Saku valla külade ümarlaud 30.11.2016 kell 18-21 Saku vallamajas

MEMO

Osalesid 12 küla esindajad (Männiku, Metsanurme, Kiisa, Kurtna, Lokuti, Rahula, Üksnurme,
Kajamaa, Tõdva, Saue, Tänassilma, Kirdalu), vallavalitsuse esindajad, vallavolikogu esindajad,
külalised politseist ja naiskodukaitsest.
Päevakord:
1.Saku lugu digitaalses Saku Wikis
2.Turvalisus kogukondade koostöös
3.Teede talihooldusest
4. Saku valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekti seis
5.Külade kontaktisikute andmete uuendamine e-posti loendis ja informatsioon puude istutamise kohta
Saku vald 150 raames.
Teemade käsitlemine:
1.Saku lugu - digitaliseerimise võimalused. Anne Emmus Saku raamatukogust tutvustas Saku Wiki
lehekülge, kuhu inimesed saavad ise kasutajakonto luua, sinna ajaloolisi materjale oma kodukoha kohta
lisada. Saku raamatukogul on ka võimalused materjalide (sh fotode) digitaliseerimiseks. Vaata:
http://www.sakulugu.ee/Esileht
Kui ise lisamine on keerukas, siis saata materjalid sakulugu@sakuvald.ee
Küsimus (probleem): tegmist on kinnise keskkonnaga. Kasutada saab vaid kasutajakontot ja paroole
omades. Avalikkusele ligipääs puudub, seetõttu kasutajatele ebamugav.
2. Siseturvalisus ja koostöö kogukondadega.
Päevakorda lisandus 30.11. jooksul küsimus Kajamaa külaseltsi esindajatelt. Teemaks vallavolikogu
otsus mitte toetada Tõdva vabatahtliku päästekomando tegevust samadel alustel nagu seda tehakse
Saku komandoga. Olukorda selgitas volikogu liige Aare Järvelaid.
a) Eimar Veldre, Siseministeerium (Saku elanik) Ettekanne:
https://drive.google.com/file/d/0Bwb_0t0XeQIRWnhja2NZUWR2ZVk/view?usp=sharing
Olulisim sõnum:kõige tähtsam on muuta inimeste riskikäitumist. Siin ei saa politsei ega päästjad oma
tööga palju muuta. Sekkuda saab perekond, kogukond. Hoolimine ja märkamine ENNE õnnetust!
b) Anneli Kana, liikumine Kodukant.
 Külaliikumise ja PPA koostööprojektist „Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus
politseitöös“. Külaliikumine kogus kogukondade esindajatelt 130 erinevat näidet
piirkonnapolitseiniku ja kogukonna koostöö kohta. Selle alusel koostati piirkondliku politsei ja
kogukonna koostöö hea tava (flaierid jagati kohalolijatele). Kogu projekti kõik materjalid sh
esitlus, kogutud heade näidete koondmaterjal, infovoldik jmt kättesaadavad:
http://kodukant.kovtp.ee/turvalised-kogukonnad
 Informatsioon elanikkonnakaitse rakkerühma tööst elanikkonnakaitse kontseptsiooni loomisel.
Kaasatud on ka kodanikuühiskonna katusorganisatsioonid, sh liikumine Kodukant. Tegemist on
plaani ehk kavaga kuidas tagada Eesti elanikkonna kaitse ja turvalisus kriisisituatsioonidesloodusõnnetuste, suurõnnetuste, massirahutuste, terrosrismi jm kriisiolukordade puhul. Mida
saab iga inimene ja kogukond sellisteks juhtumisteks valmisolekuks ise ära teha?
Milline inimene tuleb kriisi puhul toime?
•
Teab, mis ohustab
•
Oskab tegutseda ohu korral ja kriisis
•
Ei sõltu ainult elutähtsate teenuste toimimisest
•
Kodus on esmased varud ja hädapärased vahendid
•
Abistab oma lähedasi
•
Teab, kust vajadusel abi kutsuda
•
On valmis vabatahtlikuna teisi abistama
Soovituslike koduste varude loetelu kriisiolukorraks:
https://www.rescue.ee/et/kodanikule/elanikkonnakaitse/soovituslik-haedaolukorra-varu.html

Soovitus - arutada oma külaseltsis ja kogukonnas läbi võimalikud kriisiolukorrad kohalikest
oludest lähtuvalt. Kuidas on võimalik neid ennetada? Mida teha siis kui õnnetus/kriis on käes?


Päästeamet ootab Teie ettepanekuid, kuhu võiks veel veeohutustende paigaldada või siis
vajadusel „jalutama läinud“ vahendeid uutega asendada. Infotahvel ja varustus on Päästeameti
poolt. Paigaldamine ja stend tuleb vastavalt meie poolt antud joonistele saajal ise teha.
Tagasiside tähtaeg 02.12.2016. Ühendust võtta: Barbara Lichtfeldt,
Barbara.Lichtfeldt@rescue.ee

c) Helen Kaha, Saku (ja Kiili) piirkonnapolitseinik ning Mart Meriküll Lääne-Harju politseijaoskonna
juht jagasid informatsiooni 2016. aasta õigusrikkumiste statistikast Saku vallas; vara kaitsest ja
kogukonna rollist koostöös politseiga. Rõhutati, et igast õigusrikkumisest (ka nö pisivargusest) peaks
politseid teavitama – isegi kui see ei too koheselt nt varastatud esemeid tagasi, saadakse info abil
tervikpilt piirkonnas toimuvast (nt mingil territooriumil on varastatud metallist esemeid; kusagil
liiguvad kelmustega tegelevad inimesed jmt). Kui on vaja saada informatsiooni ja kontakte, siis iga
päev kell 8-19 töötab POLITSEI INFOLIIN tel 612 3000
Politseinikud andsid ka ülevaate koostööst vallaga, abipolitseinikega (Saku piirkonnas on ka iseseisvalt
politseiautoga patrullivad abipolitseinikud!), teiste politseiüksustega (krininaalpolitsei, patrull).
Kontaktid:
Lääne-Harju politseijaoskond, Saku konstaablipunkt
Operatiivteenistuste keskus, Päästekeskuse tee, Tammemäe
piirkonnapolitseinik Helen Kaha, tel 612 4686 , helen.kaha@politsei.ee
noorsoopolitseinik Kätlin Murre, tel 58 55 74 55
Lääne-Harju konstaablijaoskonna piirkonnavanem Mart Meriküll, tel 612 4501
mart.merikyll@politsei.ee
d) Kairi Nõukas ja Teele Raja Naiskodukaitse Männiku jaoskonnast tutvustasid naiskodukaitse tegevust
ja turvalisusega seonduvaid ohutushoiu koolitusi, millega antakse naistele teadmisi ja oskusi
toimetulekuks kriisiolukorras. Praegu on Saku vallas elavad naised Männiku jaoskonna liikmed,
plaanis on taastada ka Saku jaoskond. Naiskodukaitse on valmis turvalisuse temaatikas igakülgseks
koostööks!
e) Anu Altmets kutsus osalejaid Nelja valla kogu mõttetalgutele 8. detsembril kell 18 Tuula külamajja,
kus planeeritakse piirkonna arengut edendavaid ühisprojekte. Miks mitte luua kogukondlikku
turvalisust edendav ühisprojekt- rahastus sellele läbi Leader-toetuse oleks olemas. Info mõttetalgute
kohta: https://www.facebook.com/events/1823172147924967/
3. Teede talihooldus
Virko Kolks vallavalitsusest tutvustas seisu teede talihooldusega. Kuna hanke tulemusel uut
hoolduslepingut veel ei ole (loodetavasti jaanuari keskpaigast alates), siis kehtivad hetkel kõik vanad
tingimused http://www.sakuvald.ee/arengukava3
Uue hankega lisandub kergliiklusteede lumetõrjele lisaks ka alaline libedustõrje, mida seni telliti eraldi
lisateenusena. Probleemide korral võtta ühendust valveteemeistriga tel 53 422 929; riigiteede puhul
maanteeameti telefonil 1510
4. ÜVK projekti seis
Tiit Vahenõmm tutvustas seisu ÜVK projektiga Kurtna-Kiisa-Roobuka-Metsanurme-KasemetsaÜksnurme piirkonnas. Esialgne plaan esitada taotlus KIKi septembris lükkus novembrisse 2016.
Nüüdse info kohaselt saab taotlus valmis ja läheb arutelule 2017 a. märtsikuu volikogu istungiks.
Vahepealse toetusmääruse muutuse tõttu oli oht, et omafinantseeringu määr tõuseb üle eelarvelise
võimekuse piiri. Praeguseks on taas lootus, et omafinantseeringu määr jääb ca 20% juurde. Kui taotlus
aprillis esitatakse, siis menetlemine ja rahastamisotsus võtab aega 3 kuud. Praegu on projekt
kooskõlastusel Päästeametis, Tallinna Veega on eelkokkulepe olemas, et reovesi suunatakse Tallinna.
5. Külade e-postiloendi uuendamine ja puude istutamine Saku vald 150 raames – Saku
vallavalitsuse poolt infot ei edastatud

