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Saue valla sõnumileht

Vallas tähistati jõulupühi ja aastavahetust

TÄNA LEHES

Jõulukuul oli kõikjal üle Saue valla
märgata tavapärasest suuremat sagimist
ning kõrgendatud meeleolu. Koduvald
heidab pilgu, kuidas tähistati jõulupühi
ja aasta lõppu Veskitammi kultuurikeskuses, Maidla külas ning Vanamõisa Seltsimajas.

Millal ja miks kaotab
maa erastamise õiguse?
Lk 2
Volikogu kehtestas reklaamimaksu
Lk 3

Maidla küla tegus aastalõpp
11. detsembril kogunesid Maidla küla
lapsed ja lapsevanemad tähistama kolmandat adventi. Koos kaunistati seltsimaja ruumid. Põhiliseks materjaliks kasutati õlgi, millest valmistati jõulusokke,
lumememmesid jne. Seltsimaja kaunistamiseks oli ka mitu põhjust.
16. detsembril toimus eakate jõulupidu.
Tänu Maire Pentikaineni heale korraldusele oli külla kutsutud valla sotsiaalnõunik Mare Jallai, kes kohapeal jagas
jõulutoetusi ning kaetud oli ka jõululaud.
Laste jõulupidu toimus 25.detsembril.
Viimati tähistati jõulupidu (nääre) 28.
aastat tagasi. Pidu algas väikese eeskavaga. Külla oli kutsutud jõuluvana. Lapsed
pidid enne kingikotti kättesaamist esinema. Tänu headele sponsoritele oli kaetud
jõululaud.
Ene Mitt tänab korraldajate poolt kõiki
abilisi, üritustest osavõtjaid ning sponsoreid, kelleks olid Aivar Kontus- Mõisa
talu, Toomas Träss- Ato talu, Ervin Koppel- Jänesmaa talu, Aavo Mitt- Sillaotsa
talu ning AS Balsnack International Holding.

Pildimeenutusi valla
jõulukuu üritustest
Lk 4
Valla aukodanik Julius
Põldmäe tähistas 95. sünnipäeva
Lk 5

Maidla küla laste etteasteid ootav jõuluvana koos abilistega

Saue valda kerkib
esimene valgusfoor

Lk 6

Kirjasaatjad Saue vallast - Eesti Rahva Muuseumi abilised
Lk 7

Vanamõisa Seltsimaja ärkas
taas jõulukuul
Pärast pikka ja pimedat vaikust Vanamõisa Seltsimajas, täitus maja jõulukuul
taas lõbusa sagimisega.
Pikaleveninud remont hakkas lõpusirgele jõudma ning otsekohe asusid
usinad päkapikud majas jõulumeeleolu
looma ning pidustusi korraldama.
22. detsembril leidiski aset aasta esimene jõuluüritus – Memme-taadi jõulupidu.
Lõbusad ja kõbusad memmed-taadid tulid kohale lausa mitmest külast - nii jalgsi
kui autodega, üks uhkem kui teine - kokku
oma mitukümmend pidulist. Jõulurõõm
silmades ning jõulurahu südametes istuti
lauda piduroogi maitsma. Niigi ülevat
meeleolu aitas veelgi ülevamana hoida
ansambel SOL, kes ühtlasi õhtut juhtides
viis memmede-taatidega läbi vahvaid
mänge, viktoriine, ühislaulmist ning tantsupõrandalt ei puudunud kergejalgsed
tantsupaaridki.
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Vanamõisa küla üldkoosolek

Vanamõisa stiilipeole “Külarahvas ennemuiste“ tuli vahvates kostüümides rahvast
kokku Vanamõisa, Püha ja Alliku küladest ning kaugemaltki.
Sedaviisi lõbusalt veetsid meie kandi
eakad oma klubiga Vanamõisa Seltsimajas aasta viimase kokkusaamise päeva.
27. detsember Laste jõulupidu
Taas kord täitus Selstimaja laste kilgete
ja naeruga. Terve saalitäis väikesi
särasilmseid jõuluvana ootusest ärevil
külaelanikke oli tulnud jällegi seltsimajja jõulusid tervitama. Teatritrupp Kehra
Nukk esitas lastele lõbusa jõuluetenduse
ning loomulikult saabus peole ka kauaoodatud Jõuluvana. Salmid, loetud ning kin-

gipakid käes, suundusid lapsed üheskoos
maiustusi nautima ning Jõuluvanaga
laulma ja mängima.
Sissejuhatus jõuludesse oli selleks aastaks tehtud. Rahuliku südamega mindi
kodudesse päris jõulupäeva ootama, sest
Jõuluvana oli ju juba liikvel.
29. detsember Stiilipidu “Külaravas
ennemuiste”
Jätkub lk 4

12. veebruaril, kell 18.00 Vanamõisa
Seltsimajas
Päevakorras:
•Vastavalt reglemendile ja külavanema
statuudile Külavanema valimine.
•Saue valda ja Vanamõisa küla elu
puudutavad küsimused - vastavad vallaametnikud.
•Vanamõisa külas toimuv ja toimunud.
•Muud jooksvad küsimused.
MTÜ Vanamõisa Küla
PS! Külavanema kandidaatidel palume
ühendust võtta Vanamõisa Seltsimaja
juhatajaga
Tel: 5010494 Kristel Kuimet
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ARVAMUS
Tõde volikoguliikmete töötasust
Detsembrikuises vallalehes oli pikalt
juttu volikogu tegemistest. Oli ka põhjust,
sest vahepeal jäi ajaleht pea kaks kuud ilmumata ning uus volikogu oli vahepealsel
ajal hulga õigusakte vastu võtnud. Üks
oluline ebakõla vajab siiski selgitamist.
Nimelt kirjutatakse 14. detsembri ajalehe 4. küljel muuhulgas ka seda, et volikogu võttis vastu otsuse 10. oktoobri otsuse muutmise kohta “Tasu määramisest
ja maksmisest”. Inimkeeli tähendab see
seda, et eelmine volikogu oli kehtestanud
volikogu liikmetele, esimehele ja komisjonide esimeestele ühed tasumäärad
(kompensatsioon volikogus tehtava töö
eest) ning volikogu uus koosseis pidas
vajalikuks varasemat otsust muuta ja
kehtestada uued tasu suurused.
Ajalehes on toodud ka kokkuvõte minu
sõnavõtust volikogus selle päevakorrapunkti arutamisel. Kurb on aga see, et
lehe toimetaja ei ole raatsinud kulutada
leheruumi eelnõu lahtiseletamisele ning
on trükki andnud vaid eelnõu suhteliselt
kantseliitliku pealkirja, selle järel koheselt minu sõnavõtu kokkuvõtte ja hääletamistulemused.
Selline sisuliselt lahti kirjutamata ja toimetamata infoedastus jätab lehelugejale
väära mulje justkui oleks volikogu võtnud vastu otsuse volikogu liikmetele tasu
MITTE määramise kohta.
Tegelikkus on aga teistsugune.
Nimetatud eelnõu sisu oli järgmine:
maksta volikogus tehtava töö eest tasu
– volikogu esimehele 7500.- krooni kuus,
aseesimehele 4000.- krooni kuus, komisjonide esimeestele (kuus alalise komisjoni esimeest) 3000.- krooni kuus, volikogu
(liht)liikmele 1500.- krooni kuus ja komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed 750.- krooni kuus. Seega oli eelnõu
sisu väga selge – tasustada volikogu liikmete ja volikogu komisjoniliikmete tööd.
Minu seisukoht, mille volikogus esitasin,
oli teistsugune. Olin (ja olen ka praegu)
seisukohal, et volikokku valitud isikud on

vabatahtlikult olnud valmis volikogus vallarahva hüvanguks tegutsema, mistõttu
neile tasu maksma ei peaks. Kuna volikogu esimehel, aseesimehel ja komisjonide esimeestel on aga teistest oluliselt
rohkem kohustusi ning ka vastutus suurem, leidsin, et nende tööpanus tuleks siiski kompenseerida, küll mitte nii suures
ulatuses kui eelnõus esitati. Seepärast
pakkusingi välja lahenduse vähendada
nendele makstavat tasu eelnõus esitatuga
võrreldes poole võrra.
Seega – mina olin tasu lõpetamise ja
osalise vähendamise poolt. Volikogu võttis aga vastu otsuse sellisel kujul nagu
see eelnõuna oli esitatud – määrates volikoguliikmetele tasud sellises ulatuses
nagu eelpool kirjas. Eelnõu hääletamistulemused on eelmises lehes küll esitatud
kuid ajalehekontekstis ei kajasta olukorra
tegelikku pilti. Reaalsus on selline – 13
volikoguliiget, kes hääletasid otsuse-eelnõu poolt toetasid sellega volikoguliikmetele tasu maksmist. Hääletamisel oli üks
volikoguliige otsuse vastu, see olin mina.
Seega – mu ettepanek, tasu mitte maksta,
ei leidnud toetamist ja vastavalt vastuvõetud otsusele saavad volikogu liikmed
tasu just sellises ulatuses nagu eespool
öeldud – 7500.-; 4000.-; 3000.-; 1500.krooni.
Kui juba rahast jutt, siis väikene täpsustus eelmises lehes kirjutatule veel. Volikogu võttis tõesti vastu otsuse vallavanema
töötasu palgaastme kohta, nagu lehes kirjas. Paraku ei selgu ajalehest, mis on selle
palgaastme sisu. Vallavanem Mati Tartu
ei saa oma töö eest mitte umbmäärast ja
tavakodanikule arusaamatut palgaastet,
vaid väga reaalset, igakuist palka. Selle
suuruseks on vastavalt kehtestatud palgaastmele 23 500.- krooni.
Nende näidete taustal esitaksin lehetoimetajale väikese palve – otsuste sisu ja
dokumentide kantseliiti edaspidi lugeja,
vallakodaniku jaoks rohkem avada.
OLAV KRUUS
volikogu liige

Saue vallas iive jätkuvalt positiivne
Saue vallas sündis 2005. aastal 89 uut
ilmakodanikku, samas kui surmasid registreeriti 49. Mõlemad antud numbrid
on langenud võrreldes 2004. aastaga, mil
sündis 98 last ja suri 52 valla kodanikku.
2005. aastal registreeriti Harju
Maavalitsuse perekonnaseisuosakonna
andmetel Harjumaal 1320 sündi. See on
31 last enam kui 2004. aastal ning sündivus on jätkuvalt tõusuteel ja iive positiivne.
2005. aasta jooksul sündis Harjumaal
poisse 667 ja tütarlapsi 653. Kõige rohkem lapsi sündis möödunud aastal Viimsi
vallas 171, Maardu linnas 121, Harku
vallas 113, Rae vallas 99 ja Saku vallas
90.
Esmasündinuid oli 542, teisi lapsi 507,
kolmandaid 185, neljandaid 55, viiendaid
12, kuuendaid 8, seitsmendaid 6, kaheksandaid 3. Ühte perre sündis üheksas laps
ja ühte üheteistkümnes laps. Sündis ka 13
kaksikutepaari.
Populaarsemad poisi nimed olid Oliver,
Rasmus, Joosep, Kaspar, Martin ja Mattias.Tüdrukute nimeks pandi enim Maria,

Sandra, Elisabeth, Emma, Liisa ja Darja.
Huvitavatest nimedest said tüdrukud endale Kail, Lissel, Lana, Liisbel, Loretta,
Evilin, Zlata, Sära, Rati, Rakel, Romili,
Mirteli, Mia Tiare, Birke Mirell ja ÕieEti.
Poistele pandi eriliseks nimeks Harle,
Trevor, Horret, Klemet, Ekke, Efrem, Lukas, Dorian, Tarko, Platon, Vesse, Renso,
Jon-Mark, Adrian Hanley, Morgan-Morris ja Artur-Mihk.
2005. aasta jooksul koostati kokku 1091
surmaakti, mehi suri 486 ja naisi 605.
Lahkunute keskmine vanus oli 72,5 aastat.
Mehed elasid keskmiselt 67,5 ja naised 77
aastaseks.
Innar Hunt & Harju Maavalitsus

Saue vald maksab sünnitoetust
5000 krooni.
Eelduseks on, et üks vanem
on olnud 6 kuud Saue valla
registris

Maareformi seaduse muutmise seadusega
kehtestatud tähtajad
27. novembril 2005.a jõustus maareformi seaduse muutmise seadus (edaspidi:
MSMS), mille eesmärgiks on määrata
erinevate toimingute läbiviimiseks tähtajad ning sätestada nimetatud tähtaegadest
mittekinnipidamise õiguslikud tagajärjed.
Kuna maareform on kestnud juba 14 aastat, siis on igati põhjendatud efektiivsed
vahendid reformi lõpetamiseks. Kuivõrd
ehitise või selle osa vallasasjana võõrandamine on võimalik kuni 2006. aasta 1.
märtsini, on oluline, et ehitiste alune maa
saaks maareformi käigus kinnistatud.
Eelkõige puudutavad muudatused maa
erastamise õigustatud isikute toiminguid. Kui seni ei ole erastamise õigust
omavale isikule üldjuhul erastamiseks
vajalike toimingute tegemiseks tähtaegu
kehtestatud, siis sellise kitsaskoha MSMS
likvideerib. Sätestatakse kindlad tähtajad,
mille jooksul peab isik tegutsema. Kui isik
ei tee seaduses sätestatud tähtaja jooksul vajalikke toiminguid, kaotab ta maa
erastamise õiguse.
Kui kaua saab esitada maa ostueesõigusega erastamise avaldusi?
27. novembril 2005. a jõustunud muudatustega kehtestatakse maa ostueesõigusega erastamise avalduste esitamise
lõpptähtajad, mis on seotud ehitise või
selle osa vallasasjana võõrandamise võimaluse lõppemisega 2006. aasta 1. märtsil. MSMS ei ennistatud erastamise tähtaegu ning seetõttu saab erastamise avaldusi
esitada vaid isik, kes omandab ehitise vallasasjana ning ehitise eelmine omanik ei
ole maa ostueesõigusega erastamise avaldust esitanud. Nimetatud isikutel on õigus
maa ostueesõigusega erastamise avaldus
esitada kolme kuu jooksul pärast ehitise
omandamist, kuid mitte hiljem kui 2006.
aasta 1. märtsil. Ehitise teenindamiseks
vajaliku maa erastamiseks tuleb ehitise
vallasasjana omandanud isikul avaldus
esitada hiljemalt 2006. aasta 1. juunil.
Seega pärast 2006. aasta 1. märtsi ei saa
enam taotleda maa erastamist ehitise teenindamiseks vajalikust maast suuremas
ulatuses.
Katastriüksuse moodustamise tellimiseks on kehtestatud kolmekuuline
tähtaeg
Maa erastamine eeldab isikupoolset
tegutsemist. Kuivõrd katastriüksuse moodustamiseks tellimuse esitamine on maa
taotleja ülesanne, on maa erastamise
menetluse venimise vältimiseks nimetatud
toimingu teostamiseks kehtestatud tähtaeg.
Muudatuste kohaselt on erastamise õigust
omav isik kohustatud esitama litsentseeritud maamõõtjale tellimuse katastriüksuse moodustamiseks kolme kuu jooksul
kohaliku omavalitsuse poolt koostatud
ostueesõigusega erastatava maa piiride
kulgemise ettepaneku saamisest.
Kuna praktikas on paljudel juhtudel
maa erastamine soikunud just isiku tegevusetuse tõttu, siis näevad muutmise
seaduse rakendussätted ette, et kui isik
on piiride kulgemise ettepaneku saanud
kohalikult omavalitsuselt enne muudatuste jõustumist (so enne 27.11.2005), tuleb
tellimus katastriüksuse moodustamiseks
esitada kolme kuu jooksul muudatuste
jõustumisest arvates, so 2006. aasta 27.
veebruariks. Sama tähtaja jooksul on kohustatud katastriüksuse moodustamise
tellimuse esitama maareformi seaduse
§ 231 ja § 232 alusel põllumajandus- ja

metsamaa erastamise õigust omavad isikud, kes ei ole vastavalt maa erastamise
korraldaja poolt tehtud ettepanekule seni
nimetatud tellimust esitanud.
Maa ostu-müügilepingu sõlmimisele
on kehtestatud tähtajad
Paljudel juhtudel on maa erastamise
menetlus soikunud seetõttu, et isik ei tule
maa ostu-müügilepingut sõlmima. Seetõttu on seadusandja pidanud vajalikuks
kehtestada tähtaja ka nimetatud toimingu
tegemiseks. Maa ostu-müügileping tuleb
sõlmida kolme kuu jooksul maa erastamise
otsuse jõustumise või enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast arvates.
Kui maavanem on maa ostueesõigusega erastamise korralduse vastu võtnud
enne muudatuste jõustumist (so enne
27.11.2005), antakse erandina erastamise õigust omavale isikule õigus sõlmida
maa ostu-müügileping seitsme kuu jooksul muudatuste jõustumisest, so hiljemalt
2006. aasta 27. juunil. Seitsmekuuline
tähtaeg on rakendatav ainult maa ostueesõigusega erastamise korral. Muudel
juhtudel, st piiratud või avalikul enampakkumisega või vaba põllumajandus- ja
metsamaana erastatava maa puhul, tuleb isikul maa ostu-müügileping sõlmida
kolme kuu jooksul muudatuste jõustumisest arvates, so hiljemalt 2006. aasta 27.
veebruaril, kui seadusega ei ole sätestatud varasemat tähtaega.
Kes tähtaegselt ei toimeta, kaotab maa
erastamise õiguse
Kui isik ei esita erastamise avaldust,
ei telli katastriüksuse moodustamist või
ei sõlmi maa ostu-müügilepingut muudatustega sätestatud tähtaegade jooksul,
ei ole tal võimalik saada maa omanikuks
maareformi käigus. Kui erastamise õigust
omav isik ei tee tähtaegselt maa erastamiseks vajalikke toiminguid, kaotab ta
maa erastamise õiguse ja maa erastamise
menetlus lõpetatakse. Juhul kui maal asub
ehitis, jäetakse ehitise teenindamiseks
vajalik maa riigi omandisse ja maale
seatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud
korras hoonestusõigus ehitise omaniku
kasuks.
Maa tagastamise nõudeõiguse pärijale
kehtestatud tähtaeg
Maa tagastamise nõudeõiguse pärimise
regulatsiooni lisatakse maa tagastamise
nõudeõiguse pärinud isiku kohustus esitada pärimisõiguse tunnistus kohalikule
omavalitsusele üheksa kuu jooksul arvates pärandi avanemisest. Kui pärimisõiguse tunnistust tähtaegselt ei esitata, siis
tagastamise menetlus lõpetatakse ning
kompenseerimise menetlust ei alustata.
Kui pärand on avanenud enne MSMS
jõustumist (so enne 27.11.2005), peab
nõudeõigust pärima õigustatud isik või
nõudeõiguse pärinud isik esitama pärimisõiguse tunnistuse kohalikule omavalitsusele üheksa kuu jooksul muudatuste jõustumisest, so hiljemalt 2006. aasta
27. augustil.
Palume kõikidel isikutel arvestada
maa erastamiseks kehtestatud tähtaegadega ning teostada vajalikud toimingud.
Samuti kutsume üles maa tagastamise
nõudeõiguse pärinud isikuid pöörduma
notari poole pärimisõiguse tunnistuse
saamiseks, et oleks võimalik see tähtaegselt esitada maa asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.
Maa-amet
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Ülevaade Saue Vallavolikogu 22. detsembri istungilt
1.
Reklaamimaksu kehtestamine
Taivo Põrk tutvustas määruse eelnõud
ja tegi ettepaneku suurendada eelnõu § 1
lõikes 5 määratletud haridus-, spordi- ja
tervishoiuasutuste vahetuks läheduseks
loetavat tsooni, kus oleks keelatud lahja
alkohoolse joogi reklaam, 50 meetrilt
krundipiirist 100 meetrile krundipiirist.
Eero Kaljuste tegi ettepaneku keelata
igasuguse alkohoolse joogi reklaam kogu
Saue valla territooriumil.
Taivo Põrk vastas, et ettevõtlusvabaduse selline piirang oleks ilmselt vastuolus põhiseadusega. Kuressaare Linnavolikogu määruse sätte, millega sääraseks
vahetuks läheduseks loeti kogu linna territoorium, on Riigikohus Õiguskantsleri
ettepanekul tunnistanud põhiseadusega
vastuolus olevaks.
Eero Kaljuste tegi ettepaneku suurendada keelutsooni 300 meetrile krundipiirist.
Ettepanek võeti vastu 15 poolthäälega.
15 poolthäälega võeti vastu Saue Vallavolikogu 22. detsembri 2005 a määrus
nr 013 “Reklaamimaksu kehtestamine”
2.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Priidu Kalbre kandis ette otsuse eelnõu
ja märkis, et maatükkide kasutamiseks
konkreetset nägemust veel pole, kuid
tegemist on maatükkidega, mis on lähemate aastate perspektiivis vajalikud valla
infrastruktuuri arendamiseks ning tuleks
seepärast sotsiaalmaana reserveerida
munitsipaalomandisse.
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 119 “Maa munitsipaalomandisse taotlemine”.
3.
Teemaa katastriüksuse omandamine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 120 “Teemaa
katastriüksuse omandamine”.
4.
Seisukoha andmine kinnisasja
omandamise taotlusele
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 121 “Seisukoha andmine kinnisasja omandamise taotlusele”.
5.
Kinnistu Karasma II katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 122 “Kinnistu
Karasma II katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”.
6.	Alliku küla Klaokse 3 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine
14 poolt- ja 1 erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 123
“Alliku küla Klaokse 3 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
7.	Alliku küla Saueaugu VI ja Marja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Tiit Talvi kandis ette eelnõu ja märkis, et
Saueaugu VI kinnistu detailplaneering on
algatatud 2002. ja Marja kinnistu detailplaneering 2003. aastal.
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 124 “Alliku küla
Saueaugu VI ja Marja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”.
8.
Hüüru küla Metsatuka 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 125 “Hüüru küla
Metsatuka 2 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine”.
9.
Koppelmaa küla Lubjaahju 2
kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Taivo Põrk selgitas, et volikogu saab

oma otsusega määrusest erandeid teha
üksnes juhul, kui selleks on määruses
võimalus ette nähtud. Piirang, mille kohaselt minimaalne ehituskrundi suurus
Koppelmaa külas on 1 ha, on kehtestatud Saue Vallavolikogu 24. märtsi 2005
määrusega nr 002 “Saue Vallavolikogu
26. juuni 2003 aasta määruse nr 015
“Saue valla ehitusmäärus” muutmine” ja
jõustunud 1. aprillil 2005. Sama määruse
rakendussätetes on sätestatud, et käesolevat määrust ei rakendata detailplaneeringutele, mis on algatatud enne 01.
aprilli 2005. Koppelmaa küla Lubjaahju
2 kinnistu detailplaneering on algatatud
12. oktoobril 2004, seega praegu ehitusmäärusest erandit ei tehta.
11 poolt- ja 4 erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 126
“Koppelmaa küla Lubjaahju 2 kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine”.
10. Püha küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 127 “Püha küla Lepiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
11. Püha küla Tamme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 128 “Püha
küla Tamme kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine”.
12.	Vanamõisa küla Suurevälja tee
31 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
14 poolt- ja 1 vastuhäälega võttis Saue
Vallavolikogu vastu otsuse nr 129 “Vanamõisa küla Suurevälja tee 31 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
13. Saue Vallavolikogu 22. mai 2003
otsuse nr 030 “Kinnistute Vae 14 ja Vae
16 detailplaneeringu kehtestamine”
muutmine
15 poolthäälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 130 “Saue Vallavolikogu 22. mai 2003 otsuse nr 030 “Kinnistute Vae 14 ja Vae 16 detailplaneeringu
kehtestamine” muutmine”.
14. Saue valla esindajate ning nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu
16.oktoobril 2005 valitud Saue Vallavolikogu volituste ajaks
14 poolthäälega valiti esindajateks Rein
Riga ja Priidu Kalbre ning asendajateks
Olav Kruus ja Tiit Talvi.
Saue Vallavolikogu võttis vastu otsuse
nr 131 “Saue valla esindajate ning nende asendajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu
16.oktoobril 2005 valitud Saue Vallavolikogu volituste ajaks”.
15.	Vallavanema info
Mati Tartu teatas, et Eesti Vabariigi lisaeelarvega eraldati Ääsmäe kooli katuse
remondiks 1 000 000 krooni. Kuna vallaeelarves on need tööd lükatud 2006.
aastasse, käivad läbirääkimised Haridus- ja Teadusministeeriumiga eraldise
üle-kandmiseks 2006. aasta riigieelarvesse. Jaanus Kallion täiendas, et hetkel
on odavaim saadud pakkumine katuse remondiks 1 200 000 krooni.
Mati Tartu teatas, et tulumaksu on
laekunud 54 530 000 ja üks laekumine on
veel ees, seega on oodata, et 55 000 000
laekub täis ning eelarve jääb plussidesse.
Mati Tartu teatas, et koolibussiteenuse
pakkumiseks korraldatud riigihankel tun-

nistati vastavaks AS Samat ning AS Harjumaa Liinid pakkumised ning võitis AS
Harjumaa Liinid. Koolibussid lähevad
käiku pärast koolivaheaega, ehk 9. jaa-

Abivallavanem Priidu Kalbre tutvustamas volinikele valla munitsipaalomandisse taotletava maa
asukohta kaardil.
nuaril.
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskuse
juhatuse liige Raivo Vihvelin tegi ettekande Laagri haridus- ja spordikompleksi rajamise kogukulude kohta.
Olav Kruus esitas küsimuse, kui palju
on tegeletud Laagri Kooli staadioni reklaamiga ja kas on reaalne, et staadion teenib tagasi selle ehituseks kulunud raha.
Raivo Vihvelin vastas, et läbirääkimised staadioni üürimiseks käivad nii Eesti Jalgpalliliidu, kui kõigi arvestatavate
jalgpallimeeskondadega ning staadioni
käive on aastas 20-25% tõusnud, samuti
on spordihoone õhtuti täielikult täidetud.
Rein Riga esitas küsimuse, kas Laagri
Haridus- ja Spordikeskus teenib piisavalt
selleks, et end ära majandada, arvestades, et ehituseks võetud laenu maksab

tagasi vald.
Raivo Vihvelin vastas, et spordikeskus
majandab end ära, kuid kool mitte.
16.	Volikogu arupärimised ja info
Olav Kruus tegi ettepaneku, et traadita
interneti teenuse pakkumine valla territooriumil ja sobivaima lahenduse leidmine tuleks esitada majandus- ja arengukomisjoni päevakorda.
Kalle Reiter tegi ettepaneku, et seoses
suurenenud transpordikoormusega Veskitammi tänaval tuleks pöörduda Maanteeameti poole koormuspiirangu kehtestamiseks, kuna vastasel juhul amortiseerub
tee peagi täielikult. Mati Tartu vastas, et
Maanteeametiga peetakse läbirääkimisi,
ning et omalt püüab vald teha kõik võimaliku probleemi lahendamiseks.
Valeri Alba juhtis tähelepanu asjaolule,
et Saue valla ja AS Falck’iga sõlmitud
turvateenuse osutamise lepingutes on aegunud valla kontaktisikute andmed. Mati
Tartu tänas tähelepanu juhtimise eest ja
kinnitas, et lepingud uuendatakse vastavalt.
Arnold Õispuu küsis, kui kaugel on Juuliku-Tabasalu tee ümberehitus. Priidu
Kalbre vastas, et lõplik otsus tee trassi
osas tehakse ilmselt 2006. aasta jaanuaris või veebruaris.
Rein Riga esitas küsimuse, kuidas
on reguleeritud vallavalitsuse liikmete
osavõtt volikogu istungitest. Mati Tartu
vastas, et vallavalitsuse liikmetele pole
volikogu istungeil osalemise kohustust.
Ville Pak küsis, kuidas on korraldatud
Ääsmäe lasteaia töö suvel . Tiiu Ingerainen vastas, et lasteaia töötajatele on ette
nähtud 42 päeva puhkust, mille jooksul on
lasteaed kinni.
Aavo Mitt esitas küsimuse, kuidas teostatakse libedustõrjet teedel, mida mööda
sõidavad koolibussid. Mati Tartu vastas,
et Saue vallas asuvatel riigi teedel teostab
teehooldust AS ASPI, kes libedustõrjet ei
teosta kuna riik ei eralda selleks raha.
Eero Kaljuste lisas, et Altküla teele tegi
omal kulul libedustõrjet AS Rever.

Reklaamimaksu ning reklaami paigaldamist
reguleerib uus kord
1. jaanuaril jõustus Saue Vallavolikogu
poolt 22. detsembril kinnitatud määruse
nr 013 “Reklaamimaksu kehtestamine”
Eelnõud on muudetud vastavalt majanduskomisjoni 07. detsembril koosolekul
tehtud ettepanekutele
Korra kohaselt on üldine maksumäär
tasapinnalise reklaami puhul 4 krooni reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas
ning ruumilise reklaami puhul 12 krooni
reklaami mahu ühe kuupmeetri kohta päevas. Lahja alkohoolse joogi reklaam on
maksustatud koefitsiendiga 2,0 ja kange
alkohoolse joogi reklaam koefitsiendiga
3,0. Enesereklaam on reklaamimaksust
vabastatud.
Eelkõige laste huve silmas pidades otsustas volikogu keelata lahja alkohoolse
joogi reklaami lähemal kui 300 meetrit
haridus-, spordi- ja tervishoiuasutuste vahetust lähedusest.
Reklaamimaksu kord määratleb lisaks
reklaamimaksu, maksumaksja ja maksuhalduri mõisted ning reguleerib maksusumma arvutamist, tasumist, maksuvabastust ning vastutust. Määruse lisana on
kinnitatud Saue Vallavalitsusele esitatav
reklaamimaksu deklaratsioon.

Maksumäärad naabervaldades
Saku valas on üldine maksumäär 4
krooni päevas reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta. Alkohoolsetele jookidele
kohaldatakse maksusumma arvutamisel
koefitsienti 2,5. Enesereklaamile kohaldatakse maksusumma arvutamisel koefitsienti 0,1.
Harku vallas on reklaamimaksu määr
90 krooni reklaamipinna ühe ruutmeetri
kohta kalendrikuus 30 päeva arvestuses.
Alkohoolse joogi, mille etanoolisisaldus
on kuni 6 mahuprotsenti, reklaamile
rakendatakse kahekordset maksumäära.
Alkohoolse joogi, mille etanoolisisaldus
on üle 6 mahuprotsendi, reklaamile rakendatakse kolmekordset maksumäära.
Saue Vallavalitsuse 3. jaanuari 2006
määrus “Reklaami paigaldamise kord”
sätestab reklaami paigaldamise ja mahavõtmise tingimused Saue vallas.
Reklaami paigaldamine on lubatud reklaami paigaldusloa alusel, mille väljastab
Saue Vallavalitsuse arhitekt käesolevas
määruses sätestatud tingimustel ja korras. Valla reklaamstendidel on lubatud
avaldada kuulutusi ilma paigaldusloata.
Innar Hunt
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Algus lk 1
29. detsembril toimus Vanamõisa Seltsimajas ümberkaudsete külade elanikele
traditsiooniline uhke pidu lõppeva aasta
ärasaatmiseks. Seekord oli pidu stiilipidu
ning stiiliks ennemuistne külarahvas. Vahvates kostüümides rahvast tuli kokku Vanamõisa, Püha ja Alliku küladest ning kaugemaltki – kes autoga, kes jala, kes Soome
kelguga. Peolt ei puudunud ka uhkes talupojakampsunis vallavanem Mati Tartu
ning esindajad – kenad „ennemuistsed”
prouad ja soliidsed härrad – Saue vallavalitsusest. Rahvapäraselt kaunistatud
saalides sai nautida kultuuriprogrammi,
tantsida , mängida võistkonnamänge ning
lookas jõululaud ootas pidulisi auravate
hõrgutavate piduroogadega.
Õhtujuht –Tartumaa mees – Enn Tobre
süstis pidulistesse hulgaliselt vallatust ja
jõululusti ning jalakeerutuse eest kandsid
hoolt vahvad Lõuna-Eesti pillimehed ansamblist Variant 2
Selline pisut ülemeelik ja lõbus pidu
toimus Vanamõisa Seltsimajas juba kolmandat aastat. Igaüks neist on olnud
omamoodi ja omanäoline, kuid vahva ja

12. jaanuar 2006
meeldejääv on see aga olnud kõik need
aastad.
Suured tänud kõigile, kes pidude korraldamisel abistava käe ulatasid, iseäranis
Eero Kaljustele, kes ka kõige võimatumas olukorras kiire lahenduse leidis, samuti suur tänu toredale kokatädile Asta
Sildamile, kes kõik maitsvad piduroad
valmistas, usinale seltsimaja töötajale
Aino Kiirendile, kes ei väsinud kiirel ajal
ei ööl ega päeval ning loomulikult Saue
vallavalitsusele, kes finantsilise toetusega
pidude toimumise üldse võimalikuks tegi.

Suurejooneline valla jõuluball
22. detsembril toimus Saue valla jõuluball, kus kutsutute hulgas olid endised ja
praegused volikogu liikmed, valla töötajad, allasutuste juhid ja muud külalised.
Kell 18.00 toimus vallavanema Mati
Tartu pidulik vastuvõtt - pakuti šampust,
lausuti tervitussõnad. Kahjuks ei saanud
üritusel haiguse tõttu viibida vallavolikogu esimees Indrek Tiideman, keda asendas üritusel volikogu esimehe asetäitja
Tiiu Ingerainen. Suurel laval algas kul-

tuuriprogrammi Kose muusikakooli folklooransambli „Pillipiigade” esinemisega. Inna Lai juhendamisel käsikellade
ansambel Campanelly, järgnes talvemeeleolus piltide slaidiprogramm. Rahvaga
suhtles ja õhtut aitas läbi viia jõuluvana.
Juba kell 19.45 mängis jõe ääres, jalakäijate silla juures jõulumuusika, mis kutsus
järgnevale programmile. Jõe äärne oli
kaunis-tatud küünaldega ning põlesid
tõrvikud, mis kokku moodustas maalilise
pildi. Mõne aja pärast hakkas esinema
trompetist, kelle mäng ei jätnud külmaks
ühtegi osalist, peale mida võeti kultuurimaja terrassil rahvast vastu kuuma
hõõgveiniga.
Kogu üritus jätkus Veskitammi Kultuurikeskuses, Veskitammi 8. Esines orkester
Basc Jelly Bänd, maja teisel korrusel esitas kitarril vähem ja rohkem tuntuid lugusid Tiit Peterson. Nagu ikka tavakohane
on, et valitakse aasta tegijad - nii ka meie
majas said tänukirjad aasta kultuuritegijad ning kultuurielu toetajad. Balli viimased külalised lahkusid südaööl.
Ene Mitt, Kristel Kuimet, Riina Uuk,
Innar Hunt

Saue vallavanem Mati Tartu tugev
käepigistus vallaraamatukogu juhataja
Urve Saarmannile

Pildimeenutusi valla jõulukuu üritustest

Rahvapäraselt riietatud Vanamõisa stiilipeo pidulised said nautida kultuuriprogrammi, jõululauda, tantsida ja mängida võistkonnamänge.

Suurel laval algas kultuuriprogrammi Kose muusikakooli folklooransambli „Pillipiigade” esinemisega.

Saue valla jõuluballi kutsutute hulgas olid endised ja praegused volikogu liikmed,
valla töötajad, allasutuste juhid ja muud külalised.

Jõuluballil astus Inna Lai juhendamisel üles käsikellade ansambel Campanelly.
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Keskkonnamõju hindamise
teade

Maanteeamet teatab, et on valminud
T11 Tallinna ringtee ja T11390 TallinnRannamõisa-Kloogaranna maantee ühendustee (Juuliku-Tabasalu) eelprojektiga
kavandatavate tegevuste keskkonnamõju
hindamise aruanne.
Arendaja ja Otsustaja on Maanteeamet
(aadress Pärnu mnt 463a, 10196 Tallinn), kontaktisik Raul Vibo, planeeringute osakonna juhataja, tel 6119363, faks
6119361, e-post: Raul.Vibo@mnt.ee.
Kavandatava tegevuse eesmärgiks on
Tallinna ringtee ja Tallinn-RannamõisaKloogaranna maantee ühendustee (Juuliku-Tabasalu) rajamine. Koostatud on
Tallinna ringtee ja Tallinn-RannamõisaKloogaranna maantee ühendustee (Juuliku-Tabasalu) eelprojekt, millele eelnes
maanteetrassi asukoha alternatiivide kavandamine ja sobivaima trassi valik. Projekteerija on Teede Tehnokeskus AS.
Keskkonnamõju hindamise aruande
avalik väljapanek toimub 16.01.2006
kuni 30.01.2006.
Keskkonnamõju hindamise aruandega
on võimalik tutvuda:
Teede Tehnokeskuses, aadressil Männiku tee 123/6, 11216 Tallinn, kontaktisik
Rein Kaseleht, tel 6791353, faks 6791341,
e-post: Rein.Kaseleht@tehnokeskus.ee
ning Teede Tehnokeskuse koduleheküljel
http://www.teed.ee/juuliku-tabasalu/index.htm.
Paberkandjal
on
keskkonnamõju
hindamise aruanne kättesaadav Saku,
Saue ja Harku Vallavalitsuses.
Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju
hindamise aruande avaliku väljapaneku
ajal tööpäevadel Teede Tehnokeskuses
aadressil Männiku tee 123/6, 11216 Tallinn ja e-mailile: Rein.Kaseleht@tehnokeskus.ee ning Saku, Saue ja Harku
Vallavalitsuses.
Keskkonnamõju hindamise aruande
avalikud arutelud toimuvad:
30. jaanuar 2006 kell 16.00 Saue Kultuurikeskuses, aadress Veskitammi 8,
Laagri alevik.
Lisaks 31. jaanuaril 2006 kell 16.00
Saku Vallavalitsuses, aadress Teaduse
tn 1, Saku alevik ning 1. veebruar 2006
kell 16.00 Tabasalu Ühisgümnaasiumis,
aadress Kooli 1, Tabasalu alevik
Lisainfo:
Rein Kaseleht, telefon 6791353
Anu Oinberg, telefon 7300310

Valmis Harjumaa bussivedajate sõiduplaane koondav
andmebaas
Alates 2005. aasta detsembri lõpust
on kõikide Harju maakonna bussivedajate sõiduplaanid kättesaadavad Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehekülje alajaotuses “Sõiduplaanid”
aadressil http://213.197.143.125/Harju/
test/m.asp?M=1&k=3
Kuna programmi alles testitakse, võib
Internetiversioonis võrreldes kehtivate
sõiduplaanidega esineda vahepeatustes
ühe-kaheminutilisi erinevusi, mis likvideeritakse ühtlustamise käigus 2006. aasta jooksul. Sõiduplaanide veel paremaks
kajastamiseks ootame abistavat tagasisidet e-posti aadressil info@harjuytk.ee
või telefonil 640 6780.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
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Raskeveokitega koormatud Veskitammi tee sild on üks vähestest lähiajal lahendust ootavatest liiklussõlmedest

Projekti “Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski
maantee rekonstrueerimiseks”
keskkonnamõju hindamine

hindamise programmi kohta lisainformatsiooni on võimalik küsida kontaktisikult Jaak Järvekülgilt (55 674693).
Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub teisipäeval 31. jaa-

nuaril, kell 18.00 Saue Kultuurikeskuses
(Veskitammi 8, Laagri). Kohtumiseni avalikul arutelul.
Jaak Järvekülg, Hendrikson & Ko.

Maanteeamet on algatanud keskkonnamõju hindamise “Tehniline abi Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimiseks” projektile. Projekti
eesmärkideks on T11 Tallinna ringtee ja
T8 Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse ettevalmistamine arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi
ning teede vastavusse viimiseks EL-i standardite ja normidega; liiklusohutuse ja
teekeskkonna parandamine; ummikute ja
teekasutajate kulude vähendamine; ning
EÜ poliitika teostamine, eriti transpordi
ja üleeuroopaliste võrkude arendamisel.
Projekti raames koostatakse Tallinna
ringteele ning Tallinn-Paldiski maanteele
eelprojektid. Eelprojektid arvestavad vajadusega tulevikus laiendada maanteed
neljarealisteks ja rajada eritasandilised
liiklussõlmed, kogujateed ja samuti kergliiklusteed (jalgratturitele ja jalakäijatele). Eelprojekti valmides koostatakse
detailne tehniline projekt valitud lõikudele.
Sama projekti raames koostatakse ka eelprojekt plaanitavale Keila ringteele.
Keskkonnamõju hindamise algatamise
otsusega saab tutvuda projekti kodulehel,
Julius Põldmäe hämmastab suurepärase mälu, elurõõmu ning jutukusega
http://road.estdan.ee.

Valla aukodanik Julius Põldmäe tähistas 95.
sünnipäeva

Hendrikson & Ko on koostanud projekti
“Tehniline abi Tallinna ringtee ja TallinnPaldiski maantee rekonstrueerimiseks”
keskkonnamõju hindamise programmi,
millega saab tutvuda Hendrikson & Ko
veebilehel www.hendrikson.ee/kmh/tallinna_ringtee; Hendrikson & Ko kontoris,
aadressil Raekoja plats 8, Tartu; või Pärnu mnt 30, Tallinn; ning Saue vallavalitsuses. Programmi kohta saab kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
esitada kuni avalike arutelude lõppemiseni aadressile Hendrikson & Ko, Raekoja
plats 8, 51004 Tartu ja e-posti aaadressile
jaak@hendrikson.ee.
Keskkonnamõju

6. jaanuaril tähistas oma 95. juubelit
tunnustatud kirja- ja põllumees, ajaloolane ning Saue valla aukodanik Julius
Põldmäe.
Saue Vallavalituse poolt käisid juubilari õnnitlemas vallavanem Mati Tartu,
sotsiaalnõunik Mare Jallai ning infojuht
Innar Hunt
Äärmiselt jutukas ning elurõõmus juubilar, kes ühtegi hommikut ilma ajaleheta
mööda ei saada, pajatas meeleolukaid lugusid kokkupuudetest tsirkuse, kolhoosi,
sõjatandri, sõjaväe, muusikute, meedia
ning kirjatööga.
Kirjamehe sulest on valminud lugematu
hulk suurmajandite ning väikekolhooside

ajalugusid. Ülevaate oma ajaloost on
saanud 5 valda. Aastate eest valmisid
rahvapärimuse ainetel mitmed ballaadid
(Vaskjala piiga, Lehmja tammik ja Ussiaugu talu). Elutööle lisanduvad loendamatud artiklid mitmesugustes vabariigi
ajalehtedes.
Julius Põldmäed tänas Sõjaeelne
vabariik Kaitseliidu Valgetähe ordeniga,
nõukogulased andsid Siberis käinud mehele Tööpunalipu ordeni, president Meri
autasustas V klassi Valgetähe ordeniga.
Kui Harju maavanem hakkas välja andma
maakonna teenetemärke, siis sai märgi nr
1 just Julius Põldmäe.
Innar Hunt
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Veskitammi Kultuurikeskuses alustab tegevust emadele ja beebidele mõeldud klubi
Ema-lapse klubis tegeletakse beebide
kehalise arendamise, lastevanemate
nõustamisega ning tegevust leiavad seal
beebid vanematega alates teisest elukuust.
Tegevustikku juhib lastepsühholoog Ave
Orgulas. Rühmad komplekteeritakse lapse
vanusest lähtuvalt, rühma suuruseks on
kuni 7 last. Nõustamisel käsitletakse erinevaid beebisid ja väikelapsi puudutavaid
teemasid, mis on seotud lapsepsühholoogia, rinnaga toitmisega, arutatakse emade
poolt esitatud küsimuste üle. Beebivõimlemises kasutatavad harjutused baseeruvad füsioteraapial, beebide akrobaatikal, tunni emotsionaalse osa moodustab
taustamuusika, laste omavaheline suhtlemine ja harjutused emmedele.
Alustavasse klubisse oodatakse augustis, septembris, oktoobris, novembris ja
detsembris sündinud beebisid oma emmedega.
Beebivõimlemise tegevuskava vanusest
lähtuvalt:
1-4 kuud “Linnupojad . Tähtsustatakse

kõhuli olemise vajalikkust , õpitakse seljalt kõhule pöörama. Erinevad liisusalmid
saadavad mitmeid tegevusi, mis aitavad
meeles pidada kätele-jalgadele mõeldud
arendavaid liigutusi. Aidatakse vähendada lapse sünnipärast tugevat haaret,
et harjutada asja pihust lahti laskmise
oskust. Kiigutatakse ja liigutatakse beebisid küljelihaste ja puusade arengut silmas
pidades. Ühtlasi saab vanem võimaluse
oma lapsega erinevate rütmide saatel
tantsida.
4-7 kuud “Sipsikud “. Õpetatakse harjutusi, mis soodustavad laste kõhuli edasi
liikumist, roomama hakkamist ja kui see
selge, siis motiveeritakse neid lisama
kiirust, ületama takistusi. Lapsed saavad
täisksvanu abil hakkama kükitamisega ja
õpivad tegema kukerpalli. Beebide akrobaatilised harjutused pakuvad koormust
vanematele ja lõbu lastele.
Info ema-lapse klubi ja nõustamiste
kohta tel: 53452101 , oma soovist tegevusega liituda võite anda teada ka mailitsi ave.orgulas@mail.ee

Beebivõimlemisest
Ameerika pediaater Glen Doman on
aastakümneid tegelenud ajukahjustustega laste uurimise ja arendamisega ja
on avastanud kindla seose lapse füüsilise
arengu ja üldise intelligentsuse ja vahel.
Mida liikuvam on laps, seda paremad on
tema vaimsed võimed.
Liikumine on lapsele just sedavõrd kättesaadav , kuivõrd vanemad talle seda
võimaldavad. Käimistoolid, hüppekiiged,
jms. on kaasaja ilmutised ja tekitavad
vanemale kiusatuse laps sinna panna
põhjendusega, et talle seal nii väga meeldib. Füsioterapeudid neid abivahendeid ei
soovita , kuna nende abil võib mõni oluline füüsilise arengu etapp lapsel läbimata jääda ning hilisemas kehalises arengus
probleeme tekitada. Beebivõimlemisega
tegeledes saab vanem ülevaate lapse
füüsilisest arengust ning õpib juhendaja
käe all sisustama lapse ärkvelolekuaega
tehes temaga mänguliselt eakohaseid arendavaid harjutusi eesmärgiga kõik füüs-

ilise arengu etapid üksteise järel läbida.
Klubilises vormis toimuvast tegevusest
võib kasu saada kogu pere . Emale on
see põhjuseks kodunt välja tulla, et kokku
saada kindlatel päevadel ja kellaaegadel
teiste emadega , kelledel on üheealised
lapsed, kes elavad ühes piirkonnas ja seega moodustavad üksteise jaoks väärtusliku tugigrupi. Sarnased mured ja rõõmud
liidavad peresid , tekib sõpruskond , kes
leiavad põhjuseid omavahel kokkusaamiseks ka beebitundide välisel ajal.
Paljud pered jäävad suhtlema ka hiljem,
kui lapsed on beebikoolieast välja kasvanud. Niisiis on beebivõimlemisel emast
lähtuvalt kindlasti üksindust, depressiooni
vähendav toime. Lisaks saab ema oskused
ja kindlustunde lapsega tegelemiseks.
Lastepsühholoog Ave Orgulas

Saue valda kerkib esimene valgusfoor

Palju kõneainet pakkunud Tallinn - Pärnu - Ikla mnt ja Harku - Laagri mnt ristmikule lähiajal paigaldatavad valgusfoorid ja ohutussaar peaksid tagama sõidukite ja jalakäijate suurema liiklusohutuse.
Viimaste aastate jooksul on Saue vald
kehtestanud mitmeid detailplaneeringuid,
millega on Tallinn - Pärnu - Ikla maantee
äärsed põllumaad Laagris muudetud ärija tootmismaadeks ning seatud nendele
ehitusõigus. Siittulenevalt on antud piirkonnas oluliselt elavnenud elukeskkond
ning tihenenud liiklus.
Sõidukite ja
eelkõige jalakäijate liiklusohutuse tagamiseks paigaldatakse Laagri - Harku mnt
ja Tallinn - Pärnu - Ikla mnt ristmikule
valgusfoor, mis on esimene Saue vallas.
Foori paigaldamise riigihanke võitis AS
Talter ning tööde lõpetamise tähtaeg on
10.05.2006.

Abivallavanem Tiit Talvi sõnul paigaldatakse foorid Laagri - Harku maanteele
Laagri poolt lähenedes raudteeülesõidu
taha ning analoogselt Pärnu maanteele.
Jalakäijad saavad ristmiku ületamiseks
kasutada ka ohutussaart.
Abivallavanem märgib samas, et Maanteemamet on andnud suusõnalise lubaduse paigaldada foor juba enne tööde
tähtaja lõppu.
Innar Hunt

Saue Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Hüüru külaraamatukogu juhataja ametikoha täitmiseks
Ootame inimest, kes:
• on humanitaarsete huvidega
• soovib raamatukogus töötada
• tunneb arvutit
• on hea suhtleja
Lisateave: haridus- ja kultuurinõunik Lissi Kurg telefonil 654 1154
Sooviavaldus koos palgasooviga ja CV esitada 23. jaanuariks 2006.
a aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald 76401 või e-posti
aadressil lissi.kurg@sauevald.ee

12. jaanuar 2006
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Kirjasaatjad Saue vallast - Eesti Rahva Muuseumi abilised

POLITSEIKROONIKA
14. detsembri öösel varastati Ääsmäe
külas Karja teel sõiduautost makk, kõlarid ja võimendi. Kahju on 7 500 krooni.
16. detsembril varastati Laagri alevikus
Hoiu tänaval kontorist sularaha 4 355
krooni.
20. detsembril varastati Ääsmäe külas Kasesalu teel sõiduautolt autostereo.
Kahju on 2 800 krooni.
22. detsembril varastati Laagri alevikus
Hoiu tänaval tootmisruumidest seadmeid
ja tööriistu. Kahju on 16 000 krooni.
8. jaanuari öösel varastati Alliku külas
Uuetoa teelt ehitusjärgus eramust pesumasin ja laminaatparketti. Kahju on 15
100 krooni.
Andmed Põhja Politseiprefektuurist

KUU NALI
Abielupaar lamab hõbepulmaööl voodis
ja vaatab pimeduses lakke.
“Kallis,” küsib mees äkitselt “oled Sa
mind kõigi nende aastate jooksul ka petnud?” “Jah, kolm korda” vastab naine
vaikselt.
“Millal siis ometi…?”, pöörab mees ennast.
“Mäletad, kui Sind oli vaja kiiresti opereerida, järjekord aga oli kolm aastat? Ja
äkitselt võttis peaarst ise Sind ette…”
“Mäletan… Tänan Sind, päästsid
tookord mu elu.”
“Mäletad, kui olid maffiale võlgu, aga
keegi ei andnud laenu? Ja äkitselt helistas pangadirektor isiklikult…”
“Mäletan…päästsid mind toogi kord…
Aga millal oli siis kolmas?”
“Mäletad, kui Sul jäi kohalikel valimistel
mandaadist kolm häält puudu…?
“Mäletan…kuradi lillad sellised!”
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Sel aastal, mil Eesti Rahva Muuseumi
korrespondentide võrk tähistab oma 75.
sünnipäeva on paslik heita pilk muuseumi
arhiivi ja vaadata, mida kirjasaatjad on
selle aja jooksul oma argielu tegemistesttoimetustest kirja pannud.
Alustuseks peab märkima, et ehkki korrespondentide võrk loodi 1931. aasta
sügisel, saime juba 5 aastat varem praegusest Saue vallast Saue, Ääsmäe ja Jõgisoo kooli õpetajatelt ja õpilastelt teateid
muuseumit huvitavatele küsimustele põllumajanduse, ehitiste, majatalituste riistade, tööriistade, liikumise abinõude
ja mitmesuguste muude esemete kohta.
Nimelt olid selleks ajaks muuseumi
varasalved täitunud kogumismatkade
tulemusena tuhandete esemetega (mitmed neist juba tolleks ajaks kasutuselt
ära), mille kohta tahtsime teateid saada,
milleks ja kuidas neid valmistati ja kasutati ning kui laialdaselt olid need tuntud.
Korrespondentide võrgu loomise taga
oligi soov saada andmeid mitmesugustele
rahvakultuuri puudutavatele küsimustele
ning kirjasaatjate ülesandeks oli nendele
küsimustele andmeid koguda ning kirja
panna, töö toimus küsimuslehtede kaasabil. Teemadeks on olnud mitmesugused
majapidamise riistad, käsitöövahendid
ja –esemed, rõivastus, toidumajandus,
kombestik, taluehitused jm. Kaasajal on
aktuaalsed inimese argielu käsitlevad teemad, samuti lähimineviku kajastamine.
Kõiki ligi 250 küsimuskava ei jõua siin
nimetada, aga kel huvi on saada täpsemat teavet, siis küsimuskavade loend on
internetis muuseumi koduleheküljel http.//
www.erm.ee
Lisaks küsimuslehtedele
vastamise on muuseumi arhiivis oodatud
ka kodu-uurimuslikud tööd. Saue vallast
küll selliseid meie arhiivis veel ei ole, kuid
Keila kihelkonnast on näiteks Einvald

SAUE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi
HOOLDUSTÖÖTAJA ametikoha täitmiseks.
Tööülesanded:
•
Suhtlemine klientidega ning nende nõustamine
•
Sotsiaalteenuste osutamine sotsiaalmaja ja kogu valla elanikele
•
Sotsiaalmaja töö korraldamine selles tegevuse tagamine
•
Koostöö Saue valla sotsiaalhoolekande osakonna spetsialistidega
Nõudmised kandidaadile:
•
Vähemalt keskharidus
•
Eelnev töökogemus sotsiaaltöö alal
•
Hea stressitaluvus
•
Hea koostöö- ning suhtlemisoskus
•
Algatus- ning arenguvõime, analüüsioskus
•
Täpsus, korrektsus, kohusetundlikkus
Pakume:
•
Vaheldusrikast ja huvitavat tööd
•
Uusi väljakutseid
•
Õppimis- ja arenguvõimalusi
Kandideerimiseks esitada avaldus ja elulookirjeldus (sh teenistuskäik) koos haridust ja täienduskoolitusi tõendavate dokumentide koopiatega hiljemalt 31. jaanuariks 2006 Saue Vallavalitsusele Veskitammi 4 76401 Laagri.

Nõuliku töö rahvalikust kaubandusest,
Johannes Multerilt Harku valla Kadaka
küla eluolust, Johanna Lahesalult Keila
seltsielust ja raudteejaamast, Alice Viherilt Keila-Joast ja Käesalu küla kultuurielust. Kindlasti on vallas oma kodukoha
uurijaid ning miks mitte jäädvustada oma
tööd Eesti Rahva Muuseumis. Väga sobiv
on seesugused tööd saata teatmematerjali
kogumise võistlusele, sest parimaid töid
ootavad auhinnad.
Ehkki Saue vallast ei ole põhjalikke
kodukoha käsitlusi, on sealt erinevatele
küsimuskavadele päris hoolsasti teateid
kogutud. Sõjaeelsest perioodist olid
usinamad vastajad tollane Saue kooli
õpetaja Eduard Puumann, Ääsmäe külast pärit vabrikutööline Eduard Kriitmäe
ning Saue vallavalitsuse ametnik Mihkel
Soom, mõned vastused saime ka Vatsla külas elanud Harku koolitüdrukutelt
Käthe Taimrelt ja Asta Palsilt ning Valingu külast Helga Laanekõrbilt. Nõukogude
perioodil oli Saue vald kasinalt esindatud,
ent aeg-ajalt saime teateid Ääsmäe kooli
õpilastelt, keda juhendas Elfriede Miller,
kirjasaatjatelt Martin Koppelilt Mäe külast ja Ilse Porgilt Valingu külast. Põgus
pilguheit arhiivi kartoteeki pajatab, et
Ilse Pork ja Leini Piin on mõne aasta
eest kirja pannud sõjajärgse Valingu, Aila
ning Vanamõisa küla muutused kuni kolhooside rajamiseni. Teemadering laieneb
aasta-aastalt nii muuseumitöötajaid huvitavate küsimuste tõttu kui ka võistlustööde
kaudu.
Kõik kaastööd on hoiul Tartus Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ning on allikmaterjaliks ka neile, kes teevad teadustööd kui
ka neile, kes soovivad mingi teema kohta
teateid saada.
Täname kõiki oma kirjasaatjaid abi
eest. Soovime, et muuseumi kaastööliste
hulk edaspidi kasvaks, sest ainult tänu
kirjasaatjate toetusele suudab muuseum
koguda teatmematerjali endisest ja nüüdisaegsest eluolust.

Eesti Rahva Muuseum kutsub
võistlema
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk tähistab algaval aastal oma 75.
aastapäeva. Aastakümnete jooksul on
muuseumi käsikirjalisse arhiivi laekunud kirjasaatjate abiga arvukalt kaastöid
nii etnograafilistel, kultuuriloolistel kui
igapäevaelu kajastavatel teemadel. Kirjasaatjate töö seisneb muuseumi poolt
koostatud küsimuslehtedele vastamises,
ent 48 aasta eest seadsime traditsiooniks
korraldada iga-aastasi teatmematerjali
kogumise võistlusi, mil keskendume ühele-kahele muuseumi uurimisteemale. Algava võistluse peateemadeks on „Inimene
ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja
ametiasutustega” ning „Lemmikloom”,
oodatud on ka vabateemalised kaastööd.
Teemaga „Inimene ja võim. Kokkupuut-

ed võimuesindajate ja ametiasutustega”
soovime saada konkreetseid kirjeldusi
kõikvõimalikest kokkupuudetest ametiisikutega ja asjaajamistest asutustes nii
oma igapäevases elus kui ka muu argielu korraldamisel. Seekord keskendume
põhiliselt nõukogude perioodile ja sellele eelnenud Eesti Vabariigi ajale. Oma
vaatenurgast võib kirjutada tavainimene,
võimuesindaja või ametiisik.
Teemat aitab lahti kirjutada küsimuskava, mida on võimalik saada muuseumi
koduleheküljelt http://www.erm.ee lingi
Koostöö alalingi Küsimuslehed alt, samas
võib küsimuslehte nõutada ka muuseumist
posti teel. Vastuste väärtust tõstavad fotod
ja dokumendid.
Teema “Lemmikloom” annab osalejale palju võimalusi. Kirjutada võib oma
lemmiku(te)st või tuttavate omadest. Vastuste abil soovime uurida, miks inimene
lemmiklooma vajab ja kuidas kulgeb looma ja tema peremehe igapäevane elu. Kirjutada võib nii vabas vormis kui toetudes
küsimuskavale, mille leiab samuti koduleheküljelt. Ei teeks paha, kui Te oma sõpra
tutvustaksite fotode näol.
Kellel on välja kujunenud oma meelisteema (nt. kodukoha või -talu ajaloo ja
eluolu uurimine, Venemaa eestlaste elu ja
represseerimiste kajastamine, nõukogudeaegse elu käsitlemine, käsitöötehnikate ja
tööprotsesside tutvustamine vm), siis need
kirjutised osalevad vabateemaliste tööde
rühmas. Nendelgi teemadel kirjutamine
on lihtsam abistava küsimustiku abil, suunavaid küsimusi saab kas meie koduleheküljel leiduvatest küsimuslehtedest või
muuseumist.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1.
august 2006.a. aadressil: Eesti Rahva
Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu või tiina@erm.ee. Samast saab ka abistavaid
küsimuskavasid ja täpsemaid tööjuhiseid.
Lubatud on töid esitada nii A4 formaadis paberile vormistatult (masinkirjas,
käsitsikirjutatult) kui digitaalselt. Kellel
on arvuti kasutamise võimalus, siis nendelt eelistaksime saada kirjutatut CD-l
või e-kirjaga.
Töid võib esitada anonüümselt, ent
sel puhul sooviksime kinnises ümbrikus
Teie kontaktandmeid, mis ei kuulu avaldamisele.
Laekunud tööd vaatab läbi hindamistoimkond, kes teeb kokkuvõtteid iga teema
kohta eraldi. Paremaid töid auhinnatakse rahaliste preemiate ning muuseumi
väljaannetega. Kokkuvõtete tegemine ja
auhindade kätteandmine toimub XIV kirjasaatjate päeval 29. septembril 2006.
Saadud materjal ei kuulu tagastamisele,
on mõeldud kasutamiseks teaduslikul otstarbel ja säilitatakse Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.
Head pealehakkamist ja edu meie argielu tööde ja toimetuste ning pidupäeva
tavade jäädvustamisel!
Tiina Tael,
ERMi korrespondentide võrgu juhendaja
Tel. 7350420

Õiendus
Detsembrikuu Koduvalla esileheküljel ilmunud atriklisse on sattunud eksitav
viga. Nimelt Maantee-ameti peadirektori Harri Kuuse soovitus liikluse reguleerijate palkamiseks ei puuduta Pärnu maantee jalakäijate vöötrada Viljaku
bussipeatuse juures, vaid Veskitammi tänava jalakäijate vöötradu.
Vabandame
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HEI KÕIK SAUE VALLA LAPSED!
Suvi ei ole enam kaugel ning kaugel ei ole ka
pikisilmi oodatud suvevaheaeg!

Meie hulgast lahkunud
ELLE REIDLA
25.02.1949 - 28.10.2005
KLAVDIA GOLUBEVA
07.03.1944 - 28.11.2005
ALFRED RÄTSEP
20.11.1923 - 07.12.2005
VALENTINA JURJEVA
23.06.1957 - 08.12.2005
ALMIITA VAKKAUS
25.03.1911 - 11.12.2005
UNO REINOLA
10.10.1930 - 16.12.2005
VIRVE LUIK
29.02.1940 - 19.12.2005
VALDUR KEIDONG
25.04.1938 - 23.12.2005
ARVO MUIDRE
20.12.1942 - 25.12.2005
AGATHE - ROSILDA
FRIEDRICHSEN
31.12.1911 - 03.01.2006
ALEKSANDER UDU
22.11.1925 - 05.01.2006
FIODOR SIDOROV
24.11.1932 - 10.01.2006

Sel suvel toimub jällegi Saue valla laste seas
populaarsust kogunud VANA-ALLI MATKALAAGER ning sedapuhku taas Hiiumaal.
Laagri vahvaid ja sisukaid päevi teeb veelgi huvitavamaks väljasõit Saaremaale ning Eestima
kaunitele laidudele...
Kuna huvi laagri vastu olnud äärmiselt suur, siis
on jäänud veel üksikud vabad kohad - seega
seiklushuvilised kiirustage!
Laager saab toimuma 3.-11. juulini 2006. aasta.
Registreeruda saab:
Urme, telefon: 5161148,
e-mail: urmeernits13@msn.com
Kohtumiseni suvel!!
Täname Harku Hooldekodu juhatajat ja põetajaid
hoolitsuse ja sooja suhtumise eest Arvo Muidre elu viimastel aastatel. Omaksed

KodUvald

Saue valla sõnumileht

Väljaandja: Saue Vallavalitsus
Toimetus: Saue Vallavalitsus Veskitammi 4,
Laagri alevik, 76401 LAAGRI
E-mail: koduvald@sauevald.ee
Toimetaja: Innar Hunt

Toimetus ei võta endale vastutust reklaamide ja
kuulutuste sisu eest.
Järgmine Koduvald ilmub 9. veebruaril. Reklaam
ja kaastööd palun saata toimetusele 6. veebruariks.

Õnnitlused kõige
pisematele vallakodanikele!
VILLEM VACKERMANN
29.11.2005 Laagri
EPP RANDLEPP
18.11.2005 Koppelmaa küla
LAURA LIISA SILLAR
01.12.2005 Laagri
KRISLIN KALDMAA
08.12.2005 Ääsmäe küla
LAURA LINDSALU
15.12.2005 Kiia küla
KRISTEL PÄRNA
17.12.2005 Laagri
RAINER VESSART
24.12.2005 Laagri
KARL-HANS MELTSAS
29.12.2005 Laagri
Emma-Mia Kapsta
04.01.2006, Alliku küla

Telli Koduvald postkasti
Saue valla sõnumilehte Koduvald on jätkuvalt
võimalik tellida koju postkasti.
Lehe tellimiseks tuleb pöörduda või helistada
vallamajja Laagris või saata toimetusse e-mail
aadressil: koduvald@sauevald.ee, kuhu pane
kirja oma nimi ja aadress (Maja, korter, tänav/
talu nimi; Küla/alev koos postiindeksiga).
NB! Seoses muudatustega ajalehe toimetuse
ning ka Eesti Posti isikkoosseisus, palume Koduvalla tellijatel, kelleni ei ole viimased numbrid
jõudnud, toimetusega ühendust võtta.
Saue valla elanikele on lehe tellimine tasuta.

