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Saue Vallavolikogu esimees
on Harry Pajundi
Saue Sõna
Saue Vallavolikogu valis 26.
oktoobri esimese koosseisu
esimesel istungil volikogu esimehe ja aseesimehed. Vallavolikogu esimeheks sai Harry
Pajundi, kelle poolt hääletas
23 volikogu 26-st kohalolnud
liikmest.
Volikogu aseesimeesteks
valiti Valdis Toomast ja Eero
Kaljuste, mõlemale andsid volinikud 22 poolthäält.
Harry Pajundi kandideeris
volikokku Eesti Reformierakonna, Valdis Toomast IRL-i ja
Eero Kaljuste valimisliidu Koostöö - Meie vald ridades.
Harry Pajundi kuulub 2005.
aastast Eesti Reformierakonda.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel on ta osutunud
Saue Linnavolikokku valituks
kolmel korral: 2005, 2009 ja
2013. Perioodil 2010-2012 ja
enne tänavusi valimisi 20162017 töötas ta Saue linnapeana.
Harry Pajundi on lõpetanud
Tallinna Polütehnilise Instituudi
masinaehituse eriala. Ta on LC
Saue liige ja Saue Ettevõtete
Liidu juhatuse esimees. Eraettevõtluses ta on juhtinud Saue
EPT-d, Halttertek Service OY-d
ja OÜ-d Bisontesolar. Täna on
ta juhatuse liige Saue EPT-s ja
OÜ-s Bisontesolar.
Harry Pajundi tänas usalduse eest kõiki volinikke,
kes tema poolt hääletasid, ja
lisas, et ühinemise tulemu-
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Saue Vallavolikogu, pildilt puudub Tiit Isop

Vasakult: vallavolikogu aseesimees Valdis Toomast, esimees Harry Pajundi
ja teine aseesimees Eero Kaljuste. 
Fotod: Sirje Piirsoo

Väljaandja: Saue Linnavalitsus
Telefon 6790175, leht@saue.ee

sena tekkinud uue valla volikogu juhtimine on täiesti uus
väljakutse. „Tuleb luua uus
sünergia eri paikkondadest
volikokku saanud inimestest,
nende arusaamadest ja eesmärkidest. Valimislubadused
olid kõikidel suured. Nüüd
oleme kohustatud need ellu
viima,“ ütles ta.
Valdis Toomast on IRL-i
liige aastast 2002. Saue
Linnavolikokku on teda valitud viiel korral alates 1999.
aastast. 2008. aastast kuni
tänavuste kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

oli ta Saue Linnavolikogu esimees. Ta on käivitanud Sauel
jalgpalli- ja discgolfi klubi ning
kuulub klubide juhatusse. Eraettevõtjana tegutseb Valdis
puidutööstuses ja kinnisvaraarenduses.
Ka Eero Kaljuste kuulub
IRL-i 2002. aastast. Ta on
olnud Saue Vallavolikogu liige
neljas koosseisus aastast 2002
kuni tänini, sealhulgas volikogu
aseesimees, aga ka majandusning haridus- ja kultuurikomisjoni esimees. Eraettevõtjana on
Eero Kaljuste tegev teedeehituses.
Saue vallas sündis 25.
oktoobril valimisliidu Koostöö
- Meie vald, Eesti Reformierakonna ja IRL-i koalitsioon.
27-liikmelises volikogus on
valimisliidul Koostöö - Meie
vald 13 kohta, Eesti Reformierakonnal viis ja IRL-il kolm
kohta. Ülejäänud kuus kohta
jagunevad Eesti Keskerakonna
(3), EKRE (2) ja valimisliidu
Meie (1) vahel.
Uus, ligi 21 500 elanikuga
Saue vald, mille keskus on
Saue linn, tekkis Kernu valla,
Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemise tulemusena
pärast kohalike omavalitsuste
volikogude valimist 24. oktoobril 2017. Ühinemislepingu
kinnitasid Kernu valla-, Nissi
valla-, Saue linna- ja Saue vallavolikogu 31. märtsil 2016.
Vabariigi Valitsus andis ühinemisplaanile heakskiidu 2016.
aasta juulis.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 17. november
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Uue spordihalli ehitus linna võib alata lähiajal
Saue Sõna
Saue Linnavalitsus tunnistas
16. oktoobri istungil avatud
hankemenetlusega riigihankel
„Saue linna spordihalli ehitushange” edukaks OÜ Fund
Ehitus pakkumuse. Spordihalli
projekteeris Sweco Projekt AS.
Hetkel on ülevaatamisel
spordihalli keldrikorruse osa,
et leida ruumikasutusele parim
lahendus.

Uus spordihall
◊ Külgneb osaliselt koolihoone
ja ujulaga ning moodustab
staadionile täispikkuses fassaadi või tausta, selle sidusus ujula ja koolihoonega on
hea.
◊ Hoone fassaadile lisab omapära ja põnevust peasissepääsu erikujuline varikatus
ning perforatsiooni ja valgu-

ujula sissepääsuga. Fuajeed
on laiendatud nii, et see
moodustab avara ja esin-

dusliku peasissepääsu kogu
spordikompleksile.
◊ Fuajeest edasi on kabinetid

treeneritele ja personalile,
riietusruumid duširuumide
ja saunaga, olmeplokid ja
jõusaal.
◊ Enam kui 400-kohaline
tribüün jaotab saaliruumi
kaheks. Ühel pool on jooksuradadega kergejõustiku
areen ning kaugus-, kõrgus- ja teivashüppe sektorid. Kergejõustikuareeni
saavad kasutada sisetreeninguteks vibulaskjad,
distants kuni 70 m. Teisel
pool kunstmurukat tega
pallisaal, mille suunas
tribüün avaneb. Kunstmurule on võimalik vajadusel
paigaldada ajutine kõvakate.
◊ Spordihalli teisel korrusel
on muudetava suurusega
rühmatreeningute saalid.
◊ Ujula saab juurde aurusauna ja mullivannid.

Millises olukorras on teie maja
koridorid
Korterist edasi liikudes jõuame
trepikotta. Millises olukorras on
teie maja koridorid?
Tulekahju Maardus sai
alguse koridori ladustatud
olmeprügi süttimisest. Seetõttu
on oluline meeles pidada, et
maja üldkasutatavad ruumid
tuleb hoida tühjad ja puhtad.
Nii on võimalik vältida nii tahtlikke kui lohakusest tingitud
tulekahjusid.
Lisaks on vabad koridorid
võimalikud pääseteed. Ohuolukorras on oluline võimalikult
kiiresti korterist ja majast välja
pääseda. Teele pandud suured
esemed, prügi ja takistused
võivad liikumist piirata ning inimene kaotab vääruslikku aega.

korral käituda?
Kujutame nüüd korraks ette
olukorda, kus inimene küll pääseb korterist välja, kuid maja
evakuatsiooniteed on lukus või
ei tea inimesed, kuidas majast
välja saada.
Esimene samm sel teel on
majaelanike teadlikkuse tõstmine: kuidas tuleb käituda ohu
korral, kuhu helistada, kuidas
evakueeruda jne. Oluline on
evakuatsiooniskeemide olemasolu ja nende mõistmine.
Ühistu koosolekul tasub
võtta päevakorda ka evakuatsiooni läbimängimine, mis on
seda olulisem, kui majas on
vanureid, väikelapsi või puudega inimesi. Vaid nii saame
olla kindlad, et teadmine ja
oskused on jõudnud kõigi
majaelanikeni ja nad teavad,
kuidas ohukorras käituda.

Parkimine on murekoht
Üks murekoht, mida kõik
päästjad soovivad inimestele
südamele panna, on parkimine. Kas teie mõtlete õhtul
autot parkides sellele, et vajadusel mahuks seal liikuma suur
päästeauto?
Tulekahju korral on päästjatel oluline võimalikult kiiresti sündmuskohale pääseda.
Kahjuks aga seisavad nad tihti
silmitsi olukorraga, kus autod
on pargitud nii tihedalt ja maja
lähedale, et teine auto mahub
vaevu mööda, päästeauto aga
mitte.
Seega - kui koju jõuate,
mõelge autot parkides sellele,
et liikuma võiks mahtuda ka
päästeauto.
Me kõik mängime olulist rolli
ohutuskultuuri arendamisel ja
õnnetuste vähendamisel!

VÕIMLA
AULA
RAAMATUKOGU
MOODUL
GÜMNAASIUM

UJULA

STAADION

MUUSIKAKOOL

sega lahendatud fassaadigraafika.
◊ Pääs halli on integreeritud

Kodumaja - kindlus või lõks?
Päästeamet
Septembri alguses leidis aset
põleng Maardu ühiselamutüüpi majas. Helistajad teatasid tuppa tungivast suitsust ja
lastest akendel. Kõlab hirmsalt,
kas pole? Õnneks lõppes see
õnnetus õnnelikult, hukkunuteta. Alati aga ei pruugi kõik
nii hästi minna.

kahjud suuremad, kui need
oleksid olnud suitsuanduri olemasolul.
Paljud õnnetused juhtuvad
ajal, mil inimesed magavad
või ei ole kodus. Just sellisel
juhul võib tulekahju varajasele
avastamisele kaasa aidata suitsuanduri signaal. Tegemist on
odavaima elukindlustusega nii
sulle, su perele kui lähedastele!

Millised on kõige olulisemad
teemad, millest kortermajade
elanikud teadlikud võiksid olla?
Kõige lihtsam on alustada sellest, mida saavad inimesed ise
ära teha, et muuta kodu tuleohutumaks. Üks oluline osa on
1. juulist 2009 kohustuslikuks
muutunud suitsuandur. Siiski
tunnevad päästjad muret, sest
tihtipeale puuduvad põlengupaigas andurid, mistõttu on

Tahad teada, kas sinu kodu on
tuleohutu?
Telli endale tasuta kodunõustamine, et koos spetsialistiga
tänane olukord üle vaadata ja
vajadusel muudatusi teha. Selleks tuleb helistada pääste infotelefonile 1524 ja broneerida
endale sobiv aeg. Pensionäridele ja vähekindlustatud peredele paigaldatakse nõustamise
ajal vajadusel ka suitsuandur.

Kas sina tead, kuidas tulekahju

Vingugaasiga seotud õnnetused ei näi lõppevat
Põhja päästekeskus
Alles 22. oktoobril viidi Nõmmelt haiglasse kaks last ja täiskasvanut, sest gaasiboileriga
korteris oli vingugaasi kontsentratsioon õhus üle normi.
Juba 30. oktoobril tuli teade,
et Tallinnas Energia tänaval on
kortermaja teise korruse korteris hakanud gaasikatla kütmise
tagajärjel halb aastasel poisil,
14-aastasel neiul ja 37-aastasel pereemal. Kiirabi viis kõik
vingumürgituse saanud kannatanud haiglasse. Päästjad
tuulutasid ruumid.
Korterisisese gaasipaigaldise

Õigusakt muudab vingugaasianduri kohustuslikuks gaasikütte olemasolul. Mõistlik
on vinguandur paigaldada
kõikidesse eluruumidesse,
kus asub põlemisprotsessiga
seotud seade, nagu puuküttega ahi, kamin või pliit.
nõuetele vastavuse ja hooldamise eest vastutab korteriomanik, gaasiseadmete ja gaasipaigaldistega seotud tegevuste
ohutuse üle teeb riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve
Amet.
Kui kodus on gaasiveesoo-

jendi, soovitab Päästeamet
kindlasti elamisse soetada
õhust vingugaasi (CO) taset
mõõtva vinguanduri.
Kui teil on kodus gaasiveesoojendi ja te tunnete näiteks
pärast vannis või duši all käimist uimasust ja iiveldust, soovitame kindlasti gaasiseadmed
üle kontrollida selleks volitatud
gaasiseadmete eksperdil. Et
vingugaas on lõhnatu, värvitu
ja maitsetu, on see äärmiselt
ohtlik ning võib inimese tappa
või põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Kõige täpsema info
gaasilekete ja käitumisjuhiste
kohta saab Eesti Gaasilt.

Päästeamet tuletab
meelde, et 1. jaanuarist 2018
on Eestis kohustuslik paigaldada vingugaasiandur kõikidesse eluruumidesse, milles
asub korstnaga ühendatud
gaasiseade. Eelkõige on sellisteks gaasil töötavad veesoojendid.

Vingugaasiandur ei asenda
suitsuandurit ega vastupidi
Suitsuandur paigaldatakse teadupärast lakke. Vingugaasianduri jaoks on õige koht seinal
hingamisteede kõrgusel, magamistoas hoopistükkis voodi kõrgusel.

Vingugaasiandureid on mitmesuguseid. Kui gaasiboiler on
vannitoas, tuleb veenduda, et
vingugaasiandur sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse.
Vingugaasist põhjustatud
õnnetusi on olnud väga traagilisi. Eelmisest aastast meenub
lausa kolm üliraskete tagajärgedega õnnetust lastega, mis on
seotud gaasiveesoojenditega.
Koduohutuse pealt kokku
hoida ei tasu üheski võtmes.
Vingugaasiandur näiteks jõuluvana kingikotis on ilmselgelt
üks mõistlikumaid investeeringuid.
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Ülevaade Saue
Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo
S a u e L in n a v ali t s u s e 2 5 .
oktoobri istungi päevakorras
oli 15 küsimust.

Saue Linnavalitsus

Kas finantsmatemaatika on Sinu kunstiteos ja Exceli tabel
Sinu molbert?
Kas Sa flirdid numbritega sellise kirega, et ka maailmakuulsad armastuslood
kahvatuvad selle suhte kõrval?
Kas Sa oled see õnnelik inimene, kes aastaaruande ja -eelarve kokkupanemisest
saadava hormoonilaksu toel läbib terve maratoni?
Kui omavalitsus ei seostu Sinu jaoks pelgalt pruunides ülikondades mornide meeste
ja hallide märkamatute naistega, siis

SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE TÖÖD

FINANTSJUHINA
MEIE JUURES ON SUL VÕIMALUS

• juhtida eelarveprotsessi, finantsvarasid, kohustusi ja aruandlusprotsessi;
• osaleda vallategevuse strateegilises planeerimises läbi eelarvestrateegia ja
arengukava koostamise;
• juhtida, arendada ja motiveerida kaheksaliikmelist rahandustiimi;
• analüüsida ja teha ettepanekuid oma valdkonna õigusaktides;
• nõustada juhtkonda ja konsolideerimisgruppi finantsjuhtimise valdkonnas;
• olla innovaatiline ja rääkida kaasa üldises töö korraldamises;
• võtta vastu väljakutseid professionaalses ja lahedas meeskonnas;
• töötada paindliku töögraafikuga ja puhata aastas 35 kalendripäeva;
Lisaks pakume Sulle tööpanuse eest konkurentsivõimelist palka, spordivõimalusi
ja ägedaid ühisüritusi.

SOBID MEIE MEESKONDA, KUI SUL ON

• suurepärased teadmised finantsjuhtimisest;
• tahe, energia ja motivatsioon panustada üheskoos loodavasse uude
ametiasutusse;
• analüütiline ja strateegiline mõtlemine ning hea planeerimisoskus;
• oskus väärtustada meeskonda ja ka juhtimise „pehmed tõed“ - motiveerimine,
kaasamine, tunnustamine - ei ole Sulle võõrad;
• majandusalane kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• suurepärane arvutikasutamise oskus, sh MS Excel;
• positiivne ja edasiviiv mõttelaad;
• kasuks tuleb varasem kogemus avalikus sektoris, pearaamatupidaja või
finantsjuhina.

Kui tunned, et suudad palju enamat, kui Sinult
seni on oodatud, siis ära oota vaid kandideeri!
TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri/ Tule 7, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Sju Nuuter, personalijuht, tel 654 1149
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri
koos palgaootusega ja CV läbi portaali või e-posti aadressile
personal@sauevald.ee.
24. oktoober 2017 sündis Kernu valla, Nissi valla, Saue
linna ja Saue valla ühinemisel ca 21 500 elanikuga
suurvald Saue vald. Meie eesmärgiks on olla oma
valla elanikele heaks partneriks, pakkudes terviklikku
teenustepaketti ja arendades kohalikku elukeskkonda.

◊ Seadis isikliku kasutusõiguse Adven Eesti AS-i
kasuks Saue linna omandis
olevale Segu tänava gaasivõrgule.
◊ Eraldas mittetulunduslikuks
tegevuseks toetust järgmiselt: Veelauatiim MTÜ-le
250 eurot noorsportlase
osalemiseks EM-il ja Aafrika meistrivõistlustel veelaua pargisõidus Egiptuses;
MTÜ-le Saue Folk 873 eurot
raamatupidamiskulude katteks ja segarühma paarile
rahvariiete komplekti ostmiseks; seltsingule Saue
Segakoor 1 400 eurot 10
uuele lauljale esinemisriiete
ostmiseks; Eesti Flöödiühingule 250 eurot muusiku
osalemiseks Aurora meistrikursusel Rootsis; muusikute
täiendõppe keskusele 1 000
eurot koolikontsertide korraldamiseks Saue Gümnaasiumis; spordiklubile Imperial
1 200 eurot kahe treeneri
osalemiseks treeninglaagris
Tais, koolitusseminari korraldamiseks ja treeningvarustuse ostmiseks; MTÜ-le
Sinimustvalge Saue 900
eurot 2017.-2018. aasta
talvise mälumängusarja läbiviimiseks.
◊ Eraldas noorte sporditegevuse toetust noorte treeningkulude katteks perioodi
1. september - 31. detsember 2017 eest järgmiselt:
kergejõustikuklubile Saue
2 160 eurot (54 Saue linna
noort); Saue Jalgpalliklubile
4 120 eurot (103); Keila
Swimklubile 3 560 eurot
(89); karateklubile Kimura
Shukokai 160 eurot (4);
Saue Tenniseklubile 640
eurot (16); MTÜ-le Sagittarius 480 eurot (12); Saue
Taekwondoklubile 1 040
eurot (26); MTÜ-le Akropesa 1 080 eurot (27); US
Tenniseakadeemiale 40
eurot (1); Audentese Spor-

Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu
Rühm Hoolekogu liige

Asendusliige

A2
A3
A5
A6
A7
A8
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
D1
D2
D3
D4

Marian Jürisalu-Lisitsyna
Kaidi Rand
Enn Saar
Inga Alt
Jako Bucht
Merle Muru
Katri Bergmann
Liina Kuld
Heiki Loid
Kerli Mitt
Marianna Kiidli
Jana Laar
Margit Kilk
Helen Aunap
Maarja Ehala
Kelly Soop
Sirle Pedajas
Liisa Ojapõld

◊
◊

◊

◊

Liis Haugas
Liina Võrklaev
Madis Gilden
Elisa Jakson
Anu Alatsei
Ines Raivo
Elina Siimon
Katrin Männik
Siim Kadak
Kätlin Arras
Julianna Guljajeva
Katrin Arvola
Esther Ruiso
Andra Vilbaste
Inga Staršinova
Hedi Tammeleht
Jaanika Käärst
Õpetajate esindaja hoolekogus
Linnavalitsuse esindaja
Volikogu esindaja

diklubi MTÜ-le 160 eurot
(4); MTÜ-le Tenniseklubi
Alta-T 440 eurot (11);
MTÜ-le Harju Jalgpallikool
360 eurot (9); MTÜ-le Keila
Korvpallikool 1 520 eurot
(38); Tallinna Spordiseltsile
Kalev 160 eurot (4); MTÜle Hobipinks 240 eurot (6);
Laagri Tennisekool MTÜ-le
200 eurot (5); spordiklubile
Imperial 760 eurot (19);
Saue Spordiklubile 1 040
eurot 13 Saue linna noore
treeningkulude kat teks
perioodi 01.01.-31.08.2017
eest ja 800 eurot 20 Saue
linna noore treeningkulude
katteks perioodi 01.09.31.12.2017 eest.
Kinnitas Saue lasteaia Midrimaa hoolekogu.
Kehtestas 21. novembril
toimuva Saue mittetulundusühingute ümarlaua osavõtutasuks 5 eurot.
Lub a s Nais ko duk ait s e
Harju ringkonnal kasutada
18. novembril tasuta Saue
Noortekeskuse kööginurka ja
saali, kööginurka alates kell
12 ning saali alates 17 kuni
ürituse lõppemiseni kell 24.
Lubas MTÜ-l Saue Mälumänguklubi kasutada 2.
detsembril kell 11.30-15
tasuta Saue Gümnaasiumi
Kontsertsaali üle-eestilise
omavalitsusvaheliste mälu-

Andres Kaarmann
Määratakse volikogu istungil

◊

◊

◊

◊

◊

◊
◊

◊

mängu Eesti Maakilb 2017
Harju ja Tallinna vooru läbiviimiseks.
Lubas Saue Jalgpalliklubil
kasutada tasuta Saue Gümnaasiumi spordisaali 13.-14.
jaanuaril 2018 ja 20.-21.
jaanuaril 2018 kell 8.-21
Saue Jalgpalliklubi noorteturniiri läbiviimiseks.
Otsustas maksta sissetulekust sõltuvat toetust
kogusummas 515 eurot 10
abivajajale ja hüvitada kahe
puudega isiku eritranspordi
kulud.
Otsustas rahastada riigieelarve toetusfondist kolmele
raske puudega lapsele suunatud sotsiaalteenuseid.
Otsustas maksta erandkorras koolitoetust üheksale
perele.
Otsustas maksta erandkorras eralasteasutuse toetust
kahele perele.
Määras hooldaja kahele puudega isikule.
Nõustus discgolfi võistluse
„Trilogy Tour the Estonia
2017“ korraldamisega 4.
novembril kell 9-20 Saue
jaanituleplatsil ja selle lähiümbruses.
E r ald a s r e s e r v f o n di s t
12 528 eurot Saue Linnavarahalduse eelarvesse Tule
tänava sadeveetrassi avariitöödeks.

Tähelepanu Saue linna vabaühendused!
Saue linna vabaühenduste (seltsid, klubid,
seltsingud, MTÜ-d) ümarlaud toimub 21.
novembril algusega kell 18.00 Koplimadise
talus.

Osavõtusoovist palun teatada hiljemalt
30. oktoobriks e-posti aadressil huvikeskus@
saue.ee.
Osalustasu on 5 eurot.

Haridus ja kultuur
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„Kõik meestest“ 10. novembril Saue
Kontserdisaalis
Saue Huvikeskus
Vana Baskini Teater tuleb sauelastele
10. novembril kell 19 Saue Kontserdisaali külla etendusega „Kõik meestest“.
„Kõik meestest” jutustab meile sõbralikult enesekriitilise loo meheks olemisest, toob suule muheda naeratuse, aga

silmanurka härda pisara. Olgu, kuidas
on, aga meeste striptiisita ei saa me sel
korral kuidagi hakkama.
Lavastaja Eero Spriit, kunstnik Jaak
Vaus, tõlkija Hendrik Lindepuu. Mängivad Tarvo Krall, Raivo Mets ja Janek
Sarapson.
Piletid müügil Saue Huvikeskuses ja
Piletimaailmas hinnaga 14 / 16 eurot.

Robert Lippin: Hindan, kui tahetakse
õppida ja areneda
Saue Sõna

ja kohe teha, kuid kui olla kannatlik ja veidi nutikust ilmutada, siis on kõik võimalik.

Saue Gümnaasiumi direktorina
asus 1. oktoobrist tööle Robert
Lippin (pildil).
Ta on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses, Eesti hariduskorraldusega on ta tihedalt olnud seotud
üle 16 aasta. Viimased viis aastat töötas ta sihtasutuse Innove
juhatuse liikmena ning eelnevalt
juhtis Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskust. Varasemalt
on ta töötanud ka haridus- ja
teadusministeeriumis.
Olete selle aasta 1. oktoobrist
Saue gümnaasiumi direktor.
Miks otsustasite sellele kohale
kandideerida?
Olen töötanud Eesti riigi hüvanguks üle 19 aasta, sealhulgas
üle 16 aasta haridussektoris.
Kui viimane juhatuse liikme
leping lõppema hakkas, hakkasin ringi vaatama, mida pakutakse ja mis mind ka tegelikult
kõnetab.
Koolijuhi töös on väljakutset
ja võimalust ühiskonda laiemalt
teenida. Variante oli laual mitmeid, kuid konkursi tulemusena ja vastastikusest huvist
tulenevalt ma Sauele jõudsin.
Rääkige pisut endast, kes ja
kust, milline on olnud siiani teie
kooli- ja tööelu?
Kooliteed alustasin Tallinna 9.
Keskkoolis, jätkasin Tallinna
Reaalkooli spordiklassis – ujumine. Gümnaasiumi lõpetasin
Tallinna 32. Keskkooli ajaloo
kallakuga klassis.
Seejärel oli minu jaoks loogiline valik Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Andsin endale
lubaduse, et kunagi omandan
ka majandushariduse TTÜ-s.
Sellega alustasin aasta tagasi.
Riigi teenimist alustasin
juba ülikooli teisel kursusel
Kaitseministeeriumis analüütikuna, millele järgnes juristitöö
Haridus- ja Teadusministeeriumis. Seejärel hallatava asutuse

Kelleks te tahtsite kooliajal
saada?
Aus vastus on see, et ei mäleta.
Kuid 15-aastaselt teadsin, et
lähen juristiks õppima – see
on ju hea platvorm millelt edasi
liikuda. Nii ma mõtlesin ja nii
olen ka toimetanud.

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori töö ja
pärast asutuse liitumist siis
juba SA Innove juhatuse liikme
ülesannete täitmine.
Milline on teie suhe õppimisse
ja mida tähendab teie jaoks
õppimine?
Inimene õpib kogu elu ja ikka
jääb midagi omandamata. See
on normaalne, sest uut infot
tuleb pidevalt peale ja kõike
ei saagi teada. Aga hindan
seda, kui tahetakse õppida ja
areneda ning seda tehakse igal
ajahetkel.
Milline on Saue Gümnaasium
uue direktori värske pilgu läbi
pärast esimest töökuud? Milline
oli esmamulje?
Suur kool ja palju lapsi – kohe
väga-väga palju. Mulle meeldib,
et juba koolile lähenedes hommikul saan aru, et iga viies laps
käib jalgrattaga koolis. Tunne
on nagu Hollandis, kus koolide
ees on tuhandeid jalgrattaid.
Kohe näha, et aktiivselt liikuvad õpilased.
Nooruslik ja kokkuhoidev
kollektiiv, kes naeratab.

Kuidas teile tundub, kas Saue
koolis on vaja midagi muuta?
Igas organisatsioonis on parendamise võimalusi, kuid enne,
kui midagi tegema hakata,
tuleb selgelt aru saada, milles
on juurpõhjus.
Hetkel on väljakutseks normaalse asjaajamise ja töökorralduse loomine, mille baasil
on võimalik hakata reaalselt ka
arendustega tegelema.
Millis eid mõ t t eid t eki t ab
teis ütlus „Kõik saab alguse
kodust“?
Laps sünnib ja teeb oma esimesed sammud kodus, seal
omandatakse väärtused ja
hoiakud ümbritseva ja kogu
elu suhtes. Kool saab midagi
maha „lihvida“ ja täiendavalt
vormida, kuid kui see ei toimu
koostöös koduga, jääb kool
hüüdja hääleks kõrbes. Kool
ei saa asendada kodu ja seal
antavat armastust ja hoiakuid,
mida siis antakse mingi hetk
edasi juba oma lastele.
Millised on olulised probleemid
hariduses täna?
Kas meil on ühiskondlik kok-

kulepe haridusvaldkonna tuleviku suhtes, mida teavad kõik
poliitikud ja mille elluviimisse
panustatakse, hoolimata parteilisest kuuluvusest? Minu
hinnangul seda hetkel ei ole.
Õpetaja palga küsimus on
oluline, kuid see on „hügieeni
küsimus“, mis vajab otsust ja
tegusid. Õpetaja palk ei saa
olla ainukene mantra, mida
osatakse öelda.
Vananevast õpetajaskonnast, vähenevast laste arvust ja
erivajaduste järjest suuremast
märkamisest tulenev korraldamatus ja tegemata otsused
on mind esmaselt kõnetavad
ja päris lahendusi vajavad teemad.
Kui mõtlete tagasi oma koo
liajale, siis mis teile koolis
käimise juures kõige rohkem
rõõmu pakkus?
Hea seltskond, inspireerivad
õpetajad
Kas oli ka midagi, mis teile ei
meeldinud?
Alati on suurte süsteemide ja
nende korralduse juures teatav
jäikus, mis ei lase kõike nüüd

Kui vahel juhtub, et töö tuleb
koju kaasa, siis miks? Kuidas
tulete sellise olukorraga toime,
mida teistele soovitate?
Ka minul on olnud perioode,
kui koju tuleb kaasa liiga
palju tööd. Teiselt poolt on
mul olnud viimased 15 aastat
paindlik graafik ehk siis ise
tuleb reguleerida enda tegemisi. Keegi teine ei saa võtta
vastutust enda päevakava
planeerimise osas ning lõppkokkuvõttes sõltub kõik prioriteetidest ja endale seatud eesmärkidest. Ja kui tundub, et
kõik jookseb ühte umbsõlme,
siis tuleb teha mõned päikesetervitused, istuda maha ja
mõelda, mis siin elus on tegelikult oluline.
Millega sisustate oma vaba
aega, mis teid köidab?
Erinevatel eluetappidel on
olnud erinevad väljakutsed.
Läbi aastakümnete on olnud
genealoogia, mis mind on köitnud ja pannud uurima, kust
mu esinevanemad põlvnevad
– näiteks ühe vanaisa juured
lähevad kuhugi Setumaa kanti,
kuid teisel jälle Ida-Poola piirkonda.
Mõned aastad tagasi tegelesin aktiivsemalt jooksmisega,
seejärel asendus see kolmeaastase perioodiga rahvatantsuansamblis Tuisuline - ei olnud
kunagi rahvatantsuga tegelenud ega arvanuid, et seda ka
tegema hakkan. Hetkel läheb
vaba aeg TTÜ õpingutega seotud teemadele.
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Koolitoit on samasuguse hoole ja
armastusega tehtud nagu kodus
Saue Sõna
Saue Gümnaasiumi toitlustaja
Baltic Restaurants korraldab
4.-6. klassi õpilastele koos kokkamist, et kaasata lapsi toidu
valmistamisse ja näidata, kuidas
koolitoit suurköögis valmib.
19. oktoobril oli 6.e klass ja
klassijuhataja Kadi Kaja enam
kui kahekümnekesi nagu üks
mees sööklas kohal ja indu täis,
et lihapallitegu käsile võtta.
Esmalt käed puhtaks, ühekordsed mütsid-põlled-kindad ülle ja
töö võis alata.
Kui lihapallitainas komponentidest kokku segatud, maitsegi
üle kontrollitud, sai iga noorkokk
portsu, millest tuli 10 võrdse
kaaluga lihapalli vormida.
Aga ega toidukord siis ainult
lihapallidest koosnenud. Ahjukartulid, toorsalatid, kastmed ja
morss - kõik pidi ühel ja samal
hetkel valmis olema. Laudki
kaetud. Nii et tegemist jätkus
kõigile. Söök söödud, pandi
koristamiselegi käed külge.
Kadi Kaja ütleb, et tema
klassijuhatajana on ülimalt
tänulik, et söökla kokk-juhataja
Nelli Naison talle selle projekti
välja pakkus - suuline tagasiside
klassijuhataja tunnis oli ainult ja
ainult positiivne.
„Ma usun, et mul ei ole
enam oma klassis probleemi
koolisöögiga. Lapsed teavad
nüüd täpselt, kuidas koolitoit
nende laudadele jõuab. Et see
on täpselt samasuguse hoole
ja armastusega tehtud nagu
kodus. Et taldrikuid peseb
ikkagi nõudepesumasin, mitte
laisk nõudepesija, kes nõud
külma veega üle laseb,“ räägib
Kadi Kaja kogu klassi õpetlikust
pärastlõunast.
6.e klass ise arvab, et see
oli huvitav ja meeldejääv kogemus teha midagi koos, näha
protsessi, õppida ja omandada
midagi uut.
Lastele meeldis kokkade Õrne
Teidla, Ille Pajuse ja Nelli Naisoni abivalmidus ja sõbralikkus,
see, et kõik näidati ette ja kõike
seletati väga hästi. Ühe osaleja
enda sõnadega: „Mulle meeldis
see väga, kuna oli hea kokata ja
seda pärast ise ka süüa. Ja toit
oli väga hea. Ma soovitan seda
teistele ka, sest et see oli lõbus
ja andis palju uusi teadmisi.“
Häiris pisut vaid see, et projektist tahtis osa võtta kogu
klass ja söökla köök oli sellise
kokkade massi jaoks lihtsalt
natuke väike. Mõistetav ju, et 21
inimest ei saa korraga soola ja
pipart tainamassi sisse panna.

Koolielu
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Valimisliit Koostöö - Meie vald, Eesti Ref
järgmiseks neljaks aastaks Saue vallas ju
Saue vallas 13 volikogu mandaadiga valimisvõidu võtnud
valimisliit Koostöö - Meie
vald pidas läbirääkimisi Eesti
Reformierakonna ja IRL-iga,
25. oktoobri õhtul allkirjastasid
osapooled koalitsioonileppe.
Saue Vallavolikogus on 27
kohta, millest 13 kuulub valimisliidule Koostöö - Meie vald,
viis kohta Eesti Reformierakonnale, kolm IRI-ile ja samapalju
keskerakonnale, kaks kohta on
EKRE-l ning üks valimisliidul
Meie.
Uus, ligi 21 500 elanikuga
Saue vald, mille keskus on
Saue linn, tekkis Kernu valla,
Nissi valla, Saue linna ja Saue
valla ühinemise tulemusena
pärast kohalike omavalitsuste
volikogude valimist 24. oktoobril 2017. Ühinemislepingu
kinnitasid Kernu valla-, Nissi
valla-, Saue linna- ja Saue vallavolikogu 31. märtsil 2016.
Vabariigi Valitsus andis ühinemisplaanile heakskiidu 2016.
aasta juulis.

KOALITSIOONILEPING
Käesolev kokkulepe on sõlmitud Saue valla valimisliidu
Koostöö - Meie vald, erakonna
Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Reformierakonna
(edaspidi osapooled) vahel
eesmärgiga sätestada ühised
väärtused ning tagada ühine
arusaam Saue valla juhtimisest
kuni järgmiste kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteni.
Lähtudes eeltoodust, allkirjastavad Saue valla valimisliidu
Koostöö - Meie vald, erakonna
Isamaa ja Res Publica Liit
ning Eesti Reformierakonna
nimekirjas Saue Vallavolikokku
valitud Andres Laisk, Eero Kaljuste, Jaanus Kallion, Toomas
Artma, Tiia Rosenberg, Nils
Joonas Põldme, Enn Karu,
Tormi Tabor, Diana Poudel,
Aavo Sõrmus, Einar Alliksaar,
Maris Zernand-Vilson, Kuldar
Paju, Ahto Oja, Madis Milling,
Riho Johanson, Harry Pajundi,
Tiit Isop, Kaire Sildnik, Kristo
Kokk, Valdis Toomast, Kaido
Katalsepp, Andres Kaarmann,
Virko Raagmets kokkuleppe.

VALLA JUHTIMINE
1. Juhtimisel on esmatähtis
valla erinevate piirkondade
tasakaalustatud areng ja
teenuste kättesaadavus nii
väikekülades kui keskustes.
2. Valla areng toetub sisuliselt
ja kaasavalt välja töötatud
strateegiadokumentidele.

Lepingu allkirjastasid esimestena vasakult: Eesti Reformierakonna Saue piirkonna esimees Riho Johanson, Andres
Laisk valimisliidust Koostöö - Meie vald ja IRL-i Saue osakonna esimees Andres Kaarmann.
Foto: Sirje Piirsoo

Arengukava ja eelarvestrateegia järgmiseks neljaks
aastaks võetakse vastu hiljemalt 01.10.2018. Dokumentide koostamisel lähtutakse
nelja liituva omavalitsuse
kehtivatest arengukavadest
ja eelarvestrateegiatest,
mille olulised osad peavad
leidma uutes arengudokumentides kajastamist.
3. Ehitame Saue linna uue vallamaja 2019-2020 (ehituse
algus).
4. Ühtlustame vallale kuuluva
kinnisvara haldamise, hooldamise ja korrashoiu ning
allasutustele tugiteenuste
pakkumise põhimõtted ning
restruktureerime vastavad
organisatsioonilised üksused
majanduslikust otstarbekusest lähtudes.
5. Vallavalitsuse tööd juhib ja
korraldab vallavanem, kelle
alluvuses on abivallavanemad.
6. Käesoleva koalitsioonileppe
kohaselt on valitsemisperioodil 2017-2021 Saue
Vallavolikogu esimees Harry
Pajundi ja Saue vallavanem
Andres Laisk. Saue Vallavolikogul on kaks aseesimeest,
kellest ühe nimetab valimisliit Koostöö - Meie vald ning
teise erakond Isamaa ja Res
Publica Liit.
7. Käesoleva koalitsioonileppe
kohaselt on valitsemisperioodil 2017-2021 vallavalitsuses kolm palgalist
abivallavanemat, kellest
iga leppe osapool nimetab
ühe. Vallavalitsuses on neli
mittepalgalist vallavalitsuse
liiget, kelle puhul seatakse
eesmärgiks, et nad esindavad regionaalse tasakaalu
eesmärgil ühinenud piirkondi
väljaspool keskust ning võivad olla nimetatud samaaegselt ametisse halduskeskuste

juhtidena (Laagri, Haiba,
Riisipere). Mittepalgalised
vallavalitsuse liikmed esitab
volikogule kinnitamiseks vallavanem.
8. 
Volikogu juurde luuakse
komisjonid vastavalt lepingu
lisale nr 1.
9. Hüvitised volikogu liikmetele
ja juhtidele kehtestatakse
vastavalt lepingu lisale nr 2.
10. Volikogu komisjonide esimeeste nimetamise õigus
on valimisliidul Koostöö Meie Vald.

VALLA FINANTSJUHTIMINE
1. T
 oetame kogukonnakeskuste
eelarvelist iseseisvust. Eelarveprotsessis rakendame
kaasamist ning tänastele
keskustele täiendava eelarveautonoomia võimaldamist.
2. Seame eesmärgiks saavutada eelarve põhitegevuse
tulemiks kolmandaks tegevusaastaks 16%, et maksimeerida valla laenuvõimekus
investeeringute elluviimiseks.
3. 
V ald ei võta lepingulisi
kohustusi, mille tulemusena
võib osutuda tõenäoliseks
seadusjärgsete piirmäärade
rikkumine.

PLANEERIMINE, EHITUS JA
MAAKORRALDUS
1. K
 oostame kogu valla territooriumi hõlmava uue üldplaneeringu, mis arvestab
piirkondade eripärasid (alustame 2018).
2. Loome Saue linna keskusala visiooni järgmiseks 25
aastaks, kavandades linna
arengusuunad praegusel territooriumil ning laienemise
tänastest piiridest väljapoole
(alustame 2018).
3. Koostame ühiselt naaberomavalitsustega valla liikuvuskava, mis on aluseks

inimeste liikumise (sh ühistranspordi ja kergliikluse)
otstarbekal ja säästlikul planeerimisel.
4. Toetame arendustegevuse
suunamist väljakujunenud
infrastruktuuriga piirkondadesse.

TEED, TRANSPORT JA SIDE
1. E
 hitame koostöös Maanteeametiga ühendustee Saue
linnast Topi ristmiku kaudu
Laagrisse (2018 -2020).
2. Toetame Riisipere-Turba
raudteelõigu rajamist ja rongiliikluse taastamist koostöös
eraettevõtjate ning riigiga ja
Välja elurajooni juurde raudteepeatuse rajamist.
3. Investeerime kergliiklejate
ohutusse, sh toetame jalakäijate tunnelite rajamist ohtlikesse kohtadesse, sh Kotka
tee ja Instituudi tee ristmikule, Pärnu mnt ja Tallinna
ringtee Kanama-Valingu liiklussõlme piirkonda.
4. P arandame äärealade ja
hajakülade seotust lähimate tõmbeke skustega
paremate kergliiklemisvõimaluste loomise kaudu.
Rajame Riisipere aleviku
kergliiklustee ja ühendustee
raudteejaamaga ning Turba
kergliiklustee (2019-2021).
Riigimaantee puhul teeme
koostööd Maanteeametiga
ühtse kergteede võrgustiku
kujundamise eesmärgil.
5. Kaasajastame Pärnasalu ja
Vana-Keila maantee ristmiku
Saue linnas, muutes liiklemise ohutumaks (2021).
Koostame Saue linna probleemsete liikluskohtade
auditi ja projekteerime vajadusel senisest turvalisemad
liikluslahendused.
6. Rekonstrueerime ja haljastame peatänavale kohaselt
Tule tänava (2019–2021).

7. P
 öörame enam tähelepanu
elamispiirkondade, asulate
ning endiste aiandusühistute alade (nt Laitse, Maidla)
ühendusteede ja siseteede
tolmuvabaks ehitamisele.
Ko o s t ame te ehoiukava
(2018), milles seame paika
teede investeeringute prioriteetsuse põhimõtted ning
investeeringute ajakava aastateks 2018–2022.
8. Töötame välja valla ühtse
transpordisüsteemi arengukava ning alus tame
transpordisüsteemi ümberkujundamist täiendava(te)
bussiliini(de) käivitamisega
tagamaa ja keskuse ühendamiseks ning bussi- ja
rongitranspordi paremaks
sidumiseks (alates 2019).
9. Tagame tasuta rongiliikluse
vallaelanikele valla kõikide
rongijaamade vahel (alates
2018 september).
10. Tagame vallaelanikele
tasuta bussisõidu valla
õpilasliinidel.
11. Toetame mõistliku hinnaga
iga inimeseni jõudva valguskaabli infrastruktuuri
rajamist.

TURVALINE ELUKESKKOND,
LOODUS JA KESKKONNAHOID
1. P
 eame oluliseks vähendada
sõltuvust ühest kütteliigist,
toetades asumite kaugküttesüsteemides (eelkõige Saue
linnas) kohalike biokütustega
töötavate ja odavamate tehnoloogiate kasutusele võttu
koostöös erasektoriga.
2. Rajame sobivusel kohalikud
puhastid või loome purgimisvõimaluse (2021). Investeeringutoetuse saamisel
rekonstrueeritakse ühisveeja -kanalisatsioonivõrk esmajärjekorras Turba alevikus ja
Laitse ning Ruila piirkonnas
(ÜVK arengukava kohaselt).
Saku valla eelvoolu valmimisel alustame rahade taotlemist Maidla suvilapiirkonna
ÜVK rajamiseks (2019).
3. Puhastame vallas asuvate
avalike veekogude kaldad
ning ehitame välja puhkealad tiheasulates, kus on
looduslikud eeldused jalutus- ja terviseradade tekkeks (Pääsküla jõgi, Turba
tiik, Allika tiik, Lehetu tiik ja
Maidla paisjärv, Haiba tiik).
Teeme koostööd Kernu paisjärve etapiviisilise puhastamise käivitamiseks ning
kaasrahastuse leidmiseks
(2019–2022).
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eformierakond ja IRL võtsid
uhtimisvastutuse
4. T
 oetame piirkondlike mänguväljakute loomist igas
valla külas ning spordiplatside väljaarendamist või
rekonstrueerimist vähemalt
teenusekeskuse tasandil
(linn, halduskeskused, teenusekeskused).
5. Aitame kaasa naabrivalve
piirkondade tekkele. Tagame
turvapatrullide teenuse jätkumise. Toetame ja väärtustame Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevust Eesti
kaitsevõime tugevdamisel.
Teeme tihedat koostööd
Politsei- ja Piirivalveametiga
ning vabatahtlike päästjatega ja abipolitseinikega.
6. Töötame välja elanikkonnakaitse kontseptsiooni kriisiolukordadeks (2018).
7. Toetame valla korteriühistuid
hoovide korrastamisel ja elukeskkonna parandamisel.

HARIDUS, NOORSOOTÖÖ JA
HUVIHARIDUS
1. T
 agame minimaalselt kõigile
3-aastastele ja vanematele
eelkooliealistele lastele lasteaiakoha kodulähedases
lasteaias.
2. Ehitame Laagri-Veskimöldre
piirkonda uue lasteaedpõhikooli, kasutades selleks
osaliselt EAS-i meetme
rahastust (2019). Ehitame
uue 4-rühmalise Riisipere
lasteaia hoone (2020).
3. Rekonstrueerime Ääsmäe lasteaiahoone ning Saue linna
Midrimaa hoone energiatõhusaks (2019). Ehitame Laitse
Kirsiaia lasteaiamajas valmis
neljanda rühmaruumi (2018).
4. Toetame eralastehoidude toimimist sõimeealistele lastele
teenuse pakkumiseks vallapoolse toetusega vähemalt
280 eurot kuus lapse kohta.
Maksame igale 1,5–7-aastasele koolieelikule, kes ei
käi üheski lasteasutuses,
koduse lapse toetust vähemalt 128 eurot kuus.
5. 
K olme- ja enamalapseliste perede lastele tagame
tasuta lasteaiakoha.
6. Jätkame Ruila, Turba, Kernu
ja Ääsmäe põhikoolide ehitus- ja arendustöid. Ääsmäe
Põhikooli II etapi ehitame
sõltuvalt kaasrahastuse
saamisest ja eelarvelistest
võimalustest kas uue hoonena (praeguse õppekorpuse lammutamisega) või
olemasoleva vana õppekorpuse rekonstrueerimisega
(2019–2021).

7. L
 oome erivajadustega lastele
võimalused hariduse omandamiseks. Lapsekeskse
arengu tagamiseks loome
hariduslike tugiteenuste
üksuse, kus tegutsevad sotsiaalpedagoogid, logopeedid,
nõustajad (2019).
8. Toetame erakoolides õppivaid lapsi läbi erakoolitoetuse, võimaldamaks omandada igal lapsel sobivaimat
ja parimat haridust.
9. Pooldame valla koolides loomingulistes ainetes (kunst,
muusika, kehaline kasvatus)
arvestusliku (mittenumbrilise) hindamise sisseviimist.
10. Jätkame läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi
rajamiseks Saue valda
lähtuvalt Saue valla ning
ministeeriumi vahel sõlmitud kehtivale kokkuleppele
ning haridusvõrgustiku korrastamist aastaks 2023.
Teeme läbirääkimiste jätkamiseks esimesel võimalusel otsuse munitsipaalkooli
gümnaasiumiastme s se
vastuvõtu lõpetamiseks
hiljemalt aastaks 2023,
tingimusel, et selleks ajaks
on piirkonnas tööd alustanud riigigümnaasium.
11. Peame oluliseks võimaldada kodulähedast põhiharidust ning kvaliteetset
g ü m n a a s iu mih a r i du s t
võimalikult paljudele valla
noortele. Toetame selleks
koolijuhtimise võrgustiku
loomist, kuhu kuuluvad
kõikide omavalitsuste
õppeasutuste juhid.
12. Toetame Saue linna muusikakooli baasil muusikalist
eriharidust andva gümnaasiumiharu väljaarendamist
kokkuleppel Haridus- ja
Teadusministeeriumiga
ning läbirääkimiste alustamist selleks pärast punktis
10 nimetatud otsuste tegemist.
13. Toetame Saue Noortekeskuse kujunemist ülevallaliseks noorsootöö võrgustiku
kompetentsikeskuseks.
Igas halduskeskuses on
noorsootöötaja.
14. Pakume kaasaegset tehnika- ja IT-alast haridust
alates lasteaiast ning
toetame kõigis omavalitsuste haridusasutustes
digipädevuste juurutamist
õppekavadesse. Toetame
põhimõtet, et iga põhikooli
juures peavad tegutsema

vähemalt mõned tasuta
huviringid, mille kaudu
tagatakse rahvuskultuuri
jätkusuutlikkus.
15. Toetame Saue linna ja
Laagri munitsipaalhuvikoolide tegevust, laste
õppimist erahuvikoolides
ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides, Saue Muusikakooli ja Muusikaseltsi Nissi
Trollid tegevust.

KULTUUR, SPORT JA VABA
AEG
1. E
 hitame valmis uue spordihoone Saue Gümnaasiumi
hoone juurde ja rekonstrueerime ujula (2018).
2. J ätkame väljakujunenud
kultuuri- ja spordiürituste
toetamist, sh ülevallaline
spordipäev aastal 2018 ning
sportmängude turniirid.
3. Toetame suuremates asumites külakeskuste ja kooskäimise ning eneseharimise
kohtade rajamist vastavalt
arengukavale ning olemasolevate vallale kuuluvate
külamajade korrastamist.
4. Ehitame valmis külakeskusena Ääsmäe Teenusekeskuse ja taotleme raha Hüüru
mõisa rekonstrueerimiseks.
5. Otsime aktiivselt võimalusi
Saue valda kaasaegse kino
rajamiseks.
6. Toetame eakate aktiivset
seltsitegevust, tagame olemasolevate päevakeskuste
töö jätkumise.
7. Tagame valla raamatukogudele piisavad vahendid
kirjanduse, ajalehtede, ajakirjade ja muude teavikute
komplekteerimiseks lähtudes kogukonna huvidest.
8. Kehtestame vallas piirkondliku kogukonnategevuse
järjepidevuse toetamiseks
regulaarse ja läbipaistva
eelarvelise tegevustoetuse
(ühtlustame rahastamissüsteemi) vähemalt teenusekeskuste tasandil (hõlmates
ka Saue linna ja Laagri piirkonna).
9. Aitame kaasa tugeva piirkondliku vabaühenduste
võrgustiku tekkele, aidates
koordineerida ühisprojekte
ning kutsudes kokku vabaühenduste ümarlaua.

SOTSIAALTEENUSED JA TER
VISHOID
1. E
 hitame välja esmatasandi
tervisekeskused (perearstikeskused) Saue linnas ja
Laagris ning loome eeldused

nende baasil mitmekülgsete
avalike teenuste pakkumiseks: apteek, hambaravi,
ämmaemand, koduõendus, füsioteraapiateenused
(2018).
2. Pakume kaasaegseid sotsiaalkortereid ja munitsipaaleluasemeid halduskeskustes. Ehitame valmis
munit sip a alko r te r m aj a
Laagris (2018-2019) ning
võõrandame vabanevad korterid.
3. Tagame sotsiaaltoetuste
maksmise vastavalt ühinemislepingus sätestatule.
4. Toetame Haiba Lastekodu
tegevuse järjepidevust.

ETTEVÕTLUS, TURISM JA
TÖÖHÕIVE
1. L
 oome alustavatele ja väikeettevõtetele Laagris asuvas
vallavalitsuse majas vabanevatesse ruumidesse jagatud
kontori (co-working) kasutamise võimalused.
2. Töötame välja turismistrateegia, kaardistame turismiteenuste pakkujad ja turismiväärtuslikud alad ning
viidastame need. Toetame
valla turismivaldkonna ettevõtete ja asutuste võrgustiku
toimimist.
3. Eelistatult toetame strateegiliselt olulist (nii riiklikul
kui kohalikul tasandil) ning
avalikku huvi arvestavat vastutustundlikku ettevõtlust.
4. Töötame välja alustavate
ettevõtete starditoetuse platvormi, mis toetaks piirkonda
sobiva väikeettevõtluse arengut.

E-TEENUSED JA INFOÜHIS
KOND
1. A
 sjaajamine Saue vallaga
peab olema võimalik, hoolimata kaugusest ja asukohast.
2. Rakendame uusi innovaatilisi IT-lahendusi vastavalt
elanike muutuvatele ja tekkivatele vajadustele (nt koolibussi asukoha reaalajas
jälgimise süsteem).
3. Heade mõtete ja probleemide kirjeldamiseks ning
avalikuks menetlemiseks
juurutame ideekorje rakenduse (2018).
Eeltoodud prioriteetseid tegevussuundi tuleb käsitleda
lahutamatu osana osapoolte
programmilistest seisukohtadest ning ühinemislepingust,
mis jäävad kajastama osapoolte

väärtuspõhiseid seisukohti valla
juhtimisel laiemalt, loetlevad
täiendavad tegevussuunad,
millega tegeletakse vabade
rahaliste vahendite tekkimisel
või muul viisil soodsa olukorra
tekkimisel kavandatu ellu viimiseks ning mis jäävad kehtima
ka pärast käesoleva kokkuleppe
sõlmimist. Järjepidevuse tagamiseks lähtutakse kuni uue
arengukava ja eelarvestrateegia
kehtestamiseni nelja omavalitsuse vastavatest arengudokumentidest.
Osapooled deklareerivad,
et kõik pooled on koalitsioonis
võrdsed partnerid ning oluliste
otsuste tegemisel lähtutakse
osapoolte omavahelistest konsensuslikest kokkulepetest.
Osapooled lähtuvad omavahelises suhtluses üldtunnustatud poliitilise kultuuri põhimõtetest, kolmandate osapooltega
ei peeta läbirääkimisi ilma
koalitsiooni osapooli eelnevalt
informeerimata.
Ametikohtade jaotamise
üheselt mõistetavad põhimõtted või neid täitvate osapoolte
nimelised esindajad volikogus,
vallavalitsuses ning muudel
valitavatel kohtadel, sh volikogu komisjonid, mida käesolev leping ei kajasta, lepitakse
kokku käesoleva lepingu lisas
1 ja 3.
Koalitsioonileppe elluviimisel lähtutakse programmides
kajastatud valla finantsilise
jätkusuutlikkuse põhimõtetest. Eelarveliste võimaluste
puudumisel investeeringud
periodiseeritakse ümber eelarvestrateegia alusel iga-aastaselt. Prioriteetsena viiakse
ellu juba alustatud eelarvestrateegia kohased investeeringud
kõikide omavalitsuste territooriumitel.
Pooled lepivad kokku, et
käesolevast lepingust tulenevad tegevused kajastatakse
ettepanekutena valla arengukava muutmise protsessis.
Käesolev leping sõlmitakse
kolmes eksemplaris.

Muusika ja huviharidus
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Muusikast rõkkas Saare- ja Harjumaa
Juta Ross
Saue Muusikakooli viiuliõpetaja

kõik valmistuvad HKO talvekontserdiks
9. detsembril.
Koos õpetajatega harjutati eraldi
gruppides. Dirigentide Tekla Tappo ja
Imre Rohuväli taktikeppide all said teosed tervikuteks ning kõlasid tund tunnilt
järjest kaunimalt.
Orkestri nooremal koosseisul ja põhi-

orkestril on valmimas toredad kavad,
mis sisaldavad teoseid klassikutelt ja
ka juba tuntud ning alles alustavatelt
Eesti noortelt heliloojatelt. Algav november annab aega lugudele viimase lihvi
andmiseks ja 9. detsembril kell 15 on
kõik huvilised oodatud tasuta kontserdile Vääna Mõisatalli saali.

Foto: erakogu

Sügisene koolivaheaeg on esimene
võimalus alanud hooajal õpitut nautida
ja teistelegi näidata. 20. oktoobril liikusid kuueteistkümnendat korda kogu
vabariigi keelpillipoisid koos õpetajate,
kontsertmeistrite ja vanematega Kuressaarde, et kahel päeval osa saada rahvusvahelisest poiste keelpillifestivalist,
millel osalesid 20.-21.oktoobril lisaks
Eesti keelpillimängijatele poisid Venemaalt ja Soomest.

Saue Muusikakooli esindasid sellel
aastal Mirk Silver Kass, Koit Jõgisman
ja Narvin Aurelius Kass. Kontsertmeistrina oli abiks Saku Muusikakooli klaveriõpetaja Sirje Subbe Tamm. Rõõm
oma lugude õnnestumisest ja teiste
osalejate suurepärastest esitustest
andsid hea motivatsiooni uueks veerandiks.
21.-22. oktoobril kandusid viiulihelid
Harjumaale Keila linna, kus Harjumaa
Keelpilliorkester (HKO) sügislaagrit
pidas. Keila Muusikakooli saalid ja
klassid hõivasid noored mängijad, kes

SAVITUBA PEREDEL
Mirk Silver Kass, Koit Jõgisman ja Narvin Aurelius Kass esindasid muusikakooli rahvusvahelisel
keelpillifestivalil Saaremaal, kaasas kontsertmeister Sirje Subbe Tamm ja õpetaja Juta Ross.

JÕULUKERAAMIKA: KÜÜNLAJALAD,
PIPARKOOGIKAUSID, JÕULUEHTED

SAVITUBA PEREDELE
Saue Huvikeskuse
kunstiklassis
Saue, Nurmesalu 9

juh. Made Kaares
laupäeviti

4., 11.,18. ja 25. novembril
kell 11.00 - 13.00

Osalustasu
peredele 1x 12.- eur

PORTSELANIMAAL
novembris igal kolmapäeval kell 18.30-20
Saue Huvikeskuse kunstiklassis
Tule maali sõbrale jõulukingituseks kruus.
Maalimiseks kasutame pesukindlaid portselanivärve.
Põletus kuni 850 kraadi. Kohapeal on olemas kruusid,
töövahendid ja värvid.
Maalimiseks võib ka oma nõusid kaasa võtta.
Tasu ühe korra eest koos põletusega 6 eurot.
Juhendaja Virve Laan.
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Saue
mälumängu
sarja võitis
Seitse Kadakat
Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja
Saue mälumängusarja neljas ja ühtlasi
finaalvoor toimus 20. oktoobril Saue
Noortekeskuses. Tabeliseis oli enne viimast mängu tasavägine. Kolme mängu
järel olid liidrid Tuukrid, kes olid kogunud 129 punkti. Kahe punktiga jäid
maha Memosa ja Seitse Kadakat.
Viimases neljandas mängus näitasid
kõige paremat minekut Kettavennad
(Valdis Toomast, Gunnar Ersto, Jaanus Sootla ja Andres Laisk), kes kogusid 44 punkti. 42 punktiga järgnesid
Seitse Kadakat (Andres Kuningas,
Tuuli Kuningas, Rasmus Kuningas ja
Evelyn Rosenberg) ning 40 punktiga
Memosa (Villu Liiv, Ulvi Urgard, Margit Ots ja Kelli Kõluvere). Võrdselt 39
punkti kogusid Tuukrid ja Saue Segakoor.
Mängu lõpp kujunes eriti pingeliseks
just üldarvestuse seisukohalt. Enne viimaseid voore lahutas kolme paremat
võistkonda vaid üks punkt.
Kõige rohkem õnnestus viimases
voorus punkte saada Seitsmel Kadakal.
See tagas üldarvestuses 169 punktiga

Üldarvestuse kolm paremat: Memosa, Seitse Kadakat ja Tuukrid.

sarja üldvõidu ja esikohakarikad. Tuukrid (Rinaldo Liina, Erkki Kasenurm, Imre
Vallik ja Olle Kask) jäid maha ühe ning
Memosa kahe punktiga. Esikolmikule
järgnesid Kettavennad (158 punkti),
Saue Segakoor (155 punkti) ja Kohe
Mõtlen (142 punkti).
Kokku osales sarjas 23 võistkonda.
Mälumängusarja korraldasid MTÜ Sinimustvalge Saue ja Andrese Mälumängud ning toetasid Saue Linnavalitsus,
Saue Noortekeskus ja OÜ Cum Laude
Kirjastus.
Korraldajad tänavad kõiki mälumängureid põneva hooaja eest. Uuega
alustame juba 17. novembril. Plaanide
kohaselt tuleb viis vooru. Jälgige informatsiooni!

Fotod: Andres Kaarmann

Mälumäng osutus populaarseks, esimesest
hooajast võttis osa 23 võistkonda

Vanem põlvkond
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Kirikupäevade külalised
lõid kaasa heakorratöödel
Anu Väliaho
Keila koguduse diakon

Foto: mööda läinud koolipoiss

Hõimupäevad ja Keila kirikupäevad tõid
Sauele palju külalisi Eestist ja välismaalt. Nad külastasid kooli ja päevakeskust. Esimeses löödi tantsu ja lauldi, teises valmisid koos maridega potipirukad.
Kirikupäevade külalised lõid käed
külge ka Saue linna heakorratöödel

ning riisusid üheskoos sügislehed Saue
vabakiriku ja mälestuskivi ümbrusest.
Nad osalesid vabakiriku palvetunnis ja
luterlikul jumalateenistusel Saue päevakeskuse saalis.
Igal pühapäeval kell 13 on päevakeskuse saalis Kütise 4 armulauaga jumalateenistused ja neljapäeva õhtul kell
18 piiblitunnid. Koguduse tööd Sauel
korraldab EELK Keila Miikaeli kogudus.

Lasteaial olid kaasas kollased lõbusad mesilased, kellele tuli programm sisse sööta ja siis
mesilane vastavalt programmeeritud ülesandele teele saata. 
Foto: Helgi Vaher

Potipirukad, mälumäng
ja lõbusad mesilased
Saue Päevakeskus
Päevakeskuse aasta üks tegusamatest
nädalatest, elukestva õppe nädal 16.21. oktoobril on selleks korraks jälle
möödas.

Nädal algas terviseteemalise loen
guga
Kui muidu meie eakad terviseteemalisi loenguid ei armasta, siis seekordne
osutus meeldivaks erandiks. Tundub,
et liigesehaigused on siinsete eakate
seas nii popid, et Anu Teske loeng tõi
ootamatult palju huvilisi kohale.

Teisipäevane ettevõtmine kujunes
rahvarohkeks
Marid Zhanna Toht ja Anna Mishina
õpetasid hõimupäevade tuules mari
potipirukaid tegema. Lisaks päevakeskuse huvilistele oli ka korralik abivägi
Marimaalt kohal. Pirukaid tuli palju,
eri sorti ja kõik said otsa.
Taaskord oli jutuks kokanduse
klubi asutamine päevakeskuses. Ehk
jõuame klubi moodustamisel nüüd
tegudeni ja äkki leidub meie eakate
seas keegi, kes tahaks seda vedama
hakata. Kui leidub, andke endast
teada.

Kolmapäev tõi mälumängu
Agar mälumängu võistkondade moodustamine läks lahti juba pea kuu
aega varem. Kuigi võistkondi oli loodetust natuke vähem, olid pärjatud
esikoha omanikud õnnelikud ja väärisid tunnustust.
Esimene koht läks näiteringi võistkonnale, teist ja kolmandat jagasid
Rukkilill ning Qigong.
Andres Kaarmanni koostatud
küsimused on siiani päevakeskuses
aktuaalsed ja nendega käiakse hoolega tutvumas. Mälumängu korraldaja
andis ka lubaduse, et nii heasse seltskonda on ta alati nõus uuesti tulema.

Munad õpetasid kanu
Neljapäev oli tõsine päev: ei juhtu ja
alati, et munad õpetavad kana. Midrimaa lasteaia seltskond oli aegsasti

kohal ja päevakeskuse „kanad“ asusid
jõukohaste ülesannetega programmeerima. Alustati ikka kõige madalamast
tasemest.
Lasteaial olid kaasas kollased lõbusad mesilased, kellele tuli programm
sisse sööta ja siis mesilane vastavalt
programmeeritud ülesandele teele
saata.
Kõik ei osutunud sugugi nii lihtsaks, kui esmapilgul arvata võiks.
Lisaks mesilaste programmeerimisele
tuli ka programm välja mõelda. Mõned
eriti terased algajad programmeerijad
said isegi sellega juba hakkama, et
mesilane tagurpidi kõndis.
Tundub, et lasteaia lastelt oleks
meil veel oi kui palju õppida. Et asi
liiga ühekülgseks ei muutuks ja päevakeskuse rahvas ka ennast tähtsana
tunda saaks, algasid läbirääkimised
teemal, kuidas lastele kangastelgi
tutvustada.

Reede algas kepikõnniga
Kepikõnnil on heaks tavaks, et sihtpunktis ootab „klaver põõsas“. Enamasti on see „klaver“ ikka kõhtu
täitnud. Sel korral juhtus nii, et täis
ei saanud mitte ainult kõht, vaid avardus ka maailmapilt ja teadmised Saue
ettevõtetest.
Päevakeskus oli saavutanud kokkuleppe, et Läntmänneni külmutatud
pagaritoodete tehas tutvustab end.
Veetsime seal tõhusa tunnikese ja
kohtasime tuttavaidki.
Kohvilaud Läntmänneni saiakestega kujunes nii magusaks, et tuli
järgmist ettevõtmist meelde tuletada
ja kiirkõnnil tagasi päevakeskusesse
liikuda.
Margit Otsa lahkel soovitusel ja
juhatusel oli meil külas Saue Gümnaasiumi erivajadustega laste õpetaja
Katrin Kõrvas. Tahaks väga loota, et
meie inimesed vaatavad nüüd mõistvamal pilgul enda ümber. Selle asemel, et hukka mõista, on alati kasulikum püüda mõista.
Aitäh Anu Teske, Anna Mishina,
Zhanna Toht, Andres Kaarmann, Mall
Heinla, Katrin Kõrvas ja Margit Ots.

Kirikupäevade külalised lõid käed külge Saue linna heakorrastusel. Pildil on Joonas, Milla, Liisa,
Henna, Alina, Tapio, Marja-Sisko, Liisa, Kirsi ja Kirsti Soomest, Marat, Jevgenia ja Malvina Udmurtiast, Ksenija Marimaalt ja Fail Tatarimaalt, aga ka Aino Tartust, Valdur Palamuselt ja Anu Sauelt

Sügistalv Saue Päevakeskuses
◊ 7. novembril kell 10 Saue Invaühingu
koosolek.
◊ 9. novembril kell 13 reisiklubi.
Rumeenia.
◊ 15. novembril kell 16 lõunamuusika
kontserdi „Läänemeremaade hällilaulud“ külastus. Vajalik registreerimine. Pileti eest 5 eurot maksta
linnavalitsuse kassasse, märgusõna
„lõunakontsert“.
◊ 16. novembril kell 13 raamatuklubi.
◊ 21. novembril kell 11 Saue Noortekeskuses eakate sünnipäevapidu
neile, kel aastaid 65 ja enam ning
sünnipäev oktoobris, novembris või
detsembris.
◊ 25. novembril osaleb Saue Päevakeskuse näitering Padisel teatripäeval.
◊ 28. novembril külastab Saue Päevakeskuse aktiiv Vilde muuseumis näitust „Kohvist viidud“ koos kohalike
giididega.
◊ 5. detsembril kell 11-13 kohtumispidu
Vanamõisa seltsimaja memme-taadi
klubiga. Esinevad Saue Päevakeskuse ringid ja vaatame koos pilte
kohtumisest aastal 2009. Pidu toi-

◊

◊

◊

◊

mub Saue Noortekeskuses.
6. detsembril kell 11.15 väljasõit Saue
Kaubakeskuse eest Ruunaveresse.
Kell 12 jõuame Ruunavere Postimõisa, kus meid võtab vastu lahke
pererahvas. Peremees tutvustab
mõisa ja selle lähipiirkonna ajalugu.
Meelelahutuseks Kuningunde rahvalikud pillilood ja laulud ning pillide
tutvustused. Kell 12.30 -14.30
jõululõuna koos meelelahutusprogrammiga. Täpsem teave kodulehel.
Vajalik registreerimine. Miinimum
inimeste arv, et ettevõtmine saaks
toimuda, on 36. Hind täpsustamisel.
20. detsembril kell 13 esineb Saue
Päevakeskuse näitering Põltsamaa
Hooldekodus.
28. detsembril kell 14 eakate aastalõpupidu neile, kel aastaid 70 ja
enam. Osalejatel palume kindlasti
registreerida.
17. veebruaril väljasõit Saue Kaubakeskuse eest kell 12 Rakvere teatrisse „Lendas üle käopesa“ vaatama.
Vajalik registreerimine. Hind täpsustamisel.

21. novembril kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

neile, kel sünnipäev oktoobris, novembris, detsembris
ja aastaid 65 või enam.
Registreerumine päevakeskuses.
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KUULUTUSED

Tel 58033448, Ain.

Teenused

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime.
Tel 5079362.

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.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja puude
hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. SOODSAD
HINNAD. Telefon 5220321,
www.arbormen.ee.
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad
ja vardahoidjad e-poest www.
lipuvabrik.ee. Kaup kätte 24
tunni / 1 tööpäevaga!
Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.

Teated ja reklaam
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Korstnapühkimine ja kivikorstnate ladumine. Litsentseeritud
firma. Tel 54616929. www.
kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.
Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid, radiaatorid, jalgrattad, arvutid jm). Tel
55541036.

fon 58190200, e-posti aadress
Rain30@hot.ee.
Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku. Võib olla
remonti vajav, pakkuda võib ka
Vene autot. Tel 56298239.

Müün
Müüa toored küttepuud: lepp
33€/rm, sanglepp 36€/rm, haab
36€/rm, kask 39€/rm, saar 39€/
rm. Kogus alates 7 rm, transport
hinna sees. Tel 55518498.

Üldehitus, siseviimistlus, väiksemad remonttööd 56293653.

Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.

Pere ostab nõukogudeaegseid
lauanõusid ja lillevaase. Telefon
58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.

Soovin osta kiiresti sõiduauto,
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ka ilma ülevaatuseta. Tele-

Hansadoor OÜ mälestab
pikaaegset koostööpartnerit
REIN NIGGULIST
ja avaldab sügavat kaastunnet
lahkunu lähedastele.

Mälestades sügavas leinas
head sõpra
PEETER PAHKI
16.03.1943-19.10.2017
Südamlik kaastunne Lainele,
lastele Tarmole ja Terjele peredega
ning kõigile lähedastele.
sõber Peep

Keila, Saue, Ääsmäe, Vääna vmt
piirkonnas. Võib olla kehvas seisukorras. Oodatud kõik pakkumised! 5150573, ahto.reiska@
ttu.ee.

Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! Tellimusi
võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja lisainfo saamiseks
helistage tel 58652190.

Ostan Sauele uuema maja. Telefon 55520120.

Müüa mett 7,50 eur/kg. Kojutoomine Sauel tasuta. Tellimine e-mailil arusauna@gmail.
com; kodulehel www.facebook.
com/arusaunamesindustalu; tel
53410200.

Kinnisvara

Plaatimine ja siseviimistlus tööd
58773387.

Ostan

Müüa ümarat ja kandilist puitbriketti, pelleteid, sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis.
Transport Sauele tasuta. Tel
53593615, www.keilabrikett.ee.

Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
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.

Külm sügistuul võttis Sul käest,
viis sinna, kust tagasi ei tulda...
Mälestame kauaaegset naabrit
PEETER PAHKI
Avaldame südamlikku kaastunnet
abikaasale ja lastele perekondadega.
Naabripered Aadli ja Hammer

LEIDA VENTSEL
29.10.1922-19.08.1999
Kallist ema, vanaema ja
vanavanaema
mälestavad ja meenutavad
tänutundes
95. sünniaastapäeval poeg Peep
ning
poja lapsed Raili ja Reimo
peredega.

Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel.
56675000.
Lastega pere otsib kiiresti elamiseks talukohta või kinnistut

Avaldame kaastunnet
Vahur Utnole ja Olev Utnole peredega
nende isa
SULEV UTNO
surma puhul.
20.05.1928-24.10.2017
Mälestab Saue Kristlik Vabakogudus.

Pakun tööd
Otsime koristajat / puhastusteenindajat Sauele. Töö toimub
suvel 2 korda nädalas ja talvel
5 korda nädalas. Kuutasu suvel
120 eurot netos, talvel 175 eurot
netos. Tööülesanneteks siseruumide ja väliterritooriumi korrashoid. Tööpakkumisega on kiire!
Võta julgelt lisainfoks ühendust!
Kontakt Mihhail, tel 55579192;
e-mail mihhail@luxpuhastus.ee.
Firma pakub tööd metalli sorteerija-transporttöölisele. Töökoht
asub Tutermaal Harku vallas.
Info tel 5015433, raul@metanex.ee. Tööle asumine koheselt.
Pakume Keilas tööd ehitajale.
Projektipõhine kuni märts 2018.
Üldehitus- ja viimistlustööd. CV
saata: info@viimistlusehitus.ee.
Lisainfo 5027214.

Jumalateenistused
novembris Saue
kirikus
Kui ma olen läinud ja teile
aseme valmistanud, tulen
ma jälle tagasi ja võtan teid
enese juurde. Jh 14:3

5. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga
teenivad Piret Kuld ja Liis
Kurm. Piibli teksti loeb Liis
Kurm.

12. november kell 13
Isadepäev. Teenistust juhatab Vahur Utno, jutlustab
Janek Puusepp. Piibli teksti
loeb Evi Tatarlõ.

19. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Muusikaga teenib Saue koguduse
naisansambel. Piibli teksti
loeb Liia Lumilaid.

26. november kell 13

Saue linna ettevõte pakub tööd autopesijale

Ootame Sind oma meeskonda, kui oled

• hoolas, õpihimuline, eelneva kogemusega, sõbralik, uutest väljakutsetest huvitatud.
Võimalik ka väljaõppe kohapeal.
Palk alates 650.- eurot neto + läbimüük.

Tööülesanded on
•
•

sõiduautode, maasturite, pakibusside sise- ja välipesu;
vahatamine, poleerimine, keemiline pesu, mootorite pesu.

HELIA SERVICE OÜ
E-posti aadress info@heliaservice.ee

Keskuse 4, Saue
Telefon 513 5209, 514 4209

www.saue autoteenindus.ee

Surnute mälestamise püha.
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Muusikaga teenib Saue koguduse
noorte ansambel. Piibli
teksti loeb Marika MaleinVaiklo.

Palve- ja osadustund igal
kolmapäeval kell 18.

Teated ja reklaam
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 50 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule tööle Saku, Pääsküla või uude avatavasse
Laagri Selverisse

•
•
•
•
•
•

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS
SAALITEENINDAJAKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS
TRANSPORTTÖÖLISEKS

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

