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Laagri tervisekeskuse riigihankel elimineeriti
kahtlase renomeega odavaim pakkuja
Ettevõtjad, kes riigihangetel madalate pakkumistega võidetud töödega hätta jäävad, vahetavad juriidilisi
nimesid ja osalevad jälle uutel hangetel. Uus seadus annab võimaluse sellise taustaga firmad kõrvaldada.
Sügis tõi vallamajja ka esimese pretsedendi.
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H

aldusosakonna
juhataja
Silver Libe on viimasel
poolaastal üsna mitu närvirakku kaotanud, sest juba juulis
valmima pidanud Laagri lasteaia uue
tiiva ehitus kippus venima. Pea igal
nädalal tuli mõni tõrge või viivitus,
kurjaks läks asi siis, kui selgus, et ehitaja oli omal initsiatiivil jätnud ventilatsioonitorudesse panemata klapi,
mis reguleerib rühmaruumide õhuvahetust. Torud olid juba lae taha
peitugi pandud, kui Libe kamandas
mehed torude sisemusi ette näitama.
„Paigaldamata jäetud süsteemi hind
oleks ligi 60 tuhande kanti jäänud,
eks nad ei tahtnud seda kulu teha,“
nendib Libe. Jätkusid vaidlused, kus
ehitaja alustas argumentidega, et see
mittepaigaldamise fakt oli tellijal teada ja lõpetas sellega, et neid klappe
polnud üldse projektiski.
Vahetati juriidikast pungil kirju,
tehti tööd uuesti, aga aeg venis ja
lapsed sügise alguseks loodetud uutesse ruumidesse ei saanudki. Kuigi
tähtaeg oli juulis, siis saab ehk ehituse lõplikult lukku alles detsembris.
Osa välitöid jääb veel kevadetki ootama.
Sama ehitajate duoga – Riito
Ehituse AS-iga ja Sand Ehitus OÜga – oli probleeme sel varasügisel
teistelgi. Näiteks naabervallas Harkus ei saanud samad firmad Harkujärve koolimaja renoveerimist tähtajaks ja septembri alguseks valmis.
Uuel hankel jälle platsis
Taustainfo on oluline selles kontekstis, et kui nüüd sügisel viidi läbi
Laagri tervisekeskuse ehituse riigihange, siis – üllatus-üllatus – tegi
odavaima pakkumise küll uue nimega, aga sama registrikoodi ja samade
inimestega ettevõte. Libe sõnul oli
selge nii omaenda kogemuse, kui ka
ehitusturul liikuva info põhjal, et tegemist on firmaga, mis teeb pakku-

Tennisehalli kõrvale rajatava Laagri tervisekeskuse riigihankel kasutati uue
seaduse võimalusi ja kõrvaldati konkursilt pakkuja, kes tegi küll kõige odavama
hinna, aga kelle reputatsioon ja taust näitasid ebausaldusväärust

mistel dumpinguhindu ja hiljem katsub tellijat kas lisaraha nõudega või
tööde tegemata jätmisega reljeefselt
väljendatuna lohku tõmmata.
„Selliseid lugusid on palju, mitte ainult Saue vallamajas. Ja siis on
inimestel eksiarvamus, et omavalitsustes on koos hulk rumalaid, kes ei
oska ega viitsi oma tööd korralikult
teha,“ on Libe nördinud. Just Laagri
lasteaia valmimise venimine põhjustas mehele kümneid lapsevanemate
telefonikõnesid, kus ta katsus selgitada, kuidas riigihangete protsess
käib ja mis põhjusel mingeid asju
tehakse. „Üks inimene ütles peale
40-minutilist vestlust aitäh, sest tal
ei olnud endal aimugi, mis sõna „riigihange“ taga tegelikult peidus on,“
ütleb Libe.
Kuulujutud ei loe
Kui erasektoris on vaja leida maja
ehitaja või autotarnija, siis valitakse
reeglina partnerid, kellel on kogemus või positiivne kuvad. Riigisektoris on määravaks odavaim hind,

maksumaksja raha kasutamisel seda
oodatakse.
Nüüd annab septembrist kehtima
hakanud seadus laiema võimaluse
eemaldada riigihange konkursilt
ebaausate võtetega firmad. „Isegi
kui ettevõte on teinud odavaima
pakkumise, saab ta nüüd eelnevate
lepingurikkumiste alusel eemaldada,“ selgitab vallamaja jurist Kairi
Pajumaa. Seadus lubab tagasi lükata
pakkuja, kes on oluliselt või pidevalt
rikkunud varasemaid hankelepinguid.
„Siia alla liigitub olukord, kus rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping üles öeldud, hinda alandatud, kahju hüvitatud või
makstud leppetrahvi. Küll ei saa see
baseeruda vaid infole, et keegi kuskil arvas või et need „Facio panijad“
on turul teada asi. Määrav on see,
et firmale peab olema rakendatud
reaalseid karistusi, näiteks määratud
leppetrahv ja see ka ära makstud või
on jõustunud kohtuotsused,“ nimetab Pajumaa.

ODAVUS TÄHENDAB TIHTI KA MADALAMAT KVALITEETI
Üldjuhul toob odavaim pakkumus kaasa töövõtja soovi asendada projekteeritud lahendused
odavamatega. Odavus tähendab
tihti ka madalamat kvaliteeti või
kehvemat lahendust. Samuti
võib kogemuse põhjal öelda,
et hinna poolest nn piiripealsed
pakkumused toovad kaasa tööde lõpptähtaja ületamise. Saku
valla praktikast meenub üks paari
aasta tagune ehitusobjekt, mille
valmimine viibis lausa viis kuud.
Tellijana rakendasime küll leppetrahve, kuid sellised juhtumid
toovad kaasa omajagu segadust.

Pretsedent loodud, vaidlustamist
ei tulnud
Kui tervisekeskuse riigihange tõi
seitse pakkumist, odavaima tegid
juba tuttavad mehed, kellega on
kuid probleeme olnud, hakati otsima võimalusi, millega saaks nood
kõrvaldada. See aga ei olnudki kõige
lihtsam ülesanne, sest mingit ühtset
andmebaasi, kus saaks ehitusette-

Oleme huviga jälginud Saue kolleegide esimest katsetust ebapädeva pakkuja kõrvaldamisel
ja tundub, et neil see õnnestus.
Ilmselt on aga probleemsed
pakkujad järgmisteks hangeteks
leidnud endale uued korrektsed
esindusfirmad. Lahenduseks on
ikkagi see, kui ehitusettevõtjate
katusorganisatsioonid võtavad
ebakorrektsete pakkujate turult
kõrvaldamise oma südameasjaks.
Virko Kolks, Saku Vallavalitsuse
Majandusteenistuse juht

võtte nime sisse tippides ülevaate
tema tegemistest ja teiste kogemusest, lihtsalt pole. Libe leiab, et selline „paturegister“ võiks olla tõsine
arendamist vajav suund riigihangete
registri juures ja aitaks tellijatel kergema vaevaga otsuseid teha.
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Uus Laagri lasteaia maja - foonilt helge ja
malbe, aga täis põnevaid detaile

Ametlikku lindilõikamist Laagri lasteaia uuele majaosale tehtud polegi, elu läks seal käima suurema tseremoonitsemiseta juba oktoobri esimestel päevadel. Toimetaja tegi, kaamera kaelas, koos direktori Tiiuga tiiru peale ja oli
üsna üllatunud, et need tänapäeva lasteaiad ka nii ägedad võivad olla. Tiiu ise tervitab uksel lausega: „Tere tulemast valla ilusaimasse lasteaeda!“ ja tema hääles on sellist veenvust, et ei jää kahtluse varjugi.

Vana versus uus. See vana alustas juba 1979. aastal ja oli omas ajas nii
uudne, et maja makett käis näitusel Moskvaski. Oli püsti 37 aastat perioodil 1979-2016. Eelmisel suvel võeti maja vundamendini maha ja asendati
moodsa hoonega, kus kahele korrusele mahub 8 rühmaruumi ja keldrisse
veel köökki

Rühmaruumid on suured, enne olid sellised 60 m2 tuuri, nüüd tsipa üle sajased. Kuidagi avarad, soojad ja heledad. Muide, sisekujundus – värvilahendused, mööbel, vaibad
– on rühmades kõik täpselt ühtemoodi, ainuke erinevus on välisuste värvis. Aga loomingulist lähenemist ja isikupära annab see, et enamus mööblist on mooduliteks lahti võetav
ja seda võib kokku-lahku lappida nagu suuri legoklotse

Rühmas on ka oma kööginurk,
süüa seal ei tehta, aga mustad nõud
pannakse masinasse küll

Sisekujunduslikud detailid otsis lasteaia õpetajatepere ise internetist välja. Lepatriinu vaip, puukujulised riiulid, nukunurk (kus mängivad, muide, ühesuguse lustiga nii poisid kui tüdrukud)
Koridoridki on rõõmsavärvilised, mõlemal korrusel on triibusein – omamoodi kummardus
endisele lasteaia aiale, kus iga
lipp oli eri karva. Keksukast jääb
rühma minnes tee peale, sealt ei
saada kunagi ilma keksutamiseta
minema

Ekstra heameel on selle üle, et vana tamm, mis maja ees kasvas ja
ehitusele ette jäi, on saanud uue elu – ta on vormitud pingiks, mille otstel
valvavad lasteaia maskottlinnud varesed

Majas on nüüd 10 rühma: 3 kolmestele, 2 neljastele, 1
viiestele ja 4 kuue-seitsmestele. Lapsed kohanesid osalise
remonditegemisega ümberringi üsna valutult, lapsevanemad olid sootuks enam ärevil. Igatahes on näiteks Lehelindude kolmesed väga sotsiaalsed, kaameraga tundmatu
piiravad kohe ümber ja valavad üle küsimustesajuga – mis
su nimi on? kes sa oled? Kus on sinu lapsed?

Kui muidu on rühmade sisustused sarnased, siis uksed on
kõikidel eri värvi. Ja ukse juures
on peegel, sest väike inimenegi
peab õppima enne välja minekut
üle vaatama, kas kõik on vinksvonks

Kui rühmaruumid on helgemates-malbemates toonides, siis pesuruumid julgelt erksates

Majast leiab nutikaid abivahendeid, et elu lastega lihtsam oleks –
näiteks jalanõude jalast aitaja „saapapoiss“ või arusaamatu otstarbega
pink, mille mõte on selles, et õpetaja ei peaks pisikeste botaste paelte
sidumiseks 20 korda järjest kummardama, vaid saaks selga säästvamalt
sõlmed-lipsud tehtud

Ega lasteaia elu käi ainult rühmaruumides – olemas on muinasjututuba ja loovustuba, kus on olemas lapse mõõtudes päris köök
ja kus näiteks isadepäevaks moosi keedeti ja kus alatihti leivalõhn
ahjust tuleb. Väga vajalik on ka logopeedile eraldi ruum, ligi kolmandik lastest vajab spetsialisti abi
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Hüüru mõisamaja saab veerandmiljonilise rahasüsti

Aastaid on proovinud küll vallamaja, küll külaselts, küll palgatud projektikirjutajad kirjutada eurorahade taotlust, et kogukonna jaoks oluline maja paremasse konditsiooni saada. Lõpuks õnnestus – pea 200 000 eurot
Leaderilt täiendab 50 000-eurone toetus vallaeelarvest ja hiljemalt 2019. aasta lõpuks peaks Hüüru mõisamaja
saama nii väljast kui seest paremaks.
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EDUKA PROJEKTIKIRJUTAMISE TAGA OLID:
Marek Ploompuu, Annika
Lentso, Arnold Õispuu, Külli Ots
Neeme-Lennart Tullus
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„N

o see ei ole isegi rahaseeme, see on ju juba
korralik
juurikas,“
viskab Hüüru külaseltsi liige Marek
Ploompuu metafoorset nalja. Tõsi,
veerand miljoni euro eest saab mõisamaja renoveerimisele juba sisuliselt
läheneda, mitte ainult kerget iluravi
teha. Sellist värvipottide ja -pintslitega võõpamist on seal seestpoolt
talgute käigus tehtud ikka ka, saali
on isegi paar korda üle värvitud, aga
kui pealispinna taha vaadata, on asjad
päris nukras seisus.
Suure saali põrand on mäda ja
vajab väljavahetamist, on olnud isegi juhtumeid, kus teatrikülastaja on
toolijalaga läbi põranda vajunud.
Ventilatsiooni pole, mis tähendab,
et kui saalis on rohkem kui paarkümmend inimest, muutub olemine
ebamugavaks. Aknad ei pea sooja,
turvasüsteemid on olematud, ruumide paigutus ebaotstarbekas, sisuliselt saab korraga majas üritust pidada
vaid üks seltskond, sest teistesse ruumidesse pääseb läbi saali.
Kõik need teemad pandi kirja ka
rahataotlusesse, mille külaselts oma
jõududega valmis pusis. Abiks olid
muidugi aastate jooksul kirjutatud

Hüüru mõisa fassaad vajab hädasti remonti

eelmised projektid, nende seas oli
üsna suurejoonelisi plaane – näiteks
taheti teha loodushariduskeskust,
ehitada katuse alla hotellitube jne –,
aga seltsi juhatuse liikmed arvavad,
et kuna see viimane taotlus oli tõesti
pakiliste ja vajalike remonditegevuste
suunaline ja meede, kust raha küsiti,
oligi just kogukondade investeeringute toetamiseks, siis langesid asjaolud kenasti kokku. Kuna rahataotluse juures oli vaja juba ka esmast
eskiisprojekti, võeti aluseks juba varem valmistehtu ja kohendati seda.
„Kuna kogu maja korda tegemiseks raha poleks jagunud, siis jagasime maja mõtteliselt osadeks ja
võtame ette ainult kiviosa, raamatukogu jätame välja. Maja fassaad
jääb samaks, teeme korda ja värvime
üle, aknad lähevad vahetusse, saali

põranda ja lae teeme korda. Fuajee
ka, osad ruumid ehitatakse läbikäidavaks, köögi paigutame ümber, elektrisüsteemid tuleb kaasajastada,“ on
juhatusel eesseisev tööjärg selge.
Kuigi Nelja Valla Kogu on
hüürukate projekti heaks kiitnud,
tuleb lõplik otsus PRIA-lt ära oodata, enne edasisi samme veel ei astuta.
Kui PRIA otsus tuleb, siis on aega
kaks aastat planeeritud tegevusi ellu
viia. „Ilmselt on kõige mõistlikum
2018. aasta esimeses pooles saada
valmis põhiprojekt, sügisel teha riigihange ja siis 2019. aasta alguses ehitusega alustada,“ arvab Ploompuu.
Suveteatritest külapidudeni
Hüüru mõis on nii oma küla kui ka
Vatsla, Püha ja Kiia külade tõmbekeskus. Eelkõige küll oma külale –

kohalik rahvas leiab ikka tee majja,
eriti viimasel ajal. Külaseltsi kultuurijuht Kaire Raiend ütleb, et raamatukogu külastatavus on kasvanud, laste
koolivaheaja laagrid on üle ootuste
popid, täituvad ka töötoad ja kui
majas on teater, on saal rahvast ikka
täitsa täis.
Paar aastat tagasi sai seal üsna mitu
suve järjest näha etendust „Head
ööd, ema“, mis tõi kohale inimesi ka
Tallinnast ja kaugemalt, seda tükki
etendati sadakond korda. „Uueks
hooajaks on suveteatrite osas juba
huvilisi,“ ütleb Raiend. Potentsiaali
saada näiteks suveteatrite ja kontsertide toimumiskohaks oleks seega
Hüüru mõisamajal küllaga – linnale
lähedal, suvel on jõekaldal paiknev
mõis peaaegu maaliline koht. Aga
samahästi sobib mõis ka pulmadeks,
suguvõsa kokkutulekuteks, sünnipäevadeks – selline omatulu teenimise võimalus on külale oluline.
Aga tegelikult on korras külakeskus märgiline koht ennekõike omadele, leiab külaselts. Paljudel kohalikel elanikel on ju selle majaga oma
lugu: kes käis siin koolis, kes kaupluses. Seltsi liikmed usuvad, et kui on

vähegi ärksamaid inimesi, siis on just
toimiv kogukond see, mis aitab küla
hääbumist ära hoida.
Oht on ju olemas. Küla asub
maantee ääres, elanikud käivad tööl
enamasti kas Tallinna või Keila pool,
saavad nad ju pea kõik vajadused alates poeskäigust kuni meelelahutuseni sealt ka kätte. Lisaks poolitab küla
jõgi ja maantee ühest servast teise
saaminegi on üsna eluohtlik ettevõtmine. Kui keskel midagi ei ole, mis
inimesi ühendaks ja annaks põhjuse
kokku saada, siis oleks Hüüru tõenäoliselt varsti nagu iga teine magala.
Nüüd on vähemalt lapsed üksteisega koolivaheaja laagrites tuttavaks saanud, noored käivad mõisa
kõrval palliplatsil, tulemas on sinna
ka väli-jõulinnak, eriti aktiivsed on
majas eakad, kes mõisas koos küll
võimlemas, küll kohvitamas käivad.
„Nemad ei tule mitte külaseltsi tegevustega kaasa, vaid on pigem selle
tõmbemootor,“ rõõmustatakse juhatuses. Aga seda küla koostoimetamist saab ja peabki seltsiliikmete
arvates veel enam ergutama ja mõnusate võimalustega korras maja on
selle eelduseks.
Kui täna on nimele Hüüru esimesed pähetulevad seosed Hüüru veski
ja autohuvilistele võibolla ka Leivategija remondikoda, siis tulevikus
võiks maamärgiks olla ikkagi mõis.
Nii omadele kui külalistele.

TOETUS

Sügisesest Leaderi raha voorust võib Saue valda jõuda üle 467 tuhande euro
26 taotleja seas said kuus Saue valla päritoluga projekti Nelja Valla Kogult positiivse finantseerimisotsuse, PRIA
vaatab veel taotlused üle ja teeb lõpliku otsuse 2017. aasta lõpuks. Uut investeeringuraha võib jõuda uuel aastal Tagametsa, Hüürusse, Vanamõisa, Ääsmäele ja Koppelmaale.
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2017.

17 575,5

Tagametsa loovusmaja küttesüsteemi
uuendamiseks, valgustuse ja
esitlustehnika hankimiseks
(Tagametsa küla)

TASUJA PUHKEMAJAD OÜ

22 529,4

hoone ümberehituseks puhkemajaks
(Hüüru küla)

EDUNET OÜ

83 448

Voore mõisa kui tervikkompleksi
avamiseks külastajatele (Koppelmaa
küla)

MTÜ HÜÜRU
KÜLASELTS

199 869,02

Hüüru mõisa renoveerimiseks
kogukonna keskuseks (Hüüru küla)

ÄÄSMÄE
KÜLAKOGU

67 254,78

heli-, valgus-, köögitehnika ja
sisustusesemete soetamiseks
(Ääsmäe küla)

VANAMÕISA
KÜLA

76 512,07

vabaõhukeskuse parkla ja aia
ehitamiseks ning tegevuseks vajaliku
inventari soetamiseks (Vanamõisa küla)

KODUVALD

aastal oli Nelja Valla Kogu sügiseses
taotlusvoorus avatud kolm meedet:
turismiteenuse arendamine ja infovahetuse edendamine, mikroettevõtluse arendamine ning kogukonna
investeeringute toetamine. Taotlusi
said esitada kohalikud ühingud ja
ettevõtted. Saue vallast esitati kokku kaheksa taotlust ning positiivse
rahastamisotsuse sai neist kuus projekti.
Mikroettevõtluse arendamise
meetmesse esitati Saue vallast kaks
projekti, mis mõlemad said ka rahastuse: OÜ Rasset sai toetust 17 575,5
eurot ning Tasuja Puhkemajad OÜ
22 529,4 eurot. Esimene neist sai
toetust Tagametsa loovusmaja küttesüsteemi uuendamiseks, valgustuse ja esitlustehnika hankimiseks ning
teine hoone ümberehituseks puhkemajaks.

OÜ RASSET

Turismiteenuse
arendamise
meetmest sai toetust Saue valla ettevõte Edunet OÜ, kes taotles toetust
Voore mõisa kui tervikkompleksi
avamiseks külastajatele. Investeeringuid teeb Edunet OÜ 83 448 euro
ulatuses.
Kogukondade arendamiseks
esitati Saue vallast viis projektitaotlust. Selles meetmes oli konkurents
kõige tihedam. Hüüru külaselts sai

toetust 199 869,02 eurot Hüüru
mõisa renoveerimiseks kogukonna
keskuseks ning Ääsmäe külakogu
külakeskusele heli-, valgus-, köögitehnika ja sisustusesemete soetamiseks 67 254,78 eurot. Vanamõisa
küla taotles toetust vabaõhukeskuse
parkla ja aia ehitamiseks ning tegevuseks vajaliku inventari soetamiseks, toetuse summaks 76 512,07
eurot.

MTÜ NELJA VALLA KOGU
Nelja Valla Kogusse kuulub neli omavalitust – Harku, Kiili, Saku ja Saue
– ning toetust saavad taotleda nende kohalike omavalitsuste piires tegutsevad mikroettevõtted ja vabaühendused. Haldusreformi tulemusel
kuuluvad Saue omavalitsuse koosseisu Nissi, Kernu ja Saue linn. Küll aga
ei ole Nissi ja Kernu taotlejad oodatud taotlema Nelja Valla Kogu taotlusvoorudest, vaid nemad saavad taotleda endiselt MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu taotlusvoorudest. Leaderi määrusega jäävad tegevusgruppide
piirid kehtima ka peale haldusterritoriaalseid muudatusi. Sama määruse
järgselt ei ole Saue linna organisatsioonid abikõlbulikud taotlejad.
MTÜ Nelja Valla Kogu 2018. aasta I taotlusvoor on avatud 12-18.
veebruaril.
Avatud meede 2: kogukondade
ühistegevuse arendamine, eelarve
139 714,89 eurot.
Toetatakse:
• spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist;
• seltsitegevuse korraldamist;
• tegevuste läbiviimiseks vajaliku
inventari soetamist;
• õppeprogrammide, -reiside ja
koolituste läbiviimist ning koostööd;
• materjalide koostamist ja publitseerimist.
Taotlemistingimised on leitavad

Nelja Valla Kogu kodulehe
www.4kogu.ee rubriigist „Taotlejale“.
Lääne-Harju Koostöökogu 2018.
aasta I taotlusvoor on avatud
2.-9. aprillil. Avatud on meetmed:
• ettevõtlikkus, eelarve 46 472,76
eurot;
• kogukond, eelarve 57 065,17 eurot;
• elukeskkond, eelarve 243 936,28
eurot.
Taotlemistingimised Kernu ja Nissi taotlejatele on leitavad Lääne
Harju Koostöökogu kodulehe
www.vomentaga.ee
rubriigist
„Leader meede ja taotlemine“.
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Laagri tervisekeskuse riigihankel
elimineeriti
kahtlase renomeega
odavaim pakkuja

Kokku on Saue vallas nüüd 6 põhikooli ja üks gümnaasium, 2019. aasta
sügiseks peaks tulema lisa – Veskimöldre 2 elurajooni kavandatakse
lasteaed-põhikooli rajamist.

(algus lk 1)

Ühendvald saab kaheksanda koolimaja

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

P

ajumaa ja Libe võtsid lihtsalt telefonitoru otsa
erinevaid omavalitsusi üle Eesti ja ka teisi, kel
kokkupuude just nende tegijatega, nõu küsiti
vandeadvokaadiltki. Libe tõdeb, et nende kontaktide
najal sai selgeks, et Eesti ehitusturul on oodatud sellist
pretsedenti aastaid ja nüüd, kus seadus seda ka paindlikumalt võimaldab, utsitati Saue vallamaja rahvast seda
ristiretke lõpuni käima.
„Suusõnalisi signaale, et odavaima hinna pakkunud
tegijatega on probleeme, saime palju ja seda teadsime
omaenda näite pealt isegi, aga enamus neist kogemustest ei olnud seaduse mõttes arvestatavad. Oli pooleliolevad kohtujuhtumeid ja fikseeritud rikkumisi, aga
reaalsete tõenditena saime kasutada vaid üht määratud
ja tasutud leppetrahvi ning lepingust taganemist, mida
ei vaidlustatud,“ ütleb Pajumaa.
Samas ei reguleeri Pajumaa sõnul seadus üheselt,
mitu põhjendatud alust peaks välja tooma, et saaks
pakkuja kvalifiteerimata jätta. „Mõnes mõttes oleks
olnud isegi hea, kui see meie juhtum oleks vaidlustatud. Siis oleks lõpuks Riigikohtust tulnud otsus ja sellega ka loodud pretsedent, kuidas edaspidi käituda,“
nendib Pajumaa.
Nii Libe kui Pajumaa ütlevad, et nad olid siiski
reaalselt valmis, et odavaima pakkuja tegija äraütleva
otsuse vaidlustab. Kui ooteaeg möödas ja vaidlustust
ei tulnud, hingas Libe küll kergendunult. Vastasel korral oleks tõenäoliselt kogu protsess venima ja uus tervisekeskus 2018. aasta septembriks valmimata jäänud.
„Saime selle protsessi käigus ise kõvasti targemaks
ja julgustaks ka teisi omavalitsusi hangete läbiviimisel
seda tegema, kui tekib pakkuja suhtes kahtlusi. Omavalitsused võiks omavahel riigihangete osas rohkem
kogemusi jagada ning läbi selle parandada üleüldist
pakkumuste kvaliteeti,“ arvab Libe.
Samas toonitab mees, et seda muljet, et riigihangetel odavaima pakkumise tegijad kõik kohe
vaikimisi ebaausaid võtteid kasutavad, ei tohiks levitada. Nii on näiteks ta väga rahul Ääsmäe koolimaja juurdeehituse hanke võitjafirma
Ehitus5ECO OÜ-ga. Ka OÜ-le Silindia Ehitus, mis
lõpuks tervisekeskuse ehitajaks kvalifitseeriti, on mehel suured lootused ja head ootused.

L

aagri venib aleviku ümber üha laiemaks, ainuüksi Veskimöldre 2 elurajoonis peaks 2019. aastaks olema
elama asunud sadakond peret. Tänaseks
on sinna müüdud juba 17 krunti, esimeste eramute ehitustegevus algab detsembris ja majad peaksid valmima juba tuleval
aastal. Lisaks alustati ridaelamute ehitusega, kuhu kolivad sisse esimesed elanikud
tõenäoliselt juba 2018. aasta juunis. Just
sinnasamasse on plaanis rajada ka uus
haridusmaja, nii praeguste kui uute väikeste sauevallakate jaoks.
Lasteaia osa planeeritakse 3-rühmalisena, põhikooli osa esialgu kahe paralleeliga,
perspektiivis ka juurdeehitusvõimalusega
veel kahele paralleelile. Samas on lasteaia
rühmatoad kavas lahendada selliselt, et
neid saab vajadusel kasutusele võtta ka
algkooli klassiruumidena. Kõrvale tulevad
ka sportimisvõimalused – 250-meetrise
jooksurajaga staadion, korvpalli- ja võrkpalliväljak, jalkaplats.
Ligi kahehektarilise krundi selle tarbeks annab vallale tasuta üle arendaja.
„Kui kümmekond aastat tagasi olid turul
arendajad, kes omaenda kohustusedki ripakile jätsid, siis täna on meil tegemist hea
näitega era- ja avaliku sektori koostööst.
Kommunikatsioonid ja teed on arendaja
korralikult välja ehitanud, aga mõistetakse
ka sotsiaalse infrastruktuuri tähtsust ja vallale tasuta krundi andmine oli juba algselt
lepingus sees,“ tunnustab abivallavanem
Kalle Pungas.
„Meil on huvi ühtse ja täisväärtusliku
elukeskkonna jätkumiseks Veskimöldre
mõlemas etapis, meie ärihuvides on ka
valla üleüldine terviklik areng. Seetõttu
otsustasime vallale tasuta üle anda Veskimöldres paiknevaid erinevaid maatükke,
mille kasutamine valla poolt tooks täiendavat lisaväärtust meie arendatavale elu-

KORU KOOLIMAJA

Vasakul ülevalt alla:
Ruila kool (Ruila küla,
endine Kernu vald)
156 õpilast
Turba kool (Turba
alevik, endine Nissi
vald) 130 õpilast
Kernu kool (Kernu
küla, endine Kernu
vald) 57 õpilast
Paremal ülevalt alla:
Nissi kool (Riisipere,
endine Nissi vald)
152 õpilast
Saue gümnaasium
(Saue linn) 989 õpilast
Laagri kool (Saue
vald) 827 õpilast
Ääsmäe kool (Saue
vald) 194 õpilast

Praegu tegutseb ühendvallas kokku seitse kooli
(autor: Diana Poudel)

keskkonnale,“ nendib arendaja Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuuse.
Veel 2017. aasta lõpus kuulutatakse
välja lasteaed-põhikooli projekteerimise
riigihange, vald tellijana soovib näha kolme erinevat esmast eskiislahendust, millest
ühega siis edasi töötatakse ja ehituseni
loodetakse jõuda hiljemalt järgmise aasta
lõpus.
Prognoositav ehitusmaksumus on pea
4 miljonit eurot, millest miljoni finantseerib arendaja, miljoni katab eurorahastus ja
2 miljonit on kavandatud vallaeelarvesse.
Kuigi ehituse ettevalmistavad etapid on

juba käivitunud, siis lapsevanem täna veel
lasteaia järjekorras Koru lasteaed-algkooli nime ei näe. Küll aga hakkab kehtima
sealgi tavapärane lasteaia järjekord ja kui
ühel hetkel ka uus maja sinna nimekirja
lisatakse, saab lapsevanem muuta seal oma
eelistust vajadusel Koru kasuks.
Planeeritavat haridusmaja nimetatakse
täna tööpaberites Koru lasteaed-põhikooliks. Tuleneb see kinnistu nimest ja võimalik, et tulevikus asendatakse see näiteks
mõne ümberkaudse kena tänavanimega,
neid on seal vahvaid: Luigelille, Metsmaasika, Teelehe, Veskirahva.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
TEADE DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMISEST
Saue Vallavolikogu tunnistas 30.11.2017
otsusega osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 20.05.2008. aasta korraldusega nr 331 kehtestatud Maidla küla
Mäealuse kinnistu detailplaneeringu
Orava tee 3 (72704:003:0291) kinnistu ja
osaliselt tehnovõrkude lahenduse osas,
st jätta ära kinnistule kavandatud ehitusõigused ühise puurkaev-pumpla ja veetorustiku rajamiseks. Detailplaneeringuga on Mäealuse kinnistu (suurusega
25,81 ha) jagatud kokku 10-ks elamu,transpordi,- ja tootmis- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest üks
elamumaa sihtotstarbega krunt moo-

dustati olemasoleva üksikelamu juurde
ning seitse uut elamukrunti (suurusetega 1,3-2,2 ha) üksikelamute rajamiseks.
Orava tee 3 kinnistu maasihtotstarve on
muudetud tootmismaaks (suurusega 9
300 m²), mis on kavandatud puurkaevu-pumpla rajamiseks. Kinnistute kanalisatsioon on lahendatud reoveemahutite
baasil ja veevarustus ühise puurkaevu
baasil. Arendaja soovib eelnimetatud
detailplaneeringuga ette nähtud seitsme elamukrundi ühiseks veevarustuseks ette nähtud puurkaev-pumpla ning
veetorustike ehitusõiguse tühistamist,
kuna nende rajatiste väljaehitamine on

osutunud majanduslikult ebamõistlikuks. Veevarustus soovitakse lahendada
ehitusprojektiga iga elamukrundi piires
lokaalselt puurkaevudega. Planeeringuga on ette nähtud kanalisatsioon lahendada reoveemahutite baasil. Arendaja
soovib võimalust reoveelahendust ka
krundipõhiste biopuhastite baasil, põhjendades seda reovee väljaveo hindade
märgatava tõusuga, mis on seotud ka
purgimiskoha kaugusega planeeringualast. Kinnistud on ca 1-2 ha suurused ja
sellega on võimalik tagada riikliku määruse nõuded lokaalsete puurkaevude
sanitaaraladele ja biopuhastite kujadele.

Saue valla üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud hajaasustusalal. Tegemist
ei ole prioriteetse elamuarenduspiirkonnaga. Mäealuse planeeringuala asub
eemal kompaktsetest elamualadest
ning piirkonnas puudub täielikult elamuarenduse tarbeks vajalik sotsiaalne
ja tehniline taristu. Samuti ei jää planeeringuala Saue valla ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni arengukava (2016-2027)
kohaselt ühisveevärgiga kaetava ala sisse. Mäealuse kinnistu detailplaneering,
mis kehtestati ligi üheksa aastat tagasi,
on tänase päeva seisuga jätkuvalt realiseerimata, st planeeringualale ei ole

väljastatud ehituslube ega kasutuslube
juurdepääsuteede, tehnovõrkude ja rajatiste ning elamute ehitamiseks.

eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Vanamõisa külas Viirpuu põik 1 (katastritunnus:
72701:002:1683; 1 500 m² elamumaa)
kinnistul lähtudes Kopli-2 kinnistu detailplaneeringust (Vinta-Vänta Varandus

OÜ töö nr 011004D) suurendades lubatud hoonestusala 5% ulatuses võrreldes
detailplaneeringu kohase lahendusega
Kukerpuu tee poolsel kinnistu küljel.
Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab registrite spet-

sialistilt Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.
kruus@sauevald.ee. Arvamused esitada
hiljemalt 18.12.2017 Saue Vallavalitsusse
(Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik;
info@sauevald.ee)

Saue valla territooriumil novembris
2017 ei algatatud ja ei kehtestatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute
korraldustega ning otsustega on võimalik tutvuda
valla veebilehel: sauevald.ee/detailplaneeringud. Lähemat informatsiooni
saab planeeringute spetsialistilt Maili
Metsaotsalt 654 1157 maili.metsaots@
sauevald.ee

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu
projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Vanamõisa külas
Kukerpuu tee 3 kinnistul (katastritunnus
72701:002:1663; 1 593 m2 elamumaa)
lähtudes Kopli-2 kinnistu detailplanee-

ringust (Vinta-Vänta Varandus OÜ töö nr
11004D) suurendades lubatud hoonestusala kuni 5,1 % ulatuses Kukerpuu tee
ja Kukerpuu tee 1 kinnistute poolsetel
külgedel.
Saue Vallavalitsus on koostanud
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Laagri uus tervisekeskus
valmib 2018. aasta septembriks

Novembris sõlmiti riigihanke tulemusel Mulgimaa ehitusfirmaga OÜ Silindia Ehitus
leping Laagrisse uue esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks. Lepingu järgi peab
uus hoone valmima 2018. aasta septembriks.
INDREK
EENSAAR
arendusspetsialist

K

eskuses saavad kaasaegsed ruumid
perearstid, lastearst, ämmaemand,
füsioterapeut, koduõde, hambaarstid ja apteek. Luuakse ka võimlaused füsioteraapiateenuse pakkumiseks. Samas hoones
hakkavad paiknema ka valla sotsiaalvaldkonna töötajate ja hariduslike tugiteenuste keskuse ruumid, kus lisaks sotsiaalnõustajatele
hakkavad abivajajaid nõustama lastekaitsetöötajad, eripedagoog, logopeed ja psühholoog.
Esmatasandi tervisekeskuste rajamise
kontseptsiooni üks keskne mõte on koondada ühe katuse alla meditsiini- ja sotsiaalteenused, kuna tegemist on omavahel tihedalt seotud valdkondadega. Just perearstid

märkavad tihti inimesi (sh lapsi), kes vajavad
valla sotsiaalhoolekande abi ja tähelepanu.
Samas on ka sotsiaalhoolekande klientidel
sageli vajadus arstide abi järele.
Teine osa kontseptsioonist on pakkuda
arstidele kaasaegset töökeskkonda ja inimestele parimaid ravivõimalusi nii, et ruumide
leidmine ja korrashoid ei jääks arstide õlule
ning nad saaksid keskenduda oma põhitööle
ehk ravile ja ennetustööle.
Uus keskus rajatakse Laagri kooli lähedale, tennisekeskuse ja Veskitammi tänava
vahele. Uued, kaasaegsed ruumid säästavad
perearste ja patsiente üle õue lippamisest
ning võimaldavad pakkuda teenuseid, mis
praegu ruumide kitsikuse tõttu pole mõeldavad (nt füsioteraapia, ämmaemand, lastearst). Tervisekeskuse ehitamiseks sõlmiti
leping Mulgimaa ehitusfirmaga OÜ Silindia
Ehitus, rajamist rahastatakse ca 700 000
euro ulatuses Euroopa Liidu vahenditest,

LAAGRI TERVISEKESKUS
Asukoht: nn valuutapõld (Veskitammi 26), tennisekeskuse ja Veskitammi
tänava vahel
Ehitaja: OÜ Silindia Ehitus
Maksumus: 1,9 miljonit eurot, sh 700
tuhat eurotoetuste raha
Tähtaeg: september 2018
Sisu: perearstid, lastearst, ämmaemand, füsioterapeut, koduõde,
hambaarstid ja apteek, vallavalitsuse
sotsiaalosakond

kogumaksumus on koos käibemaksuga ca
1,9 miljonit eurot.
Silindia Ehitus on ehitanud muuhulgas
Laagri uue puiduhakkel töötava katlamaja,
mitmed lasteaia hooned üle Eesti ning renoveerinud Kadrioru lossi välisfassadi.

R.I.P. Koduvald
See on nüüd siis viimane Koduvald. Kõlab kuidagi lõplikult, kuigi tegelikult ei kao
kohalik paberleht sauevallakate jaoks siiski ära, vaid asendub jaanuarist uue
välimuse, nime ja toimetajate käe all uue lehena.

K

oju hakkab käima Saue Valdur ja see
jagab piirkondlikku uudiskraami lausa kaks kord kuus. Saue Valduril on
haare palju laiemgi – ära tuleb katta nii endises Nissi, Kernu kui mõlema Saue elu-olu
ja vajadused. Aga pea 24 aastat jutti ilmunud
Koduvald väärib ehk tagasivaadet.
1994. aasta veebruaris ilmub esimene.
Põhjendab oma tulekut sellega, et on vaja
pakkuda kohalikule elanikule võimalust olla
kursis vallas toimuvaga ja et avaldada volikogu ja vallavalitsuse määrusi. Eesmärgiks seati
ka omandi- ja maareformi, eluruumide erastamist, pensioni ja toetuste saamist, haridusja kultuuritööd puudutava teabe jagamist.
„Leht täidab missiooni, kui jõuame iga lugejani, võidame tema usalduse ja meie lugejast
saab ka ajalehe autor, kes jagab oma kogemusi ja ideid,” seisab esikaanel.
Esimene leht oli oma sisult tollase aja
nägu: teemadeks olid näiteks NL passide vahetamine Eesti Vabariigi omade vastu, läbi
käidi õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise nüansid, anti nõu, kuidas toimida
rahvakapitali obligatsioonide arvestuskaartidega. Kajastatud oli näiteks Laagri lasteaia
sünnipäev – tollal tähistati 25. sünnipäeva just
sellel majaosal, mis nüüd lõppeval aastal vun-

damendini maha võeti ja mille asemel täitsa
tutikas püsti pandi.
Kui ajalehe üheks väärtuseks peetakse
muuhulgas ka tema põlemisvõimekust, siis
sel esimesel perioodil Koduvald tulehakatuseks hästi ei sobinud, oli teine valgel kontoripaberil ja A4 formaadis. 2006. aastal mindi
üle ajalehe paberile ja formaatki kasvas
tavalise ajalehe suuruseks.
Pea veerandsaja aasta jooksul on
toimetaja rolli jagunud neljale inimesele: alustas Heino Raieste, jätkas Eda Liiväär, mingil hetkel andis
oma panuse Olav Kruus ja lõpuotsa
toimetas Anne-Ly Sumre. Aga kirjasaatjaid/kaasautoreid on olnud
kümneid, sest koolid, lasteaiad ja
külaaktivistid on enamasti soovi
korral ikka sõna saanud. Aitäh
kõigile! Suhteliselt vähe on lehepinda jagunud küll kohalikele poliitikutele, leht on võimaluste piires positsioneerinud
end n-ö päris ajalehena, mitte juhtvate funktsionäride reklaamvoldikuna.
Lehetoimetaja töö on viinud maasikapõllule ja meestearsti kabinetti, Kaitseväe peastaapi ja politseioperatsioonile, 10-päevaste
kolmikute kätkide juurde ja 100-aastaste

prouade sünnipäevalauda. Artikliteks on
vormunud aastate pikku paljude sauevallakate lood, mõtted ja kogemused. Teemasid
on olnud armastusest surmani ja unistustest
kiiksudeni. Toimetajana-kokkukirjutajana on
olnud just need – inimeste lood – kõige inspireerivamad.
Kõik need inimesed, kes on lubanud
ajakirjaniku oma koju,
pakkunud oma „firmapirukat“, näidanud fotoalbumit, tutvustanud pereliikmetele, mõnikord kaasa
pakkinud isetehtud õunamahlapudeli või saatnud jõuludeks vallamajja kingitusegi
– need põgusad põkkumised
teiega on olnud luksus ja au.
Aga uus Saue Valdur toob
kindlasti uut käekirja ja teiselaadset lähenemist juurde, nii
et sauevallaka jaoks muutub kohalik infovoog
palju mitmekesisemaks ja põnevamaks.
Püsige siis palun lainel ja elage kaasa ning
andke 100 päeva sisseelamisaega. Ja kui kuskil midagi juhtub, siis vihjed päriselus toimuva ja tegelikult tähtsate teemade kohta on ka
oodatud. Väga oodatud.

Jäätmeveost vabastatud peavad 20. jaanuariks esitama kirjaliku kinnituse

J

äätmevaldajad, kes on taotlenud ja saanud jäätmeveost pikaajalise vabastuse,
s.t vabastuse periood on pikem kui 11 kuud,
peavad hiljemalt 20. jaanuariks esitama Saue
vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul
ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud. Kirjaliku kinnituse esitamise nõue
tuleneb jäätmeseaduse § 69 lõikest 5.

Kirjalik kinnitus tuleb esitada e-posti teel
aadressile katrina.utsar@sauevald.ee või
info@sauevald.ee. Võib esitada vabas vormis teavituse, kus kirjas kinnistu aadress ja
jäätmevaldaja nimi. Vajadusel on olemas ka
vastav teavituse vorm, mis on leitav Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee keskkonna
valdkonna avalduste ja blankettide valikust

nimega „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus
– esitada 20. jaanuariks“. Kirjalikke kinnitusi
saab saata ka tavaposti teel Saue vallavalitsuse aadressile Veskitammi 4, Laagri alevik,
Saue vald. Need, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist
korraldatud jäätmeveoga liitunuks.
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Porgandi ja jänese
kompositsioon tekitab
emotsioone
Mitmelgi korral vallalehest läbi
käinud idee* rikastada avalikku
ruumi mingi märgilise kunstiteosega on novembrikuus lõpuks
realiseerunud – Tauno Kangro
skulptuur üleelusuurusest jänesest ja porgandist on koha leidnud Laagris Jõekääru pargis.
Tegemist on sedasorti väljendusvormiga, et see kas meeldib või
ei meeldi, aga ükskõikseks on
raske jääda.
Usutavasti on see ärgitanud sauevallakate huvi
avaliku ruumi vastu, temaatilisi arutelusid on
olnud näha nii Facebooki seintel kui juhuslikel
kohtumistel tänaval. „Peab külla minema, kui
Sauele asja on,“ nendib Viive näoraamatus.
„Väga vinge,“ arvab Eveliin. „Peame jalutama
minema,“ kutsub Alisa sõpra üles. Aga vastukaaluks on ka hüüatusi, et kas te nalja teete
ja soovitusi vallajuhtidele, et mingu maailma ja
vaadaku, mis mujal tehakse.
Aga fakt on see, et see taies pakkus huvi
isegi suurele meediale, sest selleks, et saada
Õhtulehte, ERR-i või Postimeest omal initsiatiivil mingist kohalikust teemast lugu tegema,
peab see olema väga oluline, väga problemaatiline või väga kiiksuga juhtum. Paras kiiks
on sellel taiesel sees küll.
Väidetavalt peabki kunst tekitama küsimusi, mitte olema vaid kaunistus või kohatäide.
Kunsti eesmärk võiks olla ka inimeste aktiviseerumine, uute vaatenurkade tekkimine. Kui
kuskile pannakse avaliku ruumi elemendina
pink või kivi, siis kui palju see üldse kellelegi
peale seda, kui lindid on lõigatud ja avamisüritus tehtud, silma jääb või korda läheb?

AUTOR: DIANA POUDEL

Laagri alevikku on viimastel aastatel parkide ja puhkealadega püütud ilmestada,
omaaegses sovhoosikeskuses orgaaniliselt ju
väga palju põnevat disaini ei leia. Eks uus aeg
võimaldabki testida, millist visuaalset väärtuskeskkonda kogukond ootab või eeldab. Võib
vabalt olla, et selline lähenemine on liiga äkiline ja mänguline ning edaspidi tuleks kaunistatada parke ja puhkealasid pigem kivide ja
tähtsate meeste bareljeefidega.
Igatahes, kes pole veel ise näinud, siis nädalasoovitus – jaluta läbi ja vaata üle.
* Kevadel kuulutas vallavalitsus välja ideekonkursi, et leida Saue valda iseloomustav
sümbol, mis oleks visuaalselt äratuntav ning
seostatav Saue vallaga. Ideelahendus pidi
pakkuma lisaväärtust valla elanikele ning tõstma avaliku ruumi kasutatavust, olema atraktiivne sõnumikandja nii sise- kui välisturistile.
Ideekonkursile saadetud kaheksa kavandi hulgast sai enim žürii poolthääli töö „Suur saak”.
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Sissetulekud hakkavad mõjutama
maksuvaba tulu suurust

2018. aastal muutuvad oluliselt maksuvaba tulu arvestamise
põhimõtted, see hakkab sõltuma aasta tulu suurusest ning
võib olla väga erinev.

KV
KODUVALD

S

LAIDI SUUMANN
Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna
Tallinna büroojuht

eni kehtis kõigile füüsilistele isikutele aastas üks kindel
maksuvaba tulu määr (2017.
aastal 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
pensionidele ja tööõnnetushüvitistele enam ei ole.
Tulude suurus ja maksuvaba tulu
2018. aastal
Inimestele, kelle tulu on alla
14 400 euro aastas (alla 1 200 euro
kuus), on ette nähtud maksimaalne
maksuvaba tulu 6 000 eurot aastas
(500 eurot kuus).
Inimestele, kelle tulud jäävad
vahemikku 14 400-25 200 eurot
aastas (1 200 – 2 100 eurot kuus),
leitakse personaalne maksuvaba
tulu valemi alusel. Aastase maksuvaba tulu valem: 6000 – 6000/10800
x (aasta tulu summa – 14 400).
Näiteks kui aasta tulu on
15 600 eurot, siis sellest maksuvaba
tulu 5 333 eurot saadakse sellise arvutuskäiguga:
1. 15 600 – 14 400 = 1200
2. 6000 ÷ 10 800 = 0,55556
3. 0,55556 × 1200 = 666,67
4. 6 000 – 666,67 = 5333,33 eurot
Inimestele, kelle brutotulu on
üle 25 200 euro aastas (üle 2100
euro kuus), ei ole maksuvaba tulu
ette nähtud.
Vaja on ette mõelda
Uus maksuarvestuse süsteem eeldab, et inimene ise peaks senisest
rohkem juba aasta kestel pöörama
tähelepanu, milliseks kujuneb tema
aastane tulu ja kuidas see mõjutab
makstavat tulumaksu.
Et tulusid deklareerima asudes
oleks vähem üllatusi, peaksid inimesed juba 2017. aaasta lõpus
mõtlema läbi oma järgmise aasta
igakuised brutopalga tulud ning
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). Summa
arvutatakse vastavalt brutotöötasu
(arvestatud töötasu, millelt pee-

takse 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, see
põhimõte kehtib ka praegu. Inimestel, kes töötavad mitmes töökohas
või kes töötavad ja saavad pensioni,
tuleb teha valik, kellele maksuvaba
tulu avaldus esitada.
Iga töötav pensionär peab ise
jälgima, et tema maksuvabastus
kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa
kontrollida, kas inimene kasutab
maksuvabastust ka tööandja juures.
Pensionäril tuleb arvestada, et kui
ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis
ületavad 1200 eurot kuus, siis ei
pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine
maksuarvestus.
Soovitav on esitada üks avaldus
terveks aastaks. Vajadusel saab aasta jooksul avalduse tagasi võtta või
muuta maksuvaba tulu summat.
Maksuvaba tulu summat võib muuta üks kord kuus.

2 100 eurot, siis arvutatakse maksuvaba tulu valemi järgi: 500 - 500
÷ 900 x (väljamakse, nt 1 200).
Mida suurem on tulu, seda väiksemat maksuvaba tulu saab rakendada. Näiteks 1 300-eurose töötasu
puhul on maksuvaba 444,44 eurot
kuus, 1 500-eurose töötasu puhul
333,33 eurot jne.
Nendele, kelle tulu on üle 2 100
euro kuus, ei ole maksuvaba tulu
üldse ette nähtud.
Seni esitatud avaldused maksuvaba tulu rakendamiseks jäävad
kehtima ning väljamaksete tegijad
(tööandjad,
Sotsiaalkindlustusamet), kellele avaldused on esitatud,
arvestavad tulumaksu kinnipidamisel maksimaalse maksuvaba tuluga.
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 aasta tulu on kuni 14 400
eurot (kuus kuni 1 200 eurot)
või suurem, aga on ainult üks
väljamaksete tegija ja muid tulusid ei ole ette näha, võib esitada
avalduse, kuhu on märgitud „arvestada maksuvaba tulu“.

Näiteks saab inimene brutotöötasu 800 eurot kuus ning pensioni 500 eurot kuus, tulud kuus on
1 300 eurot. Olenemata sellest,
kummale väljamakse tegijale ta on
varasemalt maksuvaba tulu avalduse esitanud, peaks ta tegema uue
avalduse, milles näidata maksuvaba
tulu summaks maksimaalselt 444
eurot. Kui juba esitatud avaldust
mitte muuta, saab väljamakse tegija
rakendada 500-eurost maksuvaba
tulu. Töötaja aasta tulu on suurem
kui 14 400 eurot, seega temale

Sellise avalduse korral arvestab
väljamakse tegija maksuvaba tulu
seadusejärgses määras. Maksimaalne maksuvaba tulu kuus 500
eurot ning seda saab arvesse võtta kuni 1 200-eurose
tulu puhul. Kui
sissetulekud on
kuus 1 200 kuni

• Kui sissetulekuid on erinevatest
allikatest ning tulu jääb vahemikku 14 400 kuni 25 200 eurot
aastas (1 200 kuni 2 100 eurot
kuus), siis peaks esitama avalduse, kus on näidatud konkreetne
maksuvaba tulu summa.

AASTA TULU
Maksuvaba tulu summa arvutamisel võetakse aluseks kõik aasta
jooksul saadud tulumaksuga maksustatavad tulud. Aasta tuluks
arvestatakse brutopalka, preemiat, puhkusetasu (sh täiendavaid
lisapuhkusi), juhatuse liikme tasu, võlaõiguslike lepingute alusel saadud
tasusid, vanemahüvitist, haigushüvitist, pensioni (vanaduspensioni,
II pensionisamba väljamaksete, töövõimetuspensioni, eripensione,
toitjakaotuspensioni), maksustatavat toetust (nt PRIA makstavat
pindalatoetust), ettevõtlustulu, välismaalt saadud tulu, kasu vara
võõrandamisest (metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist,
kinnisasjade müügist, väärtpaberite müügist), rendi- ja üüritulu,
intressi, maksustatavat stipendiumi jne, samuti dividende ja muid
osakapitali väljamakseid, millelt maksab tulumaksu äriühing.
Aasta tuluna ei võeta arvesse maksuvabasid tulusid, nt eluaseme
müüki, omandireformi käigus tagastatud vara müüki, kasutatud
asjade müüki (sh auto), maksuvaba stipendiumi, maksuvabasid
toetusi (lastetoetust, toimetulekutoetust, puuetega inimeste toetust,
töövõimetoetust), elatist, lähetuse päevaraha, isikliku sõiduauto
hüvitist jms.
HEA TEADA
• Inimese lõplik maksuvaba tulu suurus selgub järgmisel aastal 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, siis tuleb tuludeklaratsiooni alusel
tulumaksu juurde maksta.
• Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse
võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab
inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi.
• Soovitame inimestel oma kontaktid Maksu- ja Tolliametis üle
vaadata ja värskena hoida, et saaks vajadusel teada anda, kui aasta
jooksul esitatud andmete alusel hakkab maksuvaba tulu piirmäär
täis saama.

UURI OMA ANDMEID
Maksu- ja Tolliamet loob e-maksuametisse uue lahenduse „Minu
sissetulekud“, et saaks 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“.

ettenähtud maksuvaba tulu ei ole
mitte 500 eurot, vaid 444,44 eurot kuus ja tulumaksu tuleb juurde
maksta. Kui ta teab, et saab aasta
jooksul veel lisaks maksustatavaid
tulusid (nt üüritulu või PRIA-st
pindalatoetust), siis tuleks ka see
maksuvaba tulu rakendamise
avalduses arvesse võtta.
Aasta lõpliku maksuvaba
tulu kujunemist hakkavad
mõjutama ka dividendid. Näiteks töötasu ja/või juhatuse
liikme tasu aastas
on kokku 12 000
eurot, dividendid
5 000 eurot. Aasta
tuluga 17 000 eurot on
maksuvaba tulu 379,58 eurot kuus. Kui aasta jooksul
arvestati maksuvaba 500
kuus, siis tuludeklaratsioonis tuleb töötasu
pealt tulumaksu juurde
maksta.

• Kui kuu sissetulekud lähenevad
2 100 eurole või ületavad 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 ning aasta tulu võib tulla
suurem kui 25 200 eurot.
Näiteks kui inimene, kes saab
brutotöötasu 800 eurot kuus,
müüb vara (kinnistu või metsamaterjal) 20 000 euro eest, siis on
tema aasta tulu kokku 29 600 eurot
ning maksuvaba tulu 0 eurot. Kui
sellise tehingu toimumine on juba
ette teada, siis on soovitav 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.
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Sissekirjutus on südametunnistuse
küsimus ja teenuste saamise eeldus

Saue vallamajas leitakse, et on vastutustundlik ja mõistlik olla ametlikult sisse
kirjutatud sinna, kus reaalselt elatakse ja hüvesid tarbitakse. Teisalt jätkatakse
ka ühendvallas printsiipi, et toetused ja teenused on enamasti kättesaadavad
vaid inimestele, kel on elanikeregistris kanne Saue valda.

KV

KODUVALD

VALIK VALLAELANIKU SOODUSTUSI:

annely.sumre@
sauevald.ee

• lasteaia kohatasu soodustus,
• lasteaia toiduraha soodustus,
• huvihariduse toetus,
• eralasteaia või –hoiu toetus,
• koolimineva lapse toetus,
• soodsam rongisõit,
• tasuta sõit Saue valla siseliinidel.

KODUVALD

Ü

helt poolt annab see vallale võimaluse adekvaatsemalt planeerida kohalikku elukorraldust, olgu
selleks teede korrashoid ja koolikohad,
sotsiaalabi või kultuurikorraldus. Kui on
teada potentsiaalsete kasutajate hulk, on
planeerimisvõimekus tõhusam ja tulevikuvaade selgem.
Teisalt on kõikide kohalike teenuste
rahastamise eelduseks maksude laekumine elanikelt, sest üksikisiku tulumaks
moodustab ca 80% vallaeelarvest. 2018.
aastal laekuvate maksete aluseks on
31. detsembri 2017. aasta elanikeregistri
andmed. Kõikide inimeste palgatulult, kes
aastavahetuse seisuga on ametlikult valla
elanikud, laekub järgmise aasta jooksul

oluline osa tulumaksust valla eelarvesse.
Aastasisesed muutused registris sel määral
mõju ei oma. Sissekirjutusest tõusev kasu
on ka isiklikus rahakotis tuntav, sest detsembrikuus ühendvalla volikogus vastuvõtmisele minev toetuste pakett on seotud
suures osas elanikeregistri kirjega, olgu
selleks talvine teede lumest lahtilükkamine
või lasteaiakoha saamine, rahalised toetused või soodustused on eranditult kõik
seotud ametliku elanikustaatusega.

• Elukohateate võib täita vallamajas
kohapeal, avalduse võib välja
printida (saadaval ka valla kodulehel
www.sauevald.ee) ja saata postiga
vallamajja, avaldust on võimalik teha
ka e-teenuste vahendusel aadressil
www.eesti.ee.
• Lisainfo: Lia Krapivin, 654 1143
• Oluline kuupäev 31.12.2017

TUNNUSTUS

Saue valla Aasta tegu 2017 – samas liigas
mängivad Kernu, Nissi ja mõlemad Saued

Aasta tegu 2017 konkursil toimub esimest korda suuremas konkurentsis, samas
liigas pannakse hindamisele mõlema Saue ja ka Kernu ja Nissi ägedamad teod.
KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

Ö

eldakse, et ega eestlane napilt
kedagi kiitma või kellelegi tunnustavalt õlale patsutama ei lähe.
Ja siis öeldakse, et igaüks seda sisimas ikka
vaikselt ootab. Nüüd on lihtne võimalus
kõva häälega oma poolehoiuavaldus välja
öelda.
Saue ühendvalla aasta tegu 2017 on
auhind, mis antakse, et tunnustada kogkonnale olulise tähtsusega ettevõtmist ja

selle eestvedajat. Saue valla aasta teole
oodatakse ettepanekuid koos põhjendusega ja esitamisel ei peaks end liialt ahistama mingite kriteeriumitega.
See võib olla juhitud nii ettevõtte,
omavalitsuse, lihtinimese või külaseltsi
poolt. See võib olla suur asi – nagu muuseumi avamine, aga samahästi ka väike,
keegi tegi kellegi elu palju ilusamaks või
on miski, mis võibolla välja suurelt ei
paistagi, aga on küla jaoks hullult tähtis.
Esitatavad ettepanekud pannakse hääletamiseks välja alates 2. jaanuarist Saue
valla Facebooki lehel, valla kodulehel ja
raamatukogudes. Nominendi kinnitab

vallavalitsus vastavalt hääletustulemustele
ja see pärjatakse veebruaris, kui Saue vald
tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtuga.
Kas Saue valla aasta tegu 2017 võiks
olla mõne rajatise valmimine, uus algatus
või mõne vana aastatepikkune püsimine?
Esita oma ettepanekud juba täna ja
näitame meie tegusatele ja ägedatele, et
tegelikult me ikka märkame ja oskame
hinnata. Saada oma ettepanek e-postiga aadressile annely.sumre@sauevald.ee
ja osale jaanuarikuus hääletusel veebilehel www.sauevald.ee või www.facebook.
com/Sauevald.

Digimaa projekt pannakse ootele
Digimaa tegevus peatati 1. detsembrist kuna riik otsustas loobuda esialgsest
plaanist toetada maakondlikke lairibaprojekte 20 miljoni euroga.
OLAV HARJU,
Digimaa projektijuht

D

igimaa oli Harjumaa valdade ja
linnade koostööprojekt, mille
eesmärk oli tuua lairiba valguskaabel kodudesse ja kontoritesse igal
pool, ka hajaasustuses. Mitu head kuud
koguti infot, kuhu inimesed sooviksid
kiiret internetti, kokku avaldas soovi ligi
18 000 majapidmist.
Kui varem oli valitsus lubanud kaheks

järgmiseks aastaks 20 miljonit eurot sellistele maakonnaülestele omavalitsuste
projektidele nagu Digimaa, siis nüüd
valitakse ettevõtlus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo plaani kohaselt
riigihankega välja üks üleriigiline ettevõte, kelle ülesanne on 20 miljoni eurose
toetusega ehitada välja valguskaablivõrgud piirkondades, kus praegu puuduvad
kaabliga sidevõrgud ning kuhu eraettevõtjad neid järgneva kolme aasta jooksul
rajada ei plaani.
Ministri sõnul kuulutatakse järgmise aasta alguses välja toetusmeede kogu

Eesti katmiseks kiire internetiga ning
kandideerida saavad kõik ettevõtted, kes
soovivad interneti valguskaabli arendamisse investeerida.
Digimaa majandusmudel oli ehitatud
aga 35-protsendilisele riigipoolsele toetusele, tekkinud olukorras ei ole seel enam
jätkusuutlik. Praegu antakse Digimaa
projekt üle HOL-ile. Edasised otsused
Digimaa tegevuse kohta tehakse pärast
seda, kui on lõplikult selgunud, milliseks
kujunevad toetusmeetme tingimused.
Digimaa koduleht ja kõik kommunikatsioonikanalid jäävad praegu avatuks.
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Nõlvaku ja Tuleviku lasteaia
liikumisõpetaja Meelis sai
Harjumaa tervisetegija tiitli
Tiitel on selleks, et
tunnustada
tervise
parendamisel ja liikumisharrastuse propageerimisel head tööd
teinud ja eeskuju näidanud inimesi. Meelis
Mäekalle on liikumisõpetaja Nõlvaku ja
Tuleviku
lasteaias,
lisaks on ta maadlustreener ja juhendab
noori EBS Gümnaasiumis ja Kristjan Palusalu spordikoolis.
Harjumaa
tervisenõukogu leidis, et
pedagoog -treener
Meelis Mäekalle on
innustava ning toetava hoiakuga motiveerinud lapsi ja noori
hoidma ja väärtustama oma tervist. Kolleegide ja lastevanemate sõnul suudab õpetaja Meelis muuta liikumise
mänguliseks, lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks.
Mõne aasta taguses vallalehe artiklis ütles Meelis, et
peab tundides tähtsaks distsipliini. Ei saa nii, et igaüks
teeb, mida tahab. „Ma ju pean suutma neile tõed selgeks õpetada ja samal ajal turvalisust hoidma. Mõtle
ise, mis siis saab, kui kakskümmend kolmeaastast hakkaksid isevoolu teed palli loopima. Raudselt oleks kaos
ja kellelgi silm sinine,“ nentis Meelis. Tema hinnangul
lapsed pigem vajavad piire.
Ja kuigi korda ja distsipliini hindav Meelis ei lase lastel üle pea kasvada, on tal aega ja taju ka pehmemate
väärtuste jaoks. Nii algab tund lasteaias tihti küsimusega, kas keegi midagi rääkida tahab. Ja siis sirutuvad
enamuse sõrmed. Õpetaja Meelis saab teada, mida
keegi õhtul tegi, kus käis, mis ema ütles või isa tõi. Ta
tunnistab, et see on ilmselt peegeldus ajastust, kus lastega rääkimise jaoks vanematel pahatihti aega ei ole.
Lapsed tahavad tunni ajalgi end sülle suruda ja mõni
jookseb juhusliku kohtumise ajal keset kauplust õpetajat kallistama. „Vist ei ole paljudes peredes isa või on ta
tihti ära,“ nendib Meelis.
„Meesõpetaja lasteaias on niikuinii juba omaette haruldus, rääkimata sellisest õpetajast nagu Meelis Mäekalle,“ on Nõlvaku lasteaia direktor Merle Perm rõõmus.

Koera mürgitamises süüdistatu
mõisteti kohtus õigeks
Jaanuarikuu vallalehe artikkel „Koeramürgitamisjuhtum
Laagris: pere on pisarais, politsei alustas kriminaalmenetlust, kahtlustatav naabrimees eitab süüd“ kajastas
juhtumit, kus pere kahtlustas, et naaber on nende koerale rotimürki andnud. Lugu jõudis otsapidi ka kohtusse,
algatati kriminaalasi ja nüüd novembrikuus jõustus esimeses kohtuastmes õigeksmõistev otsus – naabrimehel
ei leitud looma julmas kohtlemises süüd.
Süüdistatud ja õigeksmõistetud Vello Kruus nendib, et kohtuskäigud olid tüütud ja ta tunneb, et teda
on alusetult laimatud. „Kohtulikul arutelul ei selgunud,
kas koeri mürgitati üldse rotimürgiga. Minule tundus, et
mind taheti ära kasutada oma äri käivitamiseks – tsiviilnõue oli 42 000 eurot,“ kommenteerib Kruus.
Hagejad on otsuse edasi kaevanud. „Kui otsust kuulsime, olime šokis. Ma ei tea, kuidas siis üldse tõendada,
et kurjategija on kurjategija? Kas pean aia ääres fotoaparaadiga ootama, kui ta mürki toob, paluma kaamerasse naeratada ja siis pildistma, kas siis oleks piisavalt
asitõendeid?“ küsib Grete Jürioja, viidates sellele, et
maja turvakaamera lint, milles naabrimees aia ääres sehkendab ja pimeduse varjus üle aia mingeid asju viskab,
ei olnud kohtu hinnangul piisav. Jüriojade pere lubab
edasi võidelda, sest: „Õiglus peab saama jalule ja igale
teole peab järgnema tagajärg, antud juhul karistus.“

8

NR 12
DETSEMBER 2017

SAUE VALLALEHT

Koduvald

ETTEVÕTE

Tipo kohviku uus tulemine

Samas majas, samas kohas, samade inimestega, aga täitsa uue kontseptsiooniga.
Mõnusalt magusalõhnalisena. Paljulubava algusega. Lubage esitleda – Karamelle šokolaadiköök.

KV

ŠOKOLAADIKÖÖK

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

Karamelle Šokolaadiköök
on avatud:
esmaspäeval kell 15-18
kolmapäeval kell 15-18
reedel kell 15-18

KODUVALD

E

elmisel sügisel pandi Laagri
raudteejaamast mõne hingetõmbe kaugusel oleva kodukohviku Tipo uksed kinni. Viie aastaga oli koht end ikka üsna sügavale
laagrikate maitsemeeltesse kokanud
ja siis korraga selline teade. Siiamaani kuuleb mõnikord alevi vahel
ohkeid, et kuhugi pole sööma minna. Detsembri algus tõi hea uudise
– uks tehakse nüüd jälle lahti. Mitte
küll iga päev ja praadi ka enam ei
saa, aga üks kohalik äri tuleb teisele
katsele ja see on respekti väärt.
Kohvikumajja on nüüd sisustatud šokolaadiköök ja pisike hubane istumise ala. Saab head kohvi,
tilga konjakitki, aga põhirõhk on
muidugi magusal. Majas majandab
endine peakokk ja omanik Kristjan,
kes nüüd katsetab oma oskusi selles
maailmas, kus tema paps on asjatanud juba 45 aastat. Vello on nimelt
Kalevi šokolaadivabriku taustaga
ja peab täna Pärnu maanteel politseimaja kõrval kommipoodi. Seda
teatakse tänagi kui Kalevi maiustuste kauplust, aga tegelikult on seal
lettidel kõrvuti Kalevi toodetega
Karamelle omatoodang – šokolaad,
marmelaad, ligi 40 eri sorti käsitöökomme, šokolaadihalvaa, sefiir. Karamelle on turul olnud alates aastast
2000, magusahiiule Kalevile end
konkurendiks ei pea, aga oma kraami on timmitud järjest paremaks ja
ollakse selle üle siiralt uhked.
„Issand, need on ju päris!“ hüüatas kolleeg Marju, kui talle Karamellest Laagri köögist pärit karbitäis
sefiiripallikesi lauale pandi. Oli teine
nii teadja, et sai esimesest pilgust aru,
et tegemist on väärt kraamiga. Värsket sefiiri seal tõepoolest tehakse.
Peamine tooraine on Lõuna-Eestist
pärit kodumaine õunapüree. Tekstuur on kreemjas, hamba all kergelt
vetruv, mitmete eri maitsetega, nii

Paplite pst 5, Nõmme
Facebook:
Karamelle Šokolaadiköök

Vanameister Vello Koosma ja meistriõpilane Kristjan Koosma

paljalt kui šokolaadi kastetuna. „Sefiir on üks väheseid häid asju, mille
Vene võim 50ndate alguses Eesti
kondiitritööstusesse tõi,“ nendib
Vello. Tema sõnul on sefiir puhtalt
Vene värk, Lääne-Euroopast seda ei
leia, seal on sarnane asi küll olemas,
suflee, aga see ei ole siiski seesama.
Muide, sefiir olla ka sportlaste, just
kestvusalade harrastajate lemmik.
Rasva ei ole, aga tõstab veresuhkrut
ja aitab vastu pidada. „Sefiir püsib
värskena 4-5 päeva. Need, millel
on lubatud säilivusaeg paar kuud,
on keemiat täis. Me siin hoiame aga
selgelt kodumaise puhta tooraine
joont,“ on Kristjan uhke.
Karamelle halvaa on šokolaadi

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
21. detsember
alates 10.00
SAUE VALLA
KULTUURIKESKUSES
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

„Issand, need
on ju päris!“
hüüatas
kolleeg Marju,
kui talle karbitäis
Karamelle
sefiiripallikesi
lauale pandi

KVALITEETNE KANDILINE
PUITBRIKETT 10. KG.
KOTTIDES, 960 KG. ALUS 172 €, PREMIUM PELLET 15.
KG. KOTTIDES 990 KG. ALUS199 €. KOJUVEDU HINNA
SEES. BALTICPELLET.EE,
TEL. 58915954.

ÄRA ANDA
TÄITEPINNAST
SAUE JA HÜÜRU
PIIRKONNAS
Info telefonil 53460382

maiguga. „Raudselt minu lemmik,“
kinnitab kolleeg Kaija. Tuntud
halvaaversioon on arahhisest ehk
maapähklist tehtud, aga Karamelles
tehakse seesamiseemnetest. „Selle
retsept on pärit Türgist ja maksis
väikse auto hinna,“ räägib Vello.
Aga Karamelle käsitsi nikerdatud
eri maitsetega šokolaaditrühvleid on
söönud ka kroonitud pead. Näiteks
Rootsi kuningale on neid president
Ilves riigivisiitidel viinud ja tänagi
on presidendi kantselei Karamelle
hea klient. Tahvelšokolaadid on aga
esimese Eesti aegse magusatootja
Kawe piimašokolaadi retsepti järgi
tehtud. Tehakse ka tumedat 60- ja
70-protsendilise kakaoasisalduse-

ga tahvleid, isegi 100-protsendilist.
„Mul on kliendiks üks üsna eakas
vene proua, kes ütleb ikka, et kui
metsa marjule-seenele läheb, siis
tükk seda kanget peab alati ühes
olema,“ räägib Vello. Aga üldiselt
maitsevat vene rahvusest kliendile
pigem magusam ja eestlasele pigem
tumedam versioon. Ja kuigi tehakse
ka maitsetega šokolaadi, olla kõige
minevam ikka puhas kraam.
Marmelaadi tehakse vahel lausa
käepärastest maitsetest. No näiteks
annab kodune ploomipuu erakordse saagi. Kuhu panna? Teha marmelaadi. Aia nurgas on kõrvits paisunud hiiglasuureks ja marineerida
nagu ei viitsi. Kuhu panna? Teha
marmelaadi.
Selles mõttes on Karamelle-sugune väiketootmine ideaalne, et
saab katsetada seda, mis pähe tuleb.
Tööjaotus ongi umbes nii, et Vellol
on suured kogemused ja teadmised
tehnoloogiast, Kristjan lisab juurde kiikse ja tuunib trendikamaks.
Aga varahommikul köögi poole
peal alustavad mõlemad, üks Pärnu maantee majas, teine siinsamas
Laagris.
Kolm korda nädalas pealelõunatel on Laagri maja ka kundedele
avatud. Aga tellimustöid võib anda
sisse igal ajal. „Suuri tellimuspartiisid nüüd jõulude perioodil ilmselt
ei jõua teha, aga väiksemaid ikka,“
kutsub Kristjan uudistama. Tal ei
ole veel meelest läinud, et Tipo-aegne klientuur oli üks väga armas seltskond ja mees ootab kõiki heameelega külla.

Pakume tööd C kategooria
autojuhile osalise ajaga.
Töö sisuks kaupade vedu
Harjumaal, 8 tonnise
veoautoga. Tööpäev algab
ja lõppeb Sauel. Sobib ka
nooremale pensionärile.
Kontakt 55999410

SOOVIKSIN OSTA/
RENTIDA PINDA SAUE/
LAAGRI 100-300 M2
TEL 53064054

Tervisepood kogu perele (Looduse
Abi OÜ) võtab tööle avatavasse Laagri
keskuse kauplusesse

MÜÜJA - KONSULTANDI
Nõutav lisaks emakeele oskusele
vene keelest arusaamine algtasemel.
Kontaktelefonid: +372 5648 3984,
+372 5551 7787

Koduvald
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„Tee ise“ alternatiivid jõulukuusele

Igasugu taas- ja uuskasutus ning üleüldine loodussäästev mõtteviis on ka
Eestis nõnda jõuliselt kanda kinnitanud, et pole vist patt rebida ka jõulukuuse
sümbolilt maha okkad ja vaigulõhn ning läheneda sel aastal loominguliselt ja
oma kätega. Internet annab selleks lõputult inispiratsiooni.
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KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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M

ida siis sinna toa nurka panna?
Jõuluajal peaks ju ometi majapidamises olema koht, kuhu
kingitused laotada ja mis niisma ka pühademeelolu kätte annaks. Kui lähikond on
kokku leppinud, et las see roheline jääb sel
korral metsa kaunistama ja seal lõhnama,
siis on alternatiive tegelikult mitmeid.
Ei pea isegi poodi plastikust versiooni
järele minema (kui järele mõelda, siis see
ei ole vist ka kuigi loodust säästev, kuidagi
on selle tootmine ilmselt naftaga seotud
ja kui ükskord on tema aeg toas otsas, siis
prügimäel laguneb see veel tuhat aastat),
vaid lihtsalt avali pilguga ringi vaatama.
Raamatuid leidub ju vast igas majapidamises. Kui need kuusekujuliselt üksteise

otsa laduda ja värviline tuledemöll ümber
tõmmata, saab üsna kuuse küll ju. Või on
kuuri all paar euroalust? Neist on küll hirmus popp mööblit teha, aga purk värvi ja
pintsel ning tulemus on üsna kuusepärane. Rohelisem toidukraam, meeter pitsi
või vana köögikardin, keldrinurka toetuv
redel – need kõik annavad võimaluse ümber mõtestada jõulukuuse olemuse meie
peas ja elutoas.

Selleks jõuluks
pigem pisemaid kingitusi,
aga tugevamaid
kallistusi!
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Nõlvaku lasteaias võõrustati
rahvusvahelist seltskonda
Rahvusvahelise projekti Erasmus+ „Ma
armastan teadust!“ („I Love Science!“)
meeskondade esimese kohtumise raames oli 20. novembril Nõlvaku lasteaial
au võõrustada enda majas külalisi Rumeenia, Türgi ja Kreeka lasteaedadest
ja koolidest.
Projekt „Ma armastan teadust!“ keskendub teadusele,
matemaatikale, keelele ja tehnoloogiale ning selle eesmärgiks on kasvatada noortest loovad, hakkajad, avatud silmaringiga ja lahked inimesed, kes Euroopat aina
edasi viiks.
Projektikohtumisel pandi paika täpsemad plaanid
järgmiseks kaheks aastaks, mil projekt aset leiab. Lisaks
lastega läbiviidavatele õppetegevustele on projekti
osaks ka nädalased õpetajate vahetused, mil kohtutakse kordamööda mõnes osavõtjariigis, et seniseid tegevusi analüüsida ja lastega koos teistelegi esitleda.

pühadetervitus vallamajast
See jõulukaartki on puhas taaskasutus. Paar
aastat tagasi saadeti just selline vallamajast
sõpradele ja koostööpartneritele, aga sama
pühadetervitus on kohane tänagi

Päev oli pikk ja intensiivne – külalised said lisaks
põhjalikule infovahetusele nautida ka mõnusat kultuuriprogrammi. Nõlvaku lasteaia Allikalaste rühm esines
laulude ja tantsudega ning ühisesse tantsuringi ja regilaulu esitamisse kaasati ka külalised. Nõlvaku õpetajad esitlesid külalistel kohalikku haridussüsteemi ning
tutvustasid riiki nii poliitilisest kui kultuurilisest küljest.
Lisaks saime tänu oma tublidele vanematele ja lastele
pakkuda külalistele üht kirevat rahvuskööki, millest ei
puudunud ei marjapirukad, kamavaht, verivorstid, kõrvitsasalat, räimed, kaeraküpsised ega kali. Saalis esines
tähtsa päeva puhul nii külalistele kui lasteaialastele ka
Tallinna Prantsuse Lütseumi rahvatantsuansambel Leesikad ning õhtu lõppes põhjaliku ja humoorika giidituuriga Tallinna vanalinnas. Senise tagasiside põhjal julgeme väita, et Eesti on endale saanud juurde vähemalt
seitse uut fänni!
Eestisse Nõlvaku lasteaeda tullakse taas 2019. aasta
alguses ning siis saame külalistele tutvustada tehnoloogiasaavutusi, millega projekti raames koos lastega
hakkama oleme saanud. Nõlvaku lasteaia õpetajatele
toimub järgmine õppereis 2018. aasta veebruaris, mil
läheme külla Itaalia partneritele.
Merilin Mandel, Vikerkaare rühmaõpetaja

Koppelmaa küla lõikuspeol valiti Janek taas külavanemaks
9. november. Kena vaikne õhtu. Läänetaevas helendab kollakasoranžilt. Õues on pime, külm ja kõle. Avan Endla
talu välisukse. Mõnus soojus poeb põue. Hea tunne. See on alati nii, kui siia tulen.
RALF NEEMLAID
Koppelmaa
külaseltsi juhatuse
liige

V

ahel külaseltsi koosolekule,
vahel talgute lõunapausil
sööma või nagu praegu
-lõikuspeole. Naeratan, nina läheb
erguks. Tunnen hapukapsa lõhna.
Endla kokad on valmistanud pidusöögi kogu külale. See on tasuta või
õieti külaselts tasub kõigi kohalolijate eest kogu õhtu hüved. Muusika
mängib. Kohal on bänd ja õhtujuht.
Natuke ootust ja alustame õhtu põhiosaga, milleks on külaseltsi aasta

kokkuvõte. Tehtud on palju. Külavanem Janek Hamidžanovi eestvedamisel oleme korraldanud talgud,
rajatud on ujumiskoht rannapargiga. Toimus võimas jaanituli, kus
peaesinejaks oli ansambel Smilers.
Kohal olid maailma tasemel trikimootorratturid, rahvast lennutas
helikopter. Lastele olid batuudid,
mudelite laud, sky jump ja palju
muud. Oma küla inimestele kõik
tasuta.
Peale kokkuvõtet läheb külavanema valimiseks. Kokku esitati kuus
külavanema kandidaati. Vaieldamatu liider on praegune külavanem
Janek. Kohal on 55 hääleõiguslikku

Teist ametiaega alustav külavanem Janek ütleb, et järgmise
ametiaja projektid on kergliiklustee
rajamine, valguskaabli paigaldamine
ning mängulinnaku rajamine ujumisja rannaparki

valijat. Kümmekond last ei lase end
tõsisest valimisprotseduurist segada
ja jätkavad oma mänge ka ümber
valimiskasti. Valimistoimkond läheb hääli lugema. Samal ajal hakkab
esinema isetegevuslik teater. Vahepausi ajal loositakse välja laste parima sügiskompositsiooni valmistaja.
Esineb anasambel. Kaasakiskuvad
lood tõmbavad rahva tantsupõrandale.
Vähe aja pärast tuleb valimiskomisjon. Ülekaalukalt on külavanemaks tagasi valitud Janek Hamidžanov 52 poolthäälega. Ega kedagi
teist sellel kohal hetkel ette ei kujutagi - paljud projektid on pooleli ja

mees on südamega asja kallal. Rahva aplausi saatel tänab Janek inimesi
usalduse eest. Pidu läheb edasi. Pole
õieti aega süüagi. Samas pole muret, sest Osvald catering’i tasemel
serveeritud söögid püsivad kenasti
soojas. Saabub hetk, kus näitlejatest žürii peab otsustama, kes on
Koppelmaa parim pagar. Sel aastal
viis tiitli koju Hanna-Birgit. Varsti
peale seda kaovad kõik küpsetised
tänulike külaelanike kõhtu.
Muusika mängib, rahvas tantsib,
lastel jätkub tegevust. Hea on vaadata säravaid silmi. Hea on tunda
ennast sellise küla elanikuna. Mõnus, kui tajud, et küla elab ja areneb.
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Jõgisoo seltsimajas peeti juubelipidu
Jõgisool on peetud mitmeid kohaliku tähtsusega juubeleid. Nende seas oli üks esimesi Saue-Jõgisoo haridusseltsi ja oma maja 10. aastapäeva tegevuse juubel.
AINO
LEHTMETS
Saue-Jõgisoo
haridusselts

KUlla tuleb
JOuluvana Martin
joulumeeleolu looVAd:
ELAVAD SKULPTUURID,
Saue valla MAnguteater,
KUUM JOOK JA PIPARKOOK
kell 17-20

Laagri JOuluturg

kell 17-20

JOULUSTSEENI MEISTERDAMINE
KULTUURIKESKUSES

kell 18.40

ELAVATE SKULPTUURIDE tulESOU

TASUTA!

Koduvald

S

el puhul ilmus 1935. aasta 11. veebruari Maalehes
artikkel „10 a. haridustegevust Saue-Jõgisool“, artikli
pealkirja all oli ka seltsimaja pilt.
Aktuse vaimuliku osa viis läbi
Keila koguduse õpetaja Köögerdal ja pidukõne oli Harju ajutiselt maavalitsuse esimehelt. Aktust kaunistasid ettekanded seltsi
puhkpilliorkestrilt. Seltsi näitering kandis ette August Kitzbergi näidendi „Neetud talu“.
Enne haridusseltsi likvideerimist ja varade üleandmist Saue
vallale ei jõutudki suuremaid
juubeliüritusi korraldada.
Aastatel 1955 ja 1956 ei olnud haridusseltsi „vaim“ veel
Jõgisoolt kadunud ja tulemas oli
oma maja, nüüd siis rahvamaja
30. aastapäev.
Kilde ajalehes Harju Elu
1958. aasta 1. aprillil ilmunud
artiklist „Jõgisoo rahvamaja
30. aastapäev“: „Rahvamajja
oli kogunenud hulgaliselt noori
ja vanu pühitsema seda päeva.

Haridusseltsi ajal olid agaramad
kultuuritöö organisaatorid Juhan Depman ja Melita Otsmaa,
kes olid kutsutud ja ka esinesid
oma mälestustega. Kohal olid ka
maja endised ehitajad, nende pojad ja tütred, praegused maja kasutajad. Üritusel oli kohal suure
panuse andnud endise kooli juhataja Rudolf Soone abikaasa ja
ka oli tulnud juba 1941. aastal
Jõgisoole elama ja tööle tulnud
Jõgisoo 6. klassi juhatajaks Alma
Tölpus. Tema ülesandeks oli seada töökorda nii kooli ja rahvamaja ruumid kui ka raamatukogu fond korrastada, et neis saaks
töö jätkuda uutes raamides. Kingituseks rahvamajale anti kultuuriosakonna poolt üle radioola „Akord“. Õhtu jätkus August
Kitzbergi näidendiga „Neetud
talu“. Pidu kestis kuni hilisööni
ja noored tuletasid tänutundes
meelde neid, kelle töö ja hoole
tulemusena on neil nüüd võimalik hoogsat valssi keerutada heal
ja avaral põrandal. (A. Veski)“
Uuel haridusseltsi perioodil
on tähistatud külale tähtsaid
tähtpäevi järgmiselt: Saue-Jõgisoo haridusseltsi 75. aastapäeva ja 90. aastapäeva, Jõgisoo

Aastapäevaks ilmus trükist ka
raamatuke „Jõgisoo Seltsimaja
90“, kus kaanel seltsimaja erinevatel aastatel. Raamatus on kirjas
mälestused ja tegevused 90 aasta
jooksul

küla 760., 765. ja 770. aastapäeva ja ka Jõgisoo kooli 120. aastapäeva.
Käes aasta 2017 ja Jõgisoo
seltsimaja 90. aastapäev
See ainulaadne maja on ikka
alles, ei ole teda pandud ei betooni ega põhku. Maja on hoopis aastatega tehtud aina ilusamaks nii väljast kui seest. 4.
novembril oligi seltsimajas suur
juubelipidu, mille korraldasid
maja ehitajate mitmendat põlve
järeltulijad ja osavõtjaid oli kõigist piirkonna küladest ja kaugemaltki.

Äkki vallutas saali vali muusika ja pool saali oli tantsutrupi
„Saue Simmajad“ päralt. Nende
seas olid ka tantsupaarid Ääsmäelt. Oli väga hoogne ja nauditav etendus.
Oli võimalus vaadata lühifilmi sügisvärvides seltsimajast ja
selle ümbrusest. Film oli tehtud drooniga, autoriteks Kairi
Rondo, Ivika Suigusaar ja Virko
Raagmets.
Tervituskõnega esines Saue
vallavanem
Andres
Laisk,
Saue-Jõgisoo
haridusseltsist
Ülle Rondo ning Ääsmäe küla
esindus ja Valingult Maris Zernand-Vilson. Maidla küla tervitused saabusid lausa kulleriga.
Koos Aino Lehtmetsaga tehti
50 aasta tagune kujundlik jalutuskäik ümber seltsimaja ja maja
esimesel korrusel.
Kõigile osavõtjatele oli reserveeritud istekoht lauas, avatud
oli baar jookide ja suupistetega.
Tantsuks mängis ansambel Sada
ja Seened. Pidu kestis poole
ööni. Saue-Jõgisoo haridusselts
tänab kõiki peo korraldajaid ja
vahvaid külalisi.
Oli ilus pidu, nagu ütlesid pidulised. Elame veel!
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ELLE KALEININKENE
23.02.1944 - 22.10.2017

AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.-28.12

Kadri Kangilaski maalide näitus

Saue valla kultuurikeskuse pikas
saalis

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

10.12

Jõgisoo laste jõulupidu

kell 16 Jõgisoo seltsimajas,
osalustasu 5 eurot tasuda
eelregistreerimisel

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

vajalik eelnev registreerimine
7. detsembriks

12.12

Ema ja lapse hommikuklubi
koos päkapiku helitoaga

kell 10.30 Saue valla
kultuurikeskuses, tasuta, kuid
vajalik on eelregistreerumine

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

13.20.12

Vanamõisa jõulumaa

Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa küla

joulumaa.vabaõhukeskus.ee

14.12

Laagr OTT (otse tootjalt
tarbijale)

kell 17-20 Saue valla
kultuurikeskuse õuealal

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

15.12

Jõululaulude kontsert,
ansamblid Vikero ja Pihlamari

kell 18 Saue valla
kultuurikeskuses, tasuta

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

15.12

Heategevuslik jõuluturniir

kell 19 Laagri tennisekeskuses

Laagri tennisekeskus

registreerimine ja lisainfo kuni 13.12 kell
21.00 eerika.bekker@laagritennis.ee

16.12

Nõmme muusikakooli
puhkpilliorkestri jõulukontsert

kell 12 Hüüru mõisas, tasuta

MTÜ Hüüru külaselts

www.huuru.ee

16.12

Maidla jõulupidu, lastele
jõuluvana ja tantsuks ans
Meremees

kell 19 Maidla seltsimajas

MTÜ Maidla külaselts

Piletid hinnaga 10 eurot, õpilasele 5
eurot ja alla 7-aastasele tasuta. Info 5649
9508

17.12

Jõulumaa koos jõuluturuga

kell 11-16 Vanamõisa
vabaõhukeskuses, üksikpilet 7,ja perepilet 21,-

MTÜ Vanamõisa küla

joulumaa.vabaõhukeskus.ee

17.12

Hüüru laste jõulupidu

kell 16 Hüüru mõisas, pidu on
kuni 12-aastastele lastele (k.a)

MTÜ Hüüru külaselts

Peole registreerumine kuni 4.12,
lisainfo: info@huuru.ee

21.12

nägemiskontroll Laagris

kell 10 Saue valla
kultuurikeskuses, silmade
kontroll 15,-

Hindpere optika

Info ja registreerimine telefonil
5323 2454

21.12

Toomapäev ja Laagri jõuluturg

Kell 17-20 Saue valla
kultuurikeskuse pargis. Näha
saab elavaid skulptuure,
tulešõud ja jõuluvana.

Saue valla kultuurikeskus,
Saue valla mänguteater

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

24.12

Jõulukirik, esineb Laikrete
pereansambel

Kell 16 Saue valla
kultuurikeskuses

Laagri kristlik kogudus

laagrikogudus.ee

7.01

Jõulukuuskede süütamine

kell 16 Laagri Jõekääru pargis,
kuuski saab tuua alates 1.
jaanuarist

Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus

info.veskitammi@sauevald.ee

Laagri Perearstikeskuse kollektiiv
mälestab alati rõõmsameelset ja
abivalmis pereõde

Kui jõulukuuse
töö saab tehtud,
too ta Jõekäääru
parki ja süütame
pühapäeval,
7. jaanuaril kell 16 ühe sooja ja
suure lõkke!
Jõulukuuski saab Laagri Jõekääru
pargi lõkkeasemele ttuua alates
1. jaanuarist.
ILUSAT SAABUVAT JÕULUAEGA!

HARUTEE KAUPLUS
OTSIB RÕÕMSAMEELSET,
KOHUSETUNDLIKKU JA
AUSAT MÜÜJAT.
INFO TEL. 53314099

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS
TEL 5036623
VEEMEHED@VEEMEHED.EE

õulukirik
J24.12
16.00
kell

Saue valla Kultuurikeskuses

NõmmeMuusikakooliBrass

„Tärkamine“
Dirigendid Mart Kivi ja Aigar Kostabi

Puhkpillimuusika jõulukontsert
Muusikalise kingituse toob

Laikrete perebänd

www.laagrikogudus.ee

TÄIENDUSÕPE PÕHIKOOLI LÕPETAJALE JA GÜMNAASIUMISSE ASTUJALE
Kursustele ootame 9.klasside õpilasi, kes soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli
lõpueksamiteks kui ka ettevalmistust erinevatesse gümnaasiumitesse
kandideerimiseks.

Kursustega alustame alates jaanuarist 2018

EESTI KEEL JA KIRJANDUS
MATEMAATIKA
Maksumus: 145, -eurot
(õppemaksu on võimalik tasuda kuupõhiselt 36,25.- eurot kuus)

TULGE MEILE ÕPPIMA, AITAME TEIL KOOLIS ÕPITUD MATERJALI KINNISTADA JA KORRATA
Info ja registreerumine:
Laagri Huvialakool
Kontakt: Taigur Tooming
Telefon: 6 517 635
E-post: info@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee

Hüüru mõisas

16. detsembril kell 12.00
Kontsert on tasuta!

LAAGRI HUVIALAKOOL

Ootame oma meeskonda alates 8.jaanuarist 2018 osalise tööajaga

programmeerimisringi õpetajat,
lilleseaderingi õpetajat,
väitlusringi õpetajat,
laste- ja noorte äriõppe õpetajat,
torupilliringi õpetajat,
instrumentaalansambli õpetajat,
lennumodellismi õpetajat,
ansambliringi õpetajat.
Töö kirjeldus: huviringi tundide läbiviimine vastavalt õppekavale, huviringi
õppekava koostamine, huviringi komplekteerimine, õppetööks vajaminevate
materjalide hankimine, huviringi töö korraldamine väljaspool õppetunde.
Dokumendid (avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide
koopiad) palume saata hiljemalt 15.detsembriks aadressil
info@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee
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 vanamööbli remont ja
restaureerimine
 sadulsepatööd
 pealiskanga vahetus

Tel 900 1727 • 24 h

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

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK
Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee
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Aeg varuda küttepuid
järgmiseks talvekshinnad soodsad ja
järjekorrad lühikesed!

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

tel 502 4895
www.pajakapuit.ee

Otsime oma meeskonda

AUTOJUHTI JA TRAKTORISTI
TÖÖÜLESANDEKS ON: 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-ehituse valdkonnas
• 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 22.12.2017
Dzintra Kalm (e-mail Dzintra.kalm@eestiteed.eu, tel 326
4698) ja küsimuste korral helista Andres Plaat, tel 5056593.

Küsi hinnapakkumist: saada oma
kohendamist vajavast mööbliesemest foto.
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621
www.mooblikliinik.com

Koduvald
OSTAN TEIE SÕIDUKÕLBLIKU,
REMONTI VAJAVA VÕI SEISVA
SÕIDUKI! VÕIB PAKKUDA KA
ÜLEVAATUSE JA KINDLUSTUSETA
SÕIDUKEID! KUULUTUS EI
VANANE !
Tel. 54575055. E-mail: alka515@hotmail.com

Ehitusluba. Kasutusluba.
Projekteerimine.
Ehitise audit. Hoonete
seadustamine. 5220023,
Mikk. Täname kliente, keda
oleme saanud aidata.

Haraka Kodu ootab Sind tööle

TEGEVUSJUHENDAJAKS VÕI
TEGEVUSJUHENDAJA ABIKS
(24h vahetus või 14h vahetus)
Meie kodu on noortekodu, kus elanikud elavad 9-liikmelistes peremajades
KUI SA..
• oled hooliv ja Sulle meeldib inimesi abistada • oled valmis vahetustega tööks
• Sul on vähemalt põhiharidus (keskharidus või kutseharidus)..
SIIS ÄRA PELGA, VÕTA ÜHENDUST JA KÜSI!
Pakume stabiilset tööd ja palka, toetavat meeskonda, kaasaegset töökeskkonda,
kütusekompensatsiooni või transporti, erialaseid koolitusi ja ümberõpet, paindlikku
tööaega graafiku alusel, lisapuhkust 7 päeva.
harakakodu.sa@gmail.com tel.552 2631
vt ka: www.harakakodu.ee
www.facebook.com/harakakodu

