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Koduvald
Saue valla sõnumileht

Austatud vallarahvas
Jällegi on aastaring ootamatult
kiirelt mööda saanud ja aasta
uus- numbrimärgiga 2008, on
alanud.
Kui vaadata eelmisele aastale Eesti
riigi seisukohalt, siis see, nagu mitmed
eelmisedki, oli hea aasta. Kõik läks
ülesmäge- majanduse kasvutempolt
olime jälle tiigrinahas. Kinnisvara hinnad
muudkui tõusid ja tuhanded elanikud
kolisid uutesse kodudesse.
Ka meie vallas läksid asjad hästi. Kogu
riigi majandusedu on ju meie kõigi ühispingutus, kuhu oma tähelepanuväärse osa
on andnud ka kohalikud omavalitsused.
Elanike arv meie vallas kasvab kiirelt,
milles on oma osa ka uusasunikel. Iive
on positiivne, nii et elame veel.
Kui eelmistel aastatel ehitasime
Laagrisse, kui valla keskusesse uue
spordihoone ja 6-klassilise kooli, siis elu
nõudis enamat. Pole ju õige meie kasvavat noorsugu alates 7.klassist suunata
pealinna kooliradadele. Samuti nappis
ja kahjuks ikka veel napib lasteaiakohti.
Mõeldud-tehtud. Volikogu, kelle kätte
on rahva poolt usaldatud valla rahakott,
võttis vastu otsuse teha Laagri koolile
juurdeehitus 3 täiendava klassi näol.
Samuti võeti vastu otsus rajada Laagrisse
ka 120-kohaline lasteaed meie kõige
väiksemate ilmakodanike tarbeks.
Mõlemad ehitised valmisid 2007.aasta
sügisel olemasoleva kompleksi juurde.
Oh seda rõõmu ja „pärisperemeeste” ehk
lapsukeste kilkeid avamisel. Peab ütlema,
et ka vallaisade suurim rõõm on näha
sära meie tulevase põlve silmis, kui tor-

matakse tarkust taga ajama ja mängulusti
saama. Nüüd võib siis öelda, et Laagris
on võimalik põhiharidus saada päris oma
individuaalprojekti järgi ehitatud koolis, mis annab silmad ette nii mõnelegi
teisele.
Suurt rõõmu teeb meie rahva kultuurilembus. Inimeste initsiatiivil tegutsevad
kultuuripõllul mitmed MTÜ-d, kus
rahvas oma vabal ajal kultuuri ja kunsti
arendab. Edukaks näiteks on Vanamõisa
MTÜ, kes korraldab huvitavaid kultuuriüritusi. Ka memmede-taatide kultuurielu käib täie hooga. Ei oskagi öelda,
kes on parim, sest olgu see „Sügis”,
„Pihlamari” või „Hüüru Sügiskuld”- kõik
toimetavad täie innuga.
Mulle pakkus eelmisel aastal ka
rahuldust, et suutsime aasta viimases
volikogus 2008.aasta eelarve vastu võtta.
Tulude maht 124 517 000 krooni, kulude
maht 127 730 000 krooni ja finantseerimistehingute üldmaht 3 213 000 krooni.
Seega, eelarve on tasakaalus.
Eriti hindan selles volikogu üksmeelt
ja koostöövalmidust. Ainult üks volinik
oli eelarve vastu. On heameel, et tulistes
vaidlustes leiti siiski üksmeel. Ei aja ju
volinikud ükski omi asju ja huvisid- tähtsaim eesmärk on ikka kogu valla, kui
terviku käekäik, mis leiab läbi eelarve
lahenduse.
Aasta 2008 on meile kõigile eriliselt
tähtis- tähistab ju Eesti riik oma 90-ndat
sünnipäeva. Leiame siis oma igapäevastes tegemistes veidi aega ja mõtelgem
oma riigi loomise ja algusaastate peale.
Pidagem kalliks meie riigile vabaduse
toonud kangelaste au. Aga ühtemoodi

Eesti põllumajandus on tõusuteel
2007. aasta oli taasiseseisvunud Eesti kõige
edukam põllumajandusaasta.
Arvutused näitavad, et
põllumees sai kuni kolme
aasta kasumi.
Eesti teravilja toodang ulatus 905 000
tonnini 2006. aasta 680 000 tonniga
võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad
on 60-100% kõrgemad kui mullu. Ka
piima kokkuostu hind on keskmiselt 1
krooni võrra kõrgem. Kokkuostuhindade
reaalkasv ületab inflatsiooni ja selle
põhjuseks on maailma rahvastiku jätkuv
suurenemine koos toidupuudusega kolmandates riikides, üleujutused, ikaldused
ja põuad tööstusriikides ning bioenergia
sektori täiendav nõudlus taastuvatele
toormetele. Mõnevõrra keerulisem on
olukord sea- ja linnuliha tootjatel, kes
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Head soovid alanud
aastaks vallavalitsuse
ametnikelt
Sära silmisse, et õnn näeks tulla ja
tarkust, et õnne ära tunda!
jurist Marju
Raudseid närve ja pikka meelt!
vallasekretäri abi Elin
Külma-külma talve, sooja-sooja suve,
vallast võsa maha ja prügi mäele!
abivallavanem-arendusnõunik Mikk

tuksus siis eesti süda ja tuksub ka nüüd
oma riigi hüvanguks. Hoiame ja kaitseme
oma maad ja rahvast ja hoidkem kokku,
siis oleme tugevad.
Kohe-kohe on algamas roti aasta.
Tähetargad ennustavad selleks aastaks tugevat majanduslangust, hindade tõusu ja
poliitilisi segadusi. Kahjuks tuleb tõdeda,
et isegi ilma ennustamata me juba
kogeme seda. Kuid mis kõige tähtsamhoidkem pea püsti ja püüdkem säästliku
eluviisiga sellele vastu astuda. Teame ju,
et pärast äikest ja tormi tuleb särav päike,
sinine taevas ja jälle on kõik hästi.
Lubage teile, kallis vallarahvas juba
alanud aastaks soovida tugevat tervist,
õnne teie peredele ja ikka tugevat usku
iseendasse.
Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees

Edendamise Sihtasutuse kaudu on lisaks
võimalik teenindada maaettevõtlust
kuni 600 miljoni kroonise laenude ja
kasutavad teravilja söödaks, sest liha
1,5 miljardi kroonise riiklike garantiide
kokkuostuhinnad ei ole tõusnud.
portfelliga. Põllumajandusministeeriumi
Rõõmustav on see, et Euroopa põlkaasabil loodame järgmisel aastal saada
lumajanduspoliitika toob Eesti põlsuuremat selgust ka maareformi lõpetlumajandusse aastatel 2007-2013 ca 30
amise osas. Hetkel on põllumajanduses
miljardit krooni abirahasid: sellest 13,5
ligemale 140 000 ha sellist põllumaad,
miljardit krooni otsetoetusi, 14,4 miljar- mis on koormatud kas ajutiste maakasutuslepingute, ajutiste rendilepingute
dit krooni maaelu arengukava (MAK)
raames jagatavaid toetusi ja 1,662 miljar- või kasutusvaldustega. Novembri lõpus
andis Euroopa Komisjon heakskiidu Eesti
dit krooni kalandustoetusi. Põllumajanmaaelu arengukavale, mille rakendadus ja maaelu on Isamaa ja Res Publica
miseks peab põllumajandusministeerium
Liidu üks prioriteete ning seepärast on
järgmise aasta eelarves suurendatud EL-i välja töötama üle kolmekümne erineva
määruse. Need meetmed ja abirahad ei
otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti
riigi eelarvest koguni 250 miljoni krooni suunata ainult põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks vaid on mõeldud
võrra - s.o. liitumislepingus lubatud
kogu maaelu arendamiseks.
maksimumini.
Kurtmise ja hädaldamisega loome
Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistamise meetmete raames jõuab Eesti
maaelule negatiivse maine ning peletame
küladesse järgmisel aastal ca 860 mln
noored maalt eemale. Seepärast on põlkrooni MAK-i toetusi. Koos LEADER
lumajandusministeerium orienteeritud
programmiga isegi rohkem. Maaelu
lahenduste otsimisele ning soovime Eesti

Meeldivat, edukat, lustlikku ja hakkamist täist uut aastat!
pearaamatupidaja Aino
Õnne- õnn teeb inimese ilusaks, targaks, töökaks ja enesekindlaks!
sotsiaalnõunik Mare
Mõistlikku meelt, optimistlikku olekut, taiplikkust, tarkust ja hingerahu!
vallasekretär Edith
Kõigile palju armastust ja sõpru!
raamatupidaja Marina
Südamesoojust!

hooldustöötaja Laine

Sõbralikke ja südamlikke kaaslasi
elus ja töös, rikkamat riiki, paksemat
rahakotti!
ehitusdokumentide spetsialist Anne
Edukat majandusaastat!
ehitusnõunik Kalle

maaelule anda optimistlikuma ja nooruslikuma näo. Olen kindel, et koostöös
põllumeeste ja maarahvaga suudame
Eesti maaelu pöörata tõusuteele. Loodan,
et 2007. aasta oli Eesti põllumajanduse
„kuldajastu“ esimene aasta ning meil on
põhjust rõõmustada ka järgmistel aastatel.
Teguderohket uut aastat kõikidele
peredele.
Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister
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Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus
– parim Eestis!
EAS, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Siseministeerium
Pärnus tunnistasid 2007. aasta parimaks
maakondlikuks arenduskeskuseks Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (edaspidi
HEAK).
Eesti maakondlike arenduskeskuste
võrgustikku kuulub 16 organisatsiooni
- igas maakonnas on arenduskeskus ning
Tallinnas Ettevõtlusamet. Maakondliku
arenduskeskuse ülesandeks on ettevõtjate, MTÜ-de ja kohalike omavalitsuste
tegevus- ja projektialane nõustamine, sh
Euroopa Liidu ning kolmandate riikide
(n: USA, Norra) toetused. Võrgustikus
töötab ca 90 nõustajat ja toimub igaaastaselt üle 10 tuhande otsenõustamise,
millele lisandub veel telefoni ja e-maili
teel saadavad vastused.
“Maakondlikud arenduskeskused on
EASile tugevad partnerid maakondades
nii ettevõtjate, MTÜde kui ka kohalike
omavalitsuste nõustajatena ning toetusprogrammide alase info vahendajatena
taotlejatele,” iseloomustas maakondlike
arenduskeskuste tähtsust EASi juhatuse
liige Ülari Alamets.
Parima maakondliku arenduskeskuse
valiku kriteeriumiteks olid: nõustamiskordade arv, nõustamisprojektide arv,
teostatud koolituste arv, koolitustel osalenud inimeste arv, läbiviidud väikeprojektide arv, kliendi tagasiside-uuringu
tulemused, klientide hinnang keskuse
mainele maakonnas, rahastatud taotluste
arv, proaktiivsete tegevuste arv.
Huvi HEAK´i kodanikeühendustele
suunatud koolituste vastu on sedavõrd
suur, et koolitusgrupid täituvad tihtipeale
paari päeva jooksul. Eelis on aga neil
MTÜdel, kes on avaldanud soovi olla
keskuse infolistis, sest nemad saavad
koolitusteated kätte esimestena. Listiga
liituma oodatakse aga hea meelega kõiki
ühendusi.
Alates 2008. aasta algusest on jälle
avatud mitmed kaasfinantseerimisvoorud
Euroopa Liidu struktuurifondidest. Selles
osas tasub kindlasti vaadata infot kodulehelt www.hedc.ee. On ju tugev tunne
saada nõustamist Eesti parimast nõustamiskeskusest
Kaupo Reede
HEAK juhataja

Igas asjas ei tule näha tonti ehk
hirmul on suured silmad!
Soojus ja elekter on meile
kõigile vajalikud, kuid
energiapuudus kollitab pea
kõiki maailma rahvaid.

Ja ei jää sellest murest kõrvale ka
Saue valla elanikud. 1. jaanuaril 2007
elas meie planeedil 6 589 115 092 inimest ja elektrit tarbiti ligikaudu 15 000
TWh aastas. Aastal 2030 elab maailmas
8,2 miljardit inimest ja elektrinõudlus
kahekordistub (kuni 30 000 TWh-ni
aastas). Eriti oluliselt mõjutab energeetikat majanduse plahvatuslik areng
Hiinas ja Indias. Olukord Eestis muutub
eriti keeruliseks 2015. aasta lõpus, mil
Narvas vastavalt Euroopa Liidu nõuetele
tuleb sulgeda sealsed vanad tolmpõletuskatlad. Praegune Narva jaamade genereeriv võimsus on 2100 MW, millele
lisanduvad Iru elektrijaam (150 MW),
Kohtla-Järve (45 MW), tuulikud (35
MW) ning hüdrojaamad ja muud energiaallikad 40 MW. 1. jaanuaril 2016 on
Narva jaamadest saadav võimsus vaid
400 MW ja kui lisaks praegu renoveeritud kahele blokile aastail 2011 ja 2012
lisandub veel kaks uut blokki, siis pisut
üle 1000 MW. Kuidas aga kaetakse
puudujäävad võimsused, selleks pole
vabariigi valitsusel ja energiajuhtidel
isegi arvestatavat plaani.
Tänu stabiilsele põlevkivienergeetikale on Eesti seisund elektri tootmise
ja jaotamise osas seni olnud hea, kuid
saastemaksude karmistamine nõuab
põlevkivienergeetikale alternatiive,
eeskätt taastuvenergeetika vallast.
Kahjuks on Eesti alternatiivenergeetika
võimalused piiratud ja kallid. Näiteks
on sombuses Eestis päikesekiirguse
otsene kasutamine väheperspektiivne ja
kallis. Hüdroressursid on Eestis peaaegu
olematud, pealegi tingib väikeste hüdrojaamade rajamine suurt kalamajanduslikku ja keskkonnakaitselist kahju.
On väidetud, et mõnesajale ruutkilomeetrile paigutatud kaasaegsed tuulikud
võiksid katta kogu Eesti elektrienergia
vajaduse, mis on populistlik ja vastutustundetu lubadus. Tuult on hooti ja

tuulejaamad vajavad “silumiseks” suuri
täiendavaid energiaressursse, milleks
baastootmist kindlustavad põlevkivija tuumajaamad ei kõlba. Kompensatsioonijaamad baseeruvad peamiselt
gaasil, mis oluliselt suurendaks meie
majanduslikku ja poliitilist sõltuvust
Venemaast. Pealegi on tuulegeneraatorite ehitamine väikse tootlikkuse juures
kallis, mistõttu tuuleenergia on üks kallimaid energialiike üldse.
Hiljuti avaldasid soomlased võrdlevad
andmed baaselektri hinna kohta Soomes
(euro/MWh), mille kohaselt kõige
odavam on tuumaenergia – 25, 9 (sellest
kütus 3), gaasil on see 45,0 (kütus 35,9),
kivisöel 34,4 (kütus 17,6), turbal 35,9
(kütus 18,89, puidul 51,2 (kütus 30,8) ja
tuulel 45,5. Tuumareaktori-test toodetakse praegu 16% maailma tarbitavast
elektrienergiast, Euroopas ligikaudu
kolmandik, Prantsusmaal ja Jaapanis
ligikaudu 80%. Maailmas on installeeritud 443 äriotstarbelist tuumareaktorit koguvõimsusega umbes 370 GW.
Aastaks 2025 suureneb see vähemalt
100 GW võrra. Praegu on ehitamisel 24
uut reaktorit. On selge, et ilma tuumaenergiata ei pääse ka Eesti. Leedulastega
koostöö ei suju, sest tegu on ebakorrektsete äripartneritega ning jaam ei
valmi meile kriitiliseks ajaks. Soomlaste
viienda tuumajaama võimsused on
juba jaotatud ja kuuenda jaama ehitust
pole veel paberilgi. Seetõttu on ainsaks
reaalseks teeks ehitada oma tuumajaam.
See võiks olla võimsusega 1000 MW
ja paiknema peaks see kohas, kus on
suur elektri- ja soojatarve, seega Tallinna lähedal (kas Maardus või Paldiskis) või Kirde-Eestis (näiteks Sillamäe
lähikonnas). Esialgu oleks mõeldav ka
väiksema, 600 MW võimsusega jaama
ehitamine, millele hiljem lisanduks teine
samalaadne.
Kui me ehitaksime oma tuumajaama,
oleks see täielikult meie kontrolli all
ja pealegi on tänapäeva tuumajaamad ohutud. Tšernobõli kordumine
on välistatud, sest uutes tuumajaamades pole käsitsijuhtimisele üleminek

Kiia külla planeeritakse hobuste hoolduskeskust
Viimaste kuude jooksul Eesti
meedias avaldatud artiklid
hobuste hoolduskeskuse
rajamisest Saue valda
on sisaldanud väärinfot.
Keskuse asupaigaks ei ole
mitte Tuula, vaid Kiia küla,
arendatava maalapi suuruseks
on 25 ha asemel vaid 1,5
ha ja ebatõenäoline on ka
ehitustegevuse algus juba 2008.
aasta suvel.
MTÜ PETS juhataja Lara Larsen on
väärkoheldud hobustele Saue valda
hoolduskeskuse rajamisest rääkides avaldanud lootust, et kopp lüüakse maasse
juba sel suvel. Saue valla abivallavanem
Tiit Talvi on veendunud, et nimetatud
tähtaeg on ennatlik. Konkreetsel 1,5 hektarilisel maaüksusel Lajuri 1, mis asub
Kiia külas, on 2006. aasta augustis küll

algatatud detailplaneering, aga edasine
planeerimisprotsess on jäänud tegemata.
“Vallavalitsusele pole esitatud detailplaneeringu eskiislahendust, sõlmimata on
vallavalitsuse ja arendaja vaheline leping, mis annaks arendajale õiguse üldse
detailplaneeringut koostama hakata,”
selgitas Talvi, kes on hämmeldunud korduvate meediakajastuste üle, olukorras,
kus vallaga ei ole peale detailplaneeringu
algatamist pooleteise aasta jooksul ühendustki võetud.
Tema sõnul on suhteliselt ebatõenäoline, et planeerimisprotsess vastavalt
Larseni kavale luua Kiia külla loomapidamiskompleks hobustele, lisaks koerte
hotell ja loomakliinik, saaks menetletud
nii lühikese aja jooksul.
Tegemist on Talvi kinnitusel arendusprojektiga, mis asub Saue valla
üldplaneeringu järgi miljööväärtuslikus
piirkonnas, millel on omad piirangud.
Kuna arendaja ei ole tänase seisuga
esitanud vallavalitsusele konkreetset

kava, mida planeeritakse maaüksusele,
on raske hinnata, kas on tegemist projektiga, mis vajab eraldi veel ka keskkonnamõjude hindamise analüüsi.
“On võimalik, et Larseni kavandatud
programmi elluviimine nõuab valla üldplaneeringu muutmist ja see on omakorda vallavolikogu pädevuses,” selgitas
Talvi.
Ka Larsen ise tõdes, et planeeringuga
seotud tegevused on senini projekti jaoks
rahataotlemise kõrval jäänud unarusse,
aga kinnitab, et on valmis ehitusdokumente vastavalt seadusele ajama hakata.
Juba veebruarikuu alguseks on Larsen
lubanud vallavalitsusele detailplaneeringu eskiisi üle anda, et alustada korrektset
planeerimisprotsessi.
“Kui vajalikud dokumendid on vallavalitsusele toimetatud, alles siis saame
kaaluda, milliseid toiminguid on vaja
teha,” selgitas Talvi edasisi tegevusi.
Koduvald

võimalik. Tuumajaam annaks meile
vajaliku baasenergia ja teised energialiigid kataksid tippkoormused. Maailma
uraanivarud on väga suured ja toorme
puudust pole vaja karta. Inimesi hirmutatakse tuumajäätmetega, kuid need
viiakse silikaatgraanuliteks, pannakse
vask- ja teraskonteineritesse, seejärel
valatakse betooni ja maetakse kas paksu
savikihti (nagu Venemaal) või graniiti
(nagu Soomes), kus nad võivad rahulikult olla tuhandeid aastaid. Pealegi on
tekkivad jäätmete kogused väikesed.
Näiteks Prantsusmaa toodab aastas
inimese kohta 2500 kg tööstusjäätmeid,
100 kg neist on mürgised ja vaid alla 1
kg on “tuumajäätmeid”. Viimastest 100
g on pikka aega radioaktiivsena püsivaid
jäätmeid ning kõigest 10 g kõrge aktiivsusega jäätmeid inimese kohta.
Miks ma sellest kõigest kirjutan just
Saue valla elanikele? Keegi ei kavatse ju
tuumajaama tuua teie valda. Kuid alles
hiljuti oli vallas suur ja veel praegugi
mitte vaibunud tüli seoses AS Steri
steriliseerimistehase käikulaskmisega.
Viimane oli väike ja üsna ohutu nii
inimestele kui ka keskkonnale. Kuid
elanike halb informeeritus põhjustas
suure paanika ja hoidis elevil kogu
vabariigi meediat. Allakirjutanu loodab,
et Steri probleem on nüüd lõplikult
lahenenud ja Saue valla elanikud hakkavad hoolega uurima, kuidas tulevikus
saada oma kodudesse elektrit odavalt
ja ohutult. Tuumaenergia-alane diskussioon Soomes oli pikk ja põhjalik. Kuid
loomult ettevaatlik soome rahvas valis
sellise tee. Loodame, et õige tee valib
ka Saue valla rahvas ja Steri taak teda
enam ei koorma. Soovin kõigile valla
elanikele vastavateks rahumeelseteks
diskussioonideks palju edu ja ühtlasi ka
seda, et valgust ja soojust jätkuks teile
kodudesse paljudeks aastakümneteks.
Anto Raukas
Eesti Teaduste Akadeemia
Energeetikanõukogu liige

Lara Larsen MTÜ-st PETS kavandab Kiia külla Lajuri 1 maaüksusele
väärkoheldud loomadele, sealhulgas
hobustele ja koertele, hoolduskeskust.
2008. aasta riigieelarvest eraldati
Siseministeeriumi poolt Larseni sõnul
projekti jaoks ka 1 miljon krooni.
Kogu kompleksi kogumaksumuseks
nimetas Larsen ca 7-10 miljonit
krooni, täiendavad summad loodetakse
saada europrojekte kirjutades.
Larseni kinnitusel ei ole tema jaoks
tegemist äriprojektiga, vaid teda on
kannustamas soov abistada loomi. Ka
on ta igakülgselt valmis koostööle
kohaliku kogukonnaga. “Kindlasti
hakkame kohalike põllumeeste käest
ostma heina, saame anda majapidamistesse sõnnikut, võimaldame vallarahva käsutusse maneeźe, et erinevaid ürituse läbi viia,” kirjeldas Larsen
koostöö võimalusi. Ka usub Larsen,
et kompleksi tarbeks tuleb tulevikus
naabermaatükke ostma või rentima
hakata, sest olemasolev krunt katab ära
vaid hoonete jaoks vajaliku pinna.
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Uued töötajad Saue
Vallavalitsuses
Raamatupidaja Elena Epner
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Võsalõikurid: “Inimesed
tänavad lausa kättpidi”
Detsembri lõpus alanud
võsalõikusaktsioon Saue
vallas on leidnud kohalike
elanike heakskiitu ja lisaks
puhtamale koduümbrusele
saavad soovijad suurematest
puudest omale ka tasuta
ahjuküttematerjali.

10. 12. 2007.a alates töötan Saue Vallavalitsuses raamatupidajana.
Olen sündinud ja kasvanud Kiviõli
linnas. Põhihariduse sain Kiviõli I
Keskkoolist ja keskerihariduse koos
veterinaaria erialaga Väimela Näidissovhoos Tehnikumist. 1991.a lõpetasin
tehnikumi ja asusin tööle Viru-Maidla
kolhoosi veterinaariks. 1992. a kolhoos
lagunes ja ma läksin õppima raamatupidamist Kohtla-Järve Kommertskooli.
1996.a alustasin töökogemust raamatupidajana ja olen seda kuni tänaseni
praktiseerinud. 1999.a kolisime perega
Sauele ja peres kasvab kaks last.
2005. a asusin uuesti oma teadmisi
täiendama Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis raamatupidaja erialal ning õpingud on veel pooleli.
Keskkonnaspetsialist Madli Olem

Vallavalitsuse poolt avalike teede
ääres või muudes vajalikes kohtades
tehtavad võsaraietööd jätkuvad ka
jaanuarikuus. Detsembrikuus jõuti
korrastada Laagri-Harku kergliiklustee
äär ning Vana-Pääsküla jõesilla ümbrus
ning alustati töid Ääsmäel ja Kotka tee
ääres.
“Pole vist aastaid siinkandis võsa
lõigatud,” nendib Peeter Maźnik
võsalõikamisfirmast töö mahtu hinnates.Teeäärsetes kraavides rassivad
mehed varavalgest pimeda saabumiseni, kuni silm veel seletab, lõunatki
peetakse kaasavõetud võileibade ja
teetermosega otse kraavikaldal.
Kuigi võsalõikusega kaasnev saagide
undamine tekitab omajagu lärmi, pole
Maźniku sõnul keegi pahandama küll
tulnud. “Otse vastupidi, peatatakse
mööda sõites auto kinni, kiidetakse
mehi ja uuritakse kas ikka see või teine
tänav ka tööde nimekirja on mahtunud,” toob mees näite.
Majade juurest päris umbropsu kogu
võsa maha ei võeta, enne ikka uuritakse majaomanike käest, et kas sobib.
“Üks pererahvas just palus, et vastselt
istutatud sireleid aia tagant maha ei
tõmbaks, et need sinna tee pealt tuleva
tolmu kinni püüdmiseks spetsiaalselt
istutatud,” ütleb Maźnik. Suuremad
puud lõigatakse kohe ka halgudeks

ja nii saavad soovijad omale talveks
tasuta ahjupuud.
Võsalõikurite tööd hindab Maźnik
üsna raskeks ja kinnitab, et ega häid
mehi selle töö peale naljalt leiagi. Vesises võsas müttamine on nõudnud juba
mitmekordset kummikute lappimist,
sest oksad on teravad ja kraavipõhjas
vedelemas igat masti sodi. “ Parematel päevadel toome ikka mehekõrguse
hunniku nodi kraavist välja,” kirjeldab
mees. Kümnete kaupa autorehve, vanu
külmkappe ja televiisoreid, isegi üks
vettinud käekott koos dokumentide
ja rahakotiga on leitud ja vallamajja
omanikku ootama saadetud.
Lepingud näevad ette võsalõikuse
jätkumist terves vallas kuni märtsi
lõpuni. Maźnik lubab teha meestega
korraliku tööd, sest esiteks teevad vallasaksad igapäevaselt objektidel tiiru
peale, aga ka sellepärast, et nihverdada
pole mehe sõnul lihtsalt mõtet, jamad
tulevad lõppude lõppuks ikka päevavalgele.
KOduvald

Olulisemate objektidena on talvel
kavas järgmised tööd:
1.Võsaraie jätkamine ja lõpetamine
Ääsmäe külas;
2.Pilliroo tn äär;
3.Nõlvaku tn lõpp;
4.Koidu elurajooni kergliiklustee äär;
5.Väiksemate kohalike teede ääred
Hüüru, Tuula, Vatsla, Valingu, Vanamõisa külades

Tööd Saue Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistina alustasin 2. jaanuarist
2008.
Olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia
halduskorralduse eriala. Õppimise
käigus läbisin ka kolm praktikat: Saku
Vallavalitsuses, Siseministeeriumis
ja Andmekaitse Inspektsioonis. Neist
viimasesse jäin peale Sisekaitseakadeemia lõpetamist ka tööle.
Saue vallas hakkan tegelema heakorra, turvalisuse ja jäätmemajanduse
küsimustega ning järelevalvega. Kuna
keskkond on Saue vallas hetkel väga
aktuaalseks teemaks kujunenud, just
jäätmemajanduse valdkonnas, siis annan endast kõik, et praegust segadust
tekitavat olukorda paremuse poole viia
ja et Saue valla elanike keskkonnateadlikust tõsta.

Saue Vallavalitsus tänab ja kutsub
edasisele koostööle!
kõiki valla prügistatud alade kaardistamisele kaasa aidanud
aktiivseid vallaelanikke! Suur aitäh Teile! Kevadel ootab vallavalitsust tõsine töö.
Saue valla saame Harjumaa kõige heakorrastatumaks vallaks
muuta ainult kõigi vallaelanike kaasabil. Sellepärast andke
kohe vallavalitsusele teada, kui näete midagi silma riivavat,
olgu selleks näiteks:

TÖÖ KÄIB:
detsembri
lõpus sai
Peeter Maźniku
valvsa pilgu all
võsast puhtaks
Kotka tee
äärne piirkond

·
·
·
·
·
·

maha loobitud prügi
häiriv võsa
kustunud tänavalamp
soditud või puuduv tänavasilt
auk teekattes
mistahes muu silma riivav „asi“.

Ootame ka Teie ettepanekuid, kuhu oleks vaja paigaldada
täiendavalt avalikke prügikaste.
Teie infot ja ettepanekuid oodatakse
telefonidel 654 1152, 654 1130, 654 1158
või e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

Muutused vallalehes
kroonika avaldamisel
Alates jaanuarist 2008 ei ilmu
vallalehes enam eakate ja
kõige pisemate vallakodanike
õnnesoove ega teateid
siitilmast lahkunute kohta.
1. jaanuaril 2008 jõustusid uued
seadusemuudatused- kehtima hakkas
isikuandmete kaitse seaduse uus redaktsioon ning muudatused on sisse viidud
ka avaliku teabe seadusesse, mis seavad
piirangud traditsioonilisele õnnitlusterubriigile vallalehes. Seadusekohaselt on
isikuandmeteks ka isikunimi ja sünniaeg
ning nende andmete avaldamise eelduseks on isiku nõusolek.
Seega ei ole vallavalitsusel enam õigust
omal initsiatiivil avaldada ei sünni- ega
surmateateid. Samas on ilmselt suur hulk
inimesi, kes nende teadete vastu huvi
tundsid ja kes heameelega leiaksid vastava rubriigi vallalehest ka edaspidi.
Mida teha?
Lahendus on tülikas, aga olemas.
Nimelt peame paluma kõikidel eakatel kellel tulemas 70. ja 75. juubel, ja
ka kõikidel hällipäevalistel alates 80.
eluaastast, vallalehe toimetusele märku
anda oma nõusolekust sünnipäevade
kajastamiseks-avaldamiseks vallalehes.
See nõusolek peab olema kirjalik ja selle
esitamise õigus on ka ametlikul hooldajal
ja eestkostjal.
Vastsündinute puhul palub isikuregistripidaja kõikidelt vastsetelt vanematelt,
kes lapse sündi vallamajja registreerima
tulevad, nõusolekut sünni äramärkimiseks vallalehes.
Kuna lapse sündi on võimalik registreerida ka väljaspool Saue vallamaja, siis
peaksid emad-isad saatma Koduvalla toimetusse teate oma nõusolekust kajastada
pisipere juurdekasvu vallalehes.
Teateid lahkunute kohta saame avaldada juhul, kui omaksed surma registreerima tulles selleks kirjaliku nõusoleku
annavad.
Vallalehe toimetusega saab ühendust
võtta telefonil 654 1156 või e-postil
koduvald@sauevald.ee või Veskitammi
4, Laagri. Telefonitsi saab infot juurde
küsida, aga nõusolekud peavad olema
siiski kirjalikud.

Avalik detailplaneeringu väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab, et
11.01.2008 kuni 25.01.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4 Alliku
küla Kurra VII ja Põlde I kinnistute
(katastritunnustega 72701:002:0550
ja 72701:002:0832) detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kinnistute pindalaga kokku
1,56 ha maasihtotstarbe muutmine
elamumaaks, kinnistute jagamine kolmeks elamukrundiks ja üheks teemaa
krundiks ning ehitusõiguse seadmiseks kolme ühekorteriga väikeelamute
tarbeks.
Planeeritavad elamukrundid on alates
5000 m². Elamu lubatud suurim kõrgus
on 9,0 m ja abihoonel 5,0 m. Detailplaneeringu koostajaks Harju Projektbüroo, töö nr 07-07PR
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Ametnik annab nõu: Mida

peaks kodanik
veel teadma jäätmete sorteerimisest
Vastavalt jäätmeseadusele on
1. jaanuarist 2008 keelatud
sortimata jäätmete ladestamine
kõikidesse prügilatesse.

Sorteerimata jäätmete toimetamisel
prügilasse kohaldatakse kümnekordset
saastetasu. Prügi tekitajale tähendaks see
2-3 korda suuremat prügiarvet. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast on
siinkohal üle räägitud veel kõik olulised
nõuded, mida elanikud ja korteriühistud
arvestama peavad.
Mida peab sorteeritult koguma?
Pakendid- jogurti-ja võitopsid,
õli,-ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid,
plastnõud ja karbid jm plastpakendid,
värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid,
toidu-ja joogipakendi metallkaaned jakorgid, konservikarbid, kiletatud kartongist mahlapakendid jm.
Paber ja papp- ajalehed, ajakirjad,
kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberis ja papist kaustikud, trükiga
ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud, pappkastid- ja
karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad
paberpakendid.
Aia ja pargijäätmed ning biolagunevad jäätmed- niidetud rohi, kokkuriistud
lehed ja okkad, rohimisjäätmed, toidujäätmed, õunasüdamed, banaani- jms
koored, munakoored, kohvi-ja teepuru,
paberlinikud, keemiliselt töötlemata (immutamata, värvimata, lakkimata) puidu
jäätmed (laastud, saepuru).
Ohtlikud jäätmed- patareid, akud,
autorehvid, vanad värvid, lahustid ja õlid,
ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid jms.
Ülejäänud siin nimetamata jäätmed:
nt kütmisel tekkiv tuhk, hügieenitarbed,
katkised ja kasutuskõlbmatud jalanõud,
riided, nõud ja muud tarbeesemed, väga
määrdunud pakendid jms- võib panna
segaolmejäätmete konteinerisse.
Mida peab tegema korterelamu elanik ja ühistu?
Kortermaja elanik peab liigiti koguma
pakendeid, paberi ja papijäätmeid, oht-

likke jäätmeid ning hiljemalt alates 1.
jaanuarist 2009 (st järgmisest aastast) ka
biolagunevaid jäätmeid.
Ühistu peab oma territooriumile paigaldama paberi- ja papijäätmete konteineri
ning hiljemalt 1. jaanuarist 2009 ka biolagunevate jäätmete konteineri. Loomulikult võib biolagunevate jäätmete konteineri paigaldada ka varem ja harjutada
sellega inimeste sorteerimisharjumust.
Samuti on ühistul kohutus korraldada
oma krundil tekkivate aia- ja pargijäätmete eraldi kogumine. Kuna üldjuhul on
tegemist hooajaliselt tekkivate jäätmetega, siis tuleks need viia spetsiaalsele
orgaaniliste jäätmete ladustusplatsile,
lähim asub Nõmme linnaosas Rahumäe
surnuaia taga Rahumäe tee 5A.
Pakendid viib kortermaja elanik ise
pandipakendite puhul taarapunkti ning
muude pakendite puhul avalikku pakendikonteinerisse. Ohtlikud jäätmed tuleb
koguda muudest jäätmetest eraldi ning
toimetada Pääsküla jäätmejaama (Raba
tänav 20, Tallinn) või muusse ohtlike
jäätmete kogumispunkti.
Mida peab tegema eramu või ridamaja omanik?
Eramu omanik peab liigiti koguma
pakendeid, paberi ja papijäätmeid, ohtlikke jäätmeid ning aia- ja pargijäätmeid.
Hetkel ei ole nõuet, et eramu omanik
peaks hankima endale eraldi paberi- ja
papijäätmete või mõne muu jäätmeliigi
mahuti. Liigiti kogutud pakend tuleb
viia pandipakendi puhul taarapunkti ning
muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Paber ja papp tuleb viia
avalikku paberi- ja papikonteinerisse
ning ohtlikud jäätmed tuleb koguda
muudest jäätmetest eraldi ning toimetada
Pääsküla jäätmejaama (Raba tänav 20,
Tallinn). Vald peab läbirääkimisi AS-ga
Cleanaway, et ka Saue vallas rakendada
nn „kogumiskoti teenust”. See tähendaks
seda, et prügivedaja annab eramu omanikule vastava kilekoti, kuhu saab panna
pakendijäätmed. Kindlaksmääratud päevadel viiakse täidetud kotid ära. Teenus
on mõeldud eramajade omanikele.
Aia- ja pargijäätmed tuleb komposteerida oma kinnistul või kui seda ei
soovita ja/või jäätmete kogus on suur,

tuleb need toimetada avalikule komposteerumisväljakule. Lähim neist asub
Nõmme linnaosas Rahumäe surnuaia
taga Rahumäe tee 5A.
Kevadel korraldab Saue Vallavalitsus
ka ohtlike jäätmete kogumisringi, see
on mõeldud eeskätt valla hajaasustusega
aladele. (Hüüru, Kiia, Tuula, Maidla,
Aila jne)
Kasutage Pääsküla jäätmejaama!
Saue vald on sõlmimas lepingut Tallinna linna linnaga, mille alusel saavad
vallaelanikud vabalt kasutada Pääsküla
jäätmejaama. Pääsküla jäätmejaam võtab
TASUTA vastu immutamata puitu, metalli, paberit ja pappi, pakendijäätmeid,
vanarehve (kuni 4 tk), elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid, pesumasinad,
arvutid, raadiod jms), kive, lehtklaasi ja
kasutuskõlblikku mööblit ning ohtlikke
jäätmeid. LISATASU eest (295 kr/t) saab
ära anda ehitus ja lammutusjäätmeid (nt
kipsplaadi tükid jms) ning katkist mööblit.
Jäätmejaama haldab AS Ragn-Sells,
jaam on avatud K-R 14.00-19.00, L-P
10.00-15.00. Lisainfot leiab E-posti
aadressil http://www.ragnsells.ee
Mida teevad pakendiorganisatsioonid?
Pakendiorganisatsioonid- MTÜ Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon- on kohustatud paigaldama
piisaval hulgal pakendikonteinereid ja
neid tühjendama. Ettepanekud pakendikonteinerite asukohtade osas palume
saata vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile.
Mida teeb Saue vald?
Valla kohustuseks on jäätmekäitluse
tingimuste sätestamine valla jäätmehoolduseeskirjas, korraldatud olmejäätmete
veo rakendamine, avalike paberi ja papi
konteinerite paigaldamine ning inimeste
igakülgne informeerimine.
Saue Vallavalitsus korraldab hetkel valla jäätmekava uuendamist ning
kava koostamise käigus läbiviidaavate
uuringute käigus analüüsitakse jäätmekoguste muutumist ja sorteerimise
ulatust. Lähtudes eeltoodust tehakse

JAANUAR 2008
Avalikud paberi ja papi konteinerid
Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn
Laagri alevik, Nõlvaku 9A (sotsiaalmaja)
Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Maidla küla, seltsimaja juures
Tuula küla, kortermajade juures
Vanamõisa küla, seltsimaja juures
Hüüru küla, mõisa juures
Valingu küla, Puiestee 4
Kiia küla, ridaelamute juures
Jõgisoo küla, seltsimaja juures
Paberit ja pappi võib viia ka
Pääsküla jäätmejaama.

Avalikud pakendikonteinerid
Laagri , Kuuse 26, mänguväljaku kõrval
Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12 juures
Laagri alevik, Sae tn parkla
Laagri alevik, Nõlvaku 11
Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
Hüüru küla, Hüüru mõis
Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
Klaokse elurajoon, Alliku küla
Jõgisoo küla, seltsimaja juures
Aila ja Vanamõisa inimesed võivad pakendeid viia Saue linnas asuvatesse konteineri		
tesse ning Tuula inimesed Keilasse.
Pakendid võib viia ka Pääsküla
jäätme jaama.

kevadeks otsused korraldatud olmejäätmete veo sageduste muutmise vajaduse
osas. Sorteerimise käigus olmejäätmete
hulk väheneb ning võib tekkida vajadus
konteinereid senisest harvemini tühjendada. See otsus aga eeldab tõesti seda, et
elanikud asuvad oma jäätmeid sorteerima
ning olmejäätmete hulka ei jõua pakendeid, biolagunevaid jäätmeid või paberit.
Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et iga
süsteemi rakendamine võtab aega ning
kahjuks on ajakirjanduses antud küsimuse kohta ka väga palju asjatut „müra”
tekitatud. Kõikide jäätmealaste küsimustega palume julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Madli Olemi telefonil
6541152 või e-posti aadressil madli.
olem@sauevald.ee või abivallavanemarendusnõunik Mikk Lõhmuse e-posti
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanem- arendusnõunik

Detsembris registreerus vallaelanikuks rekordilised 109 inimest
Kui keskmiselt saab Saue vald
kuus juurde 40 uut ametlikku
vallakodanikku, siis detsembris
küündis valda elanikuks
registreerujate arv 109-ni.

Jõulukuul potsatas paljude uuselamurajoonide elanike postkasti üleskutse
registreerida end ametlikult vallakodanikuks. Aastalõpu kampaania kandis ka
vilja, valla isikuregistripidaja Lia Krapivini sõnul oli paljudel uuselanikel vallamajja tulles just postkasti saadetud paber
näpus. “Isegi 31. detsembril - viimasel
päeval veel käidi sisse registreerimas,”
meenutas Krapivin.
31. detsember on oluline päev just
seetõttu, et selle päeva seisuga rahvastikuregistrisse kantud Saue valla elanike
järgi saab omavalitsus riigilt tulumaksu,
ja see moodusatab lõviosa kogu vallaeelarvest.
Kuigi kõikide detsembris registreerujate vahel lubas Saue Vallavalitsus loosida välja ka auhindu, loodab abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus, et see

ei olnud siiski peamiseks motivaatoriks.
“Usun, et inimesed siiski mõistavad, et
just sealt tulevad vahendid, et hooldada
teid, maksta toetusi, ehitada lasteasutusi,”
arvab Mikk.
Enim said uusi ametlikke vallakodanikke juurde Alliku küla elanikud,
mõnevõrra vähem registreeriti Laagrisse,
aga ka Ääsmäe, Hüüru, Valingu, Vanamõisa, Vatsla, Jõgisoo Püha külad said
uuselanikke juurde.
Saue Vallavalitsus loosis välja 5 aastapääset Laagri ujulasse ja 1 perepaketi
Livu veeparki Jurmalasse. Loosimise
fortuunadeks olid vallavanem Mati Tartu
ja abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmus.
Protseduuriliselt võeti kõikide detsemb
ris valda registreerunute registrinumbrid,
mis koosnesid kolmekohalisest neljaga
algavast numbrikombinatsioonist. Esimene number “4” oli seega fikseeritud,
teise ja kolmanda numbri pakkusid välja
Tartu ja Lõhmus kordamööda ja vastava
numbri tagant registinimekirjast leitigi

õnnelikud loosivõitjad.
VÕITJAD ON:
Ujulapääse
Peep Sõmer
Aivar Ribelis
Tõnu Püks
Olga Smirnova
Kaili Terras
Perepakett LIVU veeparki
perekond Mandel (Meelis)
Saue Vallavalitsus palub auhindade
kättesaamiseks võtta ühendust abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmusega telefonil 654 1158 või e-postil
mikk.lohmus@sauevald.ee
			

koduvald

Väike Rico ja tema ema
Margot käisid end vallamajas
elanikuks registreerimas 27.
detsembril
Saue vallas
01.01 2007
8020 elanikku
01.01.2008
8459 elanikku

JAANUAR 2008

lk 5 Koduvald

Raieloa andmise kord Saue vallas
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 1
ja “Looduskaitseseaduse” § 45 alusel.
1. Peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Määruse eesmärk ja põhimõtted
(1) Raieloa andmise tingimused ja kord
Saue vallas (edaspidi kord) reguleerib
Saue valla üldplaneeringu järgsel tiheasustusalal puu raieks loa taotlemist, loa
väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.
(2) Korda ei kohaldata puude raiele
kasvavas metsas “Metsaseaduse” tähenduses, kus puude raie toimub vastavalt
“Metsaseaduses” sätestatud korrale.
(3) Puu raie Saue vallas toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel,
mille väljastab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).
(4) Raieluba ei ole vaja taotleda viljapuudele ja alla 8 cm rinnasdiameetriga
puudele, põõsastele, v.a. avalikel haljasaladel kasvavatele viljapuudele.
(6) Vallavalitsus võib loa väljastamisel
seada täiendavaid tingimusi raiutud puu
käitlemise (näiteks tuleohtlikul perioodil), puu asendusistutuse korraldamise
ja istutatud puu hooldamise osas, samuti
raie keelamise osas raierahu perioodil.
Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab vallavalitsus.
§ 2. Mõisted
(1) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1)
puu - kõrghaljastuse element,
mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
2)
rinnasdiameeter - puu tüve
läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
3)
raie - puu(de) langetamine;
4)
raieluba - luba, mis annab õiguse
puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
5)
raierahu periood - ajavahemik
lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
6)
asendusistutus - maha raiutava
puu asemele puu või puude istutamine.
2. peatükk
RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE
§ 3. Raieloa taotlemine
(1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja
omaniku nõusolekul. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise
õigustatud subjekt.
(2) Puu raiumiseks esitatakse vallavalitsusele kehtestatud korras raieloa
taotlus (lisa 1), millele lisatakse krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud;
(3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel ka:
1)
ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
2)
korteri- või elamuühistu üldkoos- oleku protokoll või juhatuse otsus,
kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
3)
esindusõigust tõendav dokument,
kui taotluse esitab esindaja;
4)
kaitstava loodusobjekti valitseja
nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
5)
Muinsuskaitseameti luba, kui
raiutav puu asub kinnismälestisel või
muinsuskaitsealal või kinnismälestise

kaitseks kehtestatud kaitsevööndis.
§ 4. Raieloa taotluse menetlemine
(1) Vallavalitsus:
1)
registreerib raieloa taotluse;
2)
kontrollib taotluse vastavust
paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning
puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
3)
kontrollib taotluses esitatud ja
taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt
dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti
vms) ja selgitusi;
4)
hindab kavandatud raie põhjendatust;
5)
korraldab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.
(2) Raieluba väljastatakse või raieloa
taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul raieloa
taotluse lahendamiseks viimase vajaliku
ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.
(3) Vallavalitsus määrab ametniku, kes
menetleb raieloa taotlusi ning väljastab
raielubasid või teavitab taotlejat taotluse
rahuldamata jätmisest.
§ 5. Raieloa väljastamine
(1) Vallavalitsuse poolt määratud
ametnik vormistab raieloa (lisa 2) kahes
eksemplaris, millest üks eksemplar
väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.
(2) Raieluba kehtib ühe aasta väljastamise kuupäevast arvates.
(3) Raieluba väljastatakse tasuta.
(4) Info raie asukoha, puude arvu, loa
väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse
kohta avalikustatakse valla veebilehel.
§ 6. Raieloa väljastamisest keeldumine
(1) Raieloa andmisest võib keelduda,
kui kavandatud raie ei ole põhjendatud,
eelkõige kui:
1) puu on terve ja elujõuline ning ei
ohusta hoonete ja rajatiste struktuure
(vundamenti, seinu, katust);
2) raiuda soovitakse puud, mis on
määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
5) raieloa taotleja on jätnud täitmata
varasema vallavalitsuse poolt määratud
asendusistutuse kohustuse.
(2) Vallavalitsuse poolt määratud
ametnik teavitab raieloa taotlejat raieloa
andmisest keeldumisest ning põhjendab
seda kirjalikult.
3. peatükk
ERITINGIMUSED
§ 7. Tuuleheide ja tormimurd
(1) Tuuleheite ja tormimurru korral
ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata.
Maaomanik või valdaja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude
arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha
esimesel võimalusel avastamise hetkest.
(2) Ametnik fikseerib lõikes 1
nimetatud puu likvideerimise, vajadusel
kontrollides sündmuspaigal olukorra
vastavust kirjeldatule.
§ 8. Raie keelamine raierahu perioodil

Raierahu perioodil võib keelata puu
raiumist ja puistutes raiumist kohtades,
kus on registreeritud pesitsevaid linde.
§ 9. Raiutud puu käitlemine
(1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa
saaja.
(2) Vallavalitsus võib kehtestada
eritingimused raiutud puu käitlemisele,
näiteks keelata raiejäätmete põletamise
tuleohtlikul perioodil või elumajade
ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus
läheduses.
4.peatükk
ASENDUSISTUTUS
§ 10. Asendusistutus
(1) Vallavalitsus võib põhjendatud
juhtudel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.
(2) Asendusistutust ei nõuta kuivanud
puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike või ehitisi ohustavate puude korral.
(3) Puu asendusisutuse korral nõuab
vallavalitsus garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada
määratud ajaks vastav arv puid ning
puude istutuskoht.
(4) Kui asendatud puu hävib 2 aasta
jooksul istutuse fikseerimisest vallavalitsuse poolt, on vallavalitsusel õigus nõuda
samaväärsete asenduspuude istutamist
samasse istutuskohta.
(5) Asendusistutuse asukohad ja istikud
peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele EVS 843:2003 ja EVS 778:2001.
5. peatükk
JÄRELEVALVE
§ 11. Raieloa peatamine ja kehtetuks
tunnistamine
(1) Vallavalitsusel on õigus peatada
raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:
1) taotleja on esitanud tegelikkusele
mittevastavaid andmeid;
2) rikutakse raierahu perioodi;
3) raiutakse raieloale mittekantud puid.
(2) Raieloa peatamisest või kehtetuks
tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse
taotlejat loa peatamise kestvusest.
§ 12. Vastutus
Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse “Looduskaitseseaduses” ja teistes Eesti Vabariigi
õigusaktides sätestatud viisil ja korras.
6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 13 Vormide kinnitamine
(1) Kinnitada raieloa taotluse vorm
(lisa 1).
(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).
§ 14. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. Mai 2004 määrus nr 005
“Saue valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord”.
§ 15. Määrus avaldatakse ajalehes
Koduvald, Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 16. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.
Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees
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Saue Vallavolikogu poolt kinnitatud uus
raieloa andmise kord täpsustab mitmeid
olulisi puude raiega seotud küsimusi.
Alljärgnevalt olulisemad uuendused
võrreldes seni kehtinud korraga.
Vallavalitsus peab raieloa väljastama
kahe nädala jooksul arvates päevast,
millal taotleja esitas vallale viimase
nõutud dokumendi. Raieluba väljastatakse tasuta ja see kehtib ühe aasta
jooksul arvates väljastamisest. Pärast
tähtaja lõppu tuleb taotleda uus raieluba.
Kuna puude raie seaduslikkus võib
naabritel või lihtsalt keskkonnahoidlikel vallaelanikel õigustatud küsimusi
esitada, siis on olulise uuendusena
sätestatud see, et valla veebilehel
avalikustatakse andmed raie asukoha,
puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva
ja kehtivuse kohta. Raielubade andmebaasi leiab valla veebilehel aadressil
www.sauevald.ee/keskkond väljastatud
raielubade rubriigist ning seal avalikustatakse andmed alates 1.1.2008 väljastatud lubade kohta.
Uue korra kohaselt pole raieluba
vajalik tormimurru ja tuuleheite korral,
sellisel juhul tuleb valla keskkonnaspetsialistile teatada (telefonitsi või
e-postiga) raie aadress, puude arv, liik ja
diameeter. Vajadusel kontrollib spetsialist olukorda kohapeal.
Uue mõistena on sätestatud asendusistutuse kohustus, mis määratakse
väärtuslike ja elujõuliste puude raiumise korral. Puude liigi ja istutuskoha
määramine toimub koostöös vallavalitsusega ning loa taotleja esitab vallale
vastava garantiikirja. Asendusistutuse
puhul peab loa taotleja kandma kulud
kuni puu istutamiseni talle näidatud
asukohta ning vajadusel katma ka järelhoolduse kulud. Asendusistutust ei tohi
nõuda kuivanud puude ning tuuleheite,
tormimurru ja avariiohtlike puude raie
korral.
Vallavalitsusel on õigus ka raieloa
väljaandmisest keelduda. Mõeldav on
see siis kui raiuda soovitakse tervet ja
elujõulist puud, mis ei ohusta hoonete
ja rajatiste vundamenti, seinu ja katust,
puu on planeeringu või projekti alusel
määratud säilitatavaks või on looduskaitse all. Ka täitmata asendusistutuse
kohustus tähendab järgmisest raieloast
keeldumist.
Lõpetuseks veel märkus, et käesolev
kord kehtib raie valla üldplaneeringuga
määratud tiheasustusaladel (Laagri
alevikus, külade tiheasustusega keskustes) Hajaasustusega aladel toimub
kasvava metsa raie endiselt metsaseaduses sätestatud alustel.
Raielubade väljastamise blanketid
on saadaval Saue valla koduleheküljel
www.sauevald.ee/keskkond (puude raie
rubriigis), samuti võib taotlusi täita ka
kohapeal. Kõikide raielubadega seotud küsimustega võib julgesti pöörduda valla keskkonnaspetsialisti poole
telefonil 654 1152 või e-posti aadressil
madli.olem@sauevald.ee

Kommentaar
määrusele

Madli Olem
Keskkonnaspetsialist
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Detsembrikuus
vallavolikogus
1. Info Tallinna ringtee ja Paldiski
mnt trassivaliku kohta - volikogus
käisid oma seisukoht esitamas nii
Hüüru kui Kiia küla elanikud.
2. Saue valla 2008. aasta eelarve 2.
lugemine
3. Saue valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine
4. Laagri lasteaia ümberkorraldamine ja Ääsmäe Lasteaia asutamine
5. Vallavanema palga määramine
6. Ühekordse lisatasu maksmine
7. Saue Vallavolikogu 25. märtsi
2004 määruse nr 003 “Saue valla
teenistujate koosseis, palgamäärad,
palgatingimused ja sotsiaalsed garantiid” muutmine
8. Nõusoleku andmine riigihanke
korraldamiseks
9. Saue valla heakorra eeskiri
10. Saue valla avaliku korra eeskiri
11. Saue valla koerte ja kasside
pidamise eeskiri
12. Raieloa andmise tingimused ja
kord Saue vallas
13. Saue valla kaevetööde eeskiri
14. Arvamuse esitamine Harku
Karjäär AS-i maavara kaevandamise
loa taotlusele
15. Arvamuse esitamine Harku
Karjäär AS-i geoloogilise uuringu
loa taotlusele
16. Detailplaneeringu algatamine
Aila küla Pärtli 4 ja Pärtli 6 kinnistutel
17. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
18. Kinnistu Taluri katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine
19. Kinnistu Raba katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine
20. Mõttelise osa omandamine
Tooma I kinnistust
21. Koostöölepingu sõlmimine Saue
linna ja AS-ga Tallinna Vesi
22. Saue valla 2008. aasta eelarve 3.
lugemine ja vastuvõtmine
23. Vallavanema info
24. Kohapeal algatatud küsimused

Kinnitati 2008.
aasta vallaeelarve
27. detsembril 2007 kinnitati Saue
Vallavolikogu poolt 14 poolthääle, 1
vastuhääle ja ühegi erapooletu hääleta
Saue valla 2008. aasta eelarve.
2008. aasta eelarve koostamisel on
võetud arvesse Saue valla arengukava. Saue valla hallatavad asutused,
mittetulundusühingud, sihtasutused,
külad ja eraisikud esitasid oma
taotlused 2008. aastal kavandatavate
tegevuste kohta
Eelarve tulud 2008. aastal on 124
517 000 krooni, millest lõviosa moodustab eraisiku tulumaksu prognoositav laekumine101 000 000 krooni.
Eelarve kuludeks on 2008. aastal
planeeritud 127 730 000 krooni.
Täismahus vallaeelarvega ja seletuskirjaga saab tutvuda Saue valla
veebilehel http://www.sauevald.
ee/juhtimine/alusdokumendid/eelarve
ja vastuvõtuaegadel Saue vallamajas
Veskitammi 4, Laagri.
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Saue valla heakorra eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1,
§ 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldsätted
(1) Saue valla heakorra eeskirja (edaspidi
eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus,
heakord ja säästev elukeskkond.
(2) Eeskiri kehtestab heakorranõuded,
kohustused ja piirangud Saue valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik
kõigile valla territooriumil viibivatele ja
tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
§ 2. Mõistete kasutamine eeskirjas
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
1)
avalik koht – avalik koht on
määratlemata isikute ringile kasutamiseks
antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle
osa, samuti ühissõiduk.
2)
heakorratööd – on tolmu, liiva,
prahi, lume ja jää koristamine, libedusetõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
3)
kinnistu – kinnistusraamatusse
iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra
nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted:
maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja
katastriüksus;
4)
korterelamu – kolme või enama
korteriga elamu, mis ei ole ridaelamu;
5)
kõnnitee – jalakäijate liiklemiseks
ettenähtud teeosa või sama otstarbega
omaette tee;
6)
loom – imetaja, lind, roomaja,
kahepaikne, kala või selgrootu;
7)
omanik – füüsiline või juriidiline
isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi; omanikuga on võrdsustatud isik, kes
õiguslikul alusel asja valdab või kasutab
või kes on omaniku poolt volitatud asja
haldama;
8)
puhastusala –kinnistu või ehitisega
piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise
piirist sõiduteeni
9)
romusõiduk – sõiduk, millel
puuduvad selle mehaanilised osad või
kereosad või autoklaasid või rattad ja mis
oma välimusega riivab valla esteetilist
väljanägemist või rikub valla puhtust ja
heakorda.
2. Peatükk
HEAKORRA NÕUDED
§ 3. Heakorra nõuded avalikus kohas
(1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada
ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema
puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse
teket. Ühissõiduki peatused peavad olema
varustatud vajaliku hulga istepinkide ja
jäätmemahutitega.
(2) Avalikku kohta tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja
teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada
vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende
korrasoleku tagab omanik.
(3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see
väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele.
Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest
tuleb viivitamatult teatada Päästeametile ja
vallavalitsusele.
(4) Põllumajandustööde tegijad peavad
tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist,
reostamist või kahjustamist. Risustus või
reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

(5) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud
tagama liivakastis liiva väljavahetamise
vähemalt üks kord aastas ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise
ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele
potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja
väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.
(6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku
korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta
paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid
ja välikäimlaid ning heakorrastada maaala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi
hiljemalt kaheteist tunni jooksul pärast
ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas
määratud tähtajaks.
(7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja
puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus 6
meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama
piisava arvu jäätmemahutite olemasolu
nimetatud raadiuses ning nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete
kuhjumist. Kaupade laadimise või
kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades
tuleb kauplejal ümbrus kohe korrastada.
§ 4. Heakorra nõuete täitmist tagavad
keelud
Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
1)
prahi maha loopimine ja igasugune
muu risustamine ning reostamine ükskõik
mil viisil;
2)
hoonete, rajatiste, müüride,
jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste
ootekodade vms sodimine, määrimine või
mistahes muul viisil kahjustamine;
3)
teekatte, murukamara, lillede,
põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja
kahjustamine ning omavolilised raietööd;
4)
kütte-, ehitus- või muu materjali
hoidmine ja ladustamine väljaspool kinnistu piire ja inimesi või vara ohustaval viisil.
Erandkorras, kui kinnistu seda ei võimalda,
on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali
jmt mahalaadimine avalikule territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse
24 tunni jooksul ning sellega ei takistata
liiklust ega ohustata inimesi või vara;
5)
lume- ja libedusetõrjel tuha või
kloriidide kasutamine kõnniteel;
6)
lume lükkamine või paigutamine
sõiduteele ning sõiduteedel hooldustööde
käigus lume ja jää lükkamine kõnniteedele.
Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui
jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt
1,1 m käiguruumi;
7)
pühkida puhastusalalt koristusjäätmeid sõiduteele;
8)
pesu kuivatamine avalikul maaalal selleks mitteettenähtud kohas;
9)
telkimine ja ööbimine avalikus
kohas välja arvatud vallavalitsuse poolt
selleks ette nähtud kohad;
10) omavoliline teate, kuulutuse või
reklaami ülespanek selleks mitte ettenähtud
kohta;
11) veekogudes ja veekogude ääres
liiklusvahendite, masinate, mahutite ja
muude esemete pesemine;
12) mootorsõiduki ja/või haagise
parkimine haljasalal, spordiplatsil, mänguväljakul või muul selleks mitte ettenähtud
avalikus kohas;
13) sõiduautode remontimine ja pesemine korterelamu juures;
14) romusõiduki parkimine avalikul
teel või muus avalikus kohas või kinnistu
tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki
parkimiseks korterelamu maal peab olema
korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek.;

15) riide ja vaiba kloppimine korterelamu rõdul, aknal ja uksel, akna välisküljele
sinna mitte sobivaid esemete ja toiduainete
asetamine ning pesu kuivatamine rõdu või
lodža piirdest kõrgemal.
3. peatükk
ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL
§ 5. Saue Vallavalitsuse kohustused
Saue Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
1)
tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede
ning nende ääres paiknevate ühistranspordi
ootekohtade korrashoid. Ühissõiduki
peatused peavad olema varustatud vajaliku
hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;
2)
tagada parkide, haljasalade,
spordiplatside, lastemänguväljakute, koerte
jalutusplatside ja muude avalike kohtade
korrashoid;
3)
paigaldada parki, haljasalale,
mänguväljakule või muudesse avalikesse
kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja neid regulaarselt tühjendada;
4)
kindlustada avalikus kohas asuvate
tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate
korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;
5)
tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu. Tänavsiltide ühtsed kujunduse nõuded
kehtestab Saue Vallavolikogu eraldi
määrusega.
§ 6. Kinnistu omaniku kohustused
(1) Kinnistu omanik on kohustatud:
1)
hoidma korras tema omandis või
kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning
korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist,
mis kasvavad väljapoole kinnistu piire
ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist
vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki
liiklust;
2)
tagama, et kinnistu oluliste osade
sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade
seisund ei ohustaks teisi isikuid, nende vara
või keskkonda;
3)
teostama heakorratöid kinnistuga
või ehitisega külgneval puhastusalal; puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks, pühapäeval
kella 9.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel
tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
4)
mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;
5)
regulaarselt puhastama kinnistul
paiknevate sadeveekaevude kaaned ja
nende ümbruse, kraavid ning truubid;
6)
remontima või kehtestatud korras
lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud
ehitised;
7)
taotlema kinnistul kasvavate
puude raieks (v.a. viljapuud- ja põõsad)
kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
(2) Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjast tulenevate heakorra
nõuete täitmise ühistu.
(3) Kinnistu reostamisel või risustamisel
on reostaja või risustaja kohustatud selle
puhastama. Kui reostajat või risustajat ei
ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
§ 7. Ehitise omaniku kohustused
(1) Ehitise omanik on kohustatud:
1)
hoidma korras hoone fassaadi
ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st
fassaadielemendid peavad olema terved,
nõuetekohaselt värvitud, ilma sodimisjälgedeta ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektile;
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2)
tagama vastavalt hoonete ja korterite
numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu
ning tagama selle nähtavuse;
3)
kooskõlastama hoonete välisilme ning
piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine jms) vallavalitsusega;
4)
tagama ehitise katuselt, räästast või
muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike
objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil
ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
5)
tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra sh puhastamise jääst
ja lumest ning vajadusel nende lume- ja libedusetõrje;
6)
tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise
sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse
hooldamise; omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt 2 jooksva aasta kohta.
(2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul
tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise ühistu.
(3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva
krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja
krundile.
§ 8. Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija
kohustused
(1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on
kohustatud:
1)
võtma nimetatud tööde tegemiseks
vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel
kaevetöö loa.
2)
teavitama avalikkust, paigaldades tööde
läbiviimise ajaks objekti lähedusse nähtavale
kohale infotahvli, millel on märgitud tööde tegija
nimi ja aadress, vastutava isiku nimi ja kontaktandmed, töö nimetus ning töö algus ja lõpptähtaeg;
3)
tagama tööde piirkonnas ohtuse;
4)
hoidma korras ja puhastama objekti
juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
5)
vältima objektilt pori, prahi ja lume
sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja
kõnniteedele;
6)
pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt
aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.
(2) Kaevetöö korral peab tegija täiendavalt
arvestama Saue valla kaevetööde eeskirjas ja
kaevetöö loas esitatud nõudeid.
(3) Kommunikatsioonide vigastustest ja
avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik
olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada
süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.
§ 9. Tehnovõrgu omaniku kohustused
Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
1)
korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
2)
hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu
konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal,
kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes
tasapinnas.
§ 10. Loomapidaja kohustused
(1) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on
lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates
hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaarja veterinaarnõuded ning välistatud reostuse
sattumine põhjavette ning veekogudesse.
(2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või
elektrikarjusega piiratud alal viisil, mis välistaks
loomade piiratud alalt väljumise.
(3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja
liikluse häirimist loomade poolt ning kohustub
loomapidamisega tekkinud reostuse viivitamatult
likvideerima.
(4) Tiheasustusalal kohustub loomapidaja
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korraldama oma looma pidamist selliselt, et see
ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas kohustub
loomapidaja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest,
ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.
(5) Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Saue valla koerte ja kasside pidamise
eeskirjas.
4. peatükk
KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE
TEGEMINE
§ 11. Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul
ja avalikus kohas
(1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket
või muud küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel tuletöö üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul. Tuli peab paiknema
vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või
põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt
30 m kaugusel metsast;
(2) Aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt
suitsu tekitavaid jäätmeid (nt märjad puulehed
jms). Kuivade aia- ja pargijäätmete põletamise
nõuded on sätestatud Saue valla jäätmehoolduseeskirjaga.
(3) Avaliku lõkke tegemise peab selle
korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistuse ja vallavalitsusega. Avaliku lõkke tegemise
koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m
kaugusel;
(4) Pärast prahi põletamist ning lõkke või muu
küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või
mulla või liivaga katmise teel;
(5) Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu
samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või
põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m
kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise
ajal olema pideva järelevalve all. Pärast töö
lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda
või põlemisjäägid veega kustutada;
§ 12. Küttekolde välise tule tegemine metsa
või muu taimestikuga kaetud alal
(1) Metsa ja muu taimestikuga kaetud alal on
tuleohtlikul ajal keelatud:
1) kulu põletamine,
2) rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine,
3) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse
pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle
jäänused;
4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
5) raiejäätmete põletamine;
6) muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
(2) Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume
sulamist ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab
Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
5. peatükk
VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE
§ 13. Vastutus
(1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses”
ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud
viisil ja korras.
§ 14. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu
29.10.1998 määrus nr 10 “Saue vallas korra
tagamise eeskirjad.”.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald,
Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi
Teataja andmebaasis.
(3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008.
Indrek Tiidemann
Vallavolikogu esimees

Kommentaar määrusele
Saue valla heakorra eeskirja eesmärgiks on tagada valla puhtus, heakord ja säästev elukeskkond. Siiani kehtivad heakorra eeskirjad olid
kehtestatud 1998. aastal ja lihtsalt ajale jalgu jäänud.
Eeskiri on koostatud nii, et oleks elanikule võimalikult arusaadavalt
sõnastatud ning piisavalt liigendatud. Eraldi paragrahvidena on välja
toodud nõuded vallas viibijale, kinnistu ja ehitise omanikule, ehitus- ja
remonditööde tegijale ning mis samamoodi oluline- eeskirjas on fikseeritud ka vallavalitsuse kohustused valla heakorra tagamisel.
Mõned eeskirjast tulenevad ja ära märkimist väärivad keelud on järgmised:
1.
Lausa elementaarne ja justkui kordamist mitte vajav on see, et
prahi koht on prügikastis, aga mitte maas. Aga nagu praktika näitab, on
hooletuid või lihtsalt pahatahtlikke ja keskkonnast mittehoolivaid inimesi
ikka veel. Jutt ei olegi mitte põõsastesse sokutatud prügikotist (ka selliseid inimesi leidub), vaid maha visatud suitsukonist, jäätisepaberist, krõpsupakist või muust sellisest. Vallavalitsus on paigaldanud ja paigaldab ka
lähiajal uusi prügikaste, kuid asi on rohkem suhtumises kui prügikastide
vähesuses. Nii et kui näete reostajat, siis tuletage talle meelde, et prügi
käib prügikasti. Ainult avalikkuse kompromissitu suhtumine võimaldab
sellist käitumist vältida ja palju valla raha kokku hoida.
2.
Oma vara tuleb hoida oma kinnistul, olgu selleks siis ehitusmaterjal, küttepuud, mulla-või liivahunnikud. Kahjuks on meil küllalt
krunte, mis tänava poolt ilusad vaadata, kuid kinnistu taha on kuhjatud
igasugust kola. Erandkorras on lubatud nt küttepuud ja brikett maha
laadida avalikule territooriumile kui kinnistuile sissesõit ei ole võimalik,
sellega ei ohustata liiklejaid ning ala korrastatakse ööpäeva jooksul.
3.
Romusõidukid peavad avalikest kohtadest kaduma. Romusõiduk
on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või
autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda. Kahjuks on selliseid romusõidukeid mitmes kohas, olgu siinkohal nimetatud autoromud Pääsküla jõe vana silla juurde minev teeraja ääres, autovrakk Ääsmäe garaažide
juures Kasesalu tn vms. Uus eeskiri võimaldab selliste valla väljanägemist rikkuvate jubedustega resoluutselt tegeleda. Kui romusõidukit soovitakse hoida korteriühistu hoovis, peab selleks olema ühistu omaniku luba.
4.
Haljasala ei ole koht ei sõitmiseks ega parkimiseks- kahjuks
leidub ikkagi autoomanikke, kes sõidavad või lausa pargivad haljasalal.
Kinnistu omaniku kohustused on endised- kinnistu piiri ja sõidutee
vahelisel alal asuv puhastusala on vaja korrastada kella 7 hommikul ja
pühapäeval kella üheksaks. Kinnistu peab olema puhas ning hea väljanägemisega, prügi koristatud ning piirdeaed korras. Kahjuks leidub
kõikide korralike majaomanike hulgas veel neid, kelle krunt on häbiplekiks tervele ümbruskonnale. Uus eeskiri keelab ka romusõiduki parkimise kinnistu õueäärses osas- kui tõesti ei soovita romusid vanaraua
kokkuostu viia, siis tuleb neid hoida garaažis või kaaselanike silma alt
eemal, hoovi sügavustes.
Ehitise omaniku nõuetest vajab meeldetuletamist see, et igal hoonel
peab olema õige numbrimärk. Küsimus ei ole sugugi väheoluline, kui
päästjatel, kiirabil või politseil ei õnnestu puuduva numbrimärgi tõttu
maja üles leida, võivad tagajärjed olla kurvad. Heitvee kogumiskaevu
omanikud peavad tagama oma kogumiskaevu hermeetilisuse ning säilitama arved kogumiskaevu nõuetekohase tühjendamise kohta. Kui aga
selgub, et heitvett lastakse päris otse jõkke või kraavi, on asi juba päris
kuri. Heakorranõuete täitmisest ei pääse ka kasutusel mitteoleva ehitise
omanik- ta on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi
heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud
ehitisse ja krundile.
Uue peatükina on eeskirjas küttekolde välise tule tegemise nõuded,
mis täpsustavad igasuguse lahtise tule tegemist sh liha grillimist. Eeskiri
ei keela lõkete tegemist erakinnistul, kuid keelatud on mistahes prügi
(olmejäätmed, ohtlikud jäätmed sh põlevmaterjali jäägid jne) põletamine
ning rohkelt tossu tekitavate jäätmete (sh märjad puulehed ja okkad,
vettinud ja märjad oksad jms) põletamine. Kulu põletamine on keelatud
alates lume sulamisest.
Saue valla heakorra eeskirjad ei sisalda mingeid ennenägematuid
nõudeid- sisuliselt samad nõuded kehtivad nii meie suures naabris Tallinnas, aga ka kõikides naabervaldades. Heakorra eeskiri loob eelduse, et
Saue vald muutuks puhtaks ja heakorrastatud vallaks. Omapoolse panuse
peavad selleks aga andma kõik- nii vallaelanikud, külalised, vallavalitsus
kui vallas tegutsevad ettevõtted ja mittetulundusühingud. Ainult üheskoos
suudame võetud eesmärgid täita.
Ükski eeskiri ei täida oma eesmärke kui tema nõuetest kinnipidamist
ei kontrollita. Vallavalitsus hakkab käesoleval aastal senisest järjepidevamalt heakorranõuete täitmist kontrollima - esialgu saadetakse hooletutele
vastavad meeldetuletused ning kui see ei aita, siis tuleb kahjuks ka trahvimist kasutada. Füüsilisele isikule lubavad seadused teha rahatrahvi kuni
6000 krooni ulatuses ja juriidilise isiku korral küünib trahvi maksimumsuurus kuni 20 000 kroonini.
Kõikide heakorra eeskirjaga seotud küsimustega võib pöörduda vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole telefonil 654 1152 või e-posti
aadressil madli.olem@sauevald.ee
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist
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Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1
ja § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldsätted
(1)Koerte ja kasside pidamise eeskiri
(edaspidi eeskiri) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Saue valla haldusterritooriumil.
(2)Eeskiri on kohustuslik täitmiseks
kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on
koer või kass.
§ 2. Mõistete kasutamine eeskirjas
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) loom – koer ja kass;
2) loomapidaja – isik, kellele loom
kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb
looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
3) hulkuv loom – loom, kes viibib
loomapidaja juuresolekuta väljaspool
loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on
identifitseerimata ja kelle omanikku ei
ole võimalik tuvastada;
4) varjupaik – hulkuvate loomade
pidamiseks ettenähtud koht;
5) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
6) ohustamine – inimeste vara, elu või
tervist ohtu asetav tegevus.
2. peatükk
KOERA VÕI KASSI PIDAMINE
§ 3. Looma pidamise nõuded
(1) Looma on võib pidada õues
tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil või kinnises ruumis, selle
omaniku loal või muu õigustatud isiku
nõusolekul. Territoorium peab olema
piiratud nii, et loom sealt omal tahtel
välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis
ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb
välistada looma ärajooksmise võimalus.
(2) Kaasomandis olevas korteris võib
looma pidada kõigi korteris elavate
täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides
ja territooriumil loomaga viibides on
loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda
ja avalikku korda.
(3) Looma pidamine ei tohi häirida
avalikku korda ega ohustada inimesi,
vara ega teisi loomi. Loomaomanik
vastutab looma poolt tekitatud kahju eest
Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud
ulatuses ja korras.
(4) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada
valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid
kannatusi, põhjustada looma hukkumist
või panna toime muud looma suhtes
lubamatut tegu.
(5) Keelatud on lubada loomal häirida
metsloomi- ja linde välja arvatud jahi ajal
jahikoertel.
(6) Loomapidajaks oleval juriidilisel
isikul on kohustus määrata looma heaolu
eest vastutav isik.
§ 4. Loomaga avalikus kohas viibimine
(1) Loomapidaja võib avalikus
kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja
märgistatud. Avalikus kohas on keelatud
viibida nakkusohtliku loomaga.
(2) Koera tohib viia avalikku kohta
jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis, tagades kaaskodanike ja teiste
loomade ohutuse.
(3) Jalutusrihmaga ohjamata võib

koeraga avalikus kohas viibida tarastatud
koerteparkides, koerte treenimisaladel
ning inimasustusest eemalasuvates
kohtades, kui on tagatud loomapidaja
pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.
(4) Koeraga rahvarohketes kohtades
(näiteks rahvakogunemised, avalikud
üritused jms) viibimisel peab koer olema
ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema
peas suukorv.
(5) Ühissõidukis tuleb koera hoida rihma või keti otsas ja suukorvis.
Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis
või spetsiaalses transpordikastis või puuris.
(6) Ühissõidukis ja muudes avalikes kohtades peab kass olema vastavas
väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või -kotis.
(7) Koera võib jätta suukorviga ning
lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või
lähedalasuval territooriumil, kui sellega
ei ohustata koera tervist, avalikku korda
ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja
piiridesse.
(8) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud
vastav loomaga viibimist keelav märk.
(9) Antud paragrahvi lõigetes 2, 3,
4, 5 ja 8 sätestatud nõudeid ei rakendata
vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.
§ 5. Loomapidaja kohustused
Loomapidaja on kohustatud:
1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja
toitu;
2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja
hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas
sätestatud nõudeid sh koristama oma
looma poolt tekitatud reostuse;
3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimes- tele
või teistele loomadele kallaletungimise
võimaluse;
4) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist;
5) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust
teatava hoiatussildi ning tagama teenistuskohustuste täitmisel oleva ametniku
ohutu sissepääsu oma territooriumile;
6) looma haigestumise või teadmata
põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma
põhjuse väljaselgitamiseks.
7) inimest või teist looma hammustanud loomast teatama koheselt veterinaararstile;
8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad
vaktsineerimised tegema ve- terinaararsti
poolt määratud tähtajal.
§ 6. Hulkuvad loomad
(1) Saue vallas korraldab hulkuvate
loomade püüdmist Saue Vallavalitsus.
(2) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates
kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses.
Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja
looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma
püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom
uuele loomapidajale või hukatakse.
(2) Keelatud on hulkuvate loomade
toitmine ning pidamine korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see
on vastuolus antud elamu kodukorraga.

3. peatükk
KOERTE MÄRGISTAMINE JA
REGISTREERIMINE
§ 7. Koerte märgistamine ja registreerimine
(1) Loomaomanik on kohustatud
tagama koera märgistamise tegevusluba
omava veterinaararsti poolt paigaldatava
mikrokiibiga.
(2) Koer peab olema registreeritud
Saue valla lemmikloomade keskregistris. Koera registreerimisel väljastatakse
loomaomanikule Saue valla lemmikloomade keskregistri registreerimistunnistus.
(3) Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima veterinaararsti poolt
viie päeva jooksul arvates päevast, mil
koer sai kolmekuuseks.
(4) Omandatud täiskasvanud koer, mis
on märgistamata ja registreerimata tuleb
märgistada ja registreerida viie päeva
jooksul arvates omandamise päevast.
Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis
kohustub uus loomaomanik teavitama
lemmikloomade registri volitatud töötlejat looma omaniku vahetumisest ja uue
omaniku andmed viie päeva jooksul
omandamise päevast.
(5) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile
koera vaktsineerimistõendi. Tõendi
puudumisel on veterinaararsti kohustus
vaktsineerida loom kohapeal.
(6) Registreerimisel esitab loomapidaja
järgmised andmed:
1) omaniku nimi, telefoninumber ja
elukoht;
2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg,
värv, eritunnused või looma kirjeldus.
(7) Koera registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.
(8) Koera kadumisest või surmast peab
omanik 14 päeva jooksul teatama Saue
valla Lemmikloomaregistri volitatud
töötlejale.
4. peatükk
VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE
§ 8. Vastutus
Eeskirja nõuete rikkumise eest
karistatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduses” ja teistes Eesti
Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja
korras.
§ 9. Rakendussätted
(1)Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald, Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
(2) Määruse § 6 lõige 1 jõustub 01.
märtsil 2008. Nimetatud sätet ei rakendata koerte osas, kes on registreeritud
enne 01. märtsi 2008 ning kes kannavad
märgistusena hästi loetavat tätoveeringut
või registreerimisnumbrit kaelarihmal.
(3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.
Indrek Tiidemann
Saue Vallavolikogu esimees

31 detsembril
kadus Sauelt
Berni Alpi
Karjakoer.
Leidjale
vaevatasu.
Infot ootame
5026271

Kommentaar
määrusele

Saue Vallavolikogu kinnitas oma 27.
detsembril 2007 toimunud istungil valla
uued koerte ja kasside pidamise eeskirjad. Alljärgnevalt lihtsad reeglid, millest
tuleb kinni pidada:
Kass või koer peavad olema aiaslooma tuleb pidada kindlalt suletaval
territooriumil ning loomaomanik peab
tagama, et koer või kass omal tahtel territooriumilt välja ei pääse. Silmas tuleb
pidada ka seda, et näiteks autoga krundile sisse või välja sõites tuleb koer
ikkagi selleks ajaks kinni panna, sest
koerad kipuvad võimalust ära kasutama
ja sellel ajal tänavaga tutvust tegema.
Avalikus kohas võib viibida üksnes
vaktsineeritud loomaga, kusjuures
koer või kass peab olema rihma otsas
ning vajadusel ka suukorviga. Koer
võib lahtiselt olla spetsiaalsel koerte
jalutusplatsil või inimasustusest eemal
asuvates kohtades. Viimasel juhul tuleb
jälgida, et koer ei asuks ürgset instinkti
jälgima ja jahti pidama. Valla arengukavas on koerte jalutusplatsi rajamine
sees ning lähiaastatel see kindlasti ka
valmib.
Lemmikloomade heaolu tagamiseks
on väga palju räägitud, kuid eeskiri
kordab selle veelkord üle- looma ei
tohi hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid
füüsilisi ja vaimseid kannatusi. Omanik
peab tagama looma liigiomased pidamistingimused ning piisavas koguses nii
toitu kui vett. Kui koera omanikuks on
juriidiline isik (nt valvekoerad), siis
peab ta määrama isiku, kes vastutab
koera heaolu eest. Tuleb ära märkida,
et põllumajandusministeeriumis on
ette valmistamisel põhjalikud lemmiklooma pidamise nõuded, mis sätestavad
muuhulgas nõuded koera ketispidamise
kohta ning nõuded koerakuudile. Äsja
oli vallas juhtum, kui koeraomanik
hoidis koera küll ketis, kuid muu looma
heaolu oli täielikult tagamata. Koera
oli vigastatud sel moel, et kaelarihm
oli juba koera kaela sisse läinud. Koer
sai süüa vaid siis, kui head inimesed
teda toitsid. Koer oli täielikult abitusse
seisundisse jäetud. Just seetõttu tuleb
koerte omanikke korduvalt teavitada
koerte ja kasside eeskirjast, et tagada
lemmikloomade heaolu.
Ikka ja jälle tuleb üle korrata selle,
et koeraomanik peab oma loomal järel
koristama. Äärmiselt vastik on sellise asja sisse astuda või mida mõtleb
lapsevanem, kelle väikelaps sellise asja
leiab ja mänguasjana tarvitab. Koera
järel koristamata jätmine on karistatav
heakorraeeskirjas sätestatud määrades.
Hulkuvate koerte ja kasside püüdmise eest vastutab Saue Vallavalitsuse
tellimusel MTÜ Loomade Hoiupaik.
Hoiupaik asub Viljandi mnt. 24D, Tallinn 11217 ja tema telefon on 621 77 46
ning kodulehekülg www.loomadehoiupaik.ee/
Selleks, et koeromanik oleks kergesti
ja kiiresti leitav, tuleb alates 1. märtsist
kõik koerad märgistada mikrokiibiga.
Saue valla lemmiklooma keskregistri
põhimäärus on hetkel ettevalmistamisel
ning täpsemalt kirjutame koerte registreerimisest „Koduvalla“ järgmises
numbris.
Kõikide koerte ja kasside pidamise
eeskirjaga seotud küsimustega võib
pöörduda vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole telefonil 654 1152 või
e-postiga madli.olem@sauevald.ee
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist
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TV 10 Olümpiastart, I etapp
11. detsembri hommikul, kui
enamus Ääsmäe Põhikooli
õpilasi koolitundidesse
koolitarkust omandama tõttas,
läksid osa neist (seljas koolikoti
asemel spordikott) kehalise
kasvatuse õpetaja
eestvedamisel Tallinnasse
TV 10 Olümpiastarti I etapile
(Harjumaa koolidele).
Kes läks 14-liikmelisest grupist
omandama esmakordselt võistluskogemust, kes soovunelmais nägi võimalust
saada kohta 6 hulgas – enamat oli raske
soovida.
Programm algas nooremate tüdrukute
kõrgushüppega, neist 2 aastat vanemad
tüdrukud panid esialgu end proovile
60m jooksus. 1994-95 sündinud poisid
alustasid aga kaugushüppega.1996. aastal
ja hiljem sündinud tüdrukute kõrgushüpe
võideti tulemusega 1.30, Ääsmäe kooli
parimana alistas täpselt 1.00 Katarina
Oja. Teisel hüppealal – kaugushüppes
näitasid häid tulemusi nii Ireen Peegel
kui Kaspar Kallion. Mõlemad saavutasid isiklikud rekordid – vastavalt 3.69 ja
4.72 m. „Pole paha,” arvas Kaspar ise
peale võistlust. „Parema pakutabamisega
poleks 5 meetrit mingi probleem,” lisas
ta veel. Siit tuli ka esimene esikolmiku
koht – 28 cm allpool 5 m piiri tähendas
3-ndat kohta. Siim Suvi lubas juba esimesel katsel 4 m taha lennata, kuid pisut
hindas oma võimeid üle –vajaka jäi 12
cm (4 meetrist). Järgmisel alal sisendas
Suvi endasse meelekindlust ja läks sprindirajale sihiga joosta ajaga võidu ja jagu
saada 9 sekundist. Õige vähe jäi puudu
– oma jooksu ajaga 9,13 sek ta võitiski,
kuid kahjuks seekord B-finaali see aeg ei
viinud.
Kaspar Kallion, kes sai võidurõõmu
tunda kaugushüppes, tekitas endas uuesti
võidujanu ning väledad jalad lisaks
eelmisele, ta A-finaali viisid. Eeljooksu

aja jooksis Kaspar ümber 7 sajandikuga
ja autasustamistseremoonial (vt fotot,
vasakpoolseim) II koha auhinda kättes
saades, kostus läbi kõlarite aeg 8,41 sek.
„Feeling oli lõpp hea, olnuks start parem
– ehk saanuksin aja veel kümnendiku
võrra paremaks,” sõnas selgelt kõige
kehvema stardi teinud Kallion.
Nooremad poisid alustasid sprindiga,
kus Tanel Kasenurm sai üheksa sajandikuga jagu Karel Kadariku jookstud
tulemusest 9,98 sek. Kumbki finaalidesse
edasi ei jõudnud. Tanel ise arvas peale
võistlust: ”Jooks läks halva stardi nahka
ja ei saa jagu lonkavast jooksusammust.”
Sprindis kehvemaid aegu näidanud
Dan-Markkus Pajula ja Kristo Laaneste
panid oma paremuse maksma kuulitõukes. „Kõige paremini tõuked välja ei
tulnud, aga väga lahe oli,” ütlesid mõlemad otsekui ühest suust peale võistlust
kokkuvõtvalt. Poolemeetrine allajäämine

parimale tähendas meie poistele aga
kohti esimese kuue seas. Dan-Markkus
4. koht ja Kristo Laaneste 6. koht –tulemused 7.57 m ja 7.48 m.
Tulevikulootused Margarita Oja ja
Laura Männaste esinesid vapralt ja südilt
ning said väärt kogemuse. „Ma tahan
veel ja veel jooksta,” sädistasid nad peale
võistlust ja torisesid, et finaalidesse edasi
ei pääsenud. Hästi esinesid veel Kevin
Tõnso, Karolin Horn, Eliisabet Sinimeri
(tüdrukutest parim 60m sprindis, aeg
10,34) ja Keily Saaremägi.
Teine etapp 7-ndal veebruaril samas
kohas, aga programmis uued alad.
Kristjan Kütti
Kehalise kasvatuse õpetaja

Ääsmäe noortekeskuse
jõulupidu
Ääsmäe noortekeskus Exit
korraldas oma jõulupeo
19.detsembril.
Pidu oli juba selle poolest eriline, et
noored olid pea kaks nädalat oodanud,
millal noortekeskus taasavab oma uksed,
kuna detsembrikuu alguses mindi remonti, et vahetada osaliselt noortekeskuse
põrand. Töö mis pidi tehtud olema
paari päevaga, venis pikemaks ning
noortekeskus avas oma uksed alles jõulupeoks.
Ees ootas õhtu täis mänge ja tantsu
ning levinud oli kuulujutt, et selle õhtul
on oodata külla Jõuluvana koos kingitustega tublimatele. Nii tõesti juhtuski, et
kell kaheksa astus uksest sisse Jõuluvana,
kellel kaasas suur kingikott ja abilised
abiks kingituste jagamisel. Selle aastase
jõulupeo teemaks olid head ja halvad
päkapikud ning noored olid riietanud
end ka vastavalt. Peo jooksul toimus
moeshow, et kõik saaksid oma ilusaid
kostüüme näidata.

Saue vallas
algab rahvakultuuri
kaardistamine
Saue Vallavalitsus on ellu kutsunud
projekti, mille käigus kaardistatakse ja
dokumenteeritakse Saue valla esemelist
ja vaimset rahvakultuuri.
“Rahvakultuuri elushoidvate ja edasikandvate inimeste looming ja harrastusrühmade tegevus vajab talletamist
ning rahvakultuuri avaldumisvormid
tutvustamist,” põhjendab Saue Vallavalitsuse arendusspetsialist Alar Ojalo
projekti olulisust. Ojalo sõnul väärtustatakse sellega rahvakultuuri kandjaid,
soodustades samas piirkonna(vallas)
majanduslikku ja kultuurilist arengut,
ühendades traditsioonilise innovaatilisega.
Kaardistust alustatakse küsitlusega,
mille eesmärgiks on välja selgitada
Saue vallas senini säilinud traditsioonilise käsitöö valdkonnad ja olemasolevad käsitöömeistrid, samuti
harrastuskunsti valdkonnas tegutsevad
folkloorirühmad, koorid, ansamblid,
lauluringid ja tantsu-ja liikumisrühmad
ning lasteringid. Infot kogutakse ka kohapärimusega seotud objektide (pühad
hiied, kiigemäed, veskid, jms.) kohta.
“Projekti eelnevas etapis välja valitud
rahvakultuuri loojaid intervjueeritakse
kohtadel ja jäädvustatakse nende tegevust digitaalselt - foto-, video-, audiokandjatel ning täidetakse andmebaasi
jaoks vajalik ankeet,” kirjeldab Ojalo
projekti läbiviimist.
Projekt lõpetatakse pressikonverentsiga, mille käigus võetakse kokku terve
projekti töö, tutvustatakse avalikkusele
loodud andmebaasi. Projekti käigus
koostatud andmebaasi levitatakse peale
projekti lõppu internetis ja ka CD-ROM
-idel. Võimaluse korral koostatakse
brošüür ülevaatliku tekstilise materjali
ja fotodega.
Ojala sõnul on rikkalikul rahvakultuuril oma osa piirkonna hea maine
kujundamisel – see aitab kaasa valla
kuvandi atraktiivseks muutumisele ka
teistele arendajatele ja kinnisvara soetajatele. “Rahvakultuuri erinevad kasutusvõimalused -ühisüritused, kontserdid,
esitlused, õpitoad, meistrikojad, aitavad
piirkonna arengule kindlasti kaasa,”
usub Ojalo.
koduvald

Lugupeetud Laagri alevi
rahvakultuurikandjad!

Lisaks korraldati Kuldvillak,
mis oli päris pingeline ja võitjad
selgusid alles päris mängu lõpus.
Oma teadmiseid tuli rakendada
viies valdkonnas: Ääsmäe, jõulud, sport, loodus ja varia.
Noortekeskuses ei möödu
ükski pidu diskota ning eriti
populaarne nooremate seas on
limbo ega seekordki pidu selleta
jäänud. Limbos panid end proovile nii tüdrukud kui poisid, igas
vanuses. Nalja pakkus see nii
osavõtjatele kui ka pealtvaatajatele.
Jõulupidu noortekeskuses
möödus rahulikult ja ilma probleemideta, suur tänu kõigile
noortele, kes peol viibisid ja
aitäh tublidele abilistele, kes ai- HEAD PÄEKAPIKUD: Johanna Muidre
tasid pidu korraldada ja läbi viia. ja Karola Teesalu maiustavad tee ja

piparkookidega

Noora Keskmäe

Koduvald

Saue Vallavalitsus soovib välja
selgitada senini säilinud
traditsioonilised käsitöö valdkonnad ja olemasolevad käsitöömeistrid,
samuti harrastuskunsti valdkonnas
tegutsevad folkloorirühmad,
koorid, ansamblid, lauluringid,
tantsu-ja liikumisrühmad ning
lasteringid.
OOTAME kõiki Laagri alevis
elavaid rahvakultuurikandjaid ja
isikupäraseid loojaid
VESKITAMMI
KULTUURIKESKUSESSE
22. jaanuaril 2008.a. kell 14.00
et kokku koguda väärtuslik andmebaas Teie töödest ja tegemistest.
Nii saame Teie töid edaspidi
rohkem väärtustada ja laiemalt
tutvustada.
Ühendust võib võtta ka Veskitammi Kultuurikeskusega telefonil
679 6765 –Viia Gudelis
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Aktiivne jõulukuu Vanamõisa seltsimajas
Detsembri alguspäevil sai
Vanamõisa seltsimaja uue
hingamise nii maja seest kui
väljast.

Sooja jõulutunde igale külastajale on
põue poetanud Ülle Asuri kangastelgedel
kootud vaipade näitus, mis kaunistab
seltsimaja seinu. Päevavalguse hämardumisel lööb seltsimaja ümbrus särama
ning valguslampidega kaunistused maja
ümber toovad kõigile päikest südamesse.
Ning juba kaugelt teelt paistab värviliste
valgustega ehitud suur kuusk. Kiidusõnu
ilusa maja kohta on jaganud nii lähikülade elanikud, kui ka külastajad pealinnast.
Esimese advendi õhtul kogunes rahvas
seltsimaja parki, et süüdata esimene
advendiküünal ja sisse õnnistada suur
ehetega kuusk. Jõulutervituse ja õnnistuse andis omalt poolt Vanamõisa külavanem Vahur Utno. Rõõmus päkapikk
lõbustas rahvast, pakuti sooja glöggi ja
suupisteid. Juba ürituse algusminutitel
oli tekkinud põnev järjekord. Huvitav
mis seal jagatakse? Lähemale minnes
selgus, et järjekorras seisid lapsed, kellel
oli kõigil kaasas oma jõuluehe ja kohale
toodud tõstuk tõstis lapsed järjekorras
kõrgele taevalaotuse alla, et asetada oma
ehe kõrge kuusepuu külge. Tõstuk oli
kaunistatud kuuseokste ja jõuluehetega
ning seal sees askeldas päkapikk Eero
Kaljuste, kes kõik lapsed korda mööda
väiksele reisile viis. Sellest sõidust kujunes õhtu nael mitte ainult lastele, vaid
ka täiskasvanutele.
Kolmandal advendil olid seltsimaja
laud kaetud, kuid mitte toiduga – igal
laual oli üks puidust raam, tükk siidi
kangast, erinevad värvid ja pintslid, sealt
võis leida meresoola ja kontuurpliiatseid ning õpetaja Aita Rõemus kõndis
iga õpilase juures jagades näpunäiteid.
Alanud oli siidimaali õpikoda. Iga raami
sees valmis suur kunstiteos, sest maalimisvahendid andsid väga palju erinevaid

TANTS KAUNISTAB INIMEST: Hüüru küla mees Arnold Õispuu ja
Alliku küla mees Pekka Tiidus `Can-can`i hoos.
võimalusi oma mõtete teostamiseks.
Umbes kolmetunnine töö kandis ilusat
vilja, kui valminud oli igal ühel omamoodi ilurätt, veel vajas see triikrauda
ning valmis ta saigi ja kindlasti rõõmustas paljude jõulukingi saajate meeli.
Detsembri teisel poole valmis projekt
“Kolme küla spordi- ja mänguväljak”,
mis läks esitamisele PRIA meetmesse 3.2
– külade uuendamine ja areng, kogumaksumusega 938 028 krooni. Projekti
eesmärgiks on arendada Saue valla põhjapoolsete külade Alliku-, Vanamõisa- ja
Püha küla piirkondade elukvaliteeti ja
elukeskkonna atraktiivsust, ehitades
sinna spordi- ja mänguväljak koos valgustusega. Luua piirkonnas võimalused
kõikidele sportimiseks ja lastele koos
peredega mängimiseks. Projektitaotluse
koostamise tingis vajadus arendada

piirkonna külaelu eesmärgipäraselt ja
terviklikult vastavalt Vanamõisa küla
arengukavale ja Saue valla üldisele
arengukavale. Prioriteetne eesmärk on, et
sporditegevus oleks kättesaadav kõigile
ja samuti populaarne. Läbi eesmärgi rakendub kolme küla keskusesse mängu- ja
palliplatsi rajamine ja samuti Vanamõisa
Lõkkeplatsi arendustegevus vabaõhuürituste toimumiskohaks. Kavandatav
investeeringuobjekt suurendab piirkonna
elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti, omaalgatust ja koostöötahet ning
tugevdab sotsiaalseid suhteid. Rahastamise tulemus selgub mai kuus, ning
toetuse summa moodustab 70% kogusummast. Nii et pöidlad pihku!!!
Kuu lõpu poolel toimus kolm suurt jõulupidu, millest esimene oli laste jõulupi-

du, kus lastega tegeles ja mängis tõeliselt
vaha Päkapikk. Etenduse sellest kuidas
jõuluvana oli haigeks jäänud andis Kehra
Nukuteater, ning seda oli nõnda põnev
vaadata, et lapsed koondusid kohe esimesse ritta päkapikuvaibale. Ja ei läinud
kaua aega mööda kui jõudis kohale ka
Jõuluvana kes tervituseks mängis toreda
akordionipala ning siis juba oligi aeg
oma luuletus või salm lugeda, et jõuluvanalt kingitust saada.
20. detsembril kella neljaks oli laud
kaunilt ja rikkalikult toitudega kaetud
ning eakate jõulupidu võis alata. Siinkohal sooviks väga tänada seltsimaja
perenaist Aino Kiirend`it kes oli valmistanud kõik maitsvad toidud ja need ka
kaunilt lauale serveerinud. Südamliku
jõulumeeleolu lõid Sirje Liivi laululapsed
oma kaunite jõululauludega. Edasi jätkus
pidu juba mängude ja viktoriiniga ning
tantsumeeleolu lõid Lembit ja Olga
Sepp oma ansambliga. Kell ei olnud veel
kuuski, kui juba esimesed tantsupaarid
rõõmsalt jalaga keerutasid.
Paar päeva enne aastavahetust oli
seltsimaja täiskasvanute päralt, kus jõulupidu toimus täis majale ja kestis varajaste
hommikutundideni. Pakuti sooja ja küla
toitu ja ei puudunud ka tervitusnaps. Peo
kütsid käima oma maja flamencotantsijad „Chicas Bonitas”, rahvuslikku eesti
tantsude programmi pakkus rahvatantsurühm „Pääsuke”, vahele jõulujuttu ja
võistlusmänge korraldas õhtujuht. Kogu
õhtu sai jalga keerutada rahvuslikku stiili
ansambli „Veel kord” saatel, kellelt isegi
telliti lisablokk, sest tantsupõrand oli täitunud paaridega, kes kohe mitte ei olnud
valmis tantsupõrandalt lahkuma. Muidugi õhtu naelaks kujunes varieteetrupp,
kes lõpetas oma programmi kaashaarava
can-caniga, kus nii mõnigi meie küla ja
naaberküla mees lõpuks tüdrukute eeskujul jalga viskas.
katrin krause
vanamõisa seltsimaja juhataja

Hüüru küla pidas üle pika
aja perede jõulupidu

Eakate naiste selts Pihlamari tähistas juubelit

Detsembri alguses käis
Hüüru mõisas suur sagimine.
Nimelt oli kokku kutsutud
vabatahtlikud Sügiskulla
eakate klubist ja majas käisid
suurpuhastus tööd.

Pihlapuu võta mind rüppe,
okstega pärja mu pea.
Pihlapuu võta mind rüppe su juures on olla nii hea.
Sa kannad ju säravaid marju
annaksin nendele suud.
Peidan siis marjade varju
lõkendaval sügisepuul.
Kallistan sind ja saan aru,
et oled nii armas ja hea.
Sind ei tohi räsida maru,
tahan toetada su tüvele pea.
Pihlapuu võta mind rüppesu juures on olla nii hea…

Välja sai viidud palju vana seisma
jäänud kola ja prahti. Vana kola äratoimetamisele aitas kaas külavanem, kes
organiseeris suure konteineri. Igal ühel
oli tegemist – kes pühkis tolmu, vedas
kola, pesi põrandaid. Pärast neljatunnist
suurt vaeva meeskondlikul koristustööl
kaunistasime üheskoos mõisasaali ja
märkamatult sai tuba uue jõuluilme, nii
et oma küla inimesed isegi imestasid, et
natuke tööd ja vaeva ja maja sai seest
hoopis uue hingamise.
Jõulukaunistustele pani punkti veel
suur nelja meetrine kuusk, mille tõi külavanem Arnold Õispuu.
16. detsember kell 18.00 toimus Hüüru
mõisas küla perede jõulupidu. Laud oli
kaetud ja pidulik jõulutervitus tuli Saue
Muusikakooli Tütarlaste ansamblilt,
keda juhendas Ulvi Kanter ning klaveril
saatis Gerli Kirikal. Jõulude olemusest
ja seotusest Piibliga tegi ülevaate hingelt

Hüüru mees Ivar Erg. Järgmisena tulid
lavale igasugustes huvitavaid tegelasi
– nukke, päkapikke, loomi ja isegi
kelmikaid trolle. Lõbusa jõuluetenduse „Nukukese jõuluöö” andsid Kaari
Sillamaa Laste ja Noorte Muusikateatri
õpilased. Ja oligi aeg kui saabus jõuluvana ja lapsed said oma salmid ja laulud
ette laulda.
Soovin tänada kõiki tänu kelle kaasabile ja vabatahtlikule tööle selline kena
üritus Hüürus toime sai ning samuti
Laagri Lasteaeda, kes laenas laste jaoks
mänguasju kohepeal mängimiseks.
Hüüru küla lapsi ja peresid oleks muidugi võinud peol rohkem olla ja loodame,
et järgmistel üritustel on oma küla aktiiv
sus suurem. Kuid need kes olid kohal
nende silmis oli sära ja nad olid väga
tänulikud, sest ammu pole sellist kena
üritust toimunud.
Järgmisena toimub mõisas maikuus
emadepäeva kontsert, jälgige reklaami
lehes ja tulge kogu perega!
katrin krause
vanamõisa seltsimaja juhataja

Just nii ma alustasin Eesti Naiste Selts
Pihlamarja 10. juubelipidu 30. novembril 2007 Veskitammi Kultuurikeskuses.
Mitte üksi „Pihlamarjad” ei kogunenud sel õhtul, meile tulid külla sõbrad„SÜGISE” pere, SÜGISKULLA pere,
kes tervitasid meid laulude ja tantsudega
ning lisaks rohkete lillede ja heade
soovidega. Aitäh neile!

Suur aitäh Mati Tartule, Indrek Tiidemannile, Mare Jallaile kopsakate kingituste eest. Valime Eestimaal kauneima
koha, kuhu selle eest sõita kavatseme.
Eriti toredate tantsudega lustitasid
meid Järvakandi tantsumemmed, Kristjani bändi saatel kepsutasid kõik rõõmsalt tantsu. Meie oma Pihlamarja lauluansambli esinemine ei unune samuti.
Väga hästi sujus meie õnneloos,
kõik 95 piletit said müüdud ning nüüd
võivad jõulud tulla. Kohvikõrvane oli
kõik naiste endi kätesoojusega tehtud,
täname neidki tubli töö eest.
Loodan vaid seda, et kõik, kes lustisid
koos meiega ei kahetse seda, 10 aastat
on täis, kuid me lustime ikka üheskoos
vanaduse poole.
Elju Vakkermann
ENS Pihlamari esinaine
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Vallarahvas pidutses Glehni lossis
Vallavanema ja volikogu esimehe
jõuluvastuvõtt oli sedakorda eriti
pidulikus atmosfääris – üritus toimus
Glehni lossis Nõmme mändide all ja ligi
paarsada külalist said osa aastalõpu
ballile kohasest meeleolust.
On juba traditsiooniks saanud, et igal aastal detsembrikuus on Saue valla kodanikud, kes on oma tegevuse
ja panusega aktiivselt kaasa löönud valla elu edasiviimises, oodatud vallavanema ja volikogu esimehe
kutsel osalema ühisel koosviibimisel.
Seekord tervitas tulijaid küünlasäras Glehni loss,
kus maja sopiline ja eritasandiline ruumijaotus andis
võimaluse nii peasaalis suurema seltskonnaga tantsu
lüüa, kui hubastes võlvialustes lähemate tuttavate aega
veeta. Väikesed sõpruskonnad lõid aastalõpurõõmus
vahuveiniklaase kokku, maitsesid suupisteid ning nautisid kokkusaamise võimalust.
Volikogu esimees Indrek Tiidemann pidas sütitava
tervituskõne, tänades kõiki kohaltulnuid eduka aasta
eest.
Peolt ei puudunud ka oma valla naiskoor Pihlamari,
kes tuntud headuses külaliste jäägitu tähelepanu endale
võitis.
Meeleolukat silmarõõmu ja jalakeerutuse võimalust
pakkus ansambel Lyrix ning tantsutahet näis külalistel
jätkuvat – juba esimeste viiside peale täitus põrand
valsi- ja rumbapööretega.
Õhtu edenedes võis kuulata ka noorte muusikute
Meribel Müürsepa ja Uku Suviste duette tuntud muusikalidest ja aasta-tega armsaks saanud muusikapaladest.
Vaid küünlasäras hämar saal ja noorte artistide kaunid
hääled moodustasid üheskoos õhkkonna, mis ilmselt nii mõnelegi elamusest pisara silmanurka tõid ja
tavapärasest reaalsusest hetkeks eemale viis.
koduvald

TULEDES PIDUKOOK: Silmailu pakkus ja
maitsemeeli ergutas küünaldes tort

VOLINIKUD VESTLUSHOOS: Saue
vallavolinikud Valeri Alba (vasakul) ja Tiiu
Ingerainen (keskel) naudivad peoseltskonda

Tänusõnad
Saue valla aastalõpu ball Glehni lossis
oli üheks kauniks pärliks pikas üritustekees, mis mõeldud tähelepanuavaldusena
vallarahvale.
Valla volikogu esimehe härra Tiidemanni tervituskõne mõjus perspektiivikalt, vallarahvast hoolivalt, pakkus
kindlustunnet ning sisendas entusiasmi
panustamaks energiat ka omapoolselt
valla arengutesse.
Tulevase vallakodaniku ja paljude
ballil osalenute nimel soovin tunnustust ja tänu avaldada vallavanem Mati
Tartule kultuurielu toetamise ja tehtud
töö eest. Suur tänu ja lugupidamine
Veskitammi Kultuurikeskuse juhatajale
Tiia Soosalule, kes talle omase energia,
viimistluse ning nüansirikkusega õhtute
korraldamisel andis ballile ootusärevust
ja elegantsi.
Esteetilist ja emotsionaalset elamust
pakkusid oma esinemistega Meribel
Müürsepp ja Uku Suviste akordionistide
duett ja romantikat klarnetist. Nauditavaks tegi õhtu tantsuorkester Lyrix
Pidu oleks olnud vähem oma, kui Tiina
Selke professionaalsel juhendamisel
poleks kõlanud naisansambli kaunid
hääled.
Ballil osalenu lahkus tubli energiaannusega vaadata lootusrikkalt uude aastasse ning mõtles heade soovidega oma
lähedastele ja kogu vallarahvale.
Edukat uut aastat!
Tänades, R. Pihl

“Jõuaks, jõuaks jõulud tulla meile jälle tagasi!”
Ääsmäe lasteaias olidki
laste jõulupeod kantud
rahvatraditsioonidest.
Eriti temaatiline oli Rõõmupallide
rühma pidu „Toomapäev talutares”, kus
tutvustati vanade eestlaste tegemisi jõulude ajal. Mida kõike seal küll ei tehtud:
koristati, pesti pesu, valmistati verivorste
ja käidi isegi saunas vihtlemas. Kõik ettevalmistused said nii õigeaegselt tehtud,
et isegi külla tulnud Tahma-Toomas pidi
pika ninaga ära minema. Peoriieteks olid
nii lastel kui õpetajatel rahvuslikud või
–rahvariided.

Maidlas peeti detsembris pidusid
8.detsembri õhtul tähistas
Maidla Seltsimaja sünnipäeva,
möödus aasta maja
rekonstrueerimisest.

Lõuna paiku kogunes kümmekond last
kokaringi. Valmistati head ja paremat
peolauale. Toidud valmis, lauad kaetud
jäädi peolisi ootama.
Sünnipäevale kogunes majatäis rahvast, kellele oli tehtud üllatus, sest
kohale oli kutsutud tantsuks ansambel
„RIKIBÄND“.
Peo avas külavanem, kes tänas lapsi
peolaua eest ning soovis ilusat õhtut.
Ansambel võeti hästi vastu, ning tantsupõrand jäi vahel isegi kitsaks.

23.detsembril toimus Maidla
Seltsimajas jõulupidu, mille
korraldasid Monika ja Erich
Kiirend.
Õhtut juhtis, mängis tantsuks ja laulge
kaasa viis läbi ansambel „ABASOL“.
Lastele käis kinke jagamas jõuluvana,
kes tuli sellel aastal „jalgrattaga“, sest
saan oleks porri kinni jäänud.
Suured tänud peo korraldajatele, abilistele ja sponsoritele.
Soovime tegusat uut aasta ja kohtume uutel pidudel!
Ene Mitt

Täname meie tublisid lapsevanemad,
kes mõttega kaasa tulid ja lapsed rahvariietesse riietasid!
Kuljuste helinal käidi ka õlgi toomas
ning kui siis jõulumees tuli, oli ka jõuluvalgus juba õlgedega tuppa toodud. Paki
järele minnes said ka õled seeliku-või
püksiäärest ära raputatud.
Lana Peterson
ääsmäe lasteaia kasvataja
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KEEMILINE PUHASTUS

HARTMARIN OÜ
Pakub kopp-laaduri teenust

Laagri Maksimarketis

Teostame järgmisi töid:
Pinnase-, laadimis- ja planeerimistööd
Vundamendid ja tagasitäide
Haljastustööd
Välistrassid ja torustike ehitus
Mahutite paigaldus
(soovi korral mahuti meie poolt)
Lumekoristus

E-L 10.00 - 20.00
Puhastame:

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Tekstiilesemed
Nahk- ja karusnahkesemed
Seemisnahksed jalatsid
Pesupesemine
Kodutekstiil ( tekid, padjad jne.. )
Vaibad ( puuvillased )
Õmblustööd
Info tel. 56 23 70 70

Arhitektuurne
projekteerimine
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimine
Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine
Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b
Turbabrikett - Sangla ja Tootsi
Puitbrikett
Küttepinnud ja klotsid võrgus
Küttegraanul 20 kg kottides
Pakitud kaminapuud
Tellimine 6577778, 5137737
E-R 8-17.00
L 8-14.00
P suletud

Võtame vastu tellimusi ka eraisikutelt
Masinaga töötab kogenud ja kohusetundlik
juht.
TEL: 555 08 740
Email:info@hartmarin.ee
www.hartmarin.ee

Valveseadmete
projekteerimine,
paigaldus ja hooldus
Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid
Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid
Valveseadmete juhtmevabad
lahendused
Elektritööd
OÜ Manetti Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS

Finance ABC OÜ
asukoht
Laagri alevikus
tel 562 88 015
financeabc@hot.ee

AVATUD E-R 10-19
L 10-16
ivo@havanna.ee
Uus spordipood asub
Rõõmu kaubamajast
100 meetrit Haapsalu poole,
autoteeninduse kõrval.
Jaanuaris rootsi firma
LILL-SPORT kvaliteetkindad
– 30%

Otsime toredat hoidjat 2-aastasele poisile Veskimöldres.
Hoidjat vajame 3 päeval nädalas, 9 tundi päevas. Tel. 56212202
KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Vae 2, Laagri
e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

