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Vallavanem kohtus Tallinna
abilinnapeaga ühistranspordi küsimustes

Elanikeregistris ei ole saad toetust vähem

Uus volikogu määrus karmistab peretoetuste maksmise korda. Kui mõlemad vanemad ei ole kantud Saue
valla elanikeregistrisse, siis makstakse alates 1. märtsist
sünnitoetus (5000.-) ja esmakordselt kooli mineva lapse
toetus (2500.-) välja pooles mahus.
Loe lähemalt lk 2

Koduvald

Tallinna otsus kaotada ära pealinna
ühistranspordis sõidusoodustused
mittetallinlastest inimestele, lööb
valusalt ka Saue vallelaniku rahakotti. Vallavalitsus on asunud
probleemile lahendusi otsima.
1. veebruarist ei saa enam 3- ja enama
lapsega pere mittetallinlastest lapsed
tasuta pealinna ühistranspordis sõita,
kadus alla 65-aastaste pensionäride ja
üliõpilaste sõidusoodustus, kallines
ka mittetallinlasest koolilapse õpilaskaardi hind.
Kuna see muudatus mõjutab ka paljude Saue valla perede eelarvet, siis on

vallajuhid asunud läbirääkimistesse
Tallinna linnaga. Vallavanem Andres
Laisk on kohtunud nii Tallinna
abilinnapea Taavi Aasaga, kui
Tallinna
Ühistranspordikeskuse
juhtidega arutamaks ühistranspordi
korraldamise ja finantseerimise
probleeme ja võimalusi.
Juba praegu maksab vald selle eest,
et bussiliinid 18, 20A ja 27 ületaksid
linnapiiri ja
sõidaksid sisse ka
Saue valda, aastas Tallinnale 950
000 krooni. Nüüd on teinud Tallinn
ettepaneku, et kui Saue vallas inimeste jaoks soovitakse seniste soodustuste jätkumist, tuleks vallal tasuda veel
750 000 krooni.
“Teisisõnu tähendab see ühepoolne ja

lühikese etteteatamisajaga ettepanek
Saue valla jaoks liinide ülalpidamise
kulu suurenemist rohkem kui 50%,
samas, kui Tallinna tulubaas selle
arvelt kasvab,” nendib vallavanem
Andres Laisk. Tema sõnul ei saa seda
nimetada mõistlikuks koostööks
omavahel lepingu sõlminud partnerite vahel.
Kohtumisel nentisid Tallinna linna
esindajad probleemi olemasolu ja
lubasid lähiajal teha täiendavaid
arvutusi eesmärgiga leida lahendus
alates järgmisest kvartalist.
Vald on oma ettepanekud teinud ja
ootab Tallinnalt vastust.
Loe lisaks ka leheküljelt 6

Kias tunned 100 päeva võimul olnud vallajuhte?

Va l v e ,
Jõgisoo külast
Volikogu esimeest Rein
Riga ma tean küll. Aga
uut vallavanemat ei
tunne. Nime ka ei tea.
Aga nad pidid tulema
20. veebruaril Jõgisoole
peole, sinna tahan küll
minna ja uued juhid
üle vaadata.

Svea (22a) ja Karl (3a) Alliku külast
Volikogu aseesimeest tean küll - Eero Kaljuste on.
Vallavanema nägu tuleb silme ette ka - selline pikemate
juustega noorem mees, aga nime ei tea. Volikogu esimeest
ei tea. Kui ma saaksin midagi uutele juhtidele soovitada,
siis see Hüüru tee siit Allikult Paldiski maanteele on ikka
väga koledas olukorras, selle võiks korda teha. Ja lasteaia
kohti oleks ka juurde vaja. Ise sain Saue linna järjekorda, aga
valla lasteaedadesse ei hakanud isegi proovima, nagunii ei saa.
Lehar (33a) ja Hugo (3a) Laagrist
Vallajuhte tõesti ei tea ega tunne. Aga kui saaks neile
midagi öelda - siis Urva tänava mänguväljaku eest aitäh!
Kui muredest rääkida, siis tahaks pöörduda hoopis
Laagri elanike poole. Tänavate puhtus jätab soovida.
Inimesed, korjake oma koerte väljaheited teelt ära,
lapsega kelgutamine Laagris on paras manööverdamine,
et neist mööda saaks. Vallajuhid võiksid mõtelda sellele, et
tänavapostide külge paigaldada spetsiaalsed prügikastid.

Idee külla planeeritavast
seltsimajast ei pruugi
vallalt toetust saada

Enne kui Euroopa fondidest külale uue seltsimaja
või laululava ehitamiseks projektiraha taotleda,
tasub kontrollida, kas taotleja vastab ka nendele
seatud tingimustele, mis võimaldavad vallalt
omafinantseeringu toetust saada.
Loe lähemalt lk 3

Kuulujutud Hüüru
Raamatukogu
sulgemisest on liialdatud

Üks kuulujutu tont käib külas ringi - räägitakse, et
vallavalitsus tahab Hüüru raamatukogu uksed kinni
panna ja kogukonna vaimutoidust ilma jätta?
Mis tegelikult toimub, sellest räägivad vallajuhid ja
külaesindajad.
Loe lähemalt lk 8
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus
28. jaanuaril
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Revisjonikomisjoni
aseesimeheks valiti Risto Kiilberg
Heakorraja
keskkonnakomisjoni aseesimeheks valiti
Ole Michael Rasmussen
Kehtestati Saue valla Laagri
aleviku
ja
Alliku
küla
Koru I, Koru V, Koru VI ja
Laagri alajaama kinnistute
detailplaneering
Kehtestati
Jõgisoo
küla
Liidumäe 1 ja Priidiku
kinnistute detailplaneering
Muudeti Saue Vallavolikogu
23. oktoobri 2008 määrust nr 18
“Saue valla jäätmehoolduseeskiri”
Anti volitus halduslepingu
sõlmimiseks
Anti luba Urva tn 7b ja
Kaseurva tee lõik 1 ja 2 katastriüksuse koormamiseks isikliku
kasutusõigusega
Võeti vastu mittetulundusühingute ja sihtasutuste investeeringutoetuste määramise ja
maksmise kord
Muudeti Saue Vallavolikogu
25. märtsi 2004 määrust nr
003 „Saue valla teenistujate
koosseis, palgamäärad, palgatingimused ja sotsiaalsed
garantiid“
Kehtestati Saue valla eelarvest
makstavate
sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord
Toimus Saue valla 2010. aasta
eelarve I lugemine

Volikogusse saadetavate
eelnõudega saab tutvuda iga vallakodanik
Koduvald
Kõik eelnõud ja seletuskirjad on juba
nädal enne istungit saadaval valla
kodulehel.
Saue Vallavolikogu istung toimub
reeglina kuu neljandal neljapäeval
algusega 16.00 volikogu saalis.
Istungil arutlusele tulevad eelnõud
kinnitab eestseisus, mis on nõuandev
organ volikogu esimehele istungi
päevakorraprojekti koostamisel.
Eestseisusesse kuuluvad volikogu
esimees, aseesimees ja volikogu
komisjonide esimehed. Eestseisuse
koosolekud toimuvad üldjuhul volikogu
istungile eelneva nädala kolmapäeval.
Volikogu liikmetele saadetakse päevakord ja õigusaktide eelnõud välja
reedel, sellest ajast alates saab huviline
tutvuda volikogu istungi kinnitatud
päevakorraga ja kõikide eelnõudega
Saue
valla
veebilehel
rubriigis
juhtimine vallavolikogu järgmine
istung. Eelnõude juures on saadaval
ka seletuskirjad, milles tuuakse ära
põhjendused ja selgitused konkreetse
eelnõu sisu kohta.
Volikogu poolt kehtestatud määrused ja
vastu võetud otsused on valla kodulehel
kättesaadavad hiljemalt 5. tööpäevaks
pärast volikogu istungi toimumist,
ehk siis volikogule järgneva nädala
neljapäevaks. Kehtivad õigusaktid
on saadaval valla kodulehel rubriigis
juhtimine
vallavolikogu volikogu
õigusaktid.
Seega - igal vallajuhtimisest huvitatud
inimesel on võimalik olla kursis,
milliste teemade ja küsimustega tegeleb vallavolikogu.
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Toetused

Muutused sotsiaaltoetuste maksmiseseriti tähelepanelik tasub olla sünnitoetuse, esmakordselt
koolimineva lapse toetuse ja lastehoiu toetuse saajatel
L A PSEHOI U TOET US:
2000 krooni toetusraha on
mõeldud peredele, kus lapse
1,5 aastaseks saamisel ja
“emapalga” lõppemisel ei ole
lapsel koha puudumise tõttu
võimalik käia lasteaias.
Kui teistes omavalitsustes on
lapsehoiu toetuse maksmise
eelduseks
litsenseeritud
hoidja olemasolu, siis Saue
vallas saab toetust ka lihtsalt
lapsega kodus olev vanem.
2000-kroonise
toetuse
saamise tingimuseks on
mõlema vanema elanikeregistri järgne elukoht Saue
vallas. Kui elanik on ainult
üks vanematest, makstakse

Koduvald
Jaanuarikuu vallavolikogus
kehtestatud uue sotsiaaltoetuste määramise korra
eesmärk
on
motiveerida
vallaelanikke registreerima
end Saue valla elanike
registris.

Abivallavanem Indrek Lindsalu väitel on suund sellele, et
valla poolt tasutavad toetused
oleksid täies mahus suunatud
nendele peredele, kelle tulumaks laekub tervenisti Saue
valla eelarvesse.
“Täna
on
hinnanguliselt
igas
kolmandas
lastega
seotud toetusi saavas peres
üks lapsevanematest registreeritud
mujal.
Seetõttu
seotakse edaspidi sünnitoetus, esmakordselt koolimineva
lapse toetus ja lastehoiu
toetus mõlema lapsevanema
kuulumisega
Saue
valla
elanike registrisse,” selgitab
Lindsalu peretoetuste uusi
tingimusi.
Võrreldes
senikehtinud
korraga on teine oluline
muutus sünnitoetuse kahes
osas väljamaksmine - pool
summast sündimisel, teine
pool lapse aastaseks saamisel.
Põhjus selles, et praktikas
kirjutavad paljud vanemad
end valda sisse vaid toetuse
väljamaksmise hetkeks. “Kui
peale toetuse saamist end
välja kirjutatakse, jääb vald
ilma üksikisiku tulumaksust.
Anname nö raha välja, aga
tagasi ei saa sel juhul midagi,”
taunib abivallavanem säärast
käitumist.
Alljärgnevalt on tutvustatud
toetuseliike, mille määramise
alused on võrreldes senikehtinud korraga muutunud.
5000- kroonise sünnitoetuse
väljamakse kahes osas
Senikehtinud
määruse
kohaselt pidi sünnitoetuse
saamiseks vaid üks lapsevanematest
olema
sünni
hetkeks 6 kuud Saue valla
elanike registris.
Uue korra järgi makstakse
toetus lapse sünni puhul ühele
lapse vanematest tingimusel,
et mõlemad vanemad on
kantud Saue valla elanikeregistrisse
lapse
sünnile
eelneva aasta 31. detsembriks.
Samuti tuleb laps registreerida
Saue valla elanikuks.
Kui Saue valla elanik on ainult
üks lapsevanematest, siis
makstakse sünnitoetust pool
toetusmäärast. Üksikvanemal
on õigus saada sünnitoetust
kogu toetusmäära ulatuses.
Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse
kohta.

Saue valla sotsiaaltoetuste suurused on järgmised:
• sünnitoetus 5000 krooni;
• esmakordselt kooli mineva lapse toetus 2500 krooni;
• lapsehoiutoetus 2000 krooni kuus;
• matusetoetus 2000 krooni;
• kasuperetoetus 3000 krooni kuus;
• ravimitoetus 700 krooni aastas;
• abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ning
taastusravi toetus 400 krooni kuus;
• puuetega inimeste toetus 1500 krooni aastas.

Volikogu kehtestas alles jaanuaris uue sotsiaaltoetuste
määramise korra ja juba veebruari vallavolikogu istungile
saadab vallavalitsus eelnõu selle korra muutmiseks.
Miks?
Vastab abivallavanem Indrek Lindsalu
Kui sotsiaaltoetuste uut korda ette valmistati, olid nii
vallavalitsus kui volikogu komisjonid üksmeelel selles,
et toetuste süsteem tuleb senisest enam pöörata oma
valla maksumaksjate ehk siis Saue valda registreeritud
inimeste suunas. Küll aga diskuteeriti selle üle, kui pikka
sissekirjutust on mõistlik nõuda.
Sünnitoetuse ja kooliminekutoetuse puhul juhtus paraku
nii, et kui eelnevalt arutati, kas sissekirjutusnõue peab olema
kolm, kuus või 12 kuud, siis volikogu istungil hääletati n-ö
käigu pealt sisse hoopis uus variant – mõlemad vanemad
peavad olema registris toetuse taotlemisele eelneva aasta
viimase päeva seisuga.
Pikas perspektiivis on selline nõue igati loogiline, kuna
aastalõpu seisuga vallaelanikuks registreeritud inimeste
tulumaks laekub kogu järgneva aasta jooksul valla
eelarvesse. Samas aga tekkis ebavõrdsus nende perede koha
pealt, kus lapse sünd või kooliminek leiab aset sel aastal
– kui nendel üks vanematest ei ole seni vallaelanikuks
registreeritud, ei saa nad seda olukorda tagasiulatuvalt ka
muuta.
Sellest lähtudes teeb vallavalitsus volikogule ettepaneku viia
jaanuarikuu istungil vastu võetud sotsiaaltoetuste määrusse
kaks rakendussätet, mis kehtestavad 2010. aastaks erisuse.
Sünnitoetust makstakse sel aastal täies mahus peredele,
kus mõlemad vanemad on vallaelanikuks registreeritud ja
üks neist vähemalt 6 kuud enne lapse sündi. Esmakordselt
koolimineva lapse toetuse puhul eeldatakse aga mõlema
vanema sissekirjutust vähemalt 6 kuud enne kooliaasta
algust.
Ülaltoodud rakendusettepanekud jõustuvad juhul, kui
25. veebruaril toimuv volikogu selle heaks kiidab.

Sünnitoetuse
väljamaksmine
toimub kahes osas: pool kohe
peale lapse sündi ning pool
lapse üheaastaseks saamisel.
Teine pool toetust makstakse
välja tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on vanemad
endiselt registri järgselt Saue
valla elanikud. Kui toetuse
teise osa väljamaksmise ajaks ei
ole üks vanematest enam Saue
valla elanik, siis makstakse
toetuse teine osa välja suuruses,
mis vastab ühele neljandikule
toetusmäärast. Kui toetuse
teise osa väljamaksmise ajaks
on ennast Saue valda sisse
kirjutanud mõlemad vanemad,
siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa
suurust.
Sünnitoetust on õigus taotleda
kuni kolm kuud pärast lapse
sündi.
Koolimineku toetuse
täismahus väljamakse
eelduseks on mõlema vanema
sissekirjutus
Esmakordselt kooli mineva lapse
toetust makstakse tingimusel, et
laps on Saue valla elanik ning
mõlemad vanemad on lapse
kooliminemise sügisele eelneva
aasta 31. detsembri seisuga Saue
valla elanikeregistris.
Kui Saue valla elanik on
ainult üks lapse vanematest,
siis makstakse toetust pool
toetusmäärast. Üksikvanemal
on
õigus
saada
toetust
kogu toetusmäära ulatuses.
Esmakordselt
koolimineva
lapse toetus makstakse välja
tervikuna ühes osas.
Õigus
lapsehoiutoetusele
tekib
kohe
valda
sisseregistreerimisel
Lapsehoiutoetust
makstakse
lapsevanemale tingimusel, et
laps ning mõlemad vanemad
on Saue valla elanikud ja laps
ei ole kantud ühegi koolieelse
lasteasutuse nimekirja.
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Kui Saue valla elanik on ainult
üks vanematest, siis makstakse
toetust pool toetusmäärast.
Üksikvanemal on õigus saada
toetust
kogu
toetusmäära
ulatuses.
Lapsehoiutoetuse saamiseks ei
pea taotleja olema eelnevalt Saue
valla elanik, toetuse saamise
õigus hakkab kehtima kohe
sisseregistreerimise hetkest.
Õigus toetust taotleda tekib
pärast lapse 1,5 aastaseks
saamist ja vanemahüvitise
saamise lõppemist ning lõpeb
lapse minekul koolieelsesse
lasteasutusse
või
õppima
asumisel üldhariduskoolis.
Ravimitoetust töötav
pensionär enam ei saa
Ravimitoetust
makstakse
riiklikku pensioni saavale isikule retseptiravimite kompenseerimiseks
tingimusel,
et isik on Saue valla elanik
ega
teeni
sotsiaalmaksuga
maksustatavat tulu.
Kui senikehtinud korra alusel
said toetust taotleda ka tööl
käivad pensionärid, siis uus
määrus seda enam ei võimalda.
Ravimitoetust
makstakse
ka puudega lapse vanemale
retseptiravimite
kompenseerimiseks
tingimusel,
et
lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud.
Toetust on õigus taotleda üks
kord kalendriaastas kuni 30.
novembrini jooksval aastal
ja
eelmise
kalendriaasta
detsembrikuus tehtud kulude
kompenseerimiseks.
Ravimitoetust makstakse üks
kord kalendriaastas piirsumma
ulatuses, kuid mitte rohkem,
kui on tegelikud kulud esitatud
kuludokumentide põhjal.
Toetuse maksmine otsustatakse
mitte tihemini, kui üks kord
kuus.
Teiste toetuseliikide
maksmise alused jäid samaks
Endiselt maksab vallavalitsus
toetusi ka matuste puhul,
taastusravi- ja rehabilitatsiooniteenusteks, kasupere- ning
viipekeele
tõlketeenuseja
invatoetust.
Kõik need
on perekonna sissetulekust
sõltumatud toetused ja nende
maksmise kord ei muutunud.
Lisaks saab vallalt taotleda
toetusi, mille määramine sõltub
sissetulekust. Siia alla kuulub
näiteks kooli- ja lasteaiatoidu
toetus vähekindlustatud peredele.
Samuti on võimalik saada
ühekordset toetust, mida makstakse raskesse majanduslikku
olukorda
sattunud
Saue
valla elanikule. Siia alla
kuuluvad õnnetusjuhtumi või
kriisiolukorra (pereliikme haigus
või invaliidistumine, loodusõnnetus,
tulekahju,
vargus
või
muu
ettenägematu asjaolu) tagajärgede
likvideerimisega seotud kulude
osaline hüvitamine ning muude
erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamine.
Täismahus sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord on
kättesaadav Saue valla veebilehel rubriigis sotsiaal õigusaktid
toetused/valla õigusaktid.
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Investeeringutoetused

Külade arendamiseks antavaid investeeringutoetusi reguleerib nüüd uus volikogu määrus
Koduvald
Määrus sätestab ära tingimused, millele investeeringutoetuse taotleja peab
vastama ja millistel alustel on
võimalik toetust üldse saada.
Seni puudusid Saue vallas
reeglid, kuidas ja mis loogika
alusel
toetatakse
mittetulundusühinguid, kui need
soovivad vallapoolset toetust
renoveerimaks seltsimaju või
ehitamaks mänguväljakuid.
”Määruse koostamise tingiski vajadus täpsustada avalike
objektide projekteerimiseks ja
ehitamiseks vajalike toetuste
taotlemise ja eraldamise tingimusi,“ selgitab abivallavanem
Mikk Lõhmus. Tema sõnul
on selliseid projekte mõistlik
toetada, kui ühingud on
saanud
Euroopa
fondidest
soodsa
omafinantseeringuga
projektiraha.
Tingimused taotlejale
Toetust on õigus taotleda
mittetulundusühingul või sihtasutusel, mis vastab järgmisele
tingimustele:
• taotleja asukoht on Saue
vald;
• taotleja põhikirjast tulenev
tegevuse eesmärk on aleviku, küla või muu tervikliku
piirkonna
elukeskkonna
arendamine ning avalikkuse kaasamisele ja avaliku
huvi realiseerimisele suunatud tegevus;
• taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt kuus kuud;
• taotlejal on täidetud kõik
kohustused riigi ja Saue
valla ees;
• taotleja juhatuse liikmetel
on laitmatu maine ning
kogukonna toetus.
Toetust
eraldatakse
ühes
kalendriaastas vaid ühele taotlejale ühes alevikus, külas või
muus terviklikus piirkonnas.
Kui mõnes piirkonnas on mitu
sarnase eesmärgiga taotlejat,
siis tuleb neil omavahel kokku
leppida, kes taotluse esitab ja
kes jääb antud projekti raames
valla partneriks. Kokkuleppe
puudumisel selliseid taotlusi ei
rahastata.
Toetuse saamise tingimused
Toetust makstakse Saue vallas
asuva avalikkusele suunatud
hoone või vaba aja rajatise
projekteerimiseks, ehitamiseks
või renoveerimiseks. Toetuse
saamiseks peab objekt vastama
järgmistele tingimustele:
• asuma üldkasutatava maa
sihtotstarbega kinnistul;
• olema munitsipaalomandis
ja antud taotlejale avalikku
kasutusse
või
olema
taotleja
omandis
või
kasutuses. Kui objekt ei ole

PROJEKTIRAHADEGA VALMINUD: Viimane Euroopa Liidu projektirahade ja valla investeeringutoetuse
abil 2009. aasta lõpus valminud ehitis on Maidla küla seltsimaja kõrvalhoone. Seda projekti toetas vald 190
551 krooni tagastamatu abiga

•

•

munitsipaalomandis, siis on
õigus toetust taotleda, kui
objekti omanikul ja kasutajal on vallaga sõlmitud
avaliku kasutamise leping,
vajadusel notariaalses vormis, tähtajaga vähemalt
viis aastat peale toetuse
kasutamise tähtaja lõppu,
hoone
korral
kasutustähtajaga
vähemalt
20
aastat;
objekt on kajastatud valla
arengukavas
ja
vastab
arengukeskuste
arengupõhimõtetele;
objekti
rajamise
või
olemasolu vastu peab olema
põhjendatud avalik huvi,
mida iseloomustab muu
hulgas sarnaste objektide
puudumine lähipiirkonnas
ning piirkondlik tähtsus.

•
Nõuded taotlusele
Taotlusest
peab
selguma
investeeringu objekti kirjeldus,
samuti selle põhjendatus lähtudes valla arengukavast.
Olulise infona peab taotluses
olema ka prognoos võimalike
kasutajate arvu kohta, samuti
hinnang objekti haldamise
ja hoolduse
kulude kohta.
(näiteks
mänguväljaku
korral
on selleks niitmise, alusliiva
vahetamise ja puhastamise kulud,
hoonete puhul kütte-, elektri ja
teiste kommunaalteenuste kulud
jne.) Oluline on taotluses ära
märkida, kes hakkab nimetatud
kulusid kandma.
Objekti ülevalpidamisega võib
kaasneda ka tulusid (nt objekti
võimalik väljarentimine ürituse
jaoks) ja ka see tuleb taotluses
ära märkida.
Tähtis on objektile kuluva
investeeringu suuruse määramine. Selleks tuleb võtta
vähemalt kolm hinnapakkumist. Kui objekti maksumus
ületab 100 000 krooni, peab
hinnapakkumise küsimine olema eelnevalt avaldatud valla või
taotleja veebilehel.
Taotlus toetuse saamiseks tuleb
esitada soovitava investeeringu
tegemise aastale eelneva aasta 1.
septembriks.

HEA TEADA
Et vallaeelarvest saaksid toetatud tõesti need objektid, mille
ehitamiseks on avalik huvi (suur hulk potentsiaalseid kasutajaid,
piirkondlik „regionaalpoliitiline“ tähtsus) määratleb valla
arengukava järgmised arengukeskused:
Laagri-Alliku arengukeskus hõlmab Laagri aleviku ja
Alliku küla põhjapoolse osa. Tegemist on kõige suurema
elanike arvuga ja jõukama piirkonnaga vallas, siin paiknevad olulised sotsiaalse infrastruktuuri rajatised, mis
teenindavad kogu valda (nt Laagri Kool).
Ääsmäe arengukeskus hõlmab lisaks Ääsmäe külale ka
Tagametsa küla, Ääsmäe mõjuraadiuses asuvad ka Maidla ja
Pärinurme küla, kes aga oma eraldatuse tõttu moodustavad
omaette arengupiirkonna.
Hüüru arengukeskus hõlmab Hüüru küla ja Paldiski
maanteega seotud valla külad sh Kiia, Vatsla ja Püha.
Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja seltsielu keskuseks on
Hüüru küla (Hüüru mõis), sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur
on nõrgalt arenenud ja vajab olulisi investeeringuid (Hüüru
mõis, mängu- ja spordiväljakud, kergliiklusteed, ühisveevärk- ja
kanalisatsioon, teedevõrk; arendustegevuse jätkumisel perspektiivis
lasteaed). Külas puudub kauplus.
Vanamõisa-Alliku arengukeskus haarab Vanamõisa küla,
samuti Alliku küla lõunapoolsed alad. Piirkond on vastavalt
valla üldplaneeringule oluliseks kinnisvaraarenduse
sihtalaks. Piirkondlikuks kultuuri, noorsootöö- ja seltsielu
keskuseks on Vanamõisa Seltsimaja, ülejäänud sotsiaalne
ja tehniline infrastruktuur on nõrgalt arenenud ja vajab
olulisi investeeringuid (mängu- ja spordiväljakud, ühisveevärkja kanalisatsioon, arendustegevuse elavnemise korral perspektiivis
lasteaed-algkool). Piirkond asub Saue linna mõjusfääris.
Väiksemad arengukeskused:
Maidla arengukeskus haarab Maidla ja Pärinurme küla.
Asub Ääsmäe arengukeskuse mõjupiirkonnas, kuid on eraldi välja toodud oma eraldatuse tõttu. Eraldatud kogukond
nõuab erilist tähelepanu ääremaastumise seisukohalt.
Piirkondlikuks kultuuri- ja seltsielu keskuseks on Maidla
seltsimaja.
Tuula arengukeskus haarab Tuula ja Pällu küla. Piirkonda
iseloomustab elav külaliikumine, kuid puudub ja vajab
ehitamist/rekonstrueerimist rahvamaja/seltsimaja. Oluliseks tõmbekeskuseks on Keila linn.
Valingu arengukeskus hõlmab Valingu ja Aila külasid.
Sotsiaalne infrastruktuur sisuliselt puudub (sh seltsimaja),
tehniline infrastruktuur (ühisveevärk ja kanalisatsioon) vajab
olulisi investeeringuid.
Jõgisoo arengukeskus hõlmab ka Koppelmaa küla. Jõgisoo
piirkonda iseloomustab kindla keskuse puudumine, kuna
küla asub väljavenitatult Tallinn-Pärnu maantee ääres. Osa
Jõgisoo külast on Saue linna mõjusfääris. Kultuuri- ja seltsielu
keskuseks on Saue-Jõgisoo Haridusseltsile kuuluv seltsimaja.
Jõgisoo küla Saue linnaga piirnev ala on üldplaneeringu
kohaselt oluliseks arendustegevuse piirkonnaks.
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Hea teada

Kuidas kujuneb
maamaksuhind?
Aasta algus on aeg, kus
kinnistuomanikud saavad arveid
maamaksu tasumise kohta.
Sel aastal maa maksustamishinna akte (millelt saaks infot kuidas
konkreetne maksusumma on välja
arvutatud) vallavalitsus välja ei
saada.
Kellel tekib siiski küsimusi
maamaksu suuruse kohta, võib
saada
informatsiooni
maaregistripidaja Ene Lepistu telefonil 6541 149.
Samuti on võimalus valla
kodulehelt
rubriigist
ehitus
ja
planeerimine maa
info
maa väärtused viljakustsoonides
saada infot maa hinna kohta
sihtotstarbe ja kõlvikute kaupa
ning haritava maa väärtusi Saue
valla viljakustsoonides.
Maamaksu protsent jäi Saue vallas samaks nagu eelmisel aastal
– haritava maa ja loodusliku
rohumaa protsent on 0,5% ning
ülejäänud kõlvikutel 1,1% maa
maksustamishinnast.

Võib esineda
segadusi
aadressiandmetega
Kuna senini on Eesti Vabariigis
puudunud
aadressiandmete
vormistamise kindel kord, siis
esines palju sarnase nimetusega
(aadressiandmetega)
maaüksusi,
mida tavaelus oli raske eristada.
Selline
süsteemitus
tekitas
segadust politseile, kiirabile,
päästeametile, postiljonidele jne,
samuti üksikisikutele.
Vastavalt valitsuse määrusele on
ka Saue Vallavalitsus korrigeerinud ja muutnud maaüksuste
nimetusi (lähiaadresse). Mõnel
juhul on tegemist väikese
täpsustusega,
mõnel
juhul
suisa tänavanime muutusega.
Kõikidesse registritesse sisestatakse uued nimetused ametnike
poolt, omanik ei pea selleks
midagi tegema. Küll aga saab
muutunud aadresse kontrollida
valla kodulehe avalehelt rubriigis
Teed ja tänavad Muutunud
aadressiandmed,
kus
on
võimaldatud ligipääs vastavatele
korraldustele.
Vallavalitsus
on
edastanud
uuendatud info postiasutustele
ja rahvastikuregistrisse, kust
andmeid võtavad ka teised
institutsioonid (päästeamet, kiirabi,
ARK jne). Kuna rahvastikuregistri töötajad on hetkel väga
koormatud, võtab nendepoolne
paranduste sissekandmine veel
aega, seni kehtivad paralleelselt
nii uus kui vana aadress.
Paratamatult kaasnevad nimemuutustega
ka
rahalised
väljaminekud. Saue vald tellib
ja paigaldab uued tänavasildid
üldjuhul ise, uue majanumbri (kui
number muutus) muretsemine jääb
omaniku hooleks.
Vallavalitsus loodab, et aadressiandmete vahetamise üleminekuaeg sujub suuremate
viperusteta.
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2010. aasta eelarve läbis jaanuarikuu
volikogus esimese lugemise
Koduvald
Saue valla 2010. aasta tulubaas
on kokku on 116,9 miljonit
krooni, mis on 7,3 % vähem
kui eelmisel aastal.
Eelarve tuluosas on oodata
langust maksude, eriti üksikisiku tulumaksu laekumise
osas. Kui 2009. aastal tuli
vallakassasse kokku ca 97,5
miljonit krooni üksikisiku
tulumaksu, siis 2010. aasta
prognoosis on arvestatud Saue
valla inimeste sissetulekute
vähenemise ja ka töötuse
kasvuga ning oodatav summa
on 84 miljonit krooni. Kokku
prognoositakse
maksutulu
88,3 miljonit (2009. aasta vastav
näitaja on 101,6 miljonit).
Ka teiste tulukomponentide
(kaupade ja teenuste müük, riigilt
saadavad toetused) on arvestatud
väiksemana, vaid eelarverida
“muud tulud” näitab kasvu,
mis tuleb varasemate europrojektide
finantseerimise
tagasimaksetest.
Kulusid näeb 2010. aasta
eelarveprojekt ette 128 miljonit,
mis on 8,2% vähem kui eelmisel aastal. Kuluridadest enimüle 30%, on kokku tõmmatud
vaba-aja ja avaliku korra
kulutuste realt. Kuna vabaaja rida hõlmab peamiselt
m it t e t u lu n du s ü h i n g ut e l e
ja huvikeskustele antavaid
toetusi, siis tuleb ürituste
korraldamise ja meelelahutuse
arvelt kõvasti kokku hoida.

TULUD
Maksud
Kaupade ja teenuste
müük
Saadavad toetused
TULUD
Muud
tulud
Maksud
Kaupade ja teenuste
müük
Saadavad toetused
Muud tulud

2008. a.
2010. a.
Protsent
täitmine
2009.a eelarve eelarve projekt eelarvest
142 694 823
126 240 555
116 931 398 100
114 221 764
101 601 632
88 330 000 75,5

Muutus
eelmise
aastaga
(%)
-7,3
Muutus
-13,1
eelmise

2008. a.
2010. a.
Protsent
5 786 259 2009.a
5 178
725 eelarve
4 949
400 4,2
täitmine
eelarve
projekt
eelarvest
18 694
657 823
246
16 240
810 555
082
16 931
400 398
998 14,1
100
142
126
116
029764
554 1012601
650632
116
251000
000 6,2
75,5
1144221
887330

aastaga
-4,4
(%)
-2,4
-7,3
173,6
-13,1

5 786 259
18 657 246
4 029 554

2008. a
täitmine

4 949 400 4,2
16 400 998 14,1
7 251 000 6,2

5 178 725
16 810 082
2 650 116

2010.a
Protsent
2009.a eelarve eelarve projekt eelarvest

KULUD
Üldised valitsussektori
teenused

136 810 159

139 496 762

2008. a
1 315
243
täitmine

2010.a
Protsent
10
842 882
115 100
2009.a
eelarve 11
eelarve
projekt 8,7
eelarvest

Avalik
KULUDkord ja julgeolek
Majandus
Üldised
valitsussektori
Keskkonnakaitse
teenused
Elamu- ja
kommunaalmajandus
Avalik kord ja julgeolek
Tervishoid
Majandus
Vabaaeg
Keskkonnakaitse
Haridus
Elamu- ja
Sotsiaalne
kaitse
kommunaalmajandus

487
136 571
810 159
19 524 186
4
1 282
315 012
243

347
139 496 762
11 743 515
5
10942
842048
882

230 080 087
128
10 576 800
12 115
705 100
000
11

0,2
100
8,3
9,9
8,7

3 364
422
487
571
10
339186
19 524
10
602012
403
4 282
71 256 423
14364
084422
509
3

3 525 000
347
1
11223
743 515
13
534048
008
5 942
77 318 445
16
121000
564
3 525

2 940 000
230
93
10 576 800
9
12179
705640
000
65 638 900
15
601000
647
2 940

2,3
0,2
0,1
8,3
7,1
9,9
51,2
12,2
2,3

93

0,1

65 638 900
15 601 647

51,2
12,2

Tervishoid
10 339
1 223
Vabaaeg
10 602
403 2010.
13 534
008
Investeeringute
maht
aasta
Haridus
256 423
77 318 445
12 miljonit (ca 71
10%
eelarvest)
Sotsiaalne kaitse
14 084 509
16 121 564

128 080 087

100

7,1 on
9 179 640 kokku
eelarves

-4,4
-2,4
173,6
Muutus
eelmise
aastaga
(%)
Muutus
-8,2
eelmise
aastaga
2,5
(%)
-33,7
-8,2
-9,9
113,8
2,5
-16,6
-33,7
-23,9
-9,9
-32,2
113,8
-15,1
-16,6
-3,2
-23,9
-32,2
-15,1
-3,2

Samas on tublisti tõusnud
kulud keskkonnakaitsele, aga
selle alt leiab peamiselt suurte
veemajanduse investeeringuprojektide kaasrahastamise.
Kuna kulusid prognoositakse
2010. aastal 12 miljoni osas
rohkem kui tulusid, siis tekkiv

vahe kaetakse eelmistel aastatel kogutud reservi arvelt.
Veebruarikuu volikogus toimub eelarve teine lugemine samale istungile on planeeritud
ka eelarve vastuvõtmine.

Küsimus kohalikele ettevõtjatele ja kuidas teie saate vallale kasulikud olla?
Vallavanem Andres Laisk
alustas visiite kohalikesse
firmadesse. Eesmärgiks tutvuda Saue valla ettevõtluskeskkonnaga ja uurida võimalusi koostööks.
Esimeseks huviobjektiks valis
vallavanem Alliku külas paikneva ettevõtte Steri AS, mille
juhataja Jaanus Pikaniga 11.
veebruaril kohtumine aset
leidis.
Steriliseerib
meditsiiniseadmeid
Steri on kiirgussterilisatsiooni
tehas, mis töötleb γ-kiirgusega
peamiselt
mitmesuguseid
ühekordselt
kasutatavaid
meditsiinitarbeid,
(süstlad,
sondid, verealused, plaastrid,
haavapuhastusvahendid). Kogu
kaasaegne tootmisprotsess on
automatiseeritud.
Ioniseeriva kiirguse allikaks
on radioaktiivne aine koobalt,

Volikogu
viimasel
istungil
kinnitati vallavalitsuse uus
struktuur, millega loodi uus
üksus - ehitus-, planeerimise- ja
maaosakond.
Osakonna juhatajana asus alates
1. veebruarist tööle Kalle Pungas. Tema vastutusvaldkondadeks saavad olema valla ehitus ja planeerimisprotsessi juhtimine ja õiguspärasuse tagamine,
üldplaneeringu ajakohastamine
ning
maaküsimuste
lahendamine.
Omavalitsuse
töökogemus
on Pungasel olemas Saku
Vallavalitsusest, kus ta aastatel 2000-2003 ja 2005-2010
töötas
abivallavanemana
juhtides sealset arendus- ja
planeerimistegevust.
Pungas on lõpetanud Tartu
Ülikooli, omandades bioloogiageograafiateaduskonnas magistrikraadi.

Kaasfinantseeringud projektides:
• Tallinna ja Saue-Vanamõisa reoveekogumisala projektid;
• Ääsmäe reoveepuhasti ja ühisveevärgi rekonstrueerimine;
• Laagri–Padula-Saue kergliiklustee;
• Tänavavalgustuse uusehitused;
• Avalike parkide, mänguväljakute, spordiplatside ja
muude avalike vaba aja rajatiste investeeringud, sh
investeeringutoetused MTÜ-dele ja SA-dele.

tutvumisvisiit

Koduvald

Vallavalitsuses
kaks uut töötajat

(Co-60), mis radioaktiivsel
lagunemisel kiirgab gammakiirgust. Kiiritusruumi betoonist seinad ja lagi on
piisavalt paksud ning neelavad
gammakiirgust sellel määral,
et kõrvalruumis kiiritamise
protsessi ajal töötades ei ole
töötaja tervisele ohtu.
Kui kiirgusallikat ei kasutata,
siis asub see veega täidetud
basseinis, mille sügavus tagab,
et veekiht neelab gammakiirguse täielikult.
Sarnased tehased tegutsevad
ka näiteks Taanis ja Saksamaal.
Ettevõtte tegevus on suunatud
valdavalt
eksportturgudele
- Skandinaavia, Balti riigid ja
Loode-Venemaa. Tehases saab
tööd viis inimest. Ettevõtte
2009. aasta käive oli 2 miljonit
krooni ja steriliseeriti ca 1500
m3 kaupa.
Steri tehase tegevuse osas
on vallarahval olnud aegade
jooksul erinevaid kahtlusi ja
hirme. “Mina sain kinnituse,
et kiirgusoht saab seal tekkida

vaid tööohutusnormide rikkumise puhul ja ka siis ei kandu
kindlasti kiirgus väljapoole
tehase seinu,” teab vallavanem.
Otsitakse koostöövõimalusi
Vallavanem on seda meelt,
et kohalik ettevõtja peaks
panustama võimaluste piires kogukonna arengusse.
Praeguse seadusandluse juures ei tõuse omavalitsusele
kohalikust ettevõtlusest mingit
tulu,
maksud
makstakse
riigieelarvesse ja võimalikud
töökohad
vallainimestele
on peaaegu ainus kasulik
väljund.
Ka Steri juhtkonnale sai visiidi
käigus edastatud signaal, et
ettevõte võiks kaaluda näiteks
keskkonnahoiu
programmi
sisse seadmist Saue vallas, mille
rahastamine jääks ettevõtte
õlgadele. Selle teema juurde
lubasid osapooled lähikuudel
konkreetsemate ettepanekute
näol tagasi pöörduda.

Kontaktid:
654 1132;
506 6974
kalle.pungas
@sauevald.ee
Vastuvõtuajad:
E 14-16
K 8-12 14-18
25. novembrist 2010. aastast
töötab
Saue
Vallavalitsuse
kantseleis vallasekretäri abina
Gedi Aver. Tema põhiülesandeks
on valmistada ette vallavalitsuse
õigusaktide eelnõud. Kodanikule on temast enim kasu
korralduste
ärakirjade
ja
dokumentidest väljavõtete tõendamisel.
Gedi
jaoks on see esimene
kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus, aga ta omab
praktikakogemust
Tallinna
Mustamäe Linnaosa Valitsusest.
Hariduse poolest on Gedi
lõpetanud Sisekaitseakadeemia
halduskorralduse eriala ning
sellel aastal lõpetamas magistriõpinguid
TTÜ-s.
Kui
sellest aega üle jääb, veedab ta
oma vabad nädalavahetused
koroonat ja Novust mängides.

Kontaktid:
654 1142;
gedi.aver@sauevald.ee
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Suurplaneering

Laagri naabrusesse kerkib uus elurajoon
Koduvald
Jaanuarikuu volikogu kehtestas
detailplaneeringu, millega anti
luba 93 hektarilisele maaalale
kavandada uus elamurajoon ca
200 perele.
Kinnistutel Koru I, Koru V, Koru
VI ja Laagri alajaama, mis asuvad Laagrist Harku poole sõites
vasakut kätt teed, laiuvad hetkel
100% hoonestamata metsa- ja
põllumaad. Kinnistutele on
kavandatud 153 ühepereelamu
krunti, 4 üksikelamu krunti
ning 4 ridaelamu krunti 19-le
ridaelamuboksile.
Detailplaneeringuga on ette

nähtud
veel
haridushoone
krunt algkoolile ja lasteaiale,
ärimaa krundid kauplusele,
kohvikule,
spordiklubile
ja
muudele
kaubandusning
teenindusasutustele.
Planeeringuala hakkab
tulevikus läbima maantee
Planeering on läbinud kõik
vajalikud menetlusetapid, avaliku väljapaneku käigus ilmnesid
ka mõned elanike vastasseisud.
Nimelt läbib planeeringuala
ka perspektiivne Juuliku-Tabasalu
maantee
trassikoridor.
See tekitas praegu piirkonnas
elavates elanikes meelepaha ja
hirmu võimaliku müra ja saaste

tekkimise osas. Läbirääkimiste
käigus nihkus tulevase maanteetrassi asukoht 100 meetrit
eemale ja arendaja oli sunnitud
loovutama ca 10 hektarit maad,
mida ehitustegevuseks enam
kasutada ei saa.
Esimene ehitusetapp
2011. aastal
Vald on planeeringu teostajaga
sõlminud lepingu, mis tagab
planeeringu väljaehitamise kolmes etapis. Arendaja esindaja
Margus Haudi sõnul hakatakse
1. etapis arendama olemasoleva
Veskimöldre elurajooni kõrval
asuvat piirkonda, kuhu on
planeeritud 14 elamumaa ja 8

ärimaa krunti. “Enne hooneteni
jõudmist tuleb loomulikult välja
ehitada infrastruktuur - vajalikud teed ning tehnovõrgud,”
lubab Haud.
Esimese ehitusjärjekorra teede
väljaehitamise
käigus
rekonstrueeritakse Koru tänav planeeringualast kuni
Instituudi teeni koos kergliiklusteega.
Kõige varem saab infrastuktuuri rajamisega alustada järgmisel - 2011. aastal, reaalne
elamuehitus nihkub ilmselt
veelgi aasta võrra.
Planeeritud on ka lasteaed
Arendajaga
sõlmitud
ka
leping, mis kohustab teda oma
vahenditega rajama planeeringualale lasteaia ja selle
tasuta vallale üle andma. Kui
arendajal peaks tekkima soov

haridusasutust ise majandada,
siis kokkuleppe kohaselt makstakse vallale iga krundi kohta
40 000 krooni nn sotsiaaltasu.
Kuna uus elamurajoon saab
olema koduks umbes 200-le
perele, siis peaks vallaeelarvesse laekuma
ca 8 miljonit
krooni.
Haud´i sõnul on lasteaed
kavandatud 2. ehitusetappi,
mille võimalikuks alguseks
prognoosib mees 2013-2014.
aastat.
“Samas, kui lasteaia
järele on vajadus varem, siis on
selles osa võimalik läbi kindlasti rääkida,” usub Haud.
Ala arendaja on Koru Arenduse
OÜ. Firma kuulub kolmele
USA elanikule, kes on ühtlasi
planeeritava ala kinnistute
omanikud

Detailplaneeringu avalik väljapanek
Saue
Vallavalitsus
teatab,
et
25.02.2010 kuni 11.03.2010 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub
Saue vallamajas, Veskitammi 4
järgmiste detailplaneeringute avalik
väljapanek:

abihoonetel 5 m. Suurim lubatud
ehitisealune pind 1000 m². Planeeritava
ala suurus on 23,1 ha. Elamumaaks
planeeritakse ca 2,8 ha. Planeering
ei muuta kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneeringu
koostaja
FE
Arhitektid OÜ, töö nr 03/09.

Tuula küla Tuula kinnistu (katastritunnusega 72704:001:0480) detailplaneeringu
avalik
väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning anda ehitusõigus
ja hoonestustingimused ühe ühekorteriga väikeelamu ja 2 abihoone
rajamiseks.
Detailplaneeringuga
lahendatakse
planeeritaval
alal
heakorrastus,
haljastus,
juurdepääsuteed
ja
tehnovõrkudega
varustamine. Planeeritava elamu
lubatud suurim kõrgus on 10 m,

Vatsla küla Antsu I (katastritunnusega
72701:001:0276), Antsu III (katastritunnusega 72701:001:0277), Antsu
VI (katastritunnusega 72701:001:0281)
ja
Laabi
1
(katastritunnusega
72701:001:0173) kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringus
on
kavandatud jagada kinnistud 11 krundiks, millest 7 krunti kavandatakse 2korruselistele äri- ja tootmishoonetele,
1 tootmismaa krunt alajaama tarbeks
ning
3
transpordimaa
krunti.
Detailplaneeringuga
lahendatakse
planeeritaval
alal
heakorrastus,

haljastus, juurdepääsuteed, parkimine
ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritavate hoonete lubatud kõrgus
on kuni 12 m. Planeeritava ala suurus
on 5,7 ha. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt
on
planeeringuala
juhtfunktsiooniks tootmis- ja ärimaa.
Detailplaneeringu
koostaja
Casa
Projekt OÜ, töö nr 47/06.
Vanamõisa küla Lehise (katastritunnusega 72701:002:0461) kinnistu
detailplaneering avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe
osaline
muutmine
elamumaaks
ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni nelja ühekorteriga
väikeelamu ja abihoonete rajamiseks.
Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus,
juurdepääsutee ja tehnovõrkudega

varustamine. Planeeritavate hoonete
lubatud kõrgus on kuni 8,5 m,
abihoonetel 5 m. Planeeritava ala
suurus on 23,0 ha. Planeeringuga
moodustatakse 4 uut kinnistut.
Iga
kinnistu
koosneb
kahest
katastriüksusest,
milles
väiksem
2000 m² on elamumaa sihtotstarbega
ning 18000 m² maatulundusmaa
sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust
ei
anta.
Detailplaneering
ei
muuda kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneeringu
koostaja
OÜ
Inrestauraator Projekt OÜ, töö nr P0833.
Lähemat
informatsiooni
planeeringute spetsialistilt
Metsaotsalt 654 1157

saab
Maili

s aue valla detailplaneeringud jaanuaris 2010
Saue valla territooriumil jaanuaris
2010
on
algatatud
järgmised
detailplaneeringud:

ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks ning tehnorajatiste maaala määramine.

Saue Vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 27 on algatatud Ääsmäe
külas Kaseoksa tee 7 (katastritunnus
72704:002:0087), Kaseoksa tee 9 (katas
tritunnus72704:002:0553) ja Kaseoksa
tee 11 (katastritunnus 72704:002:0554)
kinnistutel detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste seadmine ühe
ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete
rajamiseks ning tehnorajatiste maaala määramine. Planeeritava ala
suurus on ~3,6 ha. Detailplaneering
ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
Saue
Vallavalitsuse
02.02.2010
korraldusega nr 73 muudeti Saue
Vallavalitsuse 19.01.2010 korralduse
nr 27 ”Detailplaneeringu algatamine
Ääsmäe küla Kaseoksa tee 7, 9 ja 11
kinnistutel”punkt 1 ning sõnastati
see järgmiselt: 1. Algatada Ääsmäe
külas Kaseoksa tee 7 (katastritunnus
72704:002:0087), Kaseoksa tee 9 (katastritunnus 72704:002:0553) ja Kaseoksa
tee 11 (katastritunnus 72704:002:0554)
kinnistutel
detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga ehitusõiguse
ja hoonestustingimuste seadmine kahe

Saue
Vallavalitsuse
26.01.2010
korraldusega nr 47 algatati Saue vallas
Laagri alevikus Pääsküla jõe ja
riigimaantee T-11401 Laagri-Harku
(Instituudi tee) (katastritunnused
72701:005:0170
ja
72701:005:0649)
vahelisel
alal
detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärgiks on
avaliku haljastuse ja puhkeala
põhimõtete kindlaksmääramine ja ala
munitsipaliseerimine (planeeritava
ala suurus on ~1,5 ha).
Saue
Vallavalitsuse
26.01.2010
korraldusega nr 48 algatati Saue
vallas Jõgisoo külas Lõokese tn
3 (katastritunnus 72703:002:0116)
ja Lõokese tn 5 (katastritunnus
72703:002:0091) maaüksuste vahelisel
alal detailplaneeringu koostamine,
mille
eesmärgiks
on
avaliku
mänguväljaku, haljastuse ja puhkeala
põhimõtete kindlaksmääramine ja ala
munitsipaliseerimine (planeeritava
ala suurus ~ 4000 m²).
Saue
Vallavalitsuse
26.01.2010
korraldusega nr 46 algatati Saue vallas
Kiia külas Kiia tee 2 (katastritunnus

72701:002:1360), riigimaantee T-11410
Kiia-Vääna-Viti
(katastritunnus
72701:002:0286),
Kiia
tee
3/1
(katastritunnus 72701:002:2090), Posti
tee 5 (katastritunnus 72701:002:1656)
ja
Posti tee 8/1 (katastritunnus
72701:002:2280)
maaüksuste
vahelisel
alal
detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärgiks on
transpordimaa,
avaliku
mänguväljaku, haljastuse ja puhkeala
põhimõtete kindlaksmääramine ja ala
munitsipaliseerimine (planeeritava
ala suurus on ~5500 m²).
Saue Vallavalitsuse 26.01.2010 korraldusega nr 49 algatati Saue vallas
Maidla külas riigimaantee T-11244
Kiisa-Maidla
(katastritunnus
72704:003:0105),
riigimaantee
T-11247
Ääsmäe
Hageri
(katastritunnus
72704:002:0193)
maaüksuste ja Maidla jõe vahelisel
alal detailplaneeringu koostamine,
mille eesmärgiks on avaliku ranna,
haljastuse, spordiplatsi ja puhkeala
põhimõtete kindlaksmääramine ja ala
munitsipaliseerimine (planeeritava
ala suurus on ~15 ha).
Saue
Vallavalitsuse
26.01.2010
korraldusega nr 45 algatati Saue

vallas Valingu külas kohaliku tee
727348 Puiestee tn (katastritunnus
72701:003:0337), Tammiku (katastritunnus 72701:003:0177) Puiestee
3A (katastritunnus 72701:003:0026),
Nurme
(katastritunnus
72701:
003:0311)
maaüksuste vahelisel
alal detailplaneeringu koostamine,
mille
eesmärgiks
on
Valingu
külakeskuse, haljastuse ja puhkeala
põhimõtete kindlaksmääramine ja ala
munitsipaliseerimine (planeeritava
ala suurus on ~1,5 ha).
Saue valla territooriumil jaanuaris
2010 on kehtestatud järgmised
detailplaneeringud:
Saue
Vallavolikogu 28.01.2010
otsusega nr 4 on kehtestatud Saue
valla Jõgisoo küla Liidumäe 1 ja
Priidiku kinnistute detailplaneering,
mis muudab osaliselt Saue valla
üldplaneeringut.
Saue
Vallavolikogu
28.01.2010
otsusega nr 3 on kehtestatud Saue
valla Laagri aleviku ja Alliku küla
Koru I, Koru V, Koru VI ning Laagri
alajaama kinnistute detailplaneering,
mis muudab osaliselt Saue valla
üldplaneeringut.
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Transport
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prügivedu

Kas Saue valla ühistransport
vajab ümberkorraldamist?

Märtsist vallas uus prügivedaja - mida
peab jäätmevaldaja selle kohta teadma?

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Rgan-Sells AS

Viimastel nädalatel, kui Tallinna linn kehtestas erinevad
ID pileti hinnad tallinlastele ja mittetallinlastele, on
muutunud ühistranspordi teema eriti aktuaalseks.

Märtsist 2010 hakkab jäätmeid vedama
Saue vallas Ragn-Sells AS. Miks senine
vedaja välja vahetati ja milliseid muutuseid see inimesele kaasa toob?

Saue valda puudutas see hinnamuudatus eriti
rängalt, sest kolm Tallinna bussiliini (18, 20A ja
27) sõidavad Saue valda ja vald tasub koostöös
ühistranspordikeskusega liinikilomeetri dotatsiooni
Saue valla piires. Valla elanikud moodustavad olulise
osa nimetatud liinide sõitjakonnast ja toovad ka Tallinna
linnale piletitulu. Laagri inimesed näevad, et nimetatud
liine kasutab ka palju pealinna rahvast, kes sõidavad valda
või Tänassilma tööstuspiirkonda tööle.
Saue Vallavalitsus on kohtunud nii Tallinna abilinnapeaga
kui Transpordiameti juhtidega, eesmärgiks tallinlastele
kehtestatud soodustuste laiendamine ka meie valla
elanikele. Koostöötahe Tallinna poolt on olemas,
kuid konkreetseid kokkuleppeid pole veel sõlmitud.
Vallavalitsus on oma argumendid ja ettepanekud esitanud
ning täna ootame Tallinna linnajuhtide vastust.
Kui Tallinnaga ei õnnestu kokkulepet saavutada, siis
tuleb analoogiliselt Viimsi vallas kehtivale korrale tõsiselt
kaaluda omaette tsoonipiletite sisseviimist.
Kas 18, 20A ja 27 rahuldavad vallarahva vajadusi?
Saue vald maksab aastas Tallinna linnale ligi miljoni selle
eest, et kolm linnaliini sõidaksid Laagrisse - sellest üle
poole kulub 18 liini ülevalpidamiseks ja üle veerandi 27
liinile. Liini 20A kulu on väiksem. Miljoni krooni näol on
tegemist väga suure rahasummaga, seega tuleb tagada,
et tehtavad kulutused oleksid põhjendatud ning tühjade
busside käigus hoidmine ei ole majanduslikult keerukal
ajal kindlasti otstarbekas. Küsimusi on tekitanud näiteks
see, kas Nõmme keskuseni raudteed dubleerivat 27
autobuss on tingimata vajalik või kas 18 liini sagedus peab
olema sama tihe, kui praegu?
Kuna liinid on eeskätt Tallinna linnaliinid, siis
eeldavad igasugused muudatused ka koostööd Tallinna
Transpordiametiga. Vallavalitsus ei tee ühtegi otsustust
ilma elanike arvamust ära kuulamata, nii et ootame
elanike arvamusi.
Siinkohal esimene küsimus:
kui tekib vajadus sulgeda või ümber korraldada üks
praegustest liinidest, siis missuguse liini võiks kõige
valutumalt sulgeda või ümber korraldada?
Planeeritakse Laagri-Harku-Tallinn autobussiliini
Aastaid on räägitud Laagrist läbi Harku aleviku
Tallinnasse sõitvast autobussiliinist. Tänasel päeval on nii
Saue Vallavalitsusel, Harku Vallavalitsusel kui Harjumaa
Ühistranspordikeskusel ühine huvi liin käima panna.
Liini vastu on kõige suurem huvi Veskimöldre, Metsavahi
ja Kotka tee piirkonna elanikel, sest selles kandis puudub
ühistransport hoopiski. Kuid kindlasti on oma arvamus
kaasa öelda ka Laagri elanikel.
Siinkohal teine küsimus:
kui käivitada Laagri- Harku- Tallinn liin, kus võiks
olla selle algus ja lõppjaamad ning
millistel kellaegadel?

Saue Vallavalitsus kutsub vallaelanikke üles avaldama
arvamust
valla
ühistranspordi
teemadel.
Oma
arvamused ja ettepanekud palume kuni 10. märtsini
saata abivallavanem Mikk Lõhmuse e-posti aadressil
mikk.lohmus@sauevald.ee. Ühtlasi suur tänu nendele
Laagri, Veskimöldre, Metsavahi ja Kotka tee elanikele,
kes oma arvamust selle liini kohta on juba avaldanud ja
ettepanekuid esitanud.

Vastavalt 2004. aasta 1. mail jõustunud
Jäätmeseaduse § 66-le on omavalitsustel
kohustus
oma
haldusterritooriumil
korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
Saue valla elanikud on juba tuttavad
korraldatud jäätmeveo põhimõtetega,
sest esmakordselt rakendus korraldatud
jäätmevedu Saue vallas juba kolm aastat
tagasi, kui jäätmete veo ainuõigus
omistati konkursi korras Cleanaway
AS-le. Omavalitsustel on kohustus
ainuõiguse perioodi lõppedes korraldada
uus konkurss soodsaimat hinda pakkuva
jäätmevedaja leidmiseks.
Seekordsel konkursil osalenud ettevõtetest tegi parima pakkumise Ragn-Sells
AS, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus
alates 1. märtsist 2010 järgnevaks viieks
aastaks.
Korraldatud
jäätmeveo
rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus Saue vallas
korraldatud
jäätmeveoga
hõlmatud
jäätmeid koguda ja vedada.
Milliseid
muudatusi
toob
kaasa jäätmevedaja vahetus?
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam
muudatus on see, et alates 1. märtsist
muutuvad Saue vallas kehtetuks Veolia
Keskkonnateenused
AS-ga
(endine
Cleanaway AS) sõlmitud korraldatud
jäätmeveo lepingud.
Lepingute
lõpetamisega
seonduvalt
juhime tähelepanu, et juhul, kui kliendil
on sõlmitud otsekorraldusleping või püsikorraldus jäätmeveoarvete tasumiseks
Veolia Keskkonnateenused AS-le, siis
on tarvilik teostada pangas vajalikud
muudatused soovi korral Ragn-Sells AS
kasuks.
Teiseks võivad mõnevõrra muu-tuda
senised
väljakujunenud
ja
harjumuspärased
veopäevad.
Klientidele
edastatakse koos lepinguga konteineri
tühjendamise graafik, mille alusel toimub
konteinerite väljavedu.
Palume siinkohal juba ette oma tänaste
ja tulevaste klientide mõistvat suhtumist
korraldatud
jäätmeveole
ülemineku
perioodil tekkida võivate segaduste
pärast.

Kuidas sõlmitakse uued lepingud?
Ragn-Sells saadab koju uue lepingu
Teenuse osutamise täpsustamiseks sõlmib Ragn-Sells kõikide
jäätmetekitajatega veolepingud ja -graafikud. Kõikidele Saue
valla jäätmeregistris olevatele jäätmevaldajatele saadab RagnSells postiga eeltäidetud lepingud, mis sisaldavad hetkel
teadaolevaid andmeid (kinnistu omanik, objekti- ja postiaadress
jm). Eeltäidetud lepingus pakub Ragn-Sells jäätmevaldajale
miinimumpaketti: 80-liitrine konteiner tühjendusega vähemalt kord 28 päeva tagant. Kellele miinimumpakett sobib, sel
tuleb üks lepingu eksemplar allkirjastada ja Ragn-Sells´ile
tagasi saata. Kes aga soovib pakutust erinevaid tingimusi,
nendel tuleks teha parandused eeltäidetud lepingus, see allkirjastada ja tagastada.
Edastage andmed
Kui kõik andmed Teile saadetud lepingus on õiged ja sobivad,
siis tuleks lisada lepingusse veel oma kontaktandmed
ja isikukood, samuti ka e-posti aadress (kui on) ning üks
lepingu eksemplar Ragn-Sells´ile allkirjastatult tagastada
aadressile Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn, 11415. Oluline on täita
leping edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt
trükitähtedega.
Lepinguid on võimalik sõlmida ka interneti (www.ragnsells.ee)
ja samuti Ragn-Sells´i kontoris Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn.
Lepingute sõlmimine vallas koha peal
Selleks, et Saue valla elanikele korraldatud jäätmeveole
üleminekut võimalikult mugavaks teha, on lepinguid võimalik
sõlmida järgnevates kohtades ja aegadel:
25. veebruaril Hüüru küla, Hüüru mõis (15-18.00)
3. märtsil Maidla küla, Maidla seltsimaja (15-18.00)
4. märtsil Vanamõisa küla, Vanamõisa seltsimaja (15-18.00)
8. märtsil Laagri alevik, vallamaja volikogu saal (14-18.00)
Lepingu puudumine ei vabasta maksmisest
Kõik jäätmevaldajad on liidetud jäätmeveoga automaatselt
-- kirjaliku lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine
ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse poolt
kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale vedajale üle anda.
Ragn-Sells alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt
omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri
alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud
kirjalik leping või mitte.

Kõik vallavalitsuse korraldusega antud
vabastused jäävad kehtima.

Kuidas toimida konteineritega?
Kui Teil on Veolialt (endiselt prügivedajalt) välja ostetud
konteiner
- jäätmevaldaja ei pea tegema muud, kui vaatama üle
lepinguprojekti ja tagastama ühe lepingust, uus teenusepakkuja
hakkab kasutama olemasolevat konteinerit.
Kui Teil on Veolialt renditud konteiner
- jäätmevaldaja peab olema valmis selleks, et Veolia Keskkonnateenused viib märtsi esimestel päevadel rendikonteinerid
minema. Mingit tasu selle eest ei ole õigus kliendilt küsida. RagnSells paigaldab klientidele, kes selleks soovi avaldavad, alates
veebruari viimasest nädalast konteinereid tasuta. Kindlasti
paigaldatakse esimeste seas konteinerid just korteriühistutele,
sest seal on tekkiva prügi kogused suuremad. Eramajadele
paigaldatakse konteinerid järk-järgult. Kliendid, kes soovivad,
võivad Veolia keskkonnateenustelt olemasoleva konteineri välja
osta. Selleks tuleks neil pöörduda Veolia klienditeeninduse
poole telefonil 640 08 00 ja oma soovist teada anda.
Kui Te soovite edaspidi rentida või osta konteinerit RagnSells´ilt
kes soovivad rentida või osta konteineri Ragn-Sells´lt
peaksid sellest kindlasti teavitama klienditeenindust telefoni
15155 või e-mailil info@ragnsells.ee teel. Juhul kui soovitakse
tänasest suuremat või väiksemat mahutit, siis tuleks ka see ära
nimetada.
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Palun võtke Saue Vallavalitsusega kindlasti ühendust, kui:
antud aadressil asub suvila, mistõttu soovite hooajalist vedu;
Juhul, kui jäätmevaldaja käib oma kinnistul ainult suviti, siis on tal võimalik kohalikust
omavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 1. oktoober kuni 1.mai.
antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud
jäätmeveost;
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja
seetõttu ei teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise otsust üksnes kohalikult omavalitsuselt, saates sinna vastavasisulise
avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta.
Te ei ole saanud 1. märtsiks 2010 eeltäidetud lepingut.
Kes ei ole saanud 1. märtsiks 2010 eeltäidetud lepingut, võtke ühendust vallavalitsusega, et
kontrollida üle Teie kontaktaadressid. Vastasel korral võivad hiljem tekkida põhjendamata arved,
sest Teie aadress jäätmevaldajate registris on ebatäpne.
Korraldatud jäätmeveo küsimustega Saue Vallavalituses tegeleb keskkonnaspetsialist
Jana Mehine, e-mail jana.mehine@sauevald.ee, tel. 6541152.
Ajutise või täieliku vabastuse taotlemiseks leiab blanketi www.sauevald.ee.

Palun võtke Ragn-Sells AS-ga kindlasti ühendust, kui:
-

Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta;
Teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest;
Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lisatud lepingus ja
veograafikus kirjas;
Teil on vana tüüpi metallist ratasteta 750-liitrine konteiner;
soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;
(kinnistute omanikel on võimalik ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit)
Kui Te ei oska valida enda vajadustele sobivat paketti;
Kui Te elate hajaasustuspiirkonnas ja soovite jäätmevedu kord kvartalis.

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Saue vallas
Hinnakiri kehtib alates 01.03.2010 (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu).
Jäätmeliik

segaolmejäätmed

Kogumismahuti
tüüp
Jäätmekott kuni 120
l

regulaarne
graafikujärgne
tühjendus

Graafikuväline
tellimusel
tühjendus

9,00

11,70

Konteineri
laenutus
Konteineri
(kr/kuu)* müük (kr/tk)
0,00

-

kuni 80 l

21,60

28,10

0,00

712,50

kuni 140 l

48,00

62,40

0,00

770,00

kuni 240 l

57,60

74,90

0,00

890,00

kuni 370 l

57,60

74,90

0,00

1440,00

kuni 600 l

61,20

79,55

0,00

2861,69

kuni 800 l

66,00

85,80

0,00

3193,22

kuni 2500 l

117,60

152,90

0,00

10080,00

kuni 4500 l

132,00

171,60

0,00

12960,00

kuni 600 l

0,00

0,00

0,00

2861,69

kuni 2500 l

0,00

0,00

0,00

10080,00

Paber ja papp

kuni 4500 l

0,00

0,00

0,00

12960,00

kuni 80 l

0,00

0,00

0,00

712,50

biolagunevad köögija sööklajäätmed
suurjäätmed

kuni 140 l

0,00

0,00

0,00

770,00

kuni 240 l

0,00

0,00

0,00

890,00

1 m3

400.00

-

-

-

Sanktsioonid

Rakendatakse kõikidele klientidele, kui tegemist on kliendi poolse lepingu rikkumisega.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tühisõit objektile (segaolmejäätmed), kord				
võrdne vastava mahuti 		
									
tühjendushinnaga
Kordus arve, tk								
36.00
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste,
vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu, m3
457.65
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 600 l konteiner*****			
64.80
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 2500 l konteiner*****			
158.40
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest 4500 l konteiner*****			
324.00
Hüvitus rikutud biojäätmete eest 80 l konteiner*****				
60.00
Hüvitus rikutud biojäätmete eest 140 l konteiner*****			
70.32
Hüvitus rikutud biojäätmete eest 240 l konteiner*****			
72,36
***** Hüvitust rikutud paberi ja biojäätmete eest rakendatakse, kui konteiner sisaldab
mittevastavaid jäätmeid

Mida tuleks jäätmevaldajal veel
silmas pidada, et koostöö uue
prügivedajaga sujuks?
Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sells jäätmeseadusest, Saue valla jäätmehoolduseeskirjast, Saue vallas korraldatud
jäätmeveo konkursi pakkumise kutsedokumentidest ja Ragn-Sells
jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

Paberi – ja kartongi kogumise kohustus on elamumaa
sihtotstarbega kinnistutel, kus asub üle nelja korteri ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus on üle 25 töötaja või neid
jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumise kohustus
on sihtotstarbega kinnistutel, kus on üle 10 korteri, samuti
mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, kus asub kaubandusvõi toitlustusasutus ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel,
kus on üle 25 töötaja ja neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 50
kg nädalas.

Kuni 800 liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid
tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega
(betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast
võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 10 m. Palume
võimalusel tuua konteiner tühjenduspäevaks värava taha tee äärde
või tellida vastav lisateenus Ragn-Sells`ilt;

Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse
jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon,
asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu
juurdepääs konteineri tühjendusküljelt;

Olmejäätmete mahutisse ei tohi panna vanapaberit,
pakendeid, ohtlikke jäätmeid, aia- ja pargijäätmeid, üle 40C kuuma
tuhka, vedelaid jäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid,
nakkusttekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid, erikäitlust vajavaid
jäätmeid, jäätmeid mis võivad kahjustada jäätmekogujaid, prügila
töötajaid või jäätmeveovahendeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid;

Jäätmemahuti tehnilise korrasoleku, mahuti desinfitseerimise, õige kasutamise ja mahuti ümbruse korrashoiu tagab
mahuti kasutaja;

Jäätmed tuleb vajadusel enne paigutamist jäätmemahutisse
pakkida plastikaatkottidesse suletult, et need ei levitaks haisu,
ei põhjustaks ohtu tervisele ega määriks kogumisvahendeid;
kogumisvahendi kaaned peavad olema suletud;

Jäätmete kogumiseks on sobivaimad konteinerid mahuga
alates 80 liitrist kuni 4500 liitrini. Eramajade tarbeks on sobivaimad
80, 140 ja 240 liitrit mahutavad plastikust konteinerid (näiteks SULO
või OTTO konteinerid). 750 liitrit mahutavad metallist kuubikukujulised konteinerid, millel puuduvad rattad ning mis ei vasta
kaasaegsetele tehnilistele nõuetele (n.ö veneaegsed konteinerid),
jäätmete kogumiseks ei sobi, sest kaasaegsete jäätmeveokitega ei
saa neid tühjendada. Juhul kui kliendil on ebastandardne konteiner, mida jäätmevedaja ei saa tühjendada, siis vahetatakse see
standardse konteineri vastu;

Sobivaid konteinereid saab rentida või osta Ragn Sells´ilt.
Soovi korral on võimalik samatüübilisi prügikaste osta ka poest;

Mahutite või värava lukustamise korral peab klient
(jäätmevaldaja) kindlustama nende avamise tühjenduspäevaks või
tellima vastava lisateenuse Ragn-Sells`ilt. Juhul, kui jäätmevaldaja
ei võimalda vedajale juurdepääsu jäätmemahutile, siis on vedajal
õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest;

Ohtlike jäätmeid ning elektroonikat saab üle anda valla
poolt korraldatavate kogumisringide ajal;

Ahjus võib põletada ainult looduslikust materjalist jäätmeid
(paberit, puitu jms). Põletamiseks ei sobi kile, kiletatud paber,
mitmed komposiitpakendid (piimapakid, tetrapakid) ja paljud muud
pakkematerjalid, mis sisaldavad sünteetilisi materjale. Nimetatud
jäätmete põletamine seab ohtu puhta elukeskkonna ning seega ka
meie kõigi tervise.

Ragn Sells AS kontaktandmed:
e post: info@ragnsells.ee;
Klienditeenindus: tel. 15155;
postiaadress: Suur-Sõjamäe 50a
Tallinn 11415,
www.ragnsells.ee
Meeldivat koostööd soovides,
Ragn–Sells AS
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Nõuanne

Tuleohutus ei ole koht,
kus tingida ja kokku hoida
Karl Kalda
Saue Vallavolikogu heakorra- ja keskkonnakomisjoni liige

veebruar 2010

Kuulujutud

Mis toimub mõisamajas - kas
Hüüru raamatukogu pannakse kinni?
VAJAB
KAPITAALSET
REMONTI:
Hüüru
mõisamaja
on
ehituslikult väga viletsas
seisukorrasraamatukogupoolne tiib on suisa
eluohtlik ja tuleb ilmselt
kavandatava renovee-rimise
käigus sootuks maha võtta ja
uuesti üles ehitada.
Kui kõik õnneks läheb,
siis ehk 2011. aastal saab
projektirahadega toel alustada
kapitaalset remonti ja anda
mõisale uus hingamine läbi
mõisateatri formaadi

2010. aasta algas Saue vallas traagiliselt. 7. jaanuaril kella
02:36 ajal said päästeamet, kiirabi ja politsei teate põlengust Vanamõisa külas Kääru teel. Päästemeeskondade
saabudes põles kahekordne kivist elumaja leegiga. Majast
olid omal käel välja saanud kolm inimest, kes ärkasid tänu
töölerakendunud suitsuandurile. Päästeti üks inimene, kes
viidi haiglasse ning kahjuks leiti kustutustööde käigus
hukkunud meesterahvas.
Tuli levib normaaltingimustes kiiresti, umbes 3-4. minutil
tulekahju algstaadiumist arvates on ruumis viibimine
kõrge temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku
tõttu eluohtlik. Tule levik kiireneb hüppeliselt tulekahju
teises faasis, kui põlemisel süttivad lae alla kogunenud
põlemisgaasid.
Maapiirkondades, kus tuletõrjel võib kuluda tänu pikkadele
vahemaadele kohalejõudmiseks vahel isegi mitukümmend
minutit, on maja kustutustööde alustamise hetkeks tavaliselt
juba üleni leekides. See tähendab aga ainult ühte - vajadust
olla ise tasemel ning ennetada võimaliku tuleõnnetust.
Ise oled esmane vastutaja
Igaüks meist on ohutuse ning sealhulgas ka tuleohutuse
esmane tagaja ja vastutaja. Riik loob seadustega normatiivse
raamistiku, lisaks järelevalvesüsteemi ning tagab vajaliku
informatsiooni kättesaadavuse. Inimene ise aga peab
omandama vajalikud teadmised, oskused ja vahendid ohutu
keskkonna tagamiseks.
Alates 1. juulist 2009. aastast on suitsuandur igas kodus
kohustuslik. Suitsuandur küll tulekahju ära ei hoia, kuid
aitab tekkinud põlengule või ohule õigel ajal jälile saada.
Suitsuandurist on kasu ainult siis, kui see on paigaldatud
vastavalt juhistele lakke ning patarei on täis. Suitsuanduri
patareid on soovitatav vahetada keskmiselt kord aastas.
Suitsuandur või tulekahju signalisatsioonisüsteemid on eriti
olulised öisel ajal, mil oleme kõige kaitsetumad. Esmane
funktsioon on nendel inimelude päästmine. Tähtsuselt teisel
kohal on meie esmane reageerimine – kui kiire ja pädev see
on.
Ennetavad tegevused
Oluliseks muutuvad nüüd meie oskused ja eelnev
ennetustegevus ehk see, kuidas me ettevalmistaval perioodil käitunud oleme ning kas on olemas esmase reageeringu
vahendid, teavitavad seadmed või süsteemid ning kas need
vahendid on korras ja hooldatud.
Kasu ei ole tulekustutist, mis on pööningule eest ära tõstetud
ning samuti tuletekist, mis vedeleb kapis teiste asjade all.
Esmased tulekustutusvahendid peavad olema oma kindla ja
loogilise koha peal ning kõigile pereliikmetele teada.
Määrava tähtsusega on õnnetuskoha leitavus ning sellele
ligipääsetavus. Tihedama asustusega piirkondades, kus
kruntidel on numbrid, peavad numbrid asuma hästi
nähtavas kohas ning olema võimalusel öösel valgustatud.
Samuti peaksid suurematest teedest eemal asuvate elamiste
sissesõidu teed olema lumest lahti lükatud ning takistustest
vabad.
Päästeameti juhend käitumiseks tulekahju korral
Päästa vahetus ohus olijad ning jaga ülesanded kui abistajaid on rohkem.
Teavita tulekahjust teisi hoones olijaid ja käsi väljuda evakueeruda. Väljudes tuleb sulgeda kõik aknad ja uksed, et
tuli ei leviks.
Helista hädaabinumbril 112:
- räägi, mis ja kus on juhtunud
- ütle, kas keegi on kannatanud
- püüa jääda rahulikuks, vasta küsimustele lühidalt ja täpselt
- jälgi häirekeskusest saadud juhiseid
- ära katkesta kõnet ilma loata
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, sest võib vaja
minna lisainformatsiooni
- kui olukord muutub oluliselt enne päästjate saabumist, teata
sellest häirekeskusesse.
Kustuta esmaste tulekustutusvahenditega.
Juhenda- hoolitse, et päästjad pääseksid kiiresti ja takistusteta õnnetuskohta.

Koduvald
Üks kuulujutu tont käib külas
ringi - räägitakse, et vallavalitsus tahab Hüüru raamatukogu
uksed kinni panna ja kogukonna
vaimutoidust ilma jätta?

MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS
PAKUB TÖÖD

“Raamatukogu
ei
panda
praegu kindlasti kinni, vaid see
hakkab töötama vähema arvu
tundidega
nädalas,”
tõmbab
kultuuri- ja haridusvaldkonda
kureeriv abivallavanem Indrek
Lindsalu ärevuse fooni maha.
Selle muudatuse põhjused on
kinni nii möödunud aegades
kui mõisakompleksi tulevikuvisioonide kavandamises.

kelle ülesandeks on:

Hoone avariiohtlikus olukorras
Praegu on mõisamaja ehituslik
seisukord väga vilets - katus
sajab läbi, lagunenud korstnad
on suisa tuleohtlikud. Hoonetiib,
kus tegutseb raamatukogu, on
nii amortiseerunud, et see tuleks
ilmselt sootuks maha lammutada
ja uuesti üles ehitada
Vallavalitsus on kül 2010. aastaks
eraldanud erakordsete kuludena
vahendeid katuse paikamiseks, et
maja päris koost ei laguneks, aga
ühekordne lappimine ei päästa
maja hävinemast.
“Varem või hiljem tuleb remondi
tarbeks maja nagunii kinni panna,
raamatukogu lahtioleku aegade
vähendamine on lihtsalt ajutine
vaheetapp,” selgitab Lindsalu.
Vähendatud lahtiolekuajad tähendavad seda, et alates 5. aprillist on
võimalik kirjandust laenutada
kolmel päeval nädalas. Uksed on
külastajaile avatud teisipäeviti ja
neljapäeviti ning laupäeviti.
Tulevikuunistus Hüüru mõisateater
Vallajuhid on koos kohaliku
külaseltsi esindajatega pidanud
mitu ümarlauda arutlemaks
mõisa tulevikukontseptsioonide
üle. Kõige enam soosingut on
pälvinud mõisateatri idee.
Asub ju Hüüru mõis ilusas ja
atraktiivses kohas Vääna jõe kaldal, samuti logistiliselt mugavas
asukohas Paldiski maantee ääres.
Kahest viimasest suvest on
hoones olemas ka kogemus
teatrietenduste toimumispaigana.
Samas seab hoone praegune
tehniline olukord selle tegevuse

HÜÜRU MÕISA
PERENAISELE

• mõisamaja haldamine
• kohaliku kultuurielu
organiseerimine
• külaürituste korraldamine
• erinevate
rahataotlusprojektide
kirjutamine küla
arendamiseks
• kasuks tuleb bibliograafia
huvi
CV saata hiljemalt 10. märtsiks
arnold@rolltrans.ee või
priit@laansalu.ee
Lisainfo:
526 4452; 504 7618
edasiarendamisele omad piirid.
“Saue valla seisukohalt on
oluline
Hüüru
mõisahoone
rekonstrueerimine
ja
sellele
atraktiivse
kasutusfunktsiooni
leidmine. Saue valla arengukavagi sätestab Hüüru Mõisa kujundamise
mõisateatriks,
lisaks
ruumid
konverentside,
seminaride pidamiseks. Samas
peavad
kõrvalfunktsioonidena
säilima kindlasti ka kohalikel
elanikel võimalused tegeleda
majas
seltsitegevusega
ja
külaüritustega,”
lubab
abivallavanem.
Ka Hüüru Külaselts kiidab
mõisateatri idee heaks. “Aga
teater ei saa külaseltsi nägemuse
kohaselt
olema
domineeriv
kasutus hoonele, vaid üks
tegevusvaldkond,” avaldab külaseltsi esindaja Priit Laansoo
arvamust.
Mis saab raamatukogust?
Vallavanem
Andres
Laisk´i
kinnitusel ei kao raamatukogu
teenus
Hüürust
ka
peale
planeeritavat
maja
remonti.
Võimalikud on muutused vaid
organisatoorses pooles. “Uue
lektüüri tellimine ja raamatukogu
majandamine
saab
ilmselt
olema
Laagri
Raamatukogu
halduses,
mugavust
lisab
internetipõhine tellimiskeskkond

lisavõimalusena,” toob mees
näite tulevasest töökorraldusest.
Küll tuleb tema sõnul üle vaadata
raamatute senine fond - need
raamatuid, mille vastu huvi ei
tunta, maha kanda ja samas
värskendada kogu uute teostega.
“Võimalik, et nö väärtteoseid,
mida kasutatakse harva, tuleb
mõnel juhul tellida päev ette
Laagri
kogust,
aga
kindel
lubadus on see, et raamatukogu
teenus Hüürus jääb alles,” annab
vallavanem veksli välja.
Ka külaselts on Hüüru külas
raamatukogu säilimise poolt.
“Raamatukogu näitajad on head,
lugejaid jätkub ja laenutatakse
aktiivselt. Pikemas perspektiivis
peaks raamatukogu säilitama
ja laiendama oma tegevuspiire,
näiteks erinevate kultuuriürituste
ja kodukandi uurimuste juhendamise osas,” loodab külaseltsi
juhatuse esimees Priit Laansalu.
Renoveerimisplaanid
finantseeritakse eurorahadega
Vald oma rahakotist mõisamaja
kapitaalremonti kinni maksta ei
jõua. Arendusküsimustega tegelev abivallavanem Mikk Lõhmus
hindab vajaminevat summat ligi
10-le miljonile. Finantseeringu
jaoks on kavas kirjutada rahataotlusprojekt Euroopa Liidu
struktuurifondidele, sobiv meede
avaneb juunikuus. “Konkurents
on ülimalt tihe. Meetmes on küll
200 miljonit krooni, aga ilmselt
ületatakse see summa taotlustega
mitmekordselt,”
prognoosib
Lõhmus.
Kui
õnnestub
siiski
raha
saada,
siis
ideaalis
algaks
renoveerimine juba 2011. aastal.
Kuigi
finantseerimisallikaid
otsib vallavalitsus, siis tuleviks
jääks mõis siiski kohaliku
külaseltsi
hallata.
Vald
ei
taha hakata omaalgatuslikult
ettekirjutusi tegema. “Näeme
külaseltsi oma partnerina, kellega
konstruktiivses koostöös arendada Hüüru külast keskus, mille üle
on uhke kohalik rahvas ja millest
saaks kujundada ka atraktiivse
turismiobjekti,” loodab Lindsalu.
Sellega nõustub ka Laansalu:
“Külaselts peab saama otsustavalt
kaasa rääkida uuendusprojekti
funktsionaalsete lahenduste koha
pealt ja seisma eelkõige külarahva
huvide eest.”
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Tähtpäev

Ääsmäe Lasteaed tähistas 35. tegutsemisaastat
Koduvald
Sünnipäeva tähistamisest said osa
nii lasteaia pärisperemehed pisikesed kasvandikud, kui nende
vanemad ja õpetajad. Ka vallajuhid,
kolleegid
teistest
lasteaedadest
ja head partnerid olid kutsutud
juubilari üle kaema.
Jaanuarikuu teine ja kolmas nädal
oli
Ääsmäe
Lasteaias
tõeliselt
sünnipäevahõngulised.
Lapsed
kaunistasid
oma
rühmatubasid
ja joonistasid lasteaiale õnnitluskaarte. 13. veebruaril, sel päris õigel
sünnipäevapäeval, said mudilased
ring möllata külla kutsutud nutika
koeratüdruku Leiutaja Lottega.
Tähistamise kavast ei puudunud ka
ühine tordisöömine ja laulurõõm.
Isegi need lapsed, kel lasteaia aeg
seljataga ja juba suurtes koolides
õpingud käimas, tulid sünnipäeva
puhul oma endist lasteaeda lauludega
rõõmustama.
21. jaanuaril olid pidulikule aktusele
külla kutsutud vallamaja rahvast ja
kolleege, peeti kõnesid ja öeldi häid
sõnu, toodi kinke ja kallistati.
Möödunud 35. tegutsemisaasta jooksul on lasteaiast kooliteele saadetud
ligi pooltuhat mudilast, praegu on see
pesaks 56-le lapsele. 35 aastat tagasi
ehitati maja noorde kaasikusse, täna
on kasevibalikest kasvanud suured puud. Aegade jooksul on
lasteaia ruumid koduks olnud nii
raamatukogule kui varjupaigale,
tänaselgi päeval on heanaaberlikud
suhted lasteia ühes tiivas tegutseva
puuetega laste kooliga.
35 aastat on maja väljaspoolt juba natuke räsinud, aga seestpoolt ja südame
mõõdupuu järgi on kõik nii nagu
1975. aastalgi. Eesmärk on jäänud
samaks- olla koht, kus lastel on
hea kasvada, koht, mida vanemad
usaldavad ja kus pärisperemeeste
silmad säravad.

KALLIS
KÜLALINE:
Elusuuruses
Lotte oli parim
sünnipäeva
kingitus pisiperele.
Koeratüdruk
sai mitmete
naerukilgete,
soojade kallide ja
kaissupugemise
osaliseks

KOLLEEGI KALLI:
Ametikaaslasi Ääsmäele
tuli õnnitlema ka Laagri
pedagoogide punt. Laagri
Lasteaia juhataja Tiiu
Ingerainen valmistub
suuremaks embuseks,
lillekimbu ja heade
soovidega oli tähtpäevalisi meeles pidamas ka
Saue valla kolmanda ning
kõige noorema lasteaiaVeskitammi Lasteaia pere

KASVANDIKU
KÄEPIGISTUS:
Juhataja Silva Kiilbergi on
tulnud õnnitlema Risto
Kiilberg, kes on ühelt poolt
juhataja lihane poeg, teiselt
poolt sama lasteaia kasvandik,
kelle omadki lapsed nüüd
Ääsmäe Lasteaia õpetajate
hoole all on. Ja kolmandast
küljest on mees valla haridus-,
kultuuri ja spordikomisjoni
esimees, kelle ülesandeks
on kureerida ka lasteaedade
tegevusvaldkonda Saue vallas

Ääsmäe Lasteaed
1975. aasta algul valmis
lasteaiahoone esimene järk,
mille avamine toimus
13. jaanuaril.
Hoone ehitati Ääsmäe
sovhoosi ehitajate poolt.
1989. aastal valmis lasteaia
juurdeehitus ja lasteaed oli
6-rühmaline.
1991. aastal anti lasteaed üle
Saue vallale.
1991. aasta 1. oktoobril avati
lasteaias Ääsmäe Laste
Varjupaik, mis suleti 1997.
1992. aastal kolis lasteaeda
Ääsmäe Raamatukogu.
2000. aasta juunist alates
hakkas eelkooliealistele
lastele alusharidust
andma lasteaia ruume
rentiv OÜ Proferto;
eelkoolirühm viidi Ääsmäe
Põhikooli ruumidesse ja 3
lasteaiaboksi anti kasutada
puuetega lastele.
2003. aasta 1. aprillist
sai lasteaiast jälle valla
lasteaed: nimetusega Laagri
Lasteaia Ääsmäe filiaal
Juhatajad läbi aegade:
1975 – 1977 Inge Räim
(meie hulgast lahkunud)
1977 – 1983 Maimu Sarapuu
1983 – 2000 Helje Roolaan
2000 – 2003 Helve Lukas
(Proferto)
2003 – 2008 Christine Kõrge
2008- Silva Kiilberg
Kõige kauem on majas
töötanud:
Silvi Priivits 1976
Helje Kask alates 1977
Imbi Suurkütt alates 1983
Eve Kaldmaa alates 1986
Ene Vetema alates 1988

Kuu fotodes - mõjutused laiast ilmast

Vanamõisa kerkis
kohalik vabadussammas

Ääsmäel Lasteaias algas olümpiaaeg!

kroonika

Palju õnne valla
kõige pisematele
LAAGRI		
Kregor Tamme		
Morten Pallav		
Andre Zhurkin		
Elizabeth Zhurkin
Saara Närep		
Reiko Ait		
Gerhard Tilts		
Pärtel Kaljaspolik

23.12.2009
25.12.2009
28.12.2009
28.12.2009
1.01.2010
10.01.2010
10.01.2010
26.01.2010

ALLIKU KÜLA
Katarina Kriis		

30.12.2009

ÄÄSMÄE KÜLA
Uku Villem Aarma

9.01.2010

PÄLLU KÜLA
Mirete Hunt		

10.01.2010

VANAMÕISA KÜLA
Lisete Kanamäe		
14.01.2010
Rasmus Kanamäe
14.01.2010
VALINGU KÜLA
Jonathan Konsen
Jass-Marcus Auger

11.01.2010
18.01.2010

Õnnitlused veebruari
eakatele hällilastele
LAAGRI		
Helmi Aasa		
Valdur Illaste		
Virve Veersalu		
Silvi Pung		
Juta Benberg		
Boriss Jalovetski
Ülo Uisk		
Ruslana Kritsko		
Liivi Viik		

96
85
81
80
75
75
70
70
70

AILA
Peep Märka		

75

ALLIKU
Hilja Mikk		
Tamara Sakharova
Eldur Annus		

82
82
70

KIIA
Maria Lemetti		

80

JÕGISOO
Jaak Klaup		

70

PÜHA		
Johannes-Aleksander Atso

88

Vabandused jaanuarikuu
sünnipäevalapse Asta
Tammisleht ees, kelle nime
kirjapilt eelmises lehenumbris
valesti kirjas oli.

IN MEMORIAM
Valdur Anni		
Aino Bõmberg 		
Revil Rehepapp
Hulda-Auguste Palm
Valter Glaasberg
Ülev Kont 		
Leida Raieste 		
Ivan Koršunov 		
Hendrik-Eugen Tiido

Vanamõisa mees Urmas Kohver püstitas Suurevälja teel
asuvale koduõuele kohaliku vaatamisväärsuse - Saue valla oma
vabadussamba. Olla olnud tükk tegemist selle püstitamisega,
aga tulemus on seda väärt

12. veebruaril toimus Ääsmäe Lasteaias olümpiamängude avamine – kelgumäel
lehvis olümpialipp ja põles olümpiatuli. Külas oli ka maskott Quatchi kaugelt
Kanadast. Lapsed said teada, et olümpiamängud on spordipidu, kus kõige
tähtsam pole mitte võit, vaid osavõtt ning taliolümpia tähendab, et võisteldakse
aladel, mida sooritatakse lumel või jääl

15.12.2009
9.01.2010
10.01.2010
13.01.2010
16.01.2010
7.01.2010
19.01.2010
22.01.2010
24.01.2010

Avaldame kaastunnet
meie kasvataja Imbile
vanaema kaotuse puhul
Laagri Lasteaia 4 rühm
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Konkurss

Oodatakse ideid Saue valla
uue tunnuslause konkursile
Jaanuarikuu vallalehes välja kuulutatud uue valla tunnuslause
konkursile on laekunud juba nii mõnigi ettepanek. Konkurss
kestab veel 28. veebruarini, kõik head ideed on teretulnud.
Millest lähtuda?
Enne kui kujutlusvõime ja sõnaseadmisosavus lendu lasta, võiks
oma peas otsida vastuseid mõnedele küsimustele.
• Millised on Saue valla tunnusjooned ja eripärad?
• Mis toovad valda esile, millele tugineb Saue valla identiteet?
• Millised on märksõnad ja sümbolid, spontaansed seosed,
millega Saue vald seostub? Et kui ütled Saue vald, mõtled -....?
• Tunnuslause sisu võiks olla mõttekombinatsioon nii meie
minevikust, kui tänasest päevast, sisaldades samas ka
tulevikuootust, ehk potentsiaali, kes me tahame olla, kuhu me
tahame jõuda?
• Tunnuslauset peaks kaaluma enese fookusest, see peaks
pakkuma
äratundmisrõõmu
ja
samastumisvõimalust
kohalikele elanikele, samas olema atraktiivne ka külalisele.
• Tunnuslause peaks sisaldama mingit sisulist omadust, mitte
olema pelk hüüdlause.
• Tunnuslause võiks olla seotud valla traditsioonidega või
tegevustega, milles ollakse tugevad.
• Tunnuslause võiks olla lühike ja meeldejääv.
Võitja saab premeeritud
Kõik konkursile laekunud tunnuslaused võetakse kaalumisele
valla haridus- ja kultuurikomisjonis ja väljavalitu kinnitatakse
vallavolikogus. Konkursi võitja pärjatakse 3000-kroonise
preemiarahaga. Ettepanekuid tunnuslausega oodatakse kuni 28.
veebruarini, meiliaadressil annely.sumre@sauevald.ee. Lisaks
märkida juurde ka oma nimi ja kontaktid.

Eelteade

Endised ja praegused Vanamõisa küla elanikud- algab
kohaliku ajaloo ja sugupuude
teemaline üritustesari
Katrin Krause
Vanamõisa Seltsimaja juhataja
Vanamõisas on 2010. aastal toimumas ürituste sari, mis on
pühendatud ajaloolisele sündmusele – 175 aasta möödumisele
perekonnanimede panemisest Eestimaal ja sealhulgas
Vanamõisas.
Ürituste raames tutvustatakse Vanamõisa küla pikka ja huvitavat ajalugu, külale tuntust toonud inimesi ning väärtustatakse
põlissuguvõsasid ja –talusid.
27. mail leiab aset Vanamõisast pärit inimeste sugupuude näitus
ühes ettekandepäevaga, kus vaatluse all küla ajalugu, huvitavamad
sündmused minevikust ning muud põnevad teemad. Senistest
uurimistulemustest pannakse kokku esimene vihik Vanamõisa
pere- ja talulugusid. Suveharjal ehk 22. juunil toimub Vanamõisa
vabaõhukeskuses külapäev ning vanade ja uute külaelanike
kokkutulek.
Andke endast märku
Palume endast teada anda kõigil, kelle juured on Vanamõisa külas
ja kes soovivad üritustes kaasa lüüa. Näitusele on eksponaatidena
oodatud nii sugupuutabelid ja –skeemid, perekonnapärimused
kui ka muud genealoogia-alased uurimused. Väga teretulnud on
enda ja oma lähedaste kirjutatud mälestused perest, talust, külast
ja lähikonnas toimunud sündmustest, vanemad fotod inimestest,
hoonetest, töödest ning
haruldased dokumendid (lepingud,
tunnistused, aukirjad, kaardid, plaanid jms).
Ootame teid kõiki osalema üritustel ning kaasa lööma ettevalmistustes oma sugupuude valmistamise, mälestuste ja fotode
edastamisega või siis oma teadmiste ning tegutsemissooviga.
Täiendav info:
Katrin Krauselt telefonidel 514 0761, 678 0921,
e-postil katrin@kodukyla.ee või
Helle Koppelilt telefonil 677 3116,
e-postil hellekoppel@hot.ee.

loengusari masuurikas

Aleksei Turovski fantaasialend teemal:

Loomad kriisiolukordades mida on inimesel sellest õppida?
Tiia Soosalu
Veskitammi Kultuurikeskuse
juhataja
Koolitusprogramm
Masuurikas
(masu ajal rikas inimene - mitte rahalises, vaid
vaimses mõttes)
on
teinud oma esimese sammu.
Loengusari algas koolitusguru
Peep Vainu etteastega, märtsis
võtab teatepulga üle tuntud
loomapsühholoog
Aleksei
Turovski.
Veskitammi
Kultuurikeskus
oli 1. veebruari õhtul rahvast
tulvil- algamas oli esimene
koolitusõhtu. Ega kohale tulla
lihtne olnudki, loodusjõudude
ja lumega oli sunnitud võitlema
nii loengupidaja Peep Vain, kes
rammis veerand tundi autoga
lumes, kui ka paljud teised
saalisolijad. Aga täpselt kell
kuus tervitas Peep Vain saalitäit
rõõmsameelset seltskonda, kes
kõik lootsid õhtust kaasa saada
hea enesetunde ja innustust
argiellu. Kolm loengutundi
möödus kui linnulennul, Peep
Vain sai kõigi saalisolijatega
sinasõbraks ja tõdemus oli üks
– siit oli, mida eluks kaasa võtta!
Kaugeim külaline üritusel oli
muide Võrust.
Peep Vain rõõmustab oma
esinemistega Saue valla rahvast
veelgi: eeldatavasti 10. mail
toimub tema järgmine koolitus
ja septembris ilmselt kolmaski.
Siinkohal on paslik tänada
esimese koolitusürituse sponsorit –Aivar Tootsit, kes tundis
heameelt selle üle, et sai toeks

olla oma koduvalla
eneseharimise põllul.

rahva

Järgmine fenomenaalne esineja
8. märtsil kell 18.00 jagab
vallarahvaga oma teadmisi ja
elutarkust Aleksei Turovski.
Turovski on inimene, kes oma
kõneosavuses ja ülimas tarkuses

suudab meid mõtlema panna
selle üle, kuidas inimeste elu on
seotud loomariigis toimuvaga.
Kõik see on nii ürgne, samas
lummav ja viis, kuidas Aleksei
selle inimestele üle oskab kanda
on kuulamist ja õppimist väärt!

Sulle ei meeldi, kuidas asjad vallas
käivad? Aga tule ütle siis sõna sekka
Koduvald
Kord kuus Vanamõisa Seltsimajas toimuval Koostöökoja
nimelisel
ümarlaual
saab
vallaelust huvitet kodanik
kaasa rääkida ja küsimusi
küsida. Teravaidki küsimusi,
kui sellised hingel on.
Jaanuarikuu keskel, nädalajagu
päevi enne volikogu istungi
toimumist, oli Koostöökoja
kogunemisel
aru
andmas
vallavanem
Andres
Laisk.
Mees kandis ette ülevaate valla
2010. aasta eelarve koostamise
protsessi ja numbrite kohta.
Pikalt ja põhjendustega.
Kohale tulnud aga ei leppinud
vaid kuulaja rolliga. Vallavanemal tuli vastata sisulistele küsimustele, et miks talle endale
nii suur palk on määratud, et

miks üks lasteaed saab oluliselt
rohkem raha kui teine, miks
on otsustatud kärpida avaliku
korra ridadelt summasid jne.
Koostöökoda ongi koht, kus
inimesed saavad oma päringutele
vastused.
Loomulikult
peaksid tõstatatavad teemad
olema üldisemat laadi - tervet
vallaelu ja arengut puudutavat.
Sellised mured, et miks minu
väravani lumetõrjet ei tehta või

et kas mu laps võiks võistlusele
minekuks vallalt toetust saada
- ei ole Koostöökoja kohtumiste
formaat. Nendega tuleb ikka
ametnike poole pöörduda.
Koostöökoda ootab
ärksaid ja kaasa mõelda
tahtvaid vallakodanikke oma
märtsikuu koosviibimisele
18. märtsil kell 18.00
Vanamõisa Seltsimajja.
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KUHU MINNA, mida teha?

Märtsist saab Vanamõisa
Seltsimajas koorilaulu harrastada
Koduvald
Alates 3. märtsist alustab Vanamõisa Seltsimajas koorijuht
Sille Ojastu juhtimisel kooslaulmist uus segakoor.
Seltsimaja
juhataja
Katrin
Krause sõnul on plaanid ja
ettevalmistused
segakoori
loomiseks käinud juba septembrikuust saadik. Seni on
idee takerdunud seltsimaja
ruumipuuduse taha. Veebruari
alguses sai see mure lahenduseseltsimaja kahe saali vahele
paigaldati helikindel vaheuks.
Nüüd saab majas paraleelselt
mitu tegevust toimuda.
Laulupidu on selleks korraks
möödas, aga mõne aasta
pärast on jälle võimalus
ühiselt laulukaare alla minna.
“Koorilauluga ei ole seotud ju
vaid laulupidu – laulda-esineda

saab aasta läbi ja igasugustel
üritustel,” usub Krause laulmise
populaarsusesse.
Vanamõisa segakoori juhatama
hakkav Sille Ojastu on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli
ja Eesti Muusikaakadeemia
koorijuhtimise erialal Andres
Heinapuu dirigeerimisklassis.
Ojastu töötab erahuvialakoolis
Meero
Muusik
muusikaõpetajana ja lisaks juhatab ka

EBS ´i kammerkoori.
Uue koori juht arvab, et loodav
harrastuskoor peaks pakkuma
naudingut eelkõige tegijatele
endile, ühendades sarnaste
huvidega inimesi.
“See on
mõnus viis unustada õhtul
oma argimured ja kehtestada
end
hoopis
teistsuguste
vahenditega,” arutleb Ojastu.
Vanamõisa segakooriga võiks
tema sõnul liituda inimene, kes
armastab laulda ja soovib oma
vaba aega aktiivselt muusikat
tehes sisustada. Eelnev koorilaulu kogemus ei ole tingimata
eelduseks, küll aga võiks tulija
pidada viisi.
Liikmetasu on 130 krooni kuus
ning
kooriproovid
saavad
toimuma alates 3. märtsist
kolmapäeviti
kell
19.-21.00.
Eelregistreerimine
e-postil
katrin@kodukyla.ee
Lisainfo www.vanamoisa.ee

Kuumaõhupallid taas Keila kohal
Valdur Vacht
Keila Linnavalitsuse pressiesindaja

Märtsi teisel nädalavahetusel
Lennud on planeeritud 12. ja 13.
märtsi hommikuks ja õhtuks
ning 14. märtsi hommikuks kokku 5 lendu.
Kuna kuumaõhupallidega lendamine on ilmatundlik spordiala,
planeeritakse lennud hommikuks ja õhtuseks ajaks, kui tuule
kiirus on väiksem. Pallidel
lubatakse startida eeldusel, et ei
vihma ei saja ja tuule kiirus ei
ületa 5 m/s. Ka pilved ei tohi olla
lennulaest madalamal.
Lennud planeeritakse üle Keila
linna. Lennuala ulatab linnast
linnulennult kuni kümmekonna
kilomeetri kaugusele. Ainuke
kindel koht, kus kuumaõhupalle
jälgida saab, ongi Keilas.
Hommikune lend on planeeritud
kella 7.45 ja 9 vahele, õhtune

09.03 kell 10.00 EAKATE NAISTEPÄEVA

STIILIKAS “KÜBARAPIDU”
MEELEOLU LOOB SULEV VÕRNO

12.märtsil 2010 kell 19.00
kutsume kõiki vanu ja uusi huvilisi meie

LAULUKLUBISSE

Veskitammi Kultuurikeskusesse
-kuulame kaunist meeste laulu,
-joome tassikese kohvi või teed
Osamaks 50.-EEK
Info 6796765

Uus näitus Veskitammi Kultuurikeskuses
Kui veebruaris rõõmustasid kultuurikeskuse seintel silma
Alar Kivisaare loodus-fotod, siis märtsis, mis on naistepäeva
kuu, saab olema avatud kunstnik Liina Undi näitus –
KABAREE-KABAREE!!!
Fotonäitus „Kabaree, kabaree“ avab sensuaalsel moel eestiaegse
meelelahutuskunsti säravamaid hetki. Fotodel kujutatakse
kogu maailmas ringi rännanud Eesti kabaree, varietee- ja
revüüartiste, kelle etteasted kuulusid ennesõjaaegses Tallinnas iga väärikama restorani ja klubi programmi. Näitus toob
suurde plaani esinejate väljendusvahendite galerii alustades
elegantsetest tantsupoosidest ning lõpetades tolleaegse riietusja jumestuskunsti kõrgsaavutustega. Näitus valmis 2005. aasta
juunis.

Keila
Linnavalitsus
korraldab koostöös Soome kuumaõhupalliklubiga Balloon Union
Finland ry-ga 11-14. märtsil
Keilas kuumaõhupallivõistluse
UpViser CUP.
Võistlusele on kutsutud 20
kuumaõhupalli
–
nendest
pooled Soomest. Konkurentsi
pakuvad Leedu, Läti ja Eesti
kuumaõhupallurid. Kuumaõhupallivõistluse kohta erakordselt
suur on naispilootide osakaal.
Ainuüksi Leedust on tulemas
kolm naispilooti, Soome meistri
tiitlile
konkureerib
esimene
naispiloot – Pauliina Lievonen.
Lisaks varemgi Keila võistlusel
rohelise draakoniga punasel pallil
lendav Inga Igaune Lätist. Osaleb
ka 2-3 teistest suuremat fiestapalli,
mis ei võistle, vaid lennutavad
tasu eest lõbureisijaid.

26-28.02 TANTSULAAGER ALGAJATELE

SUPER HEAD UUDISED LAAGRI UJULAST!
Võistluse koduleht asub
http://www.kuumailmapallolennonsm2010.net
lend 16.15 – 17.30. Stardi – ja
maandumiskohad
selguvad
alati vahetult enne lendu ja
sõltuvad ilmastikust.
Kuna lennud planeeritakse
üle Keila linna, on start kuni
kümne kilomeetri kaugusel
linnast pealttuult. Lennatakse
üle Keila ja maandutakse
kuni paarikümne kilomeetri
kaugusele alltuult. Trassile jääb
4-5 maapealset ja õhus asuvat
sihtmärki.
Ühisstartideks
kasutatakse
suuri lagedaid välju. Kuumaõhupalluritel on kohustus mitte
kahjustada maapealseid objekte, sealhulgas põllukultuure. Ka
mets- ja koduloomade teadlik
häirimine on karistatav.
Korraldajad paluvad võistlusala elanikelt võistlejate suhtes
mõistvat suhtumist. Lisaks õhus
lendavatele kuumaõhupallidele on teedel liikvel saateautod,
kes võivad vajada juhatust.
Tasuks saate meeliülendava ja
kauni vaatepildi otse kodus.
Korraldajad tuletavad pealtvaatajatele meelde, et nad
õhupallide ülelendu jälgides

ei unustaks liikluseeskirju
ja ei tekitaks liiklusohtlikke
olukordi.
Lisaks silmailule ka
võistlusmoment
Kuumaõhupallidega
võisteldakse lendamise täpsuse peale.
Kui seni on Keila võistlustel
kasutatud ainult maapealseid
sihtmärke,
siis
seekord
antakse ette ka harjutusi
kolmemõõtmelises
ruumis:
püütakse läbida õhuruumis
etteantud punkti. Kasutades
erineval kõrgusel puhuvaid
erineva suunaga tuuli, püüab
piloot juhtida palli etteantud
sihtmärgile
võimalikult
lähedale. Õhus asuva märgi
läbimise markeerib piloot GPS
–seadmel, maapealse märgi
suunas visatakse 80 grammi
raskune pika lindiga marker.
Õhus asuvate sihtmärkide
läbimist on maapinnalt raske
jälgida. Maapealsed sihtmärgid
pannakse seekord suurematele
lagedatele väljadele, mis on
võistluse ajal loodetavasti veel
lume all.

RANNAHOOAJAKS VALMISTUDA AITAVAD JÄRGMISED TREENINGUD:

VESIVÕIMLEMINE TEISIPÄEVITI		
JUHENDAJA KRISTA SAARNA		

I TUND 18.00 – 19.00
II TUND 19.30 – 20.30

SÜVAVESI NELJAPÄEVITI		
JUHENDAJA LENNE ALLANDI

19.30 – 20.30

VESIAEROOBIKA PÜHAPÄEVITI 		
JUHENDAJA AVE LÄHKER

10.00 – 11.00

KÕIKIDELE TRENNIDELE VÕIMALIK OSTA ÜKSIKPILETIT VÕI
PÜSIKLIENDIKAARTE
INFO UJULA ADMINISTRAATORITELT 651 7632

LAAGRI KOOLI JUURES ASUVAL
STAADIONIL ALGAMAS
UUS HOOAEG !

KASUTAMISEKS - VAJALIK EELREGISTREERIMINE!
Info: 679 3092; 651 7632; tiina@laagriujula.ee
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Müüa ASTELPAJU

NOOR PERE OSTAB
METSAGA MAATÜKI,

MARJAD 50 eek/kg.

SOBIB KA VANA TALUKOHT

Tellimine

659 6141; 508 7146 REIN

tel: 5648 4951

AS PROTTEN F.S.C.
ESINDUSKAUPLUS
ALATES JAANUARIST
ALLAHINDLUSED KUNI -50%
MANTLID -30%
KÕIK NAISTE MUSTAD
SEELIKUD JA PÜKSID -20%
KLIENDIKAARDI OMANIKULE
-5% TÄISHINNAST

MEIE LEIAME
OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Angela Virak
56 640 991
66 84 700

Olmer Õigus

KUNDALINI JOOGA TUNNID
VEKSITAMMI
KULTUURIKESKUSES
ESMASPÄEVITI KELL 19.00-20.30
Muudab keha paindlikumaks
ja sitkemaks;
Suurendab vastupanu haigustele;
Tugevdab immuun- ja
närvisüsteemi;
Aitab toime tulla stressiga;
Muudab meele rahulikuks ja
neutraalseks.
Osaleda võib alates 16. eluaastast
ning vanuse ülempiir puudub.
Lisainfo ja registreerimine: tel 529 9068
või ireenjarvekulg@hot.ee

Väljaandja
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa
654 1130,
www.sauevald.ee

e- mail:
caravanm@gmail.com

Ecolimit OÜ

Arhitektuurne ja ehituslik
projekteerimine
Ümber- ja
juurdeehitusprojektid
Hoonete kasutusloa
projektdokumentatsioon
Konsultatsioonid

• Lumetõrje aedadest,
parklatest, katustelt
• Okste lõikus, purustus,
äravedu
• Ohtlike puude
langetus, äravedu
• Kõikvõimalikud
tänavakivitööd,
parandustööd jne...

* avariijärgne auto
taastamine
(keretööd, pahteldus, värvimine)
* mootori remont
* õlivahetus
* rehvivahetus jne.

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

Tel: 504 7436

Arhitektuuribüroo
KOLMAS TEE PROJEKT OÜ

Autode kiirremont:

56 560 460
66 84 700

kinnistu ja talukoha.

Raamatupidamisteenused,
konsultatsioonid,
aastaaruannete koostamine,
äriplaanide koostamine,
audiitorteenused.
Saue valla ettevõtetele
hinnasoodustused
501 8228, www.naudit.ee

Asume: Saue vallas, Jõgisool
Tel. 562 90 412
www.saueautoklubi.ee

DANERIK CONSULT
RAAMATUPIDAMINE

566 07775,
marko@ecolimit.ee
www.ecolimit.ee

kontakt: 58 239 391
e-post: mihkel@kolmastee.ee
www.kolmastee.edicypages.
com

OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19 , KEILA
TEL 674 7575
E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00
P-SULETUD

Soovin osta metsaga

KOOS HOIAME KULUSID
KOKKU

Plaatimistööd:
* vannitoad,
WC-d ja saunad;
* esikud ja koridorid;
* köögi- ja
garaazhipõrandad jne.
Kontakt:
www.saueautoklubi.ee
Tel. 56 290 412

* Raamatupidamine
väikeettevõtetele ja
korteriühistutele
* FIE raamatupidamine ja
tuludeklaratsioonid
* Ettevõtlusalane
konsultatsioon
* Nõustamine
maksuküsimustes
* Suhtlemine maksuametiga
Info telefonil 56987805
Asukoht: Laagri
www.danerik.ee
Väikeehitus- ja remonditööd
Kaminad, pliidid, ahjud ja
nende remont
Kanalisatsiooni- ja elektritööd
Kõik keevitustööd
Sõiduautode keevitus,
plekitööd ja värvimine,
plaststangede remont
Kabriolett-sõidukite katuste
õmblemine
Imesepistused - teie ideede
teostamine
Aatemees OÜ
Tel. 507 492 501 1573

Soodsad reisid, LCD’d, arvutid, digikad jpm!
Säästa raha ning ära maksa mitte kunagi
enam elektroonika või reiside eest poehinda.

Sinu kinnisvara ekspert Saue vallas

Reisikas.ee on oksjoniportaal,
kus müüakse kõike peaaegu, et poolmuidu.

ENNU SUSI

maakler ja hindaja
tel 626 4262
gsm 502 8972
ennu.susi@bpe.ee

Tule registreeru ja võida!
www.reisikas.ee

www.bpe.ee

Ostan
vanu autoakusid
561 76024

Müüa kartul
nicola ja princess 3.- kg,
alates 25 kg toome koju
Tellimine: 525 5527
Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

4200
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

