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Saue valla sõnumileht

Tagasivaade lõppevale aastale
Aasta 2006 hakkab tasapisi
otsa saama. Detsembrikuus
on kombeks teha kokkuvõtteid
möödunud aastast ja hinnata
tehtut.

lihtsa arvutuse. Tänavu laekub meie valla
eelarvesse 68 miljonit krooni üksikisiku
tulumaksu. Meie valla tööjõuliste inimeste arv on ca 4500. Seega panustab iga
inimene valla eelarvesse 15 111 krooni
aastas, ehk maksab tulumaksu Eesti keskmisest veidi kõrgemalt palgalt (12 500
krooni).
Mitmed ﬁnantsanalüütikud on aga kinnitanud, et ühe 3,5 miljonit krooni maksva maja (koos ehituskrundiga) ehitamiseks läheb vaja vähemalt 40 000 kroonist
kuusissetulekut. Seega võiks teoreetiliselt
200 individuaalmajaga elurajoonist laekuda üksikisiku tulumaksu valla eelarvesse
11 miljonit krooni, reaalselt laekub aga 3
miljonit. Selles 200 majaga elurajoonis
elab aga umbes 300 last, kellest pooled
käivad koolis, pooled lasteaias.
Siit jõuamegi hoogsa elamuehituse
miinuspoolele juurde, mis seisneb selles, et arvestades kirjeldatud tulubaasi
laekumist, puuduvad vallal võimalused
kõikidele lastele lasteaia- või koolikoha
kindlustamiseks. Sestap lähtub vald ka
detailplaneeringute vastuvõtmisel sellest,
et tasakaal ehitustegevuse ja toetava infrastruktuuri vahel liialt paigast ei nihkuks.

Meie valla jaoks olid lõppeva aasta
märksõnadeks tormiline ehitustegevus nii
ühiskondlike hoonete kui elamuehituse
valdkonnas, vee-, kanalisatsiooni- ja gaasitrasside rajamine, teede- ja tänavavõrgu
projekteerimine ning väljaehitamine.

Abivajajatele lisavõimalused
Aasta alguses valmis Laagris, Nõlvaku
tänaval, endise Harjumaa arhiivi ruumides, üheksa korterit liikumispuudega inimestele. Samas kompleksis töötavad nüüd
ka kaks sotsiaaltöötajat, kelle käsutuses
on mikrobuss transpordi- ja mitmesuguste koduteenuste, nagu pesupesemine,
koristamine, poeskäimine jne, osutamiseks. Loodan, et selle maja asukate elu on
muutunud mugavamaks ja turvalisemaks.
Edaspidi soovime kindlasti teenuste ringi
laiendada ja mitmekesistada.

Laagri kooli juurdeehitus ja uus, 120kohaline lasteaia hoone, on valmimisjärgus. Lootsime kooli valmis saada küll
juba käesoleva aasta lõpuks, kuid krooniline ehitusmaterjalide ja ehitusmeeste
puudus nihutab tähtaja kuu-poolteist edasi. Leppisime ehitaja AS-ga Remet kokku,
et liigne kiirustamine viib ehitustaseme
alla, pigem võtame aega, et tulemus saaks
kvaliteetne.
Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile, mis eraldas meie vallale lisaraha miljon
krooni, suutsime välja vahetada Ääsmäe
kooli lagunema kippuva katuse.

küladest, kes kirjutasid edukalt erinevatele fondidele raha taotlemise projekte.
Loodetavasti annab see hoogu juurde külaelu aktiivsemaks muutumisel ja seltsielu arendamisel.
Mööduvat aastat võibki iseloomustada
ka kui külade iseolemise-tegemise aastat.
Eriti tahan kiita Maidla, Jõgisoo, Ääsmäe,
Vanamõisa, Alliku, Tuula ja Hüüru küla
tublisid tegijaid oma külade korrastamisel
ja inimeste eest hoolitsemisel. Erilist tänu
väärib aga Maidla külarahvas, kes ulatas
sõbrakäe endast nõrgematele ning toetas
ideed raske puudega lastele ja noorukitele toetatud elamisvõimaluse loomiseks
Maidlas - niinimetatud Haraka Kodu rajamise näol.

Turvalisus tähelepanu all

Hoogustuv elamuehitus

Oleme tõsiselt tegelenud ka Laagri laste
koolitee turvalisuse küsimustega. Tänan
siinjuures siiralt Maanteeametit, kes projekteeris ja ehitas välja valgusfooriga
ülekäiguraja Pärnu maanteele turvamaks
Nõlvaku elurajooni laste koolipääsu.
Maanteeametil on valmis ka Veskitammi
tänava rekonstrueerimisprojekt raudtee
ülesõidust kuni Rocca al Mare lasteaiani.
Oleme kokku leppinud, et koostöös vallaga saab see projekt tuleval aastal ellu
viidud.

Kiire elamuehitus toob kaasa nii häid
kui ka halbu külgi. Plusspoolele saame
kanda valla elanikkonna kasvu noorte,
aktiivsete inimeste näol, mille tulemusena kasvab ka valla tulubaas. Samas loob
müüt uuselanikest, kui rikastest maksumaksjatest, pettekujutelmi ja elab visalt
meie argiteadvuses. Tegelik elu räägib
aga hoopis teist keelt.
Valla eelarvesse laekub 11,8% iga töölkäiva vallakodaniku brutotulust ning sellest rahahulgast peab vald end ära majandama. Tuleb ehitada koole, lasteaedu,
vanurite hooldekodusid, remontida teid-ja
tänavaid ning investeerida paljudesse vajalikesse sotsiaalobjektidesse.
Ei ole küll kombeks sorida teiste inimeste rahakotis, aga selguse mõttes teen

Panus lasteasutustele

Rõõm aktiivsest külaelust
Renoveeritud said Maidla koolimaja
ning Vanamõisa külakeskus. Sellesse andsid oma panuse ka toimekad inimesed
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Tee-ehituses tuleb
mõelda 20 aastat ette
Meie valda läbivad tähtsad magistraalteed - Tallinn-Pärnu-Ikla maantee, Tallinn-Paldiski maantee, Tallinna ringtee,
mis ühendab Peterburi maanteed Pärnu
maanteega ja Tallinn-Paldiski raudtee.
Momendil projekteeritakse lisaks veel
üht tähtsat magistraalteed, mis kannab
nime Juuliku-Tabasalu tee. Rekonstrueerimisprojektid on koostamisel ka Paldiski
maanteele, Tallinna ringteele ja otsitakse
trassikoridori Tallinn-Paldiski raudteeharu ühendamiseks Tallinn-Peterburi
raudteesuunaga.
Kõik need projektid ja trassivalikud on
toonud ja toovad ka edaspidi palju peavalu meie valla küladele ja uutele elurajoonidele, sest tegelik elu on arenenud palju
kiiremini, kui teedevõrk. Uued euronõuded ning Euroopa Liidust saadav toetusraha on aga püstitanud teedeehitajate ette
kuhjaga probleeme, vahel lausa ületamatuid raskusi
Nimelt näevad teede projekteerimise-,
tervisekaitse- ja keskkonnanõuded ning
kogu arenguloogika ette, et mainitud teed
ehitatakse välja kahes suunas kaherealistena, mille vahel on eraldusriba. Selline
ehitusviis eeldab olemasoleva teemaa
laiendamist ning 300 meetrise sanitaarkaitsetsooni kehtestamist mõlemale teepoolele
Jätkub leheküljel 3

Veskitammi tänava
remondist
lk 5

Aasta Põllumees on
Kalle Reiter
lk 6
Sündmused vallas
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Saue vald pidas 15. sünnipäeva
“Tulime teid õnnitlema,
jõudu jaksu soovima,
edu teile vallaisad, olge
ikka vaprad-visad”
Sellise kena õnnesooviga tervitas vallavalitsust 21. novembril Laagri lasteaia
pere.
21. novembri hommik vallamajas algas
piduliku ootusärevusega. Küünlad olid
süüdatud, lillekompositsioonid ukse ette
sätitud ja värske kohv kannudes valmis.
Nagu ikka sünnipäeval – sest just nimelt
oma 15. sünnipäeva pidas Saue Vallavalitsus. 21. novembril 1991. a taastati Saue
valla omavalitsuse õigused.
Vallavanem Mati Tartu sõnul on see päev
eelkõige vallarahva oma pidupäev, sestap
olid kõik huvilised kutsutud tutvuma val-

lavalitsuse igapäevatööga ja inimestega.
Ja külalisi käis terve päeva vältel – oli niisama uudistajaid, oli neid, kes ametnike
juurde asjalike asju ajama tulles rõõmsa
üllatuse osaliseks said. Tervitamas käisid
nii endised töötajad, kui naabervaldade
esindajad.
Eriti südamlikud olid valla pisemate elanike õnnitlused – külla tulid nii Laagri kui
Ääsmäe kooli lapsed, samuti mudilased
lasteaiast. Nemad olid lisaks lilleõiele ja
omavalmistatud piltidele, ettevalmistanud
suurepärased eeskavad. Loeti luuletusi,
lauldi laule kodust, haldjatest, emast-isast
ja teistest armsatest asjadest.. Tüdrukutel
kenasti valged pidulikud pluusid seljas
ja poistel lipsud ees. Vallavalitsus omalt
poolt kinkis igale valla lasteasutusele kotitäie shokolaadikompvekke ja sügisese

pimeduse tarvis helkurid.
Aga kingitusi sai ka vallavalitsus. Meedikud valla perearsti keskusest kinkisid
igale töötajale armsa südamekujulise
padjakese. See tekitas rõõmsa naerukahina vastuvõtjate seas. Pikaaegne vallaarst
Mati Kongo selgitas, et see on mõeldud
vihjena, et ka vallaametnik peab oskama puhata, et suudaks oma töökohustusi üha paremini täita. Lapsed tõid kaasa
vahva puu- ja juurviljakorvi, mille sekka
ka mõned mänguautod ning nukud olid
peidetud. Kingiti ka pähklitangid, et jätkuks jõudu edaspidigi raskeid pähkleid
purustada ning et vallavalitsus ikka õiguspäraselt toimiks tõi endine vallasekretär
vallavanemale lugemiseks Eesti Vabariigi
Põhiseaduse.
Vallavalitsuse teisel korrusel oli üles

seatud näitus valla ajaloost. Sealt võis
leida fotogalerii läbi aegade töötanud inimestest, 1991. aastal toimunud esimese
vallavolikogu koosoleku materjale ning
kõige haruldasemaks väljapanekuks võib
pidada Tsaari Venemaa ajast - 1890. aastast pärinevat dokumenti tolleaegse vallavolikogu istungi protokolli. Viimasega
saab nüüd tutvuda ka veebilehel www.
sauevald.ee ajaloo rubriigi all.
Õhtul toimus pidulikum vastuvõtt, kus
vallavanem Mati Tartu ja volikogu esimees Indrek Tiidemann tänasid endiseid
ja praeguseid töötajaid koostöö eest, ning
suupistete kõrval said kutsutud meenutada vanu aegu ja arutada tulevikuplaane.

Ühispilt vallavalitsuse töötajate ja väikeste õnnitlejatega

Volikogu esimees Indrek Tiidemann tervitamas külalisi Jõelähtmelt

Mati Tartu ja Indrek Tiidemann klaase kõlistama

Mooste vallast saabusid külalised kostüümides ja lauluga

Sünnipäevatervitused meedikute perelt

Laagri lasteaed on tulnud õnnitlema kingikorviga
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Staazikad vallametnikud:
“On rõõmu olnud, on muret olnud...”

Tagasivaade
lõppevale aastale

Koduvald ajas sünnipäeva
puhul juttu Saue Vallavalitsuse
töötajatega, kes on ametis
olnud peaaegu 15 aastat.

Meie vallas on maad peaaegu sajaprotsendiliselt erastatud või tagastatud
endistele omanikele ning sellised piirangud riivavad enamuse teeäärsete
kinnistuomanike huve ja ootusi. Loomulikult peab vald asuma siin ennekõike oma inimeste huvide kaitsele, kuid
tuleb arvestada ka üldiste ehk riiklike
huvidega.
Kiiretempoline autostumine ja äärmiselt kehvas seisukorras olevad teed
vajavad hädasti rekonstrueerimist ning
rumal oleks peita pead liiva alla ja loota, et läheb iseenesest paremaks. Ei
lähe! Kui me praegu ei oska 20 aastat
ette vaadata, oleme tulevikus tõsises
plindris. Teha tuleb need teed igal juhul, aga tulevikus on see kümneid kordi keerulisem ja kallim.

Vestlusringis olid pearaamatupidaja Aino
Must, raamatupidaja Marina Maandi, ﬁnantsist Maret Mitt ja isikuregistripidaja
Lia Krapivin.

Kodulähedus tähtis
Küsimusele, kuidas nii kaua ühes asutuses vastu on peetud, vastavad naised
otsekui ühest suust, et põhjuseks ikka kodulähedus. “Lapsed olid väikesed, aga kui
töökoht, kodu ja lasteaed kõik ühes kandis
asuvad, on palju kergem elu korraldada.
Muidu oleks lapsed olnud päris omapead,”
hindab Marina tagantjärele. Lia arvates on
oluline ka see, et tegemist pole ametnike
puhul ju tükitööga: “Kogu aeg on inimestega suhtlemist, rutiin ei saagi kallale kippuda.” Aino, kes omal ajal on ka Tallinnas
tööl käinud, meenutab seda, kui tüütu oli
siiski tööle minek-tulek tipptundidel ja kui
palju aega sellega kaduma läks.

Alustati nelja töötajaga
Marina ja Lia tulid vallavalitsusse tööle
endisest külanõukogust. Nende sõnul pesitses vallavalitsus toona esimesel korrusel. Inimesi oli algusaegadel vähe – naistele meenub peale endi veel vaid vallavanem Sirje Milt ja vallasekretär Aino
Kinep. (tänase päeva seisuga on tööl 27
inimest).
Töökaaslaste omavaheline seltsielu
olnud tol ajal palju aktiivsem – peeti koos
sünnipäevi, käidi väljasõitudel. “Väikeses
kollektiivis on ühtsustunne suurem.
Nüüd on meid juba nii palju, et igapäevaselt kõiki töötajaid ei näegi,“ räägib
Maret.
Marina lisab naerdes, et eks siis oldi
nooremad ka ja hakkamist rohkem täis.
Lia arvates on kaader olnud väga püsiv,
minejaid palju pole olnud ja uued töötajad
on valdavalt uute töökohtade loomisega
seoses tulnud.

Eredalt on Marinal meeles päev, mil
Saue valla omavalitsusõiguste taastamise
päev oli. “Ootasime siin kõik koos millal Sirje Milt Kadriorust tuleb. Laud oli
kaetud, külanõukogu saadikud ootel, Soome sõprusvallastki esindajad kohal. Eks
me ikka tähistasime ka tol korral tähtsat
hetke vahuveiniga.”

nikud rõõmu tunda küll. Enne seda oli ju
töö käinud trükimasinaga ja kui oli vaja
korraga mitmeid eksemplare dokumente,
pandi aga 7 kopeerpaberit valgetele vahele ja kui midagi untsu läks, läks kõigil 8-l
paberil korraga ja tuli tööga uuesti peale
hakata.

Ettevõtlus hoogustus
Unustatud funktsioonid
Funktsioone oli vallavalitsusel algusaastail vähem. Raamatupidamine,
sotsiaaltöö, kultuuritöö olid korraldatud
tsentraliseeritult ja neid juhiti Maavalitsusest. Ometi puututi kokku selliste asjadega, mida tänapäeval enam ette ei tule.
Lia meenutab aega, kui käibel olid ostutalongid, mida siis vallamajast inimestele jagati ja mis väga ajamahukas töö oli.
Ka kõikvõimalikke makse korjas vallavalitsus – põllumajandusmaksu, hoonete
kohustuslikku kindlustusmaksu, teostati
sõjaväe arvestust, leibkondade ja loomade
loendust ja sissekirjutusi. Ka 1992. aasta
rahavahetuse organiseerimine käis valla
kaudu.
Lia ei jõua ära imestada passivahetuse
aega: “Inimesed tahtsid ju kõik korraga
oma passe vahetada, käidi näiteks esimese Eesti aegsete hobuse passidega oma
kodakondsust tõendamas, et kui ikka siis
hobuse ostsid, järelikult oled kodanik.
Ametnikud kogusid siis kõik Vene passid
kokku kilekotti, sõitsid bussiga Tallinna ja
pärast kilekott täis Eesti passe, Laagrisse
tagasi.”

Esimene arvuti
Millal majja esimene arvuti jõudis, ei
suuda naised enam meenutadagi. Aino
mäletab küll seda, et vist 1991-92. aastal
organiseeris Harju maavanem kõikidesse
valdadesse arvuti, faksiaparaadi ja paljundusmasina. Neid ei osanud aga keegi kasutadagi alguses. “Arvuti seisis ikka pikka aega kapi peal, keegi ei tohtinud seda
puutudagi ja kui paljundusmasinasse leht
vahele jäi, kiputi seda pastaka ja kruvikeerajaga jälle töökorda seadma,” nendib
Aino. Paljundusmasinast oskasid amet-

Valla algusaastaisse jäi ka periood, mil
aktiivsemad inimesed oma ettevõtteid
looma hakkasid. Pearaamatupidaja Aino
mäletab seda, kui rahaliselt edukat aega
vallale.
“Kuna Tallinnas oli ﬁrma registreerimine aeganõudvam, siis paljud registreerisid ettevõtte vallas, kus asjaajamine oli
kiirem. Kuna tolleaegse maksuseaduse
kohaselt tasusid ﬁrmad ka tulumaksu, mis
laekus kohaliku omavalitsuse tulubaasi,
siis elas Saue vald üsna jõukalt. Eks me
kuulume praegugi ju nö “kuldse ringi”
valdade hulka.” (kuldse ringi valdadeks
nimetatakse Tallinna lähiümbruse valdasid)
Ettevõtlust soosib vald tänaselgi päeval,
eesmärgiks küll pigem see, et vallaelanikele vajalike teenuste olemasolu ja tööhõivet tagada.

Tähtsad sündmused
Vallas tervikuna toimunud muutustest
peavad pikaajalised töötajad olulisimateks uue koolimaja valmimist, samuti uue
spordikompleksi avamist. Aino tõstab esile ka seda, et Saue vallas Ääsmäel avati
esimesena Eestis emade – laste varjupaik,
mis tänaseks on oma tegevuse küll lõpetanud ja mille ruumides on puuetega laste
õpetamiseks Salu kool.
Viiteteist aastat lühidalt kokku võttes
kommenteerisid vastajad nõnda: “Igasuguseid asju on toimunud, on palju rõõmu,
aga sekka muresid ikka ka…!”
KODUVALD

Huvitavat vanadest dokumentidest
Vallavolikogu protokoll 17. detsember 1991.a

Otsus: moodustada komisjon järgmises koosseisus:

Kohal oli 18 vallavolikogu liiget, puudus 7 liiget. Külalisena
võttis osa Saku katsesohvoosi direktor R. Alba.
Istungi päevakorda esitati ja kinnitati järgmised teemad:

R.Riga - Ääsmäe Agroﬁrma brigadir
L.Libe - Harju Elekter peaökonomist
E.Männik – Saue Agroﬁrma peaökonomist
A.Jõesaar - ETE KELMO pearaamatupidaja
K.Nargla - AS EMV insener.

1. Saue Küla Täitevkomitee reorganiseerimine
Saue Vallavalitsuseks.
Ettekande pidas vallavanem Sirje Milt
Otsus: vastu võtta Saue Küla reorganiseerimine Saue Vallavalitsuseks. Kinnitada Saue Vallavalitsus alljärgnevas koosseisus:
Vallavanem – Sirje Milt
Vallasekretär - Aino Kinep
Sotsiaalnõunik -Maie Suviste
Maanõunik Joel - Viik

2. EV Ülemnõukogu 20. juuni 1991. a otsusega
“Omandireformi aluste seaduse” rakendamise
kohta tehingute ja lepingute kontrollkomisjoni
moodustamine.
Ettekande tegi volikogu aseesimees A.Alvin.

algus leheküljel 1

Optimismiga uude aastasse
Kogu aasta on pingeid üleval hoidnud Alliku külla rajatav AS Steri steriliseerimistehas, mis on küll valmis, kuid
millel puudub Keskonnaministeeriumi
tegevusluba. Vallavolikogu on teinud
Keskkonnaministrile oma pöördumise
palvega tehasele tegevusluba mitte
välja anda. Loodame, et minister seda
arvestab.
Eesti Vabariigi president on ametlikult välja kuulutanud 2007. aasta 4.
märtsil toimuvad Riigikogu valimised.
Tahaksin loota, et valimiskampaania ei kujune solgiloopimiseks nagu
oli sellesügisene presidendivalimine,
seda enam, et mitmed erakonnad on
juba avaldanud oma rahumeelsed valimisloosungid. Mis võiks olla kaunim,
kui teadmine, et õnn ei peitu rahas või
et asjaajamises ei lähtuta ainult juriidilisest korrektsusest, vaid olulised on ka
muud väärtused. See annab lootust ja
sisendab optimismi,
Sestap soovin vallarahvale õnnistatud jõuluaega ning töörõõmu ja kordaminekuid täis uut aastat!
MATI TARTU, VALLAVANEM

Statistiline arvestus
maarahvastiku kohta:
1. jaanuar 1992
Majapidamisi kokku Saue vallas
2648, neist suurimad Laagri
1521 ja Ääsmäe 228.
Väikseim Pärinurme küla 18.

3. Vallavalitsuse töötajate premeerimine.
Ettekande tegi majanduskomisjoni esimees A.Alvin.
Otsus: premeerida vallavalitsuse töötajaid ühe kuupalga ulatuses.

4. Eelarve muutused ja täiendused.
Ettekande tegi pearaamatupidaja A.Sirk.
Otsus: muudatustega eelarve vastu võetud.

1991. aasta eelarve maht oli ca 8,4 miljonit rubla.
Võrdlusena 2006. aasta eelarve maht on
ca 89 miljonit krooni.

Elanikke kokku 6425, neist mehi
2295 ja naisi 3430

Statistiline arvestus
koduloomade kohta:
1. jaanuar 1992
Veiseid 491, sigu 183, lambaid
812, kitsesid 6, hobuseid 7,
küülikuid 65, nutriad 80, 4
mesilasperet ja 669 kodulindu.
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Vallavolinik meenutab...
Saue Vallavolikogu kõikides koosseisudes on olnud aastate jooksul läbivalt 3 inimest –
Mati Kongo, Tiiu Ingerainen ja Indrek Tiidemann.
Koduvald uuris, mis on olnud nende eesmärgid volikogus, mis on motiveerinud neid voliniku ametit
nii kaua pidama ja mida nad arvavad valla arengust viimase 15. aasta jooksul.
Mati Kongo
Mati Kongo on elanud Saue vallas juba
üle 30 aasta, sama kaua on ta ka pidanud
arsti ametit. Ta kinnitab, et on püüdnud
volikogus seista eelkõige meditsiini- ja
sotsiaalvaldkonna eest hea seista. “Vald
võib, aga ei pea toetama meditsiini. Pean
ütlema, et selles osas on koostöö vallaga
ka sujunud. Kuigi Laagri perearsti keskus tegutseb senini endistes velskripunkti
ruumides, oleme siiski valla abiga saanud
remondi tehtud, oleme isegi ruume laiendanud eraldi laste vastuvõtu tarbeks. Lisaks on ka Ääsmäel perearsti keskus loodud, muidu käisime meie siit,” kirjeldab
Kongo edusamme. Ta usub, et lähitulevikus on lootust saada ka Laagris arstikeskusele päris uued ruumid.
Valla algusaastatest mäletab Kongo lisaks ruumipuudusele ka rahapuudust.

Tiiu Ingerainen
Tiiu Ingeraineni sõnul motiveeris teda
algusaastail volikogu töös osalema suur
uudishimu. “Eks seal oli natuke seda
enesetõestuse ja maailmaparandamise momenti ka juures, et minagi suudan
midagi valla jaoks ära teha”. Ingerainen
meenutab, et algusaastatel läks palju aega,
et seadustes orienteeruma hakata, sest
õigusakte alles loodi, pidevalt oli vaja
jooksvalt kurssi viia uute normidega.
“Eks aastate jooksul on olnud minulgi
hetki, mil olen mõelnud, et milleks mulle
see, aga soov arendada sotsiaal- ja haridussfääri on olnud südamel.”
Suurimaks saavutuseks peab Ingerainen uue Laagri kooli valmimist. “Juba
seitsmekümnendatel räägiti uuest koolist. Minu lapsed küll uues majas õppida
ei jõudnud, aga lapselapsed nüüd juba
saavad.” Ingeraineni sõnul oli aastaid

Indrek Tiidemann
Indrek Tiidemann, Saue Vallavolikogu
esimees tõdeb, et kui teda 13 aastat tagasi volikogusse kutsuti, siis ei olnud tal
eesseisvast tööst just palju aimu. Nüüd
tagantjärele nendib ta, et tööd on kõvasti
tehtud.
Tiidemanni on kannustanud tegutsema
soov valla heaks midagi ära teha. “Raha
selle tegevuse juures küll motivaatoriks
ei ole. See on pigem aate küsimus ja tahe
ennast teostada.

Paljuski on see tulnud ka oma tervise,
töö ja pere arvelt,” kinnitab Tiidemann.
Valla alguspäevilt meenutab Tiidemann
volikogu kui gruppi inimesi, kes puhtsüdamlikult valda arendada tahtsid.
“Siis ei olnud nii palju tänapäevases
mõttes koalitsiooni ja opositsiooni. Mis
muidugi ei tähenda, et eriarvamusi ei
oleks olnud.”
Tiidemann toob näiteks aastatetaguse
korteriostu Ääsmäe eakatele. Ta meenutab, et selles osas oli volikoguski palju
lahkarvamusi: “Soovitasin idee vastastele
mõelda end tulevikku, mil 30 aasta pärast
on praegused volikogu liikmed samas olukorras ja kuidas nad suhtuksid vastusesse,
et pole teil midagi vaja.” Korter Ääsmäe
memmedele-taatidele sai siiski soetatud
ning tänu ja rahulolu inimeste silmis on
Tiidemanni sõnul üheks suurimaks motivaatoriks voliniku töös.
Ka pisikeste vallakodanike säravad
silmad esimesel koolipäeval uues koolimajas on Tiidemannile eredalt meelde
jäänud. “Koolist oli vallas räägitud juba
aastakümneid, lõpuks suutsime selle unistuse täita,” peab Tiidemann haridusasutuse valmimist väga oluliseks saavutuseks. Samuti on tal rõõm spordikompleksi
ja lasteaia juurdeehituse üle. Tähtis on
Tiidemanni arvates ka see, et elu külades
on aktiviseerunud. “Me võime panna miljoneid teede remonti ja seda me ka teeme.
Aga investeeringud, mis on seotud otsesemalt inimeste heaoluga, on olnud meie

“Ruumid ei olnud head, väljasõitude
jaoks oli vaid üks auto mitme raviasutuse
tarvis, bensiini ei jätkunud, “ meenutab
Kongo.
Mati Kongo kinnitab, et teda on motiveerinud kõik need 15 aastat volikogus
kaasa lööma teadmine, et arstina on tal
moraalne kohustus inimeste eest väljas
olla ja seda on tema sõnul lihtsam teha
kohaliku võimu juures olles. “Haigekassale siin ainult lootma jääda ei saa, tuleb
ise hoolt kanda, et eelarves meditsiini osa
vaeslapse ossa ei jääks.”
Tänaseks on Mati Kongo siiski oma
voliniku staatusest loobunud. “Olen juba
pensionär ja pikki aastaid seda rege vedanud. Annan nüüd teatepulga üle,” ütleb
mees.

vaja igale uuele volikogule kooli vajadust tõestada, aga nüüd on hoone püsti,
haridusasutus töötab ja on hea mainega.
Ingerainenil on heameel ka selle üle, et
Laagri lasteaed sai mõned aastad tagasi
juurdeehituse. “Kui enne ei olnud lasteaial saaligi, siis nüüd on neid suisa kaks,
meil on ka ilus õueala, vanemad on rahul, lapsed on rahul ja meie ka,” kinnitab
Ingerainen, kes ise töötab sama lasteaia
juhatajana.
Praeguse aja valla suurimateks mureallikateks peab Ingerainen Steri´ga seonduvat ja kiiret elamuehitust, millele infrastruktuur jalgu kipub jääma. Saue valla
tugevustena näeb Ingerainen seevastu
vallavalitsuse stabiilsust – 15 aasta jooksul on olnud vaid 3 vallavanemat. Ka usub
ta, et Tallinna lähedusel on omad eelised
ja kindlasti on valla trumbiks ilus looduskeskkond.
prioriteedid,” kinnitab ta.
Probleemidest rääkides tõdeb Tiidemann, et paljuski tuleb täna tegeleda globaalsematest arengutest tulenevate teemadega. Ta toob näiteks teede ehituse, seda
just riigiteede osas: “Tallinna ringtee, Tabasalu-Juuliku tee – siin tegutseb riik, aga
ometi mõjutab see vallaelanike elu. Ja asjad kipuvad venima. Kooli valmimine on
tore sündmus, aga neelas miljoneid. Kuigi
riik peab tagama lastele koolihariduse,
siis Laagri kooli valmimisse panustas riik
minimaalselt. Seda tehti peamiselt valla
vahenditest,” räägib Tiidemann.
Infrastruktuuri mahajäämus võrreldes
elamuehitusega teeb Tiidemanni samuti
murelikuks. “Kui meil pole uusasukale
pakkuda midagi peale magamise koha
- ei ole teenindust, lasteaedu, kultuuritegevust - siis muutuvad inimesed rahulolematuks,” usub volikogu esimees.
Lõpetab Tiidemann aga positiivse noodiga: “Kui alustasime, oli valla eelarve 15
miljonit krooni.
Tuleval aastal jõuab see 100 miljoni
kroonini. Seega oleme teinud suure sammu edasi, võrreldes algusaastatega.” Ta
usub, et edu tingimuseks oli ja on volikogu liikmete omavaheline ühistöö.
“Koostöö ja valla areng peaks olema
volikogu kõige püham eesmärk!” leiab
Tiidemann.
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Uued maaüksuste nimed
Pihlaka tee
Männi tee
Sireli tee
Paemurru
Tagamõisa
Viljaladu
Orava
Teldre
Püramiidi
Pruuli
Kasela
Tammoja
Väikemetsa
Nurmetare
Haraka
Leedri
Elleni
Koka
Männi
Metsatuka
Roosaristiku
Vahi
Karjaaia
Nurmenuku
Lajuri
Jõe-Ilvese
Liivamäe
Lepa
Metsatuka
Haava
Kase
Bastioni
Kuuse
Männi
Kriimsilma
Kivioja
Ojakalda

Vatsla
Vatsla
Vatsla
Koppelmaa
Ääsmäe
Ääsmäe
Ääsmäe
Ääsmäe
Tagametsa
Tagametsa
Maidla
Maidla
Maidla
Maidla
Maidla
Hüüru
Hüüru
Vanamõisa
Pällu
Pällu
Pällu
Vatsla
Vatsla
Vatsla
Kiia
Kiia
Tuula
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha
Püha

Laagri Kooli kõrval
avatav Veskitammi
lasteaed kuulutab välja
konkurssi järgmistele
ametikohtadele:
 ÕPETAJA 12 ametikohta
 MUUSIKAÕPETAJA 0,75 ak
 LIIKUMISÕPETAJA 0,75 ak
 KUNSTIÕPETAJA 0,75 ak
 LOGOPEED 1 ak
 JUHATAJA ASETÄITJA
ÕPPE JA KASVATUSTÖÖ
ALAL 1 ak
Tööle asumise aeg 15. mai 2007
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata
kuni 31.12. 2006 Veskitammi 4.
Saue vald, 76401 Harjumaa
pealkirjaga "Õpetaja konkurss"

Info telefonil 55994197
või veskitammi@hot.ee
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Saue vald läbi aegade
Saue vald moodustati
1890. aastal seoses tollaste
mõisavaldade ühendamisega.
Eesti Ajalooarhiivis sälinud Saue valla
protokolliraamatust võib lugeda (kirjaviis
muutmata):
“1890. aasta juunikuu 12. päeval olivad
Saue valla majasse tallitaja asemetäitja
Tõnu Tamjala juhatuse alla Saue volikogu, milles neli volimeest on, 3 järgmised
liikmed kokku tulnud: Juhannes Steimann,
Kustas Uetua ja Mihkel Nuggis.
Tallitaja asemetäitja vanem tallitaja abimees T. Tamjalg pani volikogule Talurahva asjade Kommissari herra soovi, et järgmised vallad “vallavalitsuse” poolt niisma
ühendatud saaksivad, nagu nad valla kohtu poolt ühendatud saavad, nimelt Saku,
Jälgimäe, Uksnurme, Saue, Vanamõisa,
Valinguse, Rahula, Jõgisu, Kopelmanni,
Voore ja Äesma.”
Kirjutaja J. Ventzel
Mõiste vald tähendas enne 1890. aastat
peaaegu üheselt ühele mõisnikule (siiski
ühe kihelkonna piires) kuuluvaid maid.
Nõnda kuulus Jõgisoo mõisnikule ja moodustas sellega ühise mõisavalla ka Maeru
küla, mis oli Jõgisoo kõrvalmõis, olgugi,
et see asus Jõgisoost üle kümne versta eemal ja vahele jäid teiste mõisnike valdused. Valdade ühendamine territoriaalsel
põhimõttel oli talupoegade jaoks võõras.
Isegi nii võõras, et kui Jõgisoo talupojad
kuulsid, et vallamaja tuleb Kanamale,
hakkasid nad protestima, sest muretsesid
Maeru meeste pärast, kellel oleks uude
vallamajja liiga pikk tee. Et Maeru Keila
valla alla läheb, tundus arusaamatu, sest
tegu oli ju ühe härra alamatega.
Ka Tuula küla kuulus 19. sajandil mõisavaldadest suurvaldade loomise järel Keila
valla alla ja on kuulunud hiljemgi erinevate omavalitsuste alla. Praeguse kuuluvuse
määras, et Tuula kolhoos ühendati Ääsmäe
sovhoosiga ja seeläbi ka Saue külanõukoguga, mille administratiivpiirid said laias laastus praegu eksiteeriva Saue valla
halduspiirideks. Praegu hõlmab Saue vald
ka Vatsla, Püha, Hüüru ja Kiia küla, mis
moodustasid varem Harku valla põhjaosa
(ka siin olid nõukogude ajal Saue sovhoosi
osakonnad) ning valla lõunaosas asuvaid
Ääsmäe sovhoosiga liidetud Maidla kolhoosi moodustanud Pärinurme ja Maidla
küla (varem ühisnime all Maidla küla), mis
varem on kuulunud Hageri kihelkonna ja
valla ning Kernu valla ja nõukogude ajal
Saku külanõukogu alla. Osa Maidla külast
(nn Põrsu küla) liideti Saue vallaga (Ääsmäe küla praegu Tagametsa nime kandva
osaga) küll juba 1938 a haldusreformiga.
Valla idaosa on kahanenud: Saku ja
Üksnurme küla ning osa Jõgisoo, Jälgimäe ja Rahula küla maast kuuluvad praegu Saku valla koosseisu. Saku valla maadele (Kanama vanast teeristist Saku poole
minnes paremat kätt) jääb ka Saue valla

ajalooline vallamaja, mis praegu kuulub
eraomanikule.
Suur osa praegu valla koosseisu kuuluvatest küladest (nt Hüüru, Jõgisoo, Tuula,
Valingu, Vanamõisa ja Ääsmäe) on aga
esmamainitud juba Taani hindamisraamatus, mille täieliku avaldamise aasta on
kokkuleppeliselt 1241 ja andis küladele
põhjuse tänavu oma kirjaliku esmamainimise 765. aastapäeva tähistada.
Saue küla on esmakordselt nimetatud
1548., Laagrit (praegu Laagri alevik, kus
asub Saue vallamaja) 1928. aastal. Kohanimi Laagri sündis siin, Pääsküla külas
Esimese maailmasõja ajal asunud sõjavangide laagrite järgi. Pääsküla asuminimena on nihkunud paar kilomeetrit Tallinna poole samanimelise raudteejaama
lähiümbrusse. Algset asukohta meenutab
Vana-Pääsküla bussipeatus Laagri jaama
läheduses Pärnu maantee ääres, mis kuulub juba mitukümmend aastat Tallinna
Nõmme linnaosa koosseisu.
Seega praegused valla piirid on vaid
osalt samad kui valla moodustamise ajal
ja enne Teist maailmasõda.
Tallinna Linnaarhiivi andmetel oli Saue
valla pindala 1938. aastal 150 km2 ja ta
kuulus Harjumaa Keila kihelkonna koosseisu.
1917. aastal valiti esimene Saue vallanõukogu. Saue vallanõukogu esimene
säilinud protokoll pärineb 12. novembrist
1918. 8. augustil 1945 moodustati Saue
külanõukogu, mille alla kuulusid praeguseks Saue, Alliku, Vanamõisa, Tallinna
alla kuuluv Pääsküla, ja mitmed teised
tänaseks hääbunud või teiste omavalitsuste alla kuuluvad külad. 1950. aastat tuleb
aga lugeda valla praeguse territooriumi
kujunemise alguseks. Saue külanõukoguga liideti ka valla lõunaosasse moodustatud Jõgisoo külanõukogu, mille alla
kuulusid Jõgisoo, Voore, Kopelmaa, Voore ja Ääsmäe küla, millest osa nimetati
hiljem ümber Tagametsa külaks.
1960. aastal arvati Saue küla ja osa Vanamõisa külast Saue külanõukogust välja ja liideti Tallinna linnaga. 1968. aastal
liideti Pääsküla jõest põhja poole jääv
Laagri aleviku osa Tallinna linnaga. 1973.
a ühendati Saue aedlinn ja Sauevälja küla
Saue alevikuks, mis kuulus 1993. aastani
Tallinna linna Keskrajooni, hiljem Lenini
rajooni koosseisu. 1975. aastast, kui muutus Saku ja Saue külanõukogu vaheline
piir ning ametnikkond kolis ajaloolisest
vallamajast Laagri alevikku, asub siin
Saue külanõukogu, praegune Saue vallavalitsus. Saue valla kui omavalitsuse staatus taaskinnitati 21. novembril 1991.
EDA LIIVÄÄR

(Katkend ajalehes Harjumaa ilmunud
artiklist, mis on autori poolt pisut parandatud ja täiendatud. Ühtlasi on autor tänulik iga täienduse, paranduse ja muu lisateabe eest, mida võib edastada kas lehe
toimetusele või otse autorile.)

Vallamaja on avatud:
esmaspäeval, teisipäeval
ja neljapäeval 8.00 - 16.30
kolmapäeval 8.00 - 18.30
reedel 8.00 - 14.00
Telefon: 654 1130 Faks: 679 6868
E-post: info@sauevald.ee
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Avalik detailplaneeringute
väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab,
et 11. detsembrist kuni 27.
detsembrini 2006 kella 8.0016.30 (reedeti kella 14.00-ni)
toimub Saue vallamajas,
Veskitammi tee 4, järgmiste
detailplaneeringu avalik
väljapanek:
Jõgisoo küla Jõgisoo kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 20,9 ha.
Detailplaneeringuga moodustatakse 5 väikeelamumaa krunti, üks tootmismaakrunt
üks transpordimaa krunt. Moodustatavatele
elamumaa kruntidele määratakse ehitustingimused ühe väikeelamu, koos kuni kahe
abihoonega ehitamiseks. Planeeritav elamu on 1-2 korruseline ja ehitusalune pindala kuni 300m2, maksimaalse kõrgusega
kuni 9 meetrit. Detailplaneeringu koostajaks Mart Liho Arhitektuuribüroo OÜ, töö
nr 01/11/04.

Kiia küla Kalju II kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 2,5
ha. Detailplaneeringuga moodustatakse
8 väikeelamumaa krunti, üks tootmismaakrunt üks transpordimaa krunt ning
maatulundusmaa krunt. Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse
ehitustingimused ühe väikeelamu, koos
kuni kahe abihoonega ehitamiseks. Planeeritav elamu on 1-2 korruseline ja
ehitusalune pindala kuni 200m2, maksimaalse kõrgusega kuni 10 meetrit. Detailplaneeringu koostajaks OÜ Maaplaneeringud, töö nr 119-02.
Vatsla küla Betooni kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 8,4
ha. Detailplaneeringuga moodustatakse
Kellu kinnistust 2500 m2 krunt ja Betooni kinnistule planeeritakse olemasolevale tootmishoone juurdeehitus. Detailplaneeringu koostajaks DAGOpen
OÜ Projektbüroo, töö nr 06-71.

Planeeritakse Veskitammi
tänava remonti
Saue Vallavalitsus annab
teada, et koostöös
Maanteeametiga on
koostamisel Laagri-Harku
maantee (km 0,190-1,397)
ehk Veskitammi tänava osa
tehniline remondiprojekt.
Praeguse ajakava kohaselt on projekt
valmis 2007. aasta kevadeks ja Maanteeametil on Veskitammi tänava rekonstrueerimine planeeritud teostada
2007. aasta suvel.
Tee projekteerija poolt on koostatud
töö vahekokkuvõtte joonised, koos kõikide mahasõitudega kinnistutele ja nendega oli võimalik kuni 20. novembrist
kuni 1. detsembrini vallarahval tutvuda.
Samuti oli võimalik vaadata tee maa-alaga piirnevate kinnistute võimalikku piiride muutumist kohtades, kus tee maaala on vajalik laiendada ja teha vajadusel parandusettepanekuid. Kommunaal
-ja majandusspetsialisti Indrek Brandmeisteri väitel esitasid vallakodanikud

ka kümmekond kirjalikku ettepanekut,
mis on edastatud projekteerijale. Kõik
tähtaegselt edastatud kirjalikud avaldused vaadatakse läbi ja võimaluse korral
viib projekteerija muudatused sisse. Igal
juhul vastatakse kõigile avalduse teinutele kirjalikult. Valdavalt tunti muret,
millised saavad olema juurdepääsuteed
kinnistutele.
Indrek Brandmeistri sõnul kaasneb
ehitusega vallakodanikule ka mõningaid ebamugavusi, aga kindlasti ei panda tänavat ehituse ajaks täielikult kinni.
Projekti kohaselt plaanitakse välja ehitatada sõiduteerajatised koos teealuse
drenaažiga, peale- ja mahasõidu laiendused, mõlemale poole tänavat kõnni- ja
jalgrattateed ning tänavavalgustus, kaks
ringristmikku ja kooli juurde ka üks valgusfoor, mis peaks võrreldes praegusega
tunduvalt tõstma liiklusohutuse taset.
Jääb vaid loota, et kõik saab välja ehitatud nii nagu projekt ette näeb ja Laagri
keskus muutub ohutuks igale liiklejale.
KODUVALD

PALJU ÕNNE VÄIKESTELE
VALLAKODANIKELE
LISETTE-MARII SUVISTE
HIIE TRIK
BIRGIT PERTMANN
MAIT MERES
KEVIN PIKKOR
MARTA LEPIK
MIKK KASPAR OJALA
VILLU KOPPEL
ANASTASIA ŠEVTSOVA
EERIK KALDJÄRV
HENDRIK MÄTLIK
GRETE LAASNURM
KRISTOPHER KUULMATA

10.09.2006
24.09.2006
02.10.2006
28.09.2006
26.09.2006
25.10.2006
05.10.2006
06.11.2006
29.10.2006
21.11.2006
11.11.2006
04.12.2006
13.11.2006

LAAGRI
JÕGISOO KÜLA
LAAGRI
LAAGRI
LAAGRI
LAAGRI
ÄÄSMÄE KÜLA
ÄÄSMÄE KÜLA
VATSLA KÜLA
LAAGRI
LAAGRI
ALLIKU KÜLA
LAAGRI
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Aasta Põllumees 2006 on Kalle Reiter
Juba kuuendat aastat
Maalehe ja PõllumajandusKaubanduskoja poolt
korraldataval Aasta Põllumehe
konkursil pärjati tiitliga sel
aastal Saue vallas tegutseva
ﬁrma Sagro juht Kalle Reiter.
Konkursi eesmärk on väärtustada neid
põllumehi, kelle maamajanduslik areng
on jätkusuutlik ja kes oma tegevusega
tõstavad meie põllumajanduse konkurentsivõimet Euroliidus.
Kandidaate võivad esitada kõik põllumajandusega seotud ühingud, liidud, seltsid ja omavalitsused.
Lisaks peab edukas nominent olema
oma toodete tootja ja turustaja, majandama keskkonnasäästlikult, andma tööd
oma piirkonna inimestele ja panustama
maaelu edendamisele.
Tänavu kandideeris ühtekokku 15 põllumajandusettevõtjat.
Sel aastal tunnustati tiitliga Sagro juhatuse esimeest Kalle Reiterit. Kalle Reiter
on valdkonnas tegutsenud juba kolm aastakümmet ja on tõstnud Sagro Eesti edukaimate põllumajandusettevõtete hulka.
Lisaks austavale tiitlile anti Aasta Põl-

Teede olukorrast
Saue vallas
Tänavune talv tuleb pika pillimise
peale ehk väga vihmaselt. See aga
on muutnud meie valla kruusateed
väga auklikuks ja mudaseks.
Mõnel teelõigul võib vihmaste ilmade korral muutuda tee niivõrd auklikuks, et selle läbimine on äärmiselt
raskendatud. Tegelikult on olukord
selline, nagu ta ikka sügiseti on. Aga
inimesele, kes on Tallinnast Saue valla uusarenduspiirkonda elama asunud,
tuleb olukord šokina. Samas peab inimene, kes on elama asunud kruusatee äärde, paratamatult arvestama, et
teehoiu seisukohalt ei saa väga märja
ilmaga teed greiderdada (tasandada).
Seepärast otsustab teeparanduse otstarbekuse ikkagi teemeister, kes on selle
ala spetsialist.
On olemas kolme liiki teid: riigi-,
valla- ja erateed. Saue Vallavalitsusel
on kehtivad teehoolduslepingud ja vastavalt tee seisukorrale teostatakse valla
teedel hooldustöid.
Sel sügisel on tehtud ka väga mitme
tee peal teeparandustöid, sealhulgas
Laagris, Ääsmäel, Valingul ja Tuulas
sai oktoobris parandatud enamus asfaldiauke, samas sai pea kõikidel vallateedel teostatud teepeenarte korrashoidu ja võsalõikust.
Samas on vallas ka mitmeid riigiteid
ja nende teede hooldajaks on määratud
AS ASPI Keila Osakond. Teavituse
seisukoha pealt on oluline, et inimene
uuriks eelnevalt välja, kas tee, mille
seisukord jätab soovida on riigi-, vallavõi eratee ning seejärel teavitaks teeomanikku, sest teeomanik vastutab tee
korrashoiu eest.
Teede nimekirja leiad Saue valla
veebilehelt www.sauevald.ee
INDREK BRANDMEISTER
KOMMUNAAL- JA
MAJANDSUSSPETSAILIST

lumehele üle ajalooline skulptuur “Külvaja”. Viimase ajalugu ulatub tagasi aastasse
1928, mil riigivanem Tõnisson andis sarnase kuju üle toonasele parimale põllumehele.
Rahalist preemiat tiitliga ei kaasne,
küll aga ütleb Reiter, et erinevaid kutseid
üritustele küll esinema, küll osalema, on
peale seda tulnud rohkelt.
Reiter ise jääb tagasihoidlikuks, kui
küsida, et mis tema enda arvates oli peamiseks põhjuseks, et Aasta Põllumeheks
sai just tema. ”Seda peab otsustajate käest
küsima,” arvab ta.
Muidugi pidasid Reiterit meeles ka
“omad” – ﬁrma juhatuse liikmed ja Saue
Vallavalitsus andsid talle üle lillekimbu koos heade soovide ja tänusõnadega.
Kuna Reiter on aga kaasaegse juhi moel
veendunud, et tulemusi ei saavuta mitte
tema üksi, vaid see on meeskonnatöö, siis
korraldati Sagro töötajatele tänutäheks 1.
detsembril lõikuspidu Veskitammi Kultuurikeskuses.
Firmajuhina peab Reiter ennast koostööaltiks ja usaldab inimesi, keda on tööle
palganud. Ta hindab kõr-gelt oma oskustöölisi ja teab, et neid peab hoidma.

Sagro varustab
pealinna suurpoode

Koduvald soovib
Kalle Reiterile õnne
ja soovib edu edaspidiseks

Vallavalitsuses
uued töötajad
Siret Tammik - sekretär
Olen lõpetanud Sindi Kergetööstuskooli, kus omandasin lisaks keskharidusele ka
sekretär-asjaajaja eriala. Peale Sindi Kergetööstuskooli lõpetamist, asusin õppima
Tallinna Kergetööstustehnikumi, kus peale kolme aastast õppimist, sain juhiabi rakendusliku kõrghariduse.
Praktikakogemusi oman mitmetest eraﬁrmadest. Olen põgusalt kokku puutunud
ka kohaliku omavalituse tööga. Aastal
2003 asusin tööle eraettevõttesse. Aastal
2004 tuli minu töösse paus, kuna sündis
poeg.
Saue Vallavalitsusse sekretär-asjaajaja kuulutusest sain teada tuttavalt. Alates
9. oktoobrist 2006 töötan sekretär-asjaajajana Saue Vallavalitsuses. Minu põhitööülesanneteks on telefonikõnedele vasta-

mine ja suunamine ametnikele, kirjade registreerimine, edastamine vallavanemale,
vastuskirjade välja saatmine ning muude
töös ettetulevate ülesannete täitmine.

Anne-Ly Sumre - infojuht
Alustasin Saue valla infojuhina tööd 13.
novembril.
Minu vastutusvaldkonnaks on Saue valla kodulehe kaasajastamine ja arendamine. Minu arusaamise kohaselt peab valla
koduleht täitma eelkõige tõhusa ja ajakohase infokanali rolli vallakodaniku ja vallavalitsuse vahel. Loodan, et suudan anda
oma panuse, muutmaks kodulehte operatiivsemaks ja lihtsamini kasutatavaks.
Samuti on käesolev “Koduvald” esimene minu toimetatud ajalehenumber. Loodetavasti leiate sellest ja edaspidigi ilmuvatest lehenumbritest põnevat lugemist
nii vallavalitsuse tegemiste, kui külaelus
aset leidva kohta, kajastusi valla sündmustest ja tublidest inimestest. Alati on
oodatud ka kommentaarid ja ettepanekud,
kuidas lehte paremaks teha. Minu kabinet
ei asu küll vallamajas, vaid kõrvalolevas
Sagro hoones, aga sellest hoolimata olete
teretulnud uksele koputama, kui kusagil
midagi põnevat toimumas, millest kogu
vallarahvas kuulma peaks.
Töökogemuse olen saanud valdavalt
eraettevõtlusest, ametnikuroll on minu

Sagro põldudel ja kasvuhoonetes
kasvatatakse peamiselt kartulit, peeti,
kaalikat, kapsast, tomateid ja kurke,
aga ka lilli ja maasikaid. Ühtekokku
on põllumajandussaaduste all üle 170
ha maad. Kurgid-tomatid jõuavad poelettidele valmiskujul, aga suur osa
teistest köögiviljadest jõuab keedetult-hakitult ka Rimi, Maksimarketi
ja Selveri suurköökidesse.
Köögivilja ostetakse lisaks omakasvatatutele kokku Eesti väiketootjatelt ja ka välismaalt, sest nõudlus ja
mahud muudkui kasvavad.
Kaubastatav kogus on 7000 tonni
köögivilja ja kartulit aastas ja 2005
aasta käive oli 38,7 miljonit ja see on
kasvanud võrreldes 2004 aastaga 7,1
miljonit.
Investeeringuid on tehtud 2005
aastal üle 6 miljoni - suurimateks
kasvuhoone rekonstrueerimine koos
tehnoloogiaga, katlamaja ja olmehoonega ning programmeeritav mäluga köögivilja koorimisliin.

Novembrikuu
politseiteated
Saue vallas vormistatud
liikluseeskirjarikkumisi – 141.
liiklusõnnetuseteateid – 20
18. novembril kella 15.24 ajal toimus
liiklusõnnetus Harjumaal Saue vallas
Laagri alevikus, Sae tänava ja Männimetsa tee ristmikul, kus vasakpööret
sooritanud liinibuss MB 0345, mida juhtis Emeli (s 1976), sõitis ette otse liikunud sõiduautole VAZ-2101, mida juhtis
Ants (s 1939). Sõiduauto juht toimetati
raske vigastusega PERH Mustamäe korpusesse ning jäeti statsionaarsele ravile.
1. novembril kella 19.07 ajal toimus
liiklusõnnetus Harju maakonnas Saue
vallas Tallinn-Paldiski mnt 14. kilomeetril, kus sõiduauto Kia Sorento,
mida juhtis Kirstin (s 1973), kaotas juhitavuse ja kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku veokiga Kamaz,
mida juhtis Aleksander (s 1955). Sõiduauto juht suri teel haiglasse ning samas sõidukis viibinud 4-aastane poiss
toimetati Tallinna Lastehaiglasse.

Kuriteo teateid – 23 sh
vargusi - 12
tänavakuritegusid –4

jaoks esmakordne. Kommunikatsiooni
töökogemuse olen omandanud suurettevõtte siselehe ja intraneti toimetamisel,
samuti olen tegelenud sekretäri eriala
portaali toimetamisega. Hetkel on pooleli
õpingud Tallinna ülikooli organisatsiooni
käitumise magistriõppes ja Äripäeva reporteritekoolis.
Saabuva aastavahetuse puhul soovin
kõikidele vallaelanikele jätkuvat positiivset meelt ja oskust tähele panna ning hoida oma lähedasi.

28.11.2006 varastati Harjumaal Saue
vallas Laagri alevikus Hoiu tänaval
asutuse hoonest erinevaid esemeid.
Kahju on selgitamisel.
25.11.2006 varastati Harjumaal Saue
vallas Pällu külas kanalisatsiooniseadmeid. Kahju on 23 300 krooni
22.11.2006 varastati Harjumaal Saue
vallas Laagri alevikus Redise tänaval
keldriboksist kõlar. Kahju on 3 025
EEK
13.11.2006 varastati Harjumaal Saue
vallas Valingu külas talumajast malmist
tuharest, kaks lambikuplit ja küttepuid.
Kahju on 3 000 EEK
12.11.2006 varastati Harjumaal Saue
vallas Ääsmäe külas Kasemäe teel
ehitusobjekti soojakust neli suverehvi.
Kahju on 4 000 EEK
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Tervisedendus
tagab parema
elukvaliteedi

Pressipäeval räägiti
valglinnastumisest

29. novembril toimus Veskitammi
Kultuurikeskuses loeng tervisedenduse võimalustest Saue vallas.
Vallarahva osalemine seminaril oli
kahjuks tagasihoidlik, osales vaid 8
inimest, nende seas ka vallavanem
Mati Tartu.
Seminari viis läbi Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna peaspetsialist Kairi Kilp. Kilbi sõnul ei ole
tervisedenduse sisu mitte meditsiiniline, nagu inimesed arvama kipuvad.
“Meditsiin tegeleb juba tagajärgedega,
tervisedenduse funktsioon on pigem
arendus- ja ennetustegevus,” nendib
Kilp. Tervisedenduse põhiidee on luua
eeldused ja tingimused inimeste tervise
edendamiseks ja elukvaliteedi jätkuvaks tõstmiseks.
Riikliku tervisepoliitika tasandil on
välja töötamisel (valmib 2007.a nov)
Rahvastiku tervise arengukava 20082015, mille aluseks on poliitikadokument “Investeering tervisesse”. Maavalitsustes on tervisenõukogu, aga parima tulemuse annab siiski sekkumine
kohaliku omavalitsuse tasandil. “Piirkondlikke ühishuvisid on ju lihtsam
realiseerida ja probleemidele lahendusi
leida koha peal,“ väidab Kilp. Tema
hinnangul on väga olulised omavalitsuste tervist puudutavad poliitilised otsused. Näitena toob Kilp tervise peatüki lülitamise kohaliku omavalitsuse
arengukavadesse.

23. novembril võõrustas
Saue Vallavalitsus Harjumaa
pressipäeva raames 35
ajakirjanikku ja Harjumaa
Maavalitsuse esindajaid.
Kohtumise peateemaks oli
valglinnastumine Saue vallas
– selle arengud ja kitsaskohad.

Ühine tervisedenduse
töögrupiga
Et seda valdkonda Saue vallas tõsiselt
arendama hakata, kutsub Saue Vallavalitsus aktiivseid ja rahva tervise pärast
muret tundvaid inimesi ühinema tervisemeeskonnaga. Koos oleks vaja kaardistada olukord ja hoiakud ning hakata
arendama tervist edendava keskkonna
olemasolu.
Iga hea mõte ja uus idee on teretulnud. Seepärast palume neil, kes
tahaksid tervisedenduse vallas kaasa
lüüa, ühendust võtta valla sotsiaalnõunikuga Mare Jallaiga telefonil 6541136,
e-postiga mare.jallai@sauevald.ee või
läbi astuda vallamajast.

Igaüks võib olla
tervisedendaja
Kairi Kilp pani oma ettekandes vallakodanikele südamele, et lisaks suurtele
arengukavadele, saab tegelikult kõik
alguse inimese käitumisharjumustest.
Ta väidab et tervisedendusega saame
me kõik igapäevaselt tegeleda – süües
tervislikumalt, liikudes rohkem, leides
aega puhkuseks ja lõõgastuseks.
Väga oluline on Kilp´i arvates on ka
isiklik eeskuju, eriti kui jutt on lastest,
kes on väga vastuvõtlikud ühiskonnast
ja meediast tulevatele väärtushoiakutele. “Kui telerist reklaamitakse krõpse ja
Coca-Colat, teismelised sõbrad tõmbavad õhtuhämaruses õues suitsu ja pea
igast putkast saab alaealine kahjuks
kätte ka vägijoogi, siis on täiskasvanud
inimese kohus anda vastupidiseid signaale,” ütleb Kilp ja tuletab meelde,
et meie tänased otsused peegelduvad
homsetes kordaminekutes.
KODUVALD

Külalisi oli tervitamas vallavanem Mati
Tartu. Priidu Kalbre, Saue Vallavalitsuse
abivallavanem ja arendusnõunik, tegi külalistele sisuka ettekande elamuehitusest,
sellega seoses tekkivatest raskustest ja
piirangutest.

Elanikkond suureneb
Kalbre sõnul on Saue valla elankkond
viimase 5 aasta jooksul suurenenud 1400
inimese võrra, ühtekokku elab vallas üle
8000 kodaniku. Tallinna lähedus ja ilus
looduskeskkond on teinud Saue vallast
populaarse koha elupaiga valikul. Pea
pooled elanikest elavad Laagri alevikus.
Samas on ehitustegevus aktiviseerunud
ka külades – Allikul, Vanamõisas, Ääsmäel ja Jõgisool.
Kalbre nendib, et puudub küll täpne
statistika lisandunud elanike vanuselise

struktuuri kohta, aga hinnanguliselt on
uuselanikud 20-35 aastased, mis tähendab
koheselt lisaks elamispinnale vajadust ka
toimiva infrastruktuuri järele.

Eesmärgiks kvaliteetne
elukeskkond
“Tänasel päeval on Saue vallas suur
puudus lasteaia kohtadest, mõne aasta pärast koolikohtadest. Lastele on vaja tagada
bussiliiklus kodu ja kooli vahel, samuti on
täiendav vajadus teenindusasutuste ning
teede välja ehitamise järele,“ kirjeldab
Kalbre valglinnastumisega seonduvaid
probleeme.
Raamid hoogustuvale elamuehitusele
seab ka Saue valla üldplaneering, milles
on kindlal kohal haljasalade võrgustik,
kus ehitustegevus on piirangutega.
Kalbre kinnitas, et eelpool nimetatud
asjaolusid arvestatakse valla elamuehituse
planeerimisel ja arendamisel, sest esmatähtis on tagada praegusele elanikkonnale
normaalne elukvaliteet.
KODUVALD

Uued tuuled Vanamõisas
Vanamõisa Seltsimaja avati
pidulikult kolmandat korda.
Suursündmus Vanamõisa külas oli mõned
aastad tagasi, kui esmakordselt avati külarahva kooskäimise koht. Ühiste jõududega oli üle värvitud saal ja Noortekeskuse tuba. Teisel aastal, kui projektitaotlus
rahuldati, rekonstrueeriti sanitaarruumid
ja ehitati saun. See innustas edasi tegutsema ja tänavu said kaasaege näo seltsimaja
saalid.
Vanamõisa Seltsimajja, mis koondab
enda alla kolme küla - Vanamõisa, Alliku
ja Püha küla tegemised, oli põhjust taas
tulla 2. oktoobril, mil valla- ja külarahvas
oli kutsutud vastremonditud ja sisult suuremat seltsimaja vaatama.
Oma õla on seltsimaja renoveerimisele
alla pannud ka Saue Vallavalitsus ja projektirahad on saadud PRIA-st.
Seltsimaja on küll valmis, kuigi kohati

juba tundub, et külarahva vajaduste rahuldamiseks liiga väike. Ümberkaudsed
külad kasvavad ja arenevad ning seltsielu
on hoogsalt käima läinud. Kohe oktoobri
alguses sai hoo sisse ﬂamenco tantsuring,
kus noorte naiste kõrval peab sammu üks
ütlemata julge memm. Külanaiste trenn,
kus saab vatti, nii mis hirmus, on nõnda
populaarne, et ka suur saal kipub kolmapäeva õhtuti väikeseks jääma, saunast
rääkimata.

Häid lambaid mahub
palju ühte lauta
Peotantsu kursusel kaasalööjate read
muudkui täienevad ja tore on tõdeda, et
paarid väärtustavad koos olemist ja pühapäevaõhtust mõnusat seltskonnatantsu.
Mitmed küla naised võtavad osa kõikidest pakutavatest ringidest, alustades ﬂamencost ja lõpetades beebikooliga.

Mehed ei pidanud naiste koos käimisele
pikalt vastu ja asutasid Sigari- & Saunaklubi, kus aetakse meestejuttu ja nauditakse leilirõõme. Novembris sai avatud
külarahva tungival soovil Ööklubi, mis
tasemelt ei jäänud alla ühelegi pealinna
klubile ja millele on oodata järge.
Kes pole veel meie masaazi toas käinud,
sellele teadmiseks, et tulemise vaev tasub
end kuhjaga ära ja peatselt oled alaliste
kundede nimekirjas. Vastu tulles külarahva soovile oleme välja andnud ka kinkekaarte, mis tänapäeva jõuluostude tuhinas
on tõeline kingitus.
Detsembris leiavad aset traditsioonilised jõulupeod, mis on ainult veidi teistsugused, kui harjutud. Vana-aasta viimasel peol saab külanaiste ﬂamencot oma
silmaga näha.
PIRET PIHTJÕE

Vanamõisa
naised
seltsimajas
trenni
tegemas
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Laagri kool tähistas
kodanikupäeva
29. novembril tähistas
Laagri Kool juba teist aastat
kodanikupäeva, mille raames
kujundati temaatiline stend ja
toimus viktoriin.
Kodanikupäeva tähistamise eesmärk
on kooli huvijuhi Taigur Toomingu sõnul teadvustada ja väärtustada kodanikuks olemist ning tõsta kodanikuuhkust
ja –osalust. “Kodanikuuhkuse kujunemine nõuab nii mõttemallide kui suhtumise muutumist, aga ka uute traditsioonide
kinnistumist. Kodanikualgatus eeldab tasemel kodanikuharidust, algatusvõimet ja
organiseerimisvalmidust,” selgitab Taigur
Temaatilisel näitusel anti ülevaade Kodanikupäeva tähistamise ajaloost, selle
päeva vajalikkusest ning Eesti riigi ja
Saue valla sümboolikast. Muuhulgas oli
välja pandud ka galerii Eesti Vabariigi
presidentide fotodega alates Konstantin
Pätsist ja lõpetades Toomas Hendrik Ilvesega.

Viktoriin näitas teadmiste
kõrget taset
Ürituse käigus korraldati ülekooliline
viktoriin, mis on kooli huvijuhi Taigur
Toomingu sõnul kindlasti üks efektiivsemaid õppimise meetodeid. “Viktoriini
eesmärgiks oli süvendada noorte teadmisi
Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide osas, “ põhjendab Taigur.
Lisaks kontrolliti laste teadmisi Saue
valla ajaloost, Saue Vallavalitsusest ja
naabervaldadest. Viktoriinil osales 2 võistkonda. Võistkonnad olid komplekteeritud

nii, et igast klassist oli kaks
esindajat.
Kuna Laagri Koolis on 13 klassikomplekti, siis ühes võistkonnas sai kaasa lüüa 13
esindajat. Viktoriin kujunes väga tasavägiseks ja võistkonnad andsid endast parima. Võitjaid premeeriti Laagri Kooli pastakatega ja teine auhinnaline koht pälvis
Laagri Kooli kleepsud.

Oma riiki peaks rohkem
väärtustama
Palju põnevust tekitas õpilaste seas üllatuskülaline - Saue valla haridusnõunik
Liivi Prink, kes andis väga korraliku ülevaate Saue valla ajaloost. Pringi sõnul
on Kodanikupäeva tähistamine tegelikult
väga oluline. “Palju me oma igapäevases elus jõuame mõelda sellisele nähtusele, nagu Eesti riik ja mida see kodaniku
jaoks tähendab,” ütleb Prink. “Ma lausa
kadestan Ameerika ühiskonda, kus suhtumine oma riiki on niivõrd austav. Hümni
kuuldes panevad inimesed käe südamele,
meil oli selline suhtumine võib-olla laulva
revolutsiooni ajal,“ arvab haridusnõunik
ja kahtleb, kas tänane riigikodanik näiteks
meie hümni sõnugi peast teab.
Prink soovib, et oleks rohkem inimesi,
kes näiteks 24. veebruari varahommikul
üles tõuseksid ja lipu heiskamist vaatama
läheksid. “Tänases Eestis on väärtused
natuke nihkes, seetõttu on oluline endale
meelde tuletada, et riik, mille oleme kätte
võidelnud, on natuke rohkem tunnustamist väärt,” nendib Prink.

Tuula tutulus
toimetab aktiivselt
Saue vallas asuvad Pällu ja
Tuula külad on paikkonniti,
ajalooliselt ja suhtlemiselt
nii tihedalt läbipõimunud,
et nad annavad kohalikule
elanikkonnale kokku üldmõiste
TUULA. Seetõttu oli ka
mõistetav koht küla hõlmav
külaseltsi loomine.
14.10.2005 asutati MTÜ Tuula tutulus.
Nimi valiti ajalooline. Esimene Eesti
territooriumilt leitud pronksiaegne metallese – omapärane vööehe tutulus – leiti Tuulast aastal 1839 ja seda nimetati
Tuula tutuluseks.
Külaühenduse eesmärk on ajakohane:
edendada kohalikku elu-olu ja kasvatada
kokkukuuluvuse tunnet.
Kohe oktoobrikuus viidi läbi ankeetküsitlus, millest joonistusid välja ühised,
tähtsamad vajadused noorsoole, tööealistele ja pensionäridele. Selgusid sotsiaalse- ja tehnilise infrastruktuuri pluss– ja
miinusjooned.
Seda kõike arvestades, asuti koostama
Tuula ja Pällu külade arengukava 2006 2010. Selle koostamisel arvestati arengu
eelistusi, eesmärke, etappe nende saavutamiseks, koostegevusi ja palju muud.
Tänaseks on arengukava külade poolt
heaks kiidetud.
2005. aasta novembris jõuti korraldada talgud OHTLIKUD KURVID. Keila
vana maantee Tuulast läbival teatud lõigul puhastati teeääred ja kurvid võsast.
Jõulupidu lastele oli korraldatud veel
detsembris, lastepeole sõitis Jõuluvanhoburakendiga.
2006. aasta esimeseks suurürituseks
oli 7. jaanuaril külade üldkoosolek (seal

Peeti beebipäeva ja advendilaata
Laupäeval 2. detsembril oli
Veskitammi Kultuurikeskuses
ja selle ümbruses meeleolukas
sagin. Toimus jõulueelne
advendilaat ja peeti meeles
valla kõige pisemaid kodanikke.
Laadale oli müüjaid oli kokku tulnud üle
Eesti ning kaupu oli välja pandud erineva
maitsega inimestele.
Sai osta nii mett, puidust majatarbevahendeid, käsitööd kui ka riideid ning
muud nipet-näpet asju.
Üritus kulmineerus Saue valla traditsioonilise Beebipäevaga.

Sissejuhatuseks sai kuulda Laagri kooli noore pianisti etteastet, seejärel laulsid
meile pisikesed ja suuremad päkapikud
Sirje Liivi, kes on Veskitammi Kultuurikeskuses tegutsev muusikaõpetaja ning
beebikooli läbiviija, juhendamisel. Nagu
ikka tavaks saanud, said kõik lapsed ja
lapsevanemad kingitused ning lilleõie.
Valla poolt oli tervitama tulnud haridusja kultuurinõunik proua Liivi Prink, kelle
arvates on tegemist vahva pereüritusega,
kus kohal nii emad-isad, kui vanavanemad.
Peo lõpetas üllatuskülaline härra Vello
Vaher koos pisikese abilisega. Tema poolt
läbiviidud koolitusest „Kehaline tege-

vus lapsega” võtsid osa praktiliselt kõik
lapsevanemad. “Tore oli vaadata, kuidas
pisikestel, kes pidulike kõnede ajal veidi
rahutuks muutusid, silmad särama läksid, kui isad-emad neid hüpitama hakkasid. Nii tuli mõneltki isalt kommentaar,
et edaspidi võib jõusaali minemata jätta,
lapsega tegeledes saab sama koormuse
kätte,” meenutab kultuurinõunik Liivi
Prink.
Veskitammi Kultuurikeskus tänab kõiki
lapsevanemaid üritusest osa võtmise ja
tunnis aktiivse osaluse eest.
RIINA UUK

võetigi vastu arengukava). Suurt elevust
tekitas nägemus Tuula küla tulevase seltsimaja kohta. Meil ju ei olegi oma ruume
kokku saamiseks, ürituste korraldamiseks. Üldkoosolekule järgnes uusaasta
pidu.
Rahva poolehoiu on võitnud ühistalgud. Aastal 2006 on neid olnud koguni
neli, mille jooksul korrastati jaanitule
plats, tehti tublisti tööd külakeskuses
jm. Talgute „viimane vaatus“ on alati
olnud meeleolukas. Näiteks 30. aprillil
pidi „igal nõial olema oma luud“. Nõia
kostüümis, või ilma, toimus teatevõistlus
luuaga.
Ja loomulikult oli tore jaanitule korraldus. 16.08.2006 toimus meie külade
sügislaat, millele vahetult järgnes suvelõpupidu.
Laadalisi oli üllatavalt palju. Kauplemise kõrval sagiti trahteris, õnneloosi
kioskis, osaleti oksjonil, murumängudes.
Põnev oli koogitelk. Nimelt eelnevalt oli
välja kuulutatud koogimeistrite võistlus.
Kodus valmistatud, kas magus või soolane kook viidi koogitelki žüriile hindamiseks. Muidugi jagati 1.-3. kohta, ent tegelikult olid kõik küpsetised kokakunsti
tipud. Hämardudes vaibus laadamelu,
elustus suve ärasaamise pidu.
Vaikida ei või faktist, et meil on oma
kostüümiklubi. Valmistatud on juba 8
kostüümi (jänese, lehma jne). Kostüümid on jõudnud ka avalikku ellu. Jüriöö
jooksul Maidlas sibasid jänesed, rebane
jt. Saue valla küladepäeval (26.08.06) tegid meie „loomad“ – lehm, rebane, karu
ja jänes isegi benjihüpet.
Hiljuti (14.11.06) toimus MTÜ koosolek, kus arutati edaspidiseid ettevõtmisi.
Jätkatakse traditsioonilisi üritusi, ent põnevaid ideid on küll.
LUULE TUNGLA
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85 aastat kooliharidust Sauel

T&P klubi tutvus
politseitööga

Saue kool – VALGE MAJA
– tähistas 85. aastapäeva, kus
osales pea kolmandik tollase
kooli lõpetanutest – 120
inimest.

Veskitammi Kultuurikeskuse tüdrukute ja poiste klubi novembrikuu
üritus viis noored Kesklinna politseiosakonda uudistama.
Seekord toimus klubiüritus väljasõina politseisse. Käisime vaatamas kus ja
kuidas töötavad Kesklinna politseiosakonna patrullid, korravalvurid, arestikambrite töötajad, kuid peamine külastusobjekt oli noorsoopolitsei. Meid võttis vastu ja ekskursiooni majas viis läbi
noorsoopolitsei juhtivinspektor Vilve
Mill isiklikult.
Kõigepealt tutvusime majaga, siis
näidati meile autoparki, saime istuda
ka politseiautosse. Seejärel rääkisime
lähemalt noorsoopolitsei tööd puudutavast. Meile näidati erinevad muukimisvahendeid, mis on kurjategijatelt
ära võetud jmt. Õpetati ka seda, kuidas
saab sõrmejälgi võtta ning kõikidelt
lastelt võeti sõrmejälg, mis vastava
kleepriba abil pandi kaardile ning lapsed said oma isikliku sõrmejälje koju
kaasa võtta.
Ekskursioon kestis umbes üks tund,
misjärel sõitsime rõõmsalt koju tagasi.
Nagu laste nägudest lugeda võis, meeldis üritus väga. Loodame, et külaskäik
politseisse jäi lastele ühekordseks ja
pahandustega nad sinna kunagi ei satu.
Ekskursiooni osas võib alati ühendust
võtta ning samalaadset üritust korrata.

Kaunilt kujundatud Saue Gümnaasiumi aulas oli väike näitus, kus laudadel sildid aastaarvudega, et lõpetanud
aastatega muutunud kooliõed-vennad
ikka üles leiaksid. Peojuhid olid kooli viimase, 1974.aasta lennu lõpetajad,
Ülle Rondo /Meriküll/ ja Ilmar Videse.
Koolikell andis märku laudadesse istumiseks ja pidu võis alata.
Kõigepealt tervitas vana kooli järeltulija – Saue Gümnaasiumi – direktor
Jaan Palumets kokkutulnuid ja andis
ülevaate Saue koolihariduse järgmisest
etapist. Kui praegused õpilased oma
meeleolukad laulud-tantsud lõpetasid,
said sõna Saue linnapea Ero Liivik ja
Saue vallavanem Mati Tartu.
Korraldustoimkonna tervitussõnad
ütles vilistlane Anne Liivik: “Taaskohtumise mõte pärineb koolivendadelt,
kes on aeg-ajalt ikka kokku saanud ja
mõtet kokkutulekust mõlgutanud. Ja
kuigi kokkusaamine ei toimu vanas,
armsas Valges Majas, on hea meel pidutseda uues Saue koolis. Meie elus on
palju, mille eest oleme oma vanale koolile tänulikud. Mitte ainult lugema ja
kirjutama ei õppinud me seal, ei saanud
üksnes raamatutarkust, vaid meil olid
nii targad õpetajad, kes oskasid tollasel
keerulisel ajal meile ka hingeharidust
anda. Andsid meile oskuse olla inimene.”
Seejärel peetigi meeles kohaletulnud
õpetajaid - Hella Anni, Voldemar Konks
Aino Koppel, Hella Kuuskmann, Õie
Nurmse, Elle Pihtje, Reet Heinlo, Maie
Valberg, Milvi Toome, Silvi Kaljuvee,
Viivi Viilmann ja Liivia Anion. kellele
anti lilled ja mälestusese.
Edasi liikus pidu vabama olemise
poole. Tantsisid rahvatantsumemmed,
kellest mõnigi vilistlane. Tehti pilte,
käidi ringi Gümnaasiumihoones, koguneti aula tagaosas kaetud laudade ümber.
PEETER EELSAAR

Meenutusi algusaastatest
 Saue kooli endine õpetaja Hella Anni on kooli ajalugu põhjalikult uurinud ja ka
selleteemalisi artikleid avaldanud. Nüüd tuletas ta algusaastaid põgusalt, aga emotsionaalselt meelde. Siin väljavõte ühest tema kirjatööst:
 ”Õpilasi oli tulnud Saue, Harku ja Saku valla 8 külast. 1. klassi tuli 51 õpilast,
neist mõni juba 15- aastane. See näitas, kui suur oli vajadus kooli järele. Töö algas
kahe klassikomplektiga (I-II klass ja III klass), kahe õpetaja käe all. Uuest aastast
lisandus kolmas õpetaja - Alviine Vellmann.
 Esimene ametlik lend lõpetas 1925. aastal – 13 õpilast ja 3 eksterni. Kooli algusaastatel õpetasid lapsi kooli direktor Priidu Kochtitsky, Pauline Sinberg, Alvine
Veltmann, Gottfried Janno, Marie Kandimaa ja Salme Märka.
 1923.a. võeti kool riiklikku koolivõrku Saue 6-kl. Algkoolina. 1934.a. tehti koolimajas suurem remont, 15. novembril 1939.a. sai kool lõpuks majja elektrivalguse.
1943./44. õppeaastal õppetööd ei toimunud, kuna kool oli Saksa sõjaväe haigla ladu.
1944.a. sügisel saadi koolimaja enam-vähem töökorda 18. oktoobriks ja algas koolitöö Saue 6-kl. Mittetäieliku Keskkooli nime all. 1951.a. oli koolis õpilasi alla 40 ja
kooli nimi jälle Saue Algkool.
 1954. a. algas üleminek kohustuslikule 7-klassilisele haridusele ja nii sai kool
Saue 7-kl. Kooliks. Suvel tehti kapitaalremont. 1961. aastast oli kool Saue 8-kl.
Kool 12 õpetaja ja 102 õpilasega. 1964. aasta oli kooli kõrghetk – õppis üle 120
õpilase.
 Edasi muutus olukord väljakannatamatuks. Saue keskus jäi 2,5-3 km kaugusele,
teeolud sügisel ja talvel kehvad. Köök keldrikorrusel ei vastanud sanitaarnõuetele
ja koolieinet seal valmistada enam ei lubatud. Kooli kõrvalhoones asuv kolhoosi
väetiseladu reostas kaevuvee ja seetõttu viis 1958.a. käiku antud elektriraudtee nutikamad kooli Tallinna ja Keilasse, Sauele jäid alles vaid kasvuraskustega poisid.
Nii suletigi kool 1974. aastal. Vara jaotati teiste koolide vahel, õpetajad vabastati
ametist vallandamistasuga, uut töökohta asemele pakkumata.”

Mõned päevad hiljem, kui
muljed juba natukene settinud
ja kokkuvõtted tehtud sai
autor proua Liivikuga veelkord
kokku. Pika jutu ajamises
ei näinud Liivik mõtet, kuid
mõned asjad vajasid siiski
teatamist.
Anne Liivik: “Kõigepealt suured tänud
kõigile, kes võtsid vaevaks kohale tulla
ja ühiselt minevikku meenutasid. Meie
rõõm on see, et üle hulga aja – tegelikult
esimest korda – nii suur hulk vilistlasi
kokku tuli. Peo tegid nad ju ise oma meeleolu ja rõõmuga. Juba on vastukajasid, et
lennud tahavad oma kokkutulekuid korraldada. Eks selle esimese kokkutuleku
eesmärk oligi anda inimestele võimalus

kontaktandmeid uuendada. Korraldajate
ja kokkutulnute nimel täname Saue Linnavalitsust ja Saue Vallavalitsust, kes
toetasid kokkutuleku läbiviimist hea nõu
ja rahaliste vahenditega.
Kõige olulisem teade, õigemini üleskutse, meie vilistlastele tuleneb Saue vallavanema Mati Tartu sõnavõtust - Paneme oma vana ja armsa koolimaja seinale
mälestusplaadi!
Kutsume kõiki kooliõdesid-vendi mõtlema plaadi kavandi peale.
Jaanuaris kuulutame välja konkursi,
jaanuar-veebruar kuluvad mõtlemise
ja ideekavandi peale ja kui vallavanem
oma sõnast ei tagane, siis paneme plaadi kevadel seina peale. See on põhjus
jälle kokku tulla. Oma mõtted ja kavandid saatke minu elektronposti aadressile
anneliivik@email.ee.

Teistmoodi jõuluüritus väikestele kaitseliitlastele
Esimesel advendil 3. detsembril
toimus Kaitseliidu Harju maleva
lastele suunatud jõuluüritus
metsas, täpsemalt Rehemetsa
talus Saku lähistel.
Peopaik oli vana armas rehielamu talu
õuel. Majakeses oli kaetud meile lookas
jõuluroogadega pidulaud. Õhtut juhtis kohalik päkapikk, kes tegi lastega vägikaika
vedu, meisterdasime koos ka piparkooke
ning maalisime jõulukaarte.
Tundus, et kõige põnevam osa ootas lapsi
siiski õues, kus meile tutvustati koduloomi - lambaid, jäneseid, kanu ja hobuseid.
Kuna taevataat pole esimesest talvekuust
hoolimata meid veel lumega õnnistanud,
siis said lapsed ree asemel vankriga sõita
ja ratsutada. Kui kõhud olid täis ja kõik
muud jõulutoimingud tehtud, tuli külla
jõulutaat, kes jagas lastele kingitusi.
Lahku läksime nägu naerul.
RIINA UUK

RIINA UUK

Vald maksab
vaktsiinitoetust
Oktoobris võeti Saue Vallavolikogus
vastu määrus, millega sätestatakse väikelaste vaktsineerimistoetuse
kord.
Saue valla perearsti dr Kullama sõnul
pani teda muretsema eelkõige rotaviiruslik soolenakkushaigus, mis kimbutab väikelapsi ja mille vaktsiini riigieelarvest ei kompenseerita. „Rotaviiruse
näol on tegemist soolenakkusega, mille
süptomid on iiveldus, oksendamine ja
kõhulahtisus. Pisikestele alla-aastastele
lastele on haigus väga koormav,“ kirjeldab dr Kullama.
Üks vaktsiiniannus maksab ligi tuhat
krooni. Nakkusevastase toime tekkeks
on vaja last vaktsineerida kaks korda,
seejärel on kaitse haiguse vastu kindlustud viieks aastaks. Dr Kullama sõnul on see siiski piisavalt suur summa,
mille maksmisega võib lastevanematel
raskusi tekkida. Seepärast tutvustas ta
nii volikogu sotsiaalkomisjonis kui ka
vallavalitsuses ettepanekut lisada valla
sotsiaaltoetuste hulka ka vaktsiinitoetus.
Volikogus võeti ettepanek vastu
ja alates 1. jaanuarist 2007 jõustuva
määruse kohaselt on kõigil Saue vallalt sünnitoetust saanud lapsevanemail
võimalik taotleda oma Saue valla elanikeregistrisse kantud kuni üheaastase
lapse vaktsineerimistasu hüvitamist.
Määrus puudutab vaid neid vaktsiine,
mida riik ei hüvita.
Toetuse taotleja peab esitama vallavalitsusele avalduse, lastearsti tõendi
lapse vaktsineerimise kohta ja kuludokumendid (arved). Kuni 2000-kroonine toetus makstakse taotlejale vallavalitsuse korralduse alusel vastavalt kuludokumentidele.
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Ääsmäe küla tegus aasta
Jõuluaeg ja aastalõpp
lähenevad. On saabunud aeg
vaadata tagasi möödunud
aastale.
Ääsmäe küla on seadnud atra ja toimetanud omasoodu. Augustis osaleti Saue
valla päevadel Vanamõisas, septembris
käidi Ääsmäe rabas perematkal, oktoobris
peeti küla 765.a ja Ääsmäe kooli 220.a
juubelit, läbi on viidud 2 arengu ümarlauda. Tulemas on Saue valla eakate päev,
mida organiseerib MTÜ Sügis ja jõulukontsert, kus esineb meeskoor ja pärast on
tants. Aga nüüd kõigest järjekorras.

Ääsmäe esindus
Saue valla päeval
Vanamõisas toimunud Saue valla päeval
oli Ääsmäe küla väljas esmakordselt. Selle tarbeks sai tehtud oma küla silt, koolilt
laenatud telgis tutvustati küla ajalugu Eda
Liivääre poolt. Ääsmäe saviring esitles
kauneid savikäsitöö esemeid, menukad
olid Ääsmäe küla peasponsori AS Balsnacki erinevad kartulikrõpsud ja –vahvlid
ning maisitooted, mis eriti nooremate osavõtjate seas populaarsed olid. Kadarbiku
talu toetas mahladega, suur tänu kõigile,
kes abiks olid ja toetust andsid!

Rabamatk nii
suurtele kui väikestele
Ilusal septembrikuu nädalavahetusel
võeti Ääsmäe Külakogu eestvedamisel
ette rabamatk Ääsmäe rabasse. Noorim
osavõtja oli alla aasta mees, kelle matk
leidis aset isa - küla fotograaﬁahuvilise
Heiki Kase - seljas. Paarikümne inimeselisest matkaseltskonnast olid lapsed pea

Kevadel 2007
läheb jäätmeveo
ainuõigus vaid
ühele ﬁrmale
Saue Vallavalitsus
kuulutas 25.09.06 välja
läbirääkimistega piiratud
pakkumise konkursi
korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks Saue
vallas kolmeks aastaks.
Pakkumise esitasid kaks
ettevõtet: AS Cleanaway ja
Ragn-Sells AS.
Saue Vallavalitsus kinnitas
7.11.2006 edukaks AS
Cleanaway pakkumise.
Vastavalt Saue Vallavalitsuse
ja AS Cleanaway vahel
sõlmitud lepingule hakkab
ainuõigus kehtima alates
1. märts 2007.
INDREK BRANDMEISTER
MAJANDUS- JA
KOMMUNAALSPETSIALIST

Meenutusi Ääsmäe rahva suvest

pooled. Ja lastega matkamise saladus on
lihtne, peab olema aega ning söögipeatusi
tuleb teha nii tihti, kui vajalik ja nii vähe,
kui võimalik, aga alla 3 söögipeatuse ei
tule kuidagi välja. Pikema lõunapausi ajal
ehitasid suuremad tüdrukud silla üle kraavi
ja see olla matka kõige lahedam asi olnud,
tunnistasid nad hiljem. Osalejad õppisid
tundma türnpuud ja vahepeatustel arutati
vabas vormis ka küla arendamisega seonduvat, et vaja oleks postkaste, kuhu saaks
tagasisidet jätta ja et võiks teha näitetrupi
või lihtsalt mõne seltsi, kes koos käiks ja
koostegemisest rõõmu tunneks.

Oktoober – sünnipäevakuu!
Terve oktoobrikuu eelviimasel nädala
pidasid aastapäeva sel aastal Ääsmäe küla
ja kool koos, vastavalt vanuseid siis 765.
a. ja 220.a. Koolis toimusid spordivõistlused, näituste ettevalmistamine, näidendi

ettekandmine. Neljandal päeval toimus
Ääsmäe küla arengu esimene ümarlaud,
kus rühmatöö käigus pakuti välja Ääsmäe
tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud
ning teavitati, kuidas on jooksvaid probleeme kaardistatud ja infot kogutud.
Juubeli ametlik avamine toimus reedesel päeval Ääsmäe mälestuskivi juures,
mis on pühendatud kõigile neile Ääsmäe
inimestele, kes on Ääsmäelt lahkunud või
hukkunud erinevates sõdades ja muudes
sündmustes. Sõna võtsid vallavanem Mati
Tartu, koolijuht Jaanus Kallion, ajaloohuviline Eda Liiväär ja allakirjutanu. Õhtul
toimus koolimajas pidulik kontsert, kus
esinesid koolilapsed ja vilistlased ning
peeti lühikesi pidukõnesid. Pärast oli
avatud puhvet ning soovijad said ansambli
„Vanaviisi“ järgi jalga keerutada. Avatud
olid näitused kooli ja küla ajaloost, kus
küla ajaloost rääkis väga huvitavalt Aino
Lehtmets ning eksponeeritud oli palju pil-

di- ja kaardimaterjali. MTÜ Sügise käsitööesemed oli vaatamiseks omaette toas.
Laupäev algas bussiekskursiooniga Ääsmäe külas, kus osalejad said teada palju
põnevaid asju oma küla ajaloo ja legendide kohta. Värvikaim lugu jäi meelde
seoses Harutee nimega, mis algselt oli
olnud ka harude vahe, ehk siis ikka Pärnu
ja Haapsalu tee harude vahe. Korra olla
mõisaproua kutsunud külamehe mõisa
ja alustuseks nõudnud, et kust külamees
pärit on. Külamees vastanud: „Proua, harude vahelt ikka, kust mujalt!“.
Ekskursioonile järgnes jumalateenistus
Hageri kirikus, kus laulsid ka koolilapsed.
Lõunaks söödi suppi ja kringlit. Veel toimusid korvpallivõistlused kooliõpetajate,
vilistlaste ja külaelanike vahel. Kooliõpetajad olid seekord enam trenni teinud ja
kokkumängu harjutanud ning võitsid, küla
oli teine ja vilistlased kolmandad. Õhtu
lõpetas noortedisko. Juubelite läbiviimist
toetas Saue vald, keda külaelanikud siinkohal tänavad!

Ümarlaual otsiti küla visiooni
Novembris toimus Ääsmäe arengukava
teine ümarlaud, kus välja toodud probleemid pandi tähtsuse järjekorda ja otsiti
oma arengu ideed ehk visiooni. Vaadati ka
kohaliku arengukava tegemise õppeﬁlmi
„Kohalik Agenda 21“ ja vahetati infot, kuidas jooksvaid probleeme on lahendatud.
Leiti, et oleks tarvis paigaldada väikesed
nn „tänavaprügiurnid“, mis aitaksid avalikku ruumi puhtamana hoida, sest hetkel
need puuduvad, ja kõik see praht mis küla
vahel käes on, maandub lõpuks maas ja
prahistab oluliselt ääsmäelaste elukeskkonda. Suurimaks probleemiks valisid
kohalolijad kergliikluse valgustatud ja

Jäätmeveo uus korraldus
Saue Vallavalitsus ja AS
Cleanaway allkirjastasid
vastavasisulise lepingu 5.
detsembril 2006. Leping jõustub
alates 1. märtsist 2007.
Vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale
Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsustel
kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
Teadaolevalt korraldas Saue Vallavalitsus avaliku konkursi ettevõtja leidmiseks
ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Saue vallas. Nimetatud konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima
hinnaga pakkumise AS Cleanaway, kellele omistati ainuõigus järgnevaks kolmeks
aastaks.
lates 1. märtsist 2007 puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast olmejäätmeid koguda ja vedada.
Seoses korraldatud veole üleminemisega
leiavad aset mitmed olulised muudatused
ka jäätmevaldajate igapäevaelus. Palume
siinkohal juba ette oma tulevaste ja tänaste klientide mõistvat suhtumist korraldatud jäätmeveole ülemineku perioodil.

Tuleb sõlmida uus leping
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam
muudatus on see, et Saue valla haldusalas
asuvatel jäätmevaldajatel lõppevad alates
01. märtsist 2007 automaatselt seni keh-

tivad jäätmeveo lepingud, kuna kõikidel
senistel jäätmeveoettevõtetel lõppevad
jäätmeveoload korraldatud jäätmeveo
piirkonnas. Seega on tarvilik sõlmida uus
jäätmeveoleping kaasarvatud ka nendel
klientidel, kellel täna juba on jäätmeveoleping AS-ga Cleanaway.
Uute jäätmeveo lepingute sõlmimisega
alustame alates 1. jaanuarist 2007. Jäätmeveo lepingu teksti ja hinnakirjaga võib
eelnevalt tutvuda meie kodulehel www.
cleanaway.ee, alates jaanuarist 2007. Lepinguid on võimalik sõlmida kõikidel
tööpäevadel kell 9.00-17.00 Cleanaway
klienditeeninduses aadressil Artelli tn 15,
Tallinnas. Alternatiivselt on võimalik sõlmida uus jäätmeveoleping ka posti teel.
Selleks tuleb meile saata lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed – andmete ankeedi leiate Cleanaway kodulehelt www.
cleanaway.ee, kus klikates nupule “Korraldatud jäätmevedu” avaneb loetelu “Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed”.
Andmed võib meile saata kirjalikult posti
või faksi teel või edastada interneti vahendusel täites ära samal lehel asuva vastava
ankeedivormi. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis
saadetakse kahes eksemplaris soovitud
postiaadressile - üks eksemplar tuleb allkirjastada ja meile tagastada.

Uued jäätmeveopäevad
Teine oluline ja samas ka jäätmeval-

dajatele kindlasti palju segadust tekitav
muudatus on seniste väljakujunenud ja
harjumispäraste jäätmeveopäevade muutumine alates 1. märtsist 2007. Täna veavad jäätmeid Saue vallas mitmed erinevad
jäätmekäitlejad ja kõigil neil on oma väljakujunenud jäätmeveopäevad ja -sagedused, mis tähendab seda, et täna käivad ühel
väiksel tänaval müra tekitamas ja sõiduteid koormamas mitme erineva ettevõtte
rasked veokid, mõnikord lausa kolm korda nädalas ja mitu erinevat autot päevas.
Seoses korraldatud veole üleminemisega
saab igal Saue valla teel ja tänaval olema
kindel veopäev ja seda üldjuhul mitte sagedamini, kui kord nädalas – siit ka põhjus jäätmeveopäevade muutumisele.
Uute veopäevade graaﬁku avaldame jaanuarikuu jooksul Cleanaway kodulehel ja
samuti Saue valla kodulehel. Loomulikult
saab iga klient kirjaliku lepingu sõlmimise käigus teada veopäevad ja täpsustada
jäätmete väljaveo sagedused.

Hinnad soodsamaks
Kolmas muudatus on see, et seoses
korraldatud veole üleminemisega muutuvad jäätmeveo teenuse hinnad üldjuhul
soodsamaks, võrreldes täna kehtivate tavahindadega.
Soodsama hinnaga teenuse osutamine
saavutatakse eelkõige jäätmeveo ringide
optimeerimise tulemusena ja just seetõttu ei ole edaspidi võimalik klientidel alati
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Valla volikogus 23. novembril
Juuliku –Tabasalu teeprojekti tutvustus
kõvakattega teede puudumise, mida saab
kasutada ka mõnede välispordiliikide harrastamiseks nagu jalgrattasõit, kepikõnd,
rulatamine, rulluisutamine ja suusatamine. Vastavate asukohaskeemide väljatöötamiseks ja alternatiivsete liikuvvahendite
propageerimiseks esitas Ääsmäe Külakogu vastava projektitaotluse ka Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Kogemusi
loodetakse koguda ka naabervalla Saku
käest, kus sellised teed juba olemas on.

Ääsmäe arenguvisioonideks
pakuti välja aga järgmised
ARENGUIDEED

 INIMSÕBRALIK, TERVISLIK, ROHELINE, VALGE JA TURVALINE
LOODUSLIK ÖKOKÜLA, KUHU LAPSED JÄÄKS ELAMA
 TOIMIV NAABRIVALVE JA MITTE ANONÜÜMNE KOOS KOHALIKU
SEISVA POLITSEINIKUGA
 HEA INFRASTRUKTUUR, KUS ON
KA AKTIIVSED VABA AJA KASUTAMISE VÕIMALUSED NAGU SUUSA/
TERVISERAJAD
 OLEKSID TEMAATILINE KÕRTS –
NÄITEKS “KEPSLEVA PONI KÕRTS”
– JA KASVUHOONEMUUSEUM
Järgmine ümarlaud toimub 18. jaanuaril
2007. a. kell 18.30 Ääsmäe koolis, kus
järjestatud probleemide ja arenguideede
alusel on kavas hakata arengukava kokku
panema.
AHTO OJA

Rein Kaseleht Teede Tehnokeskusest tutvustas projektis
tehtud muudatusi. Detsembrikuises vallavolikogus kavandatakse eelprojekt kooskõlastamisele tuua. Volikogu võttis info
teadmiseks

Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastamine
Mati Tartu tutvustas eelnõud vabastada Jüri Esinurm vallavalitsuse liikme kohustustest. 13 poolt häälega ja ühegi vastu
ning erapooletu hääleta (1 volikogu liige ei hääletanud) võttis
Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 095 “Vallavalitsuse liikme
kohustustest vabastamine”

14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis
võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 100 – “Kinnistu Tiiri
4 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”

Seisukoha andmine kinnisasja
omandamise taotlusele
Priidu Kalbre eelnõu esitajana võttis eelnõu tagasi

Teemaplaneeringu “Maagaasi D-kategooria
torustiku paiknemine Saue valla territooriumil”
Vallavalitsuse liikme kinnitamine
keskkonnamõju strateegilise hindamise
Mati Tartu tutvustas eelnõud nimetada uueks vallavalitsuse algatamine
liikmeks Arne Kuum. 14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr
096 “Vallavalitsuse liikme kinnitamine”

Saue Vallavolikogu heakorra – ja
turvalisuskomisjoni isikulise koosseisu
muutmine

14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis
Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 101 – ”Teemaplaneeringu
“Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine Saue valla territooriumil” keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine”.

Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise
Valeri Alba tutvustas eelnõud ja komisjoni liikmete uusi kan- ettevalmistamise komisjoni moodustamine

didaate. 13 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta
(1 volikogu liige ei hääletanud) võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 097 “Heakorra – ja turvalisuskomisjoni isikulise
koosseisu muutmine”, millega arvati koosseisust välja komisjoni liikmed Triin Rand, Priit Tammin ja Indrek Lindsalu ja
arvati liikmete nimekirja Jaan Varter ja Aivar Laanisto.

14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis
Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 102 – ”Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise komisjoni moodustamine”.

2006 aasta lisaeelarve 2. lugemine

12 poolthäälega ja 2 erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 103 – “Saue valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniarengukava muutmine.”

Lõpetati 2006. aasta lisaeelarve lugemine

2007 aasta eelarve – 1. lugemine
ja 1. lugemise lõpetamine

Saue valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni
arengukava muutmine.

Saue Valla 2006. aasta lisaeelarve
Ühehäälselt võeti vastu Saue Vallavolikogu otsus nr 098 - lugemine ja vastuvõtmine

“2007 aasta eelarve 1. lugemise lõpetamine”.

Kinnistu Kanika 17 katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine

14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vastu määruse nr 016- “– “Saue Valla
2006. aasta lisaeelarve”.

14 poolthäälega ja ühegi vastu ning erapooletu hääleta võttis
Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr 099 – “Kinnistu Kanika 17
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”

Saue vallas
ise valida endale meelepärast jäätmeveopäeva.
Täpsustame veel ka ära, et lepingute
sõlmimine nii Cleanaway klienditeeninduses, Artelli tn 15, Tallinn, kui posti teel
jätkub ka peale 1.märtsi 2007.
Olgu siinkohal öeldud, et uue korra kohaselt kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajaid kohustusest
jäätmeid üle anda Saue valla poolt valitud
vedajale. Praktikas tähendab see seda, et
AS Cleanaway alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt vastavalt meile
üle antud jäätmevaldajate registrile ja esitab ka osutatud teenuse eest arve.
Klientidel, kes täna omavad mõne teise
jäätmeveoettevõttega lepingut (AS RagnSells, AS Cleanaway, Adelan Prügiveod OÜ, AS Vaania / VSA Eesti AS) ja ei
ole jõudnud 1. märtsiks 2007 uut lepingut sõlmida, jätkab AS Cleanaway vedu
seni kehtinud veo sagedustel, kuid mitte harvem, kui seda näeb ette Saue valla
jäätmehoolduseeskiri. Arvestama peab,
et kindlasti muutuvad tänased väljaveopäevad. Samuti võtab AS Cleanaway teistelt vedajatelt üle seni kasutuses olnud
üürikonteinerid, mis vähendab segadust
seoses konteinerite vahetamisega ja hoiab
ära lisakulu.
Jäätmevaldajad, kes tänaseni ei ole
omanud ühegi nimetatud jäätmekäitlusettevõttega lepingut, loetakse samuti
korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates
01. märtsist 2007. See tähendab seda, et

Kinnistu Tiiri 4 katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine

AS Cleanaway teenustasude
hinnakiri alates 1. märts 2007

jäätmete vedu alustatakse kõigilt jäätmevaldajatelt vastavalt Saue Vallavolikogu
määrusle 24. detsember 2004 nr. 16 “Saue
vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku
tingimused” §8 määratletud tühjenduse
sagedusele ja graaﬁkujärgsetel jäätmeveo päevadel. Samuti esitatakse osutatud
teenuse eest jäätmevaldajatele arve vastavalt Saue Vallavalitsuse poolt kinnitatud
korraldatud jäätmeveo hinnakirjale.
Kokkuvõttes tahame öelda, et see mõnevõrra tülikas ja samas ka mitmeidki küsimusi tekitav korraldatud jäätmevedu on
ellukutsutud selleks, et kõik Saue vallas
tekkivad jäätmed saaksid kokku kogutud,
ära veetud selleks ettenähtud kohta ja seda
kõike mõistliku hinna ja optimeeritud logistikaga.
Korraldatud jäätmeveo kohta saab vajadusel küsida lisainformatsiooni Saue
Vallvalitsusest telefonil 6 541 130 ja tutvuda Saue valla kodulehel www.sauevald.
ee või AS Cleanaway klienditeenindusest telefonil 1919 ja Cleanaway kodulehel www.cleanaway.ee.
Kui telefoni teel või kodulehtedelt
kajastuvast infost jääb väheseks, võib
saata tekkinud küsimused ka kirjalikult
faksile 6562 825 või e-posti aadressile
tallinn@cleanaway.ee.
BRUNO TAMMARU
AS CLEANAWAY

SEGAOLMEJÄÄTMED
Jäätmemahuti suurus
Kuni 140
141 - 240 L
241 - 370
371 - 660 L
661 - 800 L
801 - 2500 L
2501 - 4500 L
Jäätmekott (kuni 150 L ja kuni 10 kg)

Teenustasu ühekordse
käitlemise eest +KM
52,33
59,11
64,41
78,01
94,07
254,58
446,82
50,00

PABER JA KARTONG
Jäätmemahuti suurus
240 - 600 L
601 - 2000 L

15,00
20,00

JÄÄTMEMAHUTITE RENDIHINNAD
Jäätmemahutite suurus
Kuni 140
141 - 240 L
241 - 370 L
371 - 660 L
661 - 800 L
801 - 2500 L
2501 - 4500 L

Hind (käibemaksuta)
21,19
25,51
33,90
55,00
55,00
139,83
169,49

JÄÄTMEMAHUTITE MÜÜGIHINNAD
Jäätmemahuti suurus
Kuni 140
141 - 240 L
241 - 370 L
371 - 660 L
661 - 800 L
801 – 2500 L
2501 - 4500 L

Hind (käibemaksuta)
652,54
754,24
1059,32
2313,56
2347,46
6437,29
7750,00
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Statistikaamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev
valitsusasutus. Oleme peamine riikliku statistika tegija Eestis ja
Euroopa statistikasüsteemi osa. Korraldame riiklikke statistilisi vaatlusi,
koordineerime riiklikku statistikat keskkonna-, rahvastiku-, sotsiaal- ja
majandusvaldkonnas.

OÜ BENNETT GRUPP

*Metall ja sepisaiad
*Väravad ja piirded
*Varikatused

Otsime oma meeskonda Harjumaale ja Tallinnasse

KÜSITLEJAID
Töö sisu: koguda eraisikutelt andmeid riiklike statistiliste vaatluste ja
uuringute tarbeks
Nõudmised kandidaadile
kesk-, kutse- või kõrgharidus
hea eesti keele ja keskmine vene keele oskus
B-kategooria juhiluba ja isikliku sõiduauto olemasolu
arvutikasutamise oskus (MS Word, Excel)
hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
kohusetundlikkus, ausus, kõrge pingetaluvus

Info:putilov@hot.ee
Tel:56212958
Veskitammi Kultuurikeskus kutsub
LAPSI MEISTERDAMISTUPPA

Omalt poolt pakume
nüüdisaegseid töövahendeid elektrooniliseks küsitluseks
iseseisvat otsustamist tööaja üle ja töötulemustest sõltuvat tasu
isikliku sõiduautoga tehtud ametisõitude kulude hüvitamist väljaõpet ja
koolitusi
Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel
Töö on töölepingu alusel
Lisainfo telefonil 625 9194, Heleriin Sits, personalispetsialist
Kandideerimiseks palume saata avaldus ja CV kas
CV-Online kaudu või e-posti teel personal@stat.ee või postiga:
märgusõna “küsitleja”, Statistikaameti personaliosakond,
Endla 15, 15174 Tallinn.

* keraamika
* klaasimaal
* lõngast, riidetükkidest, paberist
ja muudest vahenditest kaartide,
kingituste meisterdamine jmt
Teid ootab noor ja rõõmsameelne koolitaja Helene Vaidla

info 5142446, 6796765, wehelena@hot.ee

KÕIK VAHENDID HINNA SEES!

MEIE HULGAST LAHKUNUD
ANTS VAARMANN
IGOR LINDUS
HEINO TAMME
HELI VÄÄNA
NIKOLAI RJUMKIN
LEIGI MAKS
VIKTOR TIHAMÄE
ADDA-ELIISE LOOR
SILVI TRAMM
HAIME PUNAB
LEONTINE NIIB
JEFROSINIA PÕŠINSKAJA
ALBERT KRUTKO
VALEERI METS
ERIK NURMET
SOFIA HARTIKAINEN
GUNNAR KORNILJEV
SILVIA JÄNES
ANASTASIA KADAKAS
MATI MEIERAU

05.01.1964-18.09.2006
11.02.1951-23.09.2006
11.08.1940-28.09.2006
11.01.1942-02.10.2006
08.12.1940-10.10.2006
07.02.1940-11.10.2006
03.12.1929-13.10.2006
16.07.1918-17.10.2006
15.01.1931-23.10.2006
17.02.1932-25.10.2006
14.07.1927-02.11.2006
07.10.1924-09.11.2006
12.02.1949-09.11.2006
03.10.1927-16.11.2006
08.12.1919-17.11.2006
18.07.1918-18.11.2006
24.07.1961-19.11.2006
15.09.1916-23.11.2006
06.11.1922-26.11.2006
14.01.1955-30.11.2006

JUUBELITERVITUSED!
1. DETSEMBRIL TÄITUS 80. ELUAASTAT

LINDA LAANEPIL
VANAMÕISA KÜLAST
PALJU ÕNNE JA HEAD TERVIST
SOOVIVAD VANAMÕISA ELANIKUD
JA VALLAVALITSUS

KODUVALD SOOVIB HEAD UUT AASTAT!
KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja:
Saue Vallavalitsus

Toimetus: Saue Vallavalitsus,
Veskitammi 6, Laagri

e-meil: koduvald@sauevald.ee
telefon 6 54 11 56

