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Alates
aastavahetusest on Saue valla
õpilaste ja lastevanemate seas kõneainet
pakkunud õpilasliinide
teenus, mida pakub
AS Harjumaa Liinid
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Tallinna ringtee
projekt põrkas
kolme valla elanike
vastuseisule

Kiirguskeskuse nõunik Toomas Kööp: „Steriliseerimiskeskus on ümbritsevale keskkonnale ohutu!“
5. märtsil kogunesid
Vanamõisa, Alliku ja lähima ümbruskonna murelikud inimesed, Saue valla
ja linna esindajad, et arutada Saue vallas Alliku
külas paikneva steriliseerimistehase arenguid.
Koosolekul osales eksperdina Kiirguskeskuse
nõunik Toomas Kööp,
tehase arendaja AS Steri
esindajad koosoleku vastu huvi üles ei näidanud.
Steriliseerimistehasest ca
200 meetri kaugusel paiknev Vanamõisa Seltsimaja
kippus kitsaks jääma, kui
murelikud ja ärritunud valla
elanikud kogunesid, et saada selgust, mis nende külje
alla rajatud tehases toimub.
Vallavolikogu
esimees
Indrek Tiidemann alustas
koosolekut sütitava kõnega, milles mõistis kodanike
muret ning kinnitas, et vald
kasutab kõiki seaduslikke
vahendeid, et ära hoida

kahju vallakodanike huvidele ja tervisele. „Nii minu
isiklik kui volikogu seisukoht on, et tehas ei tohiks
siia jääda,“ rõhutas Tiidemann. Volikogu peab oma
erakorralise istungi antud
küsimuses teisipäeval (7.
märts).
Tiidemann teavitas, et
vallavanem Mati Tartuga
on antud teemal pöördutud
ka keskkonnaminister Villu Reiljani jutule palvega
mitte välja anda AS Sterile
tegevusluba enne, kui on
keskonnamõjude hinnangu
ja avaliku menetluse käigus selgunud täiendavad
asjaolud ja ekspertide ja
elanike arvamused. Tartu
möönis, et varem ei ole keskkonnamõjude hinnangut
ja avalikku menetlust läbi
viidud, kuna seadus seda
ei nõua. „Praegu tundub, et
võib-olla tõesti on ametnikud ajanud liigselt näpuga
seaduse järge,“ tunnistas
Tartu ja teatas, et senise

tegevuse
seaduslikkuse
kontrollimiseks algatatakse
juurdlus. Lõpetuseks tõi
Tartu välja rahustava asjaolu, et on enesegi teadmata elanud analoogilise
kiirgusallika (Hiiu Ontoloogiakeskus) kõrval viimased
20 aastat ja tervisehäireid
pole täheldanud.
Tegevusloa
menetlemisel põhjalik kord
Kiirguskeskuse nõunik
Toomas Kööp andis ülevaate
kiirgustegevust
puudutavast seadusandlusest ja kiirgusallika olemusest ning seejärel vastas
arvukatele kohapealsetele
küsimustele.
Kööpi sõnul kuulub AS
Sterile tegevusloa väljastamine
keskkonnaministri
ainupädevusse, Kiirguskeskus on loa menetlejaks
ning järelevalve kohustused
Teaduslik: Kiirguskeskuse nõunik Toomas Kööb
kuuluvad Keskkonnainspekinnitab kohalikele elanikele steriliseerimistektsioonile. „Kui paberimahase ohutust

18-kilomeetrine Juuliku-Tabasalu
ühendustee hakkab kulgema läbi kolme valla.
Lk 9

Linnugripp - küsimused ja vastused
Linnugripp,
mille
põhjustajaks on viirustüvi A/H5N1, on lindude jaoks eriti nakkav,
ägedalt kulgev ja ravimatu haigus, millega
kaasneb lindude massiline haigestumine ja
suremus.
Lk 10

Volikogu kinnitas 2006. aasta
eelarve
Saue Vallavolikogu kinnitas 07. märtsi istungil
valla 2006. aasta eelarve.
Tulude suurenemine on
2005. aastaga võrreldes
planeeritud 3,4 miljonit
krooni, mis teeb eelarve
tõusuks 4,7 % ja kogutulude mahuks 76 656 000
kroon
Lk 11
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jandus on lõpetatud, läheme
kohapeale kiirgusmõõtmisi
läbi viima, seadmeid kontrollima jmt. Steris oleme
käinud ühtekokku 5 korda,“
kirjeldas Kööp tegevusloa
menetlemise
põhjalikku
reglementi.
Kööp kinnitas, et kiirgustegevuse puhul keskkonnamõjude hinnangu ja avaliku menetluse läbiviimise
kohustuse puudumine ei
ole Eesti enda algatus, vaid
Euroopa Liidu tunnustatud
praktika. „Antud toimingud
on kohustuslikud olulise
keskkonnamõjuga
tegevuste puhul nagu tuumkütuse või radioaktiivsete jäätmete käitlemine,“ lisas ta.
Tuumareaktorit
eksisteeri

ei

AS Stari kasutab steriliseerimiseks kiirgusallikat
koobalt-60, mis asub 7
meetri sügavuses veega täidetud basseinis, mis omakorda on sterilisatsiooniruumis. Ruumil on 1,6 m
paksused
betoonseinad
ning mis neelavad kogu allikatest lähtuva ioniseeriva
kiirguse.
Samas lükkas Kööp ümber kuulujutud võimalikust
õnnetuse tagajärjel tekkivast tuumaplahvatusest.
„Radioaktiivne
koobalt
on metall, mis ei suuda
ahelreaktsiooni
anda.
Tuumareaktorit seega ei
eksisteeri ja plahvatust
ei saa toimuda!“ kinnitas
Kööp. Järgmistele valla
kodanike küsimusele vastates väitis Kööp, et samuti
pole koobalt isesüttiv ning
ladedal maal on kiiritusallika kiiritusraadiuseks sadakond meetrit. „Kui kiirgusallikas oleks praegu tehase
juures (seltsimajast 200 m
kaugusel) lageda taeva all,
siis meil siin Vanamõisa
Seltsimajas oleks looduslik foon ja kiirguse 0-tase.“
Kui veel lisada, et steriliseerimisel tekkiv osoon
laguneb koheselt õhus, siis
julges Kööp spetsialistina
väita, et steriliseerimistehas on ümbritsevale keskkonnale ohutu.
Teavitustöö puudulik
Kohalviibinud inimestes
valmistas suurt nördimust
tehase vargsi rajamine ja
eelneva teavitustöö puudumine. Miks rajati kiiritustehas Tallinnast 5 km ja Saue
linnast 1,5 kaugusele keset
küla kohalikega konsulteerimata?
„Arendajad oleks pidanud tegema juba projekti
staadiumis seda, mida me
praegu siin teeme,“ nentis
teavitustöö puudulikkusele

Teadmatus: Valla elanikud ootavad selgitusi Alliku külla rajatud steriliseerimiskeskuse tagamaadest.
ka Kööp. Kiirguskeskuse
poolt ei ole samas AS Sterile ettekirjutusi teavitustöö
läbiviimiseks, kuna puudub
seadusest tulenev nõue ja
tegemist ei ole seaduse
mõistes hädaolukorraga.
Küll aga on arendajal veel
kohustus paigaldada tehase
ümber aed ning läbi analüüsida mõned katastroofistsenaariumid. Külaelanikele
huvi pakkunud mehitatud
valve nõue hetkel aga
puudub.
Samuti oli külaelanikele
jäänud teadmatuks, millal
ja kuidas transporditi kiirgusallikad tehasesse? Kööpi sõnul toestas 9. jaanuaril kiirgusallika transporti
Paldiski sadamast Alliku
külla AS Schenker, kellel
on olemas kiirgusveoks vajalik luba. Samas tuli nentida, et antud transpordiks
ei ole tarvis enam Maanteeameti ega vallavalitsuse
luba.
Teadlikumad
külaelanikud oskasid välja tuua,
et analoogsetes tehastes
on mujal maailmas aastate jooksul õnnetusi ette
tulnud ning näiteks Valgevenes hukkus tööline,
kes „kinnikiilunud“ süsteemi läks kiirgusallika juures
parandama. „Kui tehases
esineb seadmetes tõrkeid,
ei paranda neid kohalikud,
vaid Ungari firma Hungaroster Co mehed,“ rahus-

tas Kööp kohalviibijaid ja inimesi teavitada.“
pidas samas tõrgete tekkimist ebatõenöoliseks.
Tehase vastu kogutakse
allkirju
Kiirgusallikat mõõta ei
saa
Saue linna esindaja linnavolikogu liige Matti NapOhtralt küsimusi tekitas pus ärgitas inimesi ebaõikontrolli pidamise võima- gluse vastu välja astuma ja
lus AS Steri tegevuse üle. teavitas, et Saue linnas on
Kööp tõdes, et kiirgusal- kogutud juba ca 600 allkirlikat ei saagi mõõta, kuna ja steriliseerimistehase teallikad on radioaktiivsed gevuse peatamiseks ning
ja paiknevad kaitsekon- lubas kasutada selleks teleteineris. Tootja poolt on visiooni ja muid meediavakaasas aga tunnustatud ja hendeid. Tiidemann pakkus
sertifikaadid, millele saab aga välja, et kõik inimesed
tugineda. „See ei ole selline võiksid soovi korral anda
valdkond, et annan sulle allkirju Saue valla avalikes
vale kartulisordi. Tegemist punktides (raamatukogud,
on maailma praktikaga,“ apteegid, rahvamajad jmt).
välistas Kööp petmisvõimLõpetuseks teavati kohalaluse.
viibinuid, et 14. märtsil toSamas tunnistas ta, et Ki- imub steriliseerimistehases
irguskeskus ei saa ööpäe- nö Avatud Uste Päev, kuhu
varingselt kontrollida, kas on oodatud kõik huvilised
kasutatakse allikaid ning AS Steri esindajatega koh- Pettunud: Vabamõisa Seltsimajja kogunenud
julgustas inimesi teavitama tuma ja tehasega tutvuma. inimesed väljendasid nördimust tehase vargsi rajavõimalikest rikkumistest
INNAR HUNT mise ja eelneva teavitustöö puudumise üle.
Keskkonnainspektsioonile
(telefonil 1313), kellel Steriliseerimistehase tegevuse vastu saab allikirju anda 8.-18.
on õigus alustada hal- märts 2006 alljärgnevates kohtades:
dusmenetlust.
Vanamõisa Seltsimaja
Saue linna elanik Mare
Ääsmäe raamatukogu
Pender kritiseeris tehase raHüüru külaraamatukogu
jamist küla vahele ja puudulikke kontrollimehanisme Saue vallaraamatukogu Laagris
ning kutsus ametnikke üles Saue - Jõgisoo Haridusselts
näitama inimlikke suhtu- Maidla Koolimaja
mist: “Ei saa lähtuda ainult OÜ Rever Tuulas kl 8.00 - 16 .00
lähtuda
sertifikaatidest,
vaid tuleks otsustamisel Allkirju saab anda asutuste lahtioleku aegadel. Täpsem info kohajärgida südametunnistust ja peal.
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Info AS Steri tegevusloa taotluse menetlemise kohta
1.
Millised on riigi
võimalused tagada AS
Steri
steriliseerimisseadme turvalisus?
Riigi võimalused turvalisuse tagamiseks on
eelkõige erinevate tingimuste sätestamise kaudu kiirgustegevusloas. Kiirgustegevusloas esitatakse lisaks
kiirgustegevuse kirjeldusele
(kiirgusallikate kirjeldus,
kiirgustegevuse toimumise
koht, rajatiste ja ruumide
kirjeldus) ka kiirgustegevusest ja selle eripärast
tulenevad kiirgusohutuse
ja kiirgusseire nõuded.
Kiirgustegevusloa omaja
põhikohustuste hulgas on
sätestatud ka kiirgusallikate
füüsiline kaitse. Kiirgusohutushinnang, mille loa
taotleja esitab, peab sisaldama ülevaadet kiirgustegevuse nendest aspektidest,
mis puudutavad inimeste
kaitset ja kiirgusallika ohutust, kaasa arvatud kiirgusallika konstruktsioonis ja
töökorralduses sisalduvate
kaitse- ja ohutusmeetmete
analüüs ning normaalsete
töötingimuste ja avariiolukordadega seotud dooside
või riski analüüs.
2.

gust põhjustab AS Steri
töötlemisseade?
Kui
ohtlik see on?
Eesti keskmine looduslik
kiirgusfoon on 0.1 mikrosiivertit/tunnis. Juhul kui
kiirgusallikas asub hoiuasendis on kiirgusfoon
kiiritusruumis loodusliku
fooni sarnane. Kiirgusallika
kasutusrežiimis on läbi viidud kontrollmõõtmisi ning
doosikiirused kiiritusruumi seinte ning lae taga on
looduslikust kiirgusfoonist veidi kõrgemad - keskmiselt varieerudes 0.1-0.3
mikrosiivertit/tunnis. Hoonest väljaspool on tegemist hariliku kiirgusfooniga.
Erinevad tööprotseduurid
tagavad selle, et inimeste
ligipääs kiiritusruumi allika töörežiimi ajal oleks
välistatud. Kiirgustegevusloa omaja peab tagama kiirgustöötajate dooside seire
ning lubatud piirmäärad on
sätestatud keskkonnaministri määrusega, mille kohaselt
on kiirgustöötaja viie järjestikuse aasta jooksul saadav
lubatud maksimaalnedoos
100 millisiivertit. AS Steril tuleb kiirgustegevusloa
muutmise menetluse käigus
esitada täpsemad riskihinKui suurt kiir- nangud erinevateks hädao-

lukordadeks.
3.
Kuidas kontrollitakse AS Steri tegevust
praegu ja edaspidi?
Kiirgustegevusloa menetlemise käigus kontrollitakse taotluses esitatud andmeid kohapeal ning viiakse
läbi kontrollmõõtmised ja
-arvutused. Kiirgusohutuse
järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon. Kuna
ASi Steri puhul on tegemist suure ohuga kiirgustegevusega, siis teostatakse
järelevalvet
regulaarselt.
K i i rg u s t e g e v u s l u b a s i d
väljastatakse tähtajaliselt
(maksimaalne kestvus 5 aastat) ning sellest tulenevalt
teostatakse lisaks tavapärasele järelevalvemehhanismile veel täiendavat järelevalvet - loa uuendamise
taotluse menetlemise käigus kontrollitakse esitatud
andmed alati üle.
4.	Milliseid
lisameetmeid
ohutuse
tagamiseks saab riik
määrata AS Sterile?
Loa taotlemise protsessis
tuleb AS-il Steri tõestada,
et kiirgusallika füüsiline
kaitse on tagatud. Juhul kui
füüsilise kaitse tagamise

AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmise avatud
menetlusel ja mida see
endaga kaasa toob?
Kuigi
Kiirgusseaduse
kohaselt pole antud juhul
avatud menetluse läbiviimine kohustuslik, annab
haldusmenetluse
seadus
haldusorganile sellise võimaluse, kui see on haldusorgani arvates vajalik asja
lahendamiseks ega kahjusta
oluliselt menetlusosaliste
huve. AS-i Steri kiirgustegevusloa muutmiseks peab
Keskkonnaministeerium
avatud menetluse algatamist vajalikuks, sest küsimus puudutab Saue valla
Alliku küla üle 700 elanikku ning huvitatud ja puudutatud isikutele peab andma
võimaluse esitada selle
kohta oma ettepanekuid ja
vastuväiteid.
Avatud menetluse kohta
seaduses ettenähtud spetsiifilised nõuded tagavad
selle, et inimestele antakse
piisav aeg asjassepuutuvate dokumentidega tutvumiseks, samuti kohustab
see selgitama avalikkusele
kiirgustegevusloa
muutmisega seonduvaid küsimusi nn tavakeeles, kiirgus5.	Mis tähendus on valdkonda mittetundvale
meetmed ei ole piisavad,
saab riik esitada täiendavaid
tingimusi: näiteks turvameetmete täiendamine, aia
ehitamine,
riskianalüüsi
täiendamine jne.
Rahvusvaheliselt tunnustatud tavade kohaselt peab
kiirgustegevusloa
taotleja eelistama kiirgusallika
hankel tootjat, kes on nõus
lisama
müügilepingusse
tingimuse
kiirgusallika
tagastamise kohta tootjale
mitte hiljem kui 15 aastat
pärast kiirgusallika sissevedu, kui kiirgusallika aktiivsus kümme aastat pärast
selle riiki sissevedu on suurem kui 10 megaBq. Kuna
AS Steri poolt kasutatavate
allikate aktiivsus ületab 10
aasta pärast seda aktiivsust,
on loa taotleja esitanud enne
kiirgusallikate
Eestisse
toomist tõendi, et olemas
on lepingud, mis tagavad
kiirgusallikate tagastamise
tootjale pärast kasutamise
lõpetamist ning ka juhtudel kui ettevõte peaks
minema pankrotti. Tagastamise kindlustamiseks on
AS-il Steri palutud esitada
ka arvestusi kulutuste osas
ning pangagarantiid.

inimesele arusaadavalt. Niiviisi tagatakse, et inimestel
on piisav võimalus otsuse
tegemisele kaasa rääkida.
Oluline on, et ministeerium
saab esitatud ettepanekuid
ja vastuväiteid enne otsuse
tegemist analüüsida ja neid
põhjendatuse korral arvesse
võtta.
Avatud menetluse kohaldamise eesmärgiks on jõuda
asjakohaste ettepanekute ja
vastuväidete arvestamisega
ühiskonnale sobiva lahenduse leidmiseni.
Lisainfo:
Küsimustega,
mis
puudutavad
tegevusloa
taotluse menetlemist palume pöörduda Keskkonnaministeeriumi poole.
Rein Raudsep
Keskkonnaministeeriumi
keskkonnakorralduse
ja
-tehnoloogia osakonna juhataja
Tel: 626 2971
Kiirgusalaste küsimustega
palume pöörduda Kiirguskeskuse poole.
Merle Lust
Kiirguskeskuse direktor
Tel: 660 3335
Toomas Kööp
Kiirguskeskuse nõunik
Tel: 660 3335
Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium menetleb
AS Steri tegevusloa taotluse muudatust
Keskkonnaministeerium
menetleb AS Steri taotlust
steriliseerimisseadme kasutamiseks, taotluse menetlus on avalik.
Kiirguskeskus ja keskkonnaministeerium viivad AS
Steri tegevusloataotluse ülevaatamisel läbi sõltumatud
arvutused ja kohapealsed
mõõtmised, mis aitavad
selgitada, kas meditsiinivahendite steriliseerimiseks
kasutatud seadme kiirgusohutus on tagatud. AS Steri
on täitnud kiirgusseadusest tulenevad nõudmised
kiirgusallika hoidmise loa
saamiseks, ettevõte soovib
hoidmise luba muuta kasutusloaks.
Steri AS esitas loa taotlemise protsessis kvaliteedi
käsiraamatu koos erinevate
tegevusprotsesside kirjeldustega, kiirgusallikaga seonduvad pangagarantiid tagamaks allikate tagastamise
tootjale pärast kasutamise
lõpetamist ja Ungari firma
Hungaroster poolt teostatud
varjestusarvutused.
Keskkonnamõju
hindamise seadus ei nõua

AS Sterilt keskkonnamõju
hindamist, kuna seaduse
järgi ei kuulu tööstusliku
steriliseerimisseadme kasutamine olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.
Samas on kiirgusseaduse
alusel vajalik kiirgusohutushinnang, mis sisaldab
kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kiirgustegevuse kõikidel etappidel
alates allika paigaldamisest
kuni selle kasutamise lõpetamiseni, oodatava doosi
suurust kiirgusallika normaalsetes töötingimustes
ning potentsiaale kiirituse
hinnangut ja potentsiaalse
kiiritusdoosi suurust.
Steriliseerimisseade sisaldab radioaktiivset ainet,
mis radioaktiivse lagunemise tulemusena kiirgab
gammakiiri. Neid kasutatakse peamiselt meditsiinitarvikute steriliseerimiseks, vähemal määral
toiduainete kiiritamiseks,
uuringute tegemiseks, polümeeride ning klaasnõude
kiiritamiseks. Pärast steriliseerimise protsessi lõppemist ei jää kiiritatav objekt
radioaktiivseks. AS Steri

kasutab steriliseerimiseks
koobalt-60 kiirgusallikat.
AS Steri kiirgustegevuse
eesmärk on kasutada tööstuslikku
steriliseerimisseadet, mis on mõeldud
ühekordseks kasutamiseks
ettenähtud meditsiinitarvete
steriliseerimine ioniseeriva
kiirgusega. Steriliseerimise
tulemusena ei tohi ühe
miljoni eseme kohta olla
üle ühe elava mikroorganismi. Steriliseerimiseks on
vastavad seadmed kasutusel olnud alates 50ndatest aastatest, tänapäeval
steriliseeritakse üle poole
ühekordselt kasutatavatest
meditsiinitarvetest kiirguse
abil.
Maailmas on üle 120
koobalt-60ga
töötavat
steriliseerimistehast,
ligi
veerand neist asub Euroopa
riikides, sealhulgas Austrias, Belgias, Saksamaal,
Hollandis ja Itaalias. 1990.
aastast alates on ehitatud
üle 60 uue steriliseerimistehase, 17% neist Euroopas.
Tegevusloataotluse muudatuse esitas AS Steri 23.
veebruaril.
Keskkonnaministeerium

Laagri

07.märts 2006

nr

Keskkonnamõju hindamise algatamine

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2,
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemide seaduse” § 6 lg 2 p 22
ja lg 3, 

 
            

“Halduskohtumenetluse seadustiku” § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ning arvestades vajadust
kohaliku elanikkonna täiendava, usaldusväärse ja sõltumatu informatsiooni, Saue
Vallavolikogu
otsustab:
1. Saue Vallavalitsusel tellida sõltumatu keskkonnamõjude hinnang Steri AS poolt
kavandatavale kiirgustegevusele Steri AS-le kuuluval kinnistul Kurvi tee 406A Alliku
külas Saue vallas.
Hinnang peab kirjeldama, kas ja millised mõjud on kavandataval kiirgustegevusel
ümbritsevale looduskeskkonnale ja inimasustusele.
2. Saue Vallavalitsusel tellida sõltumatu riskianalüüs punktis 1 nimetatud kinnistul
asuvale hoonele, tehnoloogiale ja Steri AS-i tegevusele. Riskianalüüs peab
kirjeldama, kas ja millised riskid võivad võimaldada kiirguse levikut
sterilisatsioonikambrist väljapoole ja millised oleksid selle tagajärjed.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
4.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees
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Koobalt-60 - humanitaarne radioaktiivne isotoop

Oleme harjunud meditsiini arenguga ja võtame
enesest mõistetavalt, et
tänapäeval on inimeste keskmine eluiga kaugelt üle
70 aasta. Veel 100 aastat
tagasi oli see 40 aasta ümber. Sageli ei mõtle me aga
sellele, et meditsiini arenguks on vaja väga paljude
osapoolte panus. Üheks
oluliseks komponendiks
on meditsiinis kasutatavad
vahendid, nagu näiteks
süstlad, vereülekandesüsteemid, südame sondeerimise kateetrid, sidemed ja
palju muud. Seoses meie
arusaamadega turvalisuse
ei ole enam mõeldav kasutada selliseid vahendeid
korduvalt neid pestes ja
uuesti tavalise keetmise
teel steriliseerides. Meditsiinivahendid on haiglate
tegevuse üks alustalasid.
Selleks, et need haiglasse
jõuaksid tuleb neid toota ja
steriliseerida. Tänapäeval
kasutatakse
steriliseerimiseks peamiselt kahte
moodust: ioniseerivat kiirgust ja gaasi etüleenoksiid.
Kuigi mõlemate osa on
globaalselt enam-vähem
võrdne, on gaasi puhul
olemas mõju keskkonna,
mille kõrvaldamiseks on
vaja rakendada vajalike eritehnoloogiaid. Ioniseeriva
kiirguse puhul on steriliseerimiskambrid
projekteeritud juba selliselt,
et väljapool kambrit oht
keskkonnale ja inimestele
puudub.
Ioniseeriva
kiirguse
puhul on omakorda olnud
kasutusel kaks peamist viisi. Elektronkiirendi, mida

võib võrrelda hirmvõimsa
röntgentoruga. Siin pidurdatakse suurele kiirusele
kiirendatud
elektronid
järsku ja selle tulemusena
tekib beeta kiirgus. Teisel
juhul kasutatakse energia
allikana isotoopi koobalt60, mis kiirgab gamma
kiirgust. Gamma kiirgus
on
elektromagnetlainetus, nagu ka raadiolained,
valgus,
röntgenkiirgus,
olles viimastest lühema
lainepikkusega. Gamma
kiirgus ei tekita mingit nn
„jääkkiirgust”. Seda võiks
võrrelda valgusega. Kas
tuppa jääb valguse kustutamisel „jääkvalgust”?
Kuidas saadakse koobalt60? Looduses eksisteerib
mitteradioaktiivne koobalt59. Koobalt-59st valmistatud pisikesed silindrid
paigutatakse „laadimiseks”
18-24 kuuks tuumareaktorisse, mille käigus haarab
koobalt-59 aatom ühe
lisa neutroni ja muutub
ebastabiilseks koobalt-60
elemendiks, mis kiirgab
ühe elektroni ja kaks energiafootonit ning muutub
taas stabiilseks e mitteradioaktiivseks nikkel-60ks.
Selline protsess toimub
stabiilse kiirusega ja iga
5,27 aasta tagant on kiirgusvõimsus poole väiksem. See tähendab, et 50
aasta möödudes on allika
esialgsest võimsusest alles
vaid 0,1%. Kiirguv energia
tekitab oma teele jäävates
materjalis vabu radikaale,
mis omavadki bioloogilist
toimet e tapavad mikroobe. Koobalt ei lahustu vees

Tõrjub süüdistusi: AS Steri tootmisjuht Ralf
Klaseni sõnul on tehase turvameetmed piisavad,
et tagada ümbritseva keskkonna ohutus.

ja seetõttu ei ole võimalik
radioaktiivse saaste teke.
Sellegipoolest on koobalti
silindrid suletud õhukindlalt kahekordse seinaga
roostevabast terasest pinalitesse.
Miks
nimetatakse
koobalt-60
humanitaarseks isotoobiks?
Aga selle pärast, et lisaks meditsiinikaupadele
kasutatakse koobaltit ulatuslikult toiduainete tööstuses. Koobaltiga saab
steriliseerida toiduainete
pakkematerjali, mis pikendab toiduainete säilivust.
Kiirgusega töödeldakse ka
näiteks puuvilju, millega
vähendatakse võimalike
parasiitide levikut eri maade
vahel ja pikendatakse viljade säilivust. Tegelikult
oli koobalti esimene kasutusala kasvajate ravi.
Esimene pahaloomulise
kasvaja raviseanss toimus
1951. a. Kanadas. Eestis on koobaltravi olnud
kasutusel
aastakümneid
nii Tartu kesklinnas asuvas Onkoloogiakliinikus
kui ka Tallinna Onkoloogiakeskuses Hiiul ning
selle abil on tervise tagasi
saanud tuhanded rasket
haigust põdevad inimesed.
Koobalt-60
põhinevaid
sterilisatsioonikeskusi on
tänaseks maailmas üle 200
ja enamus neist on kaugelt
võimsamad Allikul olevast. Enamuses paiknevad
need Euroopa maades ja
USA-s. Meile lähimad on
Taanis.
Miks otsustati rajada
kiirgussterilisatsiooni
keskus just Eestisse ja Allikule, mitte Soome või
Rootsi?
Põhjuseks oli soodne
geograafiline positsioon
võrdsel kaugusel Rootsist,
Soomest ja Baltimaadest,
mis võimaldab minimiseerida
transpordikulusid. Teiseks põhjuseks oli
paiknemine Tallinna ja
Paldiski sadamate suhtes.
Kolmandaks olemasolev
pakendamistehas Allikul.
Steriliseerimiskeskus loob
Saue valla jaoks ka võimalusi. Nii mõnedki meditsiinikaupade tootjad on
uurinud võimalusi tuua
oma tootmist rajatava steriliseerimiskeskuse lähedale.
Aga kuidas on koobalti
ohutusega?
Nagu kõik energiat sisaldavad tehnoloogiad, on ka
koobalti kasutamisel vajalik kinni pidada kindlatest

reeglitest. Koobalti kasutamise ruum peab olema
projekteeritud vastavalt, et
sinad ja lagi tagaks kiirguse
neeldumise. Allikul asuvas
keskuses puhul on sterilisatsiooniruumi seina paksus 1,7 meetrit. See tagab
täieliku kaitse ja kiirgustase
seina taga on võrdne loodusliku fooniga. Seega ei
kujuta kiirgusruum mingit
ohtu ka lähedal töötavatele
inimestel. Selline paks
sein ei taga mitte ainult
kiirguskaitse, vaid välistab
võimaluse, et keegi kurikael saaks koobaltile ligi.
Siinkohal olekski paslik
rääkida, kuidas koobalt kiirguskeskustesse jõuab.
Koobaltit toodavad ainult
mõned üksikud ettevõtted
maailmas ja tema transport toimub spetsiaalsetes
5 tonnise massiga pliikonteinerites. Konteinerid on
projekteeritud ja toodetud nii, et nad kannatavad
kukkumist 20 m kõrguselt
ning seda ka katsetustel
kontrollitakse.
Koobalti
transpordi ohutust on
rõhutanud ka IEAE (Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur) oma hiljuti
tehtud avalduses, mis kinnitab et „ei ole olnud ühtki
inimeste tervisele, majandusele või keskkonnale
raskete tagajärgedega õnnetust kogu radioaktiivse
isotoobi kasutamise ajaloo
jooksul”.
Allikate laadimine toimub eriinstrumentaariumi
kasutades. Konteiner lastakse kraana abil veebasseini põhja 7 m sügavusse
ja koobalt laetakse vee all
spetsiaalsesse raami. Kogu
laadimine võtab eriettevalmistusega
spetsialis-

tidel vähemalt 2 päeva. See
tähendab, et ka radioaktiivsete allikate eemaldamine raamist on võimalik
vaid eriinstrumentaariumi
ja konteinerit kasutades.
Kokkuvõttes – koobaltit ei
ole võimalik märkamatult
kaenlasse võtta ja ära viia.
Samas on vastavalt IEAE
juhtnööridele vajalik tagada elektrooniliste ja mehhaaniliste vahendite abil
takistada kõrvaliste isikute
sattumine allikate juurde
ja kui see siiski peaks juhtuma, sellest õigeaegse informeerimise, et rakendada
vajalike meetmeid. Nagu
eelpooltoodust järeldub, ei
ole koobalti kättesaamine
võimalik minutitega isegi
erivarustuse ja -väljaõppe
puhul. Selleks on vaja
päevi. IEAE juhtnöörid
nõuavad vähemalt 2 mehhaanilist takistust, kaitsmaks juurdepääsu radioaktiivsetele allikatele Allikul
oleva tehase puhul on kõik
juhtnöörides esitatud nõudmised täidetud. Lisaks veel
mitmed
elektroonilised
turvasüsteemid, mida me
arusaadavatel
põhjustel
siin täpsemalt valgustada
ei saa. Nimetatud juhtnööride kohaselt on vajalik
ka 24 tunnine elektroniline
valve alarmiga juhtpulti
väljapool allika asukohta.
Aga siiski, milline on
mõju keskkonnale?
On ju ikkagi tegemist
kõrgaktiivse radioaktiivse
allikaga. Kuidas saab see
olla elumajade lähedal?
Eespoolmainitud koobalti
kiirgusallikad, mida kasutatakse kasvajate ravis,
on sarnaselt steriliseerimiskeskustes
olevatele

kõrgaktiivsed
allikad.
See tähendab ka, et nende suhtes tuleb rakendada sarnaseid käitlemise
ja turvamise meetmeid.
Tuleb veelkord üle korrata, et reeglitekohaste
rajatiste puhul puudub
igasugune oht keskkonnale nii lähedal kui ka
kaugemal. Reeglitele vastavust kontrollib Eestis
Kiirguskeskus, milline
teostab ka kiirgusfooni
kontrollmõõtmised. Maailmas pole registreeritud kogu koobalt-60 ligi
60 aastase kasutuse aja
jooksul ühtegi juhtumit,
millega oleks kaasnenud
kiirgusega seotud oluline
mõju keskkonnale. Ja kui
me ei usu statistikat, siis
praktilise kinnituse sellele annavad juba mainitud
vähiravi keskused Tallinnas Hiiul keset elamurajooni ja Tartu kesklinnas
Raekoja vahetus läheduses. Seega – koobalt-60ga
seotud tehnoloogiad on
ohutud.
Veelkord tagasi pealkirja
juurde. Maailmas on sadamaid, mis on võtnud
eesmärgiks mitte lubada
radioaktiivsete
veoste
saabumist oma akvatooriumisse. Detsembris võttis
166 riiki ühendav ÜRO
Ülemaailmne Merendusorganisatsioon (IMO) vastu
oma resolutsiooni, milles
rõhutati koobalt-60 tähtsust
meditsiinile ja inimeste
tervisele ning kutsuti üles
soodustama selle radioaktiivse isotoobi transporti.
See kinnitab ilmekalt selle
humanitaarse isotoobi globaalset tähtsust.
AS Steri
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18.08.2004 – Saue Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus.
Taotlusest selgub, et hoone
kavatsetakse
kasutusele
võtta
steriliseerimiskeskusena. Taotlusele on
lisatud Kiirguskeskuse kiri
(18.02.2004).
Kirjas märgib Kiirguskeskus, et kavandatava kiirgustegevuse alustamiseks
ei ole vaja järgida keskkonnamõjusid käitlevaid
regulatiivseid norme ning
täiendab: „Kui AS Steri jälgib täpselt Eesti Vabariigi
ja EL-i poolt kehtestatud
nõudmisi, siis on nende tegevus aktsepteeritav ka Kiirguskeskuse poolt. Eelinformatsiooni alusel leiame,
et AS Steri poolt rajatav
tööstuslik sterilisatsioonikeskus ei kujuta endast
kompleksi, mis eeldaks Kiirguskeskuse poolt kõrgendatud tähelepanu ja erakorralisi protseduure.“
Lisaks kinnitas Kiirguskeskus, et ka kiirgusallikate
transport on Eestis käsitletav
kiirgustegevusena.
„Transporditeenuse pakkujana soovitab Kiirguskeskus kasutada AS Schenker teenuseid, kes omab
kiirgustegevusluba radio- TÄHELEPANU KESKMES: 23. veebruari volikogu istung, kus vallavanem Mati Tartu selgitas steriliseerimistehase tagamaid, pälaktiivsete ainete transporti- vis avalikkuse ja meedia kõrgendatud tähelepanu.
misel.”
miseks.
datuse keskkonnaministrile. eksperthinnangute saamist kiirgustegevusele Steri AS- analüüs punktis 1 nimetatud
Keskkonnaministeerium AS Steri taotlust kõrgakti- le kuuluval kinnistul Kur- kinnistul asuvale hoonele,
31.08.2004 – Projekteeri28.06.2005
viidi
läbi
menetleb AS Steri taotlust ivse kiirgusallika kasuta- vi tee 406A Alliku külas tehnoloogiale ja Steri ASmistingimused
väljastati
tehast
tutvustav
koosolek
steriliseerimisseadme kasu- miseks Saue vallas Alliku Saue vallas. Hinnang peab i tegevusele. Riskianalüüs
31.08.2004 Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 771. Alliku küla seltsimajas. tamiseks, taotluse menetlus külas Kurvi tee 406 a pai- kirjeldama, kas ja millised peab kirjeldama, kas ja
knevas
steriliseerimisk- mõjud on kavandataval ki- millised riskid võivad
Projekteerimistingimuste Osales kümmekond koha- on avalik.
likku
elanikku.
irgustegevuse ümbritsevale võimaldada kiirguse levieskuses mitte rahuldada
väljaandmisel lähtuti plalooduskeskkonnale ja ini- kut sterilisatsioonikambrist
* Laiema avalikkuse täheneerimisseaduse § 9 lg 10
väljapoole ja millised olekp 1 – olemasoleva hoone 06.01.2006 – Keskkon- lepanu pälvinud Saue Val- * Alliku küla, Hüüru küla, masustusele.
naministeerium
väljastab
2.
Saue
Vallavalitsusel
sid selle tagajärjed.
lavolikogu istungil selgi- Vanamõisa küla, Pühaküla,
laiendamine ilma detailplakiirgustegevusloa
nr
06/001
tellida
sõltumatu
riskiInnar Hunt
tas Saue vallavanem Mati Saue linna, Laagri aleviku
neeringuta. Lisatud skeemi
kohaselt nähti uus hoone suure ohuga kiirgustege- Tartu steriliseerimistehase ja Saku aleviku elanike
Vaidlusalune kiirgusallikas
esindajad (kokku 46 allkirette olemasoleva hoone vuseks. (kõrgaktiivse kinn- rajamise kulgu.
ise
kiirgusallika
hoidmine)
ja) saadavad kirja keskkon- • Asub Saue vallas Alliku külas
juurdeehitusena.
27.02.2006 – toimus naministrile, milles pro- • Võimsus on 5600 terabequrelli (1 bequrell on
22.09.2004 – Saue Val- 09.01.2006 – Keskkon- Vanamõisa Seltsimajas Al- testeerivad kaaskodanike üks lagunemine sekundis ehk teisisõnu laguneb
lavalitsuse
14.09.2004 naministeerim väljastab ki- liku ja Vanamõisa küla ning nimel AS Steri tegevuse ühes sekundis üks radioaktiivse aatomi tuum)
korralduse nr 824 kohaselt irgustegevusluba nr 05/362 teiste lähikonnas elavate vastu.
• Kiirgusallikas asub 7 meetri sügavuses veega
väljastatakse ehitusluba nr väikese ohuga kiirgustege- asumite elanike koosolek,
täidetud basseinis
vuseks (kontroll-kiirgusal- mille päevakorras oli AS 05.03.2006 - kogunesid
1163.
• Bassein omakorda on sterilisatsiooniruumis,
Steri poolt Alliku küla kes- Vanamõisa, Alliku ja lähi- millel on 1,5 m paksused betoonseinad, mis
Ehitusprojekt
on lika kasutamine)
kusesse ehitatav steriliseeri- ma ümbruskonna mureli- neelavad kogu allikatest lähtuva ioniseeriva kikooskõlastatud:
10.01.2006
–
Saue
Vallamiskeskus.
kud inimesed, Saue valla ja irguse
Harjumaa Keskkonnateelinna esindajad, et arutada • Inimesed ei viibi steriliseerimisprotsessi ajal
nistus 28.10.2003 nr 30-12- valitsus väljastab kasutusloa AS-le Steri tootmishoo- 28.02.2006 – Saue Val- Saue vallas Alliku külas
3/3293
ruumis
kasutuselevõtmiseks lavalitsus saadab keskkon- paikneva steriliseerimisteTallinna Tervisekaitsetali- ne
• Ruumil on mitmekordne turvasüsteem koos
aadressil Harjumaa Saue naminister Villu Reiljanile hase arenguid. Koosolekul
tus 12.08.2004 6-1/2106
alarmiga ja turvauksed
AS Alliku OS 03.09.2004 vald Alliku küla Kurvi kirja, milles nendib, et ei osales eksperdina Kiir- • Kiirgusega hakatakse steriliseerima ühekordtee 406 A, võttes aluseks saa kinnitada hoone tur- guskeskuse nõunik Toomas
seid pakendis meditsiinitarbeid, näiteks süst08.06.2005 – Saue Val- ehitusseaduse, Saue valla valisust kiirgusallika ka- Kööp, tehase arendaja AS laid
haldus- sutamise kohta enne Tal- Steri esindajaid koosolekule
lavolikogu maa- ja pla- ehitusmääruse,
Allikas: AS Steri, Kiirguskeskus
seadus- linna
Tehnikaülikoolist ei ilmunud.
neeringute komisjoni is- kohtumenetluse
tungil arutati AS Steri tiku regulatsioonid ning tellitavate eksperthinnangtellimisel rajatava ster- 19.12.2005 allkirjastatud ute saamist. Samas palub 07.03.2006 – otsustas 14. märtsil kell 17.00 toimub steriliseeriiliseerimiskeskust. Tutvuti ehitise ülevaatuse akti ning Saue Vallavalitsus Kes- Saue Vallavolikogu:
mistehases nö Avatud Uste Päev, kuhu on
kkonnaministeeriumi enne 1. Saue Vallavalitsusel
AS Steri poolt 01.06.2005 AS Steri taotluse.
keskkonnamõju hindamise tellida sõltumatu keskkon- oodatud kõik huvilised AS Steri esindajatesitatud keskuse tehnoloogiaga. Komisjon otsustas 23.02.2005 – AS Steri esi- algatamise või algatamata namõjude hinnang Steri ega kohtuma ja tehasega tutvuma.
võtta informatsiooni tead- tas tegevusloa taotluse muu- jätmise otsust ning enne AS poolt kavandatavale
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Rõõmu lumest, muret lumekoristusest…
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TEED PUHTAKS: 2006. aastal teostab Saue vallas (Vatsla, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha, Vanamõisa, Aila ja Valingu külades) lumekoristus -ja libedusetõrjetöid Oü Kalsep
Jällegi ootamatult saabunud lumi on toonud taas
palju rõõmu suusa- ja kelgusõpradele. Valge kohev
vaip kaunistamas künkaid,
nõlvu ja lagendikke – see
on teinud Eestimaa niigi
kaunist loodusest lausa
maalilise pildi. Kahjuks
aga pole lumi niisama teretulnud liikluses, kus tuisk
ja lumesadu on põhjustanud juba hulgaliselt ummikuid ning suuremaid ja
väiksemaid liiklusõnnetusi…

Sel aastal teostab Saue
vallas
(Vatsla, Alliku,
Hüüru, Kiia, Püha, Vanamõisa, Aila ja Valingu külades) lumekoristus -ja libedusetõrjetöid Oü Kalsep,
kelle ainsaks sooviks on
teha kõik endast olenev,
et tagada Saue valla elanikele ohutu ja häireteta
liiklemine. Korras tuleb
hoida kõik suuremad ja
väiksemad teed, et tööinimesed tööle ning lapsed
kooli pääseksid. Samuti
on ülioluline, et kiirabi või

päästeamet
saaksid vajadusel kiiresti iga abivajaja juurde,
olgu see siis kortermajas,
teeäärses talus või metsavahel. Siit saavad aga
alguse probleemid, mis
suures osas on lumekoristajaile tekitatud maaomanike
poolt. Paljude maa- ja majaomanike koduteed kaunistavad looduslikud alleed
või hekid, mis muudavad
lumekoristuse raskeks või
kohati isegi võimatuks,
sest tänapäeva tehnika ei

mahu kuidagi liikuma tee
kohale kaarduvate okste
alla ja teele koolduvate
hekkide vahele. Samuti ei
ole alati lume alt nähtavad
sinna kaunistuseks paigaldatud põllukivid ning
hüdrandid. Pole harvad
juhud, kui lumekoristustraktor või -auto naaseb
garaaži katkise peegli,
vilkuri või tulega., mis tuleb aga kahjuks hüvitada
masinajuhil endal. Siinkohal tahakski paluda maa- ja
majaomanikke - vaadake

kriitilise pilguga üle oma
kodutee! Tähistage ära
kõikvõimalikud hüdrandid
ja muud lume alla jäävad
takistused, lõigake maha
või siduge kinni segavad
ja esileulatuvad puuoksad
ning põõsad. Enamus teist
nõuavad meilt korrektset
tööd, kuid iga nõudja peaks
ka eneselt küsima - mida
mina olen selleks teinud, et
teised mind aidata saaks…
Oü Kalsep`i lumelükkamisleping Saue valla eelpoolnimetatud küladega

kehtib kaks aastat. Meie
lumekoristus- ja libedusetõrje meeskond vastab
alati meeleldi teie küsimustele, arvestab teie ettepanekute ja arvamustega,
tõttab võmalusel appi sinna, kus abivajajaid – alati
teie teenistuses!!!
Kõigi külaelanikega kahepoolsele mõistvale suhtumisele lootma jäädes,
Tõnis Saar
Oü Kalsep`i lume- ja libedusetõrjetööde juht Saue
vallas,tel: 53 429 420

Põrra klubi võistlused














5. veebruaril toimus
Stroomi rannas KULLO
jääraja võistlus noortele
kutsutud olid ka PÕRRA
klubi noored .
Võistlus oli põnev sest
sõidu tingimused olid
kõigil ühesugused peegelsile jää ja edasised tulemused olenesid auto tunnetusest ja sõidutehnika
omamisest,
Teine võistlus toimus
Vanamõisas 25.vreebruaril. Jäärada meil KULLOle
pakkuda polnud aga sellest
pikkem ja tehnilisem küll,
laupäeval oli ilm nii soe ja

mängis meile vingerpussi
et pärast lõunat oli rada
juba pehme ja vesi lainetas. Võistlus päev venis pikale kuna kohale oli tulnud
um. 70 noort võidusõitjat.
Tulemused on KULLO
kodulehel.
Pühapäeval 26. veebruaril oli võistlus kõigile
vabatahtlikele, kohale olid
tulnud nii võistlusautod
kui ka tänavasõiduautod,
rajale lubati ainult tänavasõidurehviga.
Välja
anti Vanamõisa lumeraja
karikad ja loodame et see
saab iga talviseks trad-

itsiooniks. Eriti suured tänud RS Racing Team ile.
Samas ootame uusi
tehnika huvilisi noori klubi tegevusest osa võttma.
Kohtume iga laupäev Vanamõisa Seltsimaja kõrval
asuvas garaazis. Igakuine
kuutasu on 150 EEK, info
telef. 52 52 489
Kaimar Sildam

MÄRTS 2006

Koduvald

7

Laagri Kool sai suusad alla

Lapsed TALVELAAGRIS: Lisaks erinevatele suusamängudele ja tehnikaõppele kasutati ka juhust ja uudistati kuulsat presidendi suusarada.
Talve teine pool on olnud
Eestimaal väga ilus ja
lumine. Vaatamata sellele, et Laagri uues koolis käib tihe õppetöö, on
kooliperel olnud mahti
ka oma toimetamistega
majast
välja
minna.
13.-21. veebruaril toimusid Laagri Kooli talvelaagrid.
Talverõõmude
nautimiseks viidi õpilased
kolmes vahetuses kaheks
päevaks Jänedale. Talvelaager korraldati selleks, et

õpilased omandaksid suusatamise põhitõdesid, saaksid
üksteisega seltsida ka väljaspool tavalist koolitundi
ja panna proovile enda iseseisvus – saada hakkama
ilma vanemateta.
Esimesena läksid Jäneda
talvist loodust ja mõisaparki uudistama Laagri Kooli
esimesed klassid, kus enamikule lastest oli see elu
esimene
laagrikogemus.
Teises vahetuses olid teised
ja kolmandad klassid ja vi-

imane laager võttis kokku
neljanda, viienda ja kuuenda klassi.
Päevatoimetustest lõviosa
kuulus suusatamisele. Lisaks erinevatele suusamängudele ja tehnikaõppele kasutati ka juhust ja uudistati
kuulsat presidendi suusarada. Rajale on tuntust kogunud iga-aastane Presidendi
suusamatk, millest võtab
osa ka riigipea Arnold Rüütel.
Peale suusatamise kuulus

programmi ka mitmesuguseid vaimupingutusi. Klassijuhatajad olid ette valmistanud tavapärasest erinevad
koolitunnid, õhtu krooniks
sai viktoriin päevateemaliste arupärimistega. Aega
leiti ka universaalseks
geograafia-ajaloo tunniks
– nimelt tehti ringkäik Jäneda mõisa ümbruses. Lisaks
kõigele muule huvitavale sai
noorsugu teada, et Jänedal
tegutses põllutöö kool, kus
tudeeris ka meie praegune

president. Uudiseks oli ka
see, et mõisahoones asub
unikaalne muusikatähetorn,
kus helilooja Urmas Sisask
esitab tähtedest inspireeritud loomingut.
Õpilastele oli talvelaager
kui väike vaheaeg keset
kõige pikemat kooliveerandit – teatavasti on aktiivne
puhkus vaimule just kõige
kosutavam. Hea meel on
selle üle, et pärast laagrit on
nii mõnedki õpilased võtnud
emal-isal püksisäärest kinni

Saue valla noorte edu rendžumaailmas
Eelmine aasta oli Saue
valla noortele tihe ja
võistlusrohke.
Tänu
Saue Vallavalitsuse kaalukale abile sai esinetud
kõikidel olulisematel turniiridel, sealhulgas maailmameistri- ja noorte Euroopa meistrivõistlustel.
Kõige edukam oli alles
17-aastane Kaia Kolk, kes
saavutas naiste maailmameistrivõistlustel Tallinnas
väga tubli 8. koha. Lisaks
oli Kaia 4. Sürgaveres tütarlaste Euroopa meistrivõistlustel vanuserühmas
13-17 eluaastat. Tavapäraselt hea oli ka Johann
Lents, kes noorte Euroopa
meistrivõistlustel demonstreeris oma taset 3. kohaga
noormeeste vanuserühmas
18-23.. Aasta tähtsamail
võistlusel, maailmameistrivõistlustel Johannil veel
A-finaali, 12 parema mängija hulka jõuda ei õnnestunud. Kuid ka 6. kohta tugevakoosseisulisel B-turniiril
võib pidada korralikuks

tulemuseks. Lisaks jõudis
Johann veel pjedestaalile
mitmel olulisel rahvusvahelisel võistlusel Venemaal,
Soomes ja Eestis.
Teisedki noored – Eleri ja
Ergo Kaljusted, Peeter Kolk
ja Mart Kullamaa võistlesid
igati tublilt. Neist parima
koha noorte Euroopa meistrivõistlustel hõivas Eleri
– ta oli 4. tütarlaste rühmas
kuni 12 eluaastat.
Ka see võistlusaasta
tõotab põnevust sunnib
pöidlaid pihku haarama. Johann Lents peab gümnaasiumi riigieksamite vahel
leidma aega Eesti võistkonna esindamiseks Tallinnas
toimuvatel võistkondlikel
maailmameistrivõistlustel. Eesti läheb võitlema
esikoha eest väga võimsate
konkurentidega – eelkõige
Venemaa ja Hiinaga.
Suvel on ootamas noorte
maailmameistrivõistlused
Hiinas. Saue vallast on
plaanis sinna läkitada koguni 4 võistlejat – Kaia Kolk,

Võistlushoos: Kaia Kolk hoolsalt mõtlemas Venemaa lahtiste meistrivõistluste esiliigas
Johann Lents, Peeter Kolk
ja Mart Kullamaa. Sihiks
on 2 medalit.
Lõpetuseks aga niipalju, et loodan näha uusi
harrastajaid nuppe kätte

haaramas. Nendele, kes
veel hästi kursis pole, mis
mänguga tegemist – avage lehekülg www.renju.ee
ja tutvuge reeglitega. Siis
natuke harjutamist ja võite

julgelt tulla algajate turniirile, milliseid Tallinnas toimub iga kuu. Kohtumiseni
rendžuturniiridel :)
Ants Soosõrv
Eesti Rendžuliidu
president

ja kogu pere suusaradadele
kluninud. Siinkohal soovitangi kõikidel vallaelanikel
kasutada järelejäänud ilusat
talve maksimaalselt ja käia
rohkem väljas liikumas
– piisab tunnikesest nädalavahetusel, et ennast järgneval töönädalal reipamana
tunda!
Toomas Artma
Laagri Kooli kehalise
kasvatuse õpetaja

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 9.0017.00 kooli kantseleis.
Palume esitada:
1.
kirjalik avaldus
(saadaval kooli kodulehel /dokumendid/ või
kantseleis)
2.
sünnitunnistuse
ametlikult kinnitatud
ärakiri
3.
lapse seadusliku
esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri
4.
rahvastikuregistri tõend Saue vallast
5.
lapse dokumendifoto (2 tk)
Täiendav info telefonil
6 517 633
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Harjumaa Liinid lubavad parandada õpilaste vedu

Alates aastavahetusest on
Saue valla õpilaste ja lastevanemate seas kõneainet
pakkunud õpilasliinide
teenus, mida pakub
AS Harjumaa Liinid.
5. jaanuaril sõlmisid Saue
Vallavalitsus ja AS Harjumaa Liinid töövõtulepingu
õpilaste veo teenuse osutamiseks Laagri Kooli ja
Saue Gümnaasiumi ning
Ääsmäe kooli bussiliinidel.
Vallavalitsusse laekunud
kaebekõnede ja –kirjade
kohaselt ei jõua bussid
õigeaegselt peatustesse ja
sihtpunktidesse, bussijuhid
ei tunne kohalikke olusid
ning esineb konfikte bussijuhtide ja laste vahel.
16. veebruaril kogunesid vallamajas Harjumaa
Liinide ja vallavalitsuse
esindajad, et ühiselt probleeme arutada ning osapooli rahuldavaid lahendusi
leida.
Õpilasliinid ei
ole tavaliinid
„Koolitöö on häiritud,
kuna sõidugraafikutest ei
ole peetud kinni ja bussid hilinevad“ edastab
Saue valla haridus- ja kul-

tuurinõunik Lissi Kurg
lapsevanemate ja õpetajate
muret.
AS Atko Grupp juhatuse
esimees Margo Tomingas
nendib, et enamus pretensioone tulenevad asjaolust,
et bussijuhid ei tea, mis
on koolibussi liinid. Ühest küljest on tegu keelelise barjääriga, kuna vene
rahvusest lapsi sisuliselt ei
sõida koolibussidega, osad
juhid on aga venelased, kes
ei räägi eesti keelt. Samas
ei sobi nõrgema stressitaluvusega bussijuhid juba
psüholoogisest aspektist
õpilasliine
teenindama.
Lisaks tuleb bussijuhil aru
anda, et õpilasliinid ei ole
tavaliinid
AS Atko Grupp nõukogu
esimees Arvo Sarapuu
märgib, et õpilasliinidel
ja tavaliinidel kehtivad
erinevad nõuded. Erinevalt
tavaliinist, mis peatab selleks ettenähtud bussipeatuses, on lastega vastupidine
olukord. Peatuda tuleb ka
seal, kus laps soovib. Bussijuhid on muutunud ettevaatlikuks, kuna Tallinna
Transpordiamet on tavaliine karistanud vales kohas
peatumise eest.
Samas tuleks mõistvalt

Laagri Kooli ja Saue Gümnaasiumi
bussiliinid
II

Saue Gümnaasium
Rõika tn
Vanamõisa teeots
Koru
Laagri Kool
Koidu
Uus-Klaokse
Alliku Seltsimaja
Püha küla
Tutermaa teerist
Vanamõisa mõis
Valingu
Aila
Jõgisoo

14:35
14:43
14:44
14:48
15:00
15:05
15:12
15:15
15:20
15:28
15:30
15:37
15:39
15:45

VI
Laagri kool
Kotka teerist
Nurme teerist
Harku bp
Hüüru bp
Kindluse

14:25
14:32
14:34
14:37
14:42
14:44

15:00
15:07
15:09
15:12
15:17
15:19

TÄHELEPANU!

III
Saue Gümnaasium
Rõika tn
Vanamõisa teeots
Koru
Laagri Kool
Koidu
Uus-Klaokse
Alliku Seltsimaja
Püha küla
Tutermaa teerist
Vanamõisa mõis
Valingu
Aila
Jõgisoo

16:10
16:20
16:21
16:25
16:33
16:38
16:45
16:48
16:53
17:01
17:03
17:10
17:12
17:20

IV
Kindluse
Hüüru bp
Harku bp
Nurme teerist
Kotka teerist
Laagri Kool

V
Laagri Kool
Kotka teerist
Nurme teerist
Harku bp
Hüüru bp
Kindluse

7:46
7:48
7:53
7:56
7:58
8:05

Seoses raskendatud ilmastikutingimustega on alates
20. märtsist 2006
I liini graafik:

I
uus

praegu

Jõgisoo Lõokese 7:10 7:00
Aila
7:13
7:03
Valingu
7:15
7:05
Vanamõisa mõis 7:20 7:15
Tutermaa
teerist
7:22
7:17
Vanamõisa teeots 7:25 7:20
Püha küla
7:30 7:27
Alliku Seltsimaja 7:35 7:32
Uus-Klaoks 7:38
7:35
Koidu
7:45
7:43
Laagri Kool 7:50
7:50
Koru
7:55
7:55
Rõika tn
8:00
8:00
Saue Gümnaasium 8:10 8:10

sis on vabu kohti, lubame
eakatel loomulikult peale
tulla. Ei saa lasta vanainimesel, kel kotid käes, 7
km kaugusele jalgsi poodi
leiva järele minna,“ kinnitab Tartu.
Rohkem teavitustööd

Erinevus: Bussijuht peab mõistma, et õpilasliin ei ole tavaliin.
suhtuda ka bussijuhtidesse,
kes on küll teenindajad,
kuid keeruline on korraga
bussi juhtida ning samas
reisijaid korrale kutsuda.
Lisaks on tegemist alles
sisseelamisajaga ning alles
tutvutakse kohalike oludega.

kinnitab, et vajaduse korral sõidavad vallavalitsuse
liikmed uute juhtidega liinid läbi, et informeerida
uusi juhte.
Sarapuu sõnul on plaanis
käiku võtta kaks meedet:
„Võtame eesmärgiks palgata pidevad juhid, kes
saavad liinid selgeks ning
Eesmärgiks pidevad ja püüame venekeelsed juhid
eestikeelsed juhid
asendada eestlastega.“
„Samas tuleks bussiVallavanem Mati Tartu juhtidele läbi viia koolitus

ja selgitada muuhulgas,
mis on õpilasliinid. Tuleb
aru saada, et lapsed on
rüblikud, nad jooksevad
ringi, nätsutavad jmt,“ lisab Tomingas
Ääsmäe liinidel on probleeme tekitanud vanainimesed, kes peale tulevad
ning seeläbi bussijuhtidele
meelehärmi on valmistanud. Nüüdsest on bussijuhte
informeeritud erandlikust
olukorrast. „Juhul, kui bus-

Vallavalitsusse on jõudnud signaalid, et õpilastel
ja lastevanematel puudub
informatsioon
häiretest
busside sõidugraafikutes.
„Bussijuhid võiks teavitada
operatiivselt probleemidest ja hilinemistest, et saaksime teavitada lapsevanemaid,“ märgib Tartu.
„Kui bussijuht teab konfkliktseid lapsi, siis tuleks
teatada vallavalitusse ja
saame ka uurida, kellega
on tegu,“ kutsub abivallavanem Priidu Kalbre
teavitama vallavalitsust ka
korrarikkujatest.
Lõpetuseks kinnitab Sarapuu, Harjumaa Liinidele
meeldib Saue valda teenindada, kuna sõlmitud
on mõistlik, pikaajaline ja
õiglaste hindadeha leping
ning valla poolt on kõik
tehtud, et teenust saaks
kvaliteetselt pakkuda.
Innar Hunt

Ääsmäe Põhikooli bussiliinide sõidugraafik
BUSSILIIN nr 1 E - R
7.25 Maidla Aiandusühistu
7.30 Maidla koolimaja
7.35 Maidla keskus
7.40 Altküla teeots
7.45 Altküla ( Vainu
trahvo )
7.50
Ääsmäe
Põhikool
8.00 Koppelmaa
8.10 Jõgisoo
8.20
Ääsmäe
Põhikool
BUSSILIIN nr 2 E – R
7.30
Ääsmäe
Põhikool
7.40 Tuula
7.50 Keila Perearstikeskus
7.55 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
8.00 Keila Algkool (
Pargi tänav )
8.05 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
8.10 Tuula
8.15
Ääsmäe
Põhikool
BUSSILIIN nr 3 A (
õpilaste ujumine )
Esmaspäeviti
13.35
Ääsmäe
Põhikool
13.40 Altküla ( Vainu
trahvo )

13.45 Altküla teeots
14.00 Maidla keskus
14.05 Maidla koolimaja
14.10 Maidla Aiandusühistu
14.35
Ääsmäe
Põhikool
14.40 Jõgisoo
14.45 Tuula
14.55
Keila
Tervisekeskus
15.00 Keila Algkool (
Pargi tänav)
15.05
Keila
Linnavalitsus ( Hansapank)
15.10 Tuula
15.20
Ääsmäe
Põhikool
16.15
Ääsmäe
Põhikool
16.20 Tuula
16.25 Keila Perearstikeskus
16.27 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
16.35
Keila
Tervisekeskus
16.40 Keila Algkool (
Pargi tänav)
16.42
Keila
Linnavalitsus ( Hansapank)
16.50 Tuula
17.00
Ääsmäe
Põhikool
17.05 Altküla ( Vainu

trahvo )
17.10 Altküla teeots
17.15 Maidla keskus
17.20 Maidla koolimaja
17.25 Maidla Aiandusühistu
BUSSILIIN nr 3B T – R
13.35
Ääsmäe
Põhikool
13.40 Jõgisoo
13.45 Tuula
13.50 Keila Perearstikeskus
13.55 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
14.00 Keila Algkool (
Pargi tänav )
14.05
Keila
Linnavalitsus ( Hansapank)
14.10 Tuula
14.20
Ääsmäe
Põhikool
14.35
Ääsmäe
Põhikool
14.40 Altküla ( Vainu
trahvo )
14.45 Altküla teeots
14.50 Maidla keskus
14.55 Maidla koolimaja
15.10 Maidla Aiandusühistu
16.15
Ääsmäe
Põhikool
16.20 Tuula
16.25 Keila Perearst-

ikeskus
16.27 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
16.30 Keila Algkool (
Pargi tänav)
16.32
Keila
Linnavalitsus ( Hansapank)
16.40 Tuula
17.00
Ääsmäe
Põhikool
17.05 Altküla ( Vainu
trahvo )
17.10 Altküla teeots
17.15 Maidla keskus
17.20 Maidla koolimaja
17.25 Maidla Aiandusühistu
Lp. Saue valla korteriühistud,
Olete oodatud kolmapäeval 12. aprillil
kell 18.30 Saue valla
korteriühistute ümarlaua kokkusaamisele
Laagris
Veskitammi
Keskuses.
Päevakord:
1. Elu kvaliteet korterelamus oleneb majanduskuludest – haldus,
hooldus, küttekulud,
remondifond jne
2. Toimetulek võlglastega
Saue valla korteriühistute
ümarlaua juhatus
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Saue valla ajaleht Koduvald ootab huviga vallaelanike ja teiste kodanike kirjasid, kes soovivad
valla ellu sõna sekka öelda.
Arvamused,
kirjeldused,
ülevaated ja muud kirjavormid on kindlasti oodatud.
Kaastööd palun saata e-maili
teel: koduvald@sauevald.
ee või tuua/saata kiri vallamajja aadressil: Veskitammi
4, Laagri alevik, Saue vald,
Harjumaa 76401.
13. veebruaril esitas vallakodanik James Paal oma kirjas hulgaliselt küsimusi valla
infojuht Innar Hunt`le ja vallavolikogu esimees Indrek
Tiidemannile. Käesolevaga
esitame ametnike poolsed
vastused.
Küsimused infojuht Innar
Hunt`le:
* J.Paali artikkel “Laagri
aleviku kõnniteed on eluohtlikud” ei jõudnud infojuhini,
mistõttu ei olnud ta ka antud
artiklist teadlik ja lugu jäi lehest paraku välja.
* Vallakodanike avaldamise vallalehes otsustab
infojuht Innar Hunt. Seni
pole 3 kuu jooksul ühtegi
vallakodanike poolt kirjutatud artiklid lehest välja
jäetud (va mainitud Laagri
aleviku kõnniteede lugu, mis
infojuhini ei jõudnud). Artikkel ilmub kui saadetakse tähtaegselt, lehes on veel ruumi
ja sisu ei ole solvav ega riku
muid eerikanorme.
*Vallakodanike kirjakasti
ei ole maha võetud ning endiselt on kõik kirjad oodatud
kas vallamajja või e-maili
teel.
Küsimused volikogu esimees Indrek Tiidemannile:
* Heakorra- ja turvalisuskomisjon on peale valimisi
vastu võtnud tegevuskava

Kirjakast
ja sellest lähtunud. Tegeldud
on aktuaalsete probleemidega (Saue valda turvava
AS Falck leping, linnugripp
jne).
* Volikogu liige Arnold
Õispuu
on
sotsiaaldemokraat, mitte aga keskerakondlane.
* Volikogu liiked ei saa
liikmeks olles topelttasu,
kehtib ühekordse tasu nõue.
Seega mitmes komisjonis
tegutsev volikogu liige ei saa
kõigi komisjonide eest eraldi
tasu.
* Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus on loodud sihtasutuse seaduse järgi ja tema
ainuloojaks on Saue vald.
Tegemist ei ole mittetulundusühinguga. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragarahvile
35 on sihtasutuse, mille ainuomanikuks on vald põhikirja muudatuste kinnitajaks
omavalitsuse volikogu. Mis
puutub Voore mõisa eest
kompensatsiooni ülekandmisse, siis seda ei saa teha
surnud isiku nimele ja selle
ülekandmise saab otsustada
peale pärimistoimingute teostamist pärijate poolt.
* Korteriühistute nõupidamisele ei jõudnud valla
esindaja kahjuks tehnilistel
põhjustel kohale ürituse alguseks , kuid hilinemine oli
15 minutit, mitte tund nagu
kirjas. Üritus oli juba alanud
ja nõupidamist juhatas hr
Paal, kes valgustas nõupidamisest osavõtjaid miks on
vajalik korteriühistute ühenduse loomine. Nõupidamisel
saab sõna võtta ainult juhataja loal. Käesoleva nõupidamise juhataja ei andnud sõna
valla esindajale, mistõttu ei
saa kuidagi väita, et korteriühistute mured ei ole valla
mured. Vallavolikogu ja Vallavalitsus on jätkuvalt huvi-

17.- 23. aprilli tähistatakse
südamenädalana

1.-23. aprillil toimub
üleriigiline südamenädal,
millega kutsutakse kõiki
Eestimaa inimesi järgima
südametervislikke eluviise.
Südamenädala eesmärgiks on inimeste tervisekäitumise kujundamine, et
saavutada
positiivseid
muutusi inimeste südametervises,
aidata
kaasa
südameveresoonkonna
haiguste
ennetamisele
ja
haigestumise
riski
vähendamisele.
Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu toitumise
teemadele.
Sügavalt paneb oma südametervise heaolule mõtlema fakt, et oleme jõudnud olukorrani, kus tänase
seisuga sureb üle 2000 alla
65-aastase inimese aastas
südame- ja veresoonkonnahaigustesse. Võrreldes
Lääne-Euroopa ja Põhjamaadega on Eesti eripäraks

just varajase haigestumise,
töövõime kaotuse ja suremuse püsivalt kõrgem tase
südame-veresoonkonnahaigustesse just keskeas.
2005. aasta veebruaris
kinnitati Vabariigi Valitsuse
poolt Südame- ja veresoonkonnahaiguste (SVH) ennetamise riiklik strateegia
2005-2020.
Peatugem hetkeks ja mõelgem: mis olen mina teinud
ja mida ma teha saaksin, et
minu süda oleks terve? Siinkohal on iga inimese võimuses teha iga päev kasvõi
üks heategu oma südamele.
Südametervis ei tule ilma
aktiivse kehalise liikumiseta. Samuti on südame- ja
veresoonkonnahaiguste ennetamisel oluline järgida
toitumisharjumusi.
Tervist ja vabadust südamele!
Lissi Kurg
Haridus- ja kultuurinõunik

tatud korteriühistute liidu või
mõne muu organisatsiooni
tekkimisest vallas. Selline
organisatsioon oleks valla
juhtorganite jaoks läbirääkimiste partner, et leida lahendusi korteriühistute üldistele
probleemidele.
* Kui Indrek Tiidemanni
“kirjanduslik, ilukõnest nõretav artikkel” veebruari kuu
lehes ajab kedagi nutma, siis
on ta täitnud oma eesmärgi.
* Saue Vallavolikogu poolt
27. detsembri 2004 kehtestatud määruse nr 016 “Saue
vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku tingimused
tulenevalt Jäätmeseadusest”
ja Saue Vallavolikogu poolt
15. septembril 2005 vastu
võetud määruse nr 007 “
Saue valla jäätmehoolduseeskiri” leiate Saue valla
kodulehelt aadressil www.
sauevald.ee
* Saue Vallavalitsuses on
kogutud materjale jäätmekava koostamiseks. Vastavalt Jäätmeseaduse § 42 on
kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava maakonna
jäätmekavast
juhindudes
koostatud kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb valla
või linna jäätmehoolduse
arendamist. Harjumaa jäätmekava on kinnitatud keskkonnaministri 22.02.2006.
aasta käskkirjaga nr 121
“Maakondade jäätmekavade
kinnitamine” lisa 1. Tulenevalt jäätmeseadusest on Harjumaa jäätmekava aluseks
Saue valla jäätmekavale,
mille eelnõu koostamisega
alustab Saue Vallavalitsus
lähiajal järgides kindlasti
seaduses nõutud avalikkuse kaasamise protsessi, et
kõikidel teemast huvitatud
kaaskodanikel oleks võimalus esitada oma arvamused
ja ettepanekud.

Tallinna ringtee projekt põrkas kolme valla
elanike vastuseisule
18-kilomeetrine
Juu- majast mööda sadakonna
liku-Tabasalu
ühen- meetri kauguselt ja suvel ei
dustee hakkab kulge- kosta müra kuigi palju, siis
ma läbi kolme valla. uus magistraal – Bakhoff
on seda kaardilt uurinud
Maanteeamet ei kinni- – tuleb mõnekümne meetanud aktsiaseltsi Teede tri kaugusele, kodulähedase
Tehnokeskus projekteeritud metsatuka asemele.
Tallinna ringtee ühendustee “Ma poleks elu sees
koridori, sest teostatavusu- hakanud investeerima, kui
uringul enim plusspunkte oleks teadnud, et ehitan
kogunud trassil on elanike sellisesse kohta!” pahvatas
ja maaomanike hulgas palju ta.
vastaseid.
Maanteeameti planeeri- Kirjad valda ja minismise osakonna juhataja trile
Raul Vibo sõnul tuleb valitud kolmest variandist pari- Naabrid Veskimöldrest on
maks valitud trassile teha läkitanud pöördumisi valda
parandusi ja täiendusi ning ja ministritele. 122 elaniku
seejärel korraldatakse april- nimel kirja saatnud Aivo
li lõpus või mai alguses uus Andreksoni sõnul lõhub
avalik arutelu. “Iga uue tee magistraal äsjaarendatud
puhul on reaktsioon selline, tervikliku elukeskkonna,
nagu poleks seda üldse kel- tekitab ülemäärast müra,
lelegi vaja. Kõik tahavad kahjustab roheala ja laste
seda lükata endast kauge- turvalisust. “Sanitaartsooni
male,” ütles Vibo.
jääb juba täna 124 elamut,”
Läbi kolme valla kulgev seisab kirjas.
18-kilomeetrine Juuliku- Peale Saku ja Harku valla
Tabasalu ühendustee saab kulgeb uus tee pikemalt
alguse Sakust põhja pool veel Saue vallas. AbivalTallinna ringteele kavandat- lavanema-arendusnõuniku
avast Juuliku liiklussõlm- Priidu Kalbre sõnul on
est ning lõpeb Tabasalust teekoridoride alal peatatud
läänes Tallinna-Rannamõi- kümmekonna planeeringu
sa-Kloogaranna
maan- menetlus. “Meid huvitab
teel. 2025. aastaks tehtud eelkõige, et me saaks oma
liiklusprognoose arvestades maaomanikele öelda, milon tulevasel teel kummaski line otsus on tehtud. Vallal
suunas kaks sõidurida, mil- ei ole täna lõplikku seisulele lisanduvad kogujateed. kohta,” ütles Kalbre.
Kodu Alliku külla tupik- Vaata ka
krundile rajanud Uljas Bak- http://www.teed.ee/juuhoffi jaoks oli valik rabav. liku-tabasalu/index.htm
Kui praegu läheb Harku
Piret Peensoo
tee tema mullu valminud
Eesti Päevaleht

AS SEBE lõpetab tegevuse Harju
maakonna bussiliinidel
AS SEBE esitas 20. veebruaril avalduse maakonna
bussiliinide 301 Tallinn
– Harku – Keila – Paldiski,
302 Tallinn – Vääna-Jõesuu – Keila-Joa – Laulasmaa – Paldiski, 303 Tallinn
– Saue – Keila – Paldiski ja
304 Tallinn – Rannamõisa
– Vääna-Jõesuu liinilubade
ennetähtaegseks
lõpetamiseks.
Ühistranspordiseaduse
kohaselt tuleb AS-il SEBE
nimetatud liinidel tegevust
siiski jätkata kuni uu(t)e
teenusepakkuja(te) leidmiseni Harjumaa Ühistranspordikeskuse poolt või maksimaalselt 90 päeva avalduse
esitamisest alates.
Vedajaga koostöös valmisid uued, osaliselt korrigeeritud sõiduplaanid, mis

jõustuvad alates 25. veebruarist ja kehtivad kuni ASi SEBE poolt teenuse osutamise lõpuni. Edaspidi teeb
Harjumaa
Ühistranspordikeskus kõik endast sõltuva, et teenindamine uute
bussiettevõtete poolt jätkuks käesoleva aasta veebruarikuu alguses sätestatud
mahus.
Muudatused alates 25.
veebruarist:
• Liinil 301 on korrigeeritud sõiduplaan.
• Liinil 302 on korrigeeritud sõiduplaan.
• Liinil 303 lõpetatakse
teenuse osutamine. Sõitjatele
tagatakse
ühistransporditeenuse kasutamise võimalus maakonna
bussiliiniga 208, mida tee-

nindab OÜ Mauman Reisid (info telefonil 506
5050). Buss väljub kõikidel
nädalapäevadel
Estonia
peatusest kell 23:30 ning
sõidab marsruudil Tallinn
– Saue – Keila – Paldiski.
• Liinil 304 jätkub teenuse
osutamine senise sõiduplaani alusel.
Sõiduplaanide
otsingusüsteem Harjumaa Ühistranspordikeskuse kodulehel kajastab muudatusi
alates 27. veebruarist.
NB! Harjumaa Ühistranspordikeskus ei vastuta
AS-i SEBE piletimüügisüsteemi ja –korralduse eest.
Infot kliendi- ja perioodikaartide osas saab ettevõtte
telefonil 601 4376.

Harjumaa
Ühistranspordikeskus

Koduvald

9

Lühidalt
Taas on avatud
Hüüru külaraamatukogu
Valida ja koju laenutada
on võimalik rohkem kui 14
000 trükise hulgast.
Raamatukogu väljaannete hulka kuulub ilu-,
laste- ja teabekirjandus.
Võimalik teha koopiaid,
dokumente jmt skanneerida. Raamatukogus on 3
püsiühendusega arvutit.
Raamatukogus leiduvaga
on võimalik tutvuda ja ka
broneerida Urrami andmebaasi kaudu http://www.
lugeja.ee/Avalik/otsing.jsp
Raamakogu asub Hüüru
külas, Jõe tänav 2 ning on
avatud:
E, T, K, N, R 12.00 16.00, L 12.00 - 15.00
Juhataja on Kaie Miil,
telefon: 607 1358
Lissi Kurg

Volikogu sekretär
on Liis Aruoja
Liis Aruoja on 23 aastane, abielus. Pärit olen
Kesk-Eestist Põltsamaalt,
praegu elan Tallinnas.
Tööst vabal ajal tegeleb
Liis Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala lõpetamise
ja lõputöö kirjutamisega
(teemaks “Tingimuslikkus
Euroopa Liidu naabruspoliitika raames”).
Innar Hunt

Korraldatatud
jäätmeveole tähtaegselt pakkumisi
ei laekunud
01. märtsi pakkumiste
avamise koosolekul fikseeris komisjon, et ühtegi
pakkumist Saue vallas
välja kuulutatud „Korraldatatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks Saue vallas“ avatud pakkumisele
õigeaegelt ei laekunud.
Avatud pakkumise raames
olid dokumendid välja võtnud 3 ettevõtet: OÜ Adelan
Prügiveod, AS Ragn-Sells
ning AS Cleanaway.
Saue valla keskkonna- ja
korrakaitsespetsialisti Triin
Rand sõnul räägitakse ettevõtjatega läbi selgitamaks,
miks ei esitatud pakkumisi
ja millised on ettepanekud.
Pärast läbirääkimisi teeb
Saue Vallavalitsus edasised otsused.
Innar Hunt
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Linnugripp, pandeemiline ja hooajaline gripp - küsimused ja vastused

Mis on linnugripp?
Linnugripp, mille põhjustajaks
on viirustüvi A/H5N1, on lindude
jaoks eriti nakkav, ägedalt kulgev
ja ravimatu haigus, millega kaasneb lindude massiline haigestumine
ja suremus.
Linnugripp ohustab eelkõige
linde, kuid sellesse võivad nakatuda
ka inimesed. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on
2006. aasta alguse seisuga inimestel registreeritud linnugripijuhte
seitsmes riigis: Vietnamis, Tais,
Indoneesias, Hiinas, Kambodžas,
Türgis ja Iraagis. Kokku on haigestunud üle 160 inimese, neist üle
90 on surnud. Ka inimeste jaoks
on linnugripp raske nakkushaigus,
mis võib lõppeda surmaga.
(Värsked andmed vt www.tervisekaitse.ee.)

Miks linnugripp on inimestele
ohtlik?
Maailma Terviseorganisatsiooni
hinnangul on viimase kaheksa aastaga linnugripi viirustüved muutunud tunduvalt agressiivsemaks,
nii et nad ei piirdu ainult lindude
ja loomade nakatamisega, vaid on
hakanud ohustama ka inimesi.

mis kajastab operatiivselt olukorda
nakkusohtlikes piirkondades. (Vastav teave on olemas ka Tervisekaitseinspektsiooni koduküljel rubriigis “Reisimine ja tervis”.)
• Riskipiirkonnas viibides jälgida
kohalike võimude juhiseid ja neid
täita.
• Mitte külastada linnu/loomaturge ja -farme ning hoiduda kokkupuutest kodu- ja metslindudega.
Eestisse tagasisaabumisel ei ole
riskipiirkonnast tulnud isikutel
lubatud siseneda loomakasvatushoonetesse- ja rajatistesse enne 48
tunni möödumist Eestisse saabumisest.
• Inimeste jaoks võivad ohtlikuks
osutuda ka kohad, kus on viibinud
nakatunud linnud, sest linnugripi
tekitaja säilib keskkonnas kaua,
näiteks sõnnikus kolm kuud, jahedas vees kuu aega.
• Esmaseks nakatumise vältimise
meetmeks on hügieeninõuetest
kinnipidamine. Tuleb pesta tihti
käsi, juua vaid ohutut (pudeli- või
keedetud) vett, söömiseks valida
kuumtöödeldud linnuliha, mune
jne.
• On soovitatav vähemalt kaks
nädalat enne riskipiirkonda sõitu
vaktsineerida end sesoonse gripi
vastu. Linnugripi vastu see küll ei
kaitse, kuid vaktsineerimine väldib
organismis uue, ohtliku viirusetüve
tekkimise juhul, kui inimene peaks
korraga nakatuma nii tava- kui ka
linnugripi viirusega.

Kas kõik linnugripiviirused on
inimestele ohtlikud?
Inimestele on kõige ohtlikum
H5N1, kuid haigust võivad tekitada ka H7N2, H9N2 ja H7N7 viiruse alamtüübid. Kuid vaatamata
sellele, missugune gripiviirus nakatab linde, tuleb haiguse levikule Kas linnugrippi võib nakatukiiresti piir panna, sest ka madala da ka nii, et astud näiteks linnu
ohuga gripiviirused võivad muu- väljaheitesse või puutud muudmoodi kokku saastunud jalanõu
tuda inimestele ohtlikeks.
või vaibaga?
Haige linnu eritistest nakatumine
Kuidas linnugripp levib?
Linnugripiviiruse kandjaks ja on võimalik, näiteks vaibale või
levitajaks looduses on veelinnud, maapinnale sattunud väljaheide
kellelt võivad nakkuse saada kodu- kuivab ja võib tolmuga kanduda
ja muud metslinnud. Kodulindud- hingamisteedesse. Seepärast ei
est haigestuvad esmajoones samuti soovitata (eriti lastel, kes on ninaga
veelinnud (haned, pardid), kuid ka ohule lähemal) viibida lindude toitkanad, kalkunid, faasanid jne. Rän- mis- ja elukohtades. Lapsi tuleb
dlindudega võib haigus levida pik- ka hoiatada, et nad ei puudutaks
haigeid või surnud linde.
kade vahemaade taha.
Haigustekitaja levib eelkõige Kui tuppa tulles on jalanõud saahaige linnu kaudu. Ka inimeste stunud, siis tuleb need korralikult
nakatumine linnugrippi on senis- puhastada ja pärast seda ka käed
tel andmetel toimunud (tihedal) hoolega puhtaks pesta. Käte seekokkupuutel haigestunud lindude biga pesemine aitab lahti saada ka
ja nende eritistega. Kuid pole paljudest teistest haigustekitajatest.
välistatud võimalus, et piiratud Kas nakkuse võib saada ka linulatuses võib kõrgelt patogeenne nulihast, munadest, sulgedest?
Kokkupuutel haigestunud linnu
ehk väga nakkav ja suure hävitusvõimega linnugripi viirus A/H5N1 kuumutamata liha, munade või
levida ka inimeselt inimesele. Am- sulgedega võib nakatuda linnuetlikku kinnitust sellele veel pole. grippi.
Veterinaaride andmetel Eestis
praegu linnugrippi ei esine, seega Kuidas linnugripiviirus häei ole siin võimalik lindudelt seda vib?
Linnugripi viirus säilib kaua
nakkust saada.
elujõulisena just madalal temperKas linnugrippi võib nakatuda atuuril. Lindude väljaheidetes võib
viirus temperatuuril 4°C püsida
reisil olles?
Nakatumise oht on olemas juhul, nakatumisvõimelisena vähemalt
kui reisitakse linnugripi ohtlikku 35 päeva, 37°C juures aga kuus
piirkonda.
Tervisekaitseinspe- päeva. Kõrgetel temperatuuridel
viirus hävib, näiteks 60°C juures 30
ktsioon soovitab:
• Tungiva vajaduseta mitte kül- minutiga ning 75°C juures mõne
astada piirkondi, kus seda haigust minutiga. Seega muudab liha ja
mune ohutuks kuumutamine.
esineb.
• Enne reisi tutvuda Maailma Viirus on tundlik ka enamlevinud
Terviseorganisatsioonikodulehega, desinfitseerivate vahendite suhtes
Otsime kindlatele klientidele arenduseks sobivaid maatükke.
Reet Vellend
Tel. 56 637 115
Nest Properties OÜ
Tel. +372 6999 595
Fax: +372 6999 590
reet@nestland.com

Laagris Hoiu 16 asuv AS Sagro Food otsib oma meeskonda
LIINITÖÖLIST,
TOOTMISRUUMIDEKORISTAJAT JA SEADMETE PESIJAT
Töö on 0,5 koormusega
ja õhtuti, sobiks abielupaarile. Tel. 679 6830,
525823.

mõni muu gripiviirus, sest gripivinagu kloriidiühendid, formaliin, irus (eriti A-viirus) on väga muu- transportida, tuleb ka talle mask
ette panna.
seebikivi jne.
tuv.
• Väga tähtis on käte pesemine,
eeskätt
pärast haige lähikonnas
Missugused on linnugripi haiKas riik on teinud gripiviibimist
või pärast haige hoolgusnähud inimesel?
pandeemia puhkemiseks ettedamist.
Need on tüüpilised gripinähud: valmistusi?
• Haigena ei peaks ise arsti juurde
• järsk enesetunde halvenemine S o t s i a a l m i n i s t e e r i u m i
koos kõrge palavikuga (alates 38 eestvedamisel on kokku pan- minema, vaid ravijuhiste saamiseks
kraadist),
dud riiklik gripipandeemiaks tuleks arstiga ühendust võtta.
• pea-, lihas- ja kurguvalu,
valmisoleku plaan, kus on kirjas • Ööpäevaringselt saab nõu
• köha ja nohu, hingamis- erinevate ministeeriumide ja am- küsida ka üleriigiliselt perearsti
raskused,
etkondade tegevused juhuks, kui nõuande telefonilt 1220.
• silma sidekesta põletik.
korraga peaks haigestuma palju Kas pandeemia ajal tuleks
• Raskem haigusega kaasnev inimesi. Kuid vajalikke ettevalm- tänaval liikudes kanda maski?
tüsistus on kopsupõletik, mis võib istusi tuleb teha ka igal maakonnal, Tänaval maski kandmise efekesile kutsuda hingamispuudulik- haiglal ja teistel asutustel, näiteks tiivsuse kohta tõendid puuduvad.
kuse, kuid esineda võivad ka sü- panna kokku tegutsemiskava ja siis Kindlasti aga tuleb mask ette
panna juhul, kui on kokkupuude
dame-, lihas- ja kesknärvisüsteemi korraldada vastavaid õppusi.
kahjustused.
Kuidas ennast ise kaitsta, kui haigestunutega või kui haigestunu
ise peab mingil põhjusel tänaval
pandeemia Eestisse jõuab?
Kas linnugrippi inimesel saab
Kui pandeemia peaks Eestisse liikuma.
Aevastades ja köhides tuleb suu
ravida?
jõudma, kehtestatakse epideemikäega katta ning nuuskamisel on
Ühe meetmena on Maailma Ter- atõrje meetmed, näiteks:
soovitatav kasutada ühekordseid
viseorganisatsioon (WHO) soovi• keelatakse massüritused,
pabertaskurätikuid. Ülimalt oluline
tanud neuraminidaasi pärsssijate • suletakse lasteasutused,
on kinni pidada teistestki hügieenirühma kuuluvate viirusevastaste • piiratakse inimeste liikumist,
reeglitest, näiteks pesta tihti ja korretseptiravimite (oseltamiviri ja • isoleeritakse nakatunud jne.
zanamiviri) manustamist.
Haiguse leviku tõkestamiseks on ralikult käsi.
Kas uus inimeselt inimesele
Arvestades, et linnugrippi on di- oluline vältida:
agnoositud ja ravitud väikesel arvul • lähikontakti haigega (gripivi- leviv pandeemiline gripiviirus
haigetel, on andmed väga piiratud irus levib ruumis köhapiiskadega on juba tekkinud?
Maailma Terviseorganisatsiooni
ja tavapäraseid kliiniliste uuringute kuni 1,5 m kaugusele),
andmeid nende ravimite toime ja • kokkupuutumist haigestunu andmetel uut pandeemiliselt levida
ohutuse kohta selle tõve puhul ei rögaga/ninaeritisega või sellega võivat gripiviirust tekkinud ei ole.
ole. Ravimite varane manustamine saastunud pindadega. Seepärast Praegu käib põhiline jutt kahest erion võimalik haiguse praeguse levi- tuleks hoiduda rahvarohketest nevast gripist:
• linnugripp, mis levib üldjuhul
ku, st üksikjuhtude ravi korral.
kohtadest ja võimalusel isegi ühisRavimi toime pandeemilises transpordivahendite kasutamisest. ainult lindude hulgas, kuid nakasituatsioonis ei ole teada, samuti ei • Väga tähtis on käte pesemine, tunud on ka inimesi, kes puutusid
ole teada ravimi võimalik haigusi eeskätt pärast haige lähikonnas kokku haigete lindudega;
ennetav toime linnugripi puhul.
viibimist ja muidugi pärast tualeti • n-ö tavaline, hooajaline gripp,
mida on juba Eestiski sel talvel diKuidas vältida linnugrippi lin- kasutamist, enne sööki jne.
dudel?
• Gripihaigel ei ole soovitatav agnoositud.
Linnugripi vältimiseks lindudel minna arsti juurde, arst tuleks koju Hooajaline gripp
Mida tähendab tavaline,
on Veterinaar- ja Toiduamet and- kutsuda või küsida temalt ravihooajaline
gripp?
nud rea soovitusi, näiteks:
soovitusi.
Gripp (influenza) on äge, aastast
• pidada oma kodulinde suletud • Ööpäevaringselt saab nõu
hoonetes, et takistada nende kok- küsida ka üleriigiliselt perearsti aastasse korduv nakkushaigus,
mille tekitajateks on A-, B- ja Ckupuudet nakkust kanda võivate nõuande telefonilt 1220.
lindudega,
Arvestada tuleb sellega, et täis- gripiviirus.
• tuleb kaitsta (katta) kodulindude kasvanu võib olla nakkusohtlik A-gripiviirus on kõige ohtlikum,
söötmispaiku,
kuni 7 päeva ja laps kuni 21 päeva. sest levib kiiresti ja muutub pide• mitte lubada lindlasse võõraid,
Mis saab siis, kui perest keegi valt, mistõttu inimesed on iga uue
A-gripilaine suhtes vastuvõtlikud.
• farmis töötades kanda kaitseri- haigestub?
ietust,
• Gripihaige tuleb kohe paiguta- A-gripp suudab põhjustada ülema• pidada puhtust, paigaldada da eraldi ruumi ja piirduda tema ailmseid pandeemiaid, ka praegu
inimesi ohustav linnugripiviirus
sisse- ja väljapääsude ette desoma- hooldamisel 1–2 inimesega.
tid jne.
• Tuleb vältida lähikontakti H5N1 on A-tüvega.
B-gripiviirust
iseloomustab
Koos teiste EL riikidega on Eesti haigega (gripiviirus levib ruukeelanud ka eluslindude, linnu- mis köhapiiskadega kuni 1,5 m suhteliselt paikne levik – tal ei ole
toodete ja -sulgede sisseveo linnu- kaugusele) ning kokkupuutumist omadust palju muutuda ning
gripi riskipiirkondadest.
tema rögaga/ninaeritisega või sell- seetõttu ei põhjusta B-gripp ka
laialdasi haigestumisi.
ega saastunud pindadega.
C-gripiviirus on harva esinev
Pandeemiline gripp
• Haigega suhtlemisel/tema hoolKas linnugripp võib muutuda damisel tuleb kanda kaitsevahen- ning haigestumises olulist osa ei
epideemiaks või pandeemiaks? deid: kindaid, kaitseprille, maski. etenda.
Epideemia (piirkonniti, näiteks (Maskideks sobivad apteekides Gripi tundemärgid on haiguse
riigiti leviv haigestumine) või müüdavad nn protseduurimaskid.) äge algus, palavik (üle 38°C), kuiv
pandeemia (kogu maailmas leviv • Kui tekib vajadus haiget ühest köha ja/või nohu ja vähemalt üks
haigestumine) võib puhkeda juhul, ruumist teise viia või kaugemale järgmistest üldnähtudest: halb enkui tekib uus, kõrge patogeensusega ehk suure haigusttekitava võimega gripiviirustüvi, mis hakkab
kiiresti levima inimeselt inimesele. Ausseontõusmasomaalgatuslikudlii- anemaks rahva hääletusel ka valaiti.
Kuna pandeemilise toimega gripi- kumised. Eestimaal on üle 4000 küla, Külavanema valimistest võttis osa
viirus ilmub tavaliselt ootamatult, neist rohkem kui tuhandes on valitud 32 külaelanikku ning rahva häältele
puudub epideemia või pandeemia külakogud ja külavanemad, sealhul- toetudes langetas valimiskomisjon
alguses uue viiruse vastu vaktsiin. gas ka mitmes Saue valla külas… otsuse. Valimiskomisjoni kuulusid
Ka inimesed pole uue tüve vastu 12. veebruaril 2006 kogunesid taas Saue vallavalitsuse abivallavanemkord Vanamõisa küla elanikud arendusnõunik Priidu Kalbre, valimmuunsed.
kokku, et valida omale külavanem lasekretär Edith Mäe ja vallavolikUus pandeemiline gripiviirus
– sedapuhku juba teine Vanamõisa ogu liige Rein Riga.
võib tekkida linnugripi viiruse baa- küla ajaloos
Valitud külavanem Hr. Utno luges
sil, kuid selle aluseks võib olla ka Esimeseks Vanamõisa külavane- ette ametivande ning järgnesid diploAS Sagro vajab kiiresti kas- maks valiti 08.02. 2003 külaela- mi üleandmine ning õnnitlused.
vuhoonetesse õhtuseks ja nik Raul Sihver ning koos temaga Peale valimistseremooniat peeti
ka kümneliikmeline külakogu. Nii maha ka küla üldkoosolek, kus tehti
öiseks ajaks
külakogu kui külavanem valiti kol- kokkuvõtteid möödunud kolmest
VALVURIT
meks aastaks.
aastast, endise külavanema töödest,
Tööülesanded:
Käesoleval aastal valiti vaid küla- tegemistest ning läbiviidud üritust- objekti valve;
vanem, kuna külakogu funktsioone est. Külaelanikud esitasid küsimusi
- objekti tehniliste sead- täidab aktiivsete külaelanike poolt valla töötajaile ning Hr. Priidu Kalbre
loodud MTÜ Vanamõisa küla.
tutvustas külaelanikele Saue valla
mete töö jälgimine.
Tel. 505 4406, 679 6830. Külavanemaks kandideeris külaela- üldplaneeringut. Juttu oli vee ja kanik Hr. Vahur Utno ning tema külav- nalisatsioonitrassi ehitamisest Vana-

esetunne, peavalu, lihase ja/või
liigesevalu, iiveldus.
Grippi ei saa lõplikult diagnoosida ilma labori analüüsideta.
Gripp on aastast aastasse korduv
ehk hooajati esinev, ja kuna gripiviirus on muutlik, siis tuleb end selle
haiguse vastu igal aastal uuesti
vaktsineerida. Igaks hooajaks annab vaktsiini koostise soovituse
Maailma Terviseorganisatsioon,
arvestades eelnenud aastail ringelnud gripiviiruse tüvesid.
Keda hooajaline gripp enim
ohustab?
Gripi tüsistused ja surmaga
lõppevad haigusjuhud tekivad
peamiselt väikelastel, üle 65-aastastel inimestel ja immuunpuudulikkusega inimestel. Ohustatud
on ka tervishoiutöötajad ja teised
haigetega kokku puutuvad inimesed. Kuid hoida tasuks ennast
ka kõigil neil, kes enimohustatud
gruppi ei kuulu.
Mis vahe on linnugripil ja nn
tavalisel gripil?
Kõige suurem vahe on see, et nn
tavaline gripp levib juba praegu inimeselt inimesele, kuid linnugripi
levikut inimeselt inimesele praegu
veel täheldatud pole.
Sotsiaalministeerium ja Tervisekaitseinspektsioon

Toimub märtsikuus

Ääsmäe Noortekeskuses EXIT
16.märts mängude õhtu
27.03-01.04 filmide nädal
Veskitammi Kultuurikeskuses
1.- 31. märts
näitus „Õnnesoov”
3. märts
lastedisko
16.märts “Harjumaa laululaps
2006” Saue valla eelvoor
17. märts
e m a keelepäeva luuleõhtu +Harjumaa Kaitseliidu emakeelepäeva
üritus
20. märts
kevade
alguse pidu lastele
20.-24. märts koolivaheaja linnalaager
30.märts lasteriiete müük ja vahetus
Saue- Jõgisoo Haridusseltsis
18. märts
“Puruvana”
klubi õhtu
MTÜ Maidla Külaselts
18.-26. märts noorte koolivaheaja nokitsemise ring
MTÜ Vanamõisa küla
14. märts
Memme-Taadi hommik
Ääsmäe Põhikool
13.-17. märts emakeelenädal
Laagri Kool
01.03. - Koolisisene matemaatikavõistlus
06.03 - 17.03. - Joonistusvõistlus
teemal “Laagri Kooli koolivorm”
14.03 - Emakeelepäev - koolilaulu sõnade konkurss
16.03 - Kooli lauluvõistlus
17.03 - osalemine matemaatikaalasel Känguru võistlusel
20.03 - 24.03 - Kevadkoolivaheaja linnalaager
27.03 - Küüditamise aastapäev
29.03 - Teatrikuu tähistamine -

näidendite võistlus

Vanamõisa külal uus külavanem

mõisa külla, gaasitrassist ja paljudest
muudest külaelu ja arengut puudutavatest küsimustest.
Külaelanikud ise saavad kõige paremini kujundada oma elukeskkonda
ja MTÜ Vanamõisa küla ootab alati
igat külaelanikku külaelu arengus
nõu ja jõuga kaasa lööma. Küllap
tahab iga külaelanik näha oma küla
ka aastakümnete pärast elujõulise ja
jätkusuutlikuna.
Uuelt külavanemalt ootab aga
Vanamõisa rahvas, et uus külavanem on igati tegus ja toeks külaelu
edendamisel, küla arengu ja heaolukeskkonna loomisel, samuti külaelanike ühtekuuluvustunde ja ühistegevuse hoogustamisel.
Külarahvas, kes on oma tulevikus
kokku leppinud, suudab palju ära
teha.

Kristel Kuimet

MÄRTS 2006

Volikogu kinnitas 2006. aasta eelarve

Saue Vallavolikogu kin- sonalikulude, õpikute ja
nitas 07. märtsi istungil koolituskulude finantseerivalla 2006. aasta eelarve. mine ja tasuta koolilõuna
riigieelarvest 1.-9. klassini.
Tulude suurenemine on (Varem oli tasuta kooli lõuna
2005 aastaga võrreldes pla- 1.-4. klassini.). 2006 aasta
neeritud 3,4 miljonit krooni, alguseks oli rahaliste vahenmis teeb eelarve tõusuks 4,7 dite vaba jääk 12.1 miljonit
% ja kogutulude mahuks 76 krooni.
656 000 kroon
2006 aastal on planeeri- Kulud
tud maksude laekumise suurenemine 7,5 %. 1,7 mil- Hariduse valdkonnas sujoni krooni võrra suureneb urenevad kulud 10,1 milriigieelarvest tasandusfondi jonit krooni, Laagri Kool
eraldus. Põhjuseks on 1. 7,6 miljonit (personali
Laagri Kooli õpetajate per- ja majandamiskulud 12
SAUE VALLA 2006 aasta EELARVE

kuuks). Ääsmäe Põhikool
1,6 miljonit (katuse ja ruumide remont). Lisaks kallineb koolide ja lasteaedade
teenuste ost teistest omavalitsustes.
Sotsiaalse kaitse valdkonnas suurenevad kulud 2,3
miljonit krooni. 2006 aastal lõpetatakse Nõlvaku 9
sotsiaalkeskuse ehitus An„HARJUMAA
LAULULAPS 2006”
Lisa nr 1
SAUE VALLA
EELVOOR Saue Vallavolikogu
Toimub: 23.veebruari
16.märts2006
määrusele nr ____
2006 a
Algusega kell: 16.00
Toimumise
koht:
Laagri kool, Veskitammi 22, Laagri,
Harjumaa

Tunnus Kirje nimetus
3
TULUD
30
Maksud
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
3044
Reklaamimaks
32
Kaupade ja teenuste müük
320
Riigilõivud
322, 323
Kaupade ja teenuste müük
3220
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
lasteaedade tulu
kooli tulu
koolituskulu teistest valdadest
3221
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandustegevusest
3224
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
3225
Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest
3229
Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest
3233
Üüri ja renditulud
3238
Muu kaupade ja teenuste müük
35
Toetused
3500.00.14
Maavalitsused
3502.00.02
Haridus- ja Teadusministeerium
352
Mittesihtotstarbelised toetused
352.0
Valitsussektorisisesed toetused
38
Muud tulud
3820
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
382510
Kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu
382540
Laekumine vee erikasutusest
3880
Trahvid
3882
Saastetasud
3888
Eespool nimetamata muud tulud (PRIA)
Eelarve vastuvõtmise kuupäev
Lisaeelarve(te) vastuvõtmise kuupäev(ad)

(tuh.krooni)
2006
eelarve
76 656,0
62 530,0
60 000,0
2 500,0
30,0
3 675,0
520,0
3 155,0
2115,0
815,0
75,0
1225,0
50,0
860,0
40,0
30,0
40,0
20,0
9 036,0
20,0
1000,0
8 016,0
8 016,0
1 415,0
65,0
1200,0
90,0
20,0
40,0
0,0

tud eelarvega suurendati
vallast makstavaid toetusi
(kauperedele,matusetoetus,e
simesse klassi minevate laste
toetust,laste jõulutoetust ).
Elamu- ja kommunaalmajanduses kaasneb uute elamurajoonide kasvuga tänavavalgustuse kulude tõus
Tähelepanuväärne on asjaolu,
et Vallateede ja tänavate kor-

rashoiuks on 2006.aasta eelarvesse kavandatud 2 500
000 krooni. Taotlustest on
lülitatud eelarvesse Kindluse
poe sissesõidutee asfalteerimine, kõnniteede rajamine
Suurevälja teele ja Kiia külla. Peale nimetatute on veel
planeeritud teede ja tänavate
greiderdamise ja taliteenistuse kulud. Vallateede ja tän-

Saue Valla 2006 aasta eelarve kulud

11

Koduvald

avate korrashoiuks on 2006.
aasta eelarvesse kavandatud
2 500 000 krooni. Taotlustest on lülitatud eelarvesse
Kindluse poe sissesõidutee
asfalteerimine, kõnniteede
rajamine Suurevälja teele ja
Kiia külla. Peale
Lisa nrnimetatute
2
Saue Vallavolikogu
on veel planeeritud
teede ja
23.veebruari 2006 ja
tänavate greiderdamise
määrusele nr ____
taliteenistuse kulud..
Innar Hunt
Maret Mitt

tuh.krooni

2006eelarve

FINANTSEERIMISTEHINGUD
5 776,0
10.1
Finantsvarade suurenemine (-)
-3 724,0
1011.1
Aktsiate ja osade ost (-)
-3724,0
20.6
Kohustuste vähenemine (-)
-2 600,0
2081.6.8 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidele (-)
-1500,0
2082.6 Kapitaliliisingu maksed (-)
-1100,0
1001
Muutus kassas ja hoiustes (suurenemine "-", vähenemine "+")
12100,0
KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
82 432,0
01
Üldised valitsussektori teenused
12 787,5
01111 Valla- ja linnavolikogu
980,0
01112 Valla- ja linnavalitsus
5 880,0
01114 Reservfond
5 052,5
01600 Muud üldised valitsussektori teenused
125,0
01700 Valitsussektori võla teenindamine
700,0
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku(külavanemate fond)50,0
03
Avalik kord ja julgeolek
633,0
03100 Politsei
40,0
03200 Päästeteenused
70,0
3600
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku
478,0
3600
Kaitseliidu Hüüru rühm
15,0
Alaealisteasjade komisjon
30,0
04
Majandus
5 436,0
04210 Maakorraldus
25,0
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)
2 500,0
04511 Liikluskorraldus
100,0
04512 Transpordikorraldus
160,0
04600 Side
25,0
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine
600,0
04900 Muu majandus, sh.majanduse haldamine
2 026,0
05
Keskkonnakaitse
1 255,0
05100 Jäätmekäitlus (prügivedu)
120,0
05200 Heitveekäitlus
250,0
05400 Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
885,0
06
Elamu- ja kommunaalmajandus
2 549,0
06400 Tänavavalgustus
1 749,0
06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus
100,0
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
700,0
07
Tervishoid
87,0
07200 Laagri Tervisekeskus OÜ
40,0
07200 Ääsmäe Perearst
27,0

s.h
personali
kulu

investeering
ud

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 512,5

6 440,5

4 617,0

500,0

880,0
3737,0

500,0

0,0
0,0

119,5

0,0

100,0
19,5
0,0

254,0
254,0

0,0

0,0

0,0

1 169,0
519,0
650,0

0,0

0,0

Veebruar Veskitammi Kultuurikeskuses
03.02 ja 03.03 toimusid
üritused lastele „Lastedisko” peale tantsukeerutamise
said kõik tantsuhuvilised osa
kultuuriprogrammist ning
lõbusatest liikumismängudest ja võistlustest, mis oli vahelduseks tantsule toredaks
ajaviiteks. Osalejate nägudest võis välja lugeda seda,
et liikumine ja mängimine
meeldis neile väga. Kultuuriprogrammi aitasid kokku
panna Merle Kaare kohalikud tantsutüdrukud ja tantsutrupp Tallinnast. Lisaks
muule said kõik soovijad
proovida ise „plaate keerutada” st said valida ja mängida ise lugusid. Uudiseks
on veel see, et meil oli märtsi kuu diskol uus diskor Eke
Taavi koos abilise Mark’iga.
Mis muud kui ootame taas

lapsi jalga keerutama meie nimelisest üritusest osa võtta
majja. Jälgige kuulutusi!
ei saa, kuid ootame kõiki huvilisi juba 28. aprillil uuele
17.02 Toimus meie vi- ja omanäolisele „Veiniklubi
imane Lauluklubi üritus, kes üritusele”. Kus ootab teid
veel ei tea. Seekordseteks kultuuriprogramm ning on
esinejateks oli Thea Paluoja võimalus saada veinielakäe alt välja kasvanud ans- musest-kohal on härra Jüri
ambel KLÜKK, kes on üks Tamm isiklikult. Tulge ja
edukaimatest a’capella ans- vaadake!
amblitest, külas olid ka laulukonkursil „Kaks takti ette” 23.02 toimus Laagri kooedukalt osalenud Meribel lis 88. vabariigi aastapäeva
Müürsepp ja Uku Suviste. tähistamine. Õhtu avas härra
Meribel Müürsepp esines ka vallavanem Mati Tartu isikedukalt selle aasta Eurovi- likult lüües kokku šampuse
siooni Eesti eelvoorus laulu- pokaale. Rahvast tervitas ka
ga Mr right. Muusikaelamus volikogu esimees härra Inmida pakuti oli küll igati drek Tiideman ning Veskiarmas ja ilus. Laualt ei puu- tammi
kultuurikeskuse
dunud ka suupisted ja salat. juhataja Tiia Soosalu. EsiÕhtu tegi omanäoliseks õh- nesid ansambel Tallinna Batujuht Andres Kask.
roque barokk-kontserdiga ja
Kahjuks enam lauluklubi Eesti tantsuagentuuri MAX

X tantsijad omanäolise folklooriprogrammiga. Õhtujuht
oli Andres Kask. Soovijad
said tervitada Eesti Vabariiki
88. aastapäeva puhul (videosalvestus), kaetud oli pidulaud, millelt ei puudunud
hõrgutavad söögid.

rahvast ja õpetas Line tantsu. Jooksime, suusatasime
ja kelgutasime kõik koos.
Ürituse lõpus said kõik
soovijad hernesuppi süüa ja

sooja teed juua. Loodame et
keegi külma ei saanud ja ootame teid taas juba järgmisel
aastal vastlapäeva paiku.
Veskitammi Kultuurikeskus.

28.02 said kõik soovijad
osa talvisest vastlapäeva
üritusest. Meile oldi armuline ja saadeti palju, palju
lund. Lund oli nii palju, et
pisemad osalejad ei paistnud
lume seest väljagi. Aga lastel oli tore, lume sees möllata
ja keksida. Kultuurikeskuse
terrassil, maja taga esinesid
otse vabas õhus Laagri tantsutüdrukud ning tantsutrupi
Vioola Veenus piigad. Õh- Pidulik: 23. veebruaril Laagri Koolis toimunud
tut aitas läbi viia taas kord aastapäeva banketi vastuvõtt oli meeldiv ja huMerle Kaare, kes soojendas bane.
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MÄRTS 2006
Õnnitlused kõige
pisematele vallakodanikele!

Suur Jüriöö Jooks
2006
22. APRILLIL MAIDLA KÜLAS
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!

ÜRITUS ON TASUTA!
Jälgi reklaami ja uuenevat infot
valla kodulehel www.sauevald.ee
ja järgmises vallalehes.

Metsanurme

Ääsmäe
Roobuka
Tagametsa
Maidla

Pärinurme

Aespa

Kiisa

KERT URM
28.01.2006 Vatsla küla
MIHKEL RANNUT
02.02.2006 Alliku küla
ARMAND KABRITS
06.02.2006 Laagri alevik
RASMUS PRIIVITS
07.02.2006 Laagri alevik
GRETE TOOMING
10.02.2006 Kiia küla
MARLEEN-KETLI LUSSMAA
10.02.2006 Laagri alevik
LIISA-MARIA PAPPA
15.02.2006 Laagri alevik
REET VELLEND pakub usaldusväärset
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

MTÜ Vanamõisa Küla ootab
kollektiivi tööle teotahtelist ja iseseisva
mõtlemisega
seltsimaja juhatajat alates
1. aprillist 2006.
Lähem informatsioon MTÜ Vanamõisa Küla juhatajalt Ergo Paalmanilt (tel.
56 637 209 või info@aate.ee)
Elulookirjeldus koos avaldusega saata
hiljemalt 20. märtsiks e-maili aadressile
info@aate.ee või postiga aadressil Allika
tee 10, Alliku küla, Saue vald. Pealkirjaks „Seltsimaja juhataja“
Meie hulgast lahkunud
ANNA JAKOVLEVA
25.11.1939 - 15.02.2006
SALME TARVE
23.06.1912 - 16.02.2006
LIIA-EMMA UUETOA
12.09.1929 - 18.02.2006
NIKOLAI IVANOV
30.11.1938 - 28.02.2006






TERASKATUSED
TERASKARKASSID ja
VIILHALLID
Erinevad profiilid, tarvikud ja
vihmaveesüsteemid
MÜÜK JA PAIGALDUS !
Tel.6205175, 53443388
tallinn@olly.ee
www.olly.ee

Vastlad: kellel lumiselt, kellel kuivemalt...














Kaunitar: Kairi Rondo Jõgisoo külast Imperiali talust pälvis pühapäeval 5. märtsil Mustpeade majas
toimunud Miss Estonia finaal Mustpeade majas I
Printsessi koha. Täpsem info www.missestonia.ee
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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 7. aprillil. Reklaam
ja kaastööd palun saata toimetusele 4. aprilliks

