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Meie vallas elab
21 710 inimest

MIA ARABEL

Alliku, nagu eel öeldud.
Rohkem kui 400 elanikku
on Ääsmäel (733), Vanamõisas (520), Hüürus (435)
ja Kaasikul (417). Üle 300
inimese elab Koidu külas
(389), Laitses (371), Vatslas
(317) ja Haibas (312). Valla kõige väiksem küla on
Mustu 16 inimesega.
Silma torkab, et külades
on reeglina mehi rohkem ja
linnas ning alevikes jällegi
naisi.

V

alla 21 710 elanikust 10 821 on
mehed ja 10 889
naised. Peaaegu et sooline
võrdõiguslikkus.
Suurim asula on keskus
Saue linn, kus elab 5647
inimest, neist mehi 2742 ja
naisi 2905. Järgneb Laagri alevik 5214 elanikuga
(2477/2737). Ja siis hoopis
küla, Alliku küla, kus elab
1526 inimest (773/753).
Ilmselt Eestis üks suuremaid kui mitte kõige suurem.
Turba ja Riisipere alevikki on rahvaarvu poolest
üsna võrdsed, esimeses
955 ja teises 841 elanikku.
Valla 50 külast suurim on
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2017. aastal sündis ühinenud omavalitsustes 248
last. Manalateele saatsime
132 lähedast.
Meie valla kõige vanem
elanik on naine, kes on sündinud 2017. aastal.
Kaardi ümbert leiate,
milliseid nimesid vanemad
eelmisel aastal vallas sündinud lastele andsid.
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Just sellised andmed pärinevad rahvastikuregistrist 1. jaanuari 2018 seisuga. Kas on meid rohkem, seda teavad vaid
need, kes siin küll elavad, kuid on otsustanud end elanikena
ametlikult mitte kirja panna. Miks, jäägu nende teada ühest
küljest, südametunnistusele teisest küljest.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Saue Vallavolikogu
25. jaanuari istungi
päevakord
•

Saue valla 2018. a eelarve kehtestamine I lugemine

•

Saue valla põhimäärus - I lugemine

•

Eesti Linnade ja Valdade Liidu liikmeks astumine ja esindajate nimetamine - vastuvõtmiseks

•

Saue valda riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmitud heade kavatsuste kokkuleppe heakskiitmine - vastuvõtmiseks

•

Kooli pidaja esindajate nimetamine Nissi
Põhikooli, Turba Kooli, Kernu Põhikooli ja Ruila
Põhikooli hoolekogudesse - vastuvõtmiseks

•

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine - vastuvõtmiseks

•

Annetuste kogumise, arvelevõtmise ning jaotamise tingimused ja kord - vastuvõtmiseks

•

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise
kord - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 22
„Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja
ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine - vastuvõtmiseks

•

Haldusülesande täitmiseks volitamine ja
volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks vastuvõtmiseks

•

Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks
AS-iga Eesti Liinirongid Saue valla elanikele
soodsama rongisõidu võimaldamiseks - vastuvõtmiseks

•

Bussiliinil nr 191 Saue valla elanikele sõidusoodustuste kehtestamine - vastuvõtmiseks

•

Saue Linnavolikogu 25. jaanuari 2017 otsuse nr
165 kehtetuks tunnistamine

•

Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse
nr 39 „Korterielamute haljastuse ja hoovide
korrastamise toetuse maksmise tingimused ja
kord“ muutmine - vastuvõtmiseks

•

Saue valla kaevetööde eeskiri - vastuvõtmiseks

•

Saue valla teehoiukava 2018-2021 kinnitamine
- vastuvõtmiseks

•

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Saue vallas - vastuvõtmiseks

•

Vee-ettevõtja kinnitamine Haiba, Kohatu,
Laitse ja Ruila tegevuspiirkondades - vastuvõtmiseks

•

Saue Vallavalitsuse 10. juuli 2007. aasta korraldusega nr 540 kehtestatud Koppelmaa küla
Tuhaküla I kinnistu detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine Pohla tee 7 kinnistu
osas - vastuvõtmiseks

•

Kernu Vallavolikogu 15. septembri 2016 otsuse
nr 52 „Sassi, Tiigi, Kasemetsa ja Paisu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine“
kehtetuks tunnistamine - vastuvõtmiseks

•

Ääsmäe külas asuvate transpordimaa kinnistute tasuta omandamine, hoonestusõiguse
lõpetamine ja Mõisa tee 1a kinnistu tasuta
võõrandamine - vastuvõtmiseks

•

Alliku külas asuvate Uuetoa tee 22 ja Uuetoa
tee L2 kinnistute tasuta Saue vallale omandamine - vastuvõtmiseks

•

Saue Spordirajatised OÜ põhikirja muutmine vastuvõtmiseks

•

OÜ Saue Spordirajatised osa märkimine ja
omandamine - vastuvõtmiseks

•

Saue spordihalli rajamiseks hoonestusõiguse
seadmine OÜ Saue Spordirajatised kasuks vastuvõtmiseks

Korteriühistute
hoovid ilusaks
2018. aastal laieneb korterelamute ja
haljastamise toetus kogu Saue vallale.
ANETE TAMMEVESKI
Avaliku ruumi spetsialist

D

etsembrikuu volikogu kinnitas määruse,
mis võimaldab korteriühistutel panustada valla
kaasabil hoovide ja õuealade
välisilme paremaks muutmisse. Toetuse eesmärk on
elamute ümbruse haljastamine ja heakorrastamine
ning läbi selle elukeskkonna
kvaliteedi ja kogukonna aktiivsuse tõstmine.
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud
korteriühistul. Olukorras,
kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust
küsida igale korterelamule
eraldi. Toetust antakse kuni
50% tegevustele kulutatud
summast, kuid mitte rohkem
kui maksimaalne toetuse
suurus 3200 eurot.
Toetuse saamiseks peab
korteriühistu või -ühistud
(lubatud on ka ühistaotlus,
mille
maksimumsummat
võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse,
mis on vormikohaselt täide-

Toetuse eesmärk: korteriühistute hoovide ja õuealade välisilme parandamine.
Kellele: korteriühistu või -ühistud (lubatud ühistaotlus)
korterelamu põhiselt.
TOETATAVAD TEGEVUSED
Toetuse suurus kuni 400 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine
ja istutamine
• lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine
• istutusmaterjali soetamine ja istutamine
• muru rajamine ja sambla tõrje
• puude raie ja hoolduslõikus
Toetuse suurus kuni 3200 eurot korterelamu kohta, kuid
mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamine
• jäätmemajade ehitamine, süvakogumismahutite rajamine
või jäätmekogumiskohtade korrastamine
• mänguväljaku ehitamine
• parkimiskohtade ehitamine ja korrastamine
• abihoone (kuuri) ehitamine
• vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus
kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 3200
eurot.
Taotlemise tähtaeg: 31. märts 2018.
Taotluse vorm ja juhised: „Korterelamute haljastuse ja
hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja
kord“ ja taotluse vorm on leitavad Saue valla kodulehelt
www.sauevald.ee ning Riigi Teatajast. Taotlusi on
võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee või paberkandjal vallamajja
ja kõikidesse halduskeskustesse
(Saue linn, Riisipere, Laagri,
Haiba).
Lisainfo: anete.tammeveski@sauevald.ee,
telefon 654 1124,
5309 9202.

Foto on illustratiivne

Keila-Paldiski töömessil leiab
tööd ja abi karjääri planeerimisel
Eesti Töötukassa korraldab 7. veebruaril kell 11-14 Keila kultuurikeskuse
ruumides Keila-Paldiski töömessi, kus
on võimalik tööandjatega silmast silma
kohtuda.
EESTI TÖÖTUKASSA

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa /
tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: sirje.piirsoo@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.

tud ja vajalikud lisadokumendid.
Määrus „Korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise
tingimused ja kord“, avalduse vorm ja lisadokumentide
loetelu (määruse §5 lõige 1)
on leitavad valla veebilehelt
ning Riigi Teatajast.
Kindlasti tasub eelnevalt
tutvuda määrusega ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekkib küsimusi,
saame neile vastata juba
enne taotlemise tähtaega.
Toetus makstakse välja
ainult tasutud kuludokumentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ja taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid
enne projekti alustamist.
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad
väljaspool Laagri alevikku
ja Saue linna, seega ootame
ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
Toetust antakse välja üks
kord aastas. Taotluse tähtaeg
on 31. märts 2018.

Hea teada

M

ess on mõeldud
kõigile inimestele,
sellelt leiab erinevaid tööpakkumisi. On
võimalik nõu pidada karjäärinõustajatega tuleviku
teemal, samuti juhtumikorraldajatega erivajadustega
inimeste teenustest.
Mess on koht, kus piirkonna tööandjatega rääki-

da, aga ka ettevõtetega, kes
asuvad kaugemal, kuid pakuvad töötajatele organiseeritud transporti tööle ja koju
saamiseks - näiteks õmblejaid vajav Hilding Anders
Baltics.
Kohalikest tööandjatest
on lubanud tööpakkumistega väljas olla Keila haigla, Alexela, Selver, Rõõmu
Kaubamaja, Rimi, ABC
Supermarkets,
Maxima,
ISS, Krausberg, Omniva ja

Ekspress Post, Harju Elekter, Ensto Ensek, Harju
KEK jt.
1. maist 2017 avanesid
võimalused töötavatki inimest rahaliselt toetada (tasemeõppes osalemisel, tööturukoolitusel neile, kes on
töötusriskis, kvalifikatsiooni saamisel). Messil on hea
võimalus neist teenustest
paremat pilti saada.
Euroopa töövahendusvõrgustiku EURES konsultant aitab messil orienteeruda välismaa tööpakkumistes
ja annab praktilisi näpunäiteid, mida teise riiki elama
asumisel silmas pidada.
Messil saab tasuta karjäärinõu, konsultatsioonile
võib tulla ka töötav inimene.
Nõustamisele on mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi

hiilima, kui tundub, et tahaks tööelus muudatust või
on soov õppida uut ametit.
Samuti nõustame CV koostamisel ja aitame valmistuda tööintervjuuks. Ka tasub
nõustaja jutule tulla, kui
püüdlete ettevõtluse poole,
kuid seda varjutavad kõhklused.
Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua,
võivad alati tulla tasuta konsultatsioonile
töötukassa
Lilleküla büroosse. Lisainfot leiab lehelt www.minukarjaar.ee.
Töömess on tasuta. Messil osalevad tööandjad leiate töömesside kodulehelt
www.toomess.ee.

Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku,
et paigutada kirjakastid nähtavatesse ja käidavatesse asukohtadesse, kus inimestel oleks
neid mugav kasutada. Parimate asukohtade
väljaselgitamiseks palutakse kohalike inimeste
ja kogukondade abi.
Kirjakastid on olnud praegustes asukohtades üldjuhul juba pikki
aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad olla
selle aja jooksul muutunud. Selleks, et postiteenuse kasutamine
oleks inimestele mugav, paigutatakse kirjakastid asukohtadesse, kus elanikel on neid lihtne kasutada.
Kirjakastide võrgustiku uuendamine johtus eelmisel aastal
läbi viidud uuringust, kus ilmnes, et inimesed soovivad kirjakaste näha eelkõige kohtades, kus nad niikuinii käivad - poe, vallamaja, raamatukogu vms juures. Uuring kinnitas Omniva enda
statistikat, mille järgi kasutavad inimesed käidavates kohtades
asuvaid kirjakaste rohkem, isegi kui vähemkäidavas kohas asuv
kirjakast on elu- või töökohale lähemal.

Sauele kerkivad linna
esimesed A-energiaklassi
kortermajad
Sauele, Kuuseheki tänava pikendusele,
on kerkimas kolmest A-energiaklassi
korterelamust koosnev kompleks.
Esimene neist, Kuuseheki tn 50, saab
valmis juba selle aasta lõpus. Muide,
tegemist on esimeste kõrgeima energiaklassiga kortermajadega Saue vallas.
MEELIS PALDRE
Uus Maa Kinnisvarabüroo
Harjumaa maakler

K

uuseheki 144 uut
kodu asub linna
kõige magusamas
piirkonnas. Kilomeetri raadiusse jääb hulk kauplusi,
lausa üle õue asub lasteaed,
lähedal on vallavalitsus,
postkontor, söögikohad ja
ühist ranspordipeat used.
Tallinna kesklinna sõidab
rongiga alla poole tunni ja
ilma ummikuteta. Kui sageli peavad lastega pered
ohverdama linnast välja kolides mugava infrastruktuuri ja hakkama lapsi autoga
kooli-trenni viima, siis siin

seda probleemi pole.
Põlise saueka Kristeli
jaoks seostub Sauega eelkõige kogukonnatunne ja
turvaline keskkond koduloomadele ja lastele. „25
minutit rongisõitu vanalinna ja vinge vabaõhukeskus,
mis toob suured üritused
koju kätte,” kiidab ta oma
kodulinna.
Kuuseheki kahe- kuni
neljatoaliste
korteritega
hooned on 3-korruselised
ja sobivad kujunduse poolest hästi ümbrusse. Iga
trepikoja soklikorrusel on
ühised ruumid jalgrataste ja
lapsevankrite jaoks. Lisaks
asuvad panipaigad ka korterites. Tulevastel elanikel on

Mis on A-energiaklass?
A-energiaklassi ehk liginullenergiahoone on parima võimaliku ehituspraktika kohaselt energiatõhususe ja taastuvenergiatehnoloogia lahendusega ja tehniliselt mõistlikult
ehitatud maja. Liginullenergiamaja juures eeldatakse, et
elektrit toodetakse lokaalselt ehk krundi piires taastuvate
energiaallikate baasil, mille levinuim variant on päikesepaneelid.
Liginullenergiahoone toodab sama palju energiat, kui
tarbib. Hoone peab olema projekteeritud ja ehitatud maksimaalselt soojana, et lisaenergiat tuleks võimalikult vähe
kaasata. Näiteks peab maja lisaks projektis näidatud hoone
tarindite soojapidavusele olema ka piisavalt õhutihe. Aastaks 2020 peavad kõik uusehitised vastama klassile A.

võimalik valida kolme siseviimistluspaketi vahel.
Maja ümbrust rikastab
Saue loodusesse sulanduv
maastikuarhitektuur koos
puhkealade ja mänguväljakutega. Hoone välisviimistlusmaterjalide puhul
on kasutatud võimalikult
rahulikke ja looduslähedasi
toone.
Hoone ehitatakse 190
mm paksustest betoneeritud Columbia plokkidest
ning soojustatakse 160 mm
paksuste IKO Enertherm
ALU 50 plaatidega. Kütteallikaks on kaugküttel põhi-

nev vesipõrandaküte, lisaks
päikesepaneelid. Energiatõhususe tagamiseks paigaldatakse majadesse soojustagastusega ventilatsioon,
mis suunab tarbitud õhust
eraldatud soojuse korterisse
tagasi, hoides niiviisi märkimisväärselt kokku küttekulusid.
Pärast esimese hoone
ehituse algust 2017. aasta
detsembri alguses on huvi
Kuuseheki 50 maja korterite
vastu oluliselt suurenenud
ja tänaseks on ligi pooled
neist endale juba omaniku
leidnud.

Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate
asukohtade osas ettepanekuid kuni 28.veebruarini aadressile
info@omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja
küla täpne nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike
ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade
saatmiseks. Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele-asutustele posti kätte toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.
OMNIVA

PÕHJA PREFEKTUUR
LÄÄNE-HARJU POLITSEIJAOSKOND
Piirkonnapolitseinik TAAVO SOODLA

taavo.soodla@politsei.ee / 612 4515
VASTUVÕTT: Nissi tee 53c, Riisipere: kolmapäev 10.0012.00 iga kuu paaritutel nädalatel. Telefon: 608 7260
Pärnasalu põik 11, Saue: kolmapäev 10.00-12.00
iga kuu paarisnädalatel. Telefon: 612 4555

Piirkonnapolitseinik ANNIKA KOPPEL

annika.koppel@politsei.ee / 612 4512
VASTUVÕTT: Pärnasalu põik 11, Saue:
kolmapäev 10.00-12.00 Kontakttelefon: 612 4555

Noorsoopolitseinik KATRI BERGMANN

katri.bergmann@politsei.ee / 612 4516
VASTUVÕTT: Pärnasalu põik 11, Saue:
kolmapäev 10.00-12.00 Kontakttelefon: 612 4555

Piirkonnavanem MART MERIKÜLL
mart.merikyll@politsei.ee / 612 4501
VASTUVÕTT: Keskväljak 8a, Keila:
Kolmapäev: 13.00 - 15.00

LÄHIM POLITSEIJAOSKOND: Rahumäe tee 6/1, Tallinn,
telefon: 612 5710 (24 tundi )
LÄHIM POLITSEIPUNKT: Keskväljak 8a, Keila, telefon:
612 4510 (E - R 09.00 -17.00)
INFOTELEFON: 612 3000 HÄDAABI: 112 www.politsei.ee
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Mõtle kaasa, kus
võiksid asuda meie
valla kirjakastid?
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Saue valla ametlikud planeeringuteated
DETAILPLANEERINGU
AVALIKUSTAMINE
Saue Vallavalitsus võttis
24.01.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa külas Juhani kinnistu (katastritunnus
72701:002:2021, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%, suurusega 10 845 m²) ja lähiala
detailplaneeringu, mis algatati Saue Vallavalitsuse
27.06.2017 korraldusega nr
483. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus
eakate pansionaadi püstitamiseks.
Juhani kinnistu paikneb
Vanamõisa külas tiheasustusalal. Maa-ala piirneb lääne
poolt metsaalaga, lõuna poolt
Välja tee ja Keila-Tallinn raudteega ning asub Välja elamurajooni läheduses. Põhja-ida
poole jäävad osaliselt hoonestatud elamumaad ja maatulundusmaad. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 1,1
ha.
Juhani kinnistul on kehtestatud Saue Vallavalitsuse
02.10.2014 korraldusega nr 656
detailplaneering, mille alusel
on lubatud kinnistu kruntimist
seitsmeks elamu-, transpordija sotsiaalmaa (üldkasutatava
maa) sihtotstarbega krundiks.
Planeeringut ei ole ellu viidud
ja detailplaneeringust huvitatud isik loobub detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul.
Uue
detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on
jagada Juhani kinnistu äri- ja
transpordimaa sihtotstarbega krundiks. Ärimaa krundile
(suurusega 9 803 m²) määratakse ehitusõigus ühe kuni
kahekorruselise, kõrgusega
maapinnast
katuseharjani
kuni 9,0 m, ärihoone püstitamiseks,
kasutusotstarve
majutushoone. Ärimaa kinnistule kavandatakse rajada
ligikaudu 70-100-kohaline majutus- ja teeninduskompleks
(eakate pansionaat). Hoone
on planeeritud majutuse, üldja puhkeruumide, toitlustuse
ja majandus-teenindusplokkidena.
Hoonestus hakkab jaotuma
olemuslikult kaheks osaks
Esimene korpus on administratiiv- ja teeninduskorpus, kus
hakkavad paiknema teenindamise, haldamise, toitlustamise, koosviibimiste, esmaabi
(valve-raviarsti) ja protseduuride kabinetid. Korpus soovitakse rajada kahekorruselisena, kõrgus maapinnast kuni
katuseharjani kuni 9,0 m, ja
see hakkab paiknema kinnistul kõige Välja tee poolsemas
küljes.
Teine korpus on majutuse- ja puhkekorpus, mille
osas hakkab toimuma majutus, koos üld- ja puhkeotstarvetele suunatud ruumidega.
Korpus on ühekorruseline,
kõrgusega maapinnast kuni
katuseharjani 6,0 m, (viis omavahel ühendatud hooneosa),
kuhu planeeritakse ca 25-30
m² suurused ühetoalised majutusruumid. Kõikidel tubadel

on privaatsed terrassiosad,
mis avanevad haljastatud siseõuele. Kogu hoonete kompleks on omavahel ühendatud
suurte välisakendega valgustatud avarate sisekoridoridega, kuhu planeeritakse
evakuatsioonile
nõutavad
varuväljapääsud. Täpne majutustubade (kohtade) arv selgub pärast detailplaneeringu
kehtestamist ja ehitusprojekti koostamist. Ambulatoorse
taastusravi teenust ning seda
võimaldavaid ruume jm majutusasutusse ei rajata.
Kogu hoonestusala suuruseks planeeritakse ca 2 800 m²
(täisehitusprotsent kuni 30%).
Hoonestusala on planeeritud
Välja tee poolsesse külge võimalikult kaugele naabruses
paiknevatest eluhoonetest.
Kinnistu idaserva piirile rajatakse kinnistusisene teenindustee. Parkimine lahendatakse kinnistu siseselt.
Kinnistule on kavandatud
rajada madal- ja kõrghaljastus. Haljastus ja piirded tuleb
rajada kinnistule sellisel kujul, et minimeeritakse müra
planeeringualast
idapoole
jäävatele
elamukruntidele.
Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine
ja tehnovarustus, esitatud
servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Juhani kinnistu piirneb
lääne poolt Saue valla omandis oleva Piirimetsa kinnistuga (üldkasutatav maa 100%,
suurusega 3,42 ha). Tegemist
on hoonestamata metsaalaga, kasutusotstarbega avalik
rekreatsiooni ala. Maa-ala on
planeeritud kasutada koos
kõrval paikneva suurema metsaalaga
lähivirgestusalana
(rajad jalutamiseks, tervisespordiks, suusatamiseks), mille kasutamise takistuseks on
hetkel juurdepääsu puudumine avalikult teelt (Välja teelt).
Juurdepääsu tagamiseks moodustatakse Juhani kinnistust
eraldi transpordimaa krunt
(suurusega 1 069 m² ) Välja
teelt Piirimetsa kinnistuni,
kuhu on kavandatud ka kuus
parkimiskohta. Planeeringuala piir
Juurdepääsutee väljaehitamist Piirimetsa kinnistuni
finantseerib arendaja ja võõrandab transpordimaa krundi
pärast väljaehitamist tasuta
Saue vallale. Ärimaa krundile
planeeritakse eraldi juurdepääs Välja teelt.
Arendaja korrastab omal
kulul Juhani kinnistuga piirneva metsaala ning rajab valgustatud käiguteed ja puhkealadega parkmetsa.
Planeeritava pansionaadi
rajamisega kaasneb arendajal
finantseerida ja rajada kuni
2,5 m laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee Juhani
kinnistust kuni Ojakalda tee
ristmikuni (pikkusega ca 480
m), et tagada liikumisala Saue
valla keskuseni (endine Saue
linna haldusüksus).
Saue valla üldplaneeringu
(kehtestatud Saue Vallavolikogu 29. novembri 2012. aasta
otsusega nr 89) kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas

kele õigust rajada kinnistule
muu kasutusotstarbega ärihoone, mille kohta ei ole Saue
Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute
komisjon seisukohta andnud.
Kuna kinnistu asub elamualade läheduses, siis pole kinnistule lubatud rajada keskkonda
saastavaid ja müra tekitavaid
tegevusi.
Saue Vallavalitsus korraldas 22. märtsil 2017 (enne
detailplaneeringu algatamist)
Saue vallamaja ruumides
(Laagri alevik, Veskitammi tn
4) Juhani kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustava avaliku
arutelu. Eskiislahendust tutvustavast arutelust teavitas
Saue Vallavalitsus kirjalikult
Juhani kinnistu piirinaabreid
ja teade ilmus Saue valla lehes
Koduvald (märts 2017 nr 3).
Juhani kinnistu detailplaneeringu
avalikustamine toimub 12.02.2018 kuni
25.02.2018 kella 8.00-16.30
(kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja
reedeti kella 14.00-ni) Laagri
halduskeskuses, Veskitammi
4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detailplaneeringu
materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik
tutvuda
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga
elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
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Lähemat informatsiooni saab
planeeringute
spetsialistilt
Maili Metsaotsalt: telefon 654
1157, maili.metsaots@sauevald.ee.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS

Töö nimetus:

Juhani kinnistu eskiislahendus detailplaneeringu algatamiseks
Joonis:

Asukoht:

Asukohaskeem

Vanamõisa küla, Saue vald
MAASTIKUARHITEKTUUR

Tellija:

Allkiri:

Töö number:

Allkiri:

Mõõtkava:

DP-05/12-2016

Conmade OÜ
Ruumi Grupp OÜ
Mäe 24, 51008 Tartu
Reg. nr: 12042771

Planeerija:

Egle Heero

www.ruumi.ee
info@ruumi.ee
tel: 56 609 144

ning planeeritava maa-ala
maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa. Saue valla üldplaneering (seletuskirja lk 7 punkt 4.1
ja lk 10 punkt 4.4) sätestab, et
maa-alade kasutamise kavandamisel tuleb lähtuda üldistest tingimustest, st, tuleb kavandada avalike ning vaba aja
veetmise teenuste (haridus,
sotsiaalhoolekanne, kultuur,
sport jm) osutamiseks vajali-

kud perspektiivsed maa-alad
ning uue hoonestuse rajamisel tiheasustusalale tuleb lisaks elamutele kavandada ka
avalike ja erateenuste osutamiseks vajalik maa-ala.
Saue valla üldplaneering võimaldab lisaks elamumaa juhtotstarbele kuni 35%
ulatuses planeerida ka teisi
antud alale sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike ja
erateenuste
osutamiseks),

Joonise nr:

-

Formaat:

A3
Kuupäev:

16.02.2017

mistõttu kinnistu maasihtotstarbe muutmine ärimaaks
ja ärihoone ehitamine Juhani
kinnistule on kooskõlas valla
üldplaneeringuga.
Saue Vallavalitsus ja Saue
Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon on andnud
heakskiidu kinnistule rajada
eakate pansionaat. Detailplaneeringu kehtestamine ja
maasihtotstarbe muutmine
ärimaaks ei anna maaomani-

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Hüüru külas, Angerja tee 53 (katastritunnus:
72701:001:2001; 20748 m² 80%
tootmismaa ja 20% ärimaa)
ning Angerja tee 55 (katastritunnus: 72701:001:0743; 12613
m² 80% tootmismaa ja 20%
ärimaa) kinnistutel, lähtudes
Hüüru küla Allika, Angerja tee
38, Tikka 1 ja Tikka 2 kinnistute
ning lähiala detailplaneeringust (Casa Projekt OÜ töö nr
12/09) ja Hüüru küla Angerja
tee 51 ja 53 kinnistute ning lähiala detailplaneeringust (OÜ
Architec Miiduranna 53 töö nr
115/16), suurendades detailplaneeringukohast
Angerja
tee 53 kinnistu lubatud hoonestusala kuni 10% ulatuses
Angerja tee 55 kinnistu poolsel küljel ja suurendades kuni
10% ning nihutades kuni 10%
Angerja tee 55 kinnistu hoonestusala, võrreldes detailplaneeringukohasest lahendust Angerja tee 53 kinnistu
poolsel küljel.
Lähemat informatsiooni tingimuste kohta saab Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.kruus@
sauevald.ee. Arvamused esitada hiljemalt 14.02.2018 Saue
Vallavalitsuse Laagri halduskeskusesse (Veskitammi tn
4, 76401 Laagri alevik; info@
sauevald.ee).

Saue Vallavolikogu valis 2. novembri
õhtul 20 poolthäälega Saue vallavanemaks Andres Laisa (47). Volikogu
istungil osales 26 volinikku 27-st.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

üsimustele vastab
Saue
vallavanem
Andres Laisk.

Mida ühinemine Sinu arvates ühinenud neljale
omavalitsusele annab?
Sellest sai enne ühinemist
palju räägitud, aga püüan
veelkord lühidalt kokku võtta. Suuremal omavalitsusel
on potentsiaali olla finantsiliselt võimekam. See tähendab rohkem raha investeeringuteks, kiiremat arengut
ja paremat elukeskkonda.
Tähendab võimet koondada
ja rakendada asjatundlikumat personali - seeläbi teenuste kvaliteedi tõusu. Tõsi,
lühiajaliselt tuleb tõdeda,
et kuivõrd struktuursed
ümberkorraldused võtavad
aega, tuleb potentsiaali täismahus rakendamisega kõvasti tööd teha. Kui ükshaaval võtta, siis Kernu ja Nissi
olid liiga väikesed, et pikas
perspektiivis iseseisvalt jätkata. Saue linn ja vald on
aga esmajärjekorras teenusloogiliselt seotud. Võimekusest mõeldes tuleb meeles
pidada, et juba lähiaastatel
väheneb Euroopa struktuurifondide rahastus Eestile
kuni 40%. Selleks tuleb valmis olla. Täna investeerivad
omavalitsused väga palju
nende fondide toel.
Suurem
omavalitsus
tähendab palju mitmekülgsemat asustust, erinevaid
vaatamisväärsusi, rohkem
toredaid inimesi. Kõike, mis
loob tervikliku elukeskkonna. Saue linn sai endale
hulga kaunist loodust, võimaluse kasvada loogiliselt
piiridest välja ja olla 22 000
elanikule keskus, kuhu tullakse teenuseid tarbima.
Suurem nõudlus pikemas
vaates kujundab suurema ja
mitmekesisema pakkumise,
sest ollakse erasektorile atraktiivsem.
Kui sarnased ja kui erinevad on Sinu arvates ühinenud omavalitsused?
Ei ole saladus, et esmajärjekorras eristuvad ja kohati kahjuks on varasemas
protsessis ka vastandunud
vallad ja linn. Eks nad olegi erinevalt käituvad organismid. Valdadelgi on veidi
erinev hingeelu. Seotud on
see ajaloo, asukoha, inimestega. Poliitilised kultuurid
on kohati väga erinevad ja
see on palju mõtteainet pakkunud. Organisatsioonikultuurid inimeste tasandil on

mu senise kogemuse kohaselt üsna sarnased, aga juhtimistasandilt taas erinevad.
Kokkuvõttes on sarnasusi
siiski rohkem kui erinevusi.
Detailides on palju erinevat,
aga üldine valmisolek muutuda, kasvada ja areneda
on olemas kõigil osapooltel. Erinevus siinkohal on
vähemalt osaliselt see, mis
rikastab.
End valla tavaelaniku olukorda asetades – mis või
kas muutub tema jaoks
pärast ühinemist?
Väga tahaks loota, et vallaelanik märkab üsna kiirest
seda, et probleemid saavad
lahendused, asjad hakkavad
liikuma, suhtumine on avatum, kui varem mingil põhjusel kuskil ei olnud. Tõsi,
miski ei sünni ega parane
lõplikult üleöö, aga oluline
on, et paika saab süsteemne
käsitlus kõikides teenuste
valdkondades ja investeeringute planeerimisel. Et
näiteks teede investeeringud
ei sõltu sellest, kes kuskil
rohkem ja kõvemini kaebab,
vaid igal aastal investeeritakse süsteemselt osa eelarvest teedesse. Et koostöö
külakogukondadega saab
süsteemsetele alustele ja läbipaistvalt rahastatud. Ja nii
kõigis valdkondades. Ja et
teisipidi ei märgatagi seda
ümberkorralduste virvarri,
mis taustal toimub.
Mis Saue valda lähiaastatel ja kaugemas perspektiivis ees ootab?
Ma loodan, et näeme kiiret
töökultuuride ühtlustumist
vallamaja tasandil, saame
käivitada vajalikud pikaajalisemad protsessid ja ümberkorraldused. Pean väga
oluliseks, et suudame hoida
ja võita inimeste usaldust,
sest selliste muudatuste
kontekstis on kibestumine
väga kerge ka väikestest
tagasilöökidest
tulema.
Kaugemas
perspektiivis
näeme ühte tugevat omavalitsust Harjumaal, ilusa ja
omaks võetud keskusega,
kus toimivad kõik olulised
avalikud teenused, kuhu
erasektor investeerib. Valla
elanikkond kindlasti kasvab, aga loodan, et see kasv
liigub ka Laagrist kaugemale Saue linna tänaste piiride
taha, aga ka Ääsmäele või
raudteeäärsetesse asumitesse. Usun, et oleme üle Eesti ja kaugemal tuntud oma
unikaalsete külastusväärsustega, olgu selleks mõisad, rallipark, motospordi muuseum MOMU või

sootuks mõni uus pöörane
elluviidud projekt. Soovin
näha head koostööd ettevõtjatega, et tuua väärtuslikke
töökohti pakkuv sektor Tallinnast kaugemale.
Kuidas Sa prognoosid,
kuidas kulgeb uue omavalitsuse käivitamine?
Üle kivide ja kändude, aga
saame hakkama. Peaasi, et
kõigil osalistel kannatust
jätkub ja ei hakata otsima
süüdlasi, vaid keskendutakse eesmärgile ja tulemusele.
Õnneks on meil palju positiivseid inimesi, kellega
saab rallit sõita. Volikogu
liikmed loodetavasti suudavad tajuda oma rolli suure
pildi kujundajatena ja strateegiliste eesmärkide seadustajatena, ega püüa igaüks omamoodi ja ise suunas
valda juhtida. Ka vallavalitsuse liikmetel tuleb õppida
kohati varasemast rohkem
detailidest lahti laskma ja
toetuma spetsialistidele, et
ehitada ja toetada organisatsiooni kui tervikut. Arenguruumi on.
Kas eesolevat nelja aastat
ühendvallas võiks nimetada koosmängu harjutamiseks? Kuidas Sa seda ette
kujutad?
Olen olnud ühe suurema
ühinemise osaline oma eelmises töökohas Finantsinspektsioonis, kuhu ühinesid
kolm osapoolt. Mul pole
mingeid illusioone, et õnnestub paari kuuga kõik neli
organisatsiooni ühes taktis
hingama saada.
Kui ma eelmisest töökohast kaheksa aastat pärast
ühinemist lahkusin, oli kohati ikka veel tunda algpositsioonide hingust. See ei
tähendanud, et organisatsioon ei oleks töötanud või
oleks olnud halvasti juhitud.

Lihtsalt nii oli.
Ma ei nimetaks seda siiski koosmängu harjutamiseks. Ka seda, aga raskete ja
nõudlike teoste ettekandmisel ongi vaja mitmekülgset
koosseisu. Oluline on, et õiged inimesed saaks töötama
õigetele kohtadele, igaüks
saab ennast maksimaalselt
realiseerida ja tunda, et on
osa sellest visioonist, kuhu
me liigume.
Mis peaks näitama, et
koosmäng lõpuks toimib?
Harmoonia. Aga kindlasti see, et inimesed organisatsioonist ei taha lahkuda,
et ei kritiseerita pisiasjade
kallal ja igaüks teeb oma osa
parimal viisil ning ei arvusta teisi.
Millal võib oodata uue
vallamaja valmimist Saue
linna?
Pakuks, et mitte enne 2020
jaanuari. Pidime selle vähemalt aastaks edasi lükkama, et eelarve ja rahavood
pauguga ei lõhkeks. Linna,
kooli juurde hakkame varsti
ehitama väga suure eelarvega spordihalli. Et selle kõrvalt jääks jaksu ka teistesse
piirkondadesse investeerida, tuli see otsus teha.
Millist väljakutset näed Sa
enda jaoks Saue valla juhtimises?
Olen alati tundnud ennast
hästi seal, kus midagi muutub ja areneb, eriti siis, kui
saan sellele ise kaasa aidata.
Valda juhtides võid ütelda,
et tõesti näed juba õhtul
hommikuste otsuste vilju.
Ka see, kui saad üht inimest
tema ainulaadses mures aidata, on hea tunne. Rutiin
pole minu teema. Ühte ja
sama asja ma naljalt kaks
korda teha ei taha. Järjest
raskem on ennast tekstides

Kes on Andres Laisk?
Andres Laisk on olnud Saue vallavanemana ametis kahel
valimistsüklil aastatel 2009-2013 ning 2013-2017. Ta on IRL-i
liige aastast 2014.
Vallavolikokku kandideeris Andres Laisk valimisliidu Koostöö - Meie vald ridades, kogudes 191 kandideerinust kõige
enam hääli - 1075.
Andres Laisk on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat. Magistrikraadi omandas ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas
rahanduse ja krediidi erialal. Juhtimise ja panganduse alal
täiendas ta end Stockholmi School of Economics`i juures.
Enne vallavanemaks valimist aastal 2009 töötas Andres
Laisk Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja
finantsinspektsioonis. Eelmisest sajandist on tal kogemus
väikeettevõtjana peamiselt meedia ja reklaami alal.
Andres Laisk on CEMR-i (Council of European Municipalities
and Regions) poliitikakomitee liige, kus ta esindab Euroopa
tasandil Eesti omavalitsusi Eesti Maaomavalitsuste Liidu
(EMOL) nimel. Ta on Nelja Valla Kogu juhatuse liige ja viimased neli aastat olnud Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL)
revisjonikomisjoni esimees.
2014. aastal tunnustas HOL Andres Laiska tiitliga „Suur Holmer“ teenete eest nii Saue valla kui omavalitsuste vahelise
koostöö arendamisel. Auhinna nimi on tuletatud lühendist
HOL, millele on lisatud „Me Ehitame Riiki“.

näiteks mitte korrata. Kui
ühinemist poleks toimunud,
juhiks Saue valda täna minu
asemel keegi teine. Väljakutse on üles ehitada igas
mõttes Eesti tublimat omavalitsust.
Mis on Sinu prioriteet vallavanemana?
Vallavanema peamine prioriteet on ikka rahulolevad
vallaelanikud.
Kes on Andres Laisk eraelus?
Vallavanem on vallavanem
24 tundi ööpäevas seitse
päeva nädalas. Olen oma
arvates inimesena üsna samasugune kui vallavanemana. Pole kunagi aru saanud

määratlusest „ära pane tähele, see on poliitika“, mis paljudel väga kergelt huultelt
lendab. Ei ole nii, et tõmbad
poliitikumaski pähe, keerad mingi jama kokku ja
siis võtad jälle maski eest
ja naeratad malbelt. Mina
nii ei oska. Mul ei ole väga
palju jäiku põhimõtteid.
Pean ennast üle keskmise tolerantseks inimeseks.
Püüan läheneda asjadele
loominguliselt ja otsida lahendusi, mitte takistusi,
püüdes ka varuplaani läbi
mõtelda. Väga lihtsustatult
järgin elus põhimõtet, et ära
tee teistele seda, mida sa ei
taha, et sulle tehakse. Püüan
alati mõelda end ka teise
inimese rolli.
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Saue valla
beebipäev
2018
Hea Saue valla BEEBI ja tema
vanemad! Saue valla BEEBIPÄEV
toimub 17. veebruaril 2018 kell
11 Saue valla kultuurikeskuses
Veskitammi 8, Laagri.
Beebipäevale ootame beebisid, kes
on sündinud vahemikus 1. oktoober
kuni 31. detsember 2017.
Palume teid registreeruda kuni 12.
veebruar 2018 telefonil 679 6765 või
e-posti aadressil info.veskitammi@
sauevald.ee.
BEEBIPÄEVA KAVA:
11.00- Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste jagamine
11.40- Beebipäeva tort ja tee
11.50- Pildistamine fotonurgas
Vestlusring kuni 13.00ni
Saue valla beebipäev on sündmus,
mida korraldatakse neli korda aastas.
Pidulikule vastuvõtule kutsutakse
Saue vallas sündinud beebid koos vanematega, samuti on peole oodatud
teised pereliikmed.
Peole saab kutsega, mis aegsasti
välja saadetakse. Kutse aluseks on
rahvastikuregistrist saadud andmed,
kaasa arvatud postiaadress. Siiski on
korraldajatel palve, kui te ei ole saanud kutset, võtke meiega ühendust ja
täpsustame andmed üle.
Beebipäeval jagatakse kingitusi,
pakutakse kohvi ja torti. Kõiki külalisi ootab fotonurgas piltnik. Samas on
hea võimalus teiste vallas sündinud
beebide ja nende vanematega tuttavaks saada.
Kui aga juhtub, et te ei saa osaleda
kutsel märgitud kuupäeval toimuval
beebipäeval, on alati võimalus registreeruda järgmisele beebipäevale
või soovi korral lihtsalt kingitus kätte
saada. Kõigile beebidele on kingitus ja
vajadusel saame need toimetada ka
valla teiste piirkondade kultuurikeskustesse.

„KOHE NÄHA, ET VANAD
TUTTAVAD“

Komöödiateatri estraadikava
ühes osas 2. märtsil kell
19 Saue Kontserdisaalis
(Nurmesalu 9, Saue linn).
Osades Anne Paluver
ja Pille Pürg.
Tekst Valdo Jahilo.
Piletid hinnaga 14 / 16 eurot
saadaval Saue huvikeskuses
ja Piletimaailmas.

Poistelaul Sauel –
20 aastat kooskõla
Muusikakooli jõulukontserdil astus
26. detsembril 1997 publiku ette
kakskümmend poissi vanuses 7-10
eluaastat, et lasta kõlada Leonhard
Wirkhausi laulul „Tiliseb, tiliseb
aisakell“. Need olid Saue Poistekoori
esimesed lauljad koos oma dirigendi
Elviira Alamaaga.
EVELIN POVEL
Saue Poistekoori
lapsevanem aastast 1999

E

sinemise eel oli
koos lauldud pelgalt
kaks kuud, sellele vaatamata tõi esimene
hooaeg toredaid kontserte
veel: Eesti Vabariigi 80.
aastapäevale pühendatud
aktusel lauldi koos Türnpu-nimelise meeskooriga,
üles astuti Saue Laululapse
lõppkontserdil, emadepäeva kontserdil ja muusikakooli kevadaktusel.
Oli oluliste traditsioonide kujundamise aeg, mis
senini poistekoori argipäeva kuuluvad: sügisene
uute lauljate kuulamine,
laululaagrid,
esinemine
advendiküünla süütamisel
linna jõulupuul, laulupeo
ettelaulmised ja eelproovid, ülesastumised Saue
kontsertidel ja aktustel,
solistide osalemine lauluvõistlustel. Tugevalt on
juurdunud ansamblilaul,
vahele pole jäänud ükski
laulupidu ega laulupäev.
Proovile on end pandud
võistulaulmistel, rahvusvahelistel festivalidel ja
konkurssidel.
Koori
tugevusest,
kooslaulmise ja teineteise
kuulamise oskusest kõnelevad tulemused, mida
pole sugugi vähe. Kategooriasse laulmistel omistatud alati I kategooria või
siis Kaposvaris Ungaris
toimunud rahvusvahelisel
koorikonkursil Pannonia

Cantat saavutatud folkloori kategooria II koha, publiku grand prix ja parima
atmosfääri tekitamise eest
saadud eripreemia vahele ning järele mahub veel
hulgaliselt tunnustusi ning
meeldejäävaid
esinemisi. Näiteks Põhja-Jäämere
ääres Soome põhjapoolseimas tipus 2004. aastal,
Rooma Pantheonis 2012.
aastal või Studio Acusticumis Rootsis 2016. aastal.
Poistelaulu järjepidevuse
fenomen
Neljandal hooajal loodi
poistekoori A, B ja C koori
kõrvale D koor ehk lasteaia poistekoor, kus alustas
laulmist 12-14 poissi. Parimail aastail on lasteaias
laulnud aga üle 50 poisi.
Ise ei oska nelja-aastased
poisid küll veel laulma
tulla tahta, siin on oluline
lapsevanemate juhatav ja
toetav roll.
Just see on aeg, kus
õpitakse häält liigutama,
muusikat kuulama, rütmi
tajuma, viisi pidama, kooslaulmise reegleid järgima.
Üheskoos ja sõprade keskel. Kooli jõudes on enamus poistest omandanud
viisipidamise ja neil on
hea koorilaulja kogemus
koos toetava sõpruskonnaga omast käest võtta. Oluline faktor on ka vanusel.
Varakult alustanud poisid
jõuavad enne häälemurret
mitu aastat kauem laulda
kui koolipoisid. Nad on

Saue Poistekoori
20. sünnipäeva
kontsert on
4. veebruaril
kell 12 Estonia
Kontserdisaalis.
Piletiinfo
www.sauemk.edu.ee
või 659 6054.
õppinud oma häält tundma
ja oskavad laulmisest rõõmu tunda. Sestap jäävad
nad sagedamini koorilaulu
juurde. Koolis alustanud
poisid kipuvad kergekäelisemalt pärast hääle murdmist laulmisest loobuma.
Õnneks pole see küll alati
nii.
Poistekoori struktuur
on läbi aegade püsinud
ühesugune. Esmalt lasteaia poistekoor, seejärel
sõltuvalt poiste hulgast 2-3
ettevalmistuskoori,
kelle hulgast pääsevad luukambri läbinud poisid laulma põhikoori. 2010. aasta
sügiseks oli Sauel niipalju
poistekoori ridadest välja kasvanud noormehi, et
nende baasil sai luua veel
ühe koori – Saue Noorte
Meeste Koori.
Saue Poistekoor on juba
aastaid olnud üks Eesti
suurim
Statistilisi arvutusi pole

Õpetajad
Elviira Alamaa
Saue Poistekoori asutaja
ja dirigent aastast 1997
tänaseni
Ulvi Kanter
Koormeister aastast 1998
tänaseni
Sirje Ojavee
Koormeister 1998/99
hooajal
Marina Jurtšenko
Kontsertmeister
Gerli Kirikal
Kontsertmeister 2001-2015

küll tehtud, aga pole vale
väita, et kooris on tegutsemisaja vältel laulnud
ligikaudu 1000 poissi.
2017/2018 hooajal laulab
Saue Poistekoori koorides
kokku 181 lauljat vanuses
4-26 eluaastat: 40 põhikooris, 30 noorte meeste kooris, 32 poissi 2.-4.
klassi ettevalmistuskooris,
28 poissi 2. klassi ettevalmistuskooris, 29 poissi 1.
klassi ettevalmistuskooris
ja 22 poissi lasteaia poistekooris.
Paljud poisid, õigemini küll noored mehed on
koorilaulu pisiku ellu astudes Sauelt kaasagi võtnud. Nii võib Saue mehi
kohata
kammerkooris
Encore, Tallinna Tehnikaülikooli
meeskooris,

Oliver Povel-Puusepp
Saue Poistekoori vilistlane
Ettevalmistuskoori
koormeister ja abidirigent
aastatel 2011-2017
Priidik Purga
Kontsertmeister aastast
2016
Mihkel Alamaa
Saue Poistekoori vilistlane
Poistekoori kontsertmeister 2015/16, ettevalmistuskoori koor- ja kontsertmeister aastast 2017

Riiklikus Akadeemilises
Meeskooris, kammerkooris Collegium Musicale,
Saue Segakooris ja mujalgi. Koorist on välja kasvanud kaks dirigenti – Oliver
Povel-Puusepp ja Mihkel
Alamaa, tunnustatud muusikud Karl Kanter, Joosep
Talumaa, Jasper Alamaa,
Martin-Eero
Kõresaar
ning näitlejad Kaspar Velberg ja Ragnar Uustal.
Pole kahtlustki, et tänased
poisid ja noored mehed pakuvad sellele nimekirjale
lisa.
Palju õnne, Saue Poistekoor! Jätkuvat laululusti,
poisid! Aitäh teile südamega tehtud töö eest, armsad õpetajad Elviira, Ulvi,
Gerli, Marina, Oliver, Priidik ja Mihkel!

Ei ole hea kellegi
individuaalset
loomingulisust alla suruda

H

uvikeskus koduleht
ütleb, et keskus on
just õige paik kõigile,
kes soovivad omandada uusi
oskusi, ammutada teadmisi,
leida mõttekaaslasi, veeta
oma vaba aega. Olgu nad siis
noored või vanad, õpilased
või täiskasvanud – eneseteostus rahvakultuurist kujutava kunstini on kindlasti
tagatud.
Keskuse
huvitegevuse
poolt ja kunstistuudiot juhib Virve Laan, Harjumaa
aasta koolitaja tiitliga pärjatud huvitav naine, kes on
kunstinstituudi (täna kunstiakadeemia)
diplomiga
maalikunstnik-pedagoog ja
omandanud vabaharidusliidu
koolituskeskuses andragoogi
kutse. Ta on sündinud Haljalas, kuid vanematega Sauele
tulnud juba aastal 1961.
Virve on saanud elus tegeleda erinevate kunstiga
seotud töödega või õpetada
kunsti väga erinevas vanuses inimestele. Saue huvikeskusesse tulek oli tema
sõnul omamoodi õnnelik
juhus. „2008. aastal töötasin
veel Eesti- Saksa restaureerimisprojektis, mis oli just
lõppemas, kui juhataja Sirje
Luberg kutsus mu huvikeskusesse tööle,“ meenutab
Virve.
Igaühele tuleb leida talle
sobiv arengutee
Virve Laan on aastaid - 1.
veebruaril saab 10 täis - huvikeskuse
kunstistuudios
õpetanud-juhendanud.
Ta
teab, et õpetaja tööga kaasneb palju suhtlemist inimestega, pidev loominguliste
ülesannete väljamõtlemine
õpilastele ja elukestev õppimine, et uuega kursis olla.
„Õpetaja peab olema sõbralik ja empaatiline, kuid ka
nõudlik. Kunstiainete õpetamisel on oluline märgata
iga õpilase eripära. Ei ole
hea kellegi individuaalset
loomingulisust alla suruda.
Pigem peab leidma võimaluse, kuidas igaühele just talle
sobilik arengutee leida,“ räägib ta, lisades, et peab olema
ka tähelepanelik ja mõistev
ning eriala valdama.
Lastele on huvikeskuses
joonistamise ja maalimise
ring, mida Virve juhendab.

Lisaks kunstilaager igal kevadel, kui käiakse loodust
maalimas. „Tore on, et kunstihuvilisi õpilasi on palju ja
et noortele meeldib tegeleda loominguga,“ rõõmustab
Virve, sest kohad huviringides täituvad kiiresti. Pigem
oleks vaja uusi gruppe avada, kuid seda takistab ruumipuudus.
„Õppe- ja ainekavad
koostame oma jõududega.
Õnnestunumad õpilastööd
on vähemalt kaks korda aastas eksponeeritud Saue gümnaasiumi fuajees või aulas,“
tutvustab Virve keskuse
tööd.
Täiskasvanutel on Virve
juhendamisel võimalik tegeleda joonistamise, maalimise, keraamika ja portselanimaaliga. Et nii joonistus- kui
maalitehnikaid on erinevaid,
on kursusedki erinevad.
„Oleme õppinud joonistamist, akvarelli, pastellmaali,
õlimaali. Veebruaris alustab
taas akrüülmaali kursus, mis
on seni kõige populaarsem
maalitehnika olnud,“ kirjeldab Virve, mida täiskasvanud tema käe all keskuses
õppida saavad. Kursused
täiskasvanutele lõpevad näitusega Saue linna raamatukogus. Tänavu juunis korraldab Virve täiskasvanutele
vabaõhu maalilaagri Vormsi
saarel.
Töös lähtub Virve kutse-eetikast, nõudlusest kunstiõppe järele, enda koostatud
õppekavast, õppijate soovidest, nende eelnevatest oskustest ja võimalustest ning
iseenda erialastest oskustest
ja teadmistest, mida püüab
erinevate koolitustega avardada.
Kursust või huviringi juhendades on tal ühtpidi siht
silme ees, aga teistpidi jälgib ta huviga, mis toimuma
hakkab: kuidas õpilased või
täiskasvanud ülesandest aru
saavad, kuidas seda lahendavad. Palju sõltub sellest, kui
palju ja mida on inimesed
varem õppinud või millega
tegelenud.
Virve sõnul ongi kunstiõpe individuaalne, lähtub tegijast endast ja tema eelistustest: „Keegi on vaimustuses
joonte ja vormide täpsusest,
teine innustub värvidest,
kolmas eelistab abstraktset
kunsti. Kõigiga peaks ideaalis jõudma sinnamaani, et

Foto: TSirje Piirsoo

Kunstikonkurss
„Kirivöö ja
kiikhobu“

Virve Laan ja tema täiskasvanud õppijate maalid raamatukogus
möödunud aasta detsembris

End mulluse näosaatega rahva südamesse
laulnud-tantsinud-mänginud Marta Laan
„Minu ema Virve on väga tark ja laia silmaringiga naine. Lisaks
on tal erakordne huumorimeel, mis laseb elus nii mõnegi nukra
juhtumise üle mõnusalt naerda ja toob läbi selle leevendust.
Ma olen mõelnud, et kui mul kunagi endal on lapsed, siis ma tahaksin väga, et nad mu emaga koos aega veedaksid, sest mina
neid nii palju õpetada ei oskaks. Pealegi mulle tundub, et ükski
töö ega eesmärk, mida saavutada, ei ole minu ema ees võitmatu. Hiljuti tegi ta endale näiteks 62-aastaselt autojuhiload.
Kodu andis mulle eluteele kaasa teadmise, et kõik siin elus
on võimalik, kui olla töökas ja teada, mida sa tahad. Ka on olnud oluline märksõna sallivus minu kasvamisteel, mis laseb
mul kaasaegses maailmas hästi kohaneda. Minu pere näol on
mul alati kindel kodusadam ja olen selle üle meeletult tänulik.“

nad oskaks ennast valitud
kunstilise kujundi kaudu
teistele arusaadavaks teha,
tehnilisi vahendeid kasutada
ja vaatajale midagi emotsionaalselt pakkuda.“
Huvikeskuse kunstistuudio
korraldab näitusi ja konkursse, osaleb konkurssidel
Üks meeldejäävamatest näitustest oli Virvele Lätis Saue
linna sõprusomavalitsuses
Inčukalnsis ja Vangažis
korraldatud Saue harrastuskunstnike näitus aastat tagasi. „Samas on igal aastal
erinevad ja meeldejäävad ka
täiskasvanute kursusetööde
näitused linna raamatukogus,“ arvab ta.
Huvikeskuse korraldatud
iga-aastastest
kunstikonkurssidest on talle meelde
jäänud fantaasiarikaste töödega „Tuleviku linn”. Esimest ülevallalist konkurssi
„Kirivöö ja kiikhobu” ootab
Virve huviga, et näha, milliseid töid noored esitavad.
Vabal ajal Virve loeb,
käib teatris või kontserdil,
tegeleb kunsti või keraamikaga, osaleb koos võistkonnaga mälumängudes. Suvel
tegeleb aiandusega ja talle
meeldib seenel käia. Virvet
rõõmustab, kui perel ja tütrel
hästi läheb, kui õpilased on
innukad õppima ning taha-

vad rohkem teada ja osata.
Teda kurvastab inimeste sallimatus üksteise suhtes või
kui head ideed lähevad vett
vedama.
Piilume veelgi enam eraellu
Kindlasti on paljudele teadmata, aga mullusest näosaatest end vaatajate südamesse mänginud Marta Laan
on Virve tütar, kellega ta
suhtleb paar korda nädalas.
Kokku saab harvem: Marta
on tööga enamasti väga hõivatud ja Virvelgi on oma tegemised.
Et Martast võib saada
näitleja, märkas ema vast 4.
klassis: „Nad tegid õpetaja
Hellen Floreniga „Punamütsikest” ja minu tähelepanu
köitis see õhin ja ideed, mis
tal tekkisid, kuidas lavastada
ja kuidas esineda. Eks see on
mul tagantjärele tarkus. Hiljem, kooli ajal tegeles Marta
rohkem laulmisega ja osales
laulukonkurssidel.“
Kui näosaade käis, oli
Virve iga pühapäeva õhtul
teleri ees ja vaatas kõiki esinemisi: „Eks iga ema jaoks
on oma laps kõige olulisem
ja tema pürgimused tähtsad.
Siiski peab ütlema, et ülearu
ma ei närveerinud. Ma pigem
usaldasin teda, sest tean, et
ta on valmis tulemuse nimel
palju tööd tegema.“

Saue Huvikeskus korraldab Saue valla õpilastele kunstikonkursi teemal „Kirivöö ja kiikhobu”.
Osalema on oodatud kõik valla kunstihuvilised
noored vanuses 7 kuni 18 aastat.
Eesti talurahva traditsioonide kohaselt valmistati vanal ajal
laste mänguasjad kodus käepärastest materjalidest: puust,
riidejääkidest, õlgedest, takust jne. Soorollide põhiselt jagati mänguasjad poiste ja tütarlaste mänguasjadeks, et
õpetada nende abil lastele eluks vajalikke oskusi. Mänguasjadel kasutati ka peremärke ja paikkondlikke rahvuslikke
mustreid.
Uuri õpetaja abiga välja, millised olid vanasti mänguasjad, mida eesti taludes käsitsi valmistati. Kas ja milliseid
mustreid või peremärke kasutati ning milliseid sõnumeid
või ohutisi peideti mustritesse? Leia ühiseid jooni või erinevusi tänapäeva mänguasjadega, võrdle, kui olulised on
soorollid tänaste mänguasjade juures? Kui palju on säilinud
rahvuslikku eripära mänguasjade juures tänapäeval?
Vali, mis on kõige huvipakkuvam just sulle. Mida uut said
teada eeltööd tehes? Pane oma head ideed ja kujutlused
paberile joonistades, maalides või mõnes muus sulle sobivamas tehnikas, näiteks kollaažitehnikas. Kindlasti lisa oma
tööle ka pealkiri.
TÖÖDE VORMISTAMINE
Töö tagaküljele kirjuta trükitähtedes töö pealkiri, oma
ees- ja perekonnanimi ning vanus, kool ja klass, juhendaja
õpetaja nimi, töö autori (või lapsevanema) kontaktandmed
(e-posti aadress ja telefoninumber).
VÕISTLUSTÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG
Töö too või saada hiljemalt 19. märtsiks 2018 kella 10.0018.00 Saue Huvikeskusesse aadressil Nurmesalu tn 9, Saue
linn 76505, Saue vald (ruum 124 Saue gümnaasiumi fuajees).
VÕITJATE SELGITAMINE
Töid hinnatakse viies vanusegrupis: 7-8-aastased; 9-10-aastased; 11-12-aastased; 13-15-aastased; 16-18-aastased.
Kolm paremat tööd kõigis vanuserühmades selgitab
välja žürii. Auhinnad parimatele annab välja Saue Huvikeskus. Auhinnatud tööde näitus on Saue Gümnaasiumi aulas.
Konkursil osalenute töid eksponeeritakse kooli fuajees.
Konkursi võitjate nimekiri on alates 23. märtsist 2018 väljas
Saue Huvikeskuse kodulehel www.sauehuvikeskus.ee sündmuste rubriigis.
Konkursi kõikide vanusegruppide paremate tööde autorite tunnustamine tuleb 24. märtsil kell 12 Saue Gümnaasiumi aulas. Võitjaid teavitame e-kirjaga.
INFO: virve.laan@sauehuvikeskus.ee või tel 659 5009;
www.sauehuvikeskus.ee.
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Saue huvikeskus on korraldamas lastele
ja noortele ülevallalist kunstikonkurssi
„Kirivöö ja kiikhobu“, millest saate lugeda siitsamalt leheküljelt, ja just seetõttu
on vallarahvale paslik tutvustada, millega keskuse kunstistuudio tegeleb, mida
rahvale pakub.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Saue valla sotsiaaltoetused
HELI JOON
Sotsiaalosakonna juhataja

SÜNNITOETUS
Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse
vanematest, kui laps registreeritakse sündimisel Saue
valla elanikuks, mõlemad
lapse vanemad on lapse sünni ajal ja toetuse taotlemisel
Saue valla elanikud ning
nad on Saue valla elanikud
olnud vähemalt toetuse väljamaksmise aastale eelneva
aasta 31. detsembril.
Kui Saue valla elanik on
ainult üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust
pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada
sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses, mis on 320
eurot. Mitmike sünni korral
makstakse sünnitoetust iga
lapse kohta.
Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: pool
pärast lapse sündi ja teine
pool aasta möödumisel toetuse esimese osa väljamaksmisest. Toetuse teine pool
makstakse välja, kui selle
väljamaksmise ajal on endiselt täidetud toetuse saamise
tingimused.
Kui toetuse teise osa
väljamaksmise ajaks ei ole
üks lapse vanematest enam
Saue valla elanik, makstakse toetuse teine osa välja
suuruses, mis vastab ühele
neljandikule toetusmäärast.
Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on ennast
Saue valda sisse kirjutanud
mõlemad lapse vanemad,
ei muudeta väljamaksmisele kuuluva toetuse teise osa
suurust.
Sünnitoetust on õigus
taotleda kuni kuus kuud pärast lapse sündi. Kui kõik on
korrektne, makstakse sünnitoetuse esimene osa välja
10 tööpäeva jooksul pärast
taotluse esitamist.
Sünnitoetuse teine osa
makstakse välja lapse üheaastaseks saamise kuu viimaseks tööpäevaks juba esitatud sünnitoetuse taotluse
alusel.
KODUSE LAPSE
TOETUS
Koduse lapse toetust makstakse lapsevanemale, kui
laps ja mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud
ja laps ei ole kantud ühegi
koolieelse lasteasutuse ega
lapsehoiu nimekirja. Kui
Saue valla elanik on ainult
üks lapse vanematest, makstakse koduse lapse toetust
pool toetusmäärast. Üksikvanemal on õigus saada
koduse lapse toetust kogu
toetusmäära ulatuses.
Õigus saada koduse
lapse toetust tekkib pärast
lapse 1,5-aastaseks saamist
ja lõpeb lapse minekul lasteaeda või -hoidu või 30.
juunil enne esmakordselt
kooli õppima asumist. Toetust määratakse taotluse
esitamise kuupäevale järgnevast kuust ja kantakse
kontole toetuse määratud

kalendrikuule järgneva kuu
15. kuupäevaks. Näide: kui
taotletakse 20. jaanuaril, siis
toetus määratakse alates 1.
veebruarist. Veebruarikuu
toetuse väljamakse toimub
märtsikuus hiljemalt 15.
märtsiks.
Toetus makstakse igakuiselt, alates taotluse esitamise või 1,5-aastaseks
saamise järgneva kuu 1.
kuupäevast. Toetust ei määrata tagasiulatuvalt ja ei
maksta juulikuu eest. Koduse lapse toetuse maksmine
lõpetatakse, kui toetuse saaja ja / või laps registreerivad
end elama teise omavalitsusse või laps hakkab käima
lasteaias, -hoius või koolis.
Kui üks lapsevanem
registreerib end elama teise omavalitsusse või teine
lapsevanem
registreerib
end Saue valla elanikuks,
makstakse koduse lapse
toetust muutunud summas
alates sellest kalendrikuust,
mil muutus toetuse saamise
alus. Koduse lapse toetuse
maksmine lõpetatakse alates sellest kalendrikuust,
mil tekkis toetuse maksmise
lõpetamise alus. Lõpetamise
kuu eest toetust ei maksta.
Koduse lapse toetuse suurus
on 130 eurot kuus.
ESMAKORDSELT
KOOLIMINEVA LAPSE
TOETUS
Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse,
kui laps ja lapse vanemad
on Saue valla elanikud ning
mõlemad lapse vanemad on
Saue valla elanikud olnud
lapse kooliminemise aastale
eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Kui Saue valla
elanik on kooliminemisel
ja kooliminemise aastale
eelneva aasta 31. detsembril
ainult üks lapse vanematest,
makstakse
esmakordselt
koolimineva lapse toetust
pool toetusmäärast. Tingimustele vastaval üksikvanemal on õigus saada toetust
kogu toetusmäära ulatuses.
Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse taotleja esitatud vormikohase avalduse alusel.
Toetust saab taotleda lapse
kooliminemise aastal alates
1. augustist kuni 31. oktoobrini. Toetus makstakse välja
novembrikuu jooksul. Toetuse suurus on 160 eurot.
LASTE RAVIMITOETUS
Toetust makstakse retseptiravimite ostu kompenseerimiseks lapse eest, kellel
on sotsiaalkindlustusamet
tuvastanud keskmise, raske
või sügava puude, või vähekindlustatud perede lastele,
kui leibkonna sissetulek ühe
liikme kohta on alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (420 eurot). Lapsevanem ja laps peavad olema
olnud vähemalt kuus kuud
Saue valla elanikud.
Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase
avalduse koos kuludoku-

mentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud lapse nime, kellele
toetust taotletakse. Ravimiretsepti asemel võib esitada
väljavõtte lapse patsiendiportaalist. Kuludokumendid
ei tohi olla vanemad kui 12
kuud. Laste ravimitoetust
makstakse ühe lapse kohta
kuni 180 eurot aastas.
KOOLI- JA LASTEAIATOIDU TOETUS
Kooli- ja lasteaiatoidu toetust makstakse vähekindlustatud perede lapsele, kui
leibkonna sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta on
alla kolmekordse riikliku toimetulekumäära (420
eurot), või lapsele, kellel
on sotsiaalkindlustusamet
tuvastanud keskmise, raske või sügava puude ning
eriarsti otsuses märgitud
haigusest tulenevad täiendavad kulud toidule. Lapsevanem ja laps peavad olema
olnud vähemalt kuus kuud
Saue valla elanikud.
Kooli- ja lasteaiatoidu
toetuse taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud
avalduse, lapsevanema(te)
palgatõendi(d),
vajadusel
lasteaia- või koolitõendi.
Juhul, kui kooli- ja lasteaiatoidu toetust taotletakse
puudega lapsele, esitab toetuse taotleja vallavalitsusele
vormikohase avalduse, millele on lisatud rehabilitatsiooniplaan.
Kooli- ja lasteaiatoidu
toetus määratakse, lähtudes
iga avalduse põhjendatusest
kuni õppeaasta või puude
kehtivuse lõpuni sõltuvalt
sellest, milline tärmin varem saabub. Vallavalitsusel
on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud kooli- ja lasteaiatoidu
toetuse maksmine juhul, kui
pere majanduslik olukord on
paranenud ja tegemist ei ole
enam vähekindlustatud perega. Kooli- ja lasteaiatoidu
toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt
kuu.
Lapsele, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud keskmise, raske või
sügava puude ja kui eriarsti
otsuses märgitud haigusest
tulenevad täiendavad kulud
toidule ning kui laps ei kasuta lasteasutuse pakutavat
toitlustusteenust, makstakse
toetust kuni 100 eurot kuus.
Kooli- ja lasteaiatoidu toetus makstakse puudega lapse vanemale.
Kooli- ja lasteaiatoidu
toetus kantakse kooli või
lasteaia toitlustaja esitatud
arvete alusel viimase arvelduskontole. Juhul, kui lapsevanem on tasunud lapse
toitlustuskulud ise ja tema
taotlus
toitlustuskulude
kompenseerimise kohta rahuldatakse, makstakse toetus kuludokumentide alusel
lapsevanemale.
ÕPILASKODU KULUDE
TOETUS
Õpilaskodu kulude toetust

makstakse vähekindlustatud pere lapse eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on alla
kolmekordse riikliku toimetulekumäära (420 eurot), või
Saue valla eestkostel oleva
lapse eest õpilaskodu kulude katmiseks lapsevanema,
hoolekande- või õppeasutuse või hooldaja avalduse
alusel või ametiasutuse algatusel.
Toetust on õigus saada
isikul, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel
on Saue vald vähemalt kuus
kuud enne toetuse taotlemist.
Lapsevanem esitab toetuse saamiseks põhjendatud
avalduse, lapsevanema(te)
palgatõendi(d) ja õppeasutuse tõendi. Vallavalitsusel
on õigus lõpetada vähekindlustatud pere lapsele määratud õpilaskodu kulude
toetuse maksmine juhul, kui
pere majanduslik olukord
on paranenud ja tegemist ei
ole enam vähekindlustatud
perega. Toetuse maksmise
lõpetamisest teatatakse ette
vähemalt kuu. Õpilaskodu
kulude toetus makstakse
välja otse õpilaskoduteenuse
osutajale toetuse kasutamise kohta sõlmitud lepingu
alusel.
KOOLIEELSE LASTEASUTUSE OMAOSALUSE TOETUS
Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Saue vald vähemalt kuus
kuud enne toetuse taotlemist. Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust
makstakse koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude
vanemate poolt kaetava osa
kompenseerimiseks. Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetust makstakse vähekindlustatud perede laste
eest, kui leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta on alla kolmekordse
riikliku toimetulekumäära
(420 eurot), või lapse eest,
kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud raske
või sügava puude ning kes
kasutab puudest tulenevalt ja nõustamiskomisjoni
soovituse alusel lasteaiakohta erilasteaias või lasteaia erirühmas. Koolieelse
lasteasutuse
omaosaluse
toetuse taotleja esitab põhjendatud avalduse, lapsevanema(te) palgatõendi(d) või
annab õiguse teha päringuid vanemate sissetuleku
tuvastamiseks. Koolieelse
lasteasutuse
omaosaluse
toetus määratakse lähtudes
iga avalduse põhjendatusest
kuni õppeaasta lõpuni. Vallavalitsusel on õigus lõpetada vähekindlustatud pere
lapsele määratud koolieelse
lasteasutuse
omaosaluse
toetuse maksmine juhul, kui
pere majanduslik olukord on
paranenud ning tegemist ei
ole enam vähekindlustatud
perega. Koolieelse lasteasutuse omaosaluse toetuse

maksmise lõpetamisest teatatakse ette vähemalt kuu.
Koolieelse lasteasutuse
omaosaluse toetus makstakse koolieelse lasteasutuse
teenuse osutajale arve alusel. Juhul, kui lapsevanem
on tasunud omaosaluse ise
ja tema taotlus omaosaluse kompenseerimise kohta
rahuldatakse,
makstakse koolieelse lasteasutuse
omaosaluse toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.
LAPSE ÜHEKORDNE
VAJADUSPÕHINE SOTSIAALTOETUS
Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Saue vald vähemalt kuus
kuud enne toetuse taotlemist. Lapse ühekordset
vajaduspõhist sotsiaaltoetust määratakse vähekindlustatud perede lastele, kui
leibkonna sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta on
alla kolmekordse riikliku
toimetulekumäära (420 eurot). Lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus
määratakse lapsele ostetud
prillide, koolitarvete, riiete,
jalatsite vms hüvitamiseks
või lastelaagris või huvitegevuses osalemiseks volikogu kinnitatud piirmäära
ulatuses. Lapse ühekordset
vajaduspõhist sotsiaaltoetust võib maksta ka lapsele,
kes on vanem kui 18-aastane ja õpib üldhariduskoolis.
Lapse ühekordse vajaduspõhise sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab lapsevanem
vormikohane avalduse koos
palgatõendi ja kuludokumentidega. Toetuse suurus
on kuni 130 eurot aastas ühe
lapse kohta. Toetus makstakse lapsevanemale.
HOOLDUSPERE
TOETUS
Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus
on sõlminud lepingu Saue
valla elanikuks olevale lapsele asendushooldusteenuse
pakkumiseks. Hoolduspere
toetust on õigus taotleda ka
nendel isikutel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald
olnud vähem kui kuus kuud.
Hoolduspere toetuse taotlemiseks ei pea isik olema
Saue valla elanik. Hoolduspere toetuse suurus on 240
eurot iga hooldatava lapse
kohta.
KOOLITRANSPORDI
TOETUS PUUDEGA
LAPSELE
Koolitranspordi toetus puudega lapsele on toetus sügava või raske puudega Saue
valla õpilasele, kelle puue
ei võimalda kasutada ühistranspordiliine või õpilasveo
liine õppeasutuses käimiseks. Toetust makstakse
ka raske ja sügava puudega
koolieelikule
koolieelses
lasteasutuses
käimiseks.
Taotleja ja puudega laps

peavad olema olnud vähemalt kuus kuud Saue valla
elanikud. Avaldus koolitranspordi toetuse saamiseks tuleb esitada Saue Vallavalitsusele 1. jaanuariks ja
1. septembriks.
Koolitranspordi toetus
puudega lapsele, kui vahemaa koolist koju on alla
10 km, on 64 eurot kuus,
v.a juulikuu. Kui vahemaa
koolist koju on üle 10 km,
on toetuse suurus 120 eurot
kuus, v.a juulikuu.
Koolitransporditoetus
kantakse taotleja poolt taotluses näidatud arvelduskontole hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks. Toetust
ei maksta juulikuu eest.
RASKE JA SÜGAVA
PUUDEGA LASTE TEENUSTE HÜVITAMINE
RIIGI TOETUSFONDIST
Riigieelarve
toetusfondi
kaudu eraldatavaid vahendeid võib Saue Vallavalitsus
kasutada raske ja sügava
puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja
arendamiseks. Toetavad sotsiaalteenused on transporditeenus, psühholoogiteenus,
logopeediteenus, isikliku
abistaja või tugiisiku teenus,
abi- ja tugivahendite soetamine / rentimine, eluruumide kohandamine ning muud
teenused või toetused, mis
soodustavad raske ja sügava
puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna
hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.
Taotlemiseks on vaja esitada
avaldus ja vajadusel kuludokumendid.
TÄHTPÄEVATOETUS
Tähtpäevatoetus on pensionäridele ja puuetega lastele suunatud toetus, mida
makstakse 65-aastasele ja
vanemale riiklikku pensioni
saavale inimesele 45 eurot
aastas tingimusel, et ta on
olnud kuus kuud Saue valla elanik, ja puudega lapse
vanemale kuni lapse 16.
eluaasta lõpuni tingimusel,
et lapsevanem ja laps on olnud kuus kuud Saue valla
elanikud. Tähtpäevatoetuse
taotlemiseks tuleb esitada
avaldus.
Raske ja sügava puudega
isikutele alates 65. eluaastast
ja puudega lastele kuni 16.
eluaasta lõpuni makstakse
tähtpäevatoetust kahekordse piirsumma ulatuses, s.o
90 eurot. Tähtpäevatoetust
makstakse ühel korral aastas taotleja sünnipäevakuul
hiljemalt kuu viimasel tööpäeval.
RASKE JA SÜGAVA
PUUDEGA ISIKUTE
RAVIMITOETUS
Toetust on õigus saada inimesel, kelle elukoht Eesti
rahvastikuregistri andmetel
on Saue vald vähemalt kuus
kuud enne toetuse taotlemist. Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetust
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makstakse retseptiravimite
ostu kompenseerimiseks täisealistele inimestele, kellel
on sotsiaalkindlustusamet
tuvastanud raske või sügava
puude, ja vanaduspensionäridele, kelle kuu sissetulek
on alla kahekordse toimetulekupiiri (280 eurot). Raske
ja sügava puudega isikute
ravimitoetuse
saamiseks
esitab taotleja vormikohase
avalduse koos kuludokumentidega, millele on ravimit müünud ettevõte märkinud isiku nime, kellele
toetust taotletakse. Ravimiretsepti asemel võib esitada
väljavõtte isiku patsiendiportaalist. Kuludokumendid
ei tohi olla vanemad kui 12
kuud. Raske ja sügava puudega isikute ravimitoetust
makstakse inimese kohta
kuni 130 eurot aastas.
TERVISEABI TOETUS
Terviseabi toetus on abivahendite, meditsiiniseadmete, rehabilitatsiooniteenuse,
õendusabi ja taastusravi
omaosaluse hüvitamiseks.
Terviseabi toetust saavad
taotleda töövõimetoetust või
riiklikku pensioni saavad või
puuet omavad Saue valla elanikud või vanaduspensioni
saavad Saue valla elanikud,
kelle leibkonna sissetulek
ühe leibkonna liikme kohta
kuus on alla kahekordse toimetulekumäära (280 eurot),
puudega lapse vanemad puudega lapsele tingimusel, et
lapsevanem ja laps on Saue
valla elanikud ja kelle leibkonna sissetulek ühe leibkonna liikme kohta kuus on
alla kolmekordse toimetulekumäära (420 eurot). Toetust
taotlev isik või puudega laps
koos lapsevanemaga peavad
olema olnud vähemalt kuus
kuud Saue valla elanikud.
Terviseabi toetust makstakse arsti otsusega määratud
abivahendite ja meditsiiniseadmete
soodusmääraga
ostmisel või rentimisel omaosaluse katmiseks, rehabilitatsiooniteenuse, õendusabi
või taastusravi omaosaluse
kompenseerimiseks. Terviseabi toetuse taotluse avaldusi võetakse vastu kuni

7. detsembrini jooksval aastal nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud perioodil
taotluse esitamise aastale
eelneva kalendriaasta 1. detsembrist kuni jooksva aasta
30. novembrini. Terviseabi
toetuse suurus on kuni 310
eurot aastas.
HOOLEKANDEASUTUSE TEENUSE TOETUS
Hoolekandeasutuse teenuse toetust makstakse isiku
hoolekandeasutusse paigutamisel, kui isiku varaline seisund ei võimalda tal
hoolekandeasutuse teenuse
eest täies ulatuses iseseisvalt
tasuda ning tal puuduvad
seadusjärgsed ülalpidajad,
või juhul, kui seadusjärgsed
ülalpidajad oma vanusest,
töötusest või tervislikust
seisundist tuleneva maksejõuetuse või teistest objektiivsetest varalist seisu ja
toimetulekut halvendavatest
teguritest tulenevate toimetulekuraskuste tõttu ei ole
võimelised täitma ülalpidamiskohustust. Toetust taotlev isik peab olema olnud
vähemalt kuus kuud Saue
valla elanik.
Kui toetuse saajal on seadusjärgsed ülalpidajad, lähtutakse toetuse suuruse osas
lisaks vallavolikogu määratud toetuse piirmäärale toimetulekupiirist põhimõttel,
et teenuse eest tasuva isiku
leibkonna dokumenteeritava
tulu ja teenuse eest tasutava
summa vahe jagatuna leibkonna liikmete arvuga oleks
suurem kui kahekordne toimetulekupiir (280 eurot).
Hoolekandeasutuse teenuse
toetus makstakse teenust
osutavale asutusele sõlmitud lepingu ja esitatud arvete
alusel. Kui hoolekandeasutuse teenuse toetuse saajal
puuduvad ülalpidajad, ei ole
vallavalitsus toetuse suuruse
määramisel seotud volikogu
kehtestud hoolekandeasutuse teenuse toetuse piirmääraga, mis on kuni 500 eurot
kuus.

ERAKORRALINE
TOETUS
Erakorraline toetus määratakse raskesse majanduslikku olukorda sattunud Saue
valla elanikule õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra
(raske haigus või invaliidistumine, loodusõnnetus,
tulekahju, vargus või muu
ettenägematu asjaolu) tagajärgede leevendamise ja
likvideerimisega
seotud
kulude osaliseks hüvitamiseks või muude erakorraliste
põhjendatud kulutuste hüvitamiseks, sh statsionaarset
meditsiinilist kõrvalabi vajava isiku toetus. Erakorralist
toetust on õigus taotleda ka
neil, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Saue vald olnud vähem kui
kuus kuud.
VÄLTIMATU ABI
TOETUS
Vältimatu abi toetus on elatusvahenditeta isikule osutatav rahaline või mitterahaline toetus, mis lisaks isiku
olukorras vajalikele sotsiaalhoolekandelistele abinõudele
(toit, riietus, ajutine peavari)
aitab kaasa isiku väljapääsemisele abitust olukorrast.
Vältimatu abi toetust on õigus taotleda ka neil, kelle
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Saue vald
olnud vähem kui kuus kuud.
Vältimatu abi toetuse maksmise otsustab vallavalitsus
sotsiaaltöötaja ettepanekul
pärast taotleja olukorra kont-

rollimist. Vältimatu abi toetuse suuruse otsustab vallavalitsus, kusjuures vajadusel
ja võimalusel tehakse raha
väljamakse otse teenuse osutajale.
MATUSETOETUS
Matusetoetust
makstakse
Saue valla elaniku surma
korral isikule, kes esitab
vallavalitsusele surmatõendi
originaali, olenemata taotleja elukohast. Matusetoetust
on õigus taotleda kuni kuus
kuud pärast isiku surma.
Matusetoetus
makstakse
välja vormikohase avalduse,
isikut tõendava dokumendi, surmatõendi originaali
või Eesti rahvastikuregistri
väljavõtte alusel. Matusetoetus makstakse välja seitsme
päeva jooksul pärast taotluse esitamist. Matusetoetuse
suurus on 250 eurot.
Hooldajatoetus puudega
isiku hooldajale
• 51,14 eurot kuus sügava puudega täisealise isiku
hooldajale
• 38,36 eurot kuus raske puudega täisealise isiku hooldajale.
• 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse
seaduslikule esindajale või
perekonnas hooldajale, kes
ei saa töötada puudega lapse
kasvatamise tõttu, 25,57 eurot kuus
• 16-18-aastase sügava puudega lapse seaduslikule
esindajale või perekonnas

Toetuste määrad 2018
• sünnitoetus 320 eurot;
• matusetoetus 250 eurot;
• esmakordselt koolimineva lapse toetus 160 eurot;
• hoolduspere toetus 240 eurot kuus;
• koduse lapse toetus 130 eurot kuus, v.a juulikuu, makstakse iga järgneva kuu 15. kuupäevaks;
• tähtpäevatoetus pensionäridele alates 65 eluaastast 45
eurot aastas;
• tähtpäevatoetus raske või sügava puudega 65-aastasele
ja vanemale isikule või puudega lapsele vanuses 0-16
aastat (k.a) 90 eurot aastas
• terviseabi toetus kuni 310 eurot aastas;
• laste ravimitoetus kuni 180 eurot aastas;
• raske ja sügava puudega isiku ravimitoetus kuni 130 eurot
aastas;
• viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 eurot aastas;
• puudega isiku transporditoetus kuni 100 eurot aastas;
• koolitranspordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa
koolist koju on alla 10 km, 64 eurot kuus, v.a juulikuu;
• koolitranspordi toetus puudega lapsele, kui vahemaa
koolist koju on üle 10 km, 120 eurot kuus, v.a juulikuu;
• eestkostetava toetus 250 eurot aastas;
• hoolekandeasutuse teenuse toetus kuni 500 eurot kuus;
• kooli- ja lasteaiatoidu toetus puudega lapsele kuni 100
eurot kuus.
• lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus kuni 130
eurot aastas
• vältimatu sotsiaalabi toetus kuni 300 eurot aastas

hooldajale, kes ei saa töötada
puudega lapse kasvatamise
tõttu, 38,36 eurot kuus
• 16-18-aastase raske puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hool-

dajale, kes ei saa töötada
puudega lapse kasvatamise
tõttu, 25,57 eurot kuus. Mittetöötava tööealise hooldajatoetust saava isiku eest maksab sotsiaalmaksu Saue vald.

Et Riisipere kultuurimaja üheks uhkuseks on Elmar Kitse fresko kammersaalis, otsustas kultuurikeskuse pere
jaanuari keskel hoone 46. sünnipäeva
tähistada kunstisündmusega. Eesti
kunstiakadeemia (EKA) tudengid tõid
kultuurimajja külakostiks „Mütoloogiliste olendite anatoomia näituse“, mis
sai avatud koos joonistamise töötoaga
koolilastele ja üliõpilastele.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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äitus jõudis Riisipere kultuurimajja
tänu sealsele kultuurikorraldajale
Eneken
Maripuule, kes möödunud
aastal kutsus Nissi põhikooli moešõu žüriisse oma
endise õppejõu Mai Rõõmuse ja moeeriala üliõpilase
Edward Hiietamme, kes olid
väga positiivselt üllatunud
kooli moešõu tasemest ja
etteastetest. Tekkis soov ka
edaspidi koostööd teha.
„Nüüd võttis Maiu Rõõmus minuga ise ühendust,
sest otsis teistsugust kohta - mitte galeriid - näituse
ja töötoa jaoks, et jõuda ka
pealinnast eemal elavate
inimesteni,“ räägib Eneken,
kuidas näitus ja töötuba Riisiperre jõudsid.
Mütoloogiliste olendite
anatoomia oli EKA ülekooliline valikaine, mille juhendaja on anatoomia ja stilistika õppejõud Maiu Rõõmus.

Valikaine algas tudengitel Tallinna loomaaias,
kus esialgu tehti loomadest
visandeid. Lõpuks tuli igal
üliõpilasel ise välja mõelda mütoloogiline olend,
see üles ehitada alates karkassist. Joonistada oli vaja
skelett, lihased koos naha ja
karvade või sulgedega.
Et Eneken sai ülesande
töötuppa leida võimalikult
huvitavad modellid, olid
kultuurimaja sünnipäevale
kutsutud kohalikke maakultuuri esindajaid: lammas,
jänes ja tuvid. Need elavad
tegelased poseerisid ja lapsed koos tudengitega joonistasid neid.
Laste joonistustustund
oli avaüritus Nissi põhikooli avatud tundide nädalale,
joonistustest valmis näitus
kooli fuajeesse.
„Koos sünnipäevalauluga „Palju õnne, armas
maja“ kerisime lahti sinised
sametkardinad lavalt, millel oli lina, lilled, küünlad
ja tort, nagu sünnipäeval

kombeks,“ kirjeldab Eneken
toimunut ja kutsub kõiki
midagi põnevat ja mütoloogilist vaatama, paludes
ette helistada telefonil 5552
9751. Näitus jääb avatuks
15. veebruarini.
Avatud joonistustunnis
kujunes välja aga väga mõnus atmosfäär ja Enekeni
peas küpsevad juba uued
plaanid: Turba kool on kutsutud kunstiakadeemiasse
joonistustunde külastama ja
Nissi põhikool ootab märtsis toimuvale moešõule üllatusesinejateks üliõpilasi.
„Ehk tulevad!“ usub Eneken
ning tänab kultuurimaja
nimel kõiki, kes sündmuse
toimumisele kaasa aitasid:
Eesti
kunstiakadeemiat,
Nissi põhikooli, Turba kooli, Madila mahefarmi, Riisipere lasteaeda ja Karoliina
Sassi perekonda. Päev sai
koos põnev ja pidulik.
Lõpetuseks on Enekenil
rääkida aga lõbus vahejuhtum töötoast: „Kaks viienda klassi poissi arutasid
tõsimeeli, kas lammas on
kiskja või mitte. Kuna nad
omavahel kokkuleppele ei
jõudnud, pöördusid nad modelliks olnud lamba omaniku poole, et selgust saada.
Ühel hetkel oli valges pluusis ja siidisukkades peoline
lambaaedikus looma suud
avamas, et poistele näidata
lamba hambaid - ta ei saa ju
kiskja olla! Selle peale ehmatas ära kunstiakadeemia
õppejõud Maiu Rõõmus, kes
lamba omanikku ei tundnud - nüüd on keegi piire
ületanud ja töötuba hakkab
käest ära minema. Kõik siiski laabus ja poisid said tõele
jälile.“

Fotod: Anu Kaljumäe

Riisipere kultuurimaja sünnipäevale
tulid mütoloogilised olendid

Töötoa modellid olid kohaliku maakultuuri esindajad:
lammas, jänes ja tuvid

Üks mütoloogilistest olenditest.

Riisipere kultuurimaja lugu
Riisipere kultuurimaja lugu
meenutas lehele selle kauaaegne endine juhataja Evi
Vendla.
Riisipere
kultuurimaja
avas uksed 15. jaanuaril 1972
sovhoosi kontor-klubina.. Oli
uhke ja uus, klaasseintega,
lava täismõõtudes. Saalis oli
360 kohta, tõusev põrand viie
rea osas. Mõnel juhul mahutas saal aga isegi 420 inimest
ära, siis küll istuti juba radiaatoritegi peal.
Ja kultuurimaja uhkuseks
oli Elmar Kitse fresko saali
otsaseinas, mille nimi võiks
olla „Pidulik õhtusöök“. Kunstiakadeemia tudengid restaureerisid fresko 2004. aastal.
Et kultuurimaja oli Harjumaal üks suuremaid ja asus
Tallinna lähedal, käis siin esi-

nejaid üle suure Nõukogude
Liidu – isegi Alla Pugatšova.
Oma värskete kavadega tuli
kultuurimajja heal meelel
esinema filharmoonia - tollal
olid igal sovhoosil omad šefid,
ühiskondliku abistamise kohustuse võtnud ettevõtted.
Majas on olnud tantsuõhtuid, diskoõhtuid, kohviõhtuid
ja sovhoosi pidusid, loenguid
ja temaatilisi õhtuid – ka sellise nimega, nagu „Lenin on
meiega“.
Kolm korda nädalas oli
kinoõhtu,
kinotraditsiooni
hoiab kultuurimaja elus tänagi.
Kultuurimaja oli hoolega
hoitud ja armastatud - kord ei
lubanud Evi Vendla väike tütar
meestel saali poriste kummikutega minnagi.

Riisiperes pole kultuurielu
olnud kunagi vaikelus, traditsioonid on jätkunud, ringid on
tegutsenud: bändid ja rahvatantsurühmad, puhkpill ja näitering, sega- ja kammerkoor,
hiina võimlemine ja peotants,
võimlemine ja jooga. Juhendajatest rääkides – Kristine Esko
nimi räägib ise enda eest. Kiiduväärne on kogukonna algatus. Huvilised soovisid tantsida segarahvatantsurühmas.
Ühiselt leitigi juhendajaks
Märt Agu. Proovid on Riisipere
lasteaia saalis.
1996-1998 ehitati kultuurimaja saal ümber – kaotati lava
ja kaldpõrand: vald vajas koolile spordisaali. Sestap koosneb lava nüüd moodulitest ja
seda saab näiteks transportida kooli moešõu jaoks.

Kolm Laagri kooli võistkonda pääses
robootikavõistluse finaali
Foto: Diana Poudel
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Laagri koolis olid 13.-14. jaanuaril
rahvusvahelise robootikavõistluse First
Lego League Põhja-Eesti poolfinaalid.
Mõlemal päeval oli võistlustules 36
võistkonda, kellest 10 pääses edasi
finaali.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

aagri kooli võistkondadel läks hästi, finaali pääsesid tiimid
Brickid, Octagon ja Darkside.
Finaal toimub juba märtsi alguses, selle võitja saab
edasi Euroopa meistrivõistlustele.
First Lego League on
üks olulisemaid sündmusi

Eesti 9-16-aastaste robootikute jaoks. Võistlus toimub
neljas kategoorias: robotimäng, robotidisain, projekt
ja põhiväärtused.
Võistlusel
osalemine
aitab noortel õppida palju eluks vajalikke oskusi:
meeskonnatööd, probleemide kaardistamist, uurimustööd, lahenduste väljatöötamist, esitlusoskust,
programmeerimist ja mehhaanikat.

Tänavune teema oli hüdrodünaamika (hydrodynamics)
Kõik 18 ülesannet laual oli
veega seotud. Näiteks oli
vihmapilv, mille liugurit
robot pidi liigutama, et mudelist sinised legodetailid „vihm“ - välja kukuks. Kui
kasvõi üks „tilk“ välja kuk-

kus, oli missioon õnnestunud ja võistkond teenis 20
punkti.
Ühes teises ülesandes
pidi robot kaevu viima stardialast võistlusmatile märgitud ringi. Oluline oli, et
kaev puudutaks matti.
Põnev ülesanne oli seotud tulekahju kustutami-

Tulemused lisaks finaalile
Põhiväärtuste I koht: Brickid
Hindajate eriauhind: Octagon
Projekti I koht: Darkside
Robotidisaini II koht: Laagri Unicorns

sega. Robot pidi lükkama
tuletõrjeauto vastu kangi,
mis oli kinnitatud maja
külge. Kui robot seda tegi,
läks maja külge ehitatud legodest tulekahju peitu - tuli
sai kustutatud.
Robootikaringil on muljetavaldav varustus
Laagri kooli robootikaringi juhendab Mai Pitsner.
Kolm aastat tegutsenud
ringis käib 114 õpilast, sealjuures lapsi Saue ja Pääsküla gümnaasiumist ning teistestki Tallinna koolidest.

Töö käib seitsmes rühmas
vanuse ja kogemuse järgi.
Iga rühm kohtub korra nädalas.
Esimese klassi lapsed
õpivad WeDo 1.0 robotitel
programmeerimise algteadmisi ja mudelite ehitamist.
2.-3. klass kasutab enamjaolt WeDo 2.0 roboteid.
Alates 4. klassist ehitatakse
ja programmeritakse Lego
Mindstorm EV3 robotitega.
Lisaks on klassis ka Ozobot
ja Bluebot haridusrobotid,
tegutseb eraldi Arduino robootikaring.

Foto: Terje Toomingas

Saue Vallavolikogu juures töötab kaheksa valdkondlikku komisjoni, mille esimehed järjest oma
tegemisi ja plaane läbi vallalehe tutvustavad.
Aasta esimeses numbris sai sõna kogukondade komisjoni esimees Diana Poudel, teises numbris räägib spordikomisjonist
selle juht Kuldar Paju.
„Spordikomisjoni roll volikogu töö ettevalmistamisel on
nõuandev oma ampluaas, nagu iga komisjoni roll volikogus otsustamisele tulevates küsimustes. Volikogu komisjonid on ju
üks põhilisi instrumente, mis tagavad valla arengu.
Valla spordielu edendamisel ja arendamisel peaks komisjoni ülesandeks olema pikemaajaline visioon, mis määrab
valdkonna arengu põhisuunad tulevikus.
Kuna tegemisel on Saue valla arengukava, siis selle üks
koostisosa peab olema ka spordi arengukava, sest mitmed lahendused nõuavad valla tasandil kokkuleppimist.
Samuti on vaja kaasa aidata, et erinevate spordiga tegelevate inimeste, organisatsioonide ja klubide vahel tekiks suurem omavaheline koostöö ja sünergia. Arengukava oleks siis
osapooltele igapäevatöös abiks, et järgida kokkulepitud pikaajalisi eesmärke.
Selle lühikese aja jooksul on spordikomisjon koos käinud ja
arutanud näiteks ühendvalla territooriumil olevate spordiklubide, -rajatiste, saalide, väljakute, suusaradade ja staadionite
kaardistamist, kasutusaegu ja hinnakirju, teinud oma ettepaneku valla eelarve osas ning arutanud valla meistrivõistluste
läbiviimisega seonduvaid küsimusi.
Ja loomulikult suurim spordiprojekt käesoleval aastal Saue spordihall. Kõik sellega seonduv, alates projekteerimisest, on samuti spordikomisjonis olnud tõsiste arutelude all.
Valdade ja linna ühinemislepingus on kirjas, et tervislike
eluviiside propageerimine ning selleks tingimuste loomine on
valla prioriteet.
Volikogu ja komisjoniliikmete roll on tegeleda ka valla mainekujundusliku poolega. Kindlasti on sport üks mainekujunduse põhitegur.
Lähtuvalt eelpool toodust püüab spordikomisjon hoida
kätt pulsil ja tuua vajadusel kitsaskohad volikokku.
Kõige kiirem on praegu saada paika valla eelarve, et tublidel kohapealsetel spordijuhtidel oleks kindlustunne edasi
organiseerida ja läbi viia spordiüritusi, mis kavandatud.
Spordikomisjoni koosseisu hindan suurepäraseks. Koosolekutel on alati tekkinud diskussioon, inimesed avaldavad
oma arvamust ja just see ju ongi edasiviiv!
Kas läheksin komisjoniliikmetega luurele - oleneb keda või
mida luurata. Üldiselt olen avatud ja otseütlemise pooldaja.
Aga kui klassikalises mõttes, siis iga kell!“

Turniirivõitjad Saue linnast

Valla parimad
korvpallurid on teada
Et selgitada välja Saue valla parimad korvpallurid, kellest
moodustada võistkond, kes esindab valda 34. Eesti omavalitsuste talimängude eelturniiril, toimus 30. detsembril Saue
Gümnaasiumi võimlas Saue valla sisene korvpallivõistlus.
TIMO HALLIST
Saue Spordikeskuse
projektijuht

T

urniiril osalesid Saue
linna, Kernu ja Laagri
võistkonnad. Võistlus
algas Saue ja Kernu mõõdu-

võtmisega, mis pärast tasavägist mängu lõppes Saue
võiduga 38:27.
Järgmisena
kohtusid
Kernu ja Laagri. Kernu
Laagrile väga võimalust ei
andnud ja võit tuli kindlate
numbritega 39:26.

Päeva lõpetas Saue ja
Laagri kohtumine. Mängu
alguses haaras initsiatiivi Laagri, kuid ei suutnud
seda lõpuni hoida ja lõpuks
sai Saue oma teise võidu ka
üsna veenvate numbritega
33:20.

Tulemused
I koht, Saue linn
Mängisid Viljar Lilleväli,
Rene Viljaste, Jürgen
Jõepera, Reigo Vatsk,
Taavi Müürsepp, Handro
Kõrgesaar ja Rauno
Rohtmets
II koht, Kernu
Mängisid Egert
Kommessaar, Kuldar Paju,
Andres Mäesepp, Rainer
Kukk, Martin Meierau ja
Margus Vinnal
III koht, Laagri
Mängisid Margus Lomann,
Georg Kodi, Marek Uusoja,
Oskar Proos, Robin Koppa
ja Ian Rein.

Ülle Kraht ja Mark Joa on
valla meistrid lauatennises
Fotod: Valdis Toomast

Kernu rahvamajas selgusid Saue valla
meistrid lauatennises.
KALJO PÕLDARU
Kernu rahvamaja spordijuht

N

aistest saavutas esikoha Ülle Kraht ja
meeste arvestuses
Ülle üks andekamaid õpilasi Mark Joa. Mõlemad esindavad Riisipere lauatenniseklubi.
Naistest järgnesid võitjale Annikky Sal-Al-Saller
ja Erika Kuldla ning meestest Mark Joale Ivar Leontjev ja Vladimir Zastin.
Tütarlastest
pidasid
haarava esikohakohtumise
Kädi Raju ja Kätriin Rein-

vald. Otsustava viienda seti
võitis Kädi 11-9 ja kohtumise 3-2. Mõlemad esindavad
Haiba spordiklubi.
Poistest kohtusid finaalis Erik Nüüd ja Egert Möll.
Tulemusega 3-1 võitis Erik.
Kolmanda koha kohtumises pidasid Kernu põhikooli kaksikud Maerold
ja Marten Virt maha väga
pingelise kohtumise, mille
võitis sel korral Maerold.
Järgmisena selguvad 1.
veebruari õhtul Kernu rahvamajas Saue valla meistrid
males. Võistluste algus kell
18. Tule lükka vastase kuningas pikali!

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Naiste meistrid

Üleskutse osaleda
Eesti omavalitsuste
talimängudel Viljandis
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 - rohkem infot veebiaadressil
www.joud.ee.
Soovime ühe sportliku ja tubli võistkonnaga oma uut valda
edukalt esindama minna. Kui te teate kedagi, kes on võistlusaladel tubli ja aktiivne või olete ise, andke sellest teada Timo
Hallisti meiliaadressil spordikeskuseprojektijuht@saue.ee.
Eesti omavalitsuste talimängude osalustasud, transpordi,
toitlustuse ja majutuse kulud katab vald.
Palun andke kindlasti endast märku ja komplekteerime
ühe tubli Saue valla võistkonna.

Meeste meistrid.

TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

SAUE VALL A MEISTRIVÕISTLUSED M ALES JA K ABES

Neljapäeval, 1. veebruaril 2018 toimuvad Kernu Rahvamajas
Saue valla meistrivõistlused males. Algus kell 18. Info Kaljo Põldaru:
mobiil +372 521 4206, e-posti aadress kpoldaru@gmail.com.

Laupäeval, 3. veebruaril 2018 toimuvad Laagri Koolis Saue valla noorte
meistrivõistlused kabes. Algus kell 10. Eelregistreerimine kuni 30.01.2018.
Info Einar Jahu: mobiil +372 5568 2500, e-posti aadress heinar.jahu@gmail.com.

Võistlustel osalemine on tasuta. Juhenditega saab tutvuda veebiaadressil www.sauespordikeskus.ee.
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Komisjoni roll on olla
nõuandev ja luua
sünergia
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Aasta algus Saue
Päevakeskuses
•

31. jaanuaril kell 16 muusikasõprade
kontserdikülastus, Hortus Musicus Estonia
kontserdisaalis.

•

6. veebruaril kell 10 Saue Linna Invaühingu
koosviibimine.

•

8. veebruaril kell 13 räägib Jane Põldmäe Vietnami
reisist ja näitab pilte.

•

12. veebruaril esinevad näitering ja ansambel
Rukkilill kesklinna sotsiaalkeskuses.

•

14. veebruaril muusikasõprade lõunakontserdi „100
mandoliini“ külastus Estonia kontserdisaalis.

•

15. veebruaril kell 15 kohvikuklubi.

•

15. veebruaril kell 18 lauluklubi.

•

17. veebruaril kell 12 teatrisõprade väljasõit Saue
Kaubakeskuse eest Rakveresse „Lendas üle
käopesa“ vaatama.

•

22. veebruaril nägemiskontroll Saue Päevakeskuses,
registreerimine telefonil 5323 2454. Silmade kontroll
prilliostjatele tasuta, muidu 15 eurot.

•

22. veebruaril kell 13 raamatuklubi.

•

1. märtsil kell 14 koralliklubi terviseloeng „Kevadine
organismi suurpuhastus“.

•

6. märtsil kell 12-15 soe supp.

•

21. märtsil kell 9 teatrisõprade väljasõit Saue
kaubakeskuse eest Tartusse „Meie oma tõde, meie
oma õigus“ vaatama. Üksikud vabad kohad, palume
kiiresti registreerida.

•

2.-5. augustil reisihuviliste reis Venemaale.
Huvilistel palume kiiresti registreerida, sellest
sõltub reisi toimumine. Vajalik pass, kuna taotleme
humanitaarviisat.1. päev Tallinn-Gatsina; 2. päev
Gatsina-Staraja Ladoga-Tikhvin; 3. päev TikhvinPeterburg; 4.päev Peterburg -Tallinn.

MTÜ Nelja Valla
Kogu 2018. aasta I
taotlusvoor on avatud
12.-18. veebruaril
AVATUD MEEDE:
Meede 2 Kogukondade ühistegevuse arendamine
Meetme eelarve 139 714,89 eurot, sh tegevusgrupi koostööprojektideks 20 000 eurot.
Ühisprojekti tegevustena toetatakse
• Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist
• Seltsitegevuse korraldamist
• Tegevuste läbiviimiseks vajaliku inventari soetamist
• Õppeprogrammide, -reiside ja koolituste läbi viimine ning
koostöö
• Materjalide koostamist ja publitseerimist
Teadmussiirde projekti tegevustena toetatakse
Koolitus- ja teavitustegevusi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks. Tegevuste elluviijal peab olema asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol.
Meetme kirjeldus ja 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

6. MÄRTSIL KELL 12-15

SUPIPÄEV
SAUE PÄEVAKESKUSES
KÜTISE 4, SAUE LINN

BALTIC RESTAURANTS
ESTONIA PAKUB
SOOJA SUPPI

SUPPI JÄTKUB KÕIGILE

Ära toida veelinde,
las lendavad talvituma
Saue vallavalitsus paigaldas Laagrisse
Teemanti ja Jõekääru parki infotahvlid
veelindude toitmise kahjulikkuse
kohta, et selgitada inimestele, miks ei
ole hea parte saiaga toitmas käia.

Ära toida veelinde!
Veelindude toitmine põhjustab:
• rändest loobumist
• alatoitumust
• haljasalade reostumist
• nakkushaiguste levikut
• vigastusi ja hukkumist
Hoia metsikut loodust!
Saue Vallavalitsus

КОРМИТЬ ПТИЦ ЗАПРЕЩЕНО!
КОРМЛЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ:

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

ildi aitas kujundada
abivalmis
vallakodanik Loori Paadik.
Analoogne infotahvel on
kavas püsti panna ka jõesilla juurde Nõlvaku lasteaia
taga.
Valla avaliku ruumi
spetsialist Anete Tammeveski, kes tahvlite paigaldamise taga on, ütleb, et kuna
Laagris võib järjepidevalt
näha vanemaid ja vanavanemaid, saiapäts käes, koos

lastega parte söötmas, on
mõistlik probleemile tähelepanu juhtida.
Keskkonnaameti sõnul
on veelindude jaoks parim käituda aastatuhandete jooksul väljakujunenud
looduslike instinktide järgi.
Kui ilmad külmenevad ja
toidulaud kesiseks muutub,
on aeg lennata talvitumiseks sobivatele veekogudele
lõuna ja lääne poole.
Kui inimesed linde toidavad, toetavad nad ebaloomulikku käitumist ja instinktide nõrgenemist.

• ПРЕКРАЩЕНИЕ МИГРАЦИИ
• НАРУШЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ
• ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
• РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
• УВЕЧЬЯ И ГИБЕЛЬ
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Волостная управа Сауэ

Saiatooted ei kuulu
kindlasti veelindude toidulauale. Need kahjustavad
tervist ja lennuvõimekust,
pikemas perspektiivis ka
järgmise kevade sigimisedukust. Linnud minetavad
rändeinstinkti ja muutuvad
kergesti
kättesaadavaks
kiskjatele. Ebanormaalselt
suurearvuliselt ja tihedalt

koos elades levitavad üksteisele kergesti haigusi.
Seega, jätke sai koju ja
käige niisama parte vaatamas. Kui ilm muutubki
nende jaoks liiga külmaks
ja toitu pole, ei maksa kurvastada, kui pardid mõneks
kuuks soojemale maale kolivad. Küllap kevadel nad
jälle tagasi on..

Sada lippu Eesti Vabariigi sünnipäeval
Saue linnas tähistatakse Eesti Vabariigi
aastapäevasid 24. veebruaril kaitseliidu
Saue kompanii ja naiskodukaitse Saue
jaoskonna piduliku jalutuskäiguga.
EVELIN POVEL
Saue Huvikeskuse
kultuuritegevuse juht

T

raditsioon sai alguse
juba 1990. aastate teisel poolel ja on aastatega juurdunud sauelaste
teadvusse. Vahva, et hea
eeskuju on nakkav, nõnda
toimub viimastel aastatel
kaitseliidu kohalike üksuste
paraade mujalgi Eestis.
Tänavu, Eesti Vabariigi
100. sünnipäeval on mõttega liitunud ka ümbruskonna
Lions klubid, kes tulevad
jalutuskäigule Eesti lippudega. Suur soov on kokku
saada vähemalt sajast lipust

koosnev rivi.
Eesti Vabariigi sünnipäev on meie kõigi sünnipäev, sestap ootavad Lionsid enese ridadesse kõiki
toredaid inimesi, kel soov
lippude lehvides uhkelt ühises rivis läbi linna kõndida.
Jalutuskäigust osa võtma
on oodatud kõik: lapsed
ja täiskasvanud, noored ja
elukogenud
Võtke kaasa Eesti lipp - on
see siis maja-, kande- või
hoopiski laualipp, on sellel
juba eelnev lugu või saab
esimeseks looks osalemine
saja lipu rivis, oluline on,
et te seda kanda jaksate -

ja tulge 24. veebruaril kell
14.45 Saue kompanii juurde,
mis asub Saue linnas Ladva 1. Enne veel, kell 14.15
pakuvad naiskodukaitsjad
Keskuse pargis sõdurisuppi
ja Lionsid sooja jooki.
Saue kompanii juurest
asuvad kolonnid teele kell
15 mööda Kuuseheki tänavat, mööduvad Keskuse

Hoidu tuleõnnetustest
Aasta oma rõõmude ja muredega
on alanud. Kogemused näitavad, et
Päästeameti jaoks on talvekuud siiski
pigem murekoht.
MARKO RÜÜ
Põhja päästekeskuse juht

N

äiteks üle-eelmisel
aastal hukkus Eestis jaanuaris tules
tervelt 11 inimest, eelmise
aasta detsembris üheksa.
Üle vabariigi hukkus eelmisel aastal tules 39 inimest, nendest 11 Tallinnas
ja mujal Harjumaal. Numbrid, mille vähendamine
peab olema meie kõigi ühine tahe.

Et traagiline tuleõnnetus
jääks tulemata.
• Kindlasti on sul kodus
nõuetekohaselt paigaldatud
ja töökorras suitsuandur.
Veendu, et selline on ka kõikidel sinu naabritel ja eakatel sugulastel.
• Väldi ahju üle kütmist.
Külmade ilmadega küta
ahju mitu korda päevas ja
üks ahjutäis korraga.
• Kui tunned, et sinu kodus
pole elektrijuhtmete, küttesüsteemi või korstnaga
kõik korras, pöördu oma ala

asjatundja poole.
• Kodus peaks olema nii tulekustuti kui tuletekk.
• Siseruumides ära suitseta. Kõige turvalisem on
suitsetada õues ja torgata
sigaretikoni näiteks veega
täidetud purki. Möödunud
aastal hukkus tulekahjudes,
mis said alguse siseruumides suitsetamisest, 20 inimest!
• Toidu pliidil või ahjus
valmimise ajal tuleb väärt
einel ka silm peal hoida, siis
ei minda kodust ära ega teise tuppa magama.
• Põlev küünal külmal talveõhtul on ilus, kuid veendu, et läheduses ei ole asju,
mis võivad süttida.
• Kodust lahkudes või magama minnes ei ole turvaline tööle jätta vooluvõrku

pargist ning jõuavad Pärnasalu tänavat pidi Saue vabakiriku juurde. Jalutuskäik
päädib pärgade asetamisega
mälestuskivi juurde Eesti vabaduse eest langenute
auks.
Tulge ja tähistame üheskoos Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva sinimustvalgete
lehvides!

ühendatud
elektriseadmeid (pesumasin, nõudepesumasin).
• Mõistlik on asjadest puhtad hoida nii kodumaja
koridorid kui rõdud – nii
pole tulekahju korral ka
millelgi põleda.
• Hästi nähtav majanumber hõlbustab appirutanud
operatiivtöötajate tööd. Samuti peab autot parkides
veenduma, et läbi mahub ka
gabariitidelt suur päästemasin.
• Loomulikult töötab ka sel
aastal täiel võimsusel kodunõustamiste projekt. Helistades pääste infotelefonil 1524, on võimalik enda
jaoks sobivaks ajaks leppida kokku päästeametniku
kodunõustamine.
Ohutut aastat!
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AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

15.0115.02

EKA valikaine näitus
„Mütoloogiliste olendite
anatoomia“

Riisipere kultuurimajas
(Nissi tee 53c, Riisipere)

Riisipere
kultuurikeskus

eneken.maripuu@nissi.ee,
5552 9751

8.01 –
22.02

Kaija Kesa graafika näitus

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

Saue valla
kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.
ee, tel 679 6765

1.02

Saue valla
meistrivõistlused males

kell 18 Kernu rahvamajas Saue
(Haiba külas)
spordikeskus

Kaljo Põldaru tel 521 4206,
kpoldaru@gmail.com;
www.sauespordikeskus.ee

kell 10 Laagri koolis
(Veskitammi 22, Laagri)

eelregistreerimine kuni
30.01.2018, info:
Einar Jahu 5568 2500,
heinar.jahu@gmail.com;
www.sauespordikeskus.ee

3.02

Saue valla
meistrivõistlused kabes

3.02

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

3.02

kell 19 Kernu rahvamajas
(Riisipere tee 6, Haiba),
Vana Baskini teatri etendus
kuldar@kernu.ee; tel 608
Kernu rahvamaja
piletid hinnaga 14 ja 16
„On alles perekond!“
3583
eurot müügil rahvamajas
ja Piletilevis

6.02

Ema ja lapse hommikuklubi
– esmaabi praktilise
koolituse teadmisi Jevgeni
Kljujevilt

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses
(Veskitammi 8, Laagri),
tasuta

Saue valla
kultuurikeskus

Vajalik eelregistreerimine:
info.veskitammi@sauevald.
ee või tel 679 6765

10.02

EV100: Raivo E. Tamme
monoetendus „Mis see E.
Tähendab?“, peale etendust
mängib tantsuks Sulo

kell 16 Jõgisoo
seltsimajas, pilet
eelmüügist 10,- ja
etenduse päeval 15,-

MTÜ SaueJõgisoo
Haridusselts

info ja piletite eelmüük
info@jogisooseltsimaja.ee

11.02

kogupere etendus „Kuidas
saada mustkunstnikuks?“

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

Mustkunstiteater www.mustkunstiteater.ee

11.02

lasteteatri Mäng etendus
„Kuidas saada heaks?“

MTÜ Sauekell 12 Jõgisoo
Jõgisoo
seltsimajas, pilet 4 eurot
Haridusselts

11.02

info ja majutus: info@
„Pimedate õhtute laulud“ –
graniitvilla.ee, tel 5111 007;
Evelin Samuel-Randvere ja kell 17 Laitse Graniitvillas Laitse Graniitvilla ettetellimisel suupistelauad
Johan Randvere
ja õhtusöögid: toitlustus@
graniitvilla.ee

13.02

Vastlapäev – võistlused,
lastele saani- ja vankrisõit

kell 18 Saue Sarapiku
terviserajal

15.02

Kernu mälumängusarja
etapp

Kernu rahvamaja,
kell 19 Kernu rahvamajas Andres
Kuldar Paju 505 2463
Kaarmann

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

Saue
spordikeskus

Saue valla
kultuurikeskus

Saue
spordikeskus
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KULTUURIKALENDER JAANUAR - VEEBRUAR

Kallis juuksur!
Oled sa noor või kogemustega
juuksur?
Tahad töötada pingevabas
seltskonnas?
JBar juuksur&juice ootab sind.
Võta julgelt meiega ühendust!
+372 54 59 49 25
Või saada oma CV - info@jbar.ee
Asume laagri Rimi hypermarketis
Võimalus töötada täis või
osalise koormusega.

info.veskitammi@sauevald.
ee või tel 679 6765

WWW.JBAR.EE

www.jogisooseltsimaja.ee

www.sauespordikeskus.ee

Karl Storz on Euroopa suurim kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja, peakorteriga Saksamaal, kellel möödunud
aastal täitus 72 aastat edukat äritegevust. Karl Storz’i firmamärk on esindatud kõikides maailmajagudes ning on kujunenud omal
alal kvaliteedi ja usaldusväärsuse sümboliks.
Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on Storz’i grupi kiiremini arenevaid arendus- ja tootmisüksusi. 1994. aastal alguse saanud
ettevõtte kogemus endoskoopide tootmises ja pühendunud töötajad on põhjuseks, miks maailmanimega kontsern rakendab
tehnoloogia uusimaid saavutusi seeriatootmises just Eesti tütarettevõttes. Lisaks uute instrumentide tootmisele teostame
ka endoskoopide remonti. Me oleme ehitanud endale uue kaasaegse tootmishoone Laagrisse aadressil Pärnu mnt.556b, kus
töötame alates 2016. aastast. Täna on meie ettevõttes enam kui 185 töötajat. Seoses ettevõtte kasvuga vajame uusi töötajaid.

SEOSES TARNEAHELA OSAKONNA TÖÖ
ÜMBERKORRALDAMISEGA OTSIME TARNEAHELA OSAKONDA

KUI OTSID TÖÖKOHTA KODU LÄHEDAL, SOOVID KAASAEGSET
TÖÖKESKKONDA, SULLE SOBIB PEENEM NÄPUTÖÖ JA OLED
VALMIS VÄLJAÕPPEKS TÖÖKOHAL, SIIS KANDIDEERI

OSTUSPETSIALISTI (SENIOR BUYER),

KOOSTAMISSPETSIALISTIKS,

kelle põhiülesanded on
• ostuprotseduuri arendamine ja juhtimine
• osaline ostutoimingute korraldamine
• ostuandmete haldamine süsteemis
• uute tarnijate leidmine
• osalemine tarnijate hindamise ja valiku protsessis
• aktiivne koostöö tarnijatega ja probleemide lahendamine
• osalemine materjalivarude haldamises
• ostustrateegiate väljatöötamine koostöös tarneahelajuhiga
• vastutusvaldkonna analüüs ja raportite koostamine

kelle käe all valmivad vastavalt tootmisjuhenditele kaasaegsed
meditsiiniinstrumendid.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on
• eelnev töökogemus ostuspetsialistina (senior buyer) tootmisettevõttes
vähemalt 2 aastat
• väga hea arvuti kasutamise oskus (MS Excel)
• eelnev praktiline töökogemus ERP süsteemiga
• eesti keele oskus C1 ja inglise keele oskus B2 tasemel
• kiire reageerimisvõime, pingetaluvus, analüüsivõime ja eesmärgile
orienteeritus
• hea suhtlemisoskus ja valmidus koostööks

Rohkem infot leiad ja kandideerida saad läbi www.cv.ee.
Ostuspetsialisti tööpakkumise viitenumber: CVO-3499798-EE

Tööülesanded
• instrumentide peenmehaanika sõlmede koostamine (ka mikroskoobi all)
• käsilaseril keevitamine
• liimliidete koostamine
• elektroonika jootmine
• erinevate pinnatöötluste tegemine (kuulitamine kabinet-liivapritsil, trummeldamine)
Kandidaadilt ootame
• käsitööoskust, täpsust ja korrektsust
• head nägemist väikeste detailidega töötamisel
• eesti keele oskust
Kasuks tuleb
• lukksepatöö kogemus
• tehnilise dokumentatsiooni (jooniste, spetsifikatsioonide, skeemide) lugemisoskus
• käelise tegevusega seotud hobi (näit. mudelism, ehete valmistamine)

Rohkem infot leiad ja kandideerida saad läbi www.cv.ee
Koostamisspetsialisti tööpakkumise viitenumber: CVO-3510782-EE
Täiendav info telefonil +372 639 7018
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Jumalateenistused
veebruaris Saue kirikus
4. veebruar kell 13
Juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli tekst
ja muusika Piret Kuld ja Liis Kurm

11. veebruar kell 13
Juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Muusika
Andrus Vaiklo. Piibli tekst Marika MaleinVaiklo

18. veebruar kell 13
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli
tekst Liia Lumilaid

24. veebruar, EV 100. aastapäev
Pärgade asetamine mälestuskivi juures
kell 15.30. Jumalateenistus kell 16.
Juhatab Erki Kuld. Muusikaga teenib Saue
valla koguduste ühendkoor

25. veebruar kell 13
Juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli
tekst Siiri Evard. Laulavad Saue koguduse
naisansambel ja Kungla memmed

Palve-osadustund kolmapäeviti kl 18

Info ja registreerimine
ullar.pold@gmail.com
51939322

Öömatk

matkates Vabariigi aastapäevale

23. veebruari öösel
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kogunemine Saue Rongijaamas
kell 21.00

Avatud suur kelgumägi.
Vahvaid võistlusi juhib Lumejänes: pikim liug ja
vigursõit, lumememme meisterdamine, lumepalli
viskamine, kelguralli, vastlapäeva laulutantsuvõistlus ja viktoriin
Avatud soe kohvik - müügil
vastlasupp, vastlakuklid ja
soojad joogid.

www.vabaõhukeskus.ee

UTA

TAS
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Südamlik kaastunne

Mälestame majanaabrit

ARMAND NAGELI

ANNE-MARI ROHDET

perekonnale

ja avaldame kaastunnet lähedastele

Saue Linna Invaühing

KÜ Tule 4

Saue Päevakeskus

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,

Su kodu on nüüd pilvepiiri peal,

linnud unelaulu laulavad...

meile jäid vaid mälestused head ...

Sügav kaastunne Margarita Kannel`ile

ARMAND NAGEL

EMA

Südamlik kaastunne omastele

kaotuse puhul.

Seltsing Tammetõru

Stera Saue kollektiiv

Südamlik kaastunne

Üks tee on lõpuni käidud,

Sulle ja Sinu perele kallis Kaidi,

üks süda on vaikinud ...

äia, isa ja vanaisa

ARMAND NAGEL

ARMAND NAGELI

Avaldame kaastunnet pojale perega.

kaotuse puhul.

Linda Viidas, Inger Urva, Tõnu Urva

Naerupalli päevahoiu kollektiiv

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

kaotuse puhul.

Seltsing Tammetõru

Windak OÜ on asutatud 2004. aastal. Windak on hetkel üks juhtivatest
kaablitööstustele mõeldud automaatsete pakendamisseadmete
(kerimisseadmed, materjalikäitlemisseadmed) tootjatest ja arendajatest
maailmas.

OTSIME SEOSES MAHTUDE KASVUGA OMA MEESKONDA

ELEKTRIKKU

ETTEVÕTE PAKUB:
• Võimalust ehitada kaasaegseid
tootmisseadmeid
• Stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas
ettevõttes;
• Reisimisvõimalust;
• Erialaseid koolitusi;
• Igakuist spordikompensatsiooni.
TÖÖ ASUKOHT: Paldiski mnt 245F
CV JA SOOVIAVALDUS: info@windakgroup.com
MÄRGUSÕNA: ELEKTRIK
TÖÖAEG: Täistööaeg (1 vahetus)

Haagiste rent. Pakume 3 m ja 4 m haagiseid, tendiga, autoveo, hobuseveo ning piduriga haagiseid. Hinnad alates 10 €/päev. Tel 56 40 109.

OST/MÜÜK

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku.
Võib olla remonti vajav, pakkuda võib ka Vene autot. Tel 56298239.

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.

Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

Reisijate transport 20-kohalise bussiga. Telli buss
või tule meie reisile: bustrip.ee, tel: 56682396, epost: bustrip@bustrip.ee
ERAAUTO HOOLDUS: hooldus, rehvide vahetus,
diagnostika. Tammetõru 8, Saue linn. Broneering
telefonil 53727060 või kohapeal.

Müüa hobusesõnnikut, ei sisalda saepuru. Hind,
kogused ja transport kokkuleppel. Tel 566 80 222.
TOYOTA, MERCEDES KOKKUOST. Ostame Toyota,
Mercedes marki sõidukeid, võib ka pakkuda muid
sõidukeid. Tel 55678016.

TÖÖ

Peoleo Hotell pakub tööd administraatorile ja
klienditeenindajale baaris. Vajalik suhtlustasandil vähemalt inglise keele oskus. Info: oliver@
peoleo.ee või tel. 56 213 233.

Aeg varuda küttepuid
järgmiseks talvekshinnad soodsad ja
järjekorrad lühikesed!

JAAN PERT

22.10.1932 – 22.01.2018 †
Leinav perekond
Ärasaatmine 31.01 kell 14.30 Tallinna
Pärnamäe krematooriumis

Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd,
Tel: 5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.

Korstnapühkimine ja kivikorstnate ladumine. Litsentseeritud firma. Tel 54616929.
www.kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.

Lahkunud on meie kallis

JAAN PERTI

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• elektritöö kogemus;
• tehnilise dokumentatsiooni lugemisoskus;
• Hea suhtlemisoskus ja valmidus
meeskonnatööks;
• hoolikus ja täpsus;
• hea tehniline taip, algatusvõime.

Teen Saue linnas ja ümbruses pottsepatöid ja vahetan korstnaotsi eramajadel. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. 12-aastane töökogemus
ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Avaldame kaastunnet
Vaikele abikaasa

TÖÖ KIRJELDUS:
• kaablitööstusele müüdavate masinate elektrilise
osa koostamine;
• valminud masinate demontaaž ning pakkimine;
• teostatud tööde kvaliteedikontroll.

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.

AS SAMI Saue linnas võtab tööle:
 MASINATE KOOSTAJAID
(kommunaaltehnika);
 KEEVITAJA (MIG/MAG).
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefon 5308 7205
 e-mail sami@sami.ee
 www.sami.ee
Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

TOORES LEHTPUU
alates 28€ /ruum
METSAKUIV OKASPUU
alates 35€ /ruum
Hind sõltub puude pikkusest
ja transpordi vahemaast.
Tarne 10 ja 15 ruumi

tel 502 4895
www.pajakapuit.ee

TALVINE
HIND!

Saue, Tule 33 Tel: 58785144
mariatammist@hotmail.com
Facebook: Bellezza Ilustuudio

SILLUTUSKIVI NUNNA HALL

5.90 € (sisaldab km)

Helista 514 8263, info@raekivi.ee
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PEREPÄEV
17. veebruar kella 11.00 – 13.00 TEHNIKAKESKUS OÜ
Keila kaupluses, Haapsalu mnt 57, Keila
•
•
•

Husqvarna saagide näidisesitlused perepeadele ja
professionaalidele.
Gardena oksakääride ja lõikurite tutvustus perenaistele.
Joonistusvõistlus pere pisematele. Parimale joonistajale
auhinnaks Husqvarna mängusaag!

Vaata lisainfot: www.tehnikakeskus.ee

Kõik, vähemalt 10 eurose ostu
sooritajad osalevad Husqvarna 236
mootorsae loosimises!

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev
energiaettevõte, mis pakub energialahendusi tööstus- ja
teenindussektoris, varustab soojusega äri- ja erakliente ning
tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti AS-is
töötab 75 inimest. Adven opereerib ja hooldab Eestis ligi 100
energiakeskust ja hooldab soojusvõrke kogupikkusega 81 km.

OTSIME OMA PÕHJA PIIRKONNA
SOOJUSVÕRKUDE HOOLDUSMEESKONDA

SOOJUSVÕRGU HOOLDUSTEHNIKUT
Sinu tööks on soojusvõrkudele ettenähtud töörežiimide tagamine, soojusvõrkude ja
seadmete käidu-, hooldus-, remonditööd ja järelevalve. Planeerid ja korraldad kahe
liikmelise meeskonna töö, tagad heakorra oma töötsoonis ning aruandluse teostatud
tööde osas sh digitaalse hoolduspäeviku täitmise. Juhid ja hoiad korras meeskonna
hooldusautot, komplekteerid selle vajalike materjalide ja vahenditega. Töös suhtled
nii klientide, maaomanike kui töövõtjatega. Tööpiirkond on üle Eesti, peamiselt Tallinn
ja Harjumaa.
Ootame Sinult tehnilise keskeri hariduse või pikaajalise töökogemuse olemasolu
soojuse-, vee- või gaasitorustike hooldusel. Sul on laialdased teadmised ja
kogemused tehnovõrkudest ja seadmetest, oskad lugeda projekte ja orienteeruda
nende järgi maastikul. Räägid väga heal tasemel eesti keelt ning suhtlustasemel vene
keelt. Oskad kasutada arvutit ja Sul on B-kategooria autojuhiload. Oskad korraldada
töid ja omad head tehnilist taipu. Oma töös oled täpne, korrektne ning iseseisev. Sulle
meeldib suhelda ja töötada välitingimustes.
Omalt poolt pakume Sulle stabiilset, vaheldusrikast ja liikuvat tööd, erialast
koolitusvõimalust ning kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse kõrgelt ohutut
töökeskkonda. Lisaks mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi sh talvepuhkus ning
tervise- ja sporditoetus ning ühisüritusi.
Palume saata CV hiljemalt 12. veebruariks 2018 märgusõnaga „soojusvõrgu
hooldustehnik“ läbi CV Keskuse süsteemi või adven.eesti@adven.com
Lisainfo tel 6678627 www.adven.ee

Müüa ehitusvalmis
elamu- ja paariselamukrundid
Hind alates 49 000 EUR
(sisaldab liitumistasusid)

viirpuukodu.ee
Müügiinfo
Urmas Tehver 513 1410
Herkki Suurman 527 2815

MÜÜA UUS PAARISELAMU
Saue linna kõrval Viirpuukodu elurajoonis
5 tuba, 170 m2, kivimaja
B-energiaklass
Valmib veebruaris 2018.a.
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