue 
valla kool, kus valla üheks 
prioriteediks on kindlasti 
hea hariduse andmine. Li-
saks rahalistele vahenditele 
riigieelarvest, on suureks 
toetajaks vald. Tänu sel-
lele saame lastele pakkuda 
mitmekesist huvitegevust, 
korraldada õppekäike, käia 
teatris, olümpiaadidel jne. 
Oleme saanud ka õpetaja-
te töötasusid järk-järgult 
tõsta. Vajaka jääb kind-
lasti suurinvesteeringutest. 
Näiteks köögiseadmed, 
tööõpetuse ruumi uus in-
ventaar, arvutid jmt. Kui 
tahame ajaga kaasas käia, 
vajame uut tehnikat. Eriti 
tuleb seda silmas pidada, 
kuna ümberkaudsed koolid 
arenevad. 

Alanud on vastuvõtt 
eelkooli ja 1. klassi (31.
maini), millised on teie 
prognoosid täituvuse 
osas?

Kohe-kohe kuulutatakse 
välja avatud uste päevad, 
kus tulevased klassijuhata-
jad tutvustavad lastele ja 
nende vanematele kooli. 
Kui aastaid tagasi oli tõe-
line probleem, kas saab 
avada klassi või mitte, siis 
täna on see lahenenud. 1 
klassikomplekt tuleb täis 
ning seda näitab ka last-
eaias olevate laste arv. Sa-
muti jätkab sügisel tööd 
eelkoolirühm.

See, et ettevalmistusrühm 
tegutseb kooli juures, on 
ainult positiivne, sest lap-
sel on võimalik varakult 
tutvuda ja kohaneda kesk-
konnaga, kus ta alustab ka 
kooliteed. 

Kuidas on alanud kooli 
viimane veeranda? Kas 
põhikooli lõpetajate 
lõpueksamite valikud on 
tehtud?

Seadus ütleb, et eesti keel 
ja matemaatika on kohus-
tuslikud eksamid ning kol-
manda valikeksami võivad 
lõpetajad valida põhi-
ainete seast. Populaarse-
mad ained on meil inglise 
keel, geograafia, bioloo-

gia, keemia. Aeg on läinud     
kiiresti, seda nii endal kui 
õpetajatel ning kõik mõt-
levad suvepuhkusele. Koo-
lilaste suvevaheaeg algab 
6. juunil.

Kuhu lähevad Ääsmäe 
Põhikooli lõpetanud edasi 
õppima?

Eks enamus proovivad 
Tallinna erinevatesse 
koolidesse. Saue Güm-
naasium on ühelt poolt 
suhteliselt täis, lisaks on 
Ääsmäe ja Saue linna vahe-
line transport vilets. Tallin-
na saab aga mugavalt maa-
liinide bussidega. Koolidest 
rääkides - paljud on läinud 
Arte Gümnaasiumisse, mis 
on laste suhtes vastutulelik. 
Üldise trendina minnakse      
pigem Nõmme poole, 
mis asub lähemal kodule. 
Hiljutine 3. veerandi va-
heaeg näitas, et katsetati 
4-5 erinevasse kooli. Kuhu 
lõpetajad lõpuks lähevad, 
saab teada augustis.

Kuidas suhtute naabruses 
paiknevasse Salu Kooli? 

Mind isiklikult see ei 
häiri. Kui pakuti välja idee 
luua Ääsmäele  puuetega 
laste kool, olid kõik nõus. 
Lisaks annab Salu Kool 
tööd Ääsmäe inimestele. 
Samas tuleb tunnistada, et 
tänapäeva ühiskond ei ole 
veel niivõrd valmis  sel-
leks, et puuetega lapsed on 
täielikult koos teistega sa-
mas keskkonnas.

Olete Ääsmäe Põhikooli 
direktor, vallavolikogu 
haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni esimees 
ning Ääsmäe Kultuuri 
ja Spordi Sihtasutuse ju-
hataja? Kas te ei näe siin 
huvide konflikti?

Ääsmäe Kultuuri- ja 
Spordi Sihtasutuse tööd 
koordineerib 5- liikmeline 
nõukogu. Nõukogusse kuu-
lub põhikirja järgi 2 liiget 
valla poolt, 1 liige koolist, 
1 liige külakogust ja 1 liige 
külast. Nõukogu kavan-
dab sihtasutuse tegevust, 
määrab kindlaks sihtasutuse 
töökorralduse ja kontrollib 
juhataja tegevust. Juhataja-
na pean viima ellu nõukogu 
otsuseid. Sihtasutuse tege-
vuse  eesmärgiks on külas 
kultuuri, spordi ja noorsoo-
tegevuse arendamine. Sel-
lest on Ääsmäe tervikuna 
huvitatud, et külal ju hästi 
läheks.

Kui rääkida kooli ja siht-
asutuse juhtimisest, siis 
mina huvide konflikti ei näe, 
kuna need on eraldiseisvad 

organisatsioonid, kus pla-
neerimine ja otsustamine ei 
ole ainuisikuline.  

Sihtasutuse tegevuse  
kaudu on suuremad võim-
alused kirjutada erinevaid 
projekte ja nendele toe-
tusi saada.. Kool, aga peab 
eelkõige tegelema õppe- ja 
kasvatus-tööga.  Sihtasutus 
jaguneb erinevateks vald-
kondadeks - noorsoo, spor-
di- ja kultuuritöö. Noor-
sootööd organiseerib 2 
inimest, kes 6 päeval näda-
las tegelevad noortega. On 
ka lihtsalt neid noori, kes 
soovivad noortekeskuses 
sõpradega juttu ajada, in-
ternetis surfata, piljardit 
mängida või lihtsalt televi-
isorit vaadata. Ühesõnaga 
on noortel koht, kus olla ja 
mida teha. Süsteem töötab 
ja enamik noori on sellega 
rahul.      Sihtasutuse kanda 
on ka  suuremad vaba aja 
ja  kultuuriüritused, mis 
on seotud küla või valla 
kultuurilise tegevusega 
nagu Saue valla perepäev, 
Ääsmäe puhtaks, volbriöö, 
laste suvelaagrid jne.  Toi-
muvad ka tennise ja saa-
lihoki treeningud. Sellest 
aastast tegutseb noorte rah-

vatantsurühm. 
Volikogu komisjoni     esi-

mehena taandun otsus-
tamisprotsessist kõigi 
küsimuste puhul, mis 
puudutavad Ääsmäe Kul-
tuuri ja Spordi Sihtasutuse 
tööd. Komisjonil on kindel 
seisukoht, et projektidega 
seotud komisjoni liikmed 
ei osale arutelul.

Millised on komisjoni ak-
tuaalsemad ja tulisemad 
teemad?

Nimetaksin lastevane-
mate kirjadest kajastatud 
olukorda, seda seoses al-
gava õppeaastaga. Rah-
vastikuregistri andmete 
põhjal on 1. klassi tulevate 
laste arv suurem kui hetkel 
kohti Laagri koolis. Kas 
muretsemiseks on põhjust? 
Seda saame teada, siis, kui 
kooli registreerimine on 
lõppenud. 

Teiseks teemaks on hu-
vitegevuse toetamise kord 
Saue vallas. Komisjon 
peab võtma seisukoha, 
kuidas toetada Saue valla 
laste huvitegevust. Antud 
eelnõu 1. lugemine on vo-
likogus toimunud.

Millistel alustel jagatakse 
toetusi projektidele? Mil-
lised on prioriteetsed vald-
konnad ja tegevused ?

2003 a. aprillis võeti 
Saue Vallavolikogus vastu 
määrus, mis reguleerib 
MTÜ-de, sihtasutuste, 
külakogude, kultuuri- ja 
spordiprogrammide ning 
muude ürituste toetuste 
taotlemist ja eraldamist 
Saue vallas. 

Suurem osa taotlusi on 
projektipõhised ja need 
tuleb esitada 30. juuniks. 
Lisaks oleme toetanud 
ülevallalisi kultuuri- ja 
spordiüritusi. 

Tähtsaks peame laste ja 
noorte huvitegevuse toe-
tamist,  erinevaid üritusi ja 
tegevusi külades. Kindlasti 
püüame toetada uusi ja hu-
vitavaid projekte.

Kellel veel on lootust ra-
halisele toetusele ? Sport-
lased, tublid õpilased...?

Plaanis on välja töötada 
stipendiumite andmise 
kord. Selle alusel oleks 
võimalik tunnustada tub-
lisid sportlasi ja kultuu-
ritegelasi.

Innar Hunt

KES TEEB, SEE JÕUAB: Jaanus Kallion püüab hea seista Ääsmäe küla kul-
tuurilise, sportliku ja noorsootegevuse eest.
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Kõrvuti laieneva tööstus-
piirkonnaga Pärnu maan-
tee ümbruses on arenda-
jate tähelepanu köitnud 
Tallinn-Pärnu mnt ja 
Tallinn-Paldiski raudtee 
ning Vääna jõe vaheline 
ala, mille detailplaneerin-
gu eskiisi tutvustus toi-
mus Saue Vallavolikogu  
23. märtsi  istungil. Piir-
konna arendajana tegi 
ettekande ja vastas küsi-
mustele AS Trigon Capi-
tal kinnisvara arendami-
se direktor Aivar Kempi.

Ärikeskuse jaoks pla-
neeritud ala on mõtteliselt 
jagatud kolmeks: raudtee 
ja maantee vahelisele alale 
on planeeritud logistiline 
keskus, hulgilaod ja väike-
tootmine, jõeäärsele alale 
bürood. Ülejäänud alale on 
kavandatud suuremahuli-
ne ärikeskus, mis hõlmaks 
näiteks ehitus- ja mööb-
litööstust, masinaehituse 
toodangut. 

Ligikaudu 1800 
töökohta

„Kõigepealt on vaja kor-
da saada juurdepääsuteed, 
siis saab hakata ehitama la-
dusid, seejärel juba muud. 

Pärnu maantee, raudtee ning Vääna jõe vahelisele alale 
planeeritakse rajada ärikeskkonda

Läbirääkimised algavad 
nii Maanteeametiga kui ka 
elektrirongide ja bussiliini-
de peatuste osas seal piir-
konnas,“ kirjeldab Kempi 
ehitusjärjekorda ning mär-
gib, et Saue linna ja Laag-
ri aleviku vahelisele alale 
loodetakse avada uusi ron-
gipeatusi.

Volikogu maakomisjonis 
sai suure kriitika osaliseks 

kavandis ette nähtud kahe 
50 meetri kõrguse torni 
ehitamine. „Need on pigem 
arhitekti visioon ärikeskuse 
näost ning ka ainus või-
malik reklaampind maan-
teeäärses tsoonis,“ märgib 
Kempi ning kinnitab, et 
arendajad on avatud dia-
loogiks antud küsimuses.

Planeeringu kohaselt 
püütakse säilitada võima-

likult palju kõrghaljastust  
ning näiteks auto parkimi-
se pärast ei ole vaja puud 
maha võtta. „Äri ei saa teha 
ebamugavas keskkonnas,“ 
rõhutab Kempi. Detailpla-
neeringus on markeeritud 
ka jalgratta- ja kõnniteed, 
mis aitavad ellu viia raud-
tee ääres kulgevat visooni 
nö „jalgrattaga Laagrist 
Sauele“. 

Arendajad ei oska hetkel 
öelda kindlat arvu, kui pal-
ju inimesi ärikeskkonnas 
tööl käima hakkab. „Ot-
sest analüüsi ei ole tehtud, 
kuid hoone mahtude alusel 
võib prognoosida ligikaudu 
1800 töökohta kogu aren-
dusala hoonetes kokku. 
Parkimiskohtade miini-
mum on 4300, reaalne arv 
jääb 5000-6000 vahele. See 
on põhjus, miks hästitoi-
mivat ärikeskkonda ei saa 
ilma hea liikluslahenduseta 
teha,“ kinnitab Kempi.

Detailplaneering 
kooskõlastamisel

Ehitustegevuse ja hoone-
te rajamiseni on käia veel 
pikk tee, kuna esmalt tuleb 
läbida bürokraatlik ning ju-
riidiline kadalipp.

„Planeering on hetkel 
koostamisel ja kooskõlas-
tamisel maaomanike, Maa-
nteeameti jt asjassepuu-
tuvate institutsioonidega. 
Seejuures on kooskõlastu-
sed olemas planeerimisalal 
paiknevate maaomanikega, 
kuid peame teavitama ka 
neid naabereid, keda pro-
jekt mõjutab. Kui tehniline 
pool on valmis ja kooskõ-
lastused saadud, esitame 

detailplaneeringu vallava-
litsusele, kes korraldab pla-
neeringu avalikustamise. 
Üldplaneering näeb praegu 
ette vahetult raudtee ää-
res elamumaa. Kuna antud 
planeeringulahendus ei pea 
otstarbekaks raudtee äär-
de elamute rajamist ning 
kavandab ala ladude ja lo-
gistikale ja väiketootmise-
le suunatud hoonestusega, 
muudetakse üldplaneeringu 
seda osa ning planeeringule 
on vajalik ka maavanema 
heakskiit,“ kirjeldab Kem-
pi  reaalsele ehitustegevuse 
alustamisele eelnevat kee-
rulist protsessi ja kinnitab, 
et lõpliku heakskiidu peab 
planeeringule andma valla-
volikogu. 

Kui kõik laabub plaanipä-
raselt, alustatakse sügisel 
insenervõrkude (veeva-
rustuse ja kanalisatsiooni 
torustikud, teed jne) pro-
jekteerimise ja talvel nende 
ehitamisega. Kevadel, kui 
insenerivõrkudega varusta-
tus on piisaval tasemel ole-
mas, saab kruntidele hoo-
neid rajama hakata. Kempi 
rõhutas samas, et eeltoodu 
on optimistlik kava ning 
reaalsuses võib protsess ka 
rohkem aega võtta.

Innar Hunt

SUUREJOONELINE: Ärikeskuse jaoks planeeritud ala on mõtteliselt jagatud 
kolmeks: raudtee ja maantee vahelisele alale on planeeritud logistiline 
keskus, hulgilaod ja väiketootmine, jõe äärsele alale bürood. Ülejäänud 
alale on kavandatud suuremahuline ärikeskus 

24. märtsil avati Laagris 
Ida-Euroopa suurim kodu- 
ja aianduskeskus Hortes. 
Uues keskuses on 3500 
m2 kaubanduspinda, kus 
pakutakse kodu-, aia- ja 
vaba-ajakaupu nii aiaoma-
nikele kui ka korterielani-
kele. Aastas planeeritakse 
aianduskeskuses teeninda-
da üle 150 000 külastaja. 

“Hortese keskus on erili-
ne selle poolest, et pakume 
lisaks taimedele hulgaliselt 
kujundusideid ja valmis la-
hendusi koduaia või ruumi-
de sisustamiseks. Meil on 
olemas pidevalt muutuva 
väljapanekuga aastaaegu ja 
tähtpäevi kajastavad teema-
boksid,” selgitab uue kesku-
se kontseptsiooni AS Trigon 
Gardening tegevdirektor ja 
juhatuse liige Alo Ivask. 
Tema sõnul leiab kesku-
sest ka häid kingiideid ning 
tarvilikke kaupu suvilasse, 
maakodusse või matkale 
minnes.

Aianduskeskuse projek-
teerimisel on arvestatud 
olulisel määral taimede endi 

Laagris avati Ida-Euroopa suurim kodu- ja aianduskeskus

heaoluga. Kõikidele taime-
dele on loodud neile sobilik 
elukeskkond, kus on läbi 
täisautomaatse juhtimise ta-
gatud ühtlane temperatuur ja 
sobilik niiskus. Avar klaas-
hoone tagab taimedele mak-
simaalse naturaalse valguse. 

“Uues aianduskeskuses 
on võimalik tutvuda suuri-

ma valiku lilledega Eestis 
ja kogu Ida-Euroopas. Roh-
kem kui poole kogu keskuse 
üldpinnast hõlmavad lilled. 
Eriti suur valik on toalilli 
ja dekoratiivtaimi. Avamise 
hetkel on müügisaalis või-
malik valida 14 000 taime 
hulgast endale sobiv. Tai-
mede liike ja sorte on 1250, 

kaubanimetusi kokku aga 17 
000,“ räägib Raigo Raoos-
ve, AS Trigon Gardening 
juhatuse liige.

Modernse aianduskeskuse 
projekteeris ja ehitas Hol-
landi firma Thermoflor BV, 
kes on rajanud sadu sar-
naseid silmapaistvaid kes-
kuseid üle terve Euroopa. 

Hoone siselahendused ja vä-
lisala planeering on tellitud 
Kauss Arhitektuuribüroolt. 
Üldehitustööd tegi Celander 
Ehitus. Uues keskuses asub 
tööle 32 inimest.

Aianduskeskuse maksu-
museks kujunes 60 miljonit 
krooni. Esimesel tegevus-
aastal on prognoositav aas-

takäive 60 miljonit krooni. 
Ettevõtte juhtide sõnul on 
neil kasvuruumi piisavalt, 
sest Eesti iluaiandusel on 
turupotentsiaali ca 600 mil-
jonit krooni. Iluaianduse 
valdkond kasvab tervikuna 
aastas ca 25% tänu ala suu-
rele populaarsusele.

Innar Hunt

IDA-EUROOPA SUURIM: Laagrisse rajatud kodu- ja aianduskeskuses on pinda 3500 m2



Laagri Kooli 1. klassi vastuvõtt 
2006/2007

Laagri Kool (Veskitammi 22, Laagri, Saue 
vald) võtab 1. septembril  2006 1. klassi 
minevate õpilaste dokumente vastu 
15. märtsist -15. aprillini 2006  E-N  kell 
9.00-17.00 kooli kantseleis.
Palume esitada:
1. kirjalik avaldus (saadaval kooli kodu-
lehel  /dokumendid/ või kantseleis)
2.  sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud 
ärakiri
3. lapse seadusliku esindaja isikut tõen-
dava dokumendi ametlikult kinnitatud ära-
kiri
4. rahvastikuregistri tõend Saue vallast
5. lapse dokumendifoto (2 tk)

Täiendav info telefonil 6 517 633
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HOIA SÜDA TERVE
Südamenädala üritused Saue vallas 
17.-23. aprillil 2006
17. – 23. aprill on aeg, mil kutsume kõiki valla elanikke mõt-
lema oma südamele. Selle sooviga  korraldatakse nädala raa-
mes erinevaid tervislikke eluviise propageerivaid üritusi. Kõik 
üritused on tasuta. Kutsume teid osalema!
Projektimeeskonna nimel ning kõiki üritusele kaasaaitajaid 
tänades Lissi Kurg, haridus- ja kultuurinõunik, 654 1154, 
e- post: lissi.kurg@sauevald.ee

R 07.04 - Tervisekontrollipäev
10.30 Hüüru “Sügiskuld” ruumides dr. T. Nurmoja konsultat-
sioon, vererõhu ja kolesterooli mõõtmine.
E 17.04 – Avatud ujula päev Laagri ujulas kell 13.00-14.30 ja 
14.30-16.00
T 18.04 – Tervisekontrollipäev 
 9.00-10.30 Saue Vallavalitsuse töötajatele dr T. Nurmoja kon-
sultatsioon, vererõhu ja kolesterooli mõõtmine.   
11.00 Ääsmäe Pensionäride Ühenduses “Sügis” dr. T. Nur-
moja ja dr M. Palmi konsultatsioonid, vererõhu ja kolesterooli 
mõõtmine.
14.00 Vanamõisa Seltsimajas dr T. Nurmoja konsultatsioon, 
vererõhu ja kolesterooli mõõtmine.
K 19.04 - Südamepäev Laagri Koolis ja Ääsmäe Põhikoolis 
Kell 10.00 Laagri Koolis ja kell 12.00 Ääsmäe Põhikoolis 
Tagli Pitsi tervislik toitumine -  jogurtite, naturaalsete  mah-
lade, teraleiva ja -saia degusteerimine ja firmade poolne too-
tetutvustus.
K 19.04 - Tervisekontrollipäev 
10.00 Harku Hooldekodus dr T. Nurmoja konsultatsioon, ve-
rerõhu ja kolesterooli mõõtmine. Kaasatud  ka  ümberkaudse-
te külade elanikud.
13.00 Saue- Jõgisoo Haridusseltsis dr T. Nurmoja konsultat-
sioon, vererõhu ja kolesterooli mõõtmine.
N 20.04 -  Avatud treeningute päev Rahvaspordiklubis “Kuu-
se”              
16.00 - 17.30 sulgpall lastele
17.30 - 18.30 sulgpall harrastajatele
19.30 - 20.30 aeroobika (freestyle) treener Kaja Tuisk
R 21.04 – Eakate ja puuetega inimeste südamepäev Veskitam-
mi Kultuurikeskuses
• Tervitavad M. Klandorfi peotantsijad
• Südame- ja veresoonkonna haigustest räägib perearst dr. L. 
Kullamaa
• Südameravimitest ja loodusravi võimalustest annab ülevaate 
proviisor E. Tiru
• Kardioloog T. Nurmoja vastab küsimustele ning mõõdab ve-
rerõhku, veresuhkru sisaldust ning kolesterooli
• Toitumisspetsialist M. Lukken tutvustab toidulisandeid, mõõ-
dab vere rasvasisaldust ning kehamassi indeksit
• U. Saarmann annab ülevaate tervist käsitlevast kirjandusest 
ning perioodikast
• Enno Eriksoni ühemehebändilt laulud südamest ja sellega 
seotud muredest.
• Südamesõbralik kohvilaud
L 22.04 - Jüriöö jooks Maidla külas 
L 22.04 Avatud treeningute päev Rahvaspordiklubis “Kuuse”              
10.00 – 11.00 – tervisevõimlemine (sobib kõigile), treener Re-
naata Surva
P 23.04 – 11.00 Südamesõbralik perehommik Laagri Kultuu-
rikeskuses 
• Vererõhu mõõtmine
• liigutamine üheskoos -  aeroobikatreener Ingrid Van-Crujsen
• mängud
• üllatuskülaline
• tervislikud toidusoovitused 
13.00-14.30 kepikõnni algtõed ja praktika, treener Kaili Toom-
palu. Kel kepid olemas, võtke kaasa. Soovijatele keppide tasu-
ta laenutus kohapeal (15 paari).
Raamatukogudes (Laagri Vallaraamatukogu, Hüüru Külaraa-
matukogu, Ääsmäe raamatukogu) on väljapanek südametervi-
sega seotud kirjandusest. 
Ääsmäe Põhikoolis pakutakse südamenädala jooksul tervislik-
ku koolilõunat ning korraldatakse plakatite võistlus.
Laagri lasteaias toimuvad  nädala jooksul kõigis rühmades 
vestlused tervislikust toidust ja toitumisest. Tervishoiutööta-
ja mõõdab lastel vererõhku ning räägib ja selgitab..  V rühm 
läheb õppekäigule Järveotsa Perearstikeskusesse tutvuma pe-
rearstide tööga.  Lastele tulevad rääkima silma- ja hambaarst. 
Liikumisõpetaja räägib oma tundides liikumisest  ja kehalise 
kasvatuse vajalikkusest.  Toimub lasteaiatöötajate tervisenäita-
jate kontroll.  
Laagri Apteegis on väljapanek südamesõbralikest loodusravi-
mitest.  

Toimub aprillikuus
Veskitammi Keskus

01.04-30.04 Näitus
08.04 Vokaalansamblite festival “Veskitammi 
lauluratas 2006” 
13.04 Lastedisko
21.04 Südamepidu eakatele ja erivajadus-
tega inimestele
23.04 Perehommik
27.04 kell 10.00 lasteriiete müük ja vahetus 
+ avatud mängudetuba
28.04 Veiniklubi

Laagri Kool
05.04 Mihkel Mattiseni kontsert 
07.04 Lauajalgpalli turniir 
12.04 Näidendivõistlus 
17.04 - 21.04 Südamenädal 
19.04 Stiilipäev 
21.04 Lauajalgpalli turniir 
22.04 1. kl eelkoolipäev 
28.04 Lauajalgpalli turniir 

Ääsmäe Noortekeskus EXIT
29.04 Perepäev

Ääsmäe Raamatukogu
11.-13.04 Kursus Elukestev õpe: õppija 
ja õpetaja ühes isikus 

Maidla Külakeskus
22. 04 Jüriöö jooks

VASTUVÕTT ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI
Ääsmäe Põhikoolis on alanud eelkooli 
õpilaste registreerimine 2006/2007 õp-
peaastaks. Dokumentide vastvõtt 
toimub 31. maini tööpäevadel kell 
9.00-14.00. Registreerimisel esitada 
avaldus, lapse tervisekaart, sünnitun-
nistuse koopia.
Info telefonil 6 086 236 

Ääsmäe Põhikoolis on alanud 1. klassi 
õpilaste registreerimine 2006/2007 õp-
peaastaks. Dokumentide vastvõtt to-
imub 31.maini tööpäevadel kell 9.00-
14.00. Registreerimisel esitada avaldus, 
lapse tervisekaart, sünnitunnistuse 
koopia. 
Info telefonil 6 086 236 
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Rahvaspordiklubi “Kuuse” jalgpallurid Eesti Meistrivõistlustele
2000. a jaanuaris alus-
tati Kuuse  tänava 
spordihallis Laagri ja 
ümbruskonna noortega   
esimesi jalgpallitreeninguid. 

Vallavanema Mati Tartu 
ettepanekul asus treening-
tunde juhendama Eesti  
koondise eks-peatreener  
Uno Piir. 

Ühiselt seati eesmärgiks 
vanusele vaatamata kaasa-
ta kõik soovijad populaarse 
mängu õppimisele. Spordi-
halli olemasolu võimaldas 
talvel käivitada normaalse  
õppe-treeningprotsessi  ligi 

30 noorega. 
Staadioni puudumise tõttu 

paigaldati esimesel treening-
kevadel  Saue Vallavalitsuse 
abiga Redise tänava äärse-
le  põllule jalgpalliväravad, 
trennipoisid  rajasid saepu-
rust piirid ja ajutine mängu-
väljak oligi valmis.  Tolm ja 
pori peletasid jalgpallist ee-
male nii mõnegi noore, kuid 
jääjad said tugevamaks.  

Esimesed auhinnalised 
kohad saavutati Harjumaa 
noorte meistrivõistlustel ja 
mitmetel talvistel sisetur-
niiridel. Noori jalgpallureid 

on ühendanud ka igasuvi-
sed treeninglaagrid Klooga 
Rannas.

Järk-järgult on paranenud 
ka suvehooaja treeningtin-
gimused, kolm suve on har-
jutatud Hiiu jalgpallistaa-
dionil ja  eeloleval suvel on 
võimalus treenida juba oma 
kodustaadionil. 

Edukad esinemised mit-
metel turniiridel on seadnud  
klubile ka  uued väljakut-
sed.

Nüüd, kus poistest on sir-
gunud noormehed ja rohe-
line muru akna all, on aeg 

panna end proovile. 
Alanud aastal osalebki 

meie klubi  jalgpallimees-
kond Eesti Meistrivõistlus-
te IV Liiga Põhja tsoonis 
(osaleb 11 meeskonda) ja 
madalamate liigade karika-
võistlustel.  

Osavõtt Eesti meistrivõist-
lustest toob kaasa vähemalt 
22 võistlusmängu, kusjuu-
res 11 kodumängu  Laagri 
jalgpallistaadionil.

See, koos noortega teh-
tud otsus, toob klubile ja ka 
sportlastele märkimisväär-
seid lisakulutusi (staadio-

ni üür, varustus, transport, 
treeningtasud jne). 

Klubi ootab kõigilt vane-
matelt toetust ja   mõistvat 
suhtumist   oma laste õppi-
misse  ja sporditegemisse, 
sest jalgpall on võistkondlik 
mäng  ning mõne spordipoi-
si puudumine võistlustest 
ja treeningutest jätab jälje 
kogu meeskonna esinemi-
sele. 

Klubi tegeleb sponsorite 
otsimisega ja teeme koos-
tööd  Nõmme  Jalgpalliklu-
biga  „KALJU“.

Täname Saue Vallavalit-

sust  toetuse eest meie klu-
bile  ja  omalt poolt üritame 
anda oma panuse kodustaa-
dioni sportlikuks eluks. 

RSK „KUUSE“ kodu-
mängud toimuvad laupäe-
viti, algusega kell 12.00 
alljärgnevatel kuupäevadel: 
22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 
17.06, 29.07, 12.08, 26.08, 
02.09, 09.09, 23.09, lisaks 
29.06 kell 19.00, 23.08 kell 
19.00 ja 07.10 kell 14.00. 
Ootame rohkearvulist pub-
likut!   

LInda roop

02. aprillil  lõppesid Jõ-
geval  Eesti meistrivõist-
lused saalihokis noor-
tele. Kõige nooremas 
vanuseklassis (U-13) 
oli esindatud ka Ääsmäe 
võistkond Favoriit. Fi-
naalis alistati esmalt 
Saku Fortuuna 15 – 1 ja  

Ääsmäe noored on Eesti meistrid

       

* 6-10 aastastele lastele 
* Laagri vahetused (E-R kell 8.30-17.30):  

a) 12.06-16.06 

b) 19.06-23.06 

c) 26.06-30.06 

d) 3.07-7.07 

MIDA OODATA LAAGRINÄDALALT? 
* uusi sõpru ja palju mänge 

* lõbusaid olümpiamänge, kust ei puudu ka tuntud sportlane 

* vaprate pritsumeeste külastamist päästekompaniis 

* põnevat rongisõitu 

* teadmiste hankimist lastemuuseumis 

* oma võimete ja oskuste proovile panemist Tädu õpperajal  

…ja paljugi jätame veel üllatuseks ;-) 

* Hind  970 krooni 
* Hind sisaldab: 

- igapäevast lõunasööki ja õhtuoodet, 

- väljasõite Tallinna piires, 

- sissepääsupileteid, 

- kõiki meisterdus-, joonistus- ja  

mänguvahendeid laagri vältel. 

* Registreerimine ja info: 
- www.lasteklubi.ee 

- tel. 6796616 

          - lasteklubi@lasteklubi.ee  

PÄIKEST JA RÕÕMSATE SUVISTE  KOHTUMISTENI! 

otsustavas kohtumises 
Jäneda Spordiklubi tu-
lemusega 16 – 3. Kogu 
turniiri parimaks män-
gijaks tunnistati Kas-
par Kallion. Parimaks 
kaitsjaks nimetati  Roger 
Rehepapp. Võistkonda 
kuulusid veel Jaanus 

Kakk, Fred Tammiksalu, 
Tanel Kasenurm, Margus 
Alber, Mikk Türkson, 
Oliver Savi, Gert Jõgis, 
Magnus Altküla. 

jaanus KaLLIon

treener
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Lp. Saue valla korteriühistud,
Olete oodatud kolmapäeval 12. aprillil kell 18.30 
Saue valla korteriühistute ümarlaua kokkusaa-
misele Laagris Veskitammi Keskuses.
Päevakord:
1. Elu kvaliteet korterelamus oleneb majan-
duskuludest – haldus, hooldus, küttekulud, re-
mondifond jne
2. Toimetulek võlglastega
Saue valla korteriühiStute ümarlaua juhatuS

03. märtsil toimus jär-
jekordne lastedisko, kus 
diskoriks oli tõusev koolid-
iskor-täht Eke Taavi koos 
abilisega. Polegi vast muud 
lisada, kui ootame kõiki lapsi 
taas diskole, mis toimub 13. 
aprillil, meie majas. Algus 
kell 17.00 nagu ikka tavaks 
saanud.

Veel olete kutsutud osa 
saama märtsi kuus Lii Päh-
kel-Mällo näitusest „ÕN-
NESOOV”.  Võimalus oma 
kodu ehtida eelmainitud 
kunstniku maalidega, tulge 
vaatama, oma silm on kun-
ingas! 

14. märtsil on teatavasti 
Emakeelepäev, meie tähis-
tasime Harjumaa Noorkot-
kaste ja Kodutütardega 
seda 17.märtsil, reedel, 
meie maja väikeses saalis. 
Külas oli luuletaja Contra 
isiklikult, kes rõõmustas 
meid kõiki oma vaimukate 

Veskitammi Kultuurikeskuse 
tegemistest märtsikuus 

luuletustega. Samas rää-
kis Turba Gümnaasiumi 
emakeelõpetaja Merike 
Tsupsman meile lühidalt 
emakeelepäeva olemusest, 
tähtsusest ja sisust. Toimus 
emakeelepäeva temaatiline 
viktoriin, parimad said auh-
innatud. Kirjutasime ise ko-
hapeal ka luuletusi, kaetud 
oli pidulaud. 

16. märtsil toimus Laagri 
Koolis korraga 2 muusi-
kaüritust „Harjumaa lau-
lulaps 2006” Saue valla 
eelvoor ning „Laagri kooli 
laululind 2006”. Osalesid 
Saue valla lauluhuvilised 
lapsed ja nende juhenda-
jad. 22 ja 23 aprillil to-
imub Keilas „Harjumaa 
Laululaps 2006” finaal, 
kuhu pääsesid Saue vallast 
edasi igast vanuseklassist 2 
paremat, hoiame neile kõik 
koos pöialt. (Vanuseklasse 
oli kokku kuus). Žüriisse 
kuulus teiste hulgas ko-

halik tuntud eesti muusik 
Karl Madis, kes esitas õhtu 
lõppedes ühe laulu oma 
repertuaarist. „Laagri koo-
li laululind 2006” üritus 
toimus sellel aastal esma-
kordselt, kuid see laulu-
võistlus muutub kindlasti 
traditsiooniks. Auhinna said 
3 paremat laululast, kolmest 
vanuserühmast. Ootame ro-
hket osavõttu järgmise aasta 
laste  lauluvõistlustest.

20.03 võttis Veskitammi 
Kultuurikeskus vastu keva-
det. Üritust aitasid läbi viia 
Sirje Liiv ja Mall Mets. Koos 
laste ja emade, isadega lug-
esime luuletusi, kuulasime 
kevademuusikat, tegime ise 
muusikat, laulsime, mängi-
sime ringmänge ning maa-
lisime. Üritus oli mõeldud 
eelkõige pisipõnnidele, kuid 
kohal olid ka veidi vanemad 
osalejad. Osalejate nägud-
est võis välja lugeda tõesti 
seda, et kevad on ikka ja 

30. märtsil toimus Viimsi 
Huvikeskuses Eesti Seku-
saaltervise Liidu poolt kor-
raldatud teatrifestival tee-
mal  “AIDS/HIV - müüdid 
ja tegelikkus”.  Festivalist 
võttis osa ka Ääsmäe Põ-
hikooli näitering etendus-
tega “Üksi inimeste seas” 
ning “Mu süda valutab, 
mu poiss”. Kokku osales 
Viimsis sel päeval 12 trup-
pi erinevatest koolidest. 
Lõpuks valiti žürii poolt 
6 parimat truppi, kes esi-
nevad 5. mail õpilaskon-
verentsil “Armastuse ter-
viseks”. Siis selgitatakse 

Ääsmäe kool esines 
edukalt teatrifestivalil 

ühtlasi etendustest parim.  
Kuue finalisti hulka sai 

ka Ääsmäe Põhikooli esi-
tatud Juhan Viidingu luu-
letuste põhjal kirjutatud 
etendus “Mu süda valutab, 
mu poiss”. Tublideks esi-
nejateks olid Tomas Tib-
bing, Siim Sanglepp, Mikk 
Jüristo, Katiliina Pilder, 
Kerttu Vetema, Triin Ta-
rand ja Eerik Paal. 

Nüüd tehakse ettevalmis-
tusi 5. maiks, et edukalt 
esindada oma kooli kon-
verentsil “Armastuse ter-
viseks”.

LIIna VaguLa

alati meile teretulnud.

20-24.03 toimus koostöös 
Laagri kooliga kevadine 
„Linnalaager 2006”  Osale-
jaid oli nagu sügisesegi 
laagri puhul üsna palju, 
kokku 27 last. Koos spor-
tisime, ujusime, käisime 
snowtubing’us -lumerõn-
gastega laskumisel Nõm-
mel. Kätt said proovida 
ka Megazon’is ehk nn sõ-
jamängus Tartu maanteel, 
uisutasime Premia jäähallis 
ning tegime muudki huvi-
tavat. Päev algas kell 08.30 
ja kestis kella 14.00-15.00 
ni, peale laagrit läksid kõik 
lapsed koju. Laagri lõpus 
nagu ikka said paremad kii-
ta ja autasu osaliseks, kuid 
ka kõiki teisi lapsi peeti 
meeles tänukirja ja meen-
ega. Ootame kõiki soovi-
jaid taas juba sellel suvel 
laagrisse. Oodake täpsemat 
informatsiooni!

rIIna uuK

17. märtsil toimus Ääs-
mäe Põhikoolis Yehudi 
Menuhini 90. sünniaasta-
päevale pühendatud MUS-
E hommik, mida  korral-
datakse traditsiooniliselt 
2. ja 3. veerandi lõpul. See 
on üles ehitatud töötuba-
del, mille lapsed saavad 
enamasti ise valida. Oleme 
püüdnud töötoad seostada 
muusikaga (seekord oli 
looduspillide valmistami-
ne, mängud-laulumängud, 
tantsutuba jm) Varem on 
olnud keraamikatuba, kus 
valmistati savikellukesi 
või savivilesid. Varem on 
lapsed töötoas õppinud 
“lusikaid mängima”. See 
on omalaadne unarusse 
vajunud vana rütmipilla, 
tantsitud torupilli, kandle 
saatel, tutvutud eesti rah-
vapillide mängudega ja 
viimasel ajal ka meister-
datud.

Alustanud oleme ala-
ti plokkflööditoaga, kuna 
kõik algklassi lapsed õpi-
vad folklooritunnis seda 
pilli. See on hea võimalus 
harjutada õpitud palu, et 
siis edaspidi koos suure 
pillikoorina mängida. Sel-
lise pillikoorina on lapsed 
esinenud mitmel aastal 
Mustamäe Noortekeskuse 
kevadkontserdil ja muidu-
gi oma koolis.

Sel aastal esmakordselt 
aitasid hommikut läbi viia 
Tallinna Ülikooli magist-
riõppe muusikaüliõpilased 
tulevased (mõned juba 

tegev-)muusikaõpetajad. 
Nendele oli see ettevõt-
mine, kus nad pidid töö-
toa kava ja mängud ette 
valmstama, praktiliseks 
arvestuseks mängu peda-
googika kursuse raames.

Y. Menuhhini sünniaas-
tapäeva tähistamiseks kor-
raldasime kõigis MUS-E 
koolides omaloomingu 
võistluse. Samal hommi-
kul mängisid (oma loo 
konkursile esitanud) lap-
sed oma pala süntesaatori 
saatel sisse videolindile, 
millest tahame kevadeks 
välja anda kas DVD või 
video (koos Audentese 
kooli laste lugudega).

tIIna seLKe

Innar Hunt

MUS-E hommikul meisterdati ja mängiti pille
MUS-E projekti algatajaks oli väljapaistev viiuldaja, dirigent 
ja ühiskonnategelane Yehudi Menuhin. Ta pidas oluliseks, 
et kõik lapsed, sõltumata elukohast ja majanduslikest võima-
lustest saaksid tegeleda muusikaga, selle kõige erinevamates 
vormides. Selle nimel kutsus ta üles tuntud muusikuid, kunst-
nikke, tantsijaid, näitlejaid tulema kooli ja tegelema lastega.
Y. Menuhin asutas ka  Euroopa Muusikanõukogu ja algatas 
rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise 1. oktoobril. 
Y. Menuhini sünnist täitub 22.aprillil  90.aastat.

INDIAANLASED: Margo, Tarvo ja Arti maskeersid 
end värvilisteks indiaanlasteks

ABILISED: Hommikut aitasid läbi viia Tallinna Ülikooli magistriõppe
muusikaüliõpilased.

Vanamõisa Seltsimaja on 
nüüd populaarsust kogu-
mas seminaride korralda-
misega. Juba mitmes semi-
nar viidi läbi meie majas 
viimase paari kuu jooksul. 
Inimestele meeldib tulla 
vaatama, kuidas meil siin 
asjad käivad, ja mida meie 
oleme oma külas teinud. 
Meil on ju siin selline tore 
ja rahulik kant, ilus loodus 
ja linnamürast eemal. 

Meie loengusaali mahub 
ära 20-30 inimest, esialgu 
meil küll vajalikke vahen-
deid omapoolt pakkuda 
pole, aga lähiajal plaanime 

Seminarid Vana-
mõisa Seltsimajas

omale soetada data pro-
jektori ja muu vajaliku. Et 
seminaride korraldamine 
ikka oleks täitsa tasemel. 

Ka on meil olemas köök, 
saame pakkuda inimestele 
kohvipause ja soovi korral 
ka korraliku sooja sööki. 

Vajadusel saab kasutada 
ka internetti, selleks on 
meil olemas arvutiklass 
(tuba) ja lähiajal saab sinna 
ka täiesti uued arutid soe-
tatud. Igatahes meie majas 
jätkub tegevust suurtele ja 
väikestele. 

KüLLIKI saar

KÕIGILE LASTELE, KES TE OLETE 
VANUSES 

7-12 ELUAASTAT 

                  OLETE OODATUD   

      VESKITAMMI  

LASTEDISKOLE 
KOHAPEAL SAAB OSTA NÄKSI JA JUUA 

KÄTT SAAB PROOVIDA NOOR DISKOR 

TULGE TANTSIMA JA TE EI KAHETSE!!! 

                   13. APRILLIL, NELJAPÄEVAL

                      ALGUS KELL 17.00 

                       PILET 10.- 

VÕTA KAASA SÕBER JA HEA TUJU!!!! 
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lühidalt

Kohila valla Hageri muu-
seum otsib kontakti kõigiga, 
kes on tegelenud Hageri ki-
helkonna ajaloo uurimisega 
või kellel on materjale ki-
helkonna ajaloo, tähtsünd-
muste või tuntumate inimes-
te kohta.

Samuti ei ütle me ära aja-
loolist huvi äratavate eseme-
te pakkumistest, oodatud on 
apteegivarustus ja -inventar, 
eriti assisteerimis- ja defek-
teerimisseadmed.

 Kontakt: 53839124  Vik-
tor Stern

HagerI muuseum

aita uurida Hageri 
kihelkonna ajalugu

Vallavanem Mati Tartu ja 
abivallavanemad Tiit Talvi 
ja Priidu Kalbre kohtusid 
24. märtsil Tallinna linnapea 
Jüri Ratasega. Arutlusel oli 
tasaarvelduse võimalus Tal-
linna huvikoolides käivate 
Saue valla laste ning Laagri 
Koolis käivate Tallinna laste 
suhtes. Lepiti kokku, et an-
tud küsimusega tegelevad 
Priidu Kalbre ja Tallinna 
abilinnapea Kaia Jäppinen.

Teiste teemadena käsitleti 
Juuliku-Tabasalu tee aren-
dust,  bussiliini nr 18 piken-
damist Tänassilma tehno-
külla, kus koos Saku valla ja 
Tallinna juhtidega loodetak-
se leida parim lahendus nii 
meile kui Tänassillale. 

Pääsküla jõe puhastamise 
osas avaldas linnapea oma-
poolset toetust ning edaspidi 
tuleb läbirääkimisi pidada 
Tallinna Keskkonnametiga.

Innar Hunt

vallajuhid kohtusid 
Tallinna linnapeaga

Saue vallal uus 
veebileht

Märtsikuust alates on hu-
vilistele avalikustatud Saue 
valla uus veebileht endisel 
aadressil:www.sauevald.ee 

Veebileht on läbinud nii 
välise kui sisulise värs-
kenduse, kusjuures erilist 
tähelepanu on pööratud ko-
dulehe struktuuri lihtsusta-
misele. 

Veebilehe kujundus ja si-
suhalduse programm soeta-
ti Artaxis OÜ-lt.

Dokumentide ja õigus-
aktide leidmise hõlbusta-
miseks seotakse veebileht 
lähipäevil dokumendihal-
dussüsteemiga Amphora, 
mille kaudu on kodanikel 
võimalus tutvuda kõigi val-
la avalike dokumentidega.

Lähiajal on veebilehel 
võimalus rakendada ka  
foorum, gallup, otsingu-
mootor jm lisarakendused.

Innar Hunt

Uued maaüksuste 
nimed Saue vallas 
Metsatuka	 Püha
Haava	 Püha
Kase			 Püha
Lepa	 	 Püha
Kuuse		 Püha
Männi		 Püha
Bastioni	 Püha
Vana-Uuetoa	Püha
Vahi		 	 Vatsla
Indreku	 Vatsla
Mäe-Indreku	Vatsla
Lepalehe	 Vatsla	
Haraka	 Maidla
Tammoja	 Maidla
Kasela	 Maidla
Männimäe	 Maidla
Liivaku									Maidla
Tammiku	 Kiia
Lepiku-Mäepealse	Tuula
Ees-Soone	 Tuula
Uus-Suurekivi	Alliku
Raini			 Hüüru
Heiki	 	 Hüüru
Metsaveere			Jõgisoo
Toominga	 Jõgisoo
Jõevahe	 Laagri

Laagris       23. märts 2006 nr 005 

Koolilõuna hinnavahe kompenseerimise kord 

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2 ja § 22 

lg 1 p 8 alusel. 

§ 1. Üldsätted 
(1)Määruse kehtestamise eesmärgiks on tagada tasuta koolilõuna põhiharidust 

omandavatele Saue valla kodanikele. 

(2) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

1) õpilane – põhikooliharidust omandav isik, kelle elukohaks Eesti 

Rahvastikuregistri andmetel on Saue vald; 

2) hinnavahe – koolilõuna maksumus, mida ei hüvitata riigieelarve 

vahenditest. 

(3) Igal õpilasel on õigus oma koolilõuna hinnavahe kompenseerimisele Saue 

valla eelarvest. 

§ 2. Hinnavahe kompenseerimine 
(1)Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud kompensatsiooni taotlemiseks esitavad  teiste 

omavalitsuste, välja arvatud Saue linna, koolides õppivate õpilaste vanemad 

või eestkostjad vabas vormis taotluse Saue Vallavalitsuse 

lastekaitsespetsialistile. 

(2)Taotluses märgitakse: 

1) õpilase nimi ja isikukood; 

2) õpilase kool ja klass. 

(3)Saue valla lastekaitsespetsialist esitab laekunud taotluste alusel vastavale 

koolile õpilaste nimekirja, mille alusel kooli toitlustaja esitab arve Saue 

Vallavalitsusele.  

(4)Paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud kompensatsiooni taotlemiseks esitavad Saue 

valla ja Saue linna koolides õppivate laste vanemad või eestkostjad vabas 

vormis taotluse koolile. 

(5)Kool esitab nimetatud taotluste alusel kooli toitlustajale õpilaste nimekirja, 

mille alusel kooli toitlustaja esitab arve Saue Vallavalitsusele. 

§ 3. Rakendussätted 
(1) Määrus jõustub alates 1. aprillist 2006. 

(2) Määrus avaldatakse elektroonilises Riigi Teatajas. 

Indrek Tiidemann 
Saue Vallavolikogu esimees 

Eelnõu ettekandja sotsiaalkomisjoni esinaine Lehte-Hilja Kullama. 

Laagri                                                                                   07.märts  2006 nr 020   

Saue valla 2006.aasta eelarvest makstavate 

sotsiaaltoetuste summade kinnitamine  

Võttes aluseks Saue Vallavolikogu 28.veebruari 2002 määruse nr 32 “Sotsiaaltoetuste 

määramise ja maksmise kord Saue vallas” p 11.4 ning “Halduskohtumenetluse 

seadustiku” § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1, Saue Vallavolikogu 

o t s u s t a b :

1. Kinnitada Saue valla 2006.aasta eelarvest makstavad sotsiaaltoetuste summad 

järgnevalt: 

1.1 sünnitoetus 5000.- krooni 

1.2 matusetoetus   1500.- krooni 

1.3 kasuperetoetus  1500.- krooni kuus 

1.4 ravimitoetus   500.- krooni aastas 

1.5 hooldustoetus    400.- krooni kuus 

1.6 esmakordselt kooli minevalapse toetus    500.- krooni 

1.7 koolilõputoetus   500.- krooni 

1.8 jõulutoetus   200.- krooni  

1.9 puuetega inimeste toetus 1500.- krooni aastas 

2. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2004. a otsus nr 111 

“Saue valla eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste summade suuruste 

kinnitamine”. 

3. Avaldada käesolev otsus Saue valla ajalehes “Koduvald” ja Saue valla 

veebileheküljel. 

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus kolmekümne päeva jooksul 

arvates otsuse teatavakstegemisest. 

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 

Indrek Tiidemann 

Saue Vallavolikogu esimees 

Kui Taani kuningas Val-
demar II ja piiskop Albert 
1218. aastal olid Eestimaa 
omavahel ära jaganud, asu-
tas kuningas oma võidu 
kindlustamiseks ja kindla 
tugipunkti loomiseks ka uue 
linna – Taani linna (Tallinna) 
-  ehitamist eestlaste Linda-
nise linnuse kohale. Varsti 
lahkus kuningas oma pea-
jõududega Tallinnast ja jättis 
asehaldurina kohale Lundi 
peapiiskopi Andreas Sunese-
ni (Sunepoja).

Andrease ülesandeks jäi 
seni alistumata maa võitmine 
Taani krooni alla ning elanik-
konna pööramise ristiusku. 
Ägedates lahingutes eestlas-
tega õnnestus taanlastel oma 
parema varustuse tõttu vallu-
tada Tallinna lähim ümbrus. 

Saue valla külade esmamainimisest 
möödub tänavu 765. aastat

Nüüd võisid nad viia lõpule 
ka Andrease tööülesande tei-
se osa – elanikkonna ristimi-
se. 

Ristimist teostasid Taani 
preestrid, kes väljusid Tal-
linnast mitmes grupis ja eri-
nevates suunades. Teekon-
nal külastati kõiki külasid, 
märgiti seal üles küla nimi, 
suurus adramaades ning küla 
valdaja nimi.

Vomentaga (Keila) kihel-
konda külastasid kaks Taa-
ni preestrite gruppi. Kokku 
viidi ristimine läbi 59 külas 
ning läbiti 289 kilomeetri 
pikkune teekond.

Ülestähendused koondati 
üheks tervikuks, selle redi-
geeris 1241. aastal Tallinna 
piiskop Thorkill ning nii ku-
junes väärtuslik ajalooürik 

Eestimaa vallutusaja kohta 
– Taani hindamisraamat ning 
see asub Taani Riigiarhiivis 
Kopenhagenis.

Mati Mandeli koostatud 
„Taani hindamisraamat Har-
jumaa vanimatest küladest“ 
on 1990. aastal Harju Muu-
seumi poolt rotaprindil ära 
trükitud.

Väga heaks allikaks mui-
nasajast kuni 1944. aastani 
Keila kihelkonnast, Saue val-
last ja ka teie kodukohast, on 
Julius Põldmäe uurimus, mis 
ilmus 1993. aastal ja on kät-
tesaadav valla raamatukogu-
des. Paljudel on see ka kodus 
olemas. Raamat väärib taas 
ülesotsimist, sest käesoleval, 
2006. aastal möödub ena-
musel Saue vallas asuvatel 
küladel nende esmamaini-

misest 765. aastat. Loetle-
me need, mis on ära toodud 
Taani hindamisraamatus: 
Aila, Ääsmäe, Jõgisoo, 
Hüüru, Kiia, Vanamõisa, 
Pälu, Pääsküla, Tuula, Ko-
kuta, Valingu ja Vatla. Ära 
on toodud ka 2 adramaaga 
Vankumäe talu Koppelman-
ni mõisa järgi. Seal on prae-
gu ainult mägi.

Oma külade  esmamaini-
mist on varem juba tähista-
nud 10 aastat tagasi Ääsmäe 
(koos Tagametsaga), kus pai-
galdati Allkülas mälestuskivi, 
ja 5 aastat tagasi ka Jõgisoo. 
Jõgisool koostati küla (küla, 
kool, haridusselts, rahvamaja 
ja raamatukogu) ajaloo koh-
ta arhiivides olemasolevatest 
materjalidest kroonikad ja 
pildistati kõik küla elamud 

ja kohtuti majavaimudega. 
Pildid koondati ühte albu-
mi, kusjuures iga talu juurde 
märgiti ka selle elanikud ala-
tes 1925. aastast kuni 2001. 
aastani. Teiste külade kohta 
info puudub.

Ääsmäe külal on pooleli 
oma ajaloo kogumine ja kir-
japanek alates 1945. aastast.

Saue vallas on planeeritud 
26. augustil korraldada kü-
lade päev. Vallas olevast 16 
külast on üle kümnel külal 
põhjust tähistada oma esma-
mainimist 1241. aastal.

Oleks mõtekas  küladepäev 
siduda selle temaatikaga, kus 
iga küla saaks tutvustada 
oma ajalugu. Muidu toimub 
üritus ürituse pärast ilma mõ-
testatud sisuta.

aIno LeHtmets

Aprillikuu üritused 
Trahter Hüüru Veskis
1. aprill – Seelikukütid.
6. aprill – küünlavalguse õhtu elava 
muusikaga.
8. aprill – PS Troika.
13. aprill – küünlavalguse õhtu elava 
muusikaga.
15. aprill – Valuveljed.
20. aprill – küünlavalguse õhtu elava 
muusikaga.
22. aprill – Uno Kaupmees.
27. aprill – küünlavalguse õhtu elava 
muusikaga.
29. aprill – Väikeste Lõõtspillide 
Ühing

 Info tel. 6071430
 e-post: info@hyyruveski.ee
 www.hyyruveski.ee

Hüüru Veski otsib 
suvehooajaks järgnevaid 
töötajaid:

Kalagrillija
Kahvapoiss
Ettekandja
Nõudepesija/koristaja

   Kontakt:

Paldiski mnt 351, Hüüru 
küla Saue vald Harjumaa
Tel: 56911278; 5040934
info@hyyruveski.ee
www.hyyruveski.ee

POTTSEPA TÖÖD

Kamin ahjud, plii-
did, soemüürid, 
korstnad.

Telef: 56- 484-951

E-mail: 
toomas.kriisa@mail.ee

  OSTAME KINNISTUID
 
MAAD.MAJAD.SUVILAD 
      
OU IROLIN  
TEL. 50 46 333 
6 510 900
alex@irolin.ee
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Otsime kindlatele kli-
entidele arenduseks so-
bivaid maatükke. 
Reet Vellend
Tel.  56 637 115
Nest Properties OÜ
Tel.  +372 6999 595
Fax: +372 6999 590
reet@nestland.com 

Keskkonnaministeeriu-
mi Harjumaa Keskkon-
nateenistus  teatab, et on 
heaks kiitnud „Tehniline 
abi T11 Tallinna ringtee ja 
T8 Tallinn-Paldiski maa-
ntee rekonstrueerimiseks” 
eelprojekti keskkonnamõju 
hindamise programmi. Pro-
jekti eesmärkideks on T11 
Tallinna ringtee ja T8 Tal-
linn-Paldiski maantee üm-
berehituse ettevalmistamine 
arvestades perspektiivset 
liiklussagedust ja  arenguva-

jadusi ning teede vastavusse 
viimiseks EL-i standardite 
ja normidega; liiklusohu-
tuse ja teekeskkonna pa-
randamine; ummikute ja  
teekasutajate kulude vähen-
damine; ning EÜ poliitika 
teostamine, eriti transpordi 
ja üleeuroopaliste võrkude 
arendamisel. Projekti raa-
mes koostatakse Tallinna 
ringteele, Tallinn-Paldis-
ki maanteele eelprojektid. 
Eelprojektid arvestavad va-
jadusega tulevikus laienda-

„Tehniline abi T11 Tallinna ringtee ja T8 Tallinn-
Paldiski maantee rekonstrueerimiseks” eelprojekti 

keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine Teatame teile, et  riigi-
kogus on 26. oktoobril 
2005 vastu võetud maare-
formi seaduse muutmise 
seadus (avaldatud RT I, 
17.11.2005, 61, 476, jõus-
tunud 27.11.2005), milles 
on ära määratud tähtajad 
maa erastamise toimingute 
läbiviimiseks. Sätestatak-
se kindlad tähtajad, mille 
jooksul peab isik tegutsema. 
Kui isik ei tee seaduses sä-
testatud tähtaja jooksul va-
jalikke toiminguid, kaotab 
ta maa erastamise õiguse.

Kõikidele isikutele, kellel 
olid erastamise toimingud 

Lugupeetud Saue valla 
hoonete omanikud

pooleli, saadeti vastavasi-
suline tähitud kiri selgitus-
tega. Isikutel, kes pole veel 
vallavalitsusega ühendust 
võtnud, et erastamistoimin-
gutega edasi minna, tuleks 
seda kiiresti teha.

Täiendavat  informatsioo-
ni saab valla maaosakon-
nast. Vastuvõtuajad – es-
maspäeviti 8.00 – 12.00 ja 
14.00 – 16.00, kolmapäe-
viti  8.00 – 12.00 ja 14.00 
– 18.00, telefonid – maa-
nõunik 6541134, maakor-
raldaja 6541148, statistik 
6541149.

maaosaKond

da maanteed neljarealisteks 
ja rajada eritasandilised 
liiklussõlmed, kogujateed 
ja samuti kergliiklusteed 
(jalgratturitele ja jalakäija-
tele). Eelprojekti valmides 
koostatakse detailne tehni-
line projekt valitud lõiku-
dele. Sama projekti raames 
koostatakse ka eelprojekt 
plaanitavale Keila ringteele. 
Arendajaks ja otsustajaks 
on Maanteeamet (Pärnu 
mnt. 463a, Tallinn; kon-
taktisik Andres Brakmann, 

tel:6119357), keskkonna-
mõju hindamise läbiviijaks 
OÜ Hendrikson & Ko (Rae-
koja plats 8, Tartu; vastutav 
täitja keskkonnaekspert 
Juhan Ruut, tel:5516423, 
litsentsi nr. KMH-0070). 
Keskkonnamõju hindamise 
programmi ja programmi 
heakskiitmise otsusega saab 
tutvuda tööpäevadel Harju-
maa keskkonnateenistuses 
Tallinnas, Viljandi mnt. 16 
(kontaktisik Ly Jalakas, tel: 
6722495).

03. aprillil varastati Alliku 
külas Tootsi teel põlluma-
jandustehnikat. Kahju on 
202 000 krooni.

30. märtsil varastati Alli-
ku külas Uuetoa teel sõidu-
autolt neli velge koos rehvi-
dega. Kahju on 20 000.

29. märtsil kella 20 ajal 
varastas 25-aastane Kristo 
Laagri alevikus Pärnu maa-
ntee kauplusest 385 krooni 
väärtuses alkoholi. Mees 
peeti kinni ja kaup tagastati 
poele.

27. märtsi õhtupoolikul 
varastasid 25-aastane Inna 
ja 25-aastane Natalja Laag-
ri alevikus Pärnu maanteel 
kauplusest 5 597 krooni 
väärtuses kosmeetikat. Var-
gad peeti kinni ja viidi po-
litseiosakonda.

24. märtsi öösel varastati 
Laagri alevikus Veskitam-
mi tänavale pargitud kaubi-
kust makk.
põHja poLItseIprefeKtuur

Saksa tootja ADDINOL 
tütarfirma Eestis Addinol 
Mineralöl Marketing OÜ 
korraldab aprillist novemb-
rini laiaulatusliku kampaa-
nia, mille käigus loositakse 
iga kuu välja üks soojamaa-
reis kahele, seega kokku 
seitse reisi 14 inimesele. 
Esimene õnnelik paar sel-
gub juba juuni alguses. Li-
saks reisidele saab igal nä-
dalal üks õnnelik mootoriõli 
ostja 1000-kroonise kinke-
kaardi Sportlandilt või Aave 
autokaupadelt.

Kampaania kestab 10. 
aprillist 31. novembrini 
ning selles osalevad kõik, 
kes ostavad   kampaaniasil-
diga varustatud ECO Light 
või ECO Synth neljaliitrise 

Addinol viib sinu ja su sõbra 
soojale maale

kanistri. Kampaanias osale-
mine on lihtne ja võiduvõi-
malus on vägagi suur, sest 
õlikanistreid ostetakse ju 
arvuliselt vähem kui nt leiba 
või saia.

Et reisil üksinda igav ei 
hakkaks, saadab Addinol 
soojale maale ka võitja 
kaaslase. Võidureisi korral-
dab Novatours.

ECO-sarja mootoriõlid, 
mis kampaanias osalevad, 
sobivad ideaalselt kõikidele 
sõiduautode ning kaubikute 
bensiini-ja diiselmootorite-
le. ECO Light on täissün-
teetiline õli, mille viskoos-
sus on 5W – 40; ECO Synth 
on poolsünteetiline 10W 
– 40 viskoossusega mooto-
riõli. Täpsem info õlide ja 

POLITSEIKROONIKA

Tänases kiires ühiskon-
nas on informatsiooni kät-
tesaadavus üks olulisemaid 
tegureid, mis mõjutab meie 
elu. Nii ka uudised. Lehe 
uudised ei ole oma olemu-
selt küll kõige kiiremad, aga 
hea oleks neid lugeda juba 
hommikukohvi kõrvale.

Express Post on ajakirjan-
duse tellimuste vastuvõtu ja 
kojukande firma, mis tegut-
seb juba aastast 1997. Alates 
maikuust võtame ajalehtede 
Postimees ja SL Õhtuleht 
varahommikuse kojukande 
enda hooleks ka Saue val-
las. Meie kolme osapoole 
koostöö tulemusena peaksid 
värsked lehed jõudma Teie 
postkasti kella 7-ks. 

Varahommikune, kiire 
lehe kohaletoimetamine 

Värsked uudised kohvi kõrvale!
on oma olemuselt natuke 
teistsugune protsess, kui 
päevane kojukanne. Juba 
täna teeme ettevalmistusi 
kojukande ladusaks kor-
raldamiseks, kontrollime 
tellijate andmeid, aadresse. 
Lehe tellijatel palume kind-
lasti oma postkastid kor-
ralikult märgistada. Olgu 
selleks siis korterinumber 
või maja number koos ni-
mega, juriidilistel isikutel 
firma nimi. Vastasel juhul 
ei saa me kindlustada pos-
ti õigeaegset ja korrektset 
kohalejõudmist. Kindlasti 
palume kõigil lehetellijatel 
üle vaadata oma postkasti 
lukustus. Lahtine, katkine 
postkast on meeldiv ahvat-
lus varahommikustele pika-
näpumeestele.

Iga uus asi tahab natuke 
harjumist ja sissetöötamist. 
Öeldakse, et tegijal juhtub. 
Võib juhtuda ka meil, et 
kõik ei laabu kohe esime-
sest päevast täpselt nagu 
plaanitud. Palume juba ette 
lehetellijatelt vabandust, kui 
käivitamisel esineb tõrkeid. 
Lehe kiirel kohalejõudmi-
sel mängivad rolli nii trü-
kiprotsess, ilmastik, teed, 
kui ka inimesed. Tegureid, 
mis mõjutavad on palju ja 
vahest juhtub, et mõni lüli 
annab järgi. Igast ebakõlast 
ajalehe kättesaamisel palu-
me meid koheselt teavita-
da meie klienditeeninduse 
telefonil 666 2534. Ainult 
koos saame asjad korda ja 
värsked lehe Teie hommi-
kukohvi lauale.

sVen suurraId

kampaania kohta on kirjas 
kanistrite etikettidel.

Eestis on ADDINOLi 
määrdeaineid müüdud juba  
14 aastat. Selle ajaga on 
ADDINOLi turuosa kasva-
nud 30 protsendini ning on 
tuntuim ja ostetuim õlimark 
Eestis. 

“Soovitan julgelt osta 
ADDINOL õlisid, sest li-
saks võimalikule reisi- ja 
kinkekaardi õnnele võidate 
kindlasti saksa kvaliteedi, 
mis on saavutatud pikaaja-
lise kogemuse ja uusimate 
tehnoloogiate tulemusel,” 
ütleb  Urmo Aava, Eesti 
lootustandvaim noor ralli-
täht, maailma JWRC üks 
tippsõitjatest.. 

maarja VIItmann

Mitmed kodanikeühendu-
sed on viimaste aastakümne-
te jooksul hoiatanud inimesi 
selle ohtliku kemikaali eest ja 
palunud riikidel üle maailma 
keelustada selle kasutamine 
või allutada see rangele kont-
rollile.

Dihüdrogeenmonooksiid 
on värvitu, lõhnatu ja mait-
setu keemiline ühend, mis, 
kuigi kontrollitud ja õige-
tes tingimustes suhteliselt 
ohutu, põhjustab igal aastal 
tuhandete inimeste surma. 
Enamus neist surmadest on 
põhjustatud DHMO juhusli-
kust sattumisest kopsudesse, 
kuid ühendi ohud ei piirdu 
sellega!

Pikaajaline kokkupuude ni-
metatud aine tahke vormiga 
põhjustab tõsiseid kahjustusi 
kudedele. Kemikaali seede-
trakti sattumine põhjustab 
tugevat higi- ja uriinieritust 
ning vahel ka turseid, iivel-
dust ja oksendamist. Sõltu-
vusse sattunu jaoks tähendab 

DHMO kadu organismist 
kindlat surma.

Dihüdrogeenmonooksiid:
- on oluline happevihmade 

koostisosa;
- põhjustab „kasvuhoonee-

fekti“;
- võib põhjustada ränki põ-

letushaavu;
- tekitab erosiooni;
- põhjustab paljude metal-

lide korrosiooni ja roosteta-
mist;

- võib põhjustada elektri-
katkestusi ja vähendab moo-
torsõidukite juhitavust;

- on avastatud ka lootusetu-
te vähihaigete organismist.

DHMO-d on leitud pea-
aegu igas ojas, jões ja järves 
nii Euroopas kui ka Eestis. 
Reostus aga on globaalne - 
ainet on leitud isegi Antarkti-
ka jääs. DHMO on viimastel 
aastatel tekitanud ulatuslikku 
kahju keskkonnale, inimo-
mandile ja majandusele kogu 
maailmas. 

Hoolimata hädaohtudest, 

kasutatakse dihüdrogeenmo-
noksiidi sageli

- lahusti ja jahutina tööstu-
ses;

- tuumaelektrijaamdes ja 
kiirgustegevuse juures;

- tulekustusvahendina;
- mitmetes julmades loom-

katsetes;
- pestitsiidide levitamisel. 

Isegi pärast pesemist jäävad 
tooted saastunuks selle kemi-
kaaliga;

- põllumajanduses. Kuigi 
see suurendab märkimisväär-
selt paljude kultuuride saa-
gikust, satub see ka lõpptoo-
dangu koostisesse;

- rämpstoidu ja ka alkoholi 
tootmisel.

Firmad juhivad suuri kogu-
seid DHMO-d jõgedesse ja 
merre, ning võimalused nen-
de takistamiseks puuduvad, 
kuna selline tegevus on siia-
ni legaalne. Mõju loodusele 
on tohutu, ning seda ei saa 
kauem ignoreerida!

Euroopa Liit on keeldunud 

selle kahjuliku kemikaali 
tootmist, levitamist ja kasuta-
mist piiramast, viidates „selle 
tähtsusele ühenduse majan-
duses“. Tõepoolest, lisaks 
eraettevõtetele kasutatakse 
seda ulatuslikult mitmete 
riikide sõjatööstuses, eks-
perimenteerides muuhulgas 
meetoditega selle kontrolli-
miseks ja kasutamiseks sõja-
olukorras. Kümneid tehaseid 
varustatakse sellega tonnide 
viisi läbi keeruka maa-aluse 
jaotusvõrgu. Paljud varuvad 
seda suurtes kogustes kasu-
tamiseks.
VEEL POLE LIIGA HILJA!

Kodanikeühendused, kes on 
eeltooduga sarnaseid avaldu-
si levitanud vastaspoolkeral, 

on kogunud märkimisväärse 
hulga allkirju. Loodetavasti 
ei kuulunud Sina nende hul-
ka, kes lasksid end koolitar-
kust unustades lolliks teha. 
Dihüdrogeenmonooksiid 
ehk divesinikoksiid ehk 
H2O on rahvakeeli nimelt 
tavaline vesi.

Et siiani on paraku ka 
meie koduriigis ja -vallas 
informatsioonist tihti puu-
dus, võimaldades oma-
korda vähese olemasoleva 
moonutatud või suisa paha-
tahtlikku esitamist, soovib 
toimetus kõigile ja kõikjale 
alati rahulikku ja kriitilist 
suhtumist, külma verd ja 
selget pead.

Kuu nali - Keelustagem dihüdrogeenmonoksiid !
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22. APRILLIL MAIDLA KÜLAS

Suur Jüriöö Jooks 2006

Lastejooksud vanusegruppides kuni 8 aastased ja 9-12 aastased.
Registreerimine kohapeal.

Teatejooks võistkondadele (5 meest, 3 naist).
Registreerimine hiljemalt 20. aprillini tasuta e-posti
aadressil mairepent@hotmail.com või telefonil 55 95 98 46.

Jäta võistkonna nimetus, kapteni nimi, küla, kontakttelefon.

Kohapeal registreerimine 100 krooni võistkonna kohta.

Info 55 95 98 46 Maire

-ERIAUHINNAD KÕIGE
STIILSEMATELE VÕISTLEJATELE!

-Basic Jelly Bänd
-Esinevad tantsutrupid
VIOOLA VEENUS ja CAROLINA

-Ühisvõimlemine
-Line tants
-Loterii ja näomaalingud
-Kaitseliit jagab suppi
-Töötab puhvet

Pärinurme Aespa

Maidla

Ääsmäe
Roobuka

Kiisa

Metsanurme

Tagametsa

Laagri Apteek Kunstnik Mall Mets Laagri IlusalongPeasponsor

ÜRITUS ON TASUTA!
BUSSIDE SÕIDUGRAAFIK

Keskkonnaminister 
peatas AS-i Steri kiir-
gustegevusloa muut-

miseks algatatud 
avatud menetluse

Keskkonnaminis te r 
Villu Reiljan peatas AS-
i Steri kiirgustegevusloa  
muutmiseks algatatud 
avatud menetluse seoses 
ministri otsusega algata-
da AS-i Steri kavandatava 
tegevuse keskkonnamõju 
hindamine. 

K e s k k o n n a m õ j u 
hindamise ja keskkon-
n a j u h t i m i s s ü s t e e m i 
seaduse kohaselt tuleb 
keskkonnamõju hinnata, 
kui kavandatav tegevus 
toob eeldatavalt kaasa 
olulise keskkonnamõju. 

Antud juhul peetakse 
keskkonnamõju olu-
liseks, kuna see võib 
hädaolukorras eeldata-
valt seada ohtu inimese 
tervise ja heaolu. Kuigi 
hädaolukorra esinemise 
tõenäosus on väike, ei ole 
olulise keskkonnamõju 
esinemise risk olemasol-
evatel andmetel siiski 
selgelt välistatud. Kes-
kkonnamõju hakatakse 
hindama kiiritusrajatise 

praegusest asukohast läh-
tudes, kuna ehitise asu-
koha valiku hindamine 
ei kuulu Keskkonnamin-
isteeriumi, vaid kohaliku 
omavalitsuse pädevusse.

Keskkonnamõju hinda-
mine võtab keskmiselt 
aega kuni 4 kuud, mis-
järel valmistab ministee-
rium ette ministri otsuse 
eelnõu AS-i Steri kiirgu-
stegevusloa muutmise 
või sellest keeldumise 
kohta, võttes arvesse läbi-
viidud keskkonnamõju 
hindamise tulemusi. Min-
istri otsuse eelnõu pan-
nakse välja avalikkusele 
tutvumiseks, millest an-
takse täiendavalt teada 
peale keskkonnamõju 
hindamist. Keskkon-
namõju hindamine on 
menetlus, milles avalik-
kusel on samuti võimalik 
osaleda.

Lisainfo:
Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi 
keskkonnakorralduse ja 



Õnnitlused kõige 
pisematele vallakodanikele!
RoNald-RalF  SaMMal     
23.02.2006      Ääsmäe  küla
lIISa  aRUSTE                   
26.02.2006        alliku küla
JooNaS     vIlU                  
28.02.2006        laagri alevik
GERMaN  TaMBRIKaS        
01.03.2006      alliku küla
KRISTJaN  vESINGI             
06.03.2006      laagri alevik
RaSMUS  TIlK                                
                        Ääsmäe küla
RaSMUS  vaINoMÄE          
09.03.2006        laagri alevik
SIIM  JÕGISalU                   
10.03.2006       Pällu küla
JoHaNNa  vIlSoN               
20.03.2006       Hüüru küla
MaRII-HElEEN  MÄGEdI       
21.03.2006      laagri alevik

Väljaandja: Saue Vallavalitsus                        
Toimetus: Saue Vallavalitsus Veskitammi 4,         Toimetus ei võta endale vastutust reklaamide ja
Laagri alevik, 76401 LAAGRI                              kuulutuste sisu eest.
E-mail: koduvald@sauevald.ee                             Järgmine Koduvald ilmub 9. mail. Reklaam 
Toimetaja: Innar Hunt                                            ja kaastööd palun saata toimetusele 4. maiks

KodUvald                                              Saue valla sõnumileht

Meie hulgast lahkunud

VASSILI  LISEISKI                
22.08.1952 - 22.03.2006
ELMAR  EVERT                    
10.11.1944 - 23.03.2006
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REET VELLEND  pakub usaldus-
väärset ja professionaalset kinnisvara 
ostu-müügi vahendusteenust.
Mob. +372 56 637 115
Endla 9,  10122 Tallinn
Tel. +372 699 9595
Fax: +372 699 9596
E-post: info@nestland.com
www.nestland.com
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Laagri Ehitusmarket 
pakub tööd
müüjale 
kassapidajale
CV palume saata aadressil Paldiski 
mnt. 33a Keila 76606, 
E-mail: devest@ehitusmarket.ee
Info tel 6747 450

Katusetööd
kivikatused, valtsplekk-katused, 
lamekatused, profiilplekk-katused, 
sarikatööd, katuseaknad, vihma-
veesüsteemid ja lisatarvikud
Katusematerjalide müük

www.kindelkatus.ee
Harjumaa Pikamäe tee Aila 76401            
Telefon: 5010945
Faks: 6717660
E-post: kindelkatus@hot.ee

Kasemäe tall vajab tööle 
TALLIMEEST.

Tööaeg päevas 3-4 tundi. 
Palk kokkuleppel.
Asume Vanamõisa külas, 
Saue raudteejaama lähedal.

Tel. 5159151 
E-mail:kasemae@hot.ee

Ostan elamu ehitamiseks kuni 5 
ha maatulundusmaad Aila, 
Jõgisoo, Koppelmaa, Valingu või 
Vanamõisa külas. Tel 5044051, 
virko@werke.ee   
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Jaanus Pikani tutvustas 23. märtsi vallavolikogu istungil joonist, mis kirjeldab inimesele surmava 
koobalt-60 doosi seost kaugusega allikast.

SPORTLIKUD: Saue valla esindus saavutas Lool toimunud Harjumaa omavalitsuste talispordi-
päevadel 11. koha. Parimaks tulemuseks jäi kombineeritud teatevõistluse 2. koht.


