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Saue vallavolikogu 25. jaanuari istungi teemad
Istungist võtsid osa vallavolikogu liik-

med Indrek Tiidemann, Tiiu Ingerainen, 
Eha Lõhmus, Eero Kaljuste, Jaanus Kal-
lion, Jüri Esinurm, Olav Kruus, Lehte-
Hilja Kullama, Aavo Mitt, Ville Pak, Vei-
ko Pedosk, Ruth Piile, Rein Riga, Leino 
Reinola, Olvi Suurkütt, Arnold Õispuu, 
vallavanem Mati Tartu, abivallvanem 
Priidu Kalbre, infojuht Anne-Ly Sumre, 
vallasekretäri abi Elin Vako, vallasekre-
tär Edith Mäe, jurist Marju Põllu, valla            
volikogu sekretär Liis Aruoja.

Puudus Kalle Reiter. 

2007. aasta eelarve 

14 poolthääle, ühegi vastu ja erapooletu 
hääleta, võttis Saue Vallavolikogu vastu 
määruse nr 01 - “Saue valla 2007. aasta 
eelarve kinnitamine”. (1 volikogu liige ei 
hääletanud). Täpsem info lk 4

Assigneeringute sulgemine

15 poolthääle, ühegi vastu ja erapooletu 
hääleta, võttis Saue Vallavolikogu vastu 
määruse nr 02 – “Assigneeringute sulge-
mise otsustamine”

Majanduslike huvide 
deklaratsioonihoidja määramine 
ja deklaratsiooni andmete 
avalikustamine

Vallasekretäri abi Elin Vako tutvustas 
otsuse eelnõud ja andis ülevaate ka looda-
va komisjoni tööplaanist.

16 poolthääle, ühegi vastu ja erapooletu 
hääleta, võttis Saue Vallavolikogu vastu 
otsuse nr 001 – “Majanduslike huvide 
deklaratsioonihoidja määramine ja dekla-
ratsiooni andmete avalikustamine”.

Saue valla eelarvest makstavate 
sotsiaaltoetuste summade 
kinnitamine

16 poolthääle, ühegi vastu ja erapooletu 
hääleta, võttis Saue Vallavolikogu vas-
tu otsuse nr 002 – “Saue valla eelarvest 
makstavate sotsiaaltoetuste summade kin-
nitamine.” Täpsem info lk 4

Saue valla 
munitsipaalõppeasutuste 
arengukavade kinnitamisest

11 poolthääle, 5 erapooletu häälega ja 
ühegi vastuhääle hääleta, võttis Saue Val-
lavolikogu vastu määruse nr 03 – “Saue 
valla munitsipaalõppeasutuste arenguka-

vade kinnitamisest”.

Saue Vallavolikogu 
revisjonikomisjoni arvulise ja 
isikulise koosseisu kinnitamine

Rein Riga tutvustas otsuse eelnõud - 
kinnitada revisjonikomisjon 4- liikmeli-
sena ja valida 1 liige juurde. Valiti hääl-
telugemiskomisjon koosseisus: Eero Kal-
juste, Tiiu Ingerainen ja Ville Pak. Rein 
Riga esitas revisjonikomisjoni liikme 
kandidaadiks Ruth Piile. Rohkem kandi-
daate ei esitatud.

12 poolthäälega valiti revisjonikomis-
joni neljandaks liikmeks Ruth Piile.

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta, võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 003 – “Saue Vallavoliko-
gu revisjonikomisjoni arvulise ja isikulise 
koosseisu kinnitamine.”

Jaoskonnakomisjonide 
moodustamine

15 poolthäälega, 1 erapooletu ja ühegi 
vastuhääleta, võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 004 – “Jaoskonnakomis-
jonide moodustamine” Täpsem info lk 4

Katastriüksuste sihtotstarbe 
muutmine

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 005 – “Kinnistu  Nurme 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.”

15 poolthäälega, 1 erapooletu hääle ja 
ühegi vastu hääleta Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 006 – “Kinnistu  Klaokse 
9 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.”

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu vas-
tu otsuse nr 007 – “Kinnistu  Pere-Kaarle 
1 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.”

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 008 – “Kinnistu  Võiba 2 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.”

Maa munitsipaalomandisse 
taotlemine 

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta, võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 009 – “Maa munitsipaal 

omandisse taotlemine.” (Põllu tee)

16 poolthäälega, ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta, võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 010 – “Maa munitsipaal 
omandisse taotlemine.” (Pajude pst 9a ja 
Kuuse tn 29a)

Vallavanema info

Tulumaksu 2006. aasta eest laekus 69,3 
miljonit, 2007. aasta eest  on laekunud 5 
miljonit. 2007. aastast tõsteti ka kohaliku 
omavalitsuse osa tulumaksust 1% võrra.

15. jaanuarist alustas tööd AS Koveki 
uus juhatuse esimees – Marek Säde. 

16. jaanuaril kohtus vallavanem Saue 
abilinnapeaga, kes pakkus võimalust osa-
leda Saue Gümnaasiumi juurdeehituse fi-
nantseerimisel.

Tallinn on vallale pakkunud võimalust 
osaleda nende lemmikloomade registris, 
selleks tuleks loomad kiibistada.

Volikogu puhkeruumist tehakse ajutiselt 
ametnikele tööruumid

Kohapeal algatatud küsimused

Toimus diskussioon volikogu ja ko-
misjonide protokollide vormistamise 
küsimustes. Arutati vajadust muuta pro-
tokollid põhjalikumaks, kajastades ka 
päevakorrapunktide ümber tekkinud aru-
telu. Vallasekretäri kinnitusel on protokoll 
ametlik dokument ja vajab vormistamist 
vastavalt kindlatele reeglitele. Protokolli 
eesmärk on sündmuse, teema ja otsuste 
fikseerimine, mitte põhjalik stenogramm. 
Põhjalikumad sõnavõtud või arvamused 
saab esitada kirjalikult protokolli lisana. 
Hea protokolli eelduseks on koosole-
ku tugev ettevalmistus ja arutelu käigus         
päevakorra punktis tõstatatud küsimustest 
kinni pidamine.

 
Volikogu esimees palus koostada vo-

likogu komisjonidel 2007. aasta tööplaa-
nid ja esitada need järgmisel volikogul.

Tehti ettepanek volikogule esitatavate 
eelnõude esitajaks määrata valdkonna ko-
misjoni esimees ja vastav vallavalitsuse 
ametnik.
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Koduvalla lehes on kahel 
viimasel korral räägitud 
korraldatud jäätmeveole 
üleminekust Saue vallas alates 
1. märtsist 2007. 
Seoses sellega oleme saanud 
mitmeid inimeste murekõnesid 
ja see on ka mõistetav. 
Puudutab ju prügimajandus 
meid kõiki ja väga isiklikult. 

Jäätmete väljaveo sagedus

Eelmises Koduvallas sai kirjutatud, et 
minimaalne veokordade arv on 1 kord 
kahe nädala jooksul. Siinkohal soovime 
oma vea parandada ja selgemaid selgitusi 
anda.

Juhul, kui konteinerisse pannakse sega-
olmejäätmeid koos biolagunevate jäätme-
tega, on väikeelamu 140- ja 240-liitrise 
konteineri minimaalne tühjendussagedus 
üks kord kahe nädala jooksul. Samas saab 
lepingu sõlmida ka tühjendussagedusega 
1 kord nelja nädala jooksul, tingimusel, 
et konteinerisse ei panda biolagunevaid 
või muid kergesti riknevaid jäätmeid. Ju-
hul, kui vedaja avastab, et konteinerisse 
ladustatakse biolagunevaid jäätmeid, tõl-
gendatakse seda kui lepingu rikkumist ja 
lepingu osapoolele saab kehtestada tihe-
dama tühjendussageduse.

Jäätmehoolduseeskirja paragrahv 12 
lõige 2 kohaselt võib hajaasustusaladel 
tühjendada mahuteid ka kord kvartalis, 
tingimusel, et oleks välditud nende üle-
täitumine, haisu ja kahjurite teke ja üm-
bruskonna reostus. Reeglina toimub ka 
Saue vallas hajaasustusaladel biolagune-

vate jäätmete kompostimine. Komposti-
misele on aga tänapäeval juba seadustega 
kehtestatud ranged nõuded ja kohalikul 
omavalitsusel on kohustus kompostimise 
nõuetele vastavust kontrollida. Seepärast 
peab eritingimuste avalduse tegemisel 
vallavalitsusele esitama kompostimise 
kohta piisavaid tõestusmaterjale (pilt-
materjal või kompostri dokumendid), et 
kompostimine toimub nõuetekohaselt. 

Hajaasustusaladel, kus majapidamis-
te vahemaad on suured, on nii valla kui 
vedaja seisukohalt parem, kui veosagedu 
sed on väiksemad, sest eriseadistusega 
prügiveomasinad on teatavasti väga ras-
ked ja ligipääsuteed konteineritele väga 
kitsad Samuti on teed, millel sõita tuleb, 
vihmaperioodidel väga pehmed ja kiires-
ti lagunevad.

Eritingimuste taotlemine

Eritingimuste taotlemisest lähemalt. 
Eritingimuste taotlemine on põhjendatud 
juhul, kui tegemist on tingimustega, mil-
le osas AS Cleanaway klienditeenindusel 
on vaja Saue Vallavalitsuse nõusolekut, 
et jäätmevaldajale on lepingu sõlmimise 
kohta väljastatud eritingimused. Kohali-
ku omavalituses seaduslik kohustus on 
tagada, et korraldatud jäätmeveoga saaks 
liidetud kõik jäätmevaldajad. Seega on 
avalduse vormis võimalik taotleda valla-
valitsuselt prügiveo eritingimusi. 

Teatavasti on pikim prügiveo välp, mil-
le peale Cleanaway saab ilma vallavalit-
suse kooskõlastuseta lepingu teha, iga 4 
nädala tagant. Kvartaalset tühendussa-
gedust on õigus taotleda hajaasustusala-
des paiknevatel eramutel.

Inimeste mured seoses 
korraldatud jäätmeveoga

Eritingimuste taotlemine saab olla põh-
jendatud juhul, kui: 

külgnevatel kinnistutel on sama omanik 

teineteisega külgnevad jäätmevaldajad 
elavad hajaasustusalal ja nendest ühele 
kinnistule on ligipääs raskendatud  

kinnistule on ligipääs eritehnikaga või-
matu (halbade ilmastikuolude põhjal võib 
taotleda ka ajutiselt eritingimust)

Siinkohal tahame aga selgitada, et Saue 
Vallavalitsus ei väljasta eritingimusi kõi-
gile taotluse esitanuile. Iga avalduse põh-
jendatust kontrollitakse põhjalikult ja äär-
mise põhjendatuse korral vormistatakse 
jäätmevaldajale eritingimus vallavalitsuse 
korraldusega aastaseks perioodiks.

Mitteliitumise tingimused  

Mitteliitunuks tunnistamine on samuti 
eritingimus ja mitteliitunu staatus tähen-
dab, et taotleja on kohustatud peale mit-
teliitunuks lugemise tähtaja lõppemist 
esitama oma jäätmete käitlemise kohta 
kirjaliku selgituse koos seda tõendavate 
dokumentidega.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise 
taotlemine on õigustatud näiteks pikema 
eemalviibimise korral jäätmetekkeko-
hana fikseeritud kinnistust (elu- või te-
gevuskoht), nt suvila või pikemaajaline 
komandeering, või ehitusjärgus oleva või 
elamiskõlbmatu ehitise korral.

Korraldatud jäätmeveole üleminek teki-
tab inimestes palju erinevaid küsimusi ja 
iga ümberkorraldus toob kaasa muutusi. 
Loodame, et kõik küsimused saavad vas-
tuse ja koostöö AS Cleanaway´ga sujub 
hästi.

 Lisainfo Saue Vallavalitsusest ja  AS 
Cleanaway klienditeenindusest.
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Saue Vallavalitsus teatab, et 
15. veebuarist kuni 1. märtsini  
2007 kella 8.00-16.30 (reedeti 
kella 14.00-ni) toimub Saue 
vallamajas, Veskitammi tee 4,  
järgmiste detailplaneeringute 
avalik väljapanek. 

Laagri aleviku veskitammi 11 maaük-
suse detailplaneering. Detailplaneerin-
guga lubatakse olemasolevale kahe kor-
ruselisele korterelamule peale ehitada 
kolmas korrus. Planeeritava elamu ehitus-
alune pindala jääb muutmata s.o. 380 m2, 
maksimaalseks kõrguseks on 14 meetrit. 
Detailplaneeringu koostajaks OÜ Casa 
Projekt, töö nr 09-06.

Alliku küla Kaasiku maaüksuse de-
tailplaneering. Detailplaneeringu kohaselt 
on maaüksus jagatud väikeelamumaaks, 
transpordimaaks ja maatulundusmaaks. 
Planeeritud on neli uut väikeelamu krun-
ti suurustega 1523-1710 m2, krundile on 
seatud ehitusõigus ühe väikeelamu ja abi-
hoone ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 
200 m2 ja kõrguseks 10 meetrit elamul ja 
4,5 meetrit abihoonel. Detailplaneeringu 
koostajaks  OÜ Maaplaneeringud, töö nr  
202-04.

Maidla küla Rebaseuru maaüksuse 
detailplaneering. Detailplaneeringu ko-
haselt  jagatakse maaüksus väikeelamu-
maaks, transpordimaaks, tootmismaaks 
ja maatulundusmaaks. Planeeritud on 
viis väikeelamu krunti suurustega 20004-
20007 m2, krundile on seatud ehitusõigus 
ühe väikeelamu ja  kahe abihoone ehitu-
seks. Ehitusaluseks pinnaks 350 m2 ja 
kõrguseks 9 meetrit. Detailplaneeringu 
koostajaks  Harju Projektbüroo OÜ, töö 
nr  21-05 DP.

Vanamõisa küla uuesauna 4 maaük-
suse detailplaneering. Detailplaneeringu 
kohaselt on maaüksus jagatud väikeela-
mumaaks ja transpordimaaks. Planeeritud 
on üks väikeelamukrunt suurustega 7705 
m2, krundile on seatud ehitusõigus ühe 
väikeelamu ja kahe abihoone ehituseks. 
Ehitusaluseks pinnaks 300 m2 ja kõrgu-
seks 9 meetrit. Detailplaneeringu koosta-
jaks OÜ TS-Harkelt.

    
  

avalik 
detailplaneeringute 
väljapanek

MuuSIKAHuVIlISEd 
NooREd JA VANAd!

26. veebruaril 2007.a. 
kell 18.00 

alustab taaskord tööd 

MuuSIKASTuudIo
Võimalik on õppida pille:

väikekannel, viiul 
hiiu kannel, klaver 

Muusikastuudio juht Kristi Alas
Eelregistreerimine ja 

informatsioon 56 577 051
kristi.alas@mail.ee

Seoses korraldatud jäätmeveo rakendumisega Saue vallas alates 1.märts 2007 a. on võimalik 
sõlmida jäätmeveo lepinguid, küsida lisainfot ja täpsustada probleeme Saue valla külades koha 
peal. 

Saue vallas korraldatud jäätmeveo lepingute sõlmimise ajad

Esmaspäeval*	 5.veebruaril	2007a,	Maidla	Seltsimajas	kell	14:00-18:00
Neljapäeval*	 	 8.veebruaril	2007a,	Hüüru	Raamatukogus	kell	14:00-18:00
Esmaspäeval*	 12.veebruaril	2007a,	Laagri	Kultuurikeskus	kell	10:00-13:00
Neljapäeval*			 15.veebruaril	2007a,	Ääsmäe	Raamatukogus	kell	10:00-13:00
Esmaspäeval  19.veebruaril 2007a, Ääsmäe Raamatukogus kell 14:00-18:00
Neljapäeval   22.veebruaril 2007a, Vanamõisa Seltsimajas kell 14:00-18:00
Esmaspäeval  26.veebruaril 2007a, laagri Kultuurikeskus kell 14:00-18:00
Neljapäeval   1.märtsil 2007a, Hüüru Raamatukogus kell 14:00-18:00
Esmaspäeval  5.märtsil 2007a, Jõgisoo Seltsimajas kell 14:00-18:00

* tähistatud on juba toimunud kohtumised

lisaks eelpool mainitud kohtadele on võimalik igal tööpäeval kell 9:00-17:00 sõlmida lepinguid ka 
AS Cleanaway klienditeeninduses Tallinnas, Artelli tn 15 või elektrooniliselt kodulehe kaudu
www.cleanaway.ee

aS Cleanaway annab teada: 
jäätmevedaja esindaja kohal Saue vallas 

Kasutuses olevad Ragn-Sells´i prügikonteinerid saab jäätmevaldaja 
soovi korral firmalt soodushinnaga enda omandusse osta.
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Saue valla jäätmeveo graafik alates 1. märtsist 2007 MIKS oN vaJa KoRRal-
dada JÄÄTMETE vEdu?

2004. aasta 1. maist jõustus Ees-
tis jäätmeseadus, mis kohustab ko-
halikke omavalitsusi korraldama 
olmejäätmete vedu oma haldus-
territooriumil. Korraldatud olme-
jäätmete veo põhieesmärkideks 
on hoida keskkonda ning hõlmata 
jäätmekäitlusesse kõik jäätmete-
kitajad – ka need eramajad, suvi-
lapiirkonnad ja väikeettevõtted, 
kes seni ei ole veel prügiveoga 
liitunud. Korraldatud jäätmevedu 
annab igale elanikule ja ettevõtja-
le garantii, et tema olmejäätmeid 
käideldakse võimalikult keskkon-
nahoidlikult ning parima hinnaga.

MIda SEE KoRRaldaTud 
JÄÄTMEvEdu TÄHENdaB ?

Jäätmeseadust tsiteerides on kor-
raldatud jäätmevedu „ ... olmejäät-
mete kogumine ja vedamine mää-
ratud piirkonnast määratud jäät-
mekäitluskohta või -kohtadesse 
kohaliku omavalitsuse organi kor-
raldatud konkursi korras valitud 
ettevõtja poolt.” Lihtsamalt öeldes 
tähendab see seda, et omavalitsus 
määrab jäätmeveo piirkonnad, 
jäätmeveo teenustasu piirmää-
rad ja jäätmeveo tüüptingimused 
ning annab piirkonnas konkursi 
võitnud vedajale kolmeks aastaks 
jäätmeveo ainuõiguse. Ainuõiguse 
väljastamine vedajale tähendab, et 
konkreetses veopiirkonnas võib

olmejäätmete kogumise ja ära-
veo teenust osutada üksnes ainuõi-
guse saanud jäätmevedaja ning 
teised jäätmevedajad ei tohi antud 
veopiirkonnas teenuseid osutada.

KuIdaS oMavalITSuS  
valIB vEdaJa KEllElE  
aNTaKSE JÄÄTMEvEo                
aINuÕIGuS ?

Vastavalt Jäätmeseaduses sätes-
tatule kuulutab kohalik omavalit-
sus välja konkursi jäätmevedaja 
leidmiseks. Konkursid toimuvad 
vähempakkumise põhimõttel 
ja edukaks tunnistatakse kõige 
soodsama pakkumise esitanud 
vedaja. Vedaja kohustub konkur-
sil pakutud hindadega piirkonnas 
jäätmeid vedama ning jäätmeveo 
hinda saab muuta üksnes oma-
valitsuse nõusolekul ja juhul, kui 
ilmnevad sellised asjaolud, mis 
oluliselt mõjutavad jäätmete käit-
lemiskulusid, mida ei olnud kon-
kursile eelnenud perioodil võima-
lik prognoosida, näiteks saastetasu 
muutus või kütuse märkimisväär-
ne kallinemine.

MIllISEd JÄÄTMElIIGId 
oN HÕlMaTud KoRRal-
daTud JÄÄTMEvEoGa?

• Kodumajapidamises tekkivad 
olmejäätmed

• Kaubanduses, teeninduses ja 
kontoris tekkivad ning koostiselt 
ja omadustelt olmejäätmetega sa-
malaadsed jäätmed

• Olmejäätmetest eraldi ehk lii-
giti kogutav vanapaber ja papp 
(v.a. ettevõtete pakendi ja tootmis-
jäätmed)

• Biolagunevad jäätmed 
(nt köögi- ja sööklajäätmed)
• Suurjäätmed (nt vanamööbel).
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Asula
Vatsla
Kiia
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Valingu
Aila
Jõgisoo
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Pällu

Tänav
Harusambla
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Karuvildiku
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Pilliroo
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Sae
Salati
Samblajuure
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ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV

veopäev

TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV

veopäev

KOLMAPÄEV
KOLMAPÄEV

veopäev

NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV

veonädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal

veonädal

A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal
A-nädal

veonädal

A-nädal
A-nädal

veonädal

A-nädal*
A-nädal*
A-nädal*
A-nädal*
A-nädal*

Asula
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri

Asula

Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku
Alliku

Asula

Hüüru küla
Püha küla

Asula

Koppelmaa
Maidla
Ääsmäe
Tagametsa
Pärinurme

Tänav
Avamaa
Hoiu
Katmiku
Kesk-Tooma
Kivistiku
Koru
Koru põik
Kuuse
Kuuse põik
Meelespea
Nirgi
Nõlvaku
Nõlvaku põik
Pärnumnt(paaritud nr.)
Rebase
Redise
Rästiku
Seljaku
Seljaku põik
Sillaku
Suur-Tooma
Udu
Vae
Valga
Vanasilla
Veskitammi(paaris nr.)
Viljaku
Väike-Tooma

Tänav

Karuallika
Karujõe
Karukella
Karuohaka
Karuoja
Karutiigi
Kraavi tee
Kuldala
Käokeele tee
Metsavahi tee
Pilliroo
Poku tee
Pääsukese tee
Sõrmkäpa tee
Tammelehe tee
Tammetalu tee
Uuetalu põik
Uuetalu tee
Uuetoa
Võtmeheina tee
Väriheina tee

veopäev
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV
ESMASPÄEV

veopäev
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV
TEISIPÄEV

veopäev

KOLMAPÄEV
KOLMAPÄEV

veopäev

NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV
NELJAPÄEV

veonädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal

veonädal

B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal
B-nädal

veonädal
B-nädal
B-nädal

veonädal

B-nädal*
B-nädal*
B-nädal*
B-nädal*
B-nädal*

PABERIKOGUMINE:          Neljapäev         B-nädal   
PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE:    Neljapäev         A -nädal*
SUURJÄÄTMETE KOGUMINE:    Reedel                   A ja B nädal
     
A nädal on- 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52 nädal  
B nädal on- 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; 49; 51 nädal  

PS: * tähistatud veopäevadel toimub vedu üks kord nelja nädala jooksul vastavalt toodud nädalatele     
   *A nädal on- 10; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38; 42; 46; 50; 2; 6 nädal       

*B nädal on- 11; 15; 19; 23; 27; 31; 35; 39; 43; 47; 51; 5; 7 nädal       
  PS : Korrusmajad ja ettevõtted kellel on vaja vedada jäätmeid kaks korda nädalas saavad tellida veo eesmaspäeval ja neljapäeval.  
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Valimisjaoskond nr 3,
 

mille hääletamisruum asub laagri 
alevikus veskitammi 22 (laagri 
Kool), mille piiridesse kuuluvad 
Aila, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha,   
Valingu, Vanamõisa ja Vatsla külad.

 

Valimisjaoskond nr 2, 

mille hääletamisruum asub laagri 
alevikus veskitammi 8  (Saue val-
la Noorte, Sotsiaaltöö- ja Kultuu-
rikeskus), mille piiridesse kuulub 
Laagri alevik;

Valimisjaoskonnas nr 2 toimub 
26-28.02 hääletamine väljapool elu-
kohajärgset valimisjaoskonda ning 
hääletamine valijatele, kelle eluko-
ha andmed on rahvastikuregistrisse 
kantud Saue valla täpsusega.

Valimisjaoskond nr 1, 
mille hääletamisruum eelhääleta-
misel asub Ääsmäe külas Kases-
alu 16 (Ääsmäe raamatukogu) ja 
hääletamisruum valimispäeval asub 
Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääs-
mäe Põhikool) ning mille piirides-
se kuuluvad Jõgisoo, Koppelmaa, 
Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagamet-
sa, Tuula ja Ääsmäe külad;

4. märtsi Riigikogu 
valimise jaoskonna-
komisjonid Saue 
vallas

lk 4   koduvald vEEBRuaR 2007  

25. jaanuaril 2007 kinnitas 
Saue Vallavolikogu kolmandal 
lugemisel 14 poolthäälega 2007. 
aasta eelarve. Tegemist on kõigi 
aegade suurima eelarvega, 
kogumahus 106 323 000 krooni.

Eelarve koostamise õiguslikuks aluseks 
on valla- ja linnaeelarve seadus. 2007. 
aasta eelarve koostamisel on võetud ar-
vesse Saue valla arengukava. 

2007. aasta Saue valla eelarve projekti 
koostamisega alustati 16. augustil 2006.
aastal, Saue valla hallatavad asutused, 
mittetulundusühingud, sihtasutused, külad 
ja eraisikud esitasid oma taotlused kavan-
datavate tegevuste finantseerimise kohta. 
Saue Vallavalitsus analüüsis esitatud taot-
lusi. Baasvajaduste määratlemisel võeti 
arvesse hetkeolukordasid, nende suhtelist 
teravust valla, kui terviku tasandil ning 
nende lahendamise ajalist kriitilisust.

Kirjeldatud analüüside teostamise järel 
koostati 2007. aasta Saue valla tasakaa-
lustatud eelarve.

Tulude mahuks 2007. aasta eelarves on 
planeeritud 98,550 mln krooni. Sellest 
82,83 mln krooni ehk 84,0 % moodusta-
vad maksud. Võrreldes 2006 aasta prog-
noositava laekumisega kasvavad tulud 
2007. aastal 15%.

2007. aasta eelarve kulud on võrreldes 
eelmise perioodiga kasvanud 29%. 

Suurim kasv - 200%, on majanduse 
valdkonnas, selle tingib teede ja tänavate 
korrashoiu kulude suurenemine, muuhul-
gas Kotka tee projekteerimine ja I järgu 
väljaehitamine Instituudi teest kuni Kraa-
vi teeni, osalemine Veskitammi tänava 
väljaehitamisel, Vae tänava ehitamine ja 
Vae/Hoiu ristmiku väljaehitamise valla 
poolne osalus. Majanduskulude osatäht-
sus on valla eelarves 10,5% ehk 11,124 
mln krooni.

Proportsionaalselt suurima osakaalu ee-
larve kuludest moodustab hariduse vald-
kond. Kogumahus 53,497 mln krooni, ehk 
50,3% kogu eelarve kuludest. Võrreldes 
2006. aastaga kasvavad kulud 30,7%. 

Sotsiaalse kaitse kulude osatähtsus on 
11,255 mln krooni, ehk 10,6% eelarvest. 
Siia on arvestatud kulud haigete ja puue-
tega inimestele, vanuritele ja eakatele, 
Harku Hooldekodu ülalpidamisele, kõik 
kindla ja ühekordse iseloomuga sotsi-
aaltoetused, toimetulekutoetused ja sot-          
siaalsüsteemi haldamise kulud Võrreldes 
2006. aastaga kasvavad kulud 6,5%.

Vaba aja ja kultuuri kulude osatähtsus 
on eelarves 9,3% ehk 9,85 mln krooni. 
Siin on arvestatud kulud raamatukogu-
dele, kultuuritegevusele, vaba aja ürituse 
korraldamiseks, sporditegevuseks ja kul-
tuuritegevuseks. Kasv võrreldes eelmise 
perioodiga on 29%.

Üldised valitsemissektori kulud moo-
dustavad 13,7% ehk 14,547 mln krooni. 
Kulud koosnevad volikogu ja vallavalit-
suse kuludest, reservfondist, laenuintres-
side maksetest ja HOL-i ja EMOL-i liik-
memaksudest.

Kulude osakaalu järgi on kulud kesk-
konnakaitsele 3%, elamu-ja kommunaal-
majandusele 2,1% kulud avaliku korra 
tagamisele ja julgeolekule 0,4 % ja ter-
vishoiule 0,1%

KoduVAld

Saue valla 2007. 
aasta eelarve on 
vastu võetud

Saue Vallavolikogu moodustas 
25. jaanuari istungil Riigikogu 
valimise jaoskonnakomisjonid 
ja nimetas nende esimehed, 
liikmed ja asendusliikmed.

Jaoskonnakomisjon nr 1 esimees on 
Helje Kala, jaoskonnakomisjon nr 2 esi-
mees on Maret Mitt, jaoskonnakomisjon 
nr 3 esimees on Eero Kaljuste.

Valimispäeval algab hääletamine kell 
9.00 ja lõpeb kell 20.00 Valimispäeval 
saab valija hääletada üksnes selles vali-
misjaoskonnas, mille valijate nimekirja ta 
on kantud. 

Eelhääletamine toimub 26-28. veebruaril 
kõigis valimisjaoskondades, eelhääleta-
mine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Eelhääletuse ajal 26-28. veebruaril 
on võimalik hääletada ka interneti teel 
veebilehel www.valimised.ee. Kuni 19. 
veebruarini 2007. a on võimalik proovida 
e-hääletamist. Proovihääletuse läbitege-
mine loob eeldused, et hääletamine õigel 
ajal eelhääletamise päevadel sujuks. Proo-
vihääletamine võimaldab kontrollida, kas 
arvuti on õigesti seadistatud, kas ID-kaar-
di sertifikaadid kehtivad ja PIN-koodid 
olemas. Kui tekivad probleemid, on veel 
piisavalt aega enne õiget hääletamisperi-
oodi neid lahendada. 

Proovihääletamisel ei valita õigete kan-
didaatide vahel, kasutusel ei ole ka eluko-
hajärgsed valijate nimekirjad.

OTSUS

Laagri                                                              25. jaanuar 2007 nr 002

Saue valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste summade kinnitamine

Võttes aluseks Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2002 määruse nr 32 
“Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Saue vallas” punkti 11.4 
ning “Halduskohtumenetluse seadustiku” § 9 lg 1 ja § 91 lg 1, Saue Val-
lavolikogu

o t s u s t a b :
 
1.   Kinnitada Saue valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetuste   sum-

mad järgnevalt:

1.1   sünnitoetus                                                    5000.- krooni;
1.2   matusetoetus                                                 1500.- krooni;
1.3   kasuperetoetus                                              1500.- krooni kuus;
1.4   ravimitoetus                                                    500.- krooni aastas;
1.5   hooldustoetus                                                  400.- krooni kuus;
1.6   esmakordselt kooli mineva lapse toetus          500.- krooni;
1.7   koolilõputoetus                                                500.- krooni;
1.8   jõulutoetus                                                       200.- krooni;
1.9   puuetega inimeste toetus                                1500.- krooni aastas;
1.10 vaktsineerimise toetus                                    2000.- krooni.

2. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 07. märtsi 2006. aasta ot-
sus nr 020  “Saue valla 2006. aasta eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 
summade kinnitamine”

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

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

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees

MÄÄRUS

Laagri                                                          25. jaanuar 2007  nr  01 

Saue valla 2007. aasta  eelarve  kinnitamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 
22 lg 1 p 1 ja lg 2, § 38 lg 1 ning “Valla- ja linnaeelarve seaduse “ § 2 lg 
1, § 9 lg 2 ja § 12 lg 1 ja 3 alusel.

 
§ 1. Kinnitada Saue valla  2007. aasta  eelarve tulud üldmahus 98 550 

000.- krooni vastavalt lisale 1.
§ 2. Kinnitada Saue valla  2007. aasta eelarve kulud üldmahus  106 

323 000.- krooni vastavalt lisale 2.
§ 3. Kinnitada Saue valla 2007. aasta eelarve finantseerimistehingud 

üldmahus  7 773 000 krooni.
§ 4. Kinnitada Saue valla 2007. aasta eelarve kassatagavara suuruseks 

233 000 krooni.
§ 5. Saue valla 2007. aasta  eelarvest finantseeritavate allasutuste juh-

tidel ja vallavalitsuse nõunikel oma kureeritaval elualal  koostada  eelar-
vega eraldatud vahendite ulatuses alaeelarved kululiikide lõikes vastavalt  
kehtivale klassifikaatorile ja esitada need Saue Vallavalitsusele kahe nä-
dala jooksul arvates käesoleva määruse jõustumisest.

§ 6. Lubada Saue Vallavalitsusel  võtta jooksvalt eelarve tuludesse  ja 
kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ja tasandusfondi va-
hendid.

§ 7. Saue Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute, sihtasutuste, 
avalik-õiguslike  juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise 
lepingud Saue valla 2007. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite ka-
sutamise kohta.

§ 8. Määrus avalikustatakse elektroonilises Riigi Teatajas, ajalehes 
“Koduvald” ja  Saue valla veebilehel.

§ 9. Määrus jõustub 29. jaanuaril 2007. Määrust rakendatakse taga-
siulatuvalt alates 01. jaanuarist 2007.

Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees                    
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on veidi sombune-lörtsine 
veebruarikuu madisepäeva 
hommik. Täna on vaba päev 
ja aeglase ärkamise võimalus 
lükkab liikumasaamise mitmeks 
tunniks päeva poole. Mõnus! 

Võib–olla oleks veelgi suht mõttetult 
toas ringi tatsunud, kui Tuks - kõikide 
lemmik pikakarvaline iiri tüdruku värvi 
taksikoer – poleks pere tervise eest hoolit-
semist enda juhtimise alla võtnud.

Uute eramajade vahel on täna vaikne. 
Ilm ka kehvake ja ilmselt ei ole naabrite 
lapsed veel ärganud. Nad olid ju eile pi-
dus! Kuulsin küll, kuidas bemari üle-eel-
mine mudel öösel eriti mehiste häälte saa-
tel tüdrukud koju tõi. See auto on viimasel 
ajal üpris tihti hakanud nende värava taga 
seisma!? Nojah, Tuksil on vaba voli tuula-
ta ja nuhkida seal, kus ta parasjagu tahab.

Elu on viimasel ajal kuidagi kiireks 
läinud – laenud, kohustused, lapse õpin-
gud kõrgkoolis, süümekad, et kaugel ela-
vat ema vaatama minna ei jõua jne jne. 
Kuidas see nii on läinud?

Tuks möllab märjas lumes, ajab tuusel-
dades jälgi, millest ainult tema aru saab. 
Kodus tuleb ilmselt suurem käpa- ja kõ-
hualuse pesu. Aga ta on siiski veidi vaba-
dust ära teeninud.

“Head Vabariigi aastapäeva!” hõikab 
naabrivanaisa, katkestades mu mõtisklu-
sed maailmaparandamise teemadel. See 
rõõmus ja reibas soov tabab mind nii äkki, 
et võpatades suudan ainult vastu pomise-
da: ”Teile ka!”. “Näe kurja, lobjakas on 
lipu sorgu vajutanud,” ütleb taat ja püüab 
suurema märja lipult maha raputada. Et 
mitte ebaviisakas näida, küsin ilma ja ter-
vise järele. Ilmselt on ta rõõmus avanenud 
võimaluse üle veidi lobiseda ja ei tee väl-
jagi minu ilmselgelt ebalevast olekust. 

“Kas naabrinaine paraadi ka vaatas?” kü-
sib taat. “Ikka, ikka, kuis siis muidu!” po-
misen vastuseks. Ma ei suutnud kuidagi 
üle huulte saada, et tegelikult magasime 
kogu perega, kasutades ära neid harvu 
hommikuid, kui ükski kohustus maast 
lahti ei aja. 

“Meie memm tõusis täna vara! Pühade 
hommik, ju! Ta teeb meil alati sel puhul 
pirukaid. Tead,  mulle kohe meeldib, et 
väimeespoeg selle avatud köögi tegi, siis 
toredam ühes toimetada”,  jätkav naabriva-
na juttu. “Miks mina selle peale ei tulnud? 
Pirukate peale nimelt!” mõtlen omaette ja 
otsin silmadega Tuksi. Oma mõtete pärast 
on piinlik. Oleks, teeks, käiks, vaataks kui 
saaks! Vabandused on nii kerged tulema. 
Mis siis segab, et õigeid asju õigel ajal ei 
tee? Kas tõesti on argipäeva kiirus meid 
kõige suhtes tuimaks teinud? Alles kol-
leeg kurtis, et päevad on ebanormaalsed: 
ühel õhtul kümne paiku koju, teisel jäl-
le kaheksast – nõupidamised, arutelud, 
ümarlauad! Ta mainis isegi psühhiaatri 
vajadust! Mis siis lahti on? 

“Meie majale on lipp ikka veel panema-
ta! Ei ole saanud kokkuleppele, kas pane-
me aeda masti püsti või kinnitame maja 
seina külge aluse lipuvarda jaoks”, mõt-
len endamisi ja üritan leida viisakat va-
bandust, et edasi minna. Taat on aga järje-
kindel ja veeretab juttu edasi: “Eile hom-
mikul käisid koolilapsed Pika Hermanni 
juures lipu heiskamist vaatamas!” “Oli 
jah nii, meie küla tüdruk käis ka, tema isa 
oli selle üle kohe päris uhke”, vastan ja 
haaran kinni Tuksi kaelarihmast.

Alles see oli, kui lubasime süüa kartu-
likoori, et ainult iseseisvaks saaks. Siis 
aga juhtus midagi. Avastasime, et uues 
maailmas liigub vägagi palju raha jõul. Ja 
täiesti märkamatult, täiesti vabast tahtest, 
hakkasime üha rohkem ja rohkem mõtle-
ma asjades. Oleme jõudnud niikaugele, 

et magame maha ka oma Eesti Vabariigi 
aastapäeva hommiku. Kahtlustan, et neid 
peresid võib peale meie teisigi olla. Kuhu 
on kadunud see hingemattev vaimustus 
oma riigi ja rahva üle?

Hootine tuuleiil lööb korraks märjast lu-
mest raske lipu lehvima ja pilvede vahelt 
vilksatav päike toob välja lipu vaimus-
tavad värvid. Silmitseme koos naabriva-
naisaga tuules lehvivat lippu ja mõtleme 
kumbki omi mõtteid.

Mida arvab sellest elust tema - mees, 
kes on näinud nii palju erinevaid võime ja 
valitsusi? Miks ta ei ole kaotanud argielus 
optimismi ning usku inimestesse?

Soovin ilusat päeva ja hakkan vaikselt 
kodu poole liikuma. Luban mõttes, et ot-
sin välja väikese rahvusvärvides lipu ja 
helistan emale. 

Soovin tallegi: ”Head Eesti Vabariigi 
aastapäeva!” 

MõTlIK VAllAKodANIK

vabariigi aastapäeva mõtisklus

vEEBRuaR 2007     koduvald  lk 5

Harju Maavalitsuse tellimusel 
valminud maakonna linnade ja 
valdade rahvastikuprognoosi 
(v.a Tallinn) peamiseks 
eesmärgiks on analüüsida, 
kuivõrd ulatuslikuks võib 
lähitulevikus kujuneda 
eeslinnastumine Tallinna 
tagamaal.

Harju maavanema Värner Lootsmanni 
sõnul analüüsib prognoos kahte stsenaa-
riumi: baasstsenaariumi ja rändestse-
naariumi. „Baasstsenaariumi korral ehk 
praeguse sündimus- ja suremuskäitumi-
se jätkudes ning rände puududes püsib 
Harjumaa rahvaarv aastani 2020 stabiil-
ne. Rändestsenaariumi korral suureneb 
Harjumaa rahvaarv 2020. aastaks 45 000 
inimese võrra ehk jõuab 180 000 inime-
seni. Kõige olulisema erinevusena toob 
rändestsenaarium lisaks rahvaarvu suu-
renemisele kaasa ka laste ja noorte arvu 
kasvu“, lisas Lootsmann.

Dokument koosneb viiest osast. Esime-
ses osas antakse ülevaade andmetest ja 
metoodikast. Teine ja kolmas osa anna-
vad taustaülevaate Harjumaa senisest 
rahvastikuarengust alates Teisest maail-
masõjast ning uuselamuehitusest aasta-
tel 1991–2005. Prognoosi eeldused on 

põhjalikumalt lahti kirjutatud neljandas 
peatükis, millele järgneb viies ja keskne 
ehk Harjumaa linnade ja valdade rah-
vastikuprognoos aastateks 2006–2020. 
Kuuendas osas antakse hinnang Harju-
maa kantide võimalikule rahvastikuaren-
gule lähiaastatel.

Rahvastikuprognoos on koostatud 14 
aastaks ning see võetakse aluseks edasi-
sel planeerimisel. Lähiaastate prognoos 
on rahvastikuprotsesside inertsuse tõttu 
täpsem ja prognoosiperioodi lõpposa 
ebatäpsem. See tähendab ühelt poolt 
vajadust prognoosi mõne aasta pärast 
üle vaadata. Teiselt poolt annab pikema 
ajaperioodi valik ülevaate rahvastikuprot-
sesside üldisest suunast Harjumaal.

Rahvastikuprognoosi koostas Konsul-
tatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia 
(www.geomedia.ee). Põhiarvutused tegi 
Tiit Tammaru, keda toetasid töö läbiviimi-
sel Rivo Noorkõiv ja Karin-Liis Haljaste.

Prognoosiga on võimalik tutvuda Har-
ju Maavalitsuse kodulehel lingil: http://
rg.harju.ee/failid/Harjumaa_valdade_rah-
vastikuprognoos_final.pdf

MARIT VAlgE
HARJu MAAVAlITSuS

valminud on Harju maakonna 
rahvastikuprognoos aastateks 2006-2020 

Veskitammi Lasteaed alustab õppe-
tööd eeldatavalt septembris. Kohti on 
elanikeregistri andmete põhjal Saue 
vallas elavale 120 lapsele. Lapsi võe-
takse vastu üldise järjekorra alusel, 
mis on koostatud Laagri Lasteaia 
juhataja pr Ingeraineni poolt. Selle 
põhjal valmivad nimekirjad veebrua-
rikuuks.

Need lapsevanemad, kes on oma 
lapse Laagri Lasteaias järjekorda 
pannud, võivad siis hakata huvi tund-
ma, kas laps on koha saanud. Need 
Saue valla lapsevanemad, kelle lapsed 
veel kusagil järjekorras ei ole, võivad 
hakata Veskitammi Lasteaeda järje-
korda registreerima ka veebruaris.

Juhataja võtab lapsevanemaid vas-
tu alates 7. veebruarist igal kolma-
päeval kell 16.00 kuni 18.00 Laagri 
Kooli raamatukogu ruumides. Järje-
korda registreerimiseks tuleb esitada 
lapse sünnitunnistus ja lapsevanemate 
isikukoodid. 

lisainfo: lasteaia juhata  
Rita Klein 534 33071

KoduVAld

algas laste registreeri-
mine sügisel avatavasse 
veskitammi lasteaeda

veskitammi 
Kultuurikeskusel 
uhiuus kodulehekülg

Veskitammi Kultuurikeskusel 
valmis jaanuarikuus oma 
internetilehekülg, mis 
võimaldab operatiivselt 
tuua info sündmustest ja 
üritustest vallakodanikuni.

Veskitammi Kultuurikeskuse pro-
jektijuhi Riina Uuk´i sõnul on täna-
päevane infoühiskond muutumas üha 
rohkem interneti keskseks ja et kul-
tuuriinfo kättesaadavust parandada, 
otsustati luua oma kodulehekülg.

“Üritame olla tublid ja veebileh-
te edasi arendada, aga lugeja andku 
andeks, kui esialgu veel puudusi esi-
neb, on ju koduleht veel lapsekinga-
des,” kommenteerib Riina Uuk. Ta 
julgustab vallarahvast ka oma paren-
dusettepanekuid ja soovitusi esitama, 
et arendada välja igati operatiivne ja 
kasutajasõbralik kommunikatsiooni-
keskkond.

Veebilehelt www.veskitammi.ee 
leiab lugeja infot ringide kohta, rek-
laami eesootavate sündmuste osas, 
pildigalerii, kultuuritegijate kon-
taktandmeid ja teavet ruumirendi või-
maluste kohta pidude ja sünnipäevade 
pidamiseks.

TASuB TEAdA

Iga tänapäeva iseseisva riigi tunnuseks 
on rahvuslipp, mis väljendab iseseisva  
riigi olemasolu ning on kindlaksmääratud 
mõõtmete ja värvikombinatsioonidega. 

Eesti sini-must-valge rahvuslipp on Ees-
ti rahva ja iseseisva  riigi tuntuim sümbol, 
millel on pikk ajalugu.

*Sinine värv lipul sümboliseerib kodu-
maa taevasina ja usku Eesti rahva pare-
masse tulevikku, see on ka kokkukuulu-
vuse ja sõpruse märk.

*Must on kodumaa mulla, rahvusli-
ku musta  kuue ja rahva raske mineviku 
värv.

*Valge väljendab lootust ja austust.

Riigilipp
Riigilipu seadus kuulutati välja 6. april-

lil 1993.a. Selles seaduses antakse meie 
riigilipu kirjeldus.

*Lipu laiud on ühelaiused.
*Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 
7x11.
*Lipu õige sinine värv on 285C, mis vas-
tab 1992. a. 7. juuli seaduse kohaselt rah-
vusvahelise värvitabeli Pantone määratlu-
sele.

Majalipuna kasutatakse normaalmõõt-
metega (105 x 165cm) riigilippu ning see 
heisatakse maja seina külge paigaldatud 
vardahoidjasse, mille soovitatav kal-
denurk on umbes 40. Lipuvarda pikkus on 
ligikaudu  kolm lipu laiust, seega umbes 
3m. Tuleks jälgida, et lehviv lipp ei ula-
tuks vastu seina, katuseräästasse ega ta-
kerduks puuokstesse või traatidesse. Hei-
satud riigilipu alumine serv peab jääma 
maapinnast vähemalt 3 meetri kõrgusele.

Lipumasti  puhul tuleb valida riigilipp, 
mille laius on ligikaudu 1/6 masti kõrgu-
sest.

WWW.lIPuVABRIK.EE
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Spetsialist kinnitab: valla alaealiste 
komisjon ei ole noori hukka mõistev organ.
Kui laps ei saa piisavalt 
tähelepanu ja mõistmist, võib 
tagajärjeks olla sattumine 
õigusrikkumiste teele ja 
alaealiste komisjoni ette.
Milline olukord valitseb selles 
osas meie vallas, nõustus 
Koduvallale rääkima ja 
soovitusi jagama Saue valla 
alaealiste komisjoni sekretär 
Katrin Krause.

Miks üldse loodi 2005. 
aastal Saue vallas alaealiste 
komisjon?

Enne 2005. aastat käisid meie alaealised 
Harju Maavalitsuses alaealiste komis-
jonis. 2005. aastal tekkisid võimalused 
luua oma komisjon valda. Kohalike oma-
valitsuste komisjonide moodustamine on 
eriti oluline valdades, kus on suur alaea-
liste arv. See annab võimaluse vähenda-
da maakondliku komisjoni töömahtu ja 
seega tõsta töö kvaliteeti ning tõhustada 
vallasisest ennetustööd ja koostööd.

 
Põhjendused, miks komisjon võiks 

olla kohapeal, on järgmised:

·Olukord alaealiste kuritegevuses oleks 
teada suuremale inimeste grupile

·Kui on teada olukord valla noorte kuri-
tegevuses, on ühtlasi teadvustatud ka va-
jadus ennetustööks

Vajadus kõikvõimalike laagrite, pal-
liplatside, noortekeskuste jm vaba aja 
veetmise võimaluste loomiseks

Vajadus likvideerida tagajärgi, ehk. te-
geleda nendega, kes juba on sattunud ku-
ritegelikule tööle

·Kui komisjonis osaleb vallast erinevaid 
inimesi (sh kriminaalhooldusametnik, 
haridustöötaja, politseiametnik, turva-
komisjoni liige jne.) on hoopis lihtsam 
leida võimalusi ÜKT-ks (üldkasulik töö) 
kui üheks alaealiste komisjoni poolt mää-
ratud mõjutusvahendiks. Seni tegeleb 
ÜKT kohtade leidmisega ainuisikuliselt 
lastekaitsespetsialist, kes on niigi tööga 
ülekoormatud

Mis on alaealiste komisjoni töö 
sisu ja eesmärk?

Alaealiste komisjon koordineerib oma 
haldusterritooriumil alaealistega tehtavat 
kriminaalpreventiivset tööd. Teeb koos-
tööd kohalike omavalitsuste, koolide, 
lastekaitsespetsialisti, lapsevanematega, 
politsei, kriminaalhooldus- ja tervishoiu-
töötajatega. Kogu seda koostööd nimeta-
takse võrgustikutööks. 

Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- 
ja tervishoiualaste kogemustega isikud, 
politsei ning volikogu esindajad ja alaea-
liste komisjoni sekretär.

Saue vallas oli 2006. aastal 
19 noorte poolt toime pandud 
õiguserikkumist. on seda 
rohkem vähem võrreldes 2005. 
aastaga ja teiste valdadega?

Õnneks on õigusrikkumiste arv võrrel-
des 2005. aastaga vähenenud. Kui 2005. 
aastal 27 õigusrikkumist, siis eelmisel 
aastal oli see arv 19. Praegu ei oska veel 
hinnangut anda, oleme ju tegutsenud ai-
nult paar aastat ja on veel vara öelda, kas 
on tegemist juhusega või on meie enne-
tustöö vilja kandnud. 

Võrrelda teiste valdadega on raske anda, 
kuna eri-noorsootöö ja võrgustikutöö on 
valdades erineval tasemel ja nii on ka õi-
gusrikkumiste arv väga erinev. 

Ka on aastate lõigetes suuri erinevusi. 
Kui näiteks võrrelda Keila linnaga (kes 
on meie naaber) siis oli 2006. aastal Saue 
vallas peaaegu poole võrra vähem õigus-
rikkumisi arutlusel.

Kas suvi on rahulikum aeg? 

Seda ei saa öelda, et suvel rahulik on. 
Taotlused (politseist või prokuratuurist) 
jõuavad tegelikult meieni tänu menetle-
misajale paar kuud hiljem. Ja kindlasti 
on suvel ka politseis puhkuste ajad ja me-
netlemised venivad. Suvel on ka kooliva-
heaeg ja järelikult kooli taotlused jäävad 
ära.

Millised on mõjutusvahendid 
alaealiste õigusrikkumiste 
puhul?

Alaealiste komisjoni pädevuses on ka-
sutada erinevaid mõjutusvahendeid.

Kõige kergema mõjutusvahendina ra-
kendatakse hoiatust, mille all juhitakse 
tähelepanu uue õigusvastase teo toimepa-
nemise või koolikohustuse mittetäitmise 
tagajärgedele. 

Kõige karmim mõjutusvahend on eri-
kooli suunamine (Tapa Erikool, Puiatu 

Erikool, Kaagavere Erikool). Erikooli 
suunamist kohaldatakse alaealise kasva-
tusliku järelvalve huvides juhtudel, kui 
varem kohaldatud mõjutusvahend ei ole 
andnud tulemusi. Komisjon teeb ettepa-
neku suunamiseks,kohus otsustab.

Osalemine ravikuuris on mõjutusva-
hend, millega aidatakse kaasa sellele, et 
alaealine vabaneks alkoholi, narkootili-
se või psühhotroopse aine sõltuvusest ja 
tema tervis taastuks. Ravikuur viikase läbi 
kas tervishoiuasutuses või ambulatoorselt 
ja sellega peab tegelema vastava etteval-
mistusega spetsialist. 

Rehabilitatsiooniteenus on mõjutus-
vahend, mille eesmärk on parandada 
alaealise hakkamasaamist sotsiaalselt akt-
septeeritud igapäeva rollidega. Siia alla 
kuuluvad eakohane käitumine, uute si-  
tuatsioonidega kohanemine, seadus- ja õi-
guskuulekus, samuti on võimalik sellega 
ennetada hulkumist, suitsetamist,  sõltu-
vusainet tarvitamist. 

Kes on huvitatud ka teistest mõjutus-
vahenditest, siis nendega saab tutvuda ka 
Saue valla kodulehel. 

Siinkohal tahaks kummutada ka inimes-
te eelarvamusi, et alaealiste komisjon on 
noori hukka mõistev organ. Pigem vastu-
pidi- komisjoni töö eesmärk on mõjutada 
alaealisi erinevate mõjutusvahenditega, et 
noored saaksid aru oma väärteo tõsidusest 
ning ennetada edaspidiseid õigusrikkumi-
si. 
Millises vanuses lastega on 
komisjonil reeglina tegemist? 

Kindlat vanuserühma on raske nimetada 
- kõige nooremad on olnud seitsme - aas-
tased ja vanemad 17 - aastased, keskmine 
vanus umbes 10-14 aastat.

Kuidas toimub ennetustöö, et 
noor ei satukski seadusega 
pahuksisse?

Ennetustööna on alaealiste komisjon 
teinud erinevaid projekte. 2006. aastal 
toimus projekt “Kultuur ja laps”, ning 
2006. aastal  “Tagasi loodusesse”. Abiks 
on koostöö Veskitammi Kultuurikeskuse-
ga läbi erinevate vaba aja sisustamise või-
maluste pakkumise jne. Tähtis on peresi-
demete tugevdamine läbi ühisürituste.

Alaealiste komisjon püüab anda endas-
toleneva, kuid tegelikult peaks ennetus-
tööga tegelema noorsoospetsialistid ja 
erinoorsootöötajad, kes kahjuks meie val-
las puuduvad.

Mida lapsevanem saab ära 
teha, et ennetada oma järeltulija 
õigusrikkumisi?

Kui laps on peres oodatud ja last tingi-
musteta armastatakse, siis peaks kulgema 
kõik iseenesest ja polegi vaja midagi ära 
teha. Kui aga miski on juba viltu läinud, 
siis tasub olla koostööaldis ja alati abi 
paluda spetsialistidelt ning kasutada seda, 
mida pakutakse. Samuti võiks ka usalda-
da ametnikke, kellel on kogemusi selles 
vallas.

Kuidas hindate seda valdkonda 
Saue vallas?

Vaba aja sisustamise mõttes on olukord 
kesine, eriti poiste osas. Vähe tähelepa-
nu pööratakse veel riskiperedele. Vajalik 
oleks lastekeskus ja noortekeskus, tähtis 
oleks psühholoogi teenuse kättesaadavus 
vallas ja mõned pered vajaksid ka tugi 
isikuid. Vallas puudub noorsootööspetsia-
list, samuti noorsootöötajad ja ka erinoor-
sootöötajad, kelle pädevuses oleks noorte 
igakülgne toetamine.

Kõige lõpetuseks tahaks tänada kõi-
ki meie komisjoni liikmeid, kes teevad 
seda tööd heast tahtest: Ralf Kaljo, Valeri 
Alba, Piret Vester, Jaana Malmberg, Liivi 
Prink.

Erilist tänu soovin avaldada meie valla 
lastekaitsespetsialistile ja komisjoni ase-
esimehele Liivi Lents`ile, kes on olnud 
meie komisjoni “hing” ning esimehele 
Kalju Nurm`ile.

KoduVAld

SooVITAB: Katrin Krause 
julgustab lapsevanemaid 
muredega abi paluma ka 
spetsialistide käest

Alaealiste komisoni töö kokkuvõte 
aastal 2006

Kokku õigusrikkumise arutelusid 19, 
neist 7 juhul tüdrukute ja 12 korral poiste poolt 
toime pandud õigusrikkumiste suhtes

jaanuar    3 veebruar    1

märts    3 aprill    2

mai    4 juuni    0

juuli    0 august    0

september    0 oktoober    1

november   2 detsember    3

Määratud mõjutusvahendid

hoiatus-        7 korda

vestlusele suunamine, psühholoogi, sotsiaaltöötaja  
või muu spetsialisti juurde)-  2 korda

üldkasulik töö -   8 korda

noorte- või sotsiaalprogrammides või rehabilitatsi-
ooniteenuses või ravikuurides osalemine või ravikuuri-
des osalemine)-        9 korda

kohustus elada vanema, kasuema, eestkostja või hool-
daja juures või lastekodus-      1 kord

kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste erikooli       
suunamine-    1 kord

Pöördumiste alused

ei täida koolikohustust  2 korda

 nooremana kui neljateistaastasena toime pannud         
karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule       
vastava õigusvastase teo       4 korda

nooremana kui neljateistaastasena toime pannud ka-
ristusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärte-
okoosseisule vastava õigusvastase teo    9 korda

neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud 
karistusseadustikus ettenähtud kuriteo, kuid prokurör 
või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust 
või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahen-
dit kohaldamata ja kriminaalmenetlus on tema suhtes 
lõpetatud     4 korda
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Tuula motorada - naabrimehe mõtted...

Mõnda aega on talv meile oma 
tõelist palet näidanud, aga eks 
õige pea saabub kevadtalv, mille 
soojenevad ilmad võivad olla 
ohtlikud juba olemasolevatele ja 
ka uutele ehitustele.

 
Teatavasti on enamus majade hädadest 
seotud vee ja niiskusega. Ega auk katus-
es ju midagi teeks, aga vesi mis sealt läbi 
tuleb, teeb palju kurja. Samamoodi on ka 
liigse veega, mis õhus lahustunud - niis-
kusega. 

Sooja talve puhul, kui välisõhu niiskus 
on lähedal 100%-le, on ka siseõhu suh-
teline niiskus kõrge. Kui selline olukord 
pikalt vältab, võib juhtuda et niiskus hak-
kab kondenseeruma seinakonstruktsiooni 
sisse. Seina sisse ladestunud niiskus oma-
korda võib põhjustada kahju seinamater-
jalile ja vähendab seina soojapidavust, 
mis omakorda süvendab kondenseerumise 
protsessi.

Ohtlikum on olukord selliste seinte pu-
hul, kus välispinna materjalid on suurema 
veeauru takistusega, kui sisemised. Liht-
samalt öeldes - seestpoolt soojustatud või 
tiheda välisvoodriga (näiteks silikaatkivi) 

seinad ilma korraliku tuulutusvaheta. Neis 
konstruktsioonides võib kondentsvesi ko-
guneda tihedama materjali sisepinnale, 
valgudes edasi konstruktsiooni sisse.

Kui seinte ümberehitamine on muidugi 
keeruline ja kallis töö, siis siseruumide 
õhuniiskuse hoidmine võimalikult mada-
lana ei ole kuigi keeruline.

Lisaks sellele, et õhuniiskus on niigi 
kõrge, "toodame" seda oma elutegevusega 
ise juurde. Näiteks on toodud ühe 4-liik-
melise pere poolt eraldatav veeauru hulk 
ühel kenal laupäeval, kui kõik on kodus ja 
ema peseb pesu (grammides pere kohta):

Hingamine ja higistamine 6 500
Pesu pesemine 1 500
Pesu kuivatamine 10 500
Põrandate pesemine 750
Söögi tegemine 750
Nõudepesu 750
Kümblemine 750
Toataimed 500

Loetletu kõik kokku võib olla kuni 20 
liitrit üheainsa päevaga. 

Võrdluseks: 100-ruutmeetrise maja õhu-
niiskuse tõstmiseks 15-lt 60-le %-le kulub 
ainult 2-3 liitrit vett.

Selleks, et me ise ja meie majad suure 
niiskuse sees ennast hästi tunneks, toon 
mõned abinõud liigniiskuse vältimiseks:

Köögid, vannitoad ja pesuruumid   
peaksid olema varustatud väljatõmbe-
ventilaatoritega. Ja aeg-ajalt on neid 
soovitav ka kasutada!

Pesu- ja nõudepesumasinat on soovi-
tav kasutada täiskoormusega, et vähen-
dada nende töötsükleid.

võimalusel lühendage dushi all ja 
vannis viibimise aega.

Toidu valmistamisel kasutage pottidel 
ja pannidel kaasi.

Parandage esimesel võimalusel tilku-
vad kraanid ja isoleerige "higistavad" 
külmaveetorud torukoorikutega.

Põrandaalused nn. poolkeldrid peak-
sid olema ventileeritavad ja varustatud 
aurutõkkega.

ahikütte puhul ärge ladustage kütte-
puid siseruumides.

No võtad vahel lehe kätte ja 
loed, kuidas keegi hea inimene 
kohe vägisi püüab su muredele 
lahendust leida ja kasvõi jõuga 
kohe tahab sulle head teha. 
Peaks nagu südame alt soojaks 
võtma ja tänutunnegi tekkima 
aga....

Jutt siis Koduvalla eelmises numbris 
avaldatud krossiraja artiklist, milles här-
ra Kiiler tutvustab oma visiooni Taari 
maaüksusele rajatava megapuhkekomp-
leksi kohta. Katsuks siis veidi analüüsida 
seda suurt ja mahukat ettevõtmist, enam-
vähem samas järjekorras kui alusartiklis-
ki.

Esiteks siis sellest, et see kõik, mis 
Kiileri poolt omakasupüüdmatult plaa-
nitud, on mõeldud meie küla narkomaani-
dele, kummiliimi nuusutajatele ja interne-
tis surfajatele. Teretulnud mõte muidugi, 
aga meie arvates jääb Tuula küla narko-
maanidest väheks, no internetiinimestega 
annab muidugi asja palju parandada, aga 
karta on, et kõige selle plaanitava tarbimi-
seks jääb neid ikkagi väheks. 

Teiseks siis see külakoosolek. Sellega 
on asi tegelikult lihtne. Nimelt ei pidanud 
isegi kinnistu omanik, kuhu see spordi-
kompleks plaanitud on, vajalikuks kohale 
tulla ja sellega peaks kõik ka öeldud ole-
ma. Sellest murest on aga ka väga lihtne 
väljapääs olemas, tuleb nimelt lihtsalt uus 
koosolek kokku kutsuda, mis siis, et selle 
koosoleku pädevuses tegelikult nagu mi-
dagi otsustada pole, aga noh kokku võib 
ju ikka saada. 

Kolmandaks siis see maa hinna 
mure. No siin peaks asja sellest vaate-
vinklist vaatama, et sinna kuhu kõik need 
rajatised mõeldud on, nad ära ei mahu. 
Järelikult peab arendaja asuma innukalt 
naaberkrunte kokku ostma ja kuna inime-
sed oma kodust nii lihtsalt ju loobuda ei 
taha, peab see toimuma kõvasti üle turu-
hinna. Seega ongi härra Kiileri prognoos, 
krossiraja poolt loodavast maa lisaväärtu-

sest tõeks saamas. Ja polegi tähtis, et kui 
helistada suvalisele kinnisvaraeksperdile 
ja esitada küsimus, et kui palju tõuseb elu-
maja hind, kui selle vahetusse lähedusse 
rajada pidevalt kasutatav krossirada, saab 
sealt ikka väga vastupidise tõestuse selle-
le hinnatõusule. 

Neljandaks siis sellest, kas seadust 
on rikutud. Kui nüüd vaadata asja sellest 
vaatevinklist, nagu härra Kiirer väidab, et 
ta on ehitanud krossiraja, mis nagu polegi 
krossirada, siis muidugi - pole rada pole 
probleemi. Kui nüüd aga minna kohapea-
le ja vaadata, siis kahjuks on rada ikkagi 
olemas ja kuna Planeerimisseaduse parag-
rahv 8 lõige 5 ütleb: Üldplaneeringu koos-
tamine on kohustuslik olulise ruumilise 
mõjuga objekti asukoha valiku tegemisel. 
Olulise ruumilise mõjuga objekti üldpla-
neeringuga planeeritava maa-ala suuruse 
määrab maavanem koostöös vastava ko-
haliku omavalitsusega ja kooskõlastab re-
gionaalminister. Vabariigi Valitsuse mää-
rusest nr 198, olulise ruumilise mõjuga 
objektide nimekirjast, kohalt 16, leiame 
mootorsõidukite alalise võidusõidu- või 
testimisraja, seega peaks selge olema, et 
tegu on veidi tõsisema asjaga, kui ainult 
maaomaniku luba vajava asjaga. Sellestki 
asjast on olemas lihtne väljapääs. Tuleb 
lihtsalt algatada üldplaneering, koos maa 
sihtotstarbe muutmise, kõigi vajalike ek-
pertiiside, keskkonna- ja muude mõjude 
hindamise, ehk siis kõige sellega, mis sel-
lise suure projektiga koos käivad. Miks 
härra Kiiler seda ei Keilas, ega ka nüüd 
Tuulas pole isegi mitte üritanud teha, jääb 
siiani arusaamatuks.

viiendaks siis ebaseaduslikult ehita-
tavast hoonest. Vaat sellega on asi keeru-
lisem ja probleem selles, et vundament,  
on ka juhtumisi prügila kaitsetsooni juh-
tunud. Rääkimata sellest, et see paikneb 
olematu raja vahetus läheduses, kuhu teda 
ühegi normatiivi alusel teha ei tohiks. Aga 
nagu kõigil eelmistelgi muredel on siingi 
lahendused olemas. Kõigepealt tuleb mui-
dugi olematu krossirada tõesti olematuks 
teha ja teiseks viia prügila järelhooldus 

läbi, kiirendatud korras. Muidugi võib ka 
vundamendi koost lahti võtta ja teise koh-
ta viia.

Kuuendaks sellest miljonist kroo-
nist ja valla toetusest. Saab muidugi selle 
miljoni, kui kõik korralikult planeerida 
ja projekteerida, küllap selle käigus tuleb 
ka valla tugi taha, ainult kahjuks ei sõltu 
praegusel etapil vallast küll eriti midagi, 
ikka arendaja peab asjad õigesti tegema.

Seitsmendaks see, kas on müra, või 
pole. Paraku selline müra hindamise mee-
tod, nagu härra Kiiler välja pakkunud on, 
on ülearu kulukas. Ei hakka ju keegi näi-
teks täismahus lennujaama valmis ehitama 
ja lennuliine käiku panna, saamaks teada, 
kas müra vastab normidele või mitte. Sel-
leks on tänapäeval ikka palju odavamaid 
vahendeid, nagu kasvõi analoogsetel ob-
jektidel varem toimetatud mõõtmised 
ja nendest tulenevad eksperthinnangud. 
Tuula puhul on muidugi hea, et Keilas 
juba sellise asjaga on tegeletud ja eksper-
tide arvamused on juba teada. Näiteks, et 
elumaja peaks ikka 500 m rajast eemal 
olema, tagamaks piisavat privaatsust jne. 
Seega - jällegi lihtsalt lahendatav asi.

Kaheksandaks, et kas siis praegu rajal 
võib sõita või mitte. Võib, muidugi võib, 
ainult peab ette vaatama, et rahakotis ikka 
raha jätkuks. Kui rattal muidugi kindlus-
tus olemas ja ülevaatus tehtud, siis prob-
leeme pole, vastasel juhul tulevad jälle 
politseiinimesed. Ega siin muidugi ainult 
liikluse paragrahvidega tegu pole, maksta 
tuleb ka vähe teiste asjade eest, aga see 
olgu, noh nii üllatuseks. Aga ega see hobi-
dega tegelemine peagi odav olema.

viimaseks siis sellest, et kuidas edasi. 
Mismoodi asja võiks lahendada, sellest 
oli siin eespool juttu piisavalt. Tänase sei-
suga on motoraja detailplaneeringu taot-
lus tagasi võetud ja õige tegu ka muidugi 
- peab ju asja läbi üldplaneeringu lahen-
dama hakkama. 

Või on äkki arendajal jõud raugenud? 
Kardame, et mitte.

VAMBo PAPSIK, 
TuulA KÜlA ElANIK

liikluseeskirjarikkumisi 
registreeriti- 75
liiklusõnnetuse teateid- 27. 
Inimesed liiklusõnnetustes viga ei 
saanud.

Kuriteo teateid kokku- 16

Sealhulgas: Vargused- 3
  Kehaline väärkohtlemine- 2

Kehaline väärkohtlemine:

06.01.2007 kella 1 ajal lõid võõrad 
noormehed  Saue vallas Laagri alevi-
kus 23-aastast Dmitrit.

31.01.2007 kella 14:45 ajal lõi 
noormees Saue vallas Valingu küla 
raudteejaamas 16-aastast tütarlast.  
Politsei pidas kinni teos kahtlustata-
va, 16-aastase noormehe.

Vargused:

11.01.2007 teatati tööriistavar-
gusest Saue vallas Alliku külas              
Käokeele teel ehitusobjektil. Veidi 
aja pärast leiti tööriistad lähedalasu-
valt haljasalalt üles. Ehitussoojaku 
akna lõhkumisega  põhjustasid sisse-
tungijad 5 000 krooni kahju.

25.01.2007 varastati Saue val-
las Laagri alevikus Veskitammi tee 
spordihoone riidehoiu kapist riietu-
sesemeid, kosmeetikat ja dokumen-
did. Kahju on 12 115 krooni.

28.01.2007 varastati Saue vallas 
Tuula külas eramajast 2 000 krooni 
sularaha.

PõHJA PolITSEIPREfEKTuuR

Ehitusinseneri talvised nõuanded 

Jaanuarikuu 
politseiteated

...ja viimane ent tähtsaim:

Ärge unustage ventileerida tube lihtsai-
mal võimalikul teel - avage aknaid iga 
päev. Eriti meeldivad on aknad, mida 
saab fikseerida ventilatsiooniasendisse 
nii, et neid ei ähvardaks tugeva tuulega 
purunemine ega ka liigne soojakadu ise 
enesliku avanemise tõttu.

KAllE VIRKuS



lk 8  koduvald     SÜNdMuSEd VAllAS vEEBRuaR 2007

Tüdrukute ja poiste klubi

19. jaanuaril kell 15.00 sõitsime koos 
Laagri noortega Vanamõisa „Põrra klu-
bisse” kus kõik soovijad said isiklikult 
kätt proovida autosõidus. Autojuhtideks 
olid meie oma kohalik noor Mark Sassi 
ja Põrra klubi eestvedaja isiklikult. 

2 autot oli meie tulekuks korda seatud, 
üks neist sõiduauto moskvits ja teine zi-
guli. Tundus, et lastele meeldis seal, ke-
dagi ei heidutanud pakane ega muu (nn 
kohalikud maalõhnad). Tüdrukudki said 
autosõitmises käed valgeks, nemad said 
sõita nimelt juhendaja süles. 

Koju sõitsime Põrra klubist kella 16.00 
paiku. 

lauluklubi

19. jaanuar algusega kell 19.00 toimus 
Veskitammi Kultuurikeskuses, uue hoo-
ga ja uues kuues, taas lauluklubi. Olime 
vahepeal üritanud muuta teemat, üritasi-
me algatada veiniklubiga, aga tundub, et 
siinsele rahvale sobib ikka vana traditsi-
ooniline lauluklubi. 

Ehkki nagu ma juba eelpool mainisin, 
erines seekordne lauluklubi repertuaari ja 
ka laulude saatja poolest. Seekord puu-
dus bänd, pilli mängis härra Endel, kes 
saatis lauluklubi uusi laule kitarril. 

Repertuaar oli vahelduv, seekord pöö-
rati suuremat tähelepanu sünnipäevalas-
tele, kes said ka lugusid soovida. Jul-
geksingi nimetada uut lauluklubi soovi-
laulude klubiks, laulusoovijaid oli piisa-
valt ja tundus, et pillimehel tulid laulud       

justkui varrukast. 
Peo vastukaja on siiani olnud igati posi-

tiivne, loodame, et suudame teile - armas 
Saue valla rahvas - pakkuda ka tulevikus 
uut ja põnevat. Tahaksime tänada kõiki 
peost osavõtjaid ja ka pillimeest, aitäh! 

Päkkarid ja rokkarid!

26. jaanuar algusega kell 19.00 toimus 
Veskitammi Kultuurikeskuses stiilipidu 
koos päkkarite ja rokkaritega, ehk siis rii-
etus pidi olema vastav - kas päkapikulik 
või siis rokilik. 

Peole tulid Vanamõisa, Tuula, Valingu, 
Ääsmäe ja kohalikud Laagri noored. Peo 
üks peaeesmärkidest oli noori omavahel 
tuttavaks teha, mida ka üritasime teha 
näiteks läbi tutvumismängude. 

Peo alguses vaatasime ära Laagri noor-
te endi poolt tehtud videoklipi kohalikust 
noorte elust ja soovidest, filmistaarideks 
olid kohalikud noored ise. Saime tutvuda 
ka Ääsmäe noorteklubi Exit filmiga, kus 
sai näha noorteklubi tegemisi ja võimalu-
si. 

Peole oli kutsutud ka Nissi noorte ro-
kiansambel Error Report, kes esitas oma 
loomingut. 

Peo kulminatsiooniks oli lõpudisko, 
mis oleks võinud kauemgi kesta. Pidu 
lõppes kell 21.30.

 
RIINA uuK 

VESKITAMMI KulTuuRIKESKuSE 
PRoJEKTIJuHT

veskitammi Kultuurikeskuse 
hoogne aasta-algus

Seda päeva on Vanamõisa 
seltsimajas kaua oodatud. 
Kaua tehtud – kaunikene: nii 
öeldakse ja võime ka meie 
öelda. 

2005. aasta lõpus kirjutas Riikliku Aren-
gukava `Meede 3.5´ fondi projekti Vana-
mõisa seltsimaja juhataja Kristel Kuimet, 
kes täna on lapsehoolduspuhkusel, kasva-
tamas uut Vanamõisa küla kodanikku. 

Kristeli kirjutatud projekt sai 2006. aas-
ta märtsis positiivse tulemuse ja seejärel 
alustati Vanamõisa seltsimaja saalide re-
konstrueerimistöödega. Esimesed ehitus-
mehed olid objektil juba 2006. aasta april-
lis. Remondi käigus vahetati välja põrand, 
paigaldati põrandaküte, soojustati laed, 
lõhuti välja vaheseinad, ehitati uued hü-
gieeniruumid, terve maja sai endale venti-
latsiooni ja valmis ka uus katlamaja. 

See viimane ongi see, mille pärast seda 
päeva on Vanamõisa külas oodatud - ni-
melt esmaspäeval 12. veebruaril surves-
tati gaasitrass, mida mööda gaas jõuab 
Vanamõisa seltsimaja katlamajja. Muud 
ehitus- ja remonditööd olid juba lõppenud 
oktoobrikuus, ka katlamaja oli valmis, 
aga mida ei olnud - see oli gaas. Ja ega see 
kerge ei olnud, et kogu see bürokraatia ja 
paberimajandus korda saada ja siis veel 
ehituseni jõuda, aga lõpuks see õnnestus. 
Tegelikult on see selle asumi esimene ob-
jekt, millel on gaasiküte ja eriliseks teeb 
asja ka see, et veel 5 aastat tagasi, seltsi-
maja avamisel, ei julgenud keegi sellisest 
asjast unistadagi. 

 

Gaas vanamõisa 
seltsimajas!

Pildil on Mati Krusel, kelle firma 
Hekma Auto oü ehitas Vanamõisa 
seltsimaja kogu küttesüsteemi koos 
katlamajaga.

26. jaanuaril toimus Veskitammi 
Kultuurikeskuses uue aasta alguse 
tähistamiseks pidu, kus osales 
sadakond Saue valla eakat ja 
erivajadustega inimest.

Sotsiaalnõuniku Mare Jallai sõnul on 
aastalõpud reeglina niigi tihe pidustuste 
periood – eakate ühendused tähistavad 
jõule, külades toimuvad oma üritused, 
seega on aasta algus veidi rahulikum aeg, 
et veidi koos istuda ja peale meelelahutuse 
ka olulistest teemadest juttu teha. “Selle 
ürituse, mis nüüd juba teistkordselt toi-
mus, eesmärk ongi eakate tavapärase elu 

puudutavate teemade ja probleemide üle 
arutelu. Kohv, kook ja meelelahtust käi-
vad ka asja juurde, aga põhirõhk on siiski 
just igapäevase elu korraldamist puuduta-
val teavitustööl”, kinnitas sotsiaalnõunik.

Külalistena olid kutsutud esinema Rii-
gikogu sotsiaalkomisjoni liige Leino 
Mägi, kes andis ülevaate sotsiaalvaldkon-
nast riigi tasandil ning tutvustas uuemaid 
seadusemuudatusi. Inimesi huvitas ravi-
mihindade tõusu ja selle kompenseerimi-
sega seotud teemad, samuti rehabilitatsi-
ooni teenuste tasustamise võimalused.

Endine telesaatejuht Mae Linnu, kes 
ise elas hiljuti läbi ränga autoavarii, jagas 

oma kogemusi, kuidas inimene saab ise 
üht-teist ära teha, et tõsta oma teadlikkust 
ja heaolu ning enda eest seista.

Liiklusjärelvalve spetsialistid jagasid 
nõuandeid, kuidas tänavail turvaliselt lii-
gelda, eriti just talvel, mil on pime ja libe. 
Osalejad said endale kena kollase helku-
ri, mis teatavasti on odavaim enesekaitse 
viis.

Loomulikult tervitasid valla eakaid ka 
vallavanem Mati Tartu ja Indrek Tiide-
mann, kes üheskoos isegi laulunoodi üles 
võtsid ja tantsuplatsi mõõtsid.

Ilusa etteaste tegid Laagri kooli lapsed, 
kes kinkisid memmedele suurepärase ela-
muse laulukava ja klaveripaladega.Eeska-
vas tulid osalejaid rõõmustama ka Erich 

Krieger, Boris Lehtlaan ja Aare Jaama. 
Sotsiaalnõunik Mare Jallai oskab ainult 

heameelt tunda, et Saue vallas on palju 
energilisi ja elujaatavad eakaid, kes osa-
levad aktiivselt erinevatel üritustel. Juba 
on sotsiaalnõunikul plaanis ka uus üritus 
– nimelt aprillikuise Südamenädala raa-
mes on kindlasti kavas korraldada sar-
naseid koosviibimisi, mille teemaks on 
tervisedendus ja toimetuleku võimaluste 
suurendamine. 

Alati on sotsiaalosakonda teretulnud ka 
uued ideed ja mõtted, kuidas eakate elu 
vallas huvitavamaks teha.

KoduVAld

valla eakad tervitasid uut aastat asjalikus meeleolus

Esmaspäevaõhtuse flamenkotantsu tree-
ningu ajaks oli juba põrand soe ja seina 
ääres vaikisid puhurid, mis terve selle tal-
ve olid seltsimajale sooja andnud. Kind-
lasti tunnevad soojast põrandast mõnu pi-
sikesed beebikooli õpilased, kes enamus 
aega käputades põrandal veedavad. 

Selline, küla  kohta lausa luksuslik selt-
simaja, on meil nüüd olemas ja loodame, 
et sellest majast tunnevad rõõmu kõik 
praegused ja tulevased kasutajad.

Ilma selliste küla arengut toetavate pro-
jektideta ei oleks olnud võimalik väikest 
külaseltsimaja renoveerida. 

Täname projekti kirjutajat Kristel Kui-
metit, täname kõiki ehitajaid, organisee-
rijaid ja abilisi, kelle tööde tulemusena on 
Vanamõisa seltsimaja nüüd päris valmis!

EERo KAlJuSTE

Nii algaski 27. jaanuaril 
tulevasele sea-aastale 
pühendatud karneval. 

Vaatamata suurele tuisule tuli Koppel-
maa, Ääsmäe, Rahula ja Jõgisoo rahvas 
pidutsema. Teemaks oli Siga ja tema 
sõbrad ning saal oli vastavalt teemale 
kaunistatud põhuga. Rahula külast toodi 
ehtne seaküna, kust kõik said nosida Ka-
darbiku talu porgandeid. 

Kohal oli igasuguseid „sigu“ – kellel 
tore kärss, kellel krässus saba, kellel suu-
red kõrvad või kopsakas kere. Sea-aasta 
parim kuulutaja oli Ääsmäelt. Parima kos-
tüümi auhinnad said tibu, tiiger ja lendur.

Õhtut juhtis „Kuldsuu“ 2004. aasta võit-
ja Margus Kastor. Viis tundi järjest kuulus 
õhtu staaridele – lauldi karaoket – isegi 
need, kes muidu kunagi ei laula. Külatüd-

rukud tegid karaoke staaridele taustatant-
su ja terve saal lõi tantsus kaasa. Kuuluta-
ti välja parimad karaoke lauljad (naistest 
Kairi Jõgisoolt ja meestest Tiit Rahulast). 
Külapoistele jagati lohutusauhind. Toimus 
viktoriin. Selle auhind läks Ääsmäele. 
Kõikideks auhindadeks olid kodumaised 
porgandid ja naturaalsed mahlad.

Jõgisool toimus hiina horoskoobi järg-
se uusaasta tähistamine juba teist korda ja 
kõik külalised leidsid, et seda traditsiooni 
tuleks kindlasti jätkata. 

Soovime vallarahvale head uut 
sea-aastat!

TANEl TREufEldT 
ÜllE RoNdo

Jõgisoo karneval - oh sa punane põrsas!
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Kokkuvõte 23. jaanuaril 
toimunud Ääsmäe arengu III 
ümarlauast.

 Algselt planeeritud arengukava koosta-
mise jätkamine jäi ära, kuna ilmnes vaja-
dus saada teavet Ääsmäe küla maaomani-
ke ja kinnisvaraarendaja Linnakujunduse 
Büroo OÜ huvist algatada detailplanee-
ring Ääsmäe mõisatee, Ääsmäe Hageri 
tee, Karja tee ja kohaliku tee vahelisel 
alal (nn „kolmnurgas“, mis tegelikult on 
nelinurkne hulknurk), mis muudab maa 
sihtotstarvet maa tulundusmaast elamu-
maaks Saue valla üldplaneeringus. 

Ääsmäe Külakogu kirjutas 27.12 Saue 
Vallavolikogule palve detailplaneeringu 
algatamise otsus edasi lükata ja tegi ette-
paneku info vahetamiseks kokku saada. 
28. detsembril toimunud istungil võttis 
Saue valla volikogu vastu otsuse: „Al-
gatada Saue valla Ääsmäe külas Ääs-
mäe mõisatee T 11403, Ääsmäe-Hageri 
T 11247, Karja tee 7270405 ja kohaliku 
tee nr 7270404 vahelisel alal detailplanee-
ring, millega muudetakse Saue valla üldp-
laneeringut. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on planeeritava ala planeerimine tihehoo-
nestusalaks elamuehituse tarbeks.” 

Saue Vallavalitsus vastas Külakogu 
ettepanekule info jagamise osas ja nõustus 
osalema oma asjatundjatega 23. jaanuaril 
Ääsmäe küla arengu ümarlauas. Seega oli 
Ääsmäe kolmanda arengu ümarlaua teema 
ja eesmärk väga lihtne: anda ülevaade mis 
seni tehtud, vahetada infot Ääsmäe küla 
olemasolevate ja kavandatavate tegevuste 
osas. Ümarlaua alguses tutvustas allakir-
jutanu Ääsmäe küla arendusprotsessi ja 
seniseid tulemusi. 

Seejärel vastas küsimustele abivallava-
nem Priidu Kalbre. Kuna ettesaadetud kü-
simusi oli palju ja nendele täpsete vastuste 
otsimine võtab rohkem aega, kui seda oli 
valla asjatundjatel enne ümarlaua toimu-
mist, siis lubasid valla inimesed vastata 
neile ka kirjalikult ja põhjalikult. Suulises 
vastuses ei toodud välja numbreid, kui 
palju juba ehitatav Kasemäe elamurajoon 
41 väikeelamu krundiga Ääsmäele koor-
must juurde tekitab. Vee, kanalisatsiooni 
ja elektrivõimsusi pidavat olema piisavalt. 
Kasemäe elamurajooniga jäi lahendama-
ta juurdepääsutee rajamine, tagantjärgi 
tarkusena võib öelda, et võib olla oleks 
pidanud selle arendajale kohustuslikuks 
tegema ja siis oleks nn Sigala ehk Kase-
mäe tee olnud tänaseks vähemalt osaliselt 
renoveeritud. 

Kooli suutlikkus uusi õpilasi vastu võtta 
piirdub vastavalt tänapäevastele nõuetele 
30 õpilasega, kuna kokku mahub kooli 
170 õpilast ja hetkel õpib Ääsmäe põhi-
koolis koos eelkooliga 140 õpilast. 

Kui palju lapsi juurde tuleb, on raske 
ennustada, lasteaiakohti peaks ka jätku-
ma, osa lasteaiaruume on antud tähtajatult 
rendile ning vajaduse kasvades rendile-
ping lõpetatakse. Ääsmäe lasteaias ligi 20 
last ei ole Saue valla lapsed. 

Kehtiva Saue valla üldplaneeringu ko-
haselt elamuehituseks ette nähtud maa 
hüpoteetilise täisehitamise kaudu tekki-
vate koormuste kohta Ääsmäe külas infot 
ega arvamusi sellest alustamise kohta ei 
antud, aga uute elamumaade planeerimi-
sel tuleks ka selle hüpoteetiliselt tekkivate 
koormustega ju arvestada, et mitte küla 
”lõhki planeerida”. 

Igasugune arendamine on maaomaniku 
ja arendaja vaba tahe ning seda protsessi 
ei saa vägisi keegi suunata, kuid ettepane-
kuid, millist tööstust või ettevõtlusvormi 
külaelanikud eelistavad, võib küla aren-
gukavas ikka kokku leppida, seda lihtsam 

on igasuguse detailplaneerimise tingimus-
te koostamisel nendega arvestada.

Vee madala surve kohta Ääsmäel          
ootame vastust edasi, korduvalt on toodud 
välja info, et veesüsteem on planeeritud 
tunduvalt suuremale tarbimisele, kuid 
soov oleks teada saada, kui suurele tar-
bimisele siiski ja kui võimsusi on (ülegi), 
siis miks survet ole? Saue vallas Ääsmäel 
on vee-ettevõtja AS Kovek, kes majan-
dab vee- ja kanalisatsioonisüsteeme ning 
peab vastama inimeste kirjadele ja kui ei 
vasta, siis tuleb teha uus järelepärimine. 
15. jaanuarist on AS Kovekil uus juhatuse 
esimees, loodame, et olukord hakkab pa-
ranema. 

Vääna jõe valgala piirkonnas valmis-
tatakse ette 5 valla territooriumi katvat 
veemajandusprojekti, mille raames töö-
tatakse välja konkreetne lahendus, kuhu 
mida on vaja ehitada või renoveerida. 
Ääsmäe probleemide lahendamine on 
seal ette nähtud. Koostatud on eelprojekt 
EL struktuurifondide rahade taotlemiseks, 
kuid kahjuks tekkis olukord, kus rahvus-
vahelise hanke korras valitud Itaalia firma 
ei suutnud tähtaegadest kinni pidada ja 
mainitud eelprojekt sai valmis alles 2006.
aasta novembris. 

Ääsmäel oleva puurkaevude ja joogi-
veesüsteem on üledimensioneeritud. Sel-
le maht on praeguse vee tarbimise juures 
mõttetult suur. Kanalisatsioonisüsteem 
ja veepuhasti on ehitatud hoopis teis-
te, nõukogude aegsete, suurte võimsuste     
jaoks, mõne aasta eest on puhasti osali-
selt rekonstrueeritud. Puhastusvõimsust 
on, aga trasside kvaliteet ja kohasus ning 
võimsused tuleb lahendada planeeringu 
ja mainitud 5 valla ühisprojekti käigus. 
Arendaja kohus saab olema uute trasside 
väljaehitamine. 

Üldjoontes infrastruktuurivõimsusi    
peaks jätkuma uuele elamurajoonile, teid 
tuleb parandada ja ristmikke laiendada, 
kergliikluse teed planeerida terviklikult. 
Kõik infrastruktuuriga seonduv (kvali-
teetsed transpordi-, kergliikluse, elektri, 
tänavavalgustuse, välispordi ja puhkeala-
de (koos mänguplatsidega), päästeameti, 
arstiabi ja turvalisuse teenused) lahenda-
takse ära detailplaneeringu koostamise 
käigus.

Kellele hakkavad kuuluma loodavad 
kergliikluse teed ja nende hooldamise 
kohustus, vajab veel selgitamist. Samuti 
ei olnud ümarlauas juttu sellest, kuidas 
lahendatakse uue elamurajooni soojama-
jandus (majade kütmine) kas tsentraalselt 
või lokaalselt ning teadmata on, kui palju 
lokaalsed katlad iga eramu keldris võivad 
lisada õhusaastet.

Detailplaneeringu koostamise protsessis 
saavad peale algatamist kõik sõna sekka 
öelda. Avalikustamisi on 1 kuni mitu, mil-
le käigus saavad kõik oma arvamuse öel-
da, pärast detailplaneeringu vastuvõtmist 
saab esitada arvamusi ja ettepanekuid. 
Muudatused viiakse sisse ja lepitakse 
kokku lahendustes. Kui vaidlused jäävad 
üles, saab esitada need maavanemale, kui 
üldplaneeringut muutva detailplaneerin-
gu läbiviimise üle järelvalve teostajale. 
Ja kui lahendust ei leita, saab alati minna 
oma õiguste kaitseks kohtusse.

Ettepanekuid jätkusuutlikuks arendami-
seks võib hakata tegema kohe praegu. 

Detailplaneeringu koostamise viib läbi 
vallavalitsus – planeerija valitakse riigi-
hanke seaduse järgi, hanke täpset maksu-
must hetkel ei tea. Ilmselt see maht on üle 
300 000 EEK ja siis on avatud riigihange. 
Esmalt tuleb lahendada küsimus, kes mak-
sab planeeringu tegemise, enne kui pole 
sõlmitud asjast huvitatud isikute ja valla 

vahel vastavat lepingut, ei saa  reaalselt 
protsess alata. Ilmselt osa kulusid jääb ka 
valla kanda, selles osas, mis on riigimaad 
(ca 5%). Kui vald osaleb, siis saab ka ette 
kirjutada, mida ehitada riigimaale, näiteks 
rahvamaja-külakeskus. Millal hange tu-
leb on väga raske öelda, protsess on pikk, 
kogu planeeringu koostamise maksumu-
seks on pakutud välja 1.5- 2 mln krooni.

Läbi maavalitsuse on kuulutatud riigi-
hange, kus eraettevõte peaks kindlustama 
traadita interneti kõigile piirkonna elani-
kele. Võitjaks osutus Elion, millal käivi-
tub, hetkel ei oska öelda. Piirkonda võiks 
teenindada 2 olemasolevat masti, edasised 
küsimused tuleb küsida Elionilt. Mobiili-
masti kaudu on juba praegu olemas 2 in-
ternetiühenduse erapakkujat, kellelt soo-
vijad saavad juba täna teenust tellida. 

Ääsmäe rahvamaja, nagu ka teiste vaba 
aja veetmise objektide, vajalikkust valla 
esindajad toetasid ja soovitasid Ääsmäe 
arengukava ruttu valmis teha, mida kiire-
mini inimesed omavahel oma eelistustes 
ja valikutes ehk arengukavas kokku lepi-
vad, seda varem saab hakata kavandama 
lahenduste leidmist. Üks võimalus on see 
kavandada ka kõne all olnud detailplanee-
ringu tegemise käigus.

Sihtasutus on Maidlas taotlenud 3 ha 
maale hoonestusõigust, et sinna rajada 
puuetega inimeste turvakodu, kes Salu 
koolist välja kasvavad ja edasist hoolet 
vajavad. Salu kool ei ole planeeritud sinna 
minema, vaid jääb ikka Ääsmäele, laste-
aia laienedes ehitab Salu kool uue hoone 
koos paljude lisateenustega, mida saavad 
kasutada ka külaelanikud. Kui lasteaia 
kohti nappima hakkab, siis kavandatakse 
ka lasteaia renoveerimine.

Pärnu maantee viadukti renoveerimist 
ümarlauas ei käsitletud, kuna see on riigi 
hallata ja planeerida ning kõik riigi tee-
dega seonduvad küsimused tuleb esitada 
Põhja Regionaalsele Maanteeametile (tel. 
6304801). Riigi teed on Kasesalu tänav, 
Hageri tee ja Pärnu maantee.

Maakondlikku või üle omavalitsuste 
piiride kulgevat ühistransporti (avalikke 
liine) Tallinna-Haapsalu-Hageri suunas 
korraldab Harjumaa Ühistranspordikes-
kus. Välja on kuulutatud riigihange edela 
suunas liinioperaatori leidmiseks. Kü-
lakogu on neile oma ettepanekud saatnud 
(avada liinid ka Hageri, Maidla ja Kernu 
suunal ning Tallinnast väljumisega ka 
pärast 21.00). Ümarlauas arutleti ka või-
maluse üle tulevikus hakata kasutama 
kombineeritult Tallinna linna ühistran-
spordi süsteemi – hetkel toimib see ainult 
Viimsis katseliselt. Ette on valmistamisel 
tsoonipiletid ida suunal. Kunagi jõuab see 
ka Ääsmäele. 

Bussiaegu saab vaadata aadressilt: 
www.harjuytk.ee, mis Haruteele näitab 2 
bussi päevas (kell 15.15 ja 18.30). Neile 
lisanduvad paarkümmend kaugbussiliini, 
H-liinid ja erabussiliinid.

Hageri tee musta katte alla viimise kohta 
kuulsime järgmist: riigile kuuluvaid teid 
siin piirkonnas on 50 km, mis pole musta 
katte all. Põhja Regionaalne Maanteea-
met on öelnud oma seisukoha – mustkat-
test hakkame rääkima siis, kui koormus 
on 1500 autot ööpäevas, kahjuks oleme 
jõudnud tõdemusele, et sellele normile 
ei vasta piirkonnas ükski tee, k.a. Hage-
ri tee. Viimase loenduse järgi on Hageri 
tee koormus 350-400 sõidukit ööpäevas. 
Ettepanekud tuleb esitada Põhja Regio-
naalsesse Maanteeametisse. Suvel võib 
ette näha kruusatee tolmu vähendamiseks 
nn tee soolamist spetsiaalse tehnoloogia-
ga. See on aga piisavalt kulukas, et teha 
seda ainult elamute läheduses ning mitte 

Järgmine ümarlaud 
toimub 1. märtsil 2007.a. 
kell 19.00 Ääsmäe koolis, 

kus järjestatud probleemide ja aren-
guideede alusel on kavas hakata aren-
gukava kokku panema. Salu kooli 
arengukavast ja uue kooli ehitamise 
ideest ning seal pakutavatest teenustest 
on lubanud tulla rääkima Salu kooli di-
rektor Helger Rannu. Ootame esinema 
ka ökoloogilise planeerimise ja ehita-
mise asjatundjaid, et õppida esitama 
kõrgema elukvaliteediga elukeskkonna 
tingimusi Ääsmäe külas detailplaneeri-
mise käigus!

Kohtumiseni 1. märtsil 
Ääsmäel!

Ääsmäe küla elukvaliteedi tõus elamuehituse ja 
kinnisvaraarenduse käigus on võimalik

kogu tee ulatuses. Kui lisada siia allakir-
jutanu kommentaar, et õhusaastest ligi 
pool pärineb transpordist, siis ei saa küll 
nõus olla, et enne peaks liikluskoormus 
Hageri teel 4 korda kasvama, kui selle 
mustkattest rääkida. See tähendaks ju ka 
õhusaaste neljakordset suurenemist. Kui 
kaaluda varianti, et Hageri tee võiks olla 
osa üleriigilisest kergliikluse teemapla-
neeringust ja täita eelkõige jalgrattamat-
kajate huve, siis võiks see olla argument 
Hageri tee musta katte alla viimiseks ka 
praeguse liikluskoormuse juures.

Kõnni- ja jalgrattateede ehitamise kohta 
saime teada, et Põhja Regionaalne Maan-
teeamet võtab kergliiklustee projektee-
rimise käsile Ääsmäel Kasesalu tänaval 
Hageri teest (viie tee ehk Valdi ristist) 
kuni Salu poeni, pärast projekteerimist 
saab hakata planeerima rahastamist ja 
ehitamist.

Inimesed avaldasid arvamust, et Kase-
mäe elamurajooni eest Ääsmäe mõisani 
viiv tee nn Kasemäe tee (rahva kõnepruu-
gis ka Sigala tee) tuleks ka asfalteerida, 
sest seoses ehitusega on see muutunud 
sõiduautoga läbimatuks. See tee on valla 
tee ja seega on vallal kohustus korras hoi-
da. Kasemäe (Sigala) tee musta katte alla 
panemist hetkel plaanis ei ole ja tulevikus 
sõltub see muudest arengutest. 

Tööstuspiirkonna võimaliku müra mõju 
elamutele lahendatakse detailplaneeringu 
käigus. Ka praegu kostvat teatud ilmasti-
kutingimuste juures ventilaatorite käivita-
mise müra mitme kilomeetri kaugusele.

Külakogu ettepanek paremaks infova-
hetuseks leidis toetust ja vastav avaldus 
on koostamisel. Tulevikus, kui vastav 
protseduur on kokku lepitud, saame tut-
vuda kõikide avalduste ja eskiisidega, 
mida Ääsmäele iganes tahetakse tegema 
hakata, meie soov on  juba eskiisi esita-
mise etapis sellest teavitada ja kaasata kü-
laelanikke. 

Turbapakendamise idee kohta info puu-
dub, keegi selle kohta midagi ei teadnud. 
Lammutatud lauda aluse maa on ära ost-
nud eraisik.

Kodutööks jäi ümarlaua 
osalistele mõelda vastused 
küsimustele: Millist tööstust 
me tahame Ääsmäele? 
Kuhu tahame jaanituleplatsi 
ja rahvamaja? Milliseid 
tingimusi soovime esitada nn	
kolmnurga detailplaneeringu 
lähteülesandesse?

AHoT oJA, 
ÄÄSMÄE KÜlAVANEM
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lAAgRI  
Helmi Aasa    09.02  93.a.
Hilda Kartau    11.02  93.a.
Karl Niggol    15.02  90.a.
Salme Preegel   18.02  87.a.
Milda Kroon    26.02  87.a.
Anatoli Bausov   18.02  85.a.
Selma Maivel   08.02  84.a.
Valdur Illaste   03.02  82.a.
Minna Kuznetsova   04.02  80.a.
Raul leisi    27.02  75.a.
leida Elmi    20.02  70.a.

ÄÄSMÄE KÜlA 
Maria lagounova   14.02  87.a.
  
TAgAMETSA KÜlA  
Alma Johanna Nestor   17.02  86.a.
Meeri ojavee   02.02  83.a.
  
PÜHA KÜlA
Johannes-Aleksander Atso  26.02  85.a.
  
AllIKu KÜlA
gilda Mell    15.02  70.a.

MTÜ MAIdlA 
KÜlASElTS õNNITlEB 

VAllAVANEM 
MATI TARTuT

JuuBElI PuHul!

Õnnitlused veebruari-
kuu hällilastele!

lp osalise tööajaga töötajad, peretalupidajad, endised 
põllumajandusettevõtete töötajad, põllumajanduskoolide 

lõpetajad jt huvilised!

Tulge õppima põllumajandusettevõtte 
asendustöötajaks! 

120 t koolitus toimub põllumajanduskoolis ja vastab 
põllumajandustöötaja II kutsestandardi nõuetele. õppekavas on 
loomakasvatus ja –tervishoid, söödatootmine, farmiseadmed, 

lüpsipraktika, tööohutus ja-seadusandlus, suhtlemispsühholoogia. 
Koolitusega seotud kulud kaetakse projekti vahenditest.    

Kandideerimistingimused 

Põllumajandusharidus või 2 aastane töökogemus 
põllumajandusettevõttes ning 

autojuhilubade olemaolu

Nõutavad dokumendid

vabas vormis avaldus
ametikäigu kirjeldus e CV

haridust tõendava dokumendi koopia
juhilubade koopia

dokumente saab esitada oma regiooni koordinaatorile 
kuni 5. märtsini k.a. 

Teenistuse Põhja regiooni koordinaatori kontaktandmed
Raplamaa, Harjumaa, Hiiumaa - Alvar Timmi 51 33983  48 94342, 48 

94380, Raplamaa Talupidajate liit, Kuusiku tee 6, Rapla 79511. 

KuuluTuSEd/õNNITluSEd

ootame ametisse kandideerima uusi rahvakohtunikke 

Saue Vallavolikogu poolt 2003. aastal nimetatud Harju Maakohtu 
rahvakohtunike volituste tähtaeg hakkab lõppema 
ning on käes aeg uute kandidaatide esitamiseks.

Rahvakohtunik nimetatakse neljaks aastaks. 
Rahvakohtunikukandidaadid valib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. 

Valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse 
kohtu juures asuv rahvakohtunike nimetamise komisjon. 
Isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem 

kui kaheks perioodiks.

Rahvakohtunike tööd reguleerib “Kohtute seadus”, 
kandidaate võib esitada iga Saue Vallavolikogu liige.

 
Rahvakohtunikuks võib nimetada  25-70 aastase 

teovõimelise Eesti kodaniku, 
kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt kõrgtasemel 

ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Kandideerida soovijatel palume ühendust võtta 
Saue Vallavolikogu liikmetega või 

pöörduda Saue Vallavalitsusse hiljemalt 21.veebruarini 2007.

lugupeetud Kiia küla elanik

AS MOBIMAX on kinnisvaraarendaja, kellel on plaanis rajada Kiia külas Ilvese 
maaüksuse piires 30 hektaril kaasaegne miljöösõbralik väikeelamurajoon.

Seoses sellega oleks võimalik ehitada ka lasteaed ja noortele mängutuba, 
samuti taastada väike kauplus.

Käivad läbirääkimised vallaga ja oma plaanide elluviimiseks oleks meil vaja teada 
Teie kui kohaliku elaniku arvamust ja võimalikku toetust.

Kutsume Teid avalikule arutelule, mis toimub Kiia külas pühapäeval, 25.veebruaril 
2007.a. kell 12.00 OÜ Kindluse ruumides. Räägiksime lähemalt oma plaanidest ja 

vastaks küsimustele, pakume kohvi ja saiakesi.

AS MOBIMAX Tel. 6698296 Mob. 56 64 44 48
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lõpuks on jõudnud meieni 
ka karged talveilmad. Siiani 
oli talv möödunud kui porine 
sügis.  Nüüd aga on meil kõigil 
võimalus nautida talvemõnusid. 
Selleks, et võimalusi avardada, 
on Vanamõisa külal välja 
pakkuda üllatus. 

Külmade saabudes mürisesid lumekoor-
matega autod ja suured kopad Vanamõisa 
lõkkeplatsil, askeldasid labidatega mehed. 
Õige pea oli plats täidetud veel paksema 
lumekihiga, millest kopp hakkas kokku 
kühveldama lumekuhilaid ning tassis sa-
muti lund üles mäenõlvale, kus labidate-
ga mehed selle laiali kühveldasid. Nii sai 
valmis kelgurada.  

Järgmisel päeval lükkas traktor lõkke-
patsi esise värava juurde suured vallid, 
mille keskele jäi just hokiväljaku suurune 
plats. Sinna sõitis õige pea tuletõrjeauto 
ja kallas maha kohe mitu paagitäie vett. 
Nüüd on valmis ka vahva jäähokiplats ja 
uisurada. 

   
   Vanamõisa ja Alliku külade rahvas juba 

teab, kus kogu perega talve nautimas käia. 
Tore on vaadata, kuidas lapsed koos isade 
ja emadega lumekuhilatesse koopaid kae-
vavad ja lumeskulptuure ehitavad. Igav ei 
hakka seal kellelgi – ka emmed-issid, kes 
viimati kunagi oma lapsepõlves kelgul is-

tusid, kibelevad lastelt vähemalt paariks
liuks kelku laenama. Ja üllatus-üllatus 

– nii mõnelgi õhtul on grillivannil tuli all 
ning hoolsad lapsevanemad küpsetavad 
lumes müttamisest näljastele järglastele 
vorstikesi. See on eksootika, mida saab 
nautida just praegu ja ainult meil, Vana-
mõisa külas. 

Kutsume ka kõiki teisi Vanamõisa küla 
lõkkeplatsile - kelgumäele, liuväljale ja 
õige pea ka lumelinna, mis peaks valmi-
ma 18. veebruaril. Samuti on põllul val-
mis saanud 1 ja 2 km pikkused suusara-
jad. Kelgutama ja uisutama ootame kõiki, 
kellel vähegi tahtmist ja kõike seda on 
võimalus teha ka õhtusel ajal - kui emad-
isad töölt ning lapsed koolist-lasteaiast 
tulevad, sest iga päev on kogu lõkkeplats 
valgustatud kella 23.00-ni. Samas või-
te pidada isegi pikniku ja kasvõi grillida 
- kõik vajalik on meil kohapeal olemas, 
kaasa peaks võtma ainult puud või söed. 

   
Ootame kõiki Teid koos peredega ning 

sõprade ja tuttavatega ilusaid talvepäevi 
ja -õhtuid veetma Vanamõisa küla lõk-
keplatsile! 

Suured tänud kõigile, kes on nõu ja jõu-
ga kaasa aidanud selle toreda talvise män-
guväljaku loomisele!

EERo KAlJuSTE

Talverõõmud vanamõisas

ToIMETuS vaBaNdaB!  
Jaanuarikuise vallalehe artiklis Maidla koolimaja ajaloost on ekslikult vallavalit-

suse toetuseks inventari ostmisel nimetatud summaks 194 000 EEK. 
Tegelik toetussumma oli 97 500 EEK
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  KoduVAld Saue valla sõnumileht
väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, vae 2, laagri

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

MEIE HulgAST lAHKuNud

ANNE  RAAMAT  19.09.1954-06.01.2007
EdgAR  PESoR  03.01.1927-06.01.2007
HEINo  uTRoP  17.06.1939-11.01.2007
HIldA-AlICE  AIAoTS 14.09.1926-24.01.2007
MART  RAHAMAA  10.02.1939-24.01.2007
lIuBoV TARASoVA  15.07.1932-26.01.2007
AuguST  TAAlER  24.08.1931-29.01.2007

Müüa kaukaasia lambakoera kutsikad, info tel 5163802

õNNITluSEd KõIgE PISEMATElE 
VAllAKodANIKElE

oSKAR  VAlK   20.12.2006    lAAgRI
MERIlIN  MAISTE  09.01.2007    lAAgRI
lAuRI uuSoJA  31.12.2006    HÜÜRu KÜlA
oSKAR  REINEBERg  29.12.2006    AllIKu KÜlA
lIISBETH  VAIKMETS   04.01.2007    TuulA KÜlA
KASPAR TAAVET  TEE  05.01.2007    AIlA KÜlA
dANE  SAARE    22.01.2007    ÄÄSMÄE KÜlA
SIgNE-lIIS  BuSCH   31.12.2006    ÄÄSMÄE KÜlA
MIRTEl lIIS  MEENTAlo 22.12.2006    KIIA KÜlA

oÜ Kaseke grupp korraldab 
kevadlaata

Jõgevamaal, Puurmani vallas, Pikknurme 
külas.

Toimumisaeg on  4-6. mai 2007 
kell 9.00-20.00

laadale on oodatud kõik kauplejad, kes 
tegelevad aianduse, käsitöö, kunsti, 

mesinduse, ehituse ja loodustoodetega. 
Külastajatele on sissepäästasuta 

osalejatele on pakkuda erinevate 
suurustega müügiplatse, hinnad alates 

200.- kolm päeva.
Kõigil kellel tekkis huvi palume võtta 

ühendust numbritel 56643306 või 5267907   

BEEBIKool 
Veskitammi Kultuurikeskuses

neljapäeviti
3 - 9 kuud   10.00 - 10.30
9 k - 1,8 a.   10.45 - 11.15
1,8 a – 3 a.   11.30 - 12.00

Tund kestab 45 minutit, 
30 minutit on laulu, pillimängu ja 

tantsu jaoks.   
15 minutit on mängimiseks

Registreerimine tel.  564 83235  
õpetaja Kadri

Kennel otsib hoolivaid kodusid tõupaberitega Šveitsi valge lamba-
koera kutsikatele. Info: http://valgelambakoer.googlepages.com ja val-
gelambakoer@gmail.com. 

 SAuE AuTo AS

Saue Auto AS võtab tööle 

E-kategooria VEOAUTOJUHI 
AUTOREMONDILUKKSEPA

   Info: tel. 6105050,
  mob. 5096652
    Aadress: Tule 21,Saue              
      

laagris on avatud uus hubane 
söögi-ja ajaveetmise koht

 VESKITAMMI PuBI

Meil saab korraldada 
koosviibimisi,pidada 

sünnipäevasid,firmapidusid 
või lihtsalt hea kõhutäis süüa.

lõunaajal päevapraad
 hea hinnaga.

Nädalalõpul elav muusika.
oleme avatud E-N 11-23.00;R 11-01.00;
     l 12-01.00;P 12-23.00.

Veskitammi tn.3
Telefon 656 0921

Vanamõisa küla lõkkeplatsil

HõISSA, VASTlAd !!!
20. veebruaril kell 16.00

Kaasa kelgud, pepulauad, linoleum!!!
originaalsem liuvahend saab auhinna

Päeva juhib Tõnis Milling

Vastlamängud, Hernesupp,Tee, Kuklid 
 

VINgE VuRRI KoNKuRSS 
Vurri võib valmistada ükskõik millest. 

Parimale auhind!

ÜRITuS oN TASuTA, ToIMuB IgA IlMAgA
Piret 5140761; piret@kodukyla.ee

Veskitammi pubi (laagri, Veskitammi 3)
võtab tööle  

ettekandja ja turvamehi.
Helistada 5090286

18. veebruaril kell 14.00 
on oodatud kõik Saue valla 

emad-isad ja lapsed 

Vastlapäeva perepäevale 
Veskitammi Kultuurikeskusesse

Toimuvad erinevad võistlused ja mängud, 
lume korral laseme võidu liugu. 

(Kui on veel lumi maas, palume kaasa võt-
ta kelgud või suusad ja kui pole lund, 

siis võtke kaasa rulad ja rulluisud). 

Teid ootavad külalised. 

Süüa saab ja juua ka sooja teed!!! 
Soovijatel võimalus ratsutada


