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Uus reaalsus – praktiline info
vallamajaga suhtlemiseks
Valda juhitakse neljast majast,
perspektiivis on sauevallakaid
nõustamas-abistamas sadakond
inimest. Teenused on kättesaadavad
kõikides majades, aga keskus on
Saue linnas.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

1. jaanuarist on Saue
ühendvalla keskus Saue linnas. Kunagi, ühel hetkel, kerkib sinna ka uus kaasaegne
vallamaja, mis selle sajapealise töötajaskonna ära mahutab,
aga järgmised paar aastat tegutseb paralleelselt neli maja.
Lisaks Saue linnale saavad
inimesed tulla vallaga asju
ajama endistesse vallamajadesse Laagris, Riisiperes ja
Haibas. Tõsi, neid maju kutsutakse nüüd vähempidulikuma
nimega halduskeskusteks.
Tööaeg on majades sarnane: kolmel päeval nädalas kell
8-16.30, reedeti 8-14 ja üks
päev on pikk – uksed on lahti
kella 18.30-ni, et tulla jõuaks
ka tööinimene peale oma tööpäeva. Sauel ja Riisiperes on
pikk päev teisipäev, Laagri ja
Haiba maja töötavad sarnases
tsüklis ja on kauem lahti kolmapäeviti.
Kuigi Saue linn on keskpunkt ja seal on oma kabinetid
abivallavanematel ja vallavanemal, saab inimene siiski
kõik asjad vallaga aetud ka
kodulähedasemas majas. Sünde-surmasid saab registreerida kõikides majades ja kõigis
neljas on olemas ka sotsiaalhoolekandespetsialistid. Vallajuhtide käepikendused Riisiperes ja Haibas saavad olema
halduskeskuste juhid. Oma
piirkonna asjadega on just nemad kõige paremini kursis ja
oskavad aidata esmajärjekorras. Ja kui selgub, et probleem
on suurem, saab halduskeskuse juht korraldada juba ka vallajuhtidega kohtumise.
Tõsi, kui enamike töötajate juurde saab majades
vastuvõtuaegadel vabalt sisse astuda, siis vallavanema
ja abivallavanemate juurde
peaks enne aja kinni panema
– nad on sellised tegusad mehed, et iga kell kabinetivaikuses ei ole. Kõige mõistlikum
on helistada infonumbritel,
küll sekretärid pealike kalendrites sobiva aja leiavad.
Ametlikud vastuvõtuajad on

SAUE (KESKUS)

telefon: 679 0180
e-posti aadress: info@sauevald.ee
LAHTIOLEKUAJAD
8-16.30
EKN
T
8-18.30
R
8-14
VASTUVÕTUAJAD
T
14-18
N
9-12

neil külakorda igal päeval
Saue ja Laagri majas (vt kõrval).
Kirjutada saab vallamajja
ka. Kõikide töötajate e-posti
aadressid on sarnased - eesnimi.perenimi@sauevald.
ee. Töötab ka ühtne aadress
info@sauevald.ee.
Avaldusi-taotlusi
saab
tuua kõikidesse majadesse.
Igas on olemas vastuvõtusekretär, kes paberi majade
sees õigele inimesele suunab.
Needsamad sekretärid reageerivad ka neljale üldtelefoninumbrile. Printsiip on, et
mõistlikum on helistada oma
piirkonna majja, aga kui seal
on telefon hõivatud ja momendil ei vasta, saab abi ka
teistelt – ses mõttes on ikka
ühtne süsteem.
Uuest vallamajast on esialgu olemas vaid klantspilt
ja kümneid arutelusid ja arvamisi. Eelkõige selles osas,
kuidas tegevuspõhise kontori ideestikus välja pakutud
lahendus reaalelus toimima
hakkaks. Valmis võib see
saada kõige varasemalt 2020.
aasta alguses.

VALLAJUHTIDE VASTUVÕTUAJAD
(vajalik eelregistreerimine)
Andres Kaarmann, Riho Johanson T 14-18
Andres Laisk, Kalle Pungas N 10-12

Ühtne õigusruum on veel
poolik

VALLAJUHTIDE VASTUVÕTUAJAD
(vajalik eelregistreerimine)
Andres Kaarmann, Riho Johanson E 10-12
Andres Laisk, Kalle Pungas K 14-18

Selles osas, mis puudutab
ühtset õigusruumi, on selgus
majas esialgu peamiselt sotsiaal- ja haridusvaldkonnas.
Sotsiaaltoetused on kõikidele samad, lasteaiakohatasud,
piirkonnad jne samuti. See oli
kõige esimene pakett, mille
volikogu detsembris kinnitas. Aga paljudes teemades
kehtivad veel mõnda aega
edasi endises omavalitsuses
kehtinud korrad. Puudutagu
see huvihariduse või sportlaste toetust, heakorraeeskirja,
raielubade korda või vabaühenduste ja seltside rahalist
toetamist. Pisut keerukas on
jägida, aga valla veebilehelt
leiab ajakohast infot ja ka paberleht raporteerib, kui mõni
oluline ning sauevallaka elu
ja otsuseid puudutav paber
kinnitatud saab. Kes on kes
vallamajas loe lähemalt lk 7.

RIISIPERE

telefon: 608 7231
e-posti aadress: info@sauevald.ee
LAHTIOLEKUAJAD
EKN
8-16.30
T
8-18.30
R
8-14
VASTUVÕTUAJAD
T
14-18
9-12
N

Reedel, 16. veebruaril ja
16. märtsil on kell 11-13 sotsiaaltöötaja vastuvõtt Turba
raamatukogus. Reedel,
16. veebruaril ja 16. märtsil
kell 9.30-10.30 sotsiaaltöötaja
vastuvõtt Lehetu külakeskuses. Vastuvõtt toimub
ainult etteregistreerimisel ja
juhul, kui on registreerunuid.

LAAGRI

telefon: 654 1130
e-posti aadress: info@sauevald.ee
LAHTIOLEKUAJAD
ETN
8-16.30
K
8-18.30
R
8-14
VASTUVÕTUAJAD
E
9-12 (sotsiaaltöötaja 9-12 ja 14-16)
K
14-18 (sotsiaaltöötaja 9-12 ja 14-18)

HAIBA
telefon: 679 3014
e-posti aadress: info@sauevald.ee
LAHTIOLEKUAJAD
8-16.30
ETN
8-18.30
K
R
8-14
VASTUVÕTUAJAD
9-12
E
K
14-18

Iga kuu 2. reedel kell 10-11.45
sotsiaaltöötaja eelregistreerimisega vastuvõtt Laitse
seltsimajas.
Iga kuu 2. reedel kell 12-12.45
sotsiaaltöötaja eelregistreerimisega vastuvõtt Laitse
raamatukogus.

Talveperioodil (novembrist märtsini) iga kuu 2. reedel kell 10-13 ehitusspetsialisti ja maakorraldusspetsialisti eelregistreerimisega vastuvõtt Laitse seltsimajas.
Suveperioodil (aprillist oktoobrini, v.a puhkuste ajal) iga kuu 2. ja 4. reedel kell 10-13 ehitusspetsialisti ja maakorraldusspetsialisti
eelregistreerimisega vastuvõtt Laitse seltsimajas.
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Saue Vallavolikogus
detsembris
•

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise
kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja
ühekordselt makstavate toetuste suuruse
kehtestamine - vastuvõtmiseks

•

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise
kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Sotsiaalteenuste osutamise kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja
kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja
kasutamise kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
(II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava
puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord (II
lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja
kord ning päevamaksumuse kompenseerimise kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
toetamise kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr
ja selle tasumise kord (II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine (II
lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Erakooli toetamise kord ning toetuse määrad
(II lugemine) - vastuvõtmiseks

•

Toidupäeva maksumuse osaline kompenseerimine Saue lasteaias Midrimaa - vastuvõtmiseks

•

Saue valla finantsjuhtimise kord - vastuvõtmiseks

•

Saue vallavara valitsemise kord - vastuvõtmiseks

•

Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise
ja kasutamise kord - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed
garantiid - vastuvõtmiseks

•

Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse
andmine Saue vallas - vastuvõtmiseks

•

Lehetu külas asuva Lasteaia kinnistu
otsustuskorras tasuta kasutusse andmine vastuvõtmiseks

•

Maidla külas asuva Maidlanõmme ühismaa
kinnistu tasuta Saue vallale omandamine vastuvõtmiseks

•

Alliku külas asuva katastriüksuse Liivatee
ja Vanamõisa külas asuva katastriüksuse
Kubjamõisa piiride muutmisega nõustumine
- vastuvõtmiseks

•

Saue vallale kuuluva Kungla tänava kinnistu
isikliku kasutusõigusega koormamine - vastuvõtmiseks

•

Isikliku kasutusõiguse seadmine Saue valla
kinnisasjadele - vastuvõtmiseks

•

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord
- vastuvõtmiseks

•

Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra
tagamise ja elamistingimuste parendamise
toetuse maksmise tingimused ja kord - vastuvõtmiseks

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse
üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskusetes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Veskitammi 8, Laagri, Saue
vald, Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146 / e-post: annely.sumre@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

Uus toetustepakett
lasteaia- ja koolilastele
Ühena esimestest võttis Saue vallavolikogu oma detsembrikuu istungil
vastu haridus- ja sotsiaalvaldkonna
õigusaktid, millest enamik jõustus
1. jaanuarist 2018.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulbi
sõnul alustati uute määruste
loomisega tegelikult juba 2016.
aasta kevadel. Kohe peale ühinemislepingu sõlmimist hakkasid kuust kuusse koos käima
oma valdkonna inimesed igast
omavalitsusest. Võeti portsuna
ette nii nissikate, kernukate,
sauekate senised praktikad,
et kuidas ühes kohas on lähenetud lasteaia tasule, kuidas
teises erakoolide toetamisele
jne. Vaieldi-arutati ja detsembrikuus kinnitati uued ühised
printsiibid. Läbivaks loogikaks
oli arusaamine, et kehtima jääb
n-ö senine kõrgeim teenuse
tase.
Selles lehenumbris on ülevaade just laste vajaduste ja
võimaluste fookusest vaadatuna, jaanuarikuu teises lehes
keskendutakse sotsiaaltoetustele.
Lasteaia tasu valla
munitsipaallasteaedades
Saue valla peetavates lasteaedades (mida ei tohi segamini
ajada eralasteaedade ja hoidudega) on määratud vanemate
omaosaluseks 20% riiklikust
töötasu alammäärast. 2017.
aastal oli see 94 eurot lapse
kohta ja 2018. aastal 100 eurot
lapse kohta kuus.
Kui mõlemad lapsevanemad (või üksikvanem) on registreeritud Saue valda 2018.
aasta 1. jaanuari seisuga, siis
omadele rakenduvad soodustused:
1) kui peres käib lasteaias
üks laps, on soodustuse määraks 50% ehk omaosalustasu
on 50 eurot kuus;
2) kui peres on kaks last,
kes käivad üheaegselt Saue
valla munitsipaallasteaias, siis
teise lapse eest on soodustus
75% ehk lapsevanem maksab
teise lapse eest omaosalustasu
25 eurot kuus;
3) kui peres on kolm või
enam alaealist last, on lasteaia
soodustus 100% ehk lapsevanem ei pea maksma ühegi Saue
valla lasteaias käiva lapse eest
omaosalustasu (tabel 1).
Kolmelapselise pere soodustuse saamiseks ei pea olema kõik lapsed isegi lasteaiaealised, võib olla ka nii, et kaks
käivad lasteaias, kolmas on
juba koolis vms. See soodustus kehtib igal juhul, kui peres
on kolm alla 18-aastast last.
Oluline on see, et kõik lapsed
ja vanemad on sisse kirjutatud
samale aadressile Saue vallas.
Arvesse võetakse ka kärgperelapsed, tähtis on sama kodune
aadress.
Esimese ja teise lapse lasteaiatasu soodustus rakendub
automaatselt, vanem ei pea tegema selleks midagi – ei pea
avaldama soovi ega kirjutama
taotlust. Kolmelapselise pere

soodustuse saamiseks peavad
vanemad tegema eraldi avalduse, mis on leitav valla kodulehelt. Samuti tuleb kindlasti
teha avaldus, kui pere tegelik
koosseis erineb rahvastikuregistris kajastuvast.
Varasemalt oli neljas omavalitsuses veidi erinev praktika. Nii olid Saue linnas soodustused väiksemad – esimese
lapse puhul näiteks mitte 50%,
vaid 45% riiklust töötasu alammäärast, teise lapse puhul oli
soodustus 72,5% tänase 75%
asemel. Kernus oli üks universaalne soodustus, oli siis peres
üks või kolm alaealist last.
Uus kord ei muuda esimese lapse kohatasu endise Saue,
Nissi ja Kernu valla lastevanematele, linnas elavatele lastevanematele muutub igakuiselt
makstav tasu soodsamaks.
Kolmelapselise pere 100%-list
soodustust ei olnud varasemalt
kusagil mujal peale Saue valla,
täna saavad seda kasutada kõik
inimesed üle ühendvalla.
Kui lugeja küsib, miks on
lasteaia omaosalus nii kõrge,
eriti kui lapsevanemad pole
Saue valda sisse kirjutatud, siis
põhjuseks on asjaolu, et lasteaiakoha tegelik omahind on ca
300-350 eurot sõltuvalt lasteaiast (sisaldamata investeeringukulusid) ning selle peavad
kinni maksma Saue valla maksumaksjad.
OLULINE! Need soodustused kehtivad ainult Saue valla
munitsipaallasteaias käivate
laste kohta, eralasteaedadele
see ei laiene. Samuti ei laiene
see teiste omavalitsuste (Tallinn, Keila, Harku jne) lasteaias käivatele lastele.
Suvise valverühma tasu
Pikaajaline statistika näitab, et juulikuus on lasteaias
käivaid lapsi kõige vähem ning
seetõttu on enamus valla lasteaedadest juulis suvepuhkusel.
Samas on selge, et kõik vanemad ei pruugi just juulis puhkust saada. Seega on plaanis
vähemalt üks n-ö valvelasteaed
avada Laagris, teine valla lõunaosas. Hiljemalt 15. märtsiks
oodatakse vastavat märguannet vanematelt, kes valverühma teenust vajavad. Kogemus
ütleb, et Saue linnas on juulis
olnud lasteaiakoha kasutajaid
isegi kolme rühma jagu, Nissi
ja Kernu kandis ei olnud seni
nõudlust ega võimalust üldse.
Nüüd tekib võimalus kasutada
suverühma kõigil lastel, kellel
on koht mõnes Saue valla munitsipaallasteaias juba olemas.
Samas tuleb juulikuu eest
maksta omaosalustasu täismääras, s.o 20% alampalgast
ehk 100 eurot kuus. Samuti on
tingimus, et maksta tuleb kogu
kuu eest ja seda sõltumata koha
kasutamise päevade arvust.
See erineb pisut Saue linna
senisest praktikast, kus rakendati linnaelaniku soodustust ka

juulikuu kohatasule.
Esmapilgul võib linnaelanik arvata, et olukord on nende
jaoks muutunud kehvemaks,
kuid määruse loojad on kokku
arvutanud aastase kokkuhoiu
kuutasu vähenemise osas (vt
järgmine lõik lasteaia tasu valla lasteaedades) ning kokkuvõttest selgub, et uue määruse
järgi saavad vanemad hoopis
võitu 10 eurot. Kui suverühma
ei kasutata, on võit oluliselt
suurem (tabel 2).
Eralasteaias käiva lapse
kohatasu soodustus
Jällegi tuli nelja omavalitsuse praktika ühtlustada,
sest metoodika ja maksmise alused olid väga erinevad.
Osadel juhtudel oli toetus
seotud omavalitsuse lasteaia
tegevuskuludega, osades sõlmiti kolmepoolseid lepinguid
omavalitsuse, hoiu ja vanema
vahel. Nüüd oli eesmärgiks
kujundada ühendvallas selgesti
mõistetav toetuse loogika, mis
võimalikult vähe eeldaks vanema enda asjaajamist ja oleks
konkreetsete numbrite, mitte
suhtarvudega väljendatud.
Toetust saab taotleda lapse eest, kes koos vähemalt ühe
vanemaga on kirjutatud sisse
Saue valda jooksva aasta 1. jaanuari seisuga.
Vald maksab eralastehoiule
või -lasteaiale maksimaalselt
290 eurot toetust sellisel juhul,
kui hoid ei küsi lapsevanemalt
lisaks rohkem kui 20% töötasu alammäärast ehk 100 eurot
kuus. Kokku seega on maksimum kohatasu 390 eurot,
millele lisandub vanema poolt
makstav toiduraha. Kui lastehoid määratleb kohatasuks kõrgema summa, siis maksab vald
toetust 211 eurot.

Selle kaheosalise lahenduse taga on mõte, et turul on
kümneid lastehoide, kes suudavad pakkuda 390-eurost
teenuse hinda ja vanemal on
üsna suur valikuvabadus. Kui
vanem eelistab siiski kallima
hinnaga eralastehoidu, on valla toetus väiksem ja vanema
omaosalus tema enda valikul
suurem.
Kui sisse on kirjutatud
ainult üks vanem, on toetuse
suurus 145 eurot kuus ehk 50%
maksimummäärast 290 eurost
(tabel 3).
Põhiprintsiip on see, et suhtevad omavahel vald ja hoid.
Nende vahel tehakse leping,
hoid annab vallale igakuiselt
ülevaate, kui palju lapsi hoius
käib ja esitab vallale arve ning
vähendab selle arvelt lapevanema makstavat osa. Lapsevanem peab suhtlema ainult
lapsehoiuga.
Küll on juulikuus väike
erisus. Kui laps vajab kohta
eralastehoius juulikuus, siis
sellest tuleb vallale teada anda
avaldusega maikuu lõpuks ja
hiljem esitada juulikuu osas
omaosaluse tasumist kinnitav
tšekk või maksekorraldus.
OLULINE! Eralasteaia ja
-hoiu toetust ei maksta, kui
vähemalt 4-aastasele lapsele on vald pakkunud kohta
munitsipaallasteaias.
Alla
4-aastastele pisikestele see
ei kehti. Isegi kui neile on pakutud kohta mõnes valla lasteaias, jääb lapsevanemale
võimalus otsustada erahoiu
kasuks. Nii pisikeste jaoks on
valla vaatest vajalik paindlikum lähenemine - vanemal on
võimalik valida enda eelistatavat keskkonda ja näiteks pisemaid rühmi või sobilikumat
õpimetoodikat.

*mõlemad vanemad
sissekirjutatud
*1 laps lasteaias
OMAOSALUSTASU

*mõlemad vanemad
sissekirjutatud
*2 last lasteaias

50

50+25=75

Lasteaia kohatasu 12 kuu lõikes Saue linna lapsevanema näitel, arvutatud 2018. aasta määradega (tabel 2)
kuus

augustjuuni kokku

ENDISE SOODUSTUSE MÄÄRAGA

55*

11*55=605

55

660

PRAEGUSE
SOODUSTUSE
MÄÄRAGA

50**

11*50=550

100

650

Lasteaedade teeninduspiirkonnad (tabel 4)
Riisipere
lasteaed

Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila,
Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe,
Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara

Turba lasteaed

Turba alevik, Ellamaa, Kivitammi, Lehetu,
Lepaste, Siimika, Viruküla, Nurme, Tabara

Kernu Riisikas

Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja,
Metsanurga, Mõnuste

Ruila Kirsiaed

Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna,
Laitse, Metsanurga, Muusika, Pohla, Ruila,
Vansi

Saue lasteaed
Midrimaa

Saue linn, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest
põhja pool asuv osa, Valingu, Vanamõisa

Laagri lasteaed

Veskitammi
lasteaed

Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri,
Koidu

Nõlvaku lasteaed
Ääsmäe lasteaed

Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme,
Jõgisoo küla Keila jõest lõuna poole
jääv osa, Tagametsa, Tuula, Ääsmäe,
Metsanurga, Muusika

Lasteaedade
teeninduspiirkonnad
Üle Saue valla on kokku 10
munitsipaallasteaeda. Igale lasteaiale on geograafilisest asukohast ja elanike liikumisteedest tulenevalt välja mõõdetud
n-ö oma piirkond, kus elavad
lapsed saavad koha konkreetses lasteaias. Mõned külad on
mitme lasteaia teeninduspiirkonnas. Erandiks on ka Laagri
piirkond - siin asub neli lasteaeda väga lähestikku ning seetõttu on nende teeninduspiirkond
sama.
Igasse lasteasutusse võetakse vastu just selles vanuses
lapsi, kellele on võimalik selles
lasteaias kohta pakkuda. Kui
lapse elukohajärgses lasteaias
vajalikule vanusele kohta ei ole,
siis pakutakse seda võimalusel
mõnes teises piirkonnas asuvas
lasteaias või saab vanem kasutada eralasteaia või –lapsehoiu
võimalust koos valla toetusega
(tabel 4).
Ka digitaalne lasteaia järjekorrasüsteem Arno arvestab
seda loogikat. Vanem saab oma
rahvastikuregistrijärgsest koduaadressist tulenevalt kindla valikupiirkonna. Arnos on
ühendatud nüüd kõigi nelja endise omavalitsuse lasteaia järjekorrad ühtsesse süsteemi. Arno
veebilink on http://lasteaiad.
sauevald.ee.
Kindlate piirkondade määramine on vajalik selleks, et tagada laste jaotumine lasteaedadesse ühtlasemalt. Kui näiteks
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Kernu poolt Tallinna tööle tulles võiks olla Laitse elanikule
küll mugav laps poole tee peal
Laagrisse lasteada tuua, võib
see tekitada olukorra, kus osadesse lasteaedadesse on tung
suurem ning lasteaia lähistel
elavad lapsed oma „kodulasteaeda“ ei mahugi. Lasteaiakohtade jagamisel lähtutakse
eelkõige õed-vennad koos ja
koduläheduse printsiibist.
Koduse lapse toetus
Kui last lasteaeda panna ei
taha või ei saa, siis toetab vald
ka seda valikut. Toetust saab
küsida alates lapse 1,5-aastaseks saamisest kuni kooliminemise aasta suve 30. juunini
ja seda tingimusel, et laps ei
ole ühegi munitsipaallasteaia
nimekirjas või ei saa eralastehoiutoetust. Kui mõlemad lapsevanemad on ametlikult vallaelanikud, on toetus 130 eurot
kuus, kui sissekirjutus on vaid
ühel vanemal, siis saab pool
summast ehk 65 eurot kuus.
Üksikvanemal on õigus saada
koduse lapse toetust kogu toetusmäära ulatuses. Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ja
toetust makstakse taotlemisele
järgnevast kuust.
Koolialguse toetus
Igale esimese klassi lapsele
ette nähtud koolialguse toetus.
Taaskord saavad seda taotleda
pered, kus nii mõlemad vanemad kui laps on registreeritud

*vanemad ei ole sisse
kirjutatud
100 eurot iga laps

Eralasteaia ja -hoiu toetus (tabel 3)

valverühm kokku
juulis
12 kuud

*45% soodustust 100st eurost (20% riiklikust alampalgast)
**50% soodustust 100st eurost (20% riiklikust alampalgast)

Tuleviku lasteaed

*mõlemad vanemad
sissekirjutatud
*peres kolm alaealist last

TOETUS

*mõlemad vanemad sissekirjutatud *erahoid
ei võta vanemalt
rohkem kui 20%
(100 eurot) palga
alammäärast

*mõlemad vanemad sissekirjutatud *erahoid
võtab vanemalt
rohkem kui 20%
(100 eurot) palga alammäärast

kui sisse on
kirjutatud
ainult üks
lapsevanem

290 €/kuus

211 €/kuus

145 €/kuus

Hea teada
Saue valla toetuste ja teenuste saamisel on kasutusel
mõiste üksikvanem. „Perehüvitiste seaduse” kohaselt on üksikvanem inimene, kelle sünniaktis või rahvastikuregistrisse
kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta või
kelle vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks.
Reaalses elus tuleb aga tihti ette olukordi, kus ametlikult
on lapsel teine vanem olemas küll, aga sassiläinud suhete või
lihtsalt elumuudatuste tõttu ei osale ta lapse kasvatamises või
ei elata ühe leibkonnana.
Saue vallas võetakse üksikvanemluse määratluse puhul
arvesse rohkem elulisi tingimusi. Üksikvanem on vanem, kes
kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige
loetakse küll üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule
üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on
surnud.
Vallavalitsus rakendab üksikvanema mõistet ka vanemale,
kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab
vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus
kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

Lisainfo

haridusosakonna juhataja Birgit Tammjõe-Tulp
telefon: 654 1154, e-post: birgit@sauevald.ee
või
haridusspetsialist Margit Ots
telefon: 679 0177, e-post: margit.ots@sauevald.ee
Määruste terviktekstid: www.sauevald.ee rubriik
„Haridus“ või „Sotsiaal“

kooliminemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saue
valla elanikeks. Summa on 160
eurot. Üksikvanemal on samuti õigus täissummale, aga kui
Saue valla sissekirjutus on vaid
ühel vanemal, on toetuse summa pool ehk 80 eurot.
Erakooli toetamise kord
Eralasteaedu
toetatakse
eesmärgiga vähendada otseselt vanemate poolt makstavat
õppemaksu, koolide puhul on
toetus suunatud pigem koolide
tegevuskulude katmiseks.
Toetus ei ole konkreetne
summa. Riik oli kehtestanud
2016. aastal koolidele õppekoha
tegevuskulude piirmäära 87 eurot kuus, millest ka lähtutakse.
Haridus- ja Teadusministeerium kompenseerib sellest osa
vastavalt linna või valla kõikide
munitsipaalkoolide kohatasude
keskmistele.
Näiteks Tallinnas on see
keskmine 61,25 eurot, Keilas
87 eurot. Ministeerium kompenseerib nendest keskmistest
75%. Saue vald omakorda kompenseerib selle vahe - piirmäära
87 eurost lahutatakse ministeeriumi toetussumma ja tekkiv
vahe ongi valla toetus koolile.
Tallinna erakoolide puhul seega 87-46 (75% 61,25-st) ning
vald tasub Saue valla iga õpilase eest 41 eurot kuus.
Suhtlus ja arveldus käib
kooli ja valla vahel. Otseselt
vanema rahakotis toetus tunda
ei anna. Vanemal on küll õigus

kooli käest küsida, kas valla
poolt makstava toetuse arvelt
saaks vähendada õppemaksu,
kuid eelkõige on see toetus suunatud siiski haridusliku mitmekesisuse säilimisele. Erakoolidele makstav toetus on otsapidi
seotud nende tegevusvõimekusega ja valla eesmärk on seeläbi pakkuda võimalikult laia
valikut mitmesuguste erinevate
pedagoogiliste lähenemistega
koolide seast.
Koolilõuna toetus
Kõikidele Eesti õppuritele
on põhikooli lõpuni riigi poolt
tagatud toetus sooja koolitoidu
valmistamiseks. Paraku on riik
koolilõuna pakkumist toetanud
siiani vaid 78 sendiga päevas ja
enamasti ei suuda koolisööklad
või koolides toitlustust pakkuvad firmad selle raha eest kvaliteetset toitu valmistada. Ehkki
riik plaanib toetuse tõsta sellest
aastast 1 euroni koolilõuna kohta, on paljudes kohtades hind ka
sellest summast kõrgem.
Koolilõuna hinnavahe jääb
seega lapsevanema või omavalitsuse kanda. Saue vald võtab
kohustuse tasuda see vahe kõikide vallas elavate või õppivate
põhikoolis käivate laste eest,
olgu nad Saue valla koolide või
ükskõik millise teise linna/valla koolide ridades.
Suhtlus ja arveldus käib
toitlustaja ja valla vahel, lapsevanemal ei ole vaja täiendavaid
avaldusi teha, v.a juhul, kui laps
õpib vallast kaugemal.

Elutingimuste
parendamiseks saab
vallalt toetust küsida
Et kõikjal vallas üldpilti parendada ja sauevallakate elu ja ümbrust ilusamaks kohendada, saab küsida vallamajast kuni 3200-eurost
toetust. Selle aasta fookus võiks olla vanade
varede lammutamisel.
Detsembrikuu volikogus kinnitatud määrus annab võimaluse
raha taotleda keskkonnareostuse likvideerimiseks, heakorra tagamiseks ja elutingimuste parendamiseks. Sobivad projektid on
näiteks majapidamisse vee sissetoomine või vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine, mõne teejupi ehitamine kodule juurdepääsuks, koleda ja ohtliku ehitise lammutamine, ebaseadusliku
prügilademe koristamine jne.
Toetust on võimalik taotleda kuni 50% tegevusele planeeritud
summast, kuid mitte rohkem kui 3200 eurot koos käibemaksuga.
Rahalised vahendid tegevuse täielikuks elluviimiseks peavad toetuse küsijal algselt endal olemas olema, sest toetust ei maksta välja ettemaksuna, vaid alles pärast tegevuse elluviimist.
Toetust saavad taotleda vaid eraisikud, osadele tegevustele
toetuse saamiseks on vajalik ka sissekirjutuse olemasolu Saue vallas. Enne taotlemist on kasulik määrus ise läbi lugeda ja küsimuste
tekkimisel konsulteerida spetsialistidega vallamajast, sest erisusi
ja lisatingimusi on seal veelgi.
Aega on taotlust vormistada kuni 31. märtsini 2018. aastal. Kalendriaasta jooksul saab toetust üks taotleja vaid ühele tegevusele. Koos taotlusega tuleb kaasa anda ka töö teostamiseks võetud
võrdlevad hinnapakkumised, muud vajalikud lisadokumendid ja
planeeritud rahaliste vahendite olemasolu. „Taotlemisel võiks pöörata kindlasti tähelepanu, et toodud põhjendused oleksid sisukad
ning tegevuse olulisus ja vajalikkus põhjalikult kirjeldatud. Tähtis
on ka eelarve ja tegevuste planeerimine, sest toetuse summat hiljem enam suurendada ei saa. Toetuse otsuse teeb vallavalitsus kuu
aja jooksul ja tegevus tuleks ellu viia sama aastanumbri sees,“ ütleb keskkonnaspetsialist Katrina Utsar.
HEA TEADA
Toetuse eesmärk: keskkonnareostuse likvideerimine, heakorra tagamine ja elamistingimuste parendamine.
Kellele: füüsilisest isikust kinnistute omanikele.
Kui palju: maksimaalselt 3200 eurot (koos km-ga) kuni 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
Toetatavad tegevused:
1) majapidamise joogivee kättesaadavuse tagamine või parendamine;
2) elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine või parendamine;
3) aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
4) ebasedusliku isetekkelise jäätmeladestuskoha likvideerimine
või prügistatud ala koristamine;
5) keskkonnaohtliku või maastikupilti kahjustava ehitise likvideerimine;
6) reostusallika või tekkinud reostuse likvideerimine;
7) keskkonnareostuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks või nõuetele
mittevastavaks muutunud joogivee süsteemi likvideerimine, uue
süsteemi rajamine või olemasoleva süsteemi parendamine.
Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2018. Tegevustele 4-7 saab erandkorras toetust taotleda ka jooksvalt, kuid põhivooru tähtaeg on märts
2018.
Taotluse vorm ja juhised: „Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste parendamise toetuse maksmise tingimused ja kord“ ning taotluse vorm on leitav Saue valla
kodulehelt www.sauevald.ee „Keskkonna“ rubriigist ning Riigiteatajast. Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil
info@sauevald.ee või paberkandjal aadressil Veskitammi 4, Laagri
alevik.
Lisainfo: katrina.utsar@sauevald.ee, 654 1152.

Lasteaiajärjekord on kolinud
paberkaustast internetti
2018. aasta algusest on kõigil ühinenud
Saue valla elanikel võimalik panna oma laps
lasteaia järjekorda internetis.
Vallavalitsuse IT-partneri OÜ Pikseli välja töötatud rakendus
Arno asub leheküljel http://lasteaiad.sauevald.ee/ ning selle kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. Süsteemi saab siseneda nii ID-kaardi kui mobiil-ID abil.
Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse
lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ära kuni 3 eelistust, millisesse lasteaeda kohta taotletakse. Pakutavate eelistuse arv sõltub
sellest, millises külas on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht ja
mitme lasteaia teeninduspiirkonda küla/alevik/linn kuulub (vt kõrvalolev artikkel). Hiljem saab sama keskkonna kaudu jälgida lapse
järjekorras olemist, samuti saadetakse teade koha pakkumise kohta läbi Arno süsteemi.
Lisaks laste munitsipaallasteaia järjekorda panemisele saab
samal leheküljel registreerida lapsi ka Saue linna munitsipaalhuvikoolidesse.
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Lasteaiakoha omaosalustasu ühes kalendrikuus (august-juuni) 2018. aasta määradega (tabel 1)
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Saue valla
ametlikud
planeeringuteated

Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Elamu ja kõrvalhoonete väljaehitamisega
ei kaasne KeHJS § 22² mõistes eeldatavalt olulist ebasoodsat keskkonnamõju. Koidu kinnistule ühe majapidamise rajamine avalike huvidega
vastuolus, kui seejuures tagatakse rohevõrgustiku toimimine ja maastiku muutus ei ole oluline. Samuti puudub detailplaneeringu koostamise raames vajadus uuringute läbiviimiseks. Vallavolikogu otsusega
saab tutvuda Haiba halduskeskuses.

DETAILPLANEERIGU ALGATAMINE
Kernu Vallavalitsuse 6.11.2017 korraldusega nr 338 „Rallipargi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ algatati Hingu külas asuvatel
Rallipargi (29701:001:0262), Motomaa (29701:001:0264) ja Langemaa
(29701:001:0265) katastriüksustel detailplaneering. Planeeritava ala
suurus on 26980m².
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuste liitmine ja hoonestusalade määramine. Seejuures soovitakse muuta sama planeeringuala hõlmavat Laitse rallipargi, Langemaa I, Langemaa II ja Suvemaa kinnistute detailplaneeringut (kehtestatud Kernu Vallavolikogu
5.08.2010. a otsusega nr 29).
Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringule. Vallavalitsusel puuduvad andmed
selle kohta, nagu võiks kavandatav tegevus olla eeldatavalt olulise
keskkonnamõjuga lähtudes KeHJS paragrahvi 6 lõikest 2. Detailplaneeringuga ei kavandata planeeringualale muid kasutusotstarbeid (tegemist ei ole uue puhke- ja spordiala rajamisega), kavandatavad uued
hooned (võistluskardirada teenindavad hooned, karavanide ala teenindavad hooned, garaaž-laohoone) on mõeldud teenindama võistluskardirada, karavanide ala ja tehnika ja varuosade hoiustamiseks.
Kavandatavate ehitiste püstitamisega kaasnevat vahetut või kaudset
mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale ja kultuuripärandile
ei saa pidada oluliseks. Samuti puudub detailplaneeringu koostamise
raames vajadus uuringute läbiviimiseks. Vallavalitsuse korraldusega
saab tutvuda Haiba halduskeskuses.
Kernu Vallavolikogu 13.10.2017 otsusega nr 40 „Koidu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“ algatati Kabila külas asuval Koidu maaüksustel
(katastritunnus 29701:001:0682, suurus 15007 m2, maatulundusmaa)
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe
muutmine ning ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut.

Saue Vallavalitsus algatas 06.12.2017 korraldusega nr 939 Laagri
alevikus Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks.
Planeeringuks taotletav maa-ala (suurusega ca 3,4 ha) asub Laagri
keskuses ning piirneb on kolmest küljest Iltre tee, Kuuse põik ja Redise
tänavaga. Maa-ala asub varemkehtestatud Laagri alevik Redise tn, Vae
tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartali detailplaneeringu koosseisus (planeeritud maa-ala suuruseks ca 6,0 ha), mis näeb ette maaala kruntimist 68-ks krundiks, millest 10 krunti on kavandatud 10-ne
kolmekorruselise korterelamu püstitamiseks ja 51 krunti ridaelamute
rajamiseks (kokku 51 boksi, 8 hoonet), 5 transpordimaa krunti, 1 sotsiaalmaa krunt ning 1 tootmismaa krunt (alajaama tarbeks). Planeering
on osaliselt ellu viidud. Planeeringu alusel on rajatud neli kortermaja,
nelja kortermaja püstitamiseks on väljastatud projekteerimistingimused ning nelja ridaelamu kohta on koostatud uus detailplaneering,
mille alusel määrati ehitusõigus 4 ridaelamu asemel (kokku 23 boksi)
nelja kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni
12 m ning kuni kaheteistkümne korteriga (kokku 48 korterit) korterelamute rajamiseks. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate Iltre teel ja Vae tänaval paiknevate nelja korterelamu kõrvale.
Iga planeeritava kortermaja juurde on kavandatud parkimiskohad,
madal- ja kõrghaljastus ning laste mänguväljakud. Uue koostatava
detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringualal asuvate kinnistute
ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine kuue kuni kolme maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 12 m ning kuni neljateistkümne korteriga (kokku 84 korterit) korterelamute püstitamiseks.
Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, kerg- ja kõnniteed ning kruntide tehnovarustus, määratakse haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Korterelamud planeeritakse jätkuks olemasolevate
Iltre teel ja Vae tänaval olemasolevate ja planeeritavate kaheksa korterelamu kõrvale. Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse
parkimiskohad, madal- ja kõrghaljastus. Kogu planeeritava maa-ala
planeerimisel tuleb kavandada nn avalik ruum (kõnniteed ning laste
mänguväljakud). Kehtiva detailplaneeringu muutmise tingib maaomaniku ettepanek uuendada kehtiva detailplaneeringu lahendust ja
täpsustada moodustatud kruntide kasutusotstarvet, piire ning ehitusõigust, mis on ka Saue vallavalitsuse seisukohalt põhjendatud. Kuna
planeeringu kehtestamisest on möödunud ca 12. aastat ning planeering on ainult osaliselt ellu viidud, siis vajab maa-alale koostatud detailplaneering uuendamist. Korterelamute kavandamine on eelkõige

põhjendatud asukohast. Kehtiva detailplaneeringuga on kavandatud
planeeringualale kaks korterelamut ja 4 ridaelamut (kokku 28 ridaelamuboksi). Arvestades maa-ala paiknemist Laagri keskuses, on ridaelamute asemel korterelamute rajamine põhjendatum, kuna ridaelamud
vajavad suuremat privaatsustsooni ning on sobilikumad rohkem keskusala ääreala miljöösse. Sellest tulenevalt on mõistlik antud piirkonda ette näha tihedam hoonestus, võrreldes praeguse maa-ala osalise
maakasutusega (pere- ja ridaelamumaa). Korterelamute kavandamine
maa-alale on loogilises seoses ning jätkuks naabruses paiknevatele
korterelamute piirkonnale. Korterelamute ehitamine Redise tänava,
Kuuse põik ja Iltre tee vahelisele maa-alale on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Saue valla üldplaneeringu kohaselt on antud piirkonnas
enamjaolt tegemist olemasolevate ja planeeritavate korterelamute maa-alaga (juhtotstarve korterelamumaa). Planeeritava maa-ala
ümbruskonnas koosneb hoonestus valdavalt korterelamutest, mistõttu on piirkonna hoonestuslaadiga sobiv ning ehituslikult õigustatud
korterelamute funktsiooni jätkamine. Kehtestatud detailplaneeringu
alusel on osaliselt juba välja ehitatud infrastruktuur (veevarustus,
kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon ja osaliselt juurdepääsuteed).
Kokku tekib Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse põik vahelise kvartalile 18 korterelamu kompleks ehk uus korterelamute piirkond. Loe
lähemalt allolevast artiklist.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili
Metsaotsalt 654 1157

DETAILPLANEERIGU KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsuse 13.12.2017 korraldusega nr 960 kehtestati
Nissi tee 24a detailplaneering. Planeeritud ala asub Riisipere alevikus ja on suurusega 0,73 ha (Nissi tee 24a katastriüksus, tunnus
51802:004:0082). Planeeringuga jagati kinnistu kaheks elamukrundiks
ja kaheks tootmismaa sihtotstarbega krundiks. Tootmismaa sihtotstarbega kruntidele soovitakse rajada tehnorajatised, sh Riisipere
110/10 kV alajaam. Planeeringuga ei kavandata lahendusi, millega
kaasneks eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Kiia külas, Karu (katastritunnus: 72701:002:1882; 10 135 m² elamumaa) kinnistul lähtudes Kiia küla
Ala-Ilvese kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (OÜ Ecolux A.R töö
nr 20/01/09) muutes reoveekäitluse ja sademeveedrenaaži tingimusi.
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab võrkude spetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 654 1148 arvo.brandmeister@sauevald.ee.
Arvamused esitada hiljemalt 28.01.2018 Laagri halduskeskusesse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; info@sauevald.ee)

Maamaksu määr langes,
represseeritud saavad
100% soodustust
ILTRE TEE

VAE TN

VAREM PLANEERITUD

REDISE TN

MULTIFUNKTSIONAALNE
MÄNGUVÄLJAK

PLANEERITAV

KUUSE TN

ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

OLEMASOLEV

Lähiaastail tuleb Laagri korteriturule
üle seitsmesaja uue kodu
Vae-Kuuse-Redise tänavate kolmnurka planeeritakse 14-miljonilist
kortermajade arendust. Lisaks juba
olemasolevale neljale kortermajale
lisandub sinna veel 14, ühtekokku
saab see olema koduks pea 900
perele.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Algatatud planeering on
tegelikult samast arendusest,
mille osana ehitati valmis praegused neli Iltre tänava kortermaja juba aastal 2008. Samas
planeeringus oli esialgu lisaks
neile luba ehitada veel poolsada ridaelamuboksi ja 6 korter-

Nelja ühinenud omavalitsuse maamaksu määrad ühtlustati. Nissikate,
kernukate ja Saue linna rahva jaoks
numbrid valdavalt vähenesid ja juurde
tuli soodustus represseeritutele.

maja. „Kümne aastaga on aga
olukord muutunud ja arvestades inimeste ostuvõimet, on
täna otstarbekas ehitada pigem
kortereid,“ kirjeldab kinnisvara turusituatsiooni Mati Ivask
omanikfirmast AS MSI Grupp.
Vallavolikogu ja vallavalitsus olid nõus planeeringut
muutma. Arvestades ala paiknemist Laagri keskuses, leiti, et

ridaelamute asemel on kortermajade rajamine põhjendatum.
„Korterelamute kavandamine
on loogililisem jätk naabruses
paiknevale piirkonnale. Sobiv
ning ehituslikult õigustatud
on korterelamute funktsiooni
jätkamine. Ridaelamud vajavad suuremat privaatsustsooni
ning on sobilikumad rohkem
aleviku ääreala miljöösse kui
kortermajade
naabrusesse,“
selgitab planeeringute spetsialist Maili Metsaots.
Esimeses etapis valmis
aastal 2009 neli kortermaja
kokku 40 korteriga. 2018. aastal alustatakse veel nelja maja
ehitamist kokku 52 korteriga,
seejärel lisandub veel neli ja
viimases etapis planeeritakse
6 kortermaja ehitust. „Esimest
nelja maja ja nüüd ehitama hakatavaid projekteerivad erinevad arhitektid, ilmselt tulevad
uued majad siiski veidi erine-

vad juba olemasolevatest,“ ütleb Ivask.
Tema sõnul ei ole ehitajaks
AS MSI Grupp ise, seega ei
ole täpne ajagraafik veel selge, kuid ilmselt rajatakse 2018.
aastal neli maja ja eduka müügi
korral alustakse veel nelja ehitusega. Arendusprojekt peaks
olema lõpusirgel 2020. aastal.
Arendaja kohustuseks on
panustada ka planeeringualale mänguplatside ja vaba aja
võimaluste loomisega. Ettevõte on juba kaasfinantseerimas
multifunktsionaalse pallimängude väljaku rajamist, samuti
on tema kohustus ehitada välja
kõnniteed ja laste mänguväljakud. Avaliku ruumi jaoks on
planeeritud 20% kogu 3,4-hektarilisest maa-alast.
Korterelamute arendajaks
on Valpuu OÜ, kogu arenduse
prognoositav maksumus on vähemalt 14 miljonit eurot.

Kõiki ühinenud omavalitsuste määrusi hakatakse otsast
ühtlustama ja kuna maamaksu
teema muutub veebruaris aktuaalseks (inimesteni jõuavad
maksuteated), fikseeris volikogu ühena esimestest just selle
valdkonna.
Elamumaa maksumäär ulatus neljas omavalitsuses 2-st
kuni 2,5 protsendini. Kuna
ühendvalla tegutsemise printsiibiks on uute kordade loomisel rakendada kas kõige soodsamat või kasulikumat seni
kehtinud taset, siis kehtestati
elamumaa ja õuemaa maksumääraks alates 2018. aastast
kõikidele 2%.
Kodualune maa on üleriigiliselt kehtestatud maksuvabaks, tõsi – mööndusega,
et tiheasustuses saab see olla
kuni 1500 m2 ja hajaasustuses
kuni 2 hektarit. Kui inimesel
on mitu elamu- või õuemaa
kinnistut või on need piirmääradest suuremad, siis just neil
juhtudel uued määrad kehtima
hakkavadki.
Eraldi soodustus loodi
represseeritutele või nendega
võrdsustatud inimestele. Neil
on võimalik taotleda täielikku
maksuvabastust elamumaa või

õuemaa osas just sel juhul, kui
on suuremad krundid kui riiklikult kehtestatud vabastusega
või on neid rohkem kui üks.
Avaldused peavad olema laekunud hiljemalt 19. jaanuariks.
Haritava ja loodusliku rohumaa puhul oli odavnemine
lausa neljakordne: endises Saue
vallas oli see 0,5%, teistes 2%,
nüüd rakendub soodsaim määr
kõikidele. Ärimaa maamaksuks jäi 2,5%.
• Maksuteate väljastab rahvastikuregistris olevale kontaktile
Maksu- ja Tolliamet, aga aluseks on vallavalitsuselt saadud
andmed.
• Tasumine toimub Maksu- ja
Tolliameti arveldusarvele, seega ei ole vallavalitsuses infot,
kes, kui palju ja millal tasus.
Näiteks seda, kas on ettemaksu
või võlgu, peab küsima Maksuja Tolliametist.
• Palume saadud maamaksu
teadet hoolega uurida, küsimuste korral vallavalitsusse helistada ning maksuarvestus üle
küsida. Samuti võiks ühendust
võtta, kui teade peaks tulema,
aga veebruarikuu jooksul pole
see maaomanikuni jõudnud.
LISAINFO

Aime Renser,
maakorralduse spetsialist
654 1134, 5300 6491

ki. Lõpuks magasin ainult tablettide abiga. Ma nüüd katsun
asju enam mitte nii südamesse
võtta, et sellest haigeks või halliks minna.

Ühendvallas kõrgeima tooli peal
istuva Pajundi ametlikust CV-st
leiame omaaegse TIPi masinaehituse inseneri kirje, kaks kogemust
Saue linnapea ametist ja Lionsi klubi
liikmelisuse. Mees on olnud 41
aastat abielus, isa tütrele ja pojale ja
vanaisa kahele lapselapsele. Aga mis
mees ta päriselt on?
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Kohtume volikogu esimehega jõulueelsel neljapäeval
Saue linnamajas. Tal on just
lõppenud üks koosolek, tunnikese saab vahepeal lehetoimetaja, siis tuleb järgmine töine
arutelu. Neljapäeviti ongi mees
reeglina linnamajas kohapeal ja
kättesaadav, olgu siis vallakodanike jaoks või lahkamas suuremaid strateegilisi teemasid
valla tegevjuhtidega.
Neljapäeviti oled siin
volikogu esimees, aga mida
igapäevaselt teed?
Mul on oma taskufirma, tegelen päikeseenergia süsteemidega. Bisontesolar OÜ toob paneele maale, müüb, paigaldab.
Tegutsen üsna üksi, ise otsin nii
kliente-partnereid kui panen ka
tunked selga ja paigaldan. Kui
on suurem projekt, kutsun poja
ja väimehe ning vanad koolivennad appi.
Sul mingi sobiv taust või
haridus ka selleks on?
Lõpetasin TPIi masinaehituse insenerina. Keskmise hindega 5,25 viie võimaliku juures. Mitte, et ma kuidagi kõige
targem oleks olnud, aga käisin
kogu tudengiaja ka tööl ülikooli
laboris, tegin uurimistöid. Tol
ajal andis väljaspool Eestit teaduskonverentsidele tööde esitamine ülikoolis lisapunkte. Aga
näiteks viimasel viienda kursuse eksamil oleksin peaaegu läbi
kukkunud. Oli selline tunne, et
olen juba jube kõva insener valimis ja maailm on lahti minu
ees.
Millal selline tunne viimati oli?
Oeh... Ma vist olen optimistlik inimene. Ma ei ole end
kunagi väga piiratuna tundud.
Aga siiski, kui ma viimane kord
siit majast kick out`i sain (toim:
võimuvahetus 2012. aastal), siis
tekkis küll auk. Istusin pool
aastat kodus ja mõtlesin, kas
mind tõesti pole enam kusagil
vaja. Saatsin CV-sid laiali, olin
töötukassas arvel, käisin konsultatsioonidel.
Kuidas Sa uue sihi said?
Istusin suvila rõdul, päike
paistis - juunikuu oli. Tekkis
mõte, et teeks midagi päiksega
seotut. Trükkisin otsingu Google’isse ja avastasin, et augustis
on Saksamaal päikeseenergia mess. Ostsin lennupiletid,
käisin nädal aega ringi, sain
esimesed kontaktid ja tellisin
esimesed paneelid. Need panin
oma suvilasse, et saaks ise ka
kogemuse, mida see ahel endast
kujutab.

Nii et põhimõtteliselt mõtlesid endale töö välja?
Nii võib küll öelda jah.
Imelik säde tekkis Sul silmadesse, nagu mingi...
Hasart? Jaa, see on minu
jaoks põnev valdkond, pakub
huvi ja rahuldust. Sellel on
reaalne tulem. Lõpuks ju lülitan
süsteemi nupust sisse ja ütlen
kliendile: „Valmis, nüüd saad
siit tasuta särtsu!“
Kumb Sa siis rohkem oled
– päikesepaneelide spets või
volikogu esimees?
Ma olen veel ka ühe firma
nõukogu liige ja teises juhatuses ja ka omanikeringis. Ärihoonete ehituse ja rendi valdkonnas. Vahel sõprade ringis
ütlen, et olen hoopis freelancer.
Sõltub küsijast.
(Telefonihelin. „Oi, kindral
helistab, vabanda, ma võtan
vastu. Tsau. Pool seitse on takso ukse ees... Mul on siin veel
pool viis Andrestega koosolek,
poole kuueni läheb... no okei
praegu, tsau!“)
on?

Kes Sinu elus see kindral

Eks see abikaasa ikka ole,
ma vahel kutsun teda niimoodi.
Täna istume siin siiski sellepärast, et Sa oled volikogu
esimees. On see pigem auamet
või Sa tunned reaalselt, et juhid protsesse?
No lihtsalt auamet ikka ei
ole. Võiks ju tõesti ka niisama
tulla, haamrit koputada ja laiali
minna. Ma olen ikka üritanud
süvitsi teemadesse minna, et
oskaks ise sisuliselt kaasa rääkida ka. Selles suhtes on mul
lihtsam. Taust on kaasas, olin ju
kahes etapis kokku kolm ja pool
aastat ka linnapea.
Kas see tekitab peas segadust ka, et kolm kuud tagasi
olid justkui tegevjuht, aga
nüüd, ütleme et n-ö nõukogu
esimees, kes igapäevatöösse
enam ei peaks sekkuma?
On olnud küll selliseid olukordi, kus tahaks midagi öelda,
kuid saan aru, et see pole minu
koht öelda. Mõnes mõttes on
konflikt jah. Aga pigem on see
olnud situatsioonides, kus näiteks kasvõi endised kolleegid
tahavad minuga mingit teemat
läbi harutada. Meil oli siin majas ju hea läbisaamine, ma ei ole
kuigi konfliktne inimene.
Sind
iseloomustataksegi kui väga kena ja viisakat
inimest, kas volikogu juhina
oled ka selline demokraatlik
või võid rusikaga lauale ka
panna?
Seda rusikaga lööjat minus

pole. See on tegelikult puudus
isegi, teinekord peaksin olema
resoluutsem, nii on mulle öeldud. Aga vihale ajavad mind
kaks asja. Esiteks see, kui hakatakse jura ajama, kui inimene eirab fakte ja hakkab oma
fantaasiaid tõe pähe pakkuma.
Teine asi, mida ma ei kannata,
on õelus.
Oli volikogu esimehe ambitsioon Sul kohe valimistele
vastu minnes?
Meil oli erakonna sees pingerida paigas, volikogu esimehe kohta oli seal mulle pakutud
jah. Aga mõnes mõttes oli Laisa
samasugune ettepanek siiski ka
üllatus.
Kas oli ka mingi võimalus, et teise tulemuse teinud
Reformierakond oleks koalitsiooni võinud teha ka kõikide ülejäänutega ning Saue ja
Koostöö-Meie valla opositsooni jätnud. Mandaatide arvu
mõttes oleks see ju võimalik
olnud?
No ütleme, et see ei olnud
päriselt siiski võimalik, sest
ilmselt ei oleks olnud tõenäoline teha koostööd EKRE-ga.
Saue linn oli aastaid n-ö
Reformierakonna kants. Oli
see kibe pill ka neelata, kui
see koht käest läks?
Ei olnud tegelikult. Me hindasime olukorda reaalselt, lootsime küll pisut enam mandaate,
aga seda, et me oleksime saanud
koalitsiooni tuumikuks, polnud
põhjust loota. Nissis ja Kernus
on reformikate osakaal olematu
ja ka Saue vallas on Reformierakond viimastel aastatel kah-

juks rohkem põranda all.
Nüüd on juba peaaegu
kolm kuud toimetatud ühendvallas, õhus on optimistlikud
lubadused, aga kas miski teeb
ettevaatlikuks ka?
Kõige keerulisem on see
meie-teie situatsioon. Kõigil
on tunne, et tekk ei jaotu ühtlaselt ja seda on vaja sikutada.
Ma pean silmas just vallamajade sees. Inimesele on üsna
ükskõik, kas ta saab teenuse
Jürilt või Peetrilt. Mina ise saan
rääkida volikogu poole pealt,
igapäevase juhtimisega ma ju
kokku ei puutu, teenusekeskustesse pole üldse jõudnudki. Aga
volikogusiseselt on koalitsiooni
töö hästi sujunud, võibolla ei ole
tervamaid nurki veel jõudnud
avalduda. Ka opositsioon on
täitsa reljeefselt välja joonistunud, see teeb elu värvikamaks.
Eks raskeid teemasid ootab
ka ees. Saue kooli gümnaasiumiosa sulgemise teema seoses
riigigümnaasiumiga on kogukonna jaoks keeruline. See kool
on ju siin üles ehitatud ja heale
tasemele. Inimesed ei saa aru,
miks toimivat süsteemi lõhkuda. Aga siin on kommunikatsiooni küsimus ka.
Kas viimane pool aastat
on halle juukseid juurde ka
toonud?
Ma olen selline ikka juba
aastaid olnud, ikka hallimaks
ja hõredamaks. Mu elus on olnud perioode, kus ma arvasin,
et pean kõik ise ära tegema, ise
vastutama. Pinge oli pidev. Ei
maganud enam õieti, kukkusin
kell 8 diivanile ja kell 11 öösel
ärkasin ja und enam ei saanud-

Emotsionaalne või
ratsionaalne?
Pigem ratsionaalne.

Aga mida Sa siis üldse võtad hinge, mis läheb korda?
Lapselapsi. Hetkel on neid
kaks. Võiks rohkem olla. Elame
praegu nendega ühes majaski,
niikaua kui tütre pere omale siia
Sauele maja valmis saab. Poeg
just sai Vanamõisa elamise valmis. Nii et pere on kilomeetri
raadiuses.

Ülikond või teksased?
Viimasel ajal teksased,
tunnen mugavalt.

Milline vanaisa Sa oled?
Võime ette kujutada, kuidas
Sa rallid mänguautodega põrandal?
Seda ka, jah. Täringumänge
mängime. Teatud asju katsun
lastele õpetada. Et tuba peab
korras olema. Et hambad olgu
pestud. Tegelikult olen ma elus
isegi päriselt õpetajana töötanud. Siinsamas Saue gümnaasiumis joonestamise tunde
andnud, insenerharidusega inimesele see ju tuttav valdkond.

Spontaanne või kaalutlev?
Pigem kaalutlev.

Kas Sa täna suudad inseneritööd arvutis ka teha?
AutoCadis joonistada oskad?
Oh, kahjuks mitte. Ma olen
selline vana kooli paberi ja
pliiatsiga mees. Aga vahel olen
endisid koolivendi vaadanud
töötamas, see on nagu legoklotsidest kokkupanek (silmis jälle
see hasartne helk).

Kui volikogu istungil on Harry Pajundi asine esimees “haamrike” pihus,
siis vabal ajal võib leida mehe nahkses kostüümis sikli seljast

Kiirpilk

Kas inseneri taust on Sind
vallajuhtimises ka aidanud?
Inseneri taust paneb inimese reaalselt mõtlema ja kindlaid
reegleid looma. Puhas matemaatika ja reeglite süsteem.
Seda olen ilmselt küll kasutanud.
Kas see tähendab, et Sa
unistada ei oskagi?
Ikka oskan, aga ilmselt
minu ja mõne humanitaari unistused ei ole samad asjad. Mul
sellist nimekirja, et need asjad
tuleb enne surma ära teha, ei
ole. Ma üldse elan vist liiga palju tänases päevas. Sellist konkreetset unistust ei ole. Täitsa
rahul olen olemasolevaga.
Sa oled siis õnnelik?
Oh, see on nii filosoofiline
teema. Kõigepealt tuleks siis
defineerida, mis see õnn on. Ma
ikkagi taandaks selle lihtsalt
sellele, et ma olen rahul sellega,
mida teinud ja saavutanud olen
ning rahul kohaga, kus ma praegu olen.
Ei kahetse midagi?
Kindlasti kahetsen. Öeldakse ju, et kahetse neid asju,
mis tegemata jäid, mitte neid,
mis tehtud. Aga midagi tugevat ei tule esile. Minu elus on
olnud palju häid juhuseid. Näiteks tegelikult tahtsin minna
autotransporti õppima. See, et
ma sinna sisse ei saanud, on tulnud ainult kasuks. Siia Sauelegi
sattusin juhuslikult, kutsuti tööle. Ise olen ju hoopis Kesk-Eestist Paidest.
Kas Sul kiikse on?
Ilmselt ma olen sellevõrra igav inimene, et kiikse mul
pole. Unistusi napib. Luukeresid ka pole. Olen mitte kahe,
vaid kohe nelja jalaga maa peal.

Hommik või õhtu?
Hommik.
Konjak või vein?
Konjak.
Disko või valss?
Valss.

Organiseeritud või hajevil?
Organiseeritud.
Pariis või Panama?
Pariisis ma olen käinud, huvi
pärast läheks Panamasse
siis.

Mida pere arvab Su poliitiku karjäärist? Või kas see
on üldse poliitika siin?
Kindlasti mitte suur poliitika. Pigem selline kogukonnas
osalemise võimalus. Aga pere
on olnud väga toetav. Keegi
pole mossitanud, et jälle sa lähed.
Jaanuaris ikka antakse
uue aasta lubadusi. Kas Sa ka
mõne andsid?
Et võtan kaalust alla ja hakkan sporti tegema ja jätan suitsetamise maha? No sporti ma
teen nagunii juba aastaid. Meil
on Sauel ettevõtjate korvpalli
punt, kaks korda nädalas oleme
platsil. Ega minusugune teab
mis sportlikke saavutusi enam
taga ei aja, aga ma nimetan seda
kõvaketta puhastuseks. Selle
pooleteise tunniga rabeled end
tühjaks - platsil kirutakse, sõimatakse ja see on okei. Pärast
räägitakse saunalaval anekdoote. Puhastab päevast, seltskond
on mõnus.
Aga vaat kaalus võiks küll
alla võtta. Ma ei ole uue aasta
lubaduste andja, aga tunnistan,
et olen mõtisklenud ja internetis vahel mõnesse dieedisoovitussegi süvenenud. Aga ei ole
mul nii palju iseloomu, et ainult
juurikaid süüa.
Milline on kõige ilusam
koht Saue vallas?
Mhm... ehitamine on mu
hobi. Ise oma kätega olen püsti pannud nii ridaelamu kui
suvila. Ja ma naudin uuselamupiirkondi, vahel põikan
kohe suvaliselt sisse ja vaatan
kaasaegset arhitektuuri. See
piirkond näiteks, mis Laagrist
Instituudi teed mööda välja sõites paremale jääb – Metsavahi
– no on ilus keskkond. Ja see,
mis Laagri alevikuga on tehtud,
selle osas ma tunnen kadedust.
Lihtsad ja efektsed lahendused.
Ma tahtsin Saue keskuses ka
sellist nägemust rakendada, aga
ju ma siis ei osanud olla selles
osas niimoodi „rusikas lauale“
resoluutne. Nüüd ma loodan, et
uus vallamaja võiks tuua linna
uue keskuse kontseptsiooni.
Katsun selle eest seista, et ühel
päeval oleks Saue linnas midagi sellist, et kes on käinud, nendib veel paari aasta pärastki, et
mäletad, Sauel oli nii.
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Kogukondade
komisjon toob
kodanikualgatust ja külainitsiatiivi volikogu
mõtteruumi
Vallavolikogu juurde on loodud
kaheksa temaatilist komisjoni,
nende pealikud seletavad lehes
lahti, mis kasu neist peaks vallakodanikule olema. Esimesena
saab sõna kogukondade komisjoni juht Diana Poudel.
Ühinemislepingus oli toodud eesmärkidena välja, et tuleb suurendada
elanike võimekust probleeme iseseisvalt
lahendada. Selle jaoks tuleks kaastata
elanikud ja kodanikuühendused oma
elukeskkonna korraldamisse, seda saab
saavutada juhul, kui kõigis 50 külas on
tugevad külaseltsid. Samuti oleks Turba,
Riisipere ja Laagri alevikes ning Saue linnas olemas vabaühendused, kes koondavad aktiivseid elanikke ning teevad
koostööd omavalitsusega.
Ei saa eeldada, et kõik volikogu liikmed kõigi teemadega end süvitsi kursis
hoiavad ja see ongi valdkondliku komisjoni roll – koguda vajalik know-how,
et rakendada see volikogu töö toetamiseks. Kogukonnakomisjon koondab
inimesi, kel on ülevaade teemast ning
kes saavad olla vahendajateks volikogu
ja vabaühenduste vahel. Ühelt poolt on
ülesandeks koguda tagasisidet ja ettepanekuid ning teisalt viia olulist infot ka
vabaühendusteni tagasi. Prioriteediks
minu jaoks on see, et komisjoni liikmed
saaks tervikpildi ühendvalla territooriumil toimuvast.
Kui endises Saue vallas on pea kõigis külades toimiv külaselts olemas, siis
sama ei saa öelda endise Nissi ja Kernu
valla kohta. Muidugi on seal väga tegusaid külaseltse, kuid on ka piirkondi, kus
hetkel pole vallal kellegagi koostööd
teha. Samuti ei ole väga palju aktiivseid
vabaühendusi Laagris ja Saue linnas.
Tegevusvõimekus on väga erinev. Tuleb
leida tasakaal, et mitte takistada tugevamate vabaühenduste tegevust ja samas aidata järele ka nõrgemaid. Paljudel
seltsidel on paar eestvedajat ning kui
need loobuvad, siis tekib oht, et tegevus
hääbub.
Paljud asjad on hästi ka – umbes
pooltes ühendvalla külades on tegelikult
aktiivne tuumik olemas, on seega võrgustik, kellelt saada vajalikku sisendit.
Detsembrikuu kogukonnakomisjon
toimus Maidla külaseltsi hoones ja saadi
ülevaade piirkonna kolme vabaühenduse
tegevusest (Maidla, Koppelmaa ja Ääsmäe). Plaanitud kahe tunni asemel rääkisime peaaegu neli ja oleks teemasid jagunud ka pikemalt. On ka juba esialgsed
kokkulepped Kaasiku külaseltsiga Kernu
piirkonnas ja Lehetu külaseltsiga endises Nissi vallas, et saame kokku lähiajal,
tutvume tegevustega ja vahetame mõtteid. Külade ja vabaühenduste poolelt on
uus komisjon saanud sooja vastuvõtu ja
see on väga julgustav.
Eesmärk on lihtne – aktiivne ja jätkusuutlik selts igas külas ja rohkem kodanikualgatust alevikes ja linnas. Muidugi peab selle eesmärgiga ettevaatlik
olema – vabatahtlikku initsiatiivi ei saa
sundida. See on pigem nagu aedniku töö,
kus tuleb luua sobiv pinnas ja siis kasta
ja rohida ja hoolitseda, kuni taimed ise
elujõuliseks kasvavad.
KOGUKONDADE KOMISJON
esimees
• Diana Poudel,
Diana.Poudel@sauevald.ee
aseesimees
• Enn Karu, Enn.Karu@sauevald.ee
liikmed
• Andre Promet
• Janek Hamidžanov
• Margus Reintam
• Mihhail Jallajas
• Tiina Tint
• Virko Raagmets

Ääsmäe uus koolimaja tiib
avardab võimalusi
Mõte uuest koolimajast sai alguse
juba neli aastat tagasi, kui prognoosid näitasid, et õpilaste arv Ääsmäe
piirkonnas hakkab kasvama. Kuigi
algselt oli laual ka plaan vana
õppehoone lihtsalt renoveerida, siis
üsna varsti sai selgeks, et sinna ei
mahuks kõik õpilased ikkagi ära.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Olemasolev koolimaja
valmis kolmkümmend aastat tagasi, 1988. aastal, 1992.
aastal ehitati koolile juurdeehitus – spordikompleks,
kus hetkel tegutsevad raamatukogu ja noortekeskus.
Nüüd avati jõulude eel uhiuus
tiib külastajatele ja ka õpi-

lastel on lootus varsti klassiruumid vallutada, kohe peale
vaheaega ei saanud, natuke
on vaja veel paberimajandust
vormistada. Füüsiliselt avardab see lisa 1000 ruutmeetrit
Ääsme koolipere võimalusi
üsna otseselt, aga ka emotsionaalses plaanis on see märk,
et kodulähedases koolis käimise võimalus on tähtis nii
täna kui tulevikus.

Uus tiib pandi püsti kiiresti – kopp sai maasse aprillis ja maja oli vaatamisvalmis detsembris. Koos juba
oktoobris valminud staadioniga oli investeering Ääsmäe haridusellu pea 2 miljonit eurot

Lindilõikamise päeval täitsid lavapealse piduliku programmi puha oma maja lapsed. Laulu ja tantsu tuli
pooletunnise kontserdi jagu. Üldse on majas lapsi õppimas 195, järgmisel õppeaastal juba üle 200

Uue kahele korrusele jaguneva õppekorpuse ligi 1000 ruutmeetril on
8 tavalist õppeklassi, milles saab läbi viia üldainete tunde. Interjöör
on kõikides pastelne, aga aktsendina on üle uue tiiva kasutatud särtsuvat oranži. Seda tooni on toolide ja laudade jalad, ukski on just
apelsinikarva viimistlusega, seda leiab koridori seintelt, mis on igati
loogiline, sest n-ö vana osagi läbivaks värviks kuni koolivormini välja on oranž
Lisaks tavalistele klassidele
on uues tiivas ka loodusainete-, muusika-, käsitöö/
kokanduse- ja kunstiklass
Samuti hakkavad uues õppekorpuses tööle logopeed
ja sotsiaalpedagoog. Kui tavaklassides ei ole vahet, mis
tundi õpetaja läbi viib, siis
aineklassides on õpetajatel
palju suuremad võimalused,
sest need on sisustatud juba
vastavalt.
Avamispäeval
käis kokandusklassis veel
küll kibe ehitustegevus, aga
on selge, et võimalus kokkamiskatsetusteks saab olema
inspireeriv

Helje Roolaan ja Armilde Viljamaa on endised Ääsmäe kooli
õpetajad, aga täna juba väljateenitult pensionil. Sellest hoolimata on pedagoogid põnevil silmadega uudistamas, kuidas
uus haridusmaja tundub. Ja tundub nende sõnutsi ilus

Kairi Sule ja Key Smirnova olid need kaks entusiastlikku lapsevanemat, kes kooli uue staadioni eest seisid ja keda koolidirektor selle eest ka tänumeenega rõõmustas

Inglise keele õpetaja Anu Ariste nendib
ilmselge rahuloluga – minu klass!

Laagri kooli 1. klassi astujate vastuvõtt algab veebruaris
Kui teistes valla koolides algab
1. klassi registeerimine alles kevadel, siis Laagri kooli soovijad
peavad avaldused esitama
1.-17. veebruarini, märtsis toimuvad koolivalmiduse vestlused ja aprilliks on klassid komplekteeritud.
TOOMAS ARTMA
Laagri kooli direktor

Laagri kooli 2018. aasta
sügisel esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine
toimub 1.-17. veebruarini.
Taotlust oodatakse elektrooniliselt e-posti aadressile
laagrik@laagrik.edu.ee või
paberil Laagri kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevanemat omakorda taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme

tööpäeva jooksul.
2018. aasta sügisel võtab
Laagri kool vastu neli esimest
klassi, igas 24 õpilast. Lisaks
alustavad Laagri koolis veel
kaks esimest klassi, mis hiljem jätkavad uues koolis,
mille planeeritav avamise aeg
on 2019. aastal Veskimöldre
uues piirkonnas. Vastuvõtt
nendesse klassidesse toimub
Laagri kooli vastuvõtukorra
alusel, vastava soovi, nõusoleku või mittenõustumise

märgib lapsevanem ära taotlusele. Täpsem info tuleb
jaanuaris Laagri kooli kodulehele.
Vastuvõtutingimused
• Laps on saanud enne
algava kooliaasta 1. oktoobrit
seitsmeaastaseks.
• Lapse elukoht (registreering rahvastikuregistris)
õpilaskandidaadiks võtmise
taotluse esitamise hetkel ja
selle menetlemise perioodil
kuni kooli õpilaste nimekirjade teatavaks tegemiseni on
Saue vald.
• Lapse vähemalt ühe vanema elukoht (registreering
rahvastikuregistris) on lapse
esimesse klassi minemisele
eelneva aasta 31. detsembri
seisuga Saue vald.
Juhul kui Laagri kooli
esimesse klassi soovijaid on
rohkem kui kohti, on eelis
õpilasel:
• kelle vend või õde juba

õpib koolis mitte vanemas
kui kaheksandas klassis;
• kelle mõlema vanema
või üksikvanema Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht
on lapse esimesse klassi minemisele eelneva aasta 31.
detsembri seisuga Saue vald;
• kes elab Saue valla põhjapiirkonnas (s.o piirkond,
mis jääb Keila-Saue-Laagri
maanteest põhja poole);
• kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes võrdsel
määral täidavad kõiki eelnevates punktides sätestatud
tingimusi, siis eelistatakse
õpilaskandidaati, kelle ühe
vanema tegelik elukoht Saue
vallas on olnud pidevalt pikemat aega.
Ajakava
1. veebruaril kell 18 toimub lapsevanematele kooli
tutvustav infotund koos ringkäiguga majas.
20. veebruariks edas-

tab kool laekunud taotluste
põhjal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja Saue vallavalitsusele taotlustes toodud elukohaandmete õigsuse
kontrollimiseks.
5. märtsiks saadab kool
õpilaskandidaatide nimekirjas oleva lapse seaduslikule
esindajale otsuse õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta.
28. märtsil toimub koolivalmiduse
hindamiseks
korraldatatav vestlus 1. klassi
astuda soovivatele õpilaskandidaatidele. Täpne kellaaeg
teatatakse
lapsevanemale
e-kirjaga.
10. aprilliks teavitab
kool koolivalmiduse hindamise tulemusest vanemat
e-kirjaga. Hindamise tulemusi ümber ei vaadata.
20. aprillil teavitab kool
esimesse klassi vastu võetud
õpilaste vanemaid lapse kooli
vastuvõtmisest e-kirjaga.
Lisainfo www.laagrik.edu.ee.

Uue ühendvalla kommunikatsioon
on jagatud kolme kanali vahel:
paberil leht jõuab koju kaks korda
kuus, veebileht jagab ametlikuma
tooniga infot määrustest
kontaktideni ja Saue valla
Facebooki seinalt leiab igapäevase
intervalliga lühemaid teateid,
reklaame ning kanalile omaselt
meelelahutuslikumat lähenemist.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Varasemalt oli kõigil ühinenud omavalitsustel omad
paberil häälekandjad, nüüd
jaanuarist alustab regulaarset koduskäimist Saue Valdur.
Vallalehe nimi, mis on pisut
tavapäratum kui klassikaline
„teataja-häälekandja“
tüüpi

lähenemine, on kogukonnalt
saanud vastakaid reaktsioone
rõõmsast üllatusest kuni sügava
solvumiseni.
Taust on nimelool aga lihtne
ja üsna avalik. Kevadel hõigati
välja vallalehe nime võistupakkumine, mis oli rõõmustavalt
osavõtjaterohke, laekus pealt
saja idee. Esmane sõelumisring
tehti uue lehe töögrupis, kuhu

kuulusid nii tänased lehetegijad kui nende kolleegid naabrite seast. Valikusse jäid Valdur, Sauevallakas, Tammeleht,
Saue Valla Teataja, Ääri-Veeri,
Teadutooja, Tuulutaja ja Fookus. Nendele nimedele vaatasid
peale tolle hetke valla- ja linnajuhid, kes arvasid, et just Saue
Valdur võiks olla see õige valik.
Vormi ja nime taga hakkab
vallalehele sisu kirjutama kaks
toimetajat, üks neist on senine
Saue linnalehe ja teine Saue
vallalehe oma. Ühe vastutada
on üks leht, teisel kuu teises
pooles ilmuv teine.
Tiraaž on Saue Valduril
üsna uhke – 10 tuhat eksemplari iga numbrit ja 12 või 16 küljel.
Lisaks lugudele kohalikust elust
ja olust, inimestest ja juhtumitest on see kindlasti kanal ka üle
ühendvalla kultuuriteadete ja
reklaamide jagamiseks. Koha-

likele ja kohapeal tegijatele on
kultuuriürituste reklaam tasuta,
samuti on piirkonnas pakutavate töökohtade reklaam firmadele prii.
Nii nagu paberleht oli igas
omavalitsuses oma, toimis ka
neli erinevat veebilehte, mis tänaseks on ühendatud ja ühendvalla info on leitav aadressilt
www.sauevald.ee.
Facebooki lehtedest oli n-ö
ametlikke ehk valla- ja linnamajast peetavaid ja sisustatavaid kaks, mille fännibaasid

Lugu nime taga
Valdur on ühtaegu muhe mehenimi, aga samas viitab ka valla eluga
seotusele (vald+ur). Kuna see pole miski suvaline Valdur, kes siinse
kandi inimesi kaks korda kuus külastama hakkab, siis saigi kokku
Saue Valdur. Häälekandja, mis sõbralikus, aga asjalikus toonis hakkab rääkima, mis koduvallas sünnib.

Valla piiril avati romantilise nimega
restoran Jah, kallis
Oktoobri lõpus tööd alustanud
modernses Nõmme ühiskontoris
Manta Maja avati restoran Jah, kallis.
Nagu nimigi vihjab, pakub see oma
kontseptsioonilt lahendusi mitmele
südamlikule soovile.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Restoran asub üsna valla servas, seal nurga peal,
kus Vabaduse puiestee Pärnu
maanteele suubuma hakkab.
Aastaid hüljatud moega, aga
nüüd moodsa ilme saanud ehitise vastavatud restoranis saab
einestada hubases interjööris.
Võimalik on valida sobiv maitseelamus laiast à la carte- või
sušimenüüst, juua klaasikese veini vabamal lobby-baari
tammepakul või osta toitu ja

poehinnaga veini nautimiseks
koju kaasa. Päevapakkumised
on 3-eurosest supist kuni 5-eurose praeni. Sobiva roa võivad leida nii lihalembesed kui
taimetoidu pooldajad. Silma
võivad jääda Jah, kallis paprikamoosiga pardirind või mustika-lambaläätse-käsitööjuust
värskes salatis. Magustoiduna
on põnev proovida mascarpone
kohupiimast valminud Kalevipoja kivisid.
Alates veebruarist hakkab
sealsamas tööle lükandseinaga
eraldatav 30-kohaline konve-

jäädvustamine
• Laste seikluspargi
rajamine Saue linna
• Valimiste-eelse poliitikute
debati „Mokalaat“
korraldamine Saue linnas
• Saue Noortekeskuse üleeestiline matkaprojekt
„Kas hundil on pojad või
kutsikad”
• Laagris efektsete
valgusahendustega
Teemanti pargi valmimine
• Ääsmäe kooli staadioni ja
juurdeehituse valmimine
• Laagri lasteaia uue osa

Valik Facebooki
lehti, kus sees sõna
„Saue“
1. Saue linna kodanik
2. Saue linna inimesed
3. Saue valla elanikud
4. Saue Noortekeskus
5. Saue valla kultuurikeskus
6. Saue Gümnaasium
7. Üritused Saue vallas
8. Saue taluturg
9. Saue Vallaraamatukogu
10. Saue Foorum
VALLA
KOMMUNIKATSIOONIINIMESED
Küsi, tee ettepanekuid,
saada kaastöid ja
kaasamõtlemisi:
Anne-Ly Sumre
654 1156, 525 4146
annely.sumre@sauevald.ee
kuu esimene vallaleht,
Facebook
Sirje Piirsoo
679 0175, 510 6932
sirje.piirsoo@sauevald.ee
kuu teine vallaleht, veebileht

Ühingud ja seltsid üle
valla saavad taotleda
ühekordset toetust
Hando Runnel on kirjutanud, et mustus on isetekkeline, puhtust peame looma alatasa. Sama
mõte on üsna kegesti üle kantav kultuurile – kultuuritus on isetekkeline, kultuuri peame looma
alatasa. Ja selge on see, et raha ise kultuuri ei
tee, aga mis seal salata – rahaline toetus on
igale korraldajale väga oluline.

Vabaduse pst 174b
E-N 11-21 R-L 12-22 P 11-20
mantamaja.ee/restoranjah-kallis/

rentsiruum nii seminaride kui
koolituste organiseerimiseks,
ürituse saab mugavalt siduda
restorani toitlustusteenusega.
Jah, kallis peakokk Kirill
Kirejev on jõudnud mitmel
korral aasta koka konkursil
pjedestaalikohtadele ja varasemalt on ta töötanud näiteks restoranides Noa ning Kopli.
Lisaks on Jah, kallis
sissekäigu ees kena lille-

pood, kust võib lõhnava lisaüllatuse leida. Manta Maja
koondab endasse veel ka
ööpäevaringselt toimiva modernse spordiklubi 24-7fitness.ee,
peagi pakub oma teenuseid
Marju Karini ilu- ja tervisekeskus ning tegutseb avatud ühiskontor. Kuni veebruari lõpuni
saavad huvilised kaks nädalat
ühiskontorit kõikide teenustega tasuta proovida.

TEE OMA VALIK „SAUE VALLA AASTA TEGU 2017“
NOMINENTIDE HULGAST
• Maha põlenud Laitse
laululava taastamine
• Mõnuste küla Linnumetsa
talu osalemine avatud
talude päeval
• Harastusteatrite festivali
peapeemia Kernu
näiteringile trupi enda
liikme Maarja Lillemäe
originaalnäidendi
„Perekond“ lavastuse
eest
• Kernu mõisa hotelli
avamine
• Saue raudteejaama
rajajate mälestuse

ühendatakse ja sotsiaalmeedias
tegutsetakse edasi nime all
Saue vald.
Lisaks on muidugi kümneid
väiksemaid kas mõne seltsi või
kultuurimaja või küla või ühenduse või aktiivsete inimeste algatusel loodud Facebooki lehti,
millest lõpliku ülevaate tegemine ei olegi lõpuni realistlik.
Ainuüksi otsisõna Saue annab
kümmekond vastet, aga ametlik
leht (ses mõttes, et see on vallamaja sisustatud) on https://
www.facebook.com/Sauevald/.
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valmimine
• Jänesepere skulptuur
„Suur saak“ Jõekääru
pargis Laagris
• Discgolf’i raja valmimine
Ääsmäel
• Maidla paisjärve äärde
puhkeala rajamine
• Laagri korstna värvimine
ja valgustamine
• Gerly Kedelauki algatatud
heategevuskampaania
„Aitame Jürgeni
kõndima“
• Nissi loodusfotograafide
koostatud kalender

•
•

•
•

ja näitus Nissi
kultuurikeskuses
Nissi kooli 100. ja
paikkonna 330.
haridusjuubel
Nissi kooli 60-aastase
traditsiooniga võlupuu
- kommipuu 1. klassi
astujatele
MOMU Mootorispordi
Muuseumi avamine
Turbas
Saue linna, Saue, Nissi ja
Kernu valdade ühinemine

Hääletada saab läbi Saue valla Facebooki ja Saue valla kodulehe ning vallamajas, halduskeskuses ja raamatukogudes.
Hääletamine kestab 3. jaanuarist 1. veebruarini. Võitja kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva peol 23. veebruaril.

Kohe ja üleöö ei muutu kultuuri rahastamises ka uues Saue vallas midagi. Kuniks volikogu ei ole uusi kultuurivaldkonna rahastamist
puudutavaid määrusi vastu võtnud, kehtivad kõik endised korrad
endistel territooriumitel. See tähendab, et Saue linna territooriumil
kehtivad ka praegu kõik endised kultuuri ja spordi rahastamise põhimõtted ja määrad, sama lugu on endise Nissi, Kernu ja Saue vallaga.
Üks väike tõlgendusvariant nüüd siiski on. Endises Saue vallas
jagati kultuuriprojektidele toetusi peamiselt ühe õigusakti alusel ja
selleks on ilmselt üks pikima pealkirjaga kord: „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse
eraldamise tingimused ja kord“ (kord ise on leitav Riigiteatajast). Selles korras on kirjas, et ühekordset toetust saab taotleda MTÜ, SA või
eraisik kultuuri, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks
korraldamiseks, uue idee algatamiseks, mõnest fondist rahastatava
projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks. Ühekordset
toetust on seega võimalik taotleda 2018. aastal kõigil uue ühendvalla
MTÜ-del, SA-del ja eraisikutel, kellel on selge idee ja plaan sauevallakatele kultuuriüritust korraldada. Ühekordse toetuse maksimummäär on 1600 eurot ja 2018. aasta eelarves on ühekordsete toetuste
jaoks planeeritud kokku 25 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaega
ei ole, neid võib vallavalitsusele esitada kogu aasta jooksul. Meeles
tasub pidada, et taotluse vaatab vallavalitsus läbi kuu aja jooksul ja
ei toetata kedagi ega midagi tagantjärele. Ehk siis kui soovite toetust
nt jaanitule korraldamiseks, tuleb taotlus esitada hiljemalt maikuus
ja mitte juulis.
Ja meeldetuletuseks veel ka see, et Saue linna MTÜ-del on sarnaselt eelmistele aastatele ka sel aastal võimalik taotleda toetust
oma tegevusele kolm korda aastas. Toetustaotluste esitamise esimene tähtaeg on 20. jaanuaril. Kõik tingimused ja blanketid on samad, mis eelnevatel aastatel.
Taotluste blanketid, nii endise Saue valla kui Saue linna omad,
leiab Saue valla kodulehelt „Kultuuri“ rubriigist („Avaldused ja blanketid“). Täidetud ja digiallkirjastatud taotlused tuleb saata aadressile info@sauevald.ee.
Selge on see, et raha ise kultuuri ei tee. Kuidas sauevallakad toetused kultuurielamuseks muudavad, saame loodetavasti kõik omal
nahal kogeda. Elamusterohket aastat!
Hea teada! Kui ühekordse toetuse teema kohta on küsimusi, kõhklusi või kahtlusi, siis helistage või kirjutage valla kultuuritööjuhile Kaija Velmetile: kaija.velmet@sauevald.ee või telefonil
679 6786.
KAIJA VELMET
kultuuritöö juht
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Aastalõpu- ja jõulumaiguline pildirida
Saue valla pealt viiekümnes külas ja alevikus toimus ilmselt sadu jõulujuhtumisi. Suuremaid ja sädelevamaid,
privaatsemaid ja omadekesksemaid. Mõni oli pühalik, teine naljakas, mõni headtegev. Seitse tagasivaadet, kuidas
jõuluid ja vana aasta minekut Saue vallas tähistati.

allikas Birgit Sipelgas
Jõulu eel näitasid Laagri lasteaia vanemad üles tõelist meisterdamisoskust ja fantaasiaküllust. Neil paluti koos
lastega valmis teha ükskõik millisest materjalist kuusepuu. Oluline oli, et puu pidi püsti seisma ja olema vähemalt poolemeetrine. Tulemuseks oli vaid paari päevaga aukartustäratav number 122 – just nii palju saadi neid
lennukaid lahendusi maja peale kokku. Selgus, et kuusepuud saab teha nii okstest, joogikõrtest, käbidest,
paberist, kaablist, lusikatest, piparkookidest, heegeldades, kududes kui veel paljudest muudest materjalidest.
Kujutlusvõimest peredel puudust polnud. Plaan on neist pisikestest kunstitöödest teha lausa fotoalbum.

allikas Riina Lotamõis
Haiba lasteaias on selline komme, et iga jõulu eel viivad väikesed päkapikud metsa loomadele ja lindudele
toitu. Mets on ehitud küünaldega, mis näitavad punaste mütsidega seltskonnale teed lõkkeplatsile. Kõigepealt
toidetakse loomi, kaunistatakse puud õunte ja porganditega ning lindudele puistatakse mättale seemneid.
Seejäral loetakse-lauldakse mõni jõululaul ja mängitakse liikumismäng. Kõige lõpuks saavad ka lapsed midagi
magusat – pärispäkapikud on jätnud lastele tänutäheks tehtud töö eest korvitäie suhkrujõhvikaid ja šokolaadiseenekesi.

allikas Kristo Veinberg
Sauevallakas Kristo Veinbergiga juhtus kentsakas jõululugu. Käis mees
lasteaias Jõulumeest mängimas ja põrkas pärast rollisooritust kokku eeskujuliku lapsevanemaga. Kes, nähes üht ehteestlaslikult musta
riietatud ja suure spordikotiga noort võõrast meest õpetajate ruumist
välja hiilimas, ta mureliku kodanikuna varga pähe kinni pidas. Selgituse
peale, et Kristo just hetk tagasi tema lapse jõulupeol Jõuluvana mängis, vastas vanem kindla veendumusega, et neil oli seal üks pensionieas
taat, ärgu Kristo valetagu! Näidaku koti sisu ette, ta kutsub kohe politsei! Nähes, et jabura olukorra tunnistajatering on laienenud veel mõne
kurja lapsevanema jagu, mõistis mees, et olukorrast päästab teda ainult
madalahäälne rollisooritus. Kuid koheselt pärast oma kaitsekõne „Kallid
lapsevanemad, soovin teile ja teie perele häid jõule!“ märkas ta ehmatusena enda selja taga uudishimulikke jõulureligioosseid lapsi, kelle tardunud nägudelt paljastunud suur imestus üheselt mõista andis, et nende
usk Jõulutaadi eksistentsi väga jõhkralt kõikuma sai löödud. Säh sulle
eeskujulikku kodanikuaktiivsust!

allikas Liivi Lents
Aastalõpupidu Saue linna eakatele, kel aastaid 70 ja enam, toimus suures
seltskonnas, koguni 150 inimest vaatas etendust, nautis toitu ja koosolemist. Tõmmati joon alla Saue Päevakeskuse tegevusaastale. Reise ja
väljasõite oli 11, pidudest olid populaarsemad eakate sünnipäevapeod ja
kohtumised teiste valdade ja linnade eakatega. Aasta suursündmus oli
ringide lõpupidu, kus iga ring näitab, mis aasta jooksul õpitud, korraldatud sai 6 näitust päevakeskuse ruumides. Kokku tegutses aastal 2017
päevakeskuses 10 ringi ja 3 klubi.

allikas Triin Lille
Igal aastal toimub Saue gümnaasiumis jõulude ajal heategevuslik müük, kus 2.-4. klassi ōpilased kauplevad
kodus tehtud küpsetistega. Ostab kogu koolipere – kōik ōpilased ja ōpetajad, aga tihti tulevad ka vanemad
jaole. Kogu müügist tulev tulu läheb igal aastal heategevuseks ning sel aastal otsustati toetada fondi Kingitud
Elu ehk otsesemalt allfondi „Lastelt lastele“ ja seeläbi abivajajaid lapsi. Sel aastal tuli müügist rekordsumma
2325,78 eurot. Annetust käis vastu võtmas fondi Kingitud Elu asutaja Toivo Tänavsuu.

allikas Eerika Bekker
Laagri Tennisekeskuses toimus aasta lõpus esimene heategevuslik jõuluturniir – mängiti palju tennist, nauditi head toitu ja seltskonda. Ürituse
suurem eesmärk oli aga jõulude eel head teha – turniiri osavõtutasud
annetati Saue valla heategevusfondile „Elus on hoolimist“. Kogutud 2250
eurot soovitakse suunata Nissi kandi poisile Jürgenile, kes peale õnnetust vajab abi uuesti jalule saamiseks.

allikas Anu Jõulu
Viimased neli aastat on Nissi kandi rahval traditsiooniks saanud aasta viimasel päeval end karastada Järveotsa järves. Iga aastaga on osalejate arv tõusnud, sel korral oli julgeid ujujaid üle 20. Esmakordselt oli kohal ka
ratastel saun, mis tegi supluse veelgi meeldivamaks. Ürituse mõte on kutsuda inimesi end regulaarselt karastama, sest talisuplus tõstab kogu organismi toonust. Kiitus Tarvo Toomile algatuse eest!

Naabripoisi abistamiseks algatatud
heategevuskampaania näitas ka
kogukonna ühtsust ja tugevust
Facebooki heategevuslik algatus
„Aitame Jürgeni kõndima“ tõestas
nii selle algatajale Riisiperest pärit
Gerly Kedelaukile kui ka Jürgeni
perele, et õnneks pole hoolivus ja
empaatia maailmast otsa saanud.
Seda võib leida päris lähedaltki –
oma külast, oma vallast.
ANNE-LY SUMRE
annely.sumre@sauevald.ee

Jõulu eel levis Facebookis kulutulena Jürgeni lugu.
Sportliku ja muusikahuvilise
11-aastase Nissi koolipoisi elu
on juba poolteist aastat olnud
kõike muud kui tavalise lapse
oma peaks olema. Enam Jürgen ei laula, ta ei saa rääkidagi.
Sporti ei tee poiss endisel tasemel enam kunagi, aga lähedased
loodavad, et ühel päeval kõnnib
ta omal jalul siiski.
Saatuslik õnnetus tiigil
Täna on Jürgen oma Riisipere kodus aheldatud voodisse.
2016. aasta kesksuvel juhtus õnnetus – poiss jäi tiigivees mängides vee alla, hapnikuta oleku
aeg läks saatuslikult pikaks.
Abi küll tuli enne, kui midagi
lõplikku võinuks juhtuda, aga
poisi aju oli vee all juba liialt
kaua hapnikuta olnud. Ligi pool
aastat oli laps haiglas, 2,5 kuud
sellest koomas. Oli hetk, kus
arstidki arvasid, et aitab, enam
ei ole lootust, aga ometi oli Jürgeni olemine 2016. aasta jõulude
paiku nii stabiilne, et sai koju.
Tõsi, endist Jürgenit ei ole
enam. Rida hulle sõnu iseloomustab tema tänast päeva: ajukahjustus, lihaste kärbumine,
jäsemete jäikus. Süüa ta ise ei
saa, toitu saab poiss kõhust välja
tuleva gastrostoomi kaudu, päevad veedab ta valdavalt voodis
ja ratastoolis, aga viimanegi on
keeruline, sest pead suudab ta
vaid osaliselt hoida.
Aga ilmselgelt adub ta ümbritsevat. Reageerib naeratusega
oma nimele, ema häälele, nutab, kui on valus või krimpsutab

Facebook - Heategu:
Aitame Jürgeni kõndima
Kes soovib aidata Jürgenit
taastumisel, siis tema konto:
Jürgen Simovart
EE332200221059694712

nina, kui miskit ei meeldi. Teadvelolek on täitsa olemas. Ja Jürgeni pere ei ole kunagi kaotanud
usku, et hool, ravi ja tähelepanu
aitavad Jürgeni jalule ja olemise
paremaks.
Aga ainult usust on ses olukorras paraku enamasti vähe.
Oma küla heategija
Gerly sai sõnumi Jürgeni
ema sõbranna käest, küsiti, et
kas sa Gerly, meie kandi tüdruk,
oled Jürgeni lugu kuulnud. Gerlyle just sellepärast, et tema on
kogukonnas natuke tuntud kui
inimene, kes on varemgi heategevuskampaaniaid algatanud.
Ise ka Riisiperes sündinud ja vanematekodus käies siiani kodualeviku eluga kursis olevat Gerlyt teab muidugi rohkemgi inimesi kui vaid nissikad.
2014. aastal said teda näha
tuhanded silmapaarid telekast,
kui naisele anti TV Eestimaa
Uhkuse auhind. Tema oli ühe
üsna vastikut nahahaigust, kalasoomustõbe, põdeva Kaido
hea ingel. Nägi naine telekast
lõiku Kaidost, andis teada, et
ta tahaks midagi rohkem teha,
kui vaid rahaülekande teele
saata. Kontakteerus Kaidot
üksi kasvatava vanaemaga, uuris maad, mida vaja ja kõik see
päädis Gerly algatatud Facebooki kampaaniaga, millega
hakati koguma raha, et Kaido
elu lihtsamaks muuta. See lugu
jõudis tuhandete Eesti inimeste
südameteni ja raha koguti nii
palju, et vanni asemel sai Kaido
endale uue maja Valga metsade
vahel.
Ja nüüd kolm aastat hiljem
tuli Gerly ellu ühe ootamatu sõnumiga Jürgen.

Kahe inimese tublidusest jääb
väheks
Jürgeni pere on olnud uskumatult tubli. Ema tuli töölt ära ja
sai poja ametlikuks hooldajaks.
Isa sai tööle sugulase juurde, kes
annab mehele võimaluse oma
poja jaoks olemas olla. Jürgenit
on vaja sõidutada kaks korda nädalas Raikkülla kooli, kus poiss
käib hooldusklassis ja saab erinevaid teraapiaid. Haapsalusse
tuleb sõita taastusravikliinikusse, Pärnusse alternatiivset ultraheliteraapiat saama.
Aga nagu iga vanem, kes
sellises olukorras otsiks võimalusi oma lapse heaks midagi veel
ja veel teha, tundis ka Jürgeni
pere, et saaks veel paremini: kui
füsioterapeut saaks kodus käia,
sest transport on poisi kehale
koormav; kui saaks mullivanni,
mis lihaste hoolduseks vajalik;
kui saaks seisupingi, millega
Jürgen aeg-ajalt seisvasse asendisse panna, sest lakkamatu lamamine on halb siseorganitele.
Kui saaks...
Aga haige lapse vajaduste
järgi seatud kodune elurütm,
halvemaks muutunud rahaline
olukord, kuna ema ju enam Jürgeni kõrvalt tööle ei pääse, ja
ka väsimus ning aeg-ajalt peale
tikkuv lootusetus olid selleks

sügiseks viinud Jürgeni ema
sinnamaani, et ta tihkas lõpuks
valjusti öelda: „Palun aidake!
Väga oleks vaja.“
Jürgeni ema vankumatu
usk, et pojal saab aidata veel paraneda, imponeeris Gerlyt niivõrd, et ta võttiski Jürgeni taastumise mure oma südameasjaks.
Naine ütleb, et talle on antud organiseerimisvõimekus ja oskus
jutustada inimeste lugusid edasi
sel moel, et need kõnetavad. Et
ta on aru saanud, et tema isiklik ülesanne siin maailmas ongi
innustada ja käivitada algatusi,
mis ise hakkavad ühisjõuliselt
headust edasi looma.
Oma kandi tugi
Detsembri keskel Gerly algatatud Facebooki kampaania
tõi kümne päevaga kokku üle
67 000 euro, kümneid ja kümneid annetusi ning abipakkumisi. Sadu täitsa võõraid inimesi
kirjutas, ligi 3 000 annetas,
tundis huvi. Aga ka paljud oma
kandi inimesed said julguse
sekkuda.
Gerly sõnul on Nissi, Riisipere, Haiba ja Turba nii väikesed kohad, et inimesi, kes
Jürgeni õnnetuse lugu teadsid,
oli palju. Aga ilmselt ehteestlaslikult ei osatud enne kuidagi
olemas olla. Nagu ikka, kui ei

oska käituda ega olla, siis tahaks pigem vältida. Ka Jürgeni
ema tundis mõnikord, et küla
vahel kohtudes olid omainimeste pilgud kohmetud ja ebalevad.
Aga nüüd andis avalik algatus
võimaluse abiks olla.
Gerly ütleb, et sai detsembrikuu kahe viimase nädalaga
teada, kui palju hoolivust peitub
tema kodukandi inimestes. Talle helistab karuse häälega külamees, kes kidakeelselt, aga väga
veenvalt annab teada, et Gerly
tegeleb õige asjaga. Ja siis helistab teine ja ütleb, et majapidamises kodukinosüsteem üle, et
Jürgenil oleks sellega hea multikaid vaadata. Sama ligi 30-aastane mees, kes töötab Kadarbiku mahlatehases, lubab, et läheb
kohe ülemuste jutule, ehk saab
perele mahlad-porgandid saata.
Samast kandist sugulane aitab
Lõuna-Eestist Jürgenile vajaliku liikumisraami transpordiga.
Kohalik ettevõte – vannitootja
Balteco – pakub end ehitama
just Jürgeni vajadustele vastavat vanni ja kingib selle perele.
Inimesed pakuvad abi küll asjade, küll transpordiga. Kohalik
perearstikeskus ja nii mitmedki
teised valla ettevõtted on teinud
Jürgeni perele annetuse.
Perearst Ene Arrot kiidab
peret väga. Koos pereõe Maarika Lahega oli doktor Arro
ka see, kes esimesena Jürgeni
juurde sel saatuslikul õnnetuse
päeval jõudis ja esmaabi andis.
Hiljem, kui poiss koju ravile sai,
käis doktor vahel paar korda
nädalas ise pere juures kodus.
Emal on luba alati arstile helistada, kellaajast ja nädalapäevast
hoolimata.
Jürgen saab palju abi Raikküla koolist, kuhu tema endise
kooli soovitusel koht saadi. Nii
pakkus Gerly ühele abipakkujale välja alustada uus algatus
Raikküla kooli toetuseks.
Kokkuhoidmist ja oma küla
tunnet aitavad üleval hoida ka

HINNASULA

Nr 1 / Jaanuar / 2018

Aita Jürgenit

13

Jürgeni sõbrad. Kristjan, Meelis, Ron-Erik ja Kevin on käinud pidevalt Jürgenil külas. Ja
poisi silmadest ja naeratusest
on näha, kui väga teda see rõõmustab. Jürgeni klassijuhataja
käib vaatamas, sotsiaaltöötajad on kohe õnnetuse päevast
alates olnud toeks nõustades ja
juhendades. Väga suur tugi on
perele olnud kohalikust vallast,
mis on kompenseeritud kõik
Jürgeni koolimineku ja arstilkäigu kütusetšekid. Siitkandi
mehed ja üle Eesti teada Hiina
ravispetsialistid Rene Brükland
ning tema vend Reino on käinud
kodus Jürgenile massaaži tegemas.
Gerly nendib, et on aru saanud, et emotsionaalset tuge on
kohalikud inimesed vaikselt
pakkunud nii, kuidas keegi on
osanud ja suutnud. Nüüd on
lihtsalt tema tehtud sotsiaalmeedia algatus võimendanud
seda võimalust tuhandekordselt. Teda üllatas, kui kokkuhoidev ja toetav on tema oma kogukond. „Ma tahaks neid kõiki
tänukallistada,“ ütleb Gerly.
Heldima panevad ka inimeste julgustavad sõnad, rahaülekannete juurde on kirjutatud
armsaid soove – „Näeme peagi
jalgpalliväljakul!“,
„Jürgen,
kindlasti loed Sa järgmistel
jõuludel Jõuluvanale ise luuletusi!“, „Jürgen, lepime kokku,
et õpetad mind ka viiulit mängima!“. Jürgeni emale on kogu
see aasta lõpus toimunu andnud
väga palju lootust ja usku juurde.
Raha annetas pea 3300 head
inimest ja kümmekond firmat,
kelle abiga tuleb majja soojustatud ja Jürgeni vajadustele
vastav vannituba, soetatud saab
massažilaud, sest füsioteraapia
jaoks ei ole praegu kasutatav
tavaline voodi just kõige parem
variant. Ja mis kõige olulisem –
lähima paari-kolme aasta teraapiate jaoks on raha nüüd perel
olemas. Mure sellepärast, et ei
saa oma lapsele pakkuda parimat, on vanemate õlgadelt natukeseks ajaks võetud.
Mure muidugi jääb. Aga
mure kõrval on teadmine, et ei
olda üksi. Et maailmas on nii
palju inimlikkus ja motiveerivat
ühisjõudu. Garantiid see kogutud raha muidugi ei anna, aga
naabripoiss Jürgen on saanud
võimaluse.

Selle nädalalõpu pakkumised:
19.-21. jaanuar

5.-31. jaanuar 2018

Majapidamispaber RUTA

-40%

Palmolive dušigeel 500 ml
Aroma Sensation Feel;
Gourmet; Gourmet Mint Shake

-45%
1,99 € 1,10 €

Keila, Haapsalu mnt 57B

-38%
4,25 €

Avatud 9-22

2,65 €
5,30 €/l

www.keilaty.ee

Seapraad kamaraga
maitsestatud
Maks&Moorits

Põltsamaa TOOME
salat 550 g

-50%
5,99 €/kg 2,99 €/kg

Eesti Pagar Vaarikasaiake
võiga 320 g

-29%
1,95 €

1,39 €
2,53 €/kg

-40%
2,79 €

Pakkumine kehtib 19.-21. jaanuar või kuni kaupa jätkub!

1,69 €
5,29 €/kg
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RUILA PÕHIKOOL
PAKUB TÖÖD
· ERIPEDAGOOGILE (1,0 töökohta
teises ja kolmandas kooliastmes)
· LOGOPEEDILE (1,0 töökohta, töö
jaguneb kooli ja lasteaia vahel)
Avaldus konkursil
osalemiseks, CV ja koopiad
haridust tõendavatest
dokumentidest esitada
ruilakool@ruilakool.ee hiljemalt
23.02.2018. Tööleasumise aeg
vastavalt võimalustele kokkuleppel.
Info tel 5163534
Direktor Tiia Rosenberg

KULTUURIKALENDER JAANUAR - VEEBRUAR
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

19.01

Komöödiateatri etendus „Kohe näha, et vanad
sõbrad“, osades Pille Pürg ja Anne Paluver

kell 19 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi
8, Laagri), piletid 10/12 eurot müügil
Piletimaailmas ja kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee
või tel 5563 4407

26.01

Mängufilm „Rohelised kassid“

Saue valla kultuurikeskus,
info.veskitammi@sauevald.ee
kell 11 ja 19 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi
MTÜ Kinobuss, MTÜ
8, Laagri), piletid 4/3 müügil kohapeal
või tel 5563 4407
Vanamõisa küla

26.01

Ujumise lahtised meistrivõistlused Sauel – lapsed,
noored, juuniorid, täiskasvanud, veteranid ja
kell 14 Saue ujulas (Nurmesalu 9, Saue)
peredevaheline võistlus

26.01

Animafilm „Koletis Pariisis“

Saue valla kultuurikeskus,
info.veskitammi@sauevald.ee
kell 16 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
MTÜ Kinobuss, MTÜ
Laagri), piletid hinnaga 3,- ja 2,- müügil kohapeal
või tel 5563 4407
Vanamõisa küla

26.01

Kuressaare linnateatri etendus „Savann“

kell 19 Saue kontserdisaalis (Nurmesalu
9, Saue). Piletid hinnaga 14,- ja 12,- müügil
Piletimaailmas, Saue huvikeskuse kontoris
(Saue gümn ruum 124) ja tund enne algust
kohapeal.

Saue huvikeskus

Piletite broneerimine tel
659 5009

27.01

Kohtumine koduloolase Jaan Tagaväliga:
Meriküllide suguvõsast, Keila kihelkonna
mõisatest, perekonnanimedest...

kell 11-14 Hüüru mõisas

Ülle Rondo

novamentor@hotmail.com

28.01

Sarja „Sauelane liikuma“ ujumise etapp

kell 9 Saue ujulas (Nurmesalu 9, Saue)

Saue spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

28.01

Kogupere etendus „Kuidas saada
mustkunstnikuks?“

kell 12 Mustkunstiteatris (Veskitammi 3, Laagri),
piletid Piletilevist

Mustkunstiteater

www.mustkunstiteater.ee

8.01 –
Kaia Kesa graafika näitus
22.02

Laagri kultuurikeskuse pikas saalis

Saue valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee
või tel 5563 4407

3.02

Vana Baskini teatri etendus „On alles perekond!“

kell 19 Kernu rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba),
piletid hinnaga 14 ja 16 eurot müügil rahvamajas Kernu rahvamaja
ja Piletilevis

kuldar@kernu.ee; tel 608 3583

3.02

SUUR KONTSERT „Palju õnne Sulle, Eestimaa!“
– puhkpilliorkester Saunamees, TTÜ Vilistlaste
naiskoor ja sõpruskoor Punkaharjun Mieslaulajat
Soomest

kell 16 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi 8,
Laagri), tasuta

Saue valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee
või tel 5563 4407

6.02

Ema ja lapse hommikuklubi – esmaabi praktilise
koolituse teadmisi jagab Jevgeni Kljujev

kell 10.30 Laagri kultuurikeskuses (Veskitammi
8, Laagri)

Saue valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee
või tel 5563 4407

eelregistreerimine
ujulas kohapeal või
spordikeskuseprojektijuht@
saue.ee; lisainfo: www.
sauespordikeskus.ee

Saue spordikeskus

SAUE HUVIKESKUS KORRALDAB
KUNSTIKONKURSI SAUE VALLA ÕPILASTELE TEEMAL „KIRIVÖÖ JA KIIKHOBU”
oodatakse osalema kõiki Saue valla kunstihuvilisi noori vanuses 7 kuni 18 aastat
joonistades, maalides või mõnes muus sulle sobivamas tehnikas.
Tööd tuua või saata hiljemalt 19. märtsiks 2018, 10.00-18.00 Saue Huvikeskusesse Saue linnas
Parimate tööde autorite tunnustamine toimub 24. märtsil kell 12.00 Saue Gümnaasiumi aulas.
Lisainfo konkursi tingimuste kohta:
huvikeskus@saue.ee, 6595 009, www.sauehuvikeskus.ee

TULE
KARDIGA SÕITMA!
AVASTAME TEHNIKAMAAILMA –
KIHUTAME KARDIGA!
ESMAKORDSELT, SAUE VALLAS,
AVATUD KARDIRING ALATES
05.02.2018

JÕGISOO SELTSIMAJAS

TOIMUMISAJAD:
Esmaspäeval, kell 14.30-15.45 2-4 klass
Esmaspäeval, kell 16.00-17.15 5-9 klass

KERAAMIKA Anu 56279933
KANGASTELGEDEL KUDUMINE Malle 5189967
MÖÖBLI RESTAUREERIMINE Imbi 56629621

ÕPPETASU: 50,- EUROT KUUS

HELISTA VÕI UURI LÄHEMALT
http://www.jogisooseltsimaja.ee

INFO JA REGISTREERIMINE

(KES EES – SEE MEES!) KOHTADE ARV ON PIIRATUD

Laagri Huvialakool
www.laagrihuvialakool.ee
taigur@laagrihuvialakool.ee
6 517 635

JÕGISOO SELTSIMAJA
KUTSUB

10.02.2018 kell 16

kontsert-etendusele
Kavas Raivo E. Tamme monoetendus:

“Mis see E. tähendab?”
Etenduse teeb omapäraseks
interaktiivsus: publikul on võimalik
näitlejaga kaasa rääkida, diskuteerida ja
küsimusi esitada.
Peale etendust mängib tantsuks SULO
Avatud baar jookide ja suupistetega.
Arveldamine toimub sularahas
Pilet: 10 eur
Info ja piletite eelmüük: info@jogisooseltsimaja.ee või
www.jogisooseltsimaja.ee. Eelmüügist pilet 10.- ja kohapeal 15.-

EHITAME- JA LENNUTAME
LENNUKEID!
ESMAKORDSELT, SAUE VALLAS, AVATUD

LENNUMODELLISMI HUVIRING
ALATES 02.02.2018.
AVASTAME TEHNIKAMAAILMA!

TOIMUMISAJAD:
Reedel, kell 13.00 – 14.30 (1-4 klassid)
Reedel, kell 14.30 – 16.00 (5-9 klassid)
ÕPPETASU: 24,- EUROT KUUS
Info ja registreerimine (KES EES – SEE MEES!)
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
Laagri Huvialakool: www.laagrihuvialakool.ee
taigur@laagrihuvialakool.ee; tel 6 517 635
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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.
Teen Saue linnas ja ümbruses pottsepatöid ja vahetan korstnaotsi eramajadel. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus ja
kutsetunnistus. Telefon: 56903327.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
Korstnapühkimine
ja
kivikorstnate
ladumine. Litsentseeritud firma. Tel 54616929.
www.kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.
Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt kuni 4m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 m x 2
m 450 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809,
info@koduvärav.ee.

Südamlik kaastunne
Velve Tuulingule

EMA

OST/MÜÜK

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel.56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud!
Tel. 56641122.
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.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku. Võib olla remonti vajav, pakkuda võib ka Vene
autot. Tel 56298239.
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000
eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

TÖÖ

Pakkuda osalise tööajaga tööd kojamehele/välikoristajale. Tööaeg 5x nädalas (E-R) varahommikuti.
Töötasu 180€ kuus (bruto). 55579192

Avaldame sügavat kaastunnet
Lia Nirgile

EMA

surma puhul

surma puhul

Saue Päevakeskus

Saue Vallaraamatukogu, Saue
Vallavalitsus, Saue Vallavolikogu

Avaldame sügavat kaastunnet
Karl Auntock`ile

ISA

Lahkunud on Saue Ettevõtete Liidu
asutajaliige

Endel Kütt

surma puhul

Meie kaastunne lähedastele

AB Polar OÜ töökaaslased

SEL juhatus ja liikmed

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

ÜHENDVALLA TIIM VAJAB
TALIMÄNGUDEKS TÄIENDUST
3-4. märtsil 2018 on Eesti omavalitsuste talimängud Viljandis.
Kavas on murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk
ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male,
kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Vaja oleks nüüd uus ühendvald sportlaste mõttes ka kaardile
tuua. Kui neil aladel on tegijaid, siis antagu kiiresti teada
spordikeskuseprojektijuht@saue.ee.
Kõik mineku ja oleku kulud kaetakse valla poolt
Uuri lisaks www.joud.ee.

Su tugev elutahe väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu

Mälestame head naabrit

Avaldame sügavat kaastunnet omastele
endise LSMK juhataja

ja avaldame kaastunnet lähedastele

05.11.1925 – 01.01.2018

Perekond Kokkov

kaotuse puhul

Luule Tombre’t
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KUULUTUSED

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Endel Kütt
Vennaskond

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

22.VEEBRUAR
ALATES 10.00
SAUE
PÄEVAKESKUSES
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Triibu & Liine päevahoid Saue
vallas (aadress Harku tee 1)
otsib oma kollektiivi

LAPSEHOIDJAT
1,5-3-AASTASTELE
LASTELE
Kui Sa oled aus,
kohusetundlik, avatud ja Sulle
meeldivad lapsed, saada oma
CV meiliaadressile:
info@triibuliine.ee
Lisainfo telefonil 53422104,
e-mail: info@triibuliine.ee

SAUE VALLA
MEISTRIVÕISTLUSED
MALES
Neljapäeval 1. veebruaril
kell 18.00 Kernu
Rahvamajas Haibas
Eraldi arvestus
· meestele-naistele
· poistele sündinud
2002 ja hiljem
· tütarlastele sündinud
2002 ja hiljem
Kontrollaeg 10 minutit partiile
OLED OODATUD!

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu
arengukava 2014–2020 Leader meetme
rakendamise raames projektitaotluste
vastuvõtmist 2018. aasta rakenduskava
meetmele
Meede 2 Kogukondade ühistegevuse
arendamine.
Toetust saab taotleda ühis- ja teadmussiirde
projektide elluviimiseks
Taotlusvoor on avatud 12-18. veebruaril 2017
Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info
kodulehel www.4kogu.ee rubriigis TAOTLEJALE.
Info ja nõustamine:
Jako Jaagu, NVK koordinaator
tel: 523 0969, e-post: jako@4kogu.ee
Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel 518 7480,
e-post info@4kogu.ee
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 52 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule tööle Saku, Keila või uude Laagri Selverisse

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
INFOTEENINDAJAKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee,
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Värskelt uuenenud spordiklubi VIA FITNESS,
Laagri südames, ootab Sind!

www.viafitness.ee
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