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Saue vallavalitsus vasakult: Andres Kaarmann, Riho Johanson, Andres Laisk, Kalle Pungas, Toomas Artma, Eva Puusta ja Peedo Kessel. 

Foto: Sirje Piirsoo

Uus vallavalitsus alustas tööd
Saue Sõna
Saue Vallavolikogu valis 2.
novembri õhtul 20 poolthäälega Saue vallavanemaks Andres Laisa. Volikogu istungil
osales 26 volinikku 27-st.
Vastne vallavanem sõnas
valituks osutudes, et tal on
olnud ainulaadne võimalus
oma eelmisel ametiperioodil
volikogu tugeval toetusel olla
Saue valla ühinemise eestvedaja ja ideoloog.
„Täna, kui uus Saue vald
on sündinud, tundub see loomulik jätk, et mulle antakse
võimalus vastutada ja ellu
viia päriselt see, mis paberi
peal praegu kirjas. Loodan
selle juures ka uue volikogu
tugevale toetusele ja kaasa
töötamisele - arusaamisele, et
rallit sõidetakse meeskonnas,
aga pilooti tuleb usaldada.

Saue Sõna nr 21 (497)
17. november 2017

Eesseisvad kiiruskatsed on
kui asfaldilt mägisele kruusateele suundumine, aga usun,
et õiget tempot valides oleme
kõik koos poodiumil“, kutsus
Andres Laisk volikogu kaasa
töötama ja usaldama.

8. novembri istungil nimetas
vallavolikogu ametisse val
lavalitsuse
Vallavalitsus asub juhtima
kõiki nelja ühinenud omavalitsust: Kernu, Nissi ja Saue
valda ning Saue linna. Saue
Linnavalitsus kui ametiasutus
lõpetab tegevuse 31. detsembril 2017, nagu ka ühinenud
valdade vallavalitsused kui
ametiasutused.
Valla täitevorgan Saue vallavalitsus on kaheksaliikmeline,
sellesse kuuluvad vallavanem,
kolm palgalist vallavalitsuse
liiget, kelle ametinimetus on

Andres Laisk oli Saue vallavanemana ametis aastatel 20092013 ning 2013-2017. IRL-i kuulub aastast 2014.
Ta on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat. Magistrikraadi omandas Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi
erialal. Juhtimises ja panganduses täiendas ta end School of
Economics`i juures Stockholmis.
Enne vallavanemaks valimist 2009 töötas Andres Laisk
Tallinna väärtpaberibörsil, rahandusministeeriumis ja finantsinspektsioonis.
Ta on CEMR-i (Council of European Municipalities and
Regions) poliitikakomitee liige - esindab Euroopa tasandil Eesti
omavalitsusi Eesti Maaomavalitsuste Liidu nimel. Ta on Nelja
Valla Kogu juhatuse liige ja viimased neli aastat Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) revisjonikomisjoni esimees.
2014. aastal tunnustas HOL Andres Laiska tiitliga „Suur
Holmer“.
abivallavanem, ja neli vallavalitsuse liiget.
Vallavalitsust juhib vallavanem Andres Laisk, selle
koosseisu kuuluvad abivallavanemad Kalle Pungas, Riho
Johanson ja Andres Kaarmann

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

ning vallavalitsuse liikmed
Peedo Kessel, Toomas Artma
ja Eva Puusta.
Kaheksas vallavalitsuse liige
on Rein Riga, kuid tema jäi 8.
novembril ametisse nimetamata, kuna välislähetuse tõttu

Kujundus: loovbüroo Kuldne Lammas
Trükk: AS Printall

ei õnnestunud talt kirjalikku
nõusolekut saada, nagu seadus
ette näeb.
Abivallavanemate vastutusvaldkonnad ei olnud veel lehe
trükki mineku ajaks täpselt
kokku lepitud, kuid lühidalt
kirjeldatuna vastutab Kalle
Pungas ehituse, planeerimise,
maakorralduse ja tugiteenuste,
Andres Kaarmann hariduse,
sotsiaali ja kultuuri ning Riho
Johanson teenuste, kontorivõrgu ja arenduse eest.
Neli vallavalitsuse liiget on
valitud põhimõttel, et nad esindavad regionaalse tasakaalu
eesmargil ühinenud piirkondi
väljastpoolt keskust.
Eva Puusta ja Peedo Kessel
asuvad 2018. aasta algusest
juhtima ka piirkondlikke halduskeskuseid. Toomas Artma
esindab vallavalitsuses Laagri
piirkonda.

Kojukanne: AS Express Post
Järgmine number: 1. detsember
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Jõekääru pargis rõõmustab
jänesepere hiiglasliku porgandi üle
Sirje Piirsoo

MOMU asubTurbas vanas Ellamaa elektrijaamas. 

Saue Sõna

Korduskasuta ja paranda –
anna asjadele uus elu

Saue kaubakeskuse parklas
on 18. novembril kell 11-15
MTÜ Uuskasutuskeskus kaubik (pildil), et koguda elanikelt
kodumajapidamises üle jäänud veel kasutuskõlblikke ja
puhtaid esemeid, nagu riided,
raamatud, nõud, mänguasjad,
väiksem kodutehnika jms.
Täpsem loetelu ja see, kuidas MTÜ Uuskasutuskeskus
toimib, kuhu ja kuidas esemeid
ära anda, kui kaubikut Sauele
parasjagu ei tule, on saadaval
veebilehel uuskasutuskeskus.ee.

Mida Uuskasutuskeskus
vastu ei võta?
Need asjad on prügi, vii need
jäätmejaama: mustad ja katkised asjad, kasutatud patareid,

Foto: MTÜ Uuskasutuskeskus

Annika Altmäe
MTÜ Uuskasutuskeskus
turundusjuht

vanad värvained, ehitusjäätmed, metalliromu, töötlemata
puit, plastid, sorditud kivid ja
betoon, paber ja papp, biolagunevad jäätmed, sõiduauto
rehvid, katkised elektri- ja
elektroonikaseadmed, pakendid, lehtklaas ja muud ohtlikud
jäätmed.
Üleeuroopaline jäätmetekke
vähendamise nädal 18.-26.
novembrini toimub nime all
„Korduskasuta ja paranda anna asjadele uus elu!”.

Foto: MOMU

Kaks Harjumaa aasta
tegija tiitlit Saue valda
Foto: Sirje Piirsoo

Mardipäevaeelse 9. novembri
pärastlõunal paigaldas skulptor
Tauno Kangro oma meeskonnaga Laagrisse Jõekääru pargi
kelgumäe otsa skulptuuri „Suur
saak“, mis kujutab jänesepere
rõõmustamas hiiglasliku porgandi üle.
Skulptuuri transpordil ja
paigaldamisel oli Tauno Kangro
sõnul suureks abiks Saue linna
ettevõte OÜ Erato eesotsas
Olev Lemnitsaga.
Maamärk või mitte Laagri
jaoks, kuid autori enda sõnul
peabki elus väikese kiiksuga
asju olema. See skulptuur kiiksuga või mitte - sobib aga
mänguväljaku kõrvale kelgumäe
otsa väiksemaid ja suuremaid
pargikülastajaid ning möödujaid
rõõmustama väga hästi.

8-liikmeline žürii valis Laagri
maamärgi ideekonkursile saadetud kaheksa kavandi hulgast
välja Tauno Kangro skulptuuri
„Suur saak“ tänavu suvel. Miks
just nii otsustati ja kes žüriisse
kuulusid, saab lugeda juulikuisest vallalehest aadressil http://
sauevald.ee/2017-lehed.
Unistada võib ja peabki
suurelt. Ehk juhtub nii, et
meenutamaks Saue linna
legendaarset jaamaülemat,
kes Tauno Kangro mäletamist
mööda ronge vastu võttis ja
teele saatis, kaasas lammas,
saab Saue linngi oma kiiksuga
skulptuuri tänavu avatud raudteepeatuse rajajate mälestuskivi lähedusse. Ideekavandi
esitas Tauno Kangro linnavalitsusele paar-kolm aastat
tagasi. Hetkel on see vaka all
olnud.

2017. aastal laekus Harjumaa
aasta tegija konkursile tublimate tunnustamiseks kuues
kategoorias 76 ettepanekut.
Hindamiskomisjoni ühise
otsusena tunnistati Harjumaa
aasta ettevõtteks Ensto Ensek
AS (Keila linn), aasta väikeettevõtteks Alleks Ehitus OÜ
(Raasiku vald), aasta kodanikuühenduseks MTÜ Lootuse
Küla (Kernu vald), aasta toetajaks Indrek Migur (Keila vald),
aasta sädeinimeseks Kaisa
Linno (Kuusalu vald) ja aasta
tegu 2017 on Eesti mootorispordi muuseum Momu (Nissi
vald).
Kandidaatide tänamine
ja tunnustuste üleandmine
toimub 23. novembril Kiisa
rahvamajas.
Harjumaa aasta tegija on
konkurss, mille raames Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus,
Harju Maavalitsus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit ja Kodukant Harjumaa tunnustavad
silmapaistvaid tegusid Harjumaal ning inimesi, kodanikuühendusi ja ettevõtteid, kes
on panustanud maakonna
arengusse. Lisaks koostööpartneritele osalesid aasta
tegijate valikul aasta tegijad
2016.

Eesti mootorispordi muuseum MOMU on ainulaadne kooslus
ajaloolisest hoonest ja maailmas haruldasest võidusõidutehnika ekspositsioonist.
Turbas vanas Ellamaa elektrijaamas võtab selle aasta juunikuust külastajaid vastu Eesti mootorispordi muuseum, kus
lisaks legendaarsetele Estonia vormelautodele saab näha veel
sadakonda võidusõiduautot ja -mootorratast. Muuseumi juht
ja rajaja on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu
(AMTEL) tegevjuht Arno Sillat. Muuseum on valminud vaid
AMTEL-i liikmete ja erainvestorite toel.
Mootorispordi muuseumi valduses on mitukümmend tuhat
eksponaati. Külastajate pilku haaravad kindlasti legendaarsed
Estonia vormelid, aga ka võidusõiduks kohandatud Ladad.
Muuseumis saavad külastajad kõiki masinaid oma käega katsuda, mõnelegi sisse istuda.
Peale võidusõiduautode on väljas tänapäevane ja aastakümnetetagune võistlusvarustus.
Ellamaa elektrijaama meenutavad vanaaegne elektrigeneraatori korpus ja osa elektrijaamas olnud seadmetest. Eraldi
väljapanek on pühendatud hoone arhitekti Aleksander Vladovski elule ja loomingule ning Ellamaa elektrijaama hoone
ajaloole. Anu Jõulu

Eesti
mootorispordi
muuseum MOMU
◊ www.momu.ee
◊ Tööstuse 3, Turba
◊ telefon 5347 4072
Konkursi läbiviimist toetavad
Saku vallavalitsus, Kultuurkapital, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium ja
Euroopa Regionaalarengu Fond.

Arno Sillat koos Estonia võidusõiduvormelitega. 

Harjumaa Aasta tegijaid on
tunnustatud aastast 2003,
erinevates kategooriates on
kokku välja antud 72 tunnustust.
Täpsem info: https://www.
heak.ee /harjumaa -aasta tegija/.
Eesti mootorispordi muuseum MOMU sai võidu ka
konkursil „Põhja-Eesti parimad turismiarendajad 2017“
kategoorias aasta turismiprojekt.

Foto: Anu Jõulu
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Saue
Valla
volikogu
Volikogu esimees Harry
Pajundi, Eesti Reformi
erakond, Saue linn

Volikogu aseesimees Valdis Toomast, IRL,
Saue linn

Volikogu aseesimees
Eero Kaljuste, valimisliit
Koostöö - Meie vald, Vanamõisa küla, Saue vald

Jaanus Kallion, valimisliit
Koostöö - Meie vald, Ääsmäe küla, Saue vald

Tiia Rosenberg, valimisliit
Koostöö - Meie vald, Muusika küla, Kernu vald

Nils Joonas Põldme,
valimisliit Koostöö Meie vald, Saue linn

Enn Karu, valimisliit Koostöö - Meie vald, Muusika
küla, Kernu vald

Tormi Tabor, valimisliit
Koostöö - Meie vald, Koidu
küla, Saue vald

Diana Poudel, valimisliit
Koostöö - Meie vald,
Laagri alevik, Saue vald

Aavo Sõrmus, valimisliit
Koostöö - Meie vald,
Laagri alevik, Saue vald

Einar Alliksaar, valimisliit
Koostöö - Meie vald, Kaasiku küla, Kernu vald

Maris Zernand-Vilson,
valimisliit Koostöö - Meie
vald, Valingu küla,
Saue vald

Kuldar Paju, valimisliit
Koostöö - Meie vald,
Haiba, Kernu vald

Ahto Oja (asendusliige),
valimisliit Koostöö - Meie
vald, Ääsmäe küla,
Saue vald

Jaanika Käärst (asendusliige), valimisliit Koostöö
- Meie vald, Saue linn

Madis Milling, Eesti Reformierakond, Saue linn

Tiit Isop, Eesti Reformierakond, Saue linn

Kaire Sildnik, Eesti Reformierakond, Saue linn

Kristo Kokk (asendusliige),
Eesti Reformierakond,
Saue linn

Toomas Vitsut, Eesti Keskerakond, Muusika küla,
Kernu vald

Juhan Särgava, Eesti
Keskerakond, Lehetu küla,
Nissi vald

Valeri Alba, Eesti Keskerakond, Laagri alevik,
Saue vald

Kaido Katalsepp, IRL,
Turba, Nissi vald

Virko Raagmets (asendusliige), IRL, Saue linn

Henn Põlluaas, EKRE,
Saue linn

Tõnu Urva, EKRE,
Saue linn

Mihhail Jallajas, valimisliit
Meie, Vilumäe küla,
Nissi vald

Saue Vallavolikogu alatised komisjonid
REVISJONIKOMISJON
Esimees
◊ Mihhail Jallajas
Aseesimees
◊ Kaido Katalsepp
Liige
◊ Diana Poudel
Revisjonikomisjoni tegevusvaldkond, pädevus ja töökord
on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja
Saue valla põhimääruses.

MAJANDUS- JA EELARVEKO
MISJON
Esimees
◊ Aavo Sõrmus
Aseesimees
◊ Juhan Särgava
Liikmed
◊ Eero Kaljuste
◊ Harry Pajundi
◊ Kristo Kokk
◊ Mart Jesse
◊ Mati Riimaa
◊ Risto Kiilberg
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla eelarvet,
rahandust, vallavara, majandust, arengukava ning muud
eelarvelist planeerimist puudutavad küsimused. Komisjoni
eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht volikogule
oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste
kohta.

MAA- JA PLANEERINGUTE
KOMISJON
Esimees
◊ Tormi Tabor

Aseesimees
◊ Eero Kaljuste
Liikmed
◊ Ahto Oja
◊ Kaido Katalsepp
◊ Raido Ingerainen
◊ Sulo Muldia
◊ Tiit Isop
◊ Tõnu Urva
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla maakorraldust ja -kasutust, ehitustegevust ja ruumilist planeerimist
puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht volikogule
oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste
kohta.

ELUKESKKONNAKOMISJON
Esimees
◊ Einar Alliksaar
Aseesimees
◊ Madis Milling
Liikmed
◊ Ahto Oja
◊ Allan Muuk
◊ Arnold Õispuu
◊ Erki Kuld
◊ Villu Mättik
◊ Valeri Alba
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla heakorda,
avalikku korda ja turvalisust,
jäätmehooldust, ühistransporti, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, valla teede ja
linnatänavate korrashoidu ning
muud keskkonda puudutavad
küsimused. Komisjoni ees-

märgiks on töötada läbi ning
anda seisukoht volikogule oma
tegevusvaldkonda puudutavate
eelnõude ja küsimuste kohta.

HARIDUSKOMISJON
Esimees
◊ Jaanus Kallion
Aseesimees
◊ Tiia Rosenberg
Liikmed
◊ Katrin Õisma
◊ Andres Pajula
◊ Anne Teetamm
◊ Signe Laar
◊ Kaire Sildnik
◊ Diana Poudel
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla haridusasutuste töökorraldust, noorsootööd, huviharidust ning
haridusliku erivajadusega noori
puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht volikogule
oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste
kohta.

KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖ
KOMISJON
Esimees
◊ Tiia Rosenberg
Aseesimees
◊ Nils Joonas Põldme
Liikmed
◊ Jaanika Käärst
◊ Alar Ruut
◊ Erik-Hannes Matsina
◊ Monika Liiv
◊ Tõnu Urva
◊ Kristjan Kongo

Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla kultuuritegevust ja noorsootööd puudutavad küsimused, sh kultuuriasutuste ja noortekeskuste töö
korraldamine ning külaseltside,
mittetulundussektori ja kodanikuinitsiatiivi tegevuse ning
finantseerimise koordineerimine. Komisjoni eesmärgiks
on töötada läbi ning anda
seisukoht volikogule oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste kohta.

SPORDIKOMISJON
Esimees
◊ Kuldar Paju
Aseesimees
◊ Valdis Toomast
Liikmed
◊ Ain Karutoom
◊ Tiit Isop
◊ Kristo Kokk
◊ Andrus Oruste
◊ Nils Joonas Põldme
◊ Indrek Tiidemann
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla spordi ja
terviseedendamise toetamist
ja arendamist puudutavad
küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning
anda seisukoht volikogule oma
tegevusvaldkonda puudutavate
eelnõude ja küsimuste kohta.

SOTSIAALKOMISJON
Esimees
◊ Maris Zernand-Vilson
Aseesimees
◊ Kaire Sildnik

Liikmed
◊ Annely Seer
◊ Diana Ingerainen
◊ Marelle Erlenheim
◊ Velve Tuuling
◊ Aavo Sõrmus
◊ Eero Kaljuste
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad Saue valla sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite,
laste ja erivajadustega isikute
hoolekannet, lastekaitset ning
muud sotsiaaltööd puudutavad
küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi ning
anda seisukoht volikogule oma
tegevusvaldkonda puudutavate
eelnõude ja küsimuste kohta.

KOGUKONDADE KOMISJON
Esimees
◊ Diana Poudel
Aseesimees
◊ Enn Karu
Liikmed
◊ Andre Promet
◊ Janek Hamidžanov
◊ Margus Reintam
◊ Mihhail Jallajas
◊ Tiina Tint
◊ Virko Raagmets
Komisjoni tegevusvaldkonda
kuuluvad kogukondade omaalgatused, valla piirkondade võrgustikutöö kujundamine ning
piirkondade ülest ühistegevust
puudutavad küsimused. Komisjoni eesmärgiks on töötada läbi
ning anda seisukoht volikogule
oma tegevusvaldkonda puudutavate eelnõude ja küsimuste
kohta.

Vallaelu

Saue Sõna 17. november 2017

4

Ülevaade Saue Linnavalitsuse istungist
Sirje Piirsoo
Saue Linnavalitsuse viimane istung toimus 7.
novembril, päevakorras oli 17 küsimust.

Saue Linnavalitsus
◊ Kinnitas Vana-Keila mnt 15 üksikelamu ja
AS-i Eesti Raudtee raudteerajatiste projekteerimistingimused.
◊ Väljastas kasutusloa Uusaru põik 4 üksikelamule.
◊ Kandis kahe isiku aadressi Saue valla täpsusega rahvastikuregistrisse.
◊ Pikendas Saue linnale kuuluva eluruumi üürilepingut kuni 31. detsembrini 2018.
◊ Andis OÜ-le Saue Spordirajatised üle spordihoone ehitamiseks vajalikud dokumendid ja
rahalised vahendid summas 1 975 075 eurot.
◊ Muutis Saue Linnavalitsuse kui ametiasutuse
koosseisu ja moodustas kantselei struktuuri
vastuvõtusekretäri ametikoha alates 15.
novembrist 2017.
◊ Otsustas hüvitada nelja puudega lapse sotsiaaltranspordi-, lapsehoiu- ja psühholoogiteenuse riigieelarve toetusfondist.
◊ Otsustas maksta perele erandkorras eralasteasutuse toetust.
◊ Määras hooldaja puudega isikule.
◊ Kinnitas Saue Muusikakooli hoolekogu järgmi-

◊

◊

◊

◊

◊

ses koosseisus: õppe- ja kasvatustegevusega
seotud koolitöötajate esindaja Ulvi Kanter,
lastevanemate esindajad Tiit Isop ja Andrus
Oruste, linnavalitsuse esindaja Margit Ots
ning muusikakooli õppetöös osalejate esindaja Maria Kristina Eerme. Volikogu määrab
esindaja istungil.
Kinnitas Saue Huvikeskuse hoolekogu järgmise koosseisus: õppenõukogu esindaja Virve
Laan, lastevanemate esindaja Monika Onofreitšuk, spordi- ja kultuuriühingute esindajad Marika Salu ja Kalev Israel, linnavalitsuse
esindaja Margit Ots ning huvikeskuse õppetöös osalejate esindaja Kaisa Kerlin Petuhov.
Volikogu määrab esindaja istungil.
Muutis Saue Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu ja kinnitas lastevanemate esindajaks
Alo Pormeistri ning õpilasesinduse esindajaks
Brita-Liis Oruste ja Taavi Karvaneni. Volikogu
määrab esindaja istungil.
Eraldas Saue Jalgpalliklubile mittetulundustegevuse toetust 1128 eurot raamatupidamiskulude katteks ja klubi esindusvõistkonnale
esindusvormide ostmiseks.
Andis Saue Linnavolikogu kantseleile üle
kasutamiseks linnavalitsuse arvel oleva sülearvuti.
Kinnitas Saue Gümnaasiumi töötajate koosseisu alates 1. jaanuarist 2018.

Ülevaade Saue Vallavolikogu istungitest
Sirje Piirsoo
Saue Vallavolikogu 2. novembri istungi päeva
korras oli viis küsimust.

Saue Vallavolikogu
◊ Otsustas maksta tulenevalt seadustest hüvitist endistele Saue linna ning Kernu, Nissi ja
Saue valla volikogu esimeestele.
◊ Moodustas Saue Vallavolikogu alatised
komisjonid (lk 3).
◊ Valis moodustatud alatistele komisjonidele
esimehed ja aseesimehed (lk 3).
◊ Valis Saue vallavanemaks Andres Laisa ning
määras talle töötasu ja hüvitised.

◊
◊
◊
◊

◊

Saue Vallavolikogu 8. novembri istungi päeva
korras oli 12 küsimust.

Saue Vallavolikogu
◊ Kinnitas Saue vallavalitsuse liikmete arvu ja
struktuuri (lk 1).
◊ Kinnitas Saue vallavalitsuse koosseisu (lk 1).
◊ Nimetas ametisse kolm palgalist vallavalitsuse liiget ja määras neile töötasu (lk 1).
◊ Moodustas Saue Vallavolikogu esimehe

◊

nõuandva organina volikogu eestseisuse,
kuhu kuuluvad volikogu esimees, volikogu
aseesimehed ja volikogu fraktsioonide esimehed.
Kinnitas Saue Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud (lk 3).
Valis Saue Vallavolikogu revisjonikomisjoni
liikmeks Diana Poudeli.
Otsustas vastavalt seadustele maksta endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitist.
Otsustas taotleda ühinemistoetuse esimese
osa eraldamist ja volitas Saue Linnavalitsust
esitama taotlust Saue valla nimel Rahandusministeeriumile.
Otsustas omandada Saue vallale hinnaga
975 eurot Alliku külas asuva Laagri-Harku
kergtee L11 kinnistu, mille pindala on 195
m2 ja sihtotstarve transpordimaa.
Andis nõusoleku üürielamu püstitamiseks
Laagri alevikku Kuuse tn 29a kinnistule ja
volitas vallavanemat Andres Laiska või tema
volitatud isikut allkirjastama ning esitama
projekti „Laagri aleviku üürielamu ehitamine“ rahastustaotlust Kredexi kohaliku
omavalitsusüksuse elamufondi arendamise
investeeringutoetuste meetmesse.

Midrimaa võtab tööle õpetaja
Saue lasteaed Midrimaa ootab oma meeskonda positiivse ellusuhtumisega, lapsekesksust väärtustavat õpetajat.
Sobiv kandidaat vastab kvalifikatsiooninõuetele.

Lasteaed pakub
◊ Võimalust tunda ennast väärtusliku osana
ühises suures lasteaiaperes.
◊ Kaasaegset töökeskkonda.
◊ Õpetajatele tavapärasest pikemat puhkust.
◊ Paindlikku tööaega.
◊ Töötasu, mis on konkurentsivõimeline.

Lasteaed pakub tööd ka
õpetajaabile ja tugiisikule.
Avalduse, CV, haridust ja kvalifikatsioonile
vastavust tõendavate dokumentide koopiad
palume saata hiljemalt 30.novembriks 2017
aadressil midrimaa@saue.ee.
Täiendav info telefonil 6596526.

Kui Sinu sisemine kutsumus on aidata kaasa laste elukvaliteedi
paranemisele ja lastesõbraliku ühiskonna kujundamisele, siis

SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE TÖÖD

LASTEKAITSESPETSIALISTINA
SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON

• laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ja abisaamise võimalustest;
• abivajavatele lastele ja peredele abi osutamise korraldamine ning järelevalve;
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning asenduskoduteenusega seotud
toimingute teostamine;
• koostöövõrgustike loomine ja lastekaitsealase ennetustöö teostamine;
• vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;
• juhtumipõhise töö kavandamine koostöös sotsiaalvõrgustiku liikmetega;
• eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine.

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON
•
•
•
•
•
•
•
•

sotsiaaltöö kõrgharidus;
eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja ühe võõrkeele (soovitavalt vene
keel) oskus kesktasemel, sh ametialase sõnavara valdamine;
valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
hea arvuti kasutamise oskus;
haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ning vormistamise oskus;
koostöövalmidus, suurepärane suhtlemise ja eneseväljenduse oskus;
algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine;
B-kategooria autojuhiluba.

Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.

OMALT POOLT PAKUME SULLE
•
•
•
•
•
•

huvitavat ja vastutusrikast tööd;
võimalust erialaselt areneda, sh täiendkoolitusi;
paindlikku tööaega;
konkurentsivõimelist palka, seltskondlikke ühisüritusi ja sporditoetust;
sõbralikku ja toetavat meeskonda;
puhkust 35 kalendripäeva aastas.

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: Heli Joon, tel 679 0174
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esitada motivatsioonikiri
ja CV läbi portaali või e-posti aadressile personal@sauevald.ee.
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemisel
sündis ca 21 500 elanikuga Mandri-Eesti suurim vald –
Saue vald. Meie eesmärgiks on olla valla elanikele
heaks partneriks, pakkudes terviklikku teenustepaketti
ja arendades kohalikku elukeskkonda. 1. jaanuar 2018
moodustuva Saue Vallavalitsuse eesmärkide täitmiseks
ja kvaliteedi hoidmiseks vajame oma professionaalsesse
kollektiivi täiendust.
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Väljakutse on üles ehitada igas mõttes
Eesti tublimat omavalitsust
Saue Sõna

rib ühe kontrollpunkti, aga ma
rõhutaks, et struktuur on ajas
muutuv juhtimistööriist. 1. jaanuaril peaks meil tööle asuma
mälu järgi 96 inimest, toimub
mõõdukas ca 10% koosseisu
vähenemine.

Küsimustele 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 omava
litsused?
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 sar-

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 kohe ehitama väga
suure eelarvega spordihalli.
Et selle kõrvalt jääks jaksu ka
teistesse piirkondadesse investeerida, tuli see otsus teha.

nased, 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.
Millised on lähinädalate suure
mad ülesanded?
Praegu on kõige keerulisem aeg
ilmselt. Poliitikud volikogus veel
nagistavad, nagu oskavad. Palju
on uusi inimesi, otsitakse ja
kombatakse, harjutakse ja õpitakse. Ühes omavalitsuses on
hetkel kolm vallavalitsust ja üks
linnavalitsus oma rutiinidega,

mida tuleb paralleelselt korraldada ja ühtlustama hakata.
1. jaanuariks peaks olema
volikogudes menetletud hulk
õigusakte, mis kehtima hakates
ühtlustatud õiguslikku tagalat
pakuvad. Seni on tegeletud
sisuliselt ainult protseduuriliste
ja töökorralduslike teemadega,
et saaks igapäevast tööd sujuvalt teha. Eelarve tuleb kokku
panna ja vastu võtta. Selle
poole peal on kohati näha, et
ühinemisoptimism on ülemäära
julgelt eelarvetesse planeeritud.
Arengukava protsess tuleb kiiresti käivitada. Õnneks oli meil
tänu sellele, et ühinemisleppe
allkirjastamise ja ühinemise
vahele jäi hea hulk aega, võimalus küllatki palju eeltööd teha.
Personaliga on vaja palju tööd
teha, et uueks aastaks kõik üleminekud, lahkumised ja asendused paika saaks. Õnneks on
kõigis endistes vallamajades ja
linnamajas palju häid inimesi,
kes kogu asjatundlikkusega
kaasa aitavad.
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,
mis kindlasti ei juhtu kõik veel
isegi 2018. aastal. 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 käivi
tamine?
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.
Millal saab paika vallavalitsuse
kui ametiasutuse uus struktuur?
Struktuur läheb kinnitamisele
novembri volikokku. See fiksee-

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 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 vallava
nemana?
Vallavanema peamine prioriteet
on 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.

Tasub teada
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Sissetulekud hakkavad mõjutam
Laidi Suumann
Maksu- ja Tolliameti
teenindusosakonna Tallinna
büroojuht
2018. aastal muutuvad oluliselt
maksuvaba tulu arvestamise
põhimõtted. Seni kehtis kõigile
füüsilistele isikutele aastas üks
kindel maksuvaba tulu määr
(2017 oli see 2160 eurot ehk
180 eurot kuus), lisaks täiendav
maksuvaba tulu pensionidele ja
tööõnnetushüvitistele.
2018. aastast hakkab üldine
maksuvaba tulu määr olema
6000 eurot aastas ehk 500
eurot kuus, täiendavat maksuvaba tulu pensionitele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.

Tulude suurus ja maksuvaba
tulu 2018. aastal
2018. aastast hakkab maksuvaba tulu summa sõltuma isiku
aastatulu suurusest ja võib olla
väga erinev.
Inimestele, kelle tulu on alla
14 400 euro aastas (alla 1200
euro kuus), on ette nähtud maksimaalne maksuvaba tulu 6000
eurot aastas (500 eurot kuus).
Kõigile inimestele, kelle tulud
jäävad vahemikku 14 400-25
200 eurot aastas (1200-2100
eurot kuus), leitakse personaalne
maksuvaba tulu valemi alusel.

Nii näiteks arvutatakse
aastatuluga 15 600 eurot
maksuvaba tulu 5333 eurot
järgmiselt:
15 600 – 14 400 = 1200
6000 ÷ 10 800 = 0,55556
0,55556 × 1200 = 666,67
6000 – 666,67 = 5333,33
eurot
Inimestele, kelle tulu on üle 25
200 euro aastas (üle 2100 euro
kuus), ei ole maksuvaba tulu ette
nähtud.

Aastatulu
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik
aasta jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud.
Aastatuluna arvestatakse palk,
preemia, puhkusetasu (sh
täiendavad lisapuhkused), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike
lepingute alusel saadud tasud,
vanemahüvitis, haigushüvitis,
pension (vanaduspension, töövõimetuspension, eripensionid,
toitjakaotuspension), maksustatav toetus (nt PRIA makstav
pindalatoetus), ettevõtlustulu,
välismaalt saadud tulu, kasu
vara võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa
raieõiguse müük, kinnisasjade

müük, väärtpaberite müük),
rendi- ja üüritulu, intress, maksustatav stipendium jne, samuti
dividendid ja muud osakapitali
väljamaksed, millelt maksab
tulumaksu ära äriühing.
Aastatuluna ei võeta arvesse
maksuvabasid tulusid, nt eluaseme müük, omandireformi
käigus tagastatud vara müük,
kasutatud asjade müük (sh
auto), maksuvaba stipendium,
maksuvabad toetused (lastetoetus, toimetulekutoetus,
puuetega inimeste toetus, töövõimetoetus), elatis, lähetuse
päevaraha jms.
Uus maksuarvestuse süsteem
eeldab, et iga inimene ise peaks
senisest rohkem juba aasta kestel pöörama tähelepanu sellele,
milliseks kujuneb tema aastane
tulu ja kuidas see mõjutab tema
makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017. aasta
lõpus mõtlema läbi oma järgmise aasta igakuised tulud ja
võimalikud muud tulud (metsa
müük, väärtpaberid, dividendid,
PRIA toetus, üüritulud jmt) ning
tegema eeldatava aastatulu põhjal otsuse igakuise maksuvaba
tulu kohta.

Maksuvaba tulu avaldus
Aasta kestel rakendab maksuvaba tulu kuupõhiselt tulumaksu kinnipidaja (väljamakse
tegija). Maksuvaba tulu summa
arvutatakse vastavalt brutotöötasu (arvestatud töötasu, millelt
peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni
makse) või muu väljamakse brutosumma suurusele.
Väljamakse tegijal on õigus
rakendada maksuvaba tulu
ainult siis, kui inimene on esitanud avalduse. Maksuvaba
tulu saab rakendada ainult üks
tulumaksu kinnipidaja, taoline
põhimõte kehtib ka praegu.
Inimestel, kes töötavad mitmes
töökohas või kes töötavad ja saavad pensioni, tuleb teha valik,
kellele maksuvaba tulu avaldus
esitada.
Soovitatav on esitada üks
avaldus terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse
tagasi võtta või muuta avaldusel
olevat maksuvaba tulu summat.
Maksuvaba tulu summat võib
muuta üks kord kuus, kuid igakuiselt avalduste esitamine ei ole
mõttekas.

Kui aastatulu on kuni 14 400
eurot (kuus kuni 1200 eurot)
või aastatulu on suurem, aga
ainult üks väljamaksete tegija

ja muid tulusid ei ole ette
näha, võib esitada avalduse,
millele on märgitud „arves
tada maksuvaba tulu“
Sellise avalduse korral arvestab
väljamakse tegija maksuvaba
tulu seadusejärgses määras.
Maksimaalne maksuvaba tulu
kuus 500 eurot ja seda saab
arvesse võtta kuni 1200-eurose
tulu puhul.
Neile, kelle tulu on üle 2100
euro kuus, ei ole maksuvaba tulu
üldse ette nähtud.
Kui sissetulekud kuus on
1200-2100 eurot, arvutatakse
maksuvaba tulu valemi järgi :
500 - 500 ÷ 900 x (väljamakse
-1200). Mida suurem on tulu,
seda väiksemat maksuvaba
tulu saab rakendada. Näiteks
1300-eurose töötasu puhul on
maksuvaba 444,44 eurot kuus,
1500-eurose töötasu puhul
333,33 eurot jne.

Seni esitatud avaldused
maksuvaba tulu rakendamiseks
jäävad kehtima ja väljamaksete
tegijad (tööandjad, Sotsiaalkindlustusamet), kellele need
avaldused on esitatud, arvestavad tulumaksu kinnipidamisel
seadusejärgse maksimaalse
maksuvaba tuluga. Silmas tuleb
pidada, et tulumaksu kinnipidaja
saab arvestada üksnes tema
enda tehtavate väljamaksetega.
Inimese teisi sissetulekuid ta ei
tea ja nii võib tekkida olukord,
kus järgmisel aastal tuleb inimesel tulumaksu juurde maksta.

Kui sissetulekuid on erine
vatest allikatest ja tulu jääb
vahemikku 14 400 kuni 25
200 eurot aastas (1200 kuni
2100 eurot kuus), peaks esi
tama avalduse, kus on näida
tud konkreetne maksuvaba
tulu summa

Näiteks saab inimene brutotöötasu 800 eurot kuus ja pensioni
500 eurot kuus, seega on tulud
kuus 1300 eurot. Olenemata
sellest, kummale väljamakse
tegijale ta on varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud,
peaks ta tegema uue avalduse,
milles näitab maksuvaba tulu
summaks maksimaalselt 444
eurot. Kui juba esitatud avaldust mitte muuta, siis saab
väljamakse tegija rakendada
500-eurost maksuvaba tulu.
Töötaja aastatulu kokku on aga
suurem kui 14 400 eurot, seega
temale ettenähtud maksuvaba
tulu ei ole mitte 6000 eurot
vaid 5333,33 aastas. Tuludeklaratsiooni alusel tuleks järgmisel
aastal tulumaksu juurde maksta.
Kui inimene teab, et saab
aasta jooksul veel lisaks maksustatavaid tulusid (nt üüritulu või
PRIA-st ühtset pindalatoetust),
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ma maksuvaba tulu suurust
tuleks ka see tulu maksuvaba
tulu rakendamise avalduses
arvesse võtta.
Aasta lõpliku maksuvaba tulu
kujunemist hakkavad mõjutama
ka dividendid. Näiteks: töötasuja/või juhatuse liikme tasu aastas
kokku 12 000 eurot, dividendid
5000 eurot. Aasta tuluga 17
000 eurot on ettenähtud maksuvaba tulu 4555 eurot. Kui aasta
jooksul arvestati maksuvaba
500 kuus, tuleb tuludeklaratsioonis töötasu pealt tulumaksu
juurde maksta.

Kui kuusissetulekud lähe
nevad 2100 eurole või üle
tavad seda, peaks esitama
avalduse, et maksuvaba tulu
üldse ei rakendataks
Sellise avalduse esitamine tuleb
kasuks ka neile, kelle aastatulu
on keeruline prognoosida või
kellel on plaanis teha vara võõrandamise tehinguid ja aastatulu
võib tulla suurem kui 25 200
eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab
2018. aastal brutotöötasu 800
eurot kuus, müüb vara (kinnistu
või metsamaterjal) ja saab kasu
summas 20 000, on tema
aastatulu kokku 29 600 eurot
ning maksuvaba tulu 0 eurot.
Kui sellise tehingu toimumine
on juba ette teada, on soovitatav esitada avaldus üldse mitte
maksuvaba tulu rakendada. Kui
tulu saamine ei olnud ette teada,
siis võiks aasta kestel maksuvaba tulu arvestamise avalduse
tagasi võtta, et hiljem tuludeklaratsiooni alusel makstav summa
oleks väiksem.
Inimese lõplik maksuvaba
tulu suurus selgub järgmisel aas-

tal tuludeklaratsiooni esitamisel.
Igakuine maksuarvestus ei anna
enam kõigil juhtudel sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.
Kui maksuvaba tulu on
rakendatud igakuiselt suuremas
summas, kui tulud kokku võimaldavad, tuleb tuludeklaratsiooni
alusel tulumaksu juurde maksta.
Kui tulumaksu kinnipidamisel
ei ole maksuvaba tulu arvesse
võetud või ei ole seda kogu
aasta ulatuses ära kasutatud,
saab inimene tuludeklaratsiooni
alusel enammakstud tulumaksu
tagasi.

Maksu-ja Tolliamet loob
E-maksuametisse uue lahen
duse „Minu sissetulekud“
Maksu-ja Tolliamet loob E-maksuametisse uue lahenduse
„Minu sissetulekud“, et inimesed saaksid olla kursis oma
maksuvaba tulu kasutamisega
ja võimaliku täiendava maksukohustusega, mis tuludeklaratsiooni alusel tekib. Praegu on
võimalik väljamakseid ja maksuvaba tulu kasutamist näha
e-maksuameti/e-tolli rubriigist
„Töötamine ja väljamaksed“, >
„TSD koondandmed“> „Väljamaksete andmete vaatamine.
Soovitame kõikidel inimestel
oma kontaktid Maksu- ja Tolliametis üle vaadata ja värskena
hoida, et saaksime vajadusel
teada anda, kui aasta jooksul
meile esitatud andmete alusel
hakkab maksuvaba tulu piirmäär
täis saama.
Teavet muudatustest ning
muud maksualast infot leiab
Maksu-ja Tolliameti kodulehelt
https://www.emta.ee/et/eraklient.

10. detsembrist muutuvad
rongisõidu hinnad

Maris Saar
Kommunikatsioonispetsialist

Elron

Eriliselt kingiturult Astangul leiab 2.
detsembril kell 10-14 suure valiku tooteid, mille on valmistanud erivajadusega inimesed (Astangu 27, Tallinn).
Lisaks on huvilistel võimalik iga toote
kohta selle pakkujatelt eseme valmimislugu kuulda.
Kingiturule on teretulnud kõik, kes
endale osturõõmu, sõpradele-lähedastele kinkimisrõõmu ja erivajadustega inimestele motiveerimisrõõmu
valmistada soovivad, sest ostetud
toodete eest läheb tasu just nende
valmistajatele.
Osalemas on 30 organisatsiooni,
kelle tootevalikus on ligi 100 erinevat
toodet, alustades ehetest ja majapida-

mistarvetest, lõpetades mänguasjade,
looduskosmeetika ning väiksemate
mööblitükkidega.
Avatud on kohvik ja lastenurk,
pimemassööride käe all saab kangeks
jäänud lihastele leevendust.
Kingiturgu korraldab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Info: www.
astangu.ee/kingiturg.

Elron annab teada, et 10. detsembrist
hakkavad kehtima uued rongipiletite
hinnad, mis on juba täna avaldatud
Elroni kodulehel. Samast kuupäevast
lisandub Edelasuunale Valdeku peatus.
Rongipiletite hinnad tõusevad keskmiselt viis protsenti. Mõnel pool on
hinnatõus suurem, kuid on hindu, mis
ei muutu.
Enamasti tähendab see, et piletihinnale lisandub 10-20 senti. Kehtima
jäävad ka Elroni pakutavad soodustused
sõidukaardiga ja internetist ostmisel.

Hinnatõusul on mitmeid põhjuseid
Ühelt poolt lisanduvad väljumised. Teiselt poolt mõjutab hinnatõusu oluliselt
taristu kasutustasu tõus, rongide läbi-

Foto: Juhan Povel

Mis on erilist erilisel kingiturul
Astangul?

sõidu kasvust tulenevad suuremad hooldus- ja remondikulud, samuti kütusening tööjõukulud.
Soodsama sõiduvõimaluse kasutamiseks soovitab Elron pileti ette osta veebist, kus üksikpiletid on 15 ja perioodipiletid 10% soodsamad.
10. detsembrist kehtima hakkavad
uued hinnad ja tsoonikaart on leitavad Elroni kodulehelt http://elron.ee/
piletid/piletite-hinnad/.

Noored ja muusika
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Saue Gümnaasiumi õpilased osalesid töövarjupäeval
Kerstin Kippar
Saue Gümnaasiumi
inglise keele õpetaja
Sel aastal korraldas Põhja-Eesti
Rajaleidja keskus töövarjupäeva
ka 7.-9. klassi õpilastele. Saue
Gümnaasiumi 7.c klassi õpilased jagavad oma kogemusi.
Sandra Sillaots: „Mina olin
töövarjupäeval Tuuletuka juuksurisalongis. Sain teada, et selles töös tulevad kasuks keemia
ja bioloogia kooliteadmised.
Nägin, millised on juuksuri
peamised töövahendid.
Juuksuri tööaeg on paindlik,
aga ka väsitav. Juuksur peab
taluma pinget ja olema kindla
käega, samuti peab tal olema
hea kujutlusvõime. See oli väga
lahe kogemus ja mulle väga
meeldis!“
M o n a Mic h al: „Käisin
Ida -Tallinna Ke skhaigla s
kõrva-nina-kurguarsti juures.
Arst rääkis, kuidas erinevad

kõrvaprobleemid tekkivad.
Vaatasin, kuidas tehakse kuulmisuuringuid. Nägin inimese
kõrvakilet.
Vahepeal said arstil patsiendid otsa ja ta saatis mu
tunniks kõrvalkabinetis töötava
arsti juurde, kellel olid kiirviisidid. Sattusin sinna samal ajal
arstitudengiga, kellega me
olime arstil nagu saba alati
järel.“
Helena Raivo: „Mina käisin
Ida-Tallinna Keskhaiglas, olin
füsioterapeudi töövari. Mulle
anti kittel selga. Töötasime
suurema ajast intensiivravi
osakonnas ja aktiveerisime
operatsioonijärgselt inimesi
ehk aitasime neil jälle liikuma hakata. Jalutasime
nendega mööda koridore,
õpetasime harjutusi. Pärast
läksime kabinetti, kus on
erinevad treeningvahendid ja
kus käivad inimesed kodust
harjutusi tegemas. Mulle

väga meeldis ja soovitaksin
teistele ka!“
Rajaleidja karjäärispetsialist
ja töövarjupäeva korraldustiimi
liige Triin Peterson sõnas, et
varasemalt on töövarjupäeva
korraldatud gümnasistidele.
„Omakeskis arutades leidsime, et ka noortematele tuleb
anda võimalus kiigata päris
töömaailma: reaalsed inimesed, töövahendid, -korraldus ja
-keskkond. Nii korraldasimegi
sellist töövarjupäeva esimest
korda. Pärast noorte suurt huvi,
ligi 345 laekunud sooviavaldust, ja koostööd entusiastlike
ametiesindajatega on tahe
uuesti organiseerida tugev!“
lisas Triin. „Kuna esimesed
tõsisemad valikud haridusteel
seisavad noortel ees põhikooli
lõpul, on oluline, et neil oleks
selleks hetkeks parem ülevaade
valikuvõimalustest ning rohkem
enesekindlust ja huvi neid valikuid langetada.“

Helena Raivo füsioterapeudi töövarjuna. 

Foto: Helena Raivo

Üllar Põld
Noorsootöötaja ja Saue
matkagrupi juht

Värvikas duo: Theodor Sink
ja Kadri-Ann Sumera
Sandra Kalmann
Theodor Sink (tšello) ja Kadri-Ann
Sumera (klaver) andsid 17. oktoobril
Saue Kontserdisügisel värvika kontserdi.
See, alles esimesi muusikalisi
sähvatusi koos kogev duo, on põnev
kooslus. Sumerat võib pidada omapäraseks pianistiks, kes on „kodus“
kaasaegses ja klassikalises muusikas.
Ta esineb soolopianistina, põnevates
kammeransamblites ja kaasaegsetes
muusikaetendustes.
Sink on noor tšellist, kes lühikese
karjääri jooksul on saavutanud uue ja
vanema muusika mõistmise ning on
sellest hooajast Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri tšellorühma kontsertmeister.

Kontsert oli ka ise värvikas
Õdusa olemise lõi mahe värviline
valgus, mis vaheldus ja muutis värvi
justkui muusika rütmis.
Kava oli põnev ja nõudlik. Esmalt
tuli esitusele César Francki sonaat
A-duur. Seejärel mängiti Erkki-Sven
Tüüri „Dedication“. Kontserdi lõpetas

Alfred Schnittke sonaat nr 1 tšellole
ja klaverile.
Kogu kontserdi tipuks kujuneski
minu arvates Tüüri teos. See on
pühendatud Theodor Singi isale, olulisele, kuid varalahkunud heliloojale
Kuldar Singile. Oli tunda ja näha, kuivõrd süüvinud olid muusikud, kui lugu
esitasid.
Kuigi Sink on seda juba aastaid
mänginud, on teos vaid küpsemaks
muutunud. See ühtpidi mõtlik, aga ka
agressiivsete klaverihäältega teos oli
esitatud laitmatult.
Tõeliseks väljakutseks kujunes Schnittke sonaat, mille mitmekülgne muusikamaterjal andis võimaluse muusikutel tehnilist poolt ja koosmängu
mõistmist näidata. Mõlema muusiku
mäng oli laitmatu. Klaver kõlas paraja
tugevusega ega matnud ansamblipartnerit. Tšello kõlas mahedalt ja
pehmelt, vajadusel agressiivselt.
Kontserdi üldmulje oli ülivõrdeline.
Olen aastaid jälginud huviga Theodor
Singi tegemisi. Kontserdi järel võiks
öelda, et selline kooslus oli kindlasti
rikastav mõlemale. Täname Eesti
Interpreetide Liitu koostöö eest.

Mis asi on matk? See on üks rutiinide
raamistik. Äratus, söömine, asjade pakkimine. Õhtul lahtipakkimine, söömine
ja magamine. Vahepeal peab kuhugi
minema. Mõnikord mitu päeva järjest.
Saue Noortekeskus osales suvel matkaprojektis „Koos oleme tugevamad“.
„Koos“ on selle projekti võlusõna.
Osalesid Saue, Saku, Kose, KoseUuemõisa, Palivere, Ravila, Oru, Keila
ja Vasalemma noortekeskused, Kehra ja
Alavere 4H ja Tallinna MONO noored.
Meie kuueliikmeline grupp tegi kõige
pikema, neljapäevase matka. Alustasime Kehras. Saime kokku Kehra grupiga ja väntasime ööbima RMK Krani
telkimiskohale.
Rutiinseid tegevusi veel ei olnud,
kõik vajas alles meeldetuletamist. Roniti
puude otsa, hüpati üle oja ja mängiti
peitust.
Teine päev, tuttav olukord - kokkupakitud asjad võtavad rohkem ruumi kui
eelmisel päeval.

Lõunasöök Alavere noortekeskuses.
Meiega liituvad uued matkajad.
Ilm on palav, jalgratturite rivi on pikk.
Keegi kukub kraavi, keegi sõidab tagant
otsa.
Metsas tõstame jalgrattaid üle juurikate
ja kraavide. Keegi vajus mudasse, parmud
söövad, on kuulda nuttu. Keegi lubab väsimuse kätte ära surra ja janu kätte ka.
Jõuame ööbimispaika Viikingite
külasse. Tuttav olukord, ausalt – keegi
ei ole enam väsinud!
Meid on üle neljakümne. Poole ööni
käiakse üksteisel külas ja tutvutakse
omavahel. Hommikul on kõik väsinud.
Uus päev, uus pingutus. Saku lähedal
kohtume Saku Noortekeskuse grupiga.
Teeme süüa ja küpsetame lõkkel vorste.
Veame rattad keset jõge ja mängime jõe
ületamist. Meile tuuakse metsa jäätist
– nii oli kokku lepitud!
Viimasel päeval sadas vihma. Õnneks
olime rutiinidega harjunud. Telgid kokku
ja tunni aja pärast olime kodus, 140
kilomeetrit jalgratastel seljataga.
Projekti toetas Eesti Noorsootöö Keskus läbi avatud noortekeskuste rahastusprogrammi.
Foto: Saue Noortekeskus

Foto: Kristiina Liivik

Rutiiniga igavuse vastu

17. november 2017 Saue Sõna

Sport

9

Saue Male- ja Kabeklubi
tuli teist korda järjest
Harjumaa meistriks
Saue Sõna
Harjumaa võistkondlikel meistrivõistlustel males
kaitsesid Saue au Tarvo Piip, Karel Uurits, Taavi
Kalvik ja Valve Vahar.

HOBIzone mudeliringil
on uue hooaja esimesed
võistlused seljataga
Tarmo Nurmela
Mudeliringi juhendaja

Vihmane ilm ei seganud isasid ja vanaisasid koos perega staadionijooksule tulemast. 

Foto: Terje Toomingas

Isad staadionil
Timo Hallist
Saue Spordikeskuse projektijuht
Laupäeval, 11. novembril toimus Sauel staadionijooks
“Isadepäeva-eri“. Vihmase ilma kiuste tuli jooksule pea
80 spordisõbra. Enamasti meespere ja lapsed, kuid oli
ka tublisid emasid ja vanaemasid, kes lisaks kaasaelamisele jooksust osa võtsid.
Isadel, vanaisadel ja üle 10-aastastel lastel tuli
läbida neli staadioniringi, noorematel lastel kaks.

Jooksus aega ei võetud ja paremusjärjestust paika ei
pandud, seega sai iga osavõtja endale jõukohase tempo
valida.
Finišis ootas kõiki isasid ja vanaisasid autasuks
medal ja šokolaad, lapsed said šokolaadimedaliga suu
magusaks teha.
Pärast jooksu läks loosi mitmeid auhindu, mis olid
eelkõige mõeldud just meie tublidele isadele. Suur tänu
osavõtjatele. Kohtumiseni 26.-27. jaanuaril Saue ujulas
ujumisvõistlusel ja sarja „Sauelane liikuma“ ujumisetapil.

Novembri alguses alustas Saue HOBIzones
mudeliring. Kuu ajaga käisime läbi mudelautode
ehituse ja peamised ohutegurid ning loomulikult
võistlusreeglid.
Ringi liikmed said kõik endale autod, mille
ülesehitusega nad tutvusid. Tulevikus omandavad noored algteadmised ja oskused, mis on
vajalikud mudelisporti ning tegelikult kõikidesse
teistesse tehnikaspordi aladesse sisenemiseks.
Eelkõige saavad nad rakendada füüsikatunnis
õpitut ning õpivad märkama detaile, nende olulisust ja omandavad reaalsed oskused mistahes
tehniliste probleemidega toimetulekuks.
Mudelauto juhtimisvõtete ja võistlusstrateegiate omandamisele lisaks räägime mudeliringis
auto ehitusest ja selle hoolduse põhimõtetest.
Õpime tundma ja kasutama vajalikke tööriistu
ning hooldusvahendeid.
Ring toimub neljapäeviti, liitumine on võimalik ka õppeprogrammi keskel. Lisainformatsiooni
saab kodulehelt http://www.hobizone.ee/ringid/
mudeliring.

Esimesed ristsed võistlustel

Turniiri vürtsitasid külalised Soomest ja neil läks väga hästi

Saue SügisPinks muutus rahvusvaheliseks
Rene Kolon
Saue Noortekeskuse noortejuht
Lauatennise turniiril SügisPinks
võistles 11. novembril Saue Noortekeskuses sedapuhku 31 inimest,
mis on senini suurim osalejate arv.
Noorim osavõtja oli kaheksa- ning
vanim 56-aastane, mis omakorda
näitab, et lauatennis sobib mängimiseks kõikidele eagruppidele.
Turniiri vürtsitasid külalised
Soomest ja neil läks väga hästi.
Kokku napsasid nad mitu auhinnalist kohta, kuid ka Saue noored ei
olnud papist tehtud. Visalt võideldi
iga punkti nimel ja saadi väärt võistluskogemust.

Noored ootavad võistlusjärjekorda

Laste arvestuses olid parimad
Pyry Heiskanen, Weeti Tiihonen
ja Kari Rästas. Täiskasvanute seas

paistsid enim silma Saue enda
pinksimeistrid Tiit Tõnismäe, Rainer
Tokko ja Tarmo Maltsaar.
Kes sellele võistlusele veel ei
jõudnud, siis TalvePinks on plaanis
juba 17. veebruaril. Lisainfo Hobipinksi Facebooki lehel.
Suur tänu kõigile osalejatele ja
kaasaelajatele. Eriti tõstan esile
Saue Noortekeskuse enda tuleviku
lootuseid - Juss Kaspar Lvovs, Kristofer Henriksson, Romet Pajur -, kes
olid turniiri korraldamisega tihedalt
seotud.
Võistlusele panid lisaks Saue
Noortekeskusele õla alla Eesti Noorsootöö Keskus, Hobipinks, Saue
Gümnaasium ja Elisa.

Foto: Karola Koopuu

Tiit Tõnismäe, parim meeste arvestuses, ja korraldaja Rene
Kolon (vasakul). 
Fotod: Saue Noortekeskus

Esimene klubivõistlus Saue Hobizones oli 29.
oktoobril, osalejaid üheksa. Võidu jättis koju Saue
oma poiss Marten Ojapõld. Oskar Vaher oli kolmas.
Noorim Saue ringi õpilane ja võistluste osaleja, kuueaastane Patrick Mere jättis koduklubisse tubli kuuenda koha. Jarko Kormik pidi
sel korral kahjuks tehniliste probleemide tõttu
katkestama ja jäi võistlejaterivi lõppu.
5. novembril käisid noored mudelistid tutvumas Väike-Maarja Mudelihalliga, kus toimus
Eesti Meistrivõistluste sise-offroadi esimene
etapp. Samas ka tutvustav võistlus mudeliringide liikmetele. Võidu tõi Sauele Marten Ojapõld.
Marten Busch oli neljas ja Patrick Mere viies.
Mõlema võistluse täpsemad tulemused:
http://hobizone.liverc.com/results.
Oleme väga tänulikud Saue linnale toetuse eest,
tänu millele on meil võimalik noortega esimest
hooaega käia ka koduklubist väljaspool võistlemas.

LaTrax 1:18 võistlusklassi osalejad vasakult: Robin
Šemet, Jarko Kormik, Patrick Mere, Kristofer Kidra,
Sebastian Kosk, Mihkel Juhkam. Tagareas poodiumil:
Kenert Heinmäe, Marten Ojapõld, Oskar Vaher.

Vanem põlvkond
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Novembrikuu
sünnipäevalapsed
ERNA KABER
AGATHE VAARD
SILVIA SARING
SALME LÄÄNEMETS
VILMA ERENDI
ERIK ANDRESEN
LEMBIT ANNI
MARIA VASSILEVSKI
EHA ASSO
JUZEM ŠAVIGULLA
EEMI ISRAEL
ALLA SAZANOVITŠ
KLAUDINE VOSMI
HELGI VARIK
MALL SAAR
JUTA PÄRTEL
INNA-MARIE ÕISPUU
HELLE MILLI
AINO JÜRISSON
LEO KROLL
LINDA PERTMANN
TAAVI MÄNNAMAA
Palju-palju õnne!

94
93
91
90
89
88
88
88
88
87
86
86
86
85
84
84
84
82
81
81
81
80

Lugupeetud
uue Saue
valla
kodanikud!
Tahan Teid kõiki tänada, et
võtsite osa valimistest ning
tänu sellele on saanud uus
Saue vald oma volikogu,
vallavanema ja vallavalitsuse.
Loodan, et selle uue
valla ülesehitamine ja juhtimine hakkab toimima väga
hästi ja kõik valijad saavad
olla rõõmsad oma valikute
üle.
Eriti tahan tänada neid
valijaid, kes valisid nr 265.
Kahjuks jäi kaheksa häält
puudu, et oleksin saanud
volikogu asendusliikme
mandaadi, kuid antud häältega saan osaleda siiski volikogu komisjoni töös. Loodan
anda parima, et meie uue
Saue valla elanikud võivad
öelda: „Meil on Sauel hea
elada“.
Õnnistusi soovides Erki
Kuld.
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Soome-ugri
laulurühm
kutsub kaasa
laulma
EELK Keila Miikaeli koguduse
soome-ugri laulurühm Sauel kutsub kaasa laulma ja pilli mängima.
Harjutused igal kolmapäeval
kell 15.30 Sauel Kütise tn 4 (hoovipoolsest uksest).
Oled oodatud. Dobro pozalovat.
Tervetuloa.
Fotol esineb laulurühm hõimupäeval Tallinna Jaani kirikus.

Sügistalv Saue Päevakeskuses
◊ 21. novembril kell 11 eakate
sünnipäevapidu noortekeskuses neile, kel aastaid
65 ja enam ning sünnipäev
oktoobris, novembris või
detsembris.
◊ 23. novembril kell 18 lauluklubi.
◊ 24. novembril kell 16 seltsingu Tammetõru koosviibimine. Kadripäeva tähistamine.
◊ 25. novembril osaleb Saue
Päevakeskuse näitering
Padisel teatripäeval.
◊ 28. novembril külastab Saue

Päevakeskuse aktiiv Vilde
muuseumis näitust „Kohvist viidud“ koos kohalike
giididega.
◊ 29. novembril alates kell 10
Hindpere Optika silmade
kontroll. Registreerimine tel
53232454.
◊ 5. detsembril kell 11-13 kohtumispidu Vanamõisa seltsimaja memme-taadi klubiga.
Esinevad Saue Päevakeskuse ringid, vaatame koos
pilte kohtumisest aastal
2009. Pidu toimub noortekeskuses.

Baltic Restaurants on suuremaid
toitlustusvaldkonna ettevõtteid
Baltimaades omades Eestis ja Lätis
kokku üle 170 toitlustuskoha ja
pakkudes tööd ligi 1100 inimesele.

Pakume tööd
ABIKOKALE
Nõlvaku Lasteaias
Kaselaane 1, Laagri
Kas sulle meeldiks panna proovile ennast
toitlustuse valdkonnas?
Ootame oma meeskonda tegusat abikokka.
Töö sobib igas vanuses töökale inimesele.

Omalt poolt pakume
- töö E-R kl.7:00-15:30
- L-P ja riigipühad vabad
- väljaõpet kohapeal
- soodsat lõunasööki
- ametlikku sissetulekut
Huvi korral võta ühendust
telefonil 5300 2971 või saada
oma kontaktid e-posti aadressile
personal.est@balticrest.com.

◊ 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 kell
12 Saue Kaubakeskuse
ee st Rak vere teatris se
„Lendas üle käope s a“
vaatama. Vajalik kohene
registreerimine. Hind täpsustamisel.

HEAD SÕBRAD,
SILVI JA SULEV JULGE
Soovime teie ellu
kevadist värskust,
suvist soojust
ja südamesse
õnnehetki ilusaid
ikka üheskoos!
ÕNNITLEME TEID
KULDPULMADE
PUHUL!
Galy ja Anti perega
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KUULUTUSED
Teenused
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.

Üldehitus, siseviimistlus, väiksemad remonttööd 56293653.

tasuta. Tel 53593615, www.
keilabrikett.ee.

Plaatimine ja siseviimistlustööd
58773387.

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

Ostan
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.

Väikeveod kuni 2,5t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik,
turvas, asfaldipuru, betoon. Tel
5092936.

Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku. Võib olla
remonti vajav, pakkuda võib ka
Vene autot. Tel 56298239.

Kivikorstnate parandus ja uute
ehitamine. Tel 5188889.

Müün

Pottsepatööd ja looduskivi paigaldus. Materjal, transport meie
poolt. www.ahjudjakaminad.ee.
Tel 58033448, Ain.
Korstnapühkimine ja kivikorstnate ladumine. Litsentseeritud
firma. Tel 54616929. www.
kivixkorsten.eu, FB: KivixKorsten.

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.
Müüa ümarat ja kandilist puitbriketti, turbabriketti, pelleteid,
sõelutud kivisütt ning kütteklotsid võrkkotis. Transport Sauele

21. novembril kell 11-13 Saue Noortekeskuses

SÜNNIPÄEVAPIDU

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

AS SAMI võtab tööle:
 KVALITEEDISPETSIALISTI;
 CNC PAINUTUSPINGI OPERAATORI;
 KEEVITAJAID (MIG/MAG).
Täiendav info ja kandideerimine:
 telefon 5308 7205, e-mail sami@sami.ee, www.sami.ee

Otsime oma meeskonda
autojuhti ja traktoristi
Tööülesanded


riigimaanteedel hooldustööde tegemine Keila piirkonnas

Nõudmised kandidaadile





B ja C või B ja T kategooria juhiload
Varasem töökogemus autojuhina või traktoristina
soovitatavalt teehoolduse või tee-ehitusevaldkonnas
Kutsetunnistus
Ausus, korrektsus, tahe tööd teha, pingetaluvus

Ettevõte pakub





Stabiilset täistööajaga töösuhet
konkurentsivõimelist palka
Vajalikke täiendkoolitusi
Kõiki tööks vajalikke vahendeid

Kandideerimiseks saada oma CV
hiljemalt 05.12.2017 Dzintra Kalm
E-mail Dzintra.kalm@eestiteed.eu, tel 326 4698
Küsimuste korral helista Andres Plaat, tel 5056593

Teated ja reklaam
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transport kokkuleppel. Telefon
56680222.

Kinnisvara
Ostan korteri Saue linnas, kõik
pakkumised on oodatud! Tel
56641122.
Ostan garaaži, kõik pakkumised
on oodatud! Tel 56641122.
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik
pakkumised on oodatud! Tel.
56675000.

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 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.

Pakume Keilas tööd ehitajale.
Projektipõhine kuni märts 2018.
Üldehitus- ja viimistlustööd. CV
saata: info@viimistlusehitus.ee.
Lisainfo: 5027214.

Müüa hobusesõnnikut (ei
sisalda saepuru). Kogus, hind ja

Soovin osta Saue linnas garaaži.
Kõik pakkumised on oodatud.
Kontakttelefon 55933235, tiinaroosipuu@gmail.com.

Pakun tööd

Klienditugi OÜ otsib Saue kontorisse telefoniassistenti, kelle töö
on telefoni teel küsitluste läbi-

viimine Eesti ettevõtete hulgas.
Tööks vajalik arvutikasutamise
oskus, aktiivsus, meeldiv suhtlemisvõime ja suurepärane eesti
keele oskus (kasuks tuleb vene
keel). Tööaeg 8-16.30. Tööle
asumine kokkuleppel. Lisainfo
+37253400030 või siim@klienditugi.ee.
Pakume tööd puhastusteenindajale Tänassilma tehnopargis
Jälgimäe teel. Osaline tööaeg.
Transpordi kompensatsioon. Info
tel 5018857.
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue,
otsib laotöötajat, kelle tööülesanneteks on kauba vastuvõtt,
komplekteerimine, lao korrashoid. Avaldus koos CV-ga saata
kuulutus@zoovet.ee.
Firma pakub tööd Tutermaal
andmesisetaja-klienditeenindajale. Vajalik väga hea arvuti
kasutamisoskus. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Tööle asumine
koheselt. Info tel 5015433 või
saada kiri raul@metanex.ee.
Mänguväljakuid tootev rahvusvaheline ettevõte Laagris otsib kollektiivi keevitajaid ja laotöötajaidpakkijaid. Tel 5288203, e-mail
janek.teinlum@lappset.com.

Teated ja reklaam

ATH laste vanemate tugirühma
kokkusaamine
esmaspäeval, 20. novembril,
algusega kell 18.00
Saue lasteaias Midrimaa,
aadress Koondise 23

Osalemine on tasuta
Registreerimine e-posti
aadressil anneli@saue.ee
või telefonil 529 2820.
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