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Eesmärgini jõutakse südamega suunda
otsides, mitte teiste pidurituledes
Vaatan aknast välja ja jõulutunnet
justkui ei kuskil. Vihm, pori ja
udu, mis viimastel aastatel on Eesti
varatalvesid saatnud, võivad panna
unustama, et tegelikult on just
aastalõpp helguse ja valguse aeg.
ANDRES LAISK
Vallavanem

M

uinasjutuline
aeg, kus imed
sünnivad ja päkapikud tassivad kompromissitu visadusega susside
sisse väikseid kingitusi.
Jaguks neid päkapikke
ikka kõigile, mõtlen. Ja et
kui kellelegi ikka üldse ei

jagu, siis kuidas teha nii, et
jaguks.
Jõulud on ka paratamatult selline mõtlik aeg, kus
vähemalt minul lööb eriti
välja tahtmine olla parem
inimene ja teha midagi
nende heaks, kelle jaoks
pime pole mitte ainult lumevaba detsember.
Ligikaudu aasta on
olnud uut Saue valda ja

peaksin siinkohal ehk tagasi vaatama, kuidas on
läinud. „Tegevusaruannete“ kirjutamine pole aga
kunagi olnud minu teetass.
Sestap siinkohal lühidalt
tunnetest.
Tunne on hea ja seda
eelkõige tänu kõigile teile.
Selline väsinud, aga õnnelik, nagu üteldakse.
Esimesele aastale joont
alla tõmmates joonistub
selline suur süda, mille
sisse mahuvad meie kõige olulisemad väärtused.
Hoiame omasid ja usaldame üksteist. Ühtne ja terviklik külalislahke kogukond, mõnus ja kutsuvalt
avatud. Oma piirkondlik
nägu ja eripära selle sees.
Siin sünnitakse ja siia tullakse tagasi. Pühendumine
ja asjatundlikkus. Julgus
teha vigu, kuulata ja õppida.
Laulusalmi parafraseerides: ma tean, et kõik veel
päris nii pole ka, aga nii ta
saab olema. Elu nagu
muinasjutt.
Teate küll neid
lugusid, kus ühel
hetkel oled ristteel.
Vasakule minnes
saad hukka, pa-

remale minnes leiad õnne
ja otse astudes saad rikkaks. Või oli see vastupidi.
Igal juhul millegipärast
ei ole need sildid nendes
lugudes kunagi paika pidanud. Kes sildi järgi on läinud, seda reeglina on tabanud sootuks teine saatus.
Ühel hetkel aga tuleb
keegi, keda alguses nähakse kui veidi narri ja naiivset ning kõnnib oma rada,
hoolimata siltidest. Ja kuidagi läheb nendes lugudes
nii, et just tema leiab selle,
mida otsib, või veel rohkem.
Siltide ja loosungite
järgi minnes, olgu need uudiste pealkirjadeks ajalehtedes, sotsiaalmeedias või
ükskõik millisele mäele,
orgu või ristmikule paigutatud, on praeguses maailmas õigele teele sattuda
vähe tõenäoline. See, tundub, on suures plaanis kõik
üks eksitav müra. Müra,
kus üks osa ajab teadlikku
udu ja teine osa püüab lihtsalt teistest kõvema häälega kuulutada oma püha ja
ainumast tõde: „Minu järgi, muidu eksime ära!“
Ainumast tõde aga ei
ole olemas. See on nagu
kraavi sõitva auto piduritulede järgi paksus udus
orienteerumine. Sulle jääb
mulje, et need näitavad
teed ja hoiatavad millegi
tähtsa eest, aga tegelikult
oled ühel hetkel ise kraavis
ja eessõitjaga laupkokkupõrkes.
Oma südame järgi minnes, isegi kui riskid selle
juures narriks jääda, on
meil aga veel lootust.

Südame järgi tegutsemine ei tule alati lihtsalt.
Hirmud, et teeme vale otsuse, hoiavad meid tagasi või
panevad teiste otsa vaatama, et mida nemad teevad.
Aga mis siis, kui mul pole
õigus? Aga mis teised minust mõtlevad?
Inimene saab olla päriselt vaba, kui tal on julgus
narriks jääda. Siis on tal
vabadus seista ristmikul ja
hoolimata sellest,
mis
siltidel
kirjas, minna
selles suunas,
kuhu süda juhatab.

Minu siiras soov teile,
head sauevallakad, on, et
uuel aastal oleks meil kõigil
julgust kuulata oma südant
ning teha valikuid headuse
ja armastusega. Nendest
valikutest kasvavad välja
väikesed heateod. Väikestest heategudest muinasjutud.
Nii jätkub ka Saue valla
muinasjutt juba uuel aastal.
Mitte kellegi pidurituledes,
vaid oma valguse säras
ning ise suundi otsides ja
valides. Aitäh teile toetuse
ja usalduse eest. Häid jõule
ja meeleolukat aastavahetust teile kõigile.

DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Saue Vallavolikogu tunnistas 29. novembri 2018 otsusega nr
87 osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta
korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla Tuhaküla I
kinnistu detailplaneeringu Pohla tee 11 kinnistu osas.
Saue Vallavalitsus määrab projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks kuni ühe üksikelamu rajamiseks.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõud projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena.
• Laagri alevikus Tervise tn 1 kinnistul (katastritunnus
72701:001:1786, 1521m², 100% elamumaa) üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks. Arvamused esitada hiljemalt 29.12.2018
Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.
ee).
• Saue linnas Pärnasalu tn 30 kinnistul (katastritunnus
72801:002:0042, 1351m², 100% elamumaa) korterelamu laiendamiseks üle 33%. Arvamused esitada hiljemalt 29.12.2018 Saue
Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505 Saue linn; info@sauevald.ee).
Lähemat informatsiooni projekteerimistingimuste kohta saab
Urmas Elmikult telefonil 679 0191, urmas.elmik@sauevald.ee.

Pärnu maantee talvine
liikluskorraldus,
bussipeatuste muudatused
Ehitusjärgus oleva Pärnu maantee liikluskorraldus
Laagris muutus 10. detsembri õhtul, Tallinna
sisenev suund on tagasi tavapärases asukohas,
nagu ka Nõlvaku peatus mõlemal pool maanteed.
8. detsembrist on avatud Pärnu maantee ja raudtee alune tunnel
Nõlvaku-Veskitammi ristmikul. Kasutusse jääb kergliiklustee Tallinna siseneva sõidutee poolsel küljel.
Tallinn-Pärnu maanteed on Laagris võimalik jalakäijana
ületada Jälgimäe ristmiku ja Selveri läheduses olevate fooriga
reguleeritud ülekäiguradade või uue tunneli kaudu. Loomulikult
on alles tunnel Maksimarketi juures. Tunnelid ja jalakäijate ülekäigurajad on valgustatud.
Kõige olulisem muudatus puudutas Nõlvaku bussipeatuste
asukohti, need on nüüd vanas paigas tagasi.
Linnast tulles saab bussist maha minna vanas õiges Nõlvaku
peatuses, suunduda kaldteed mööda tunnelitesse ja sealtkaudu
juba kas Laagri keskusesse või teisel pool Pärnu maanteed olevatesse elurajoonidesse.
Kui soovite Tallinna poole sõita, soovitame Laagri keskusest
tulijatel minna tunneli kaudu Nõlvaku tänava poolsele küljele,
kus on bussipeatuse juures kaldteele lisaks ka trepp, mis avatakse üsna pea, kui käsipuud on paigas. Seal on mõnevõrra ohutum bussi oodata: Laagri aleviku keskuse poolne peatus on väga
sõidutee ääres.
Loodame, et uued tunnelid muudavad Laagri elanike liiklemise juba oluliselt ohutumaks.
Suletuks jääb Veskitammi tänava alune ehituses olev tunnel
ja Veskitammi raudteeülesõit. Viimane lükkab bussiliini 27 tavapärase marsruudi taastumise kevadesse 2019.
Suvest siiani kasutusel olnud ajutine jalakäijate rada Selverist Veskitammi ülesõiduni suletakse.
Bussiliin 18 on kevadeni käigus tavapärasel marsruudil peatustega mõlemal pool Pärnu maanteed ja Jälgimäe tee tagasipööre jääb avatuks kõigile sõidukigruppidele. Ohutut liiklemist!
INDREK BRANDMEISTER
Saue Vallavalitsuse teedespetsialist

Pääs Pärnu maantee alusesse tunnelisse Nõlvaku tänava poolt.

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Palun hoia oma
elukohaandmed täpsed!
Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud
sinna, kus elad ja hüvesid tarbid. Teisalt
on vallapoolsed toetused ja teenused
enamasti kättesaadavad vaid inimestele,
kes on valda sisse kirjutatud.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

isaks kaotavad aasta algusest kehtivuse
kohaliku omavalitsuse täpsusega aadressid ehk
need, mille puhul on rahvastikuregistris kirjas vaid Saue
vald ning puudub küla või
tänav, maja- või korterinumber.
See muudatus puudutab
inimesi, kes on läinud rahvastikuregistrisse
kantud
elukoha aadressilt elama teise kohta ja ei ole esitanud uue
elukoha andmeid rahvastikuregistrisse kandmiseks, mille
tulemusena ruumi omanik
taotles aadressi muutmist.
Sellisel juhul on inimene
jäänud rahvastikuregistrisse
valla või asustusüksuse täpsusega.
Elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa
ebameeldivusi, kuna ta ei saa
taotleda toetusi ega kasutada
riigi ja valla pakutavaid teenuseid: näiteks taotleda lasteaiakohta, elukohast sõltuvaid
toetusi, taotleda juhiluba või
seda pikendada. Samuti ei
saa inimene osaleda valimistel.
Sissekirjutus on südametunnistuse küsimus ja teenuste saamise eeldus
Ühelt poolt annab see vallale
võimaluse paremini planeerida kohalikku elu, olgu selleks teede korrashoid, valla-

sisesed bussiliinid, sotsiaalabi või kultuurikorraldus.
Kui on teada kasutajate
hulk, on planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem. Saab prognoosida, kui palju on vaja
lasteaia- ja koolikohti, kui
palju võib tõusta abivajajate
arv elanikkonna vananemise
tõttu, millised on huvigrupid,
kes tarbivad vaba aja teenuseid, ja palju muud.
Teiselt poolt on kõikide
nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude
laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 80% vallaeelarvest.
Oluline kuupäev 31. detsember 2018
2019. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2018. aasta
31. detsembri seisuga.
Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks
on ametlikult valla elanikud,
laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu
laekumisel mõju ei oma.
Et järgneva aasta vallapoolsed rahalised toetused
või soodustused on pea kõik
seotud ametliku elanikustaatusega 31. detsembril,
kusjuures paljudel juhtudel
on määrav kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda,
on sissekirjutusest tõusev

Kuidas registreerida end Saue
valla elanikuks?
Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad
esitada ühise elukohateate.
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:
1. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses kohapeal.
• Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald
• Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
• Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
• Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
2. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud
aadressidest.
3. Saata blankett e-postiga digiallkirjastatult aadressil info@
sauevald.ee.
4. Esitada elukohateade elektroonselt kodanikuportaali www.
eesti.ee kaudu.
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 654
1143, 529 2820.

Valik Saue valla elaniku toetusi
ja soodustusi
• Sünnitoetus
• Esmakordselt koolimineva lapse toetus
• Koduse lapse toetus
• Lasteaia kohatasu soodustus
• Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
• Huvihariduse toetus
• Eralasteaia või –hoiu toetus
• Avalduse alusel erateede talihooldus
• Tasuta rongisõit valla piires
• Tasuta sõit Saue valla siseliinidel

Tähelepanu!

Et 31. detsembril on Saue Vallavalitsus ja
halduskeskused suletud, saab sel päeval elukohateadet esitada vaid elektroonselt kodanikuportaali
www.eesti.ee kaudu.
kasu ka isiklikus rahakotis
tuntav, olgu selleks talvine
erateede lumest lahtilükkamine, sünni- ja esmakordselt
koolimineva lapse toetus
või lasteaiakoha saamine,
tasuta rongisõit valla piires

ja bussisõit siseliinidel. Teisiti öelduna - neil, kes ei ole
31. detsembri 2018 seisuga
rahvastikuregistri andmetel
Saue valla elanikud, puudub
aastal 2019 alus saada Saue
valla toetusi või soodustusi.

Nissi põhikool pälvis väärtuskasvatuse kooli tiitli
Foto: TÜ eetikakeskus

Saue valla
ametlikud teated

Foto: Sirje Piirsoo
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Tartu Ülikooli (TÜ) eetikakeskus andis
6. detsembril väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool
2018“, mille pälvisid Kilingi-Nõmme
gümnaasium ja Nissi põhikool. Tiitel
„Väärtuskasvatuse lasteaed 2018“ läks
Rae valda Võsukese lasteaiale.
TÜ EETIKAKESKUS

N

issi põhikool vääris
tunnustust
koolimeeskonna mitmekülgse ja professionaalse
arendamise, avatud ja kaasava koolikultuuri väärtustamise ning järjepideva ja eesmärgistatud väärtuspõhise
juhtimise eest.
Direktor Annely Ajaots
tõdes, et tiitli saamine oli
väga meeldiv üllatus. „Ma

olen väga uhke meie kooli
üle, aga üksinda ei tee midagi. Mul on selline meeskond, kes tahab areneda ja on
valmis koos edasi minema,“
jagus juhil kooliperele vaid
kiidusõnu. Ta lisas, et eneseanalüüsi kirjutamine oli
hea väljakutse ja pakkus neile uue kogemuse.
Nissi põhikooli haridustehnoloog Reelika Väli ütleb,
et kooli on väärtusarendusega põhjalikumalt tegelenud
viimased viis aastat. Ana-

lüüsinud tegevusi erinevates
valdkondades ja tegelenud
kitsaskohtadega. Sellest aga
pikemalt jaanuarilõpu vallalehes.
Tänavu liitus väärtuskasvatuse koolide ja lasteaia
võrgustikega palju uusi tegijaid. Eestis on palju koole ja
lasteaedu, kes on valmis kriitilise sõbra toel igapäevaseid
tegevusi analüüsima ja mõ-

testama, leidma tugevused ja
arengukohad.
TÜ eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide
ja lasteaedade väärtusalast
tegevust juba aastast 2009.
Eneseanalüüsi konkurss oli
tänavu järjekorras kuues.
Hea kooli ja hea lasteaia nimelistele konkurssidele on
aastatel 2009-2018 tööd saatnud 80 kooli ja 89 lasteaeda.

Foto: erakogu

Saue muusikakooli
ja gümnaasiumi
ansamblid
esindasid meie
valda Harjumaa
koolinoorte
vokaalansamblite
festivalil.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

F

estivali grand prix
läks Rae huvialakooli
g ü m na asiu miast me
ansamblile Sosin, mida juhendab Külli Ovir, üks festivalil parima juhendaja tiitli
pälvinutest.
8.-9. klasside arvestuses
tuli meie gümnaasiumi ansambel Hetk esikohale, nagu
gümnaasiumi 4.-5. klasside
tütarlaste ansambelgi.
Ka tütarlaste juhendaja
Grete Põldma pärjati parima juhendaja tiitliga. Kingituseks Mari Amori mudilaskooride laul „Jõuluvana
öötöö“, mis on kirjutatud
tellimustööna Harjumaa vokaalansamblite festivali parimatele õpetajatele.
Hästi läks Elviira Alamaa juhendatavatel Saue
muusikakooli
poisteansamblitel: erinevates vanuseastmetes neli teist kohta.
Festivalil, mis toimus

Ansamblis Hetk laulavad Tuule Mari Kuningas, Katariina Tõnismäe, Helene Vainumets, Eliise Kiisler,
Gitte-Mariet Sepp ja Helena Raivo.

Nõlvaku lasteaed kõndis
Istanbuli ja tagasi

4.-5. klasside ansamblis laulavad Karoliine Alamaa, Laura Talumaa, Kertu Madelene Ladva, Delia
Tammin, Kristin Soone ja Kertu Lepson. Mõlemat ansamblit juhendab Grete Põldma.

16. novembril Laagri kultuurikeskuses, osales viies
vanuserühmas 17 ansamblit
143 lauljaga, keda juhendas
kaheksa õpetajat.
Ansambleid hindas kolmeliikmeline žürii: EMTA
professor, muusikapedagoo-

gika õppe juht Kristi Kiilu,
helilooja, dirigent ja mitmete festivalide kunstiline juht
Toomas Voll ning RAM-i
laulja ja koormeister, Eesti
Teaduste Akadeemia Meeskoori dirigent Igor Nikiforov.

Konkursi
korraldasid
Kaija Velmet ja Kristiina
Hunt Saue vallavalitsuse
kultuuritööosakonnast ning
Saue valla kultuurikeskuse
juhataja Ingrid Novikova.
Konkurssi toetas Harjumaa
Omavalituste Liit.

E

Foto: Riho Johanson

Selline vaatepilt, nagu fotol, avanes
6. detsembril TVO pakendipunktis
Vatslas. Ei ole ilus, kuid säärast vaadet
saavad möödakäijad „nautida“ alatasa
mis iganes vallas asuva pakendipunkti
või -mahuti juures.

lanikud ei too pakendipunkti ainult lubatut, vaid mida iganes
mis majapidamises üle jääb.
Need olme-, suur- ja
ehitusjäätmed tuleb vallal
lasta ära koristada, makstes
lepingupartnerile selle eest
iga kuu mitte väikseid summasid.
Pakendipunkti tohib tuua
paberit ja pappi, plast-, metall- ja klaaspakendeid ning
joogikartongi.
Palun kasutage võimalust, et Saue valla elanikele on jäätmete üleandmine
Pääsküla jäätmejaamas pii-

Tseremoonia oli kaunis ja väljapeetult pidulik. Saue poiste ja
meeste ülesastumise eel tunnustati koori dirigenti Elviira Alamaad (pildil) Uno Järvela stipendiumifondi stipendiumiga loominguliseks tegevuseks koorilaulu edendamisel.
Rahvuskultuuri Fondi juurde on kultuuri toetamiseks moodustatud kokku 177 nimelist allfondi, kokku eraldati tänavu 225
stipendiumi.
Uno Järvela stipendiumifondi on 2012. aastal Gustav Ernesaksa fondi juurde asutanud Gadobeim Järvela koorijuhi ja
muusikapedagoogi Uno Järvela mälestuse jäädvustamiseks.
Fondi eesmärgiks on toetada poistekooride dirigente ja EMTA
koolimuusika eriala üliõpilasi.
EVELIN POVEL

Palun viige pakendipunkti vaid lubatut
ja ärge risustage mahutite ümbrust

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Jõuluootuse teisel pühapäeval, 9. detsembril, olid
Saue Poistekoor ja Saue Noorte Meeste Koor kutsutud esinema Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite
ja stipendiaatide austamiskontserdile.

ratud koguses tasuta ja osaliselt soodushinnaga ning jätke
pakendipunktid risustamata.
Hinnakiri ja tingimused on
leitavad jäätmejaama kodulehel www.jaatmejaam.ee/
paaskula-jaatmejaam.

Kõndima innustamise eesmärk oli suunata teadlikult Nõlvaku
lasteaia õpetajate tähelepanu liikumisaktiivsusele, rohkem liikuda ja seeläbi edendada tervist.
Ja eks põnev oli ka teada saada, kes on meie kõige aktiivsemad liikujad.
Nagu võistlusele omane, tegid nii paljudki selle nimel pikemaid jalutuskäike. Tulid-läksid jalgsi tööle või sammusid koeraga pikema ringi.
Loo autor ja lasteaia liikumisõpetaja lootis salamisi olla kõige aktiivsem liikuja. Kuid läks teisiti: „Püüdsin teha koeraga pikema jalutuskäigu, valisin suurema metsajooksuringi, vältisin
lifte, mängisin lapsega kauem palli jne. Kuid vaatamata sellele
jäin oma sammude arvuga kõigest viiendale kohale.“
Nõlvaku lasteaia oktoobrikuu kõige tublim liikuja oli Aigi 523
256 sammuga. Järgnesid Monika 489 511 ja Marju 444 448 sammuga. Kokku kogunes kogu kollektiivi peale peaaegu kaheksa
miljonit sammu, mis teeb üle 6000 kilomeetri.
Kui kõikide õpetajate sammud ritta panna, saaks näitlikult
õelda, et käisime oktoobrikuu sammudega Istanbuli ja tagasi.
Loodame ikka, et nüüd, kui samme enam ei loeta, oleme
aktiivsed ja liikuvad ka edaspidi. Läheme rõõmuga jala tööle,
kasutame rohkem treppe, läheme lastega jalutusretkele. Liikumine on ilu pant ja ilusad me ju olemegi.
MEELIS MÄEKALLE

Miks Eestis pakendeid liigiti ei koguta?
Tootjavastutusorganisatsiooni (TVO) turundus- ja
kommunikatsioonijuhi Meelik
Sameli sõnul kogutakse Eestis
suures osas kõik eri liiki pakendid kokku. Sellel on mitu
põhjust. Osalt on see tingitud
elanikkonna suurusest. Teisalt
pole kunagi liigiti kogutud

Nõlvaku lasteaia reibas ja teotahteline kollektiiv
oli terve oktoobrikuu varustatud sammulugejatega, mis saadud laenuks Tartu ülikooli liikumislaborist, organisatsioonist, mille eesmärk on aidata
kaasa elanikkonna liikumisaktiivsuse paranemisele.

pakendite materjal piisavalt
puhas ja peab seega ikkagi
sorteerimisliini läbima.
Nii ongi süsteem ehitatud
üles peamiselt segapakendi
kogumisele, mis sorteerimisliinil eraldi fraktsioonidesse
eraldatakse.
Purunenud klaasiga pole

probleemi - sorteerimisliinil on selle sorteerimiseks
võimekus olemas, aga ainult
pakendiklaasi puhul: purgid,
pudelid jms.
Aknaklaasi pakendikonteinerisse viia ei tohi, kuna see
omab teistsugust keemilist
koostist.
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Harjumaa koolinoorte
vokaalansamblite festivalilt
tuli meie valda esi- ja teisi kohti

Elviira Alamaale Uno
Järvela fondi stipendiumi

Kas tasuta või
tasuline bussisõit?
25. oktoobril esitasin vallavolikogule määruse
eelnõu, mille jõustumisel peaks volikogu viima läbi
valla elanike küsitluse, et selgitada valitsev arvamus tasuta ühistranspordile ülemineku suhtes.
Miks on selline küsitlus vajalik?
Meie maakond on üks vähestest, kus loobuti riigi dotatsioonist
maakonnaliinidele ja otsustati jätkata tasulise bussisõiduga. Ma
ei tee saladust, et hindan sellise valiku täiesti valeks mitmest aspektist. Kuid antud juhul on olulisem, et otsust ei tehtud elanike
enamuse eelistusele tuginedes – seda pole isegi küsitud.
Kellelegi pole saladus, et igapäevane pendelränne Tallinna ja selle tagamaa vahel puudutab eriti teravalt lähivaldu, sh
Sauet, sest pealinn pakub paljudele siinsetele elanikele tööd,
mida vallas ei leidu. Praegu tuleb neil inimestel sõit oma taskust
kinni maksta (täpsuse huvides olgu lisatud, et tasuta saavad
sõita kuni 20-aastased ja üle 62-aastased). Seetõttu suur osa
töölkäijatest eelistab sõita isikliku autoga, ummistades niigi ülekoormatud Tallinna liiklust veel enam. Kuni lähivaldadest saabub igal tööpäeval pealinna tuhandeid autosid, ei leevendu ka
sealsed liiklusummikud, ehkki tasuta ühistransport ja bussirajad
on selleks ellu kutsutud.
Olukord, et tasuta sõit on kättesaadav 11 maakonnas ja lisaks naabritel Tallinnas, tundub harjumaalaste suhtes ebaõiglane. Seda enam, et uuringute kohaselt hakkas ühissõidukite kasutatavus tasuta sõiduõigusega maakondades kohe suurenema.
Septembriks näiteks oli kasv Viljandimaal võrreldes 2017. aastaga olnud 46%, Jõgevamaal 51% ja Ida-Virumaal isegi 65%, Eestis
keskmiselt aga 27%.
Kahjuks on Harjumaa omavalitsusjuhid otsustanud poliitilistel põhjustel võidelda tasuta ühistranspordi vastu. Harjumaa
on üks neljast maakonnast, kus tasuta sõitu rakendatakse vaid
osaliselt. Pelgalt poliitilised kaalutlused ei tohiks harjumaalastelt seda võimalust ära võtta.
Kui Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) volikogu otsustas
suvel mitte toetada tasuta maakondlikku ühistransporti, andsid
sellele oma hääle ka Saue valla volitatud esindajad. Samas puudus neil isegi ettekujutus, rääkimata teadmisest, mida arvavad
asjast valla elanikud. Viimane aeg on see viga parandada ja anda
rahvale võimalus vähemalt oma arvamust avaldada. Just sellest
lähtudes esitasingi eelnõu elanike küsitluse läbiviimiseks veel
enne aasta lõppu detsembris.
Kahjuks on Harjumaa omavalitsusjuhid otsustanud võidelda
tasuta ühistranspordi vastu.
Seega jään vallavolikogule tehtud ettepaneku juurde: viia
läbi rahvaküsitlus, selgitamaks meie valla elanike hoiak pealkirjas püstitatud küsimuse suhtes. Tulenevalt küsitluse tulemusest
on vajadusel järgmine samm uue arutelu ja hääletuse algatamine HOL-i volikogus.
TOOMAS VITSUT
Saue Vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees
Riigikogu liige

Vallavalitsuse kommentaar
Määruse „Ülesande andmine Saue vallavalitsusele Saue
valla elanike seas küsitluse läbiviimiseks ning nende
arvamuse väljaselgitamiseks tasuta maakonnasisesele
ühistranspordile üleminekust Harjumaal“ eelnõu oli
päevakorras Saue Vallavolikogu 29. novembri istungil.
Volikogu otsustas 14 vastuhäälega eelnõu mitte toetada.
Eelnõu poolt hääletas kolm volikogu liiget ja kuus jäi
erapooletuks.
Enne istungit oli eelnõu arutusel elukeskkonnakomisjonis, mis toetas vallavalitsuse seisukohti ja põhjendusi,
miks teemaga mitte edasi minna ja tulla selle juurde
tagasi sügisel 2019.
Vallavalitsus oli seisukohal, et tasuta ühistranspordi
uuring, kui seda peetakse vajalikuks, on otstarbekas ja
põhjendatud läbi viia Harjumaal tervikuna, mitte ainult
Saue vallas. Ühistranspordi korraldamisega tegeleb Harjumaal Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, kellele tuleks
küsitluse ettevalmistamise ettepanek suunata. Harjumaal
on tasuta ühistransport piiritletud sihtgruppidele – kuni
20-aastased ja üle 62-aastased. Enne tasuta ühistranspordi määramist sihtgruppidele analüüsisid HOL-i volikogu ja ühistranspordikeskus vallavalitsusele teadaolevalt
tasuta ühistranspordi kehtestamisega kaasnevaid mõjusid. Jõuti järeldusele, et tasuta ühistransport tooks kaasa
kommertsliinide sulgemise ja oluliselt suurema vajaduse
busside järele. Samuti ei piisaks riigi eraldatavast rahast
vajalikus mahus ühistransporditeenuse pakkumiseks.
Lisaks kohtleb riik ebavõrdselt bussi- ja rongitransporti,
panustades tasuta bussiliiklusesse. Rongitranspordile
riigi soodustused ei laiene. Samas on just raudteetransport Saue valla seisukohalt olulise tähtsusega. Aasta
alguses Kantar-Emori läbiviidud uuringu tulemusel selgus,
et sõitjad hindavad eelkõige ühistranspordi kvaliteeti ja
liiklussagedust, mitte niivõrd tasuta ühistransporti.

Korda valvavad G4S-i turvatöötajad
teevad purjutajate ja noortekampade
elu ebamugavaks
Foto: Sirje Piirsoo
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Saue vald on turvaline elupaik. Ebamugavalt tunnevad end vaid avalikus
kohas purjutajad ja öörahu rikkuvad
noortekambad, sest G4S-i turvatöötajad
käivad neid pidevalt segamas.
REIMO RAJA

S

auel patrullivad Valdo
Pajumaa ja Sirje Puri
ütlevad, et kohalikud
elanikud annavad neile teada, kui on mure või tegutseb
kuskil kahtlane isik. Ja õigesti teevad. „Andke meile
kohe teada, kui midagi on.
Teavitage meie juhtimiskeskust telefonil 1911. Reageerime ruttu,“ ütleb Sirje.
Vallas ringi patrulliv
Valdo toob lõppevale aastale tagasi vaadates peamiste
muredena välja avalikus kohas purjutajad, keda ta järjekindlalt korrale kutsumas
käib. Valdo neile „peale ei
põruta“. Mehel on nii palju
kannatust, et suudab isegi
rongipeatuses istuvale purjakil tüübile rahulikult selgeks teha, mismoodi selline
avalikus kohas joomine teisi
vallaelanikke häirib.
Pole ju ilus, kui rongi
pealt maha astunud emad
väikeste lastega viinanina-

dest mööda peavad jalutama.
Ja Valdo veenab nina
täis võtnud mehikest, kuniks see lõpuks kodu poole
hakkab liikuma. Mõnikord
on aga kohalik alkoholilemb
nii palju võtnud, et ei jaksa
enam koju minna. Nii on
Valdo aidanud mõne isegi
käe kõrval koju viia.
Igal töövahetusel tuleb
kohalikke purjutajaid kainusele kutsuda ka Sirjel, kes
on Sauel aidanud avalikku
korda hoida juba üle kümne aasta. Aga alati ei peagi
neile pikka juttu rääkima.
Vahel piisab, kui mööda
sõites patrullautol korraks
hoog maha võtta ja avalikus
kohas alkoholi tarvitamise
keeldu rikkuvad mehed lähevad juba ise kodu poole.
Ja kui ei lähe, eks siis tuleb
minna rääkima. Sirje ütleb,
et kui ilusti rääkida, saavad
kõik aru.
Kuigi uudistest võib
kurjategijate pahategudest
lugeda iga päev, siis Saue

Igal töövahetusel tuleb kohalikke purjutajaid kainusele kutsuda
ka Sirje Puril, kes on Saue vallas aidanud avalikku korda hoida
juba üle kümne aasta.

kandist toime pandud kuritegusid kuigi palju ei leia.
Valdo ütleb, et isegi noortega on vähem probleeme.
Noorte toimepandud öörahu rikkumisi tuleb küll
ette, aga G4S-i patrulli sekkumise peale tuuakse kõrgemad noodid madalamaks
või leitakse uus hängimiskoht, kus elanike rahu ei
häirita.
Sirje ütleb, et need noored, kes seadusega pahuksisse lähevad, saavad karistuse kätte ja pärast seda
on olukord rahulikum. Nii
palju enam ei lällata.

Elanikud ootavad turvatöötajatelt avaliku korra
tagamisel aga palju enamat,
kui seadused neil teha lubavad. Kuigi enamik juhtumeid suudetakse lahendada
politseid kutsumata, jääb
seadusega antud igameheõigusest avalikus ruumis korra tagamiseks siiski väheks.
Seniks aga, kuni riigiametnikud ja turvaettevõtted püüavad leida lahendusi, kuidas turvatöötajatele
rohkem õigusi anda, teavad
kurikaelad siiski, et ei tasu
Sauele pahandusi tegema
tulla. Keegi kogu aeg jälgib.

Registreerimata kiibist ei ole mingit kasu
Saue valla elanik ja loomakaitse organisatsioonide vabatahtlik Marika Nekljudova, kes on tegutsenud mitu aastat loomakaitse valdkonnas ja aasta loomade
varjupaigas töötanud, juhib tähelepanu
sellele, et lemmiklooma kiibistamisest
ainult ei piisa.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

aue vallas on koerte ja
kasside kiibistamine
kohustuslik, kuid Marika Nekljudova sõnul sattub
varjupaikadesse masendavalt palju loomi, kellel kiibid
on küll olemas, aga need ei
ole registrisse kantud.
Registrisse
kandmata
kiibist ei ole aga mitte mingit kasu, sest loomaomanik
jääb tuvastamata ja koer või
kass ei jõuagi enam kunagi koju tagasi. Jääb pikaks
ajaks varjupaika või leiab
uue omaniku.
Mis on kiip?
Kiip on riisitera suurune seade, mille loomaarst paigaldab tavaliselt kaela vasakule
poolele naha alla. Protseduur
võtab aega paar minutit, on
loomale ohutu ja ei maksa
palju. Kiipi saab paigaldada
igas loomakliinikus, kiibis-

tatakse ka varjupaikades.
Kui loom eksib ära ja sattub varjupaika, kontrollitakse esimese asjana kiipi. Kui
kiip on registrisse kantud,
võetakse kohe loomaomanikuga ühendust.
Kui kiip on olemas, aga
registreerimata, ei ole midagi teha, sest kiip ei ole omanikuga seotud.
Kuidas kiip registreerida?
Registreerida saab loomaarst, tasu eest. Kahjuks ei
soovi inimesed tihti maksta,
sest kiipi saab lihtsalt ja tasuta ise registreerida, kuid
see unustatakse tegemata.
Kui arst paigaldab loomale kiibi, annab ta omanikule kaasa või kleebib looma
passi kiibinumbriga kleepsu.
See number tulebki lemmikloomaregistrisse kanda.
Registreerimiseks minge
lemmikloomaregistri
LRR e-teenindusse www.lrr.
ee/E-teenindus. Vaja läheb

Lisainfo
Lemmiklooma saab registrisse kanda iga kodanik, kes on
saanud loomaarsti käest kiibipassi. Loom kantakse registrisse koos omaniku andmetega. Registrikanne on Saue valla
elanikule tasuta.
Kui elanik pöördub registreeringu sooviga Saue vallavalitsusse, tuleb lemmiklooma registrisse kandmisel appi
avaliku ruumi või heakorra spetsialist.
Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri on leitav
valla kodulehelt www.sauevald.ee või Riigi Teatajast www.
riigiteataja.ee.
Lemmikloomaregister
www.llr.ee
KUI LEIAD HULKUVA LOOMA, ANNA TEADA
Saue vallavalitsus
• Avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski (endise Saue
valla territoorium)
anete.tammeveski@sauevald.ee; E-R 654 1124, 5309 9202
• Heakorra spetsialist Marju Norvik (Saue linn, endise Nissi
ja Kernu valla territoorium)
marju.norvik@sauevald.ee; E-R 679 0213, 515 6878
Loomade hoiupaik
L-P 631 4747, www.pets.ee
Eesti loomakaitse selts
info@loomakaitse.ee; E-R 9-17, 526 7117

ID-kaarti ja kaardilugejat.
Kuidas kontrollida, kas
kiip on registreeritud?
Minge LRR kodulehele,
vajutage www.lrr.ee/Looma-otsing ja sisestage kiibinumber. Kontrollida saab ka
loomakliinikus või varjupaigas.
Vahel kiip lakkab töötamast ja ei reageeri kiibilu-

gejale või liigub paigast,
mistõttu on soovitatav kontrollida kiipi iga kord, kui külastate loomakliinikut, aga
vähemalt kord-paar aastas.
Läheneb aastavahetus,
mil ilutulestikust hirmunud
lemmikloomad kodust ära
jooksevad, seepärast kontrollige juba täna, kas teie
lemmiklooma kiip on registrisse kantud.“

Esimeste pidudega sisseõnnistatud
Nostalgia baar on lahe koht
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

B

aari interjöör ei jäta
külmaks kedagi, kes
nõukogude aja lõppu
mäletab, kuid pakub sealjuures avastamisrõõmu igaühele.
Pehmete nõukaaegsete
diivanite-tugitoolidega istumisnurgad lakitud ja linikuga kaetud diivanilaudade
ümber, millel 1985. aasta
Rahva Hääl ja Õhtuleht.
Uskumatu, millest need
kirjutasid. Laual kausis autentsed neljakandilised iirisekommid.
Sektsioonkapid, mille
riiulitel tolleaegsed mustbe-esemed: komplekt ENEsid (Eesti Nõukogude entsüklopeedia), kristallvaas,
olümpiamaskott Vigri, pu-

na-valgemummuline kohviserviis. Nurgas elektriline
õliradiaator ja stardivalmis
rakett-tolmuimeja.
Diskokera laes ja kinost
pärit klapptoolid, üks seintest kaetud ajastutruu tapeediga.
Kööginurk piimapudelikasti, teeklaaside, lahustuva
kohvi purgi ja täpiliste kuivainetopsidega. Sisenemisel
peeglilaud, millel kuumarullid ja juuksekoolutaja, et
end peoks üles lüüa.
Ja just stiilseks firmapeoks või kliendiürituseks
baar Nostalgia sobib. Mõnusalt tunneb end seal üheskoos ligikaudu 120 inimest
- siis jääb ruumi ka tantsuplatsile -, kel soovi korral on võimalik väiksemate
gruppidena eralduda saali
ümbritsevatesse
istumis-

Fotod: LaitseRallypark, Sirje Piirsoo
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Baar Nostalgia LaitseRallyPargis on
muljetavaldav. Ligi 400-ruutmeetrine
saal, mille maast laeni akendest
avaneb imeline panoraamvaade
ümbruskonnale ja õhtupimeduses
valgustatud purskkaevule.

nurkadesse ja alustada tööd
sektsioonides.
Pidu saab olla stiilne algusest lõpuni. Kohale sõitmiseks Volgad, Tšaikad ja
Žigulid juhiga või juhita.
Laual kas just nõukogude
aegne ekstreemne sööklatoit
poolpudruks keedetud sinakate kartulite, valge jahukastme ja vees kuumutatud,
ikka veel kiles viineritega,
aga no räim tomatikastmes
tooks ju heldimuspisarad
silma.
Aga et oleks rohkem põnevust, rohkem adrenaliini,
rohkem elamusi, saab rallipargis enne Nostalgia baari
pittu suundumist korraldada
huvitava seminari või töötoa, kihutada võidu kardi- ja
rallirajal, talvel lume- või
jäärajal, panna end proovile
trikirajal, imetleda vanaautosid, mis muide kõik sõidukorras, lõõgastuda saunas ja
jääda väiksema seltskonnaga pärast pidu ööbimagi. Lisaks ootab lapsi mängutuba
ja liikluslinnak.
28 hektaril paiknev LaitseRallyPark Hingu külas on
elamusi täis, pidevalt arenev ja laienev, nii et annab
võimaluse endast peagi taas
kirjutada, et uutest arengutest rääkida.
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Foto: erakogu

Saue Pauluse kogudus loodab alustada kiriku,
koguduse- ja kogukonnamaja ehitust sügisel 2019
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
(EELK) XXX Kirikukogu võttis
26. novembril EELK-sse vastu
Saue Pauluse koguduse. Koguduse
hooldajaõpetaja on Matthias Burghardt
ja abiõpetaja koguduse rajaja Juha
Väliaho. Koguduse asutamist taotles 18
inimest, sellel on viieliikmeline juhatus.
JUHA VÄLIAHO
Saue Pauluse koguduse
abiõpetaja

S

aue Pauluse kogudus
on asutatud tänavu 21.
oktoobril. Varem, alates aastast 2012 korraldas
kogudusetööd Sauel Keila
Miikaeli kogudus.
Iseseisvaks koguduseks
Aastal 2019 saab Keila Miikaeli kogudus 800-aastaseks. Aja jooksul on sellest
eraldunud kaks iseseisvat
kogudust: Rannamõisa kogudus 90 aastat tagasi Harku valla territooriumil ja
nüüd Saue kogudus.
Kuid juba kuus ja pool
aastat tagasi alustasid pastor
Juha Väliaho ja tema abikaasa, diakon Anu Väliaho
Saue päevakeskuse saalis
armulauaga luterlike juma-

lateenistuste korraldamist
igal pühapäeval.
Väliahod töötasid 20
aastat Soome misjoniseltsi
ja Eesti luterliku kiriku misjonäridena Venemaal Volga
jõe ja Uurali mäestiku vahel
soome-ugri hõimurahvaste
juures.
Kui nad kolisid 2012.
aastal Eestisse elama, uurisid nad EEKL-i misjonikeskuse juhataja, õpetaja Leevi
Reinaru käest, kus jätkata
tööd siin. Leevi Reinaru
vastas: „Saue linnas, mis
on nõukogude ajal arenenud
asula, täna linn ja kus mitte
kunagi pole olnud luterlikku
kogudusetööd ega kirikut.
Saue on võib-olla Eesti ainuke selline linn.“
Nüüdseks on luterlik töö
kestnud Sauel aastaid ja viinud Saue Pauluse koguduse
tekkeni. Lisaks pühapäe-

Saue kogudus 6. aastapäeval.

vastele jumalateenistustele
päevakeskuse saalis toimuvad nädala sees piiblitunnid
ja lauluansambli proovid.
Koos käib soome keele ring,
kooliealised õpivad kitarri.
Jumalateenistustel osaleb tavaliselt kuni 25 inimest.
Sauele luterliku kiriku
ehitamise lugu
Et päevakeskuse saal jäi
suurematel pühadel luterlastele kitsaks, tekkis mõte
ehitada Sauele kirik juba
enam kui neli aastat tagasi.
Tollane linnavõim suhtus
mõttesse positiivselt, aga et
puhusid poliitilised tuuled
ja linnapead vahetusid igal
aastal, asi ei arenenud.

Seejärel saabusid suured
muutused. Enam kui aasta
tagasi ühinesid Saue linn ja
kolm lähivalda.
5600 elanikuga linnast
sai 22 000 elanikuga Saue
valla keskus. Valla südames - Saue linnas ja Laagri
alevikus - elab ligikaudu 12
000 elanikku. Rohkem kui
Keilas.
Alustasime vallavanema
Andres Laisaga läbirääkimisi kiriku asukoha üle. Ta
lubas, et jaatav või eitav vastus tuleb selle aasta jooksul.
Lõpptulemuseks oli positiivne otsus 27. septembril, kui Saue Vallavolikogu
andis istungil nõusoleku
hoonestusõiguse seadmiseks EELK kasuks Tule 13

kinnistule Mööbliaida kõrval. Otsus võimaldab sinna
rajada kiriku, koguduse- ja
kogukonnamaja kontsertideks sobiva saaliga.
Kirik ei saa maatükki
endale, vaid saab hoonestusõiguse 25 aastaks, mille
eest tasub vallale 50 000
eurot. Sealjuures jääb kirikule õigus hoonestusõigust
pikendada veel järgmiseks
25 aastaks. Hea akustikaga saalist on kasu vallalegi
klassikalise ja kammermuusika kontsertide korraldamiskohana.
Tänavu suvel ütles
EELK peapiiskop Urmas
Viilma, kes on suure osa
oma elust olnud sauelane
ja osalenud kiriku rajamise

läbirääkimistel, et uues olukorras ja kirikut ehitama hakates peaks asutama Sauele
iseseiseva luterliku koguduse, mis sügisel saigi teoks.
Kiriku eskiisi autor on
arhitekt Hermas Lilleorg
Sakust. Kirikusaal mahutab
120 inimest. Kõrvalhoones on esik garderoobide ja
tualettidega, kantselei, väike saal kööginurgaga ning
laste ja noorte tuba, kokku
umbes 250 ruutmeetrit.
Ehitise ette on mõeldud
purskkaev ja kellatorn, taha
haljasala puudega ja parkla
avalikuks kasutuseks.
Hoone fassaadikuju ja
asendiplaani projekt peaks
saama valmis 2019. aasta
jaanuaris. Sellele annab hinnangu kogudus, EELK kirikuvalitsuse kultuuriväärtuste komisjon ja kohalik
omavalitsus.
Plaanitava kiriku eskiisprojekt tuleb avalikule menetlusele enne projekteerimistingimuste väljastamist,
mis tähendab, et selle kohta
on võimalik arvamusi avaldada.
Eesmärk on alustada kiriku ehitamist 2019. aasta
sügisel. Ehitusloa väljastamisest alates peab kirik viie
aastaga valmis saama.
Kiriku ehitamise toetajaid on Eestist ja Soomest,
näiteks Soome sõpruskogudused.
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Sotsiaaltoetused Saue vallas aastal 2019
Saue vallas reguleerib sotsiaaltoetuste maksmist Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määrus nr 46 „Sotsiaaltoetuste kord“.
Sissetulekust sõltuvad toetused Saue vallas on seotud riikliku toimetulekupiiriga.
HELI JOON
Sotsiaalosakonna juhataja
heli.joon@sauevald.ee

2018.

aastal oli toimetulekupiiriks 140 eurot kuus. 1.
jaanuarist 2019 on piirmääraks 150 eurot kuus. Tabelis

esitatud toetuste maksmise
tingimused kajastavad 2019.
aastal kehtima hakkavaid
sissetulekute piirmäärasid.
Kõiki avaldusi koos li-

sadokumentidega on võimalik esitada elektroonse
digiallkirjaga meilile info@
sauevald.ee. Paberkandjal
avaldusi koos lisadokumen-

tidega saab esitada Saue
Vallavalitsusesse ning halduskeskustesse
Laagris,
Riisiperes ja Haibas või saata postiga aadressil Tule 7,

Saue linn 76505, Saue vald,
Harju maakond. Küsimuste
korral helistage sotsiaalosakonna juhatajale või piirkonna sotsiaaltöötajatele.

Sissetulekust sõltumatud sotsiaaltoetused
TOETUSE NIMETUS

TOETUSE KIRJELDUS

ÜHEKORDNE
SÜNNITOETUS

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui täidetud on järgmised tingimused:
• laps on sündimise hetkel Saue valla elanik;
• mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga.
Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal,
kes vastab toetuse tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses. Mitmike sünni korral makstakse
sünnitoetust iga lapse kohta. Sünnitoetus makstakse välja kahes osas. Esimene osa makstakse välja kohe pärast lapse sündi
ja teine lapse üheaastaseks saamise kuul. Teine osa sünnitoetusest makstakse välja tingimusel, et laps ja tema vanemad on
väljamaksmise ajal endiselt Saue valla elanikud. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks ei ole üks lapse vanematest enam
Saue valla elanik, makstakse toetuse teine osa välja suuruses, mis vastab ühele neljandikule toetusmäärast. Kui toetuse teise osa
väljamaksmise ajaks on ennast Saue valla elanikud mõlemad lapse vanemad, siis ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse
teise osa suurust. Sünnitoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast lapse sündi.

ESMAKORDSELT
KOOLIMINEVA LAPSE
TOETUS

Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue valla elanikud olnud
lapse kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest,
makstakse esmakordselt koolimineva lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada esmakordselt koolimineva
lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses. Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase
avalduse alusel. Toetust on õigus taotleda lapse kooliminemise aastal kuni 31. oktoobrini. Esmakordselt koolimineva lapse toetus
makstakse välja hiljemalt 30. novembriks.

160 eurot

HOOLDUSPERE TOETUS

Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega on sõlmitud hooldusleping Saue valla lapsele asendushoolduse
või järelhooldusteenuse pakkumiseks.

240 eurot kuus

KODUSE LAPSE TOETUS

Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale, kui laps ja mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud ja laps ei ole kantud
ühegi koolieelse lasteasutuse ega lapsehoiu nimekirja. Kui Saue valla elanik on ainult üks lapse vanematest, makstakse koduse
lapse toetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses. Õigus saada
koduse lapse toetust tekkib pärast lapse 1,5-aastaseks saamist ja lõpeb lapse minekul lasteaeda või -hoidu või 30. juunil enne
esmakordselt kooli õppima asumist. Toetust määratakse toetuse saamise õigusest alates ja kantakse kontole toetuse määratud
kalendrikuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Tagasiulatuvalt toetust välja ei maksta. Toetuse saamise aluseks on esitatud avaldus.

140 eurot kuus, v.a juulikuu

TUGITOETUS

Tugitoetus on 65-aastasele ja vanemale riiklikku pensioni saavale isikule, kelle elukoht toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga on
Saue vallas.
Puudega lapse vanemale kuni lapse 16. eluaasta lõpuni tingimusel, et lapse ja tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel
toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vallas. NB Tugitoetuse saamiseks esitada igal aastal UUS AVALDUS

SUMMA

320 eurot, sh
160 eurot lapse sünnil;
160 eurot lapse ühesaamiseks
saamise kalendrikuul (uut
avaldust ei pea esitama)

45 eurot aastas 65 ja vanemale
või keskmise puudega lapsele
90 eurot aastas 65 ja vanemale
isikule, kellel on raske või sügav
puue
90 eurot aastas lapsele, kellel on
raske või sügav puue

VIIPEKEELE
TÕLKETEENUSE TOETUS

Viipekeele teenuse toetust makstakse puudega isikule, kes vajab puudest tulenevalt ja suhtlemiseks viipekeele tõlki või puudega
lapse vanemale, kelle laps vajab koolis või ametiasjade ajamisel viipekeele tõlki.

Kuni 500 eurot aastas
kuludokumentide alusel

PUUDEGA ISIKU
TRANSPORDI TOETUS

Puudega isiku transpordi toetust makstakse puudega isiku elukohast ametiasutusse või tervishoiuteenuse osutajani ja tagasi elukohta
sõitmiseks kasutatud transpordi teenuste eest taotluse ja kuludokumentide alusel. Isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse läbitud
kilomeetrid koefitsiendiga 0,3 eurot kilomeeter kütusekulu dokumendi alusel.

Kuni 100 eurot aastas
kuludokumentide alusel

TRANSPORDITOETUS
PUUDEGA LAPSELE

Saue valla puudega õpilasele, kelle puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo liine õppeasutuses käimiseks,
kompenseeritakse transpordi kulud. Samuti puudega koolieelikule koolieelses lasteasutuses käimiseks juhul, kui puudega laps ei käi
elukohajärgses koolieelses lasteastuses.Avaldus esitada 1. jaanuariks ja 1. septembriks. Puudega lapse transporditoetust ei maksta aja
eest, mil koolis või koolieelses lasteasutuses ei toimu õppetööd.

PUUDEGA LAPSE
RAVIMITOETUS

Puudega lapse ravimitoetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks lapse eest, kellele on määratud puue. Puudega
lapse ravimitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit müünud
ettevõtte poolt isiku nimi, kellele toetust taotletakse.

Kuni 180 eurot aastas
kuludokumentide alusel

GÜMNAASIUMITOETUS
ENDISE KERNU VALLA
HALDUSTERRITOORIUMI ELUKOHAGA GÜMNASISTIDELE

Gümnaasiumitoetus on koolisõidu ja õpilaskodu või muu elamispinna eest tasumiseks ja muude õpingutega seotud kulutuste
kandmiseks endise Kernu valla haldusterritooriumil elavate õpilaste toetamiseks. Gümnaasiumitoetuse suuruseks on 20 eurot kuus.
Kui mõlema lapsevanema või üksikvanema püsiv elukoht, täisealise õpilase puhul aga tema enda püsiv elukoht asub Kernu vallas, on
gümnaasiumitoetuse suuruseks 40 eurot kuus. Toetust ei maksta juuli- ja augustikuus.

20-40 eurot kuus

GÜMNAASIUMITOETUS
ENDISE NISSI VALLA
HALDUSTERRITOORIUMI ELUKOHAGA GÜMNASISTIDELE

64 eurot kuus, kui kodu ja kooli/
lasteasutuse vahemaa on alla
10 km
120 eurot kuus, kui kodu ja kooli/
lasteasutuse vahemaa on üle 10
km

Gümnaasiumitoetus on koolisõidu ja õpilaskodu või muu elamispinna eest tasumiseks ja muude õpingutega seotud kulutuste
kandmiseks endise Kernu valla haldusterritooriumile elavate õpilaste toetamiseks, kui õpilase ja lapsevanema elukoht asub endises
Nissi vallas.

Toetuse suuruseks on:
• 45 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Riisipere piirkonnas (Riisipere alevik ning Jaanika, Munalaskme, Aude, Ürjaste,
Madila, Odulemma, Vilumäe ja Mustu külad);
• 55 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Turba piirkonnas (Turba alevik ning Kivitammi, Tabara, Viruküla ja Nurme
külad);
• 65 eurot kuus, kui õpilase registrijärgne elukoht asub Ellamaa piirkonnas (Lehetu, Ellamaa, Lepaste ja Siimika külad).
Toetust ei maksta riigigümnaasiumi õpilastele.

45-65 eurot kuus

EESTKOSTETAVA
TOETUS

Eestkostetava toetust makstakse Saue valla eestkostel oleva isiku ülalpidamis- ja muude kulude katmiseks

250 eurot aastas

MATUSETOETUS

Matusetoetust makstakse Saue valla elaniku surma korral isikule, kes esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse, isikut tõendava
dokumendi ja surmatõendi. Taotleja ei pea olema Saue valla elanik. Matusetoetust on õigus taotleda kuni kuus kuud pärast isiku
surma. Makstakse välja 7 tööpäeva jooksul

250 eurot

TOETUSE NIMETUS

TOETUSE KIRJELDUS

SUMMA

RAVIMITOETUS

Toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks täisealisele isikule,
kellel on raske või sügav puue, või vanaduspensionäridele, kelle leibkonna
sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kahekordse toimetulekumäära
(300 eurot) ning lapsele või üksielavale raske või sügava puudega
vanaduspensionärile, kelle leibkonna liikme sissetulek leibkonna liikme kohta on
alla kolmekordse toimetulekumäära (450 eurot). Toetuse saamiseks esitab taotleja
vormikohase taotluse koos kuludokumentidega, millele on märgitud ravimit
müünud ettevõtte poolt isiku nimi, kellele toetust taotletakse.

Kuni 130 eurot aastas
kuludokumentide alusel

KOOLI- JA LASTEAIATOIDUTOETUS

Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse lapsele, kui leibkonna sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450
eurot), või lapsele, kellel on keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses
märgitud haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule. Koolitoidu toetus
hõlmab hommiku-, lõuna- ja/või pikapäevarühma toitu lasteaias või koolis.
Toetus kantakse kooli või lasteaia toitlustaja esitatud arvete alusel toitlustaja
arvelduskontole.
Lapsevanemale, kelle lapsel on puue ning eriarsti otsuses märgitud haigusest
tulenevad täiendavad kulud toidule ning juhul, kui laps ei kasuta lasteasutuse
pakutavat toitlustusteenust, makstakse toetust kuni 100 eurot kuus.

Kooli- või lasteaiatoidu tegelik
maksumus otse toitlustajale.
Eritoidu puhul kuni 100 eurot
kuus lapsevanemale.

KOOLIEELSE
LASTEASUTUSE
OMAOSALUSE
TOETUS

Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja
eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa kompenseerimiseks. Toetust
makstakse laste eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on
alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450 eurot) või lapse eest, kellel on
raske või sügav puue ning kes kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni
soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas. Koolieelse
lasteasutuse omaosaluse toetus määratakse õppeaasta lõpuni.

Koolieelse lasteasutuse
omaosaluse tegelik maksumus
otse lasteaiale

Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse,
hambaravi, õendusabi ja taastusravi omaosaluse hüvitamiseks. Terviseabi toetust
saavad taotleda järgmised isikud:

TERVISEABI
TOETUS

• töövõimetoetust või riiklikku pensioni saavad või puuet omavad Saue valla
elanikud või vanaduspensioni saavad Saue valla elanikud, kelle leibkonna
sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kahekordse toimetulekumäära (300
eurot) ning rahvastikuregistri andmetel üksi elava raske ja sügava puudega isiku
ning vanaduspensionäri puhul alla kolmekordse toimetulekumäära (450 eurot);
• puudega lapse vanemad tingimusel, et lapsevanem ja laps on Saue valla elanikud
ja leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on alla kolmekordse
toimetulekumäära (450 eurot).

Saue Vallavalitsus palub kõigil 2018.
aastal esimesse klassi astunud laste
vanematel jälgida, kas esmakordselt
kooli mineva lapse toetus on jõudnud
lapsevanema kontole. Toetuste väljamaksmise tähtaeg oli 30. november
2018.
Tehnilise IT-tõrke tõttu on selgunud, et kõik esitatud avaldused ei ole Saue valla dokumendiregistrisse jõudnud.
Palume lastevanematel, kes ei ole toetust saanud, teha vallale korduv avaldus.
Toetuse blankett on saadaval valla veebilehel
www.sauevald.ee avalduste all või paberkandjal
Saue Vallavalitsuses ning halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas.
Elektroonselt digiallkirjastatud avaldused
saatke info@sauevald.ee. Toetus makstakse esitatud taotluste alusel välja.
Lähem info info@sauevald.ee või tel 679 0174.
Vabandame.
SAUE VALLAVALITSUS

Kuni 310 eurot aastas
kuludokumentide alusel

Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud abivahendite ja
meditsiiniseadmete ostmisel või rentimisel omaosaluse, puuet omavale
isikule rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi või taastusravi omaosaluse
kompenseerimiseks ning hambaravi (sh proteesid) hüvitamiseks tingimusel, et
haigekassa on eelnevalt kompenseerinud riikliku hambaravi- või proteesihüvitise.
Terviseabi toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase taotluse alusel,
millele on lisatud arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan ja kuludokumendid.

HOOLEKANDEASUTUSE TEENUSE
TOETUS

Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku hoolekandeasutusse
paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal hoolekandeasutuse
teenuse eest täies ulatuses iseseisvalt tasuda ning tal puuduvad seadusjärgsed
ülalpidajad või juhul, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma vanusest, töötusest või
tervislikust seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist
seisu ja toimetulekut halvendavatest teguritest tulenevate toimetulekuraskuste
tõttu ei ole võimelised täitma ülalpidamiskohustust. Kui hoolekandeasutuse
teenuse toetuse saajal puuduvad ülalpidajad, ei ole vallavalitsus toetuse suuruse
määramisel seotud volikogu kehtestud hoolekandeasutuse teenuse toetuse
piirmääraga.
Erihoolekandeteenusel olevale isikule makstakse hoolekandeasutuse toetust, kui
isik on vajab paigutamist erihoolekandeteenusele, kuid riiklikule teenusele ei ole
võimalik paigutada.

Kuni 500 eurot kuus, kui
taotlejal on seadusjärgsed
ülalpidajad.

ÕPILASKODU
KULUDE TOETUS

Õpilaskodu kulude toetust makstakse pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (450
eurot) või Saue valla eestkostel oleva lapse eest õpilaskodu kulude katmiseks
taotleja taotluse alusel või ametiasutuse algatusel.
Õpilaskodu kulude toetus määratakse õppeaasta lõpuni ja makstakse välja otse
õpilaskodu teenuse osutajale.

Tegelik kulu makstakse otse
õpilaskodule

LAPSE ÜHEKORDNE
VAJADUSPÕHINE
TOETUS

Lapse ühekordset vajaduspõhist sotsiaaltoetust määratakse lastele, kui
leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla kolmekordse riikliku
toimetulekumäära (450 eurot). Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus
määratakse lapsele ostetud prillide, koolitarvete, riiete, jalatsite vms
hüvitamiseks ning lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks.

Kuni 130 eurot aastas
kuludokumentide alusel

Erakorralised toetused
TOETUSE NIMETUS

TOETUSE KIRJELDUS

SUMMA

ERAKORRALINE
TOETUS

Erakorralist toetust määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue
valla elanikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra tagajärgede leevendamise ja
likvideerimisega seotud kulude hüvitamiseks. Õnnetusjuhtum või kriisiolukord
käesoleva paragrahvi mõttes on loodusõnnetus, tulekahju, vargus või muu
ettenägematu asjaolu. Õnnetusjuhtum või kriisiolukord ei ole pikema ajaperioodi
kestel vältav krooniline haigusseisund, püsiv või pikaajaline invaliidsus või muu
pikaajalise iseloomuga olukord.

Toetus on ühekordne,
toetuse summa määrab Saue
Vallavalitsus

VÄLTIMATU
SOTSIAALABI
TOETUS

Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või
mitterahaline toetus, mis lisaks isiku olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele
abinõudele, nagu toit, riietus ja ajutine peavari, aitab kaasa isiku väljapääsemisele
abitust olukorrast.

Kuni 300 eurot aastas

Sportlaste toetuste
2018. aasta IV
jaotusvoor jääb ära
Saue Vallavalitsus otsustas 5. detsembri 2018 istungil, et sportlaste
toetuste 2018. aasta IV jaotusvoor jääb
ära, kuna eelarvelised vahendid on
otsas.
Kõik esitatud taotlused lähevad edasi 2019. aasta I
kvartali jaotusvooru. Esitatud taotlusi on võimalik
muuta või täpsustada. 2019. aasta I jaotusvoorus
võetakse arvesse kõige viimasena esitatud taotlus.
2019. aasta I jaotusvooru taotlusi hinnatakse
Saue Vallavalitsuse istungil, mis toimub I kvartali
viimasel kolmapäeval, 27. märtsil. Taotlused tuleb
esitada vallavalitsusele hiljemalt kaks nädalat
enne istungi toimumist ehk 13. märtsiks.
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Perearst või EMO?
Et suures meedias lõi laineid, kelle poole arstiabi
vajav inimene peaks pöörduma – kas erakorralise
meditsiini osakonda (EMO) või enda perearsti poole või pole ta üldse kusagil teretulnud -, korraldas
Laagri vanemate daamide klubi Pihlamari koos
ühendusega Laagri Taadid kohtumise doktor Triinu-Mari Otsaga Laagri perearstikeskusest.
Kohe sai kõigile selgeks, et mingil juhul ei tohi inimene arstiabita jääda ja kui on kahtlus, et tervislik seisund võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse, tuleb pöörduda
EMO-sse.
Kui on tervislikku seisundit valesti hinnatud ja saadakse
tõreda käitumise osaliseks, palus Triinu-Mari Ots aru saada, et
ka arstid on inimesed ja mõistvalt suhtuda. Kõige olulisem on
tema sõnul, et saadi selgus, et seisund ei ole eluohtlik ja et
inimene ei jäänud abita.
Doktor tõi näiteid, millisel juhul peaks EMO-sse pöörduma
täiskasvanu ja millisel juhul lapse terviserikke korral. Et mitte
hakata kordama, leiab haigekassa kodulehelt väga hea ülevaate, millisel juhul kuidas käituda www.haigekassa.ee/sites/
default/files/perearstid/EMO_TK_ja_lapsed_eesti.pdf. Guugeldamisel aitab otsisõna „perearst või EMO“
Kohtumised perearstikeskusega on Pihlamarjal ja Laagri
Taatidel plaanis muuta regulaarseks.

Foto: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Doktor Triinu-Mari Ots jagas näpunäiteid, millal pöörduda
perearsti poole või millal kutsuda kiirabi.

Kas mammut on
karvane elevant?
Kernu põhikool külastas Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekti „Keskkonna teadlikkuse
kujundamine“ toel Jääaja Keskust, mis asub imekauni Saadjärve ääres Äksis.
Külastuse eesmärk oli elamuslikult kogeda jääaja tekkepõhjuseid ja selle mõjusid keskkonnale.
Lapsed osalesid vastavalt vanusele erinevates õppeprogrammides. Eriliselt põnevaks tegid need huvitavad programmijuhid, kes oskasid anda igale tekkinud küsimusele vastuse.
Keskuses on kolm korrust, kus jagub avastamis- ja uurimisrõõmu igas vanuses külastajatele.
Külastuskeskus on ainulaadne terves Baltikumis, kuna seal
näeb elusuuruses eelajalooliste loomade makette ja seda, kuidas on kujunenud maailma ja Eesti loodus.
Meie kooli õpilased olid enim vaimustatud esimesel korrusel olevatest ürgsetest loomadest ja muidugi ka lakke projekteeritud põhjataevast, kus võis näha virmalisi.
Teine korrus tutvustas jääaja jälgi ja kolmandal korrusel oli
võimalus mõõta enda ökoloogilist jalajälge. Tegemist oli kõigile
palju, eriliselt kauniks tegi külastuse erakordselt soe sügisilm
nja looduskaunis maastik.
Õppeprogrammid, milles lapsed osalesid
1. ja 2. klass: „Kas mammut on karvane elevant“.
3. ja 4. klass ning 7. ja 8. klass: „Jääaeg –
Maa arengu lahutamatu osa"
5. ja 6. klass: „Eestimaa looduse lugu –
jääajajärgne elustiku areng"
9 klass: „Liustike pärandus Eestimaa pinnal"
KATRI ARON
Kernu põhikooli õpetaja

Fotod: Reelika Väli

Loovushoovus on Nissi põhikooli uus
õpilasloomingu konkurss

Foto: Kati Raju
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Playbox ja Moe-show on aastaid Nissi
koolinoortele andnud võimaluse loovust ja lavanärvi proovile panna.
REELIKA VÄLI
Nissi põhikooli
haridustehnoloog

T

undsime, et ühelt poolt
vajaksid need kooliüritused värskendust
ja teisalt sedagi, et kaks
suurt üritust aastas on õppimise kõrval liialt suur koormus nii õpilastele kui nende
juhendajatele.
Olulisel kohal oli seegi,
et soovisime anda õpilastele
oskuste näitamiseks rohkem
vabadust.
Nõnda sündiski otsus
luua päris uus õpilasloomingu üritus Loovushoovus,
mis esimesel toimumisaastal
kandis alapealkirja „Kui ma
oleksin (multi)filmist“.
Kuigi on veel vara öelda, kas Loovushoovusest

saab uus traditsioon, olid
esinemisnumbrid
märksa
mitmekesisemad kui varasemalt Playbox’idel ja Moeshow’del olnud on.
Esinejaid
tutvustasid
põnevad videoklipid proovidest. Etteasted ei keskendunud niivõrd tuntud artistide
järeleaimamisele, vaid pigem sisulisele poolele.
Elav muusika, laul ja pillimäng ei olnud enam etteastete vahepalaks, vaid selle
oluliseks osaks. Paljudes esinemisnumbrites rõõmustas
publikut mahlakas huumor.
Žürii valiski võitjaks
lustaka, laulu ja pillimängu
sisaldava etteaste nimega
„Drianglibänd“.
Publikulemmikuks pärjati videot ja
lavaliikumist ühendanud 6.
klassi number „Skibidi“.

Žürii valis võitjaks lustaka, laulu ja pillimängu sisaldava
etteaste nimega „Drianglibänd“.

Publikulemmikuks pärjati videot ja lavaliikumist ühendanud 6.
klassi number „Skibidi“.

Kool täis hoolimist
Mõtisklen tihti,
miks mina põlise
läänlasena võtan
ette igal hommikul teekonna
Turba kooli? Ma
pole üksi , meid
on rohkem, kes
teekonnal Turbasse mõtisklevad
samal teemal.
ENELI ÖÖPIK
Turba kooli huvijuht

T

ean, et nüüd mõnigi
pragmaatik vastaks,
et tööl peab ju kuskil
käima. Tõsi, kuid loeb hoopis muu.
Euroopa kultuuripärandi aastal on olnud mul õnn
Turba koolis kulgeda kultuuripärandi radadel koos
koolipere ja kogukonnaga,
kus mind on omaks võetud.
Esmalt meenubki üleskutse „Hakkame santima!“,
millest projektiring Loomesahtel indu sai ja käis
Turba lasteaias väikestele
sõpradele santimisest rääkimas. Lauldi ja tantsiti koos
vanu, pisut unustatud laule
ja tantse.
Selleks, et pärand ei
ununeks ja teades, et meie
loome pärandit tulevastele
põlvedele, kohtus isadepäeval koolisaalis ligi seitsekümmend isa, vanaisa ja
vanemat venda. Jagasime
meesperele tahvelarvutid ja
saatsime nutikalt seiklema
mööda tuttavaid Turba radu.
Õuest koolisaali tagasi jõutud, loodi pärandit sooja tee
ja karaski kõrvale olustikust

regilaulu värsse sepistades.
Loodu sisse puhuti vägi, kui
kogu saalitäis mehi regilaulu kaasa hakkas laulma.
Sündis regilaul, mis kooli
ajaloosahtlis ootab nüüd
järgnevaid põlvkondi, kes
laulu üles võtta võiksid.
Rõõm on astuda ühte
rada koos noortega selles
väikeses koolis. Mis võiks
olla parim tunnustus õpetajale või huvijuhile, kui vilistlasnoored leiavad kiirel
ajal tee kodukooli Tartust ja
Tallinnast.
Nii on täna Turba kooli
õpilasesinduses vabatahtlikeks toetajaliikmeteks hulk
vilistlasi. Selline tunnustus
innustab, et ellu kutsuda
sõnamäge, millest sünnivad
uued sündmused.
Playboka sünd õpilasesinduse töökoosolekul just
selline oli – mänguline.
Sündmus isegi voolas läbi
erinevate riikide folkloorimuusika, mida noored
hoogsalt Turba kultuurimaja laval esitasid. Meeleolukas õhtu sai teoks tänu
koostegemise rõõmule ja
headele inimestele meie
ümber.

Saabunud on jõulude
ootuse aeg. Võluväel oli 3.
detsembri hommikul meie
koolisaalis kuusk. Tänu
kunstiringide juhendajatele leidus koolimajas teisigi
märke jõulude lähenemisest.
Traditsiooniliselt süütame me koolis esimese
advendiküünla koos külalisega, kel jutustada oma jõululugu. Sel aastal jutustas
koos lauludega meile oma
lugu Maarja Soomre, kes
tuntud ansamblist Rüüt.
Jõulupuu ehtisime õpilaste jõulusoovidega. Iga
klass viis koduklassi jõuluvalgust, mille süütas Nissi
Maarja koguduse õpetaja
Lea Jants. Selles valguses
kulgeme kooliperega samm
sammult jõuludele lähemale.
Aset leidis traditsiooniline piirkondlik jõululaat.
Kokku tuli kauplejaid lähemalt ja kaugemalt. Leidus nii mõndagi jõulumehe
kingikotti kui jõululauale.
Laada esinejateks, lisaks
kooli õpilastele, olid sel aastal Turba kultuurimaja rahvatantsurühmad Haspel ja

Tantsupisik.
Käimas on heategevuslik projekt, mida veab viies
klass, kus korjatakse annetusi loomade varjupaigale
Haapsalus. Tänu esimesele
klassile, kes osaleb linnusõbra konkursil, leiab nii
mõnigi metsalind kodu uues
disainitud pesakastis.
Ees on ootamas veel
jõulunädal, kus traditsioonilisi tunde koolis ei toimu.
Sellele nädalale lisavad valgust loodusringi „Avasta ja
imesta“ noorte meisterdatud
laternad. Laternate komplektid on saadud Tartust
MTÜ Spark Makerlabist
loodus-, täppis- ja tehnikateaduste projekti kaudu.
Lisaks leiavad aset askeldused, mis lõimitud temaatiliselt
jõuluõhtuga.
Hõivatud on kogu koolipere.
Tulen nüüd alguse juurde tagasi ja usun, et pragmaatiline palgateenimine ei
ole enam kellegi jaoks vastus küsimusele. See on koos
tegemine ja nii nagu meie
koolidirektor Veikko Kõrv
on öelnud, et Turba kool on
täis hoolimist.

Robert Jürjendalil ja Riisipere kultuurimajal on sünnipäev
jaanuaris. See viis ideeni korraldada üks rõõmus sünnipäevakontsert 11. jaanuaril 2019. Robert Jürjendal on kitarrist,
helilooja ja õpetaja, sest et neist kolmest „pruudist” pole ta
osanud ühte ja ainukest välja valida.

T

egelikkuses aga täiendavad need üksteist päris hästi ja annavad mõttepuhkust uuteks ülesanneteks. Lisaks kolmele põhitegevusele korraldab ta Tallinna
Kunstihoones muusikasarja SOOLO.
2013. aastal ilmus tal plaat „Rõõmu allikas“, elujaatav muusikaline manifest, kui
komplekt, kuhu kuulub palju erinevaid asju,
alates parimatest lapsepõlvemälestustest
kuni sügavamate äratundmisteni. Alates sellest albumist on ta andnud hulgaliselt soolokontserte Eestis ja välismaal ning rikastanud
neid ülesastumisi erinevate külalisesinejatega.
Ta armastab ka komponeerida. Viimaste
aastate lemmikžanriks on saanud koorimuusika.
Ta on olnud Weekend Guitar Trio juhtfiguur. Esinenud Fragile, UMA, Estonian
Guitar Octet, The Fragile Moment, Suurõ
Pilvõ ja paljude teistega.
Nissi kandis elab Robert Jürjendal juba
21 aastat: ühest küljest pikk aeg, teisest küljest ikka veel uue tulija tunnetus sisemuses.
Paar aastat tagasi, kui ta tähistas 50. sünnipäeva, tekkis tal mõte siduda see tähtpäev
kontserdiga Riisipere kultuurimajas. Talle

KLASSIÕPETAJALE

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile
vastavat haridust.
Pakume paindlikku töökorraldust,
toetavat keskkonda, konkurentsivõimelist
töötasu, sõidukulude osalist hüvitamist,
arenguvõimalusi, huvitavat tööd, mille
nimel oma energiat panustada, huve
rakendada ja võimalusi ideid ellu viia kaunis
linnalähedases mõisakoolis.
Soovi korral võimalus rentida ametikorterit.
Sooviavaldus, CV ja koopiad haridust
tõendavatest dokumentidest esitada
ruilakool@ruilakool.ee 15.jaanuariks 2019
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg

K

ontsert on täis kauneid jõululaule:
vanavene, Serbia, Kreeka. Samuti
väga haruldased IV sajandi Süüria
jõululaulud aramea, Jeesuse Kristuse keeles.
Aga ka kaasaegsed, sh eesti heliloojate vaimulik looming. Vokaalansambel Orthodox
Singers on tuntud õigeusumuusika tutvustaja ja edendajana Eestis ja mujal, esinemismaneeri iseloomustab täielik süvenemine
pühakirja igasse sõnasse, laitmatu hääletehnika ja stiilitaju.

Sonoscrub (näonaha puhastamine ultrahelimeetodil)
Diathermia (neevuste, papilloomide, nahanäsade eemaldamine)
Skinskopravi (lõtvunud, väsinud naha toonuse tõstmine)
LPG- system (tselluliit, raseduse järgsed armid kõhul ja jalgadel)
Depilatsioon (üleliigne karvakasv näol ja jalgadel)

Laagri alevik, Veskitammi 4. Eelregistreerimine tel. 5086 257
Tasuta konsultatsioonid :

HÜÜRU
MÕISA
SAVIRINGI
NÄITUSMÜÜK

A

AG

RI TEN

N

E 12.00-14.00

TÖÖÜLESANDED
• Klientide teenindamine (toodete ja teenuste
tundmine), suhtlemine telefoni ja e-posti teel;
• Teenuste ja kaupade müük;
• Kaupade tellimine ja lao korrashoid;
• Info jagamine tennisekeskuse klientidele.
•
•
•
•

NÕUDMISED
Hea suhtlemisoskus, soov inimesi teenindada;
Hea arvuti kasutamise oskus;
Hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
Täpsus, kiirus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.

PAKUME
• Tööd graafiku alusel;
• Enesetäiendamise võimalusi tervislike eluviiside,
treeningute osas;
• Tööd toredas ja sportlikus kollektiivis.
Tule vaatama Hüüru mõisa raamatukogu
lahtioleku aegadel
Esmaspäeval ja neljapäeval 13-19.00
Kolmapäeval 10-15.00
Näitus avatud ka Hüüru mõisas toimuvate
ürituste ajal kuni detsembri lõpuni!

ÕPETAJA ABI
OMALTPOOLT PAKUME:
•
•
•
•
•
•

VÕIMALUST TÖÖTADA LASTEGA
KAASAEGSET TÖÖKESKKONDA
VÕIMALUST OSALEDA KAASAEGSES
TÖÖKORALDUSES
SÕBRALIKKU KOLLEKTIIVI JA MEESKONNATÖÖ
VÕIMALUST
PIKKA PUHKUST SUVEL
HEAD VÕIMALUST NOORELE ALUSTAJALE
ERIALA VALIKUL

NÕUDED KANDIDAADILE:
•
•
•
•

EESTI KEELE OSKUS VÄHEMALT B2 TASEMEL
KESKHARIDUS
VALMISOLEK TÖÖTADA SUURES ORGANISATSIOONIS
HEA SUHTLEMISOSKUS

KANDIDEERIMISEKS palume esitada CV, avalduse ja haridust
tõendava dokumendi koopia e-posti aadressile
info@sauemidrimaa.ee
Küsimuste korral helistage 578 67 290 või 65 96526

N 16.00-18.00

KLIENDITEENINDAJA

MUU INFO
• Tööaeg: osaline tööaeg, ka nädalavahetusel;
• Asukoht: Tervise 4, Laagri;
• Tööle asumine: nii pea kui võimalik

Kui tunned, et oled töökoha jaoks loodud, siis palume
saata enda CV e-mailile rain.roigas@laagritennis.ee

Saue Vallavarahaldus

OTSIME OMA MEESKONDA

Kriitikud on korduvalt esile tõstnud ansambli lausa üleloomulikku oskust säilitada
esitamise käigus teose vormiühtsus, saavutades samal ajal võrratult dünaamilise piano,
mida kõige paremini kirjeldab väljend „heli
sulab ära”.
Ansambel koosneb kutselistest muusikutest ja on pühendunud õigeusu kirikulaulule.
Järgmisel aastal tähistab ansambel 30. sünnipäeva.

Miia ilu-ravikosmeetika

L

RUILA PÕHIKOOL
PAKUB TÖÖD

meeldis idee, et sünnipäevalaps teeb ise kingi. Sestap nüüd uus kontsert.
Riisipere kontserdil astub ta üles koos
tšellomängijast poja Anti Jürjendaliga. Tšello ja kitarr on suurepärane ja nauditav kõlakooslus.

Saue vabakirikus (Tammetõru 2, Saue linn) esineb 28. detsembril kell 19 kooriansambel Orthodox Singers Tallinnast.
Ansambel esitleb dirigent Valeri Petrovi juhatusel haruldast
õigeusu jõulukava.

IS

ENEKEN MARIPUU
Nissi Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja

Detsembri lõpus saab Sauel nautida
õigeusu vaimulikku jõulumuusikat

võtab
Saue kooli tööle
tubli ja sõbraliku
PUHASTUSTEENINDAJA
Võimalik töötada ka
osalise tööajaga

Täiendav info

• telefon 659 6519, Diana
• info@sauevarahaldus.ee

KIIRE

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Nüüd tühi koduõu ja tuba.
Tuul puude ladvus kiigub,
me vaikses leinas langetame pea.
Mälestame kallist venda

VELLO NEUMANN´it
31.01.1942 – 06.12.2018
Südamlik kaastunne perele
Õed Viivi ja Velli peredega
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Robert Jürjendali kontsert
Riisipere kultuurimajas
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AASTALÕPUPIDU
SAUE
KONTSERDISAALIS
28. detsembril
kell 11.15
Pidu on neile,
kel aastaid
70 ja enam
Vajalik eelnev
registreerimine
telefonil 6595 070

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
DETSEMBRIS

23. DETSEMBRIL KELL 16.00
OLEVISTE ÜLISTUSKOOR EKKLESIA

Jõulukontsert
LAAGRI KULTUURIKESKUSES
VESKITAMMI 8

WWW.LAAGRIKOGUDUS.EE I SISSEPÄÄS TASUTA!

20. detsembril kell 19 - Saue segakoori ja Saue
poistekoori ansamblite kontsert.
23. detsembril kell 13 IV advent - Saue kiriku 22.
aastapäev. Teenistust juhatab Erki Kuld. Esineb
Keila koguduse ansambel, ettekandele tuleb jõulukantaat “Tulge, ülistame kuningat!”.
24. detsembril kell 17 jõululaupäev - Teenistust
juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Esineb Saue valla
koguduste koor. Kell 16.45 musitseerib Liis Viira iiri
harfil. Tema musitseerimist kuuleme ka teenistusel.
25. detsembril kell 13 - Teenistust juhatab Vahur
Utno, jutlustab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib
Oleviste kiriku segakoor.
26. detsembril kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Saue koguduse jõulupuu.
28. detsembril kell 19 - Esineb ansambel Orthodox
Singers.
30. detsembril kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.

Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Rassmer Ehitus OÜ teeb kiirelt ja kvaliteetselt
ehitus ja remonditöid. Firma põhieesmärgiks on
pakkuda kliendile ehitusalaseid lahendusija taskukohasemaid hindu. Vaata kodulehte plaadipoisid.eu või helista tel 56822561.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Kaubiku rent al 35 EUR päev. Veoteenus 80 senti
km. Tel: 53060739. www.revalrent.ee
VEOTEENUS väikekaubikuga (kaubik 5m³; 1000kg
+ tenthaagis 6m³; 510kg). Ka nädalavahetusel.
Kuulutus ei vanane! Tel. 59040027 ; veoteenus@
suhtlus.ee

Saue Ilusalong (Sooja 1) ootab teid E-R kella 9.0020.00, L. 10.00-17.00.

Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti. Tel 56214956.
Noor pere soovib osta maatüki või väikest suvilat.
Tel 52 64 184.
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
AUTODE, SÕIDUKITE JA TÖÖMASINATE KOKKUOST!
Võib pakkuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei pea olema ülevaatust ja kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! Tel. 54
575 055
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup,
toodetud Eestis. Info 55597572.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires
tasuta. 56914266

Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on
kojutoomine Laagris ja Saue linnas tasuta. Tellimine tel:53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.
com; kodulehel:www.mesindustalu.ee

4a poiss ja 6a tüdruk. Elame Saue vallas Jõgisoo
külas. Hoidjaid võib olla ka 2 inimest, kelle vahel
nt nädala jagada saab. Palun võta minuga ühendust kristina.valiste@gmail.com või 5202919.

Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele). Samas
müüa noori munemist alustanud kanu (10eur tk).
5 km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.

Otsime oma kollektiivi juuksurit ja ripsmetehnikut. Tel.6212021 või 5074466

Auto Ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi
ja kaubikuid ka remonti vajavaid. Tel 53654085,
skampus@online.ee
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
Keila Kooli algkoolimaja söökla pakub täiskohaga tööd kokale ja koka abile. Info tel 5054920,
6781006
Pakume tööd puhastusteenindajale Laagris (kontori ning üldpindade hoolduskoristus). Töö on
osalise tööajaga ning E-R õhtusel ajal (L-P vaba).
Tööaeg: 17.00-, töötajale vabalt valitud ajal. Tööaega objektil 2-3,5 tundi. Töötasu: 4€/h + transpordikompensatsioon. Lisainfo: 6228 591 (Anett)
või e-post: personal@tphooldus.ee

Otsin Kernu maakodusse koduabilist,kes hoiab
kodu korras, teeb süüa ja on seltsiks vanemale
naisterahvale. Elamine kohapeal! Huvi korral info
ylle@henris.ee või tel.5291779
Pakume tööd puhastusteenindajale Laagris (kontori ning üldpindade hoolduskoristus). Töö on
osalise tööajaga ning E-R õhtusel ajal (L-P vaba).
Tööaeg: 17.00-, töötajale vabalt valitud ajal. Tööaega objektil 2-3,5 tundi. Töötasu: 4€/h + transpordikompensatsioon. Lisainfo: 6228 591 (Anett)
või e-post: personal@tphooldus.ee
MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele reedeti Saue Noortekeskuse ruumides.
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com

Otsime oma kollektiivi õmblejaid. Omalt poolt pakume stabiilset töökohta arenevas väikefirmas..
Töö on mitmekülgne, kuna toodame väikepartiidena. Töötasu 800-1000€. Asume Saue, Kasesalu
12. Aneri Sport OÜ, 5137705
Otsime hoidjat peamiselt 2aastasele tüdrukule
tööpäevadel umbes 9 tunniks. Vahest on kodus ka

KULTUURIKALENDER DETSEMBRIS-JAANUAR
AEG

Näitus "Pildid jutustavad" Kertu Sillaste ja
01.11-31.12
Gerda Märtensi illustratsioonikursuste õpilaste tööd

ÜRITUS

TOIMUB

KORRALDAB

KONTAKTID

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

01.11-31.12 Mall Metsa akvarellide näitus

Laagri kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

30.11-13.01 Turba kooli kunstinäitus

Turba kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

1.-30.12

Maa-arhidektuuri keskuse näitus "Loodusjõud
maamaja sees ja ümber"

Riisipere kultuurimaja
kammersaalis

26.12.

Teise jõulupüha jumalateenistus armulauaga

kell 12 EELK Nissi Maarja kirikus

26.12.

Nissi koguduse jõulupuu

kell 16 vennastekoguduse Nissi
palvemajas

EELK Nissi Maarja
kogudus
EELK Nissi Maarja
kogudus

27.12.

Aastalõpupidu

kell 20 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

28.12.

Eakate aastalõpupidu
neile, kel aastaid 70 ja
enam

Broneeri piletid ja laud
eneken.maripuu@sauekultuur.ee

kell 11.15 Saue kontserdisaalis

Saue päevakeskus

Vajalik eelnev registreerimine
päevakeskuses või tel 659 5070

29.12.

Aastalõpu tantsuõhtu

kell 20 Saue Nooretekeskuses

Sinimustvalge Saue

30.12.

Nissi Maarja kiriku jumalateenistus armulauaga

kell 12 EELK Nissi Maarja kirikus

30.12.

Jumalateenistus Laagris

kell 12 Laagri kultuurikeskuses

31.12.

Vana-aasta jumalateenistus armulauaga

kell 16 EELK Nissi Maarja kirikus

01.01.

Uue-aasta jumalateenistus armulauaga

kell 12 Nissi kogudusemajas

EELK Nissi Maarja
kogudus

06.01.

Jõulukuuskede põletamine

kell 16 Laagri Jõekääru pargis

Laagri kultuurikeskus

08.01.

Jõulukuuskede pidulik ärasaatmine

kell 18 Saue Keskuse pargis

Saue Huvikeskus,
Saue Noortekeskus

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
www.sauehuvikeskus.ee
www.sauenoortekeskus.ee

11.01.

Robert Jürjendal sünnipäevakontsert

kell 19 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

12.01.

Etendus "Skandaalne juhtum""

kell 16 Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus

EELK Nissi Maarja
kogudus
Laagri Kristlik Kogudus
EELK Nissi Maarja
kogudus

nissi.eelk.ee
nissi.eelk.ee

nissi.eelk.ee
www.laagrikogudus.ee
nissi.eelk.ee
nissi.eelk.ee

5. JAANUARIL 2019 KELL 13.00
TURBA KULTUURIMAJAS
5. JAANUARIL KELL 17.00
RIISIPERE KULTUURIMAJAS
PILETID 5€ / SOODUS 3.50€

ERISEANSS 21. DETSEMBRIL KELL 16.00
LAAGRI KULTUURIKESKUSES
PILETID 5€ / 4€
Piletid on müügil 30 minutit enne seansi algust
kohapeal. Lisainfo: Laagri kultuurikeskus,
Veskitammi 8 Laagri, tel 6796765
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:
•
•
•
•

Keevitusroboti operaatori
Laserlõikepingi operaatori
Tootmisseadmete remondilukksepa
CNC trei- ja freesikeskuse
operaatori
• Keevitajad
• Töödejuhataja (Valga)

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

AKNAD
UKSED
VÄLISUKSED
LÜKANDUKSED

Tallinn: Laki 36

A sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17
tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562

Kaunist jõuluaega,
head vana aasta lõppu ja
edukat uut aastat!
Jüri
Ratas

Uusaastapeod ja pidulikud
sündmused Kernu mõisas!
• pidurüüs mõisa saalid
• pidulikud õhtusöögid
• suupiste- ja kohvilauamenüüd
• majutus koos hommikusöögiga
• abi korraldamisel
Mõisast leiab ruumid seminaride, koosolekute
pidamiseks ning perekondlike tähtpäevade
tähistamiseks.
kernumois@kernumois.ee, tel: 511 2424
Facebook.com/Kernumanor www.kernumois.ee
Kohatu küla, Saue vald, Harjumaa

#AEGMÜÜA
Kodu müümine võib olla keeruline
protsess. Mina olen siin, et Sind aidata!

Sinu kinnisvaramaakler
Saue vallas

Taago
Laidoner
5305 4488

Otsime oma sõbralikku ja
toimekasse meeskonda
POSTIKULLERIT,

kelle peamiseks tööülesandeks on
posti- ja pakisaadetiste sorteerimine
ning kliendile kätte toimetamine.
Töö toimub täiskoormusega E–R kellaaegadel 07.00-15.30.
Kandepiirkond on Pääsküla.
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on B- kategooria juhtimisõigus, vähemalt
põhiharidus ning eesti ja vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil.
Töökoht asub Pääsküla jaotuspunktis aadressil Rännaku pst 9a, Tallinn.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressil ene.kruusma@omniva.ee
või võta ühendust telefonil +372 59187822.

