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Kui pimesool on 
ikka põletikus, siis
joogateraapia Bali 
saarel ei aita

Stera Saue alustas tootmist Alliku 
tööstusküla kolmandas tehasemajas 

Mitte iga päev ei avata Ees-
tis uusi tehaseid, Saue 
vallal on ses osas viimas-

tel aastatel vedanud: eelmisel aastal 
alustas Pärnu maantee ääres tegevust 
Karl Storz, 2017. aasta augusti lõpus 
Hüürus Paldiski maantee servas Ste-
ra Saue. Kui Storz toodab kirurgia-
riistu, siis Stera fookus on lehtmetalli 
töötlemisel, toodetakse ka juhtmes-
tikke, kütusepaake jms. 

Stera alustas kümme aastat tagasi, 
kui neli Soome perefirmat ühinesid. 
Kõigil oma fookus, osad rohkem 
elektroonika poole kaldu, teised me-
tallitöötlemise nišis – erinevate tuge-
vuste kokkupanek andis sünergia. 

Eestisse rajati tootmine siis, kui 
ABB Jürisse tehase püsti pani. „Ste-
ra on selgelt alltöövõttu pakkuv et-
tevõte – me areneme samas suunas 
nagu meie kliendid,“ selgitab Eesti 
haru juht Veiko Vaher. Firma klien-
diportfellis on küll vaid kümmekond 
ettevõtet – nimekamad neist näiteks 
ABB, Kemppi, KONE –, aga suu-
renevad tellimusmahud ja kundede 
uued nõudmised panid ettevõtte 
olukorda, kus senised tootmispinnad 
Saue linnas jäid ahtaks. Seal paikneti 
5000 ruutmeetril ühe suure töös-
tuskompleksi keskel ja füüsiliselt ei 
olnud võimalik tootmist kasvatada.

Vaadati kinnisvaraturul ringi ja 
uue tehasehoone rajamisel jäi sõe-
lale kaks asukohta – Allika tööstus-
küla Hüürus ja üks Tartu maantee 
äärse tehnopargi krunt. „Määravaks 
sai suuresti see, kuidas me suudaks 
kolimisega säilitada oma praeguse 
töötajaskonna. Tartu maantee ääres 
oleksid kaod ilmselt olnud suure-
mad. Täna võib öelda, et me ei ole 
ilma jäänud ühestki töötajast,“ rõõ-
mustab Vaher. Tegelikult on nähta-
vam asukoht Paldiski maantee ääres 
toonud ootamatuid telefonikõnesid, 

milles ise uuritakse  töövõimaluste 
järele.

Kvalifitseeritud tööjõust on Ste-
ral puudus nagu teistelgi tootmisette- 
võtetel. Nii on näiteks kümnendik 
firma töötajatest pärit Euroopa liidu 
välistest riikidest Valgevenest ja Uk-
rainast. Vaheri sõnul ei ole küsimus 
isegi palganumbris, Steras saavad 
näiteks head keevitajad märgatavalt 
rohkem palka kui Eesti keskmine, 
aga inimesi pole lihtsalt võtta. Noo-
red ju ei lähe kutsekoolidesse koos-
tajaks või keevitajaks õppima, pigem 
ikka haldus- või müügijuhiks. Vaheri 
sõnul on aga hea tootmise spetsialist 
ettevõttele strateegilisema tähtsuse-
ga ressurss kui hea kontoritöötaja. 
„Mind on oluliselt  lihtsam asendada 

kui head spetsialisti,“ naerab Vaher.
Nõukaajast on tehasetööl ka sel-

line musta ja füüsiliselt raske töö 
kuvand juures. Stera uue maja tingi-
mused seda küll ei kinnita. Tootmis-
pinnad on avarad, puhtad, kõrgete 
lagede ja värvilise disainiga. Töö on 
suures osas ka automatiseeritud, ma-
sinad on nagu arvutid. Tööprotsesse 
on lihtsamaid ja keerulisemaid. On 
selliseid, kus tehnilise taipamisega 
inimesel saab töö selgeks paari päe-
vaga, on neidki, kus koolitus kestab 
kuid. 

Eelarvamuslikult võib tunduda, 
et tehase töötajaskond on pigem 
maskuliinne, Vaheri sõnul on siis-
ki koguni neljandik naised. „Kui 
planeerime näiteks tootmisliini, siis 
selliselt, et seal oleks võimalik töö-
tada ka naistel – et ei oleks raskeid 
asju vaja tõsta, et ergonoomika oleks 
paigas, et tööriistad oleksid kerged. 

Meil ei ole ekstra missooni naiste 
tööhõivet tööstuses kasvatada, aga 
ei saa end piirata töökorraldusega, 
kus saavad hakkama ainult mehed. 
Nii välistaksime ju poole tööjõulisest 
elanikkonnast,“ sedastab Vaher.

Sellist toodet, millel Stera enda 
nimi peal ja mis kohe letile läheks, 
tehases ei toodeta. Allhanke korras 
tehase detaile näiteks KONE lifti-
dele, kütusepaake kaevandusmasi-
natele, soojusvaheteid mootorites-
se. „Kõige nähtavama Stera tehtud 
tootena saab välja tuua Tallinna len-
nujaama reisijate sillad, need, mille 
kaudu terminalist lennukisse min-
nakse,“ toob Vaher näite.

Tootmisprotsess käib selliselt, 
et kliendi arendusosakonnast tuleb 
joonis, mille Stera insenerid üle vaa-
tavad ja mis seejärel jõuab tootmises-
se. „Me ise kohapeal ei projekteeri 
ega arenda. Küll aga pakume klien-
tidele vajadusel sellist tuge, et kuna 
nende arvuti taga töötavatel insene-
ridel puudub üldjuhul kokkupuude 
praktilise tootmise peensustega, siis 

meie omad oskavad soovitada, et 
näiteks mõne väikese muudatuse-
ga saaks toota palju efektiivsemalt 
või kvaliteetsemalt,“ selgitab Vaher. 
Toodang läheb praktiliselt 100-prot-
sendiliselt ekspordiks.

Esimeses kolimisetapis toodi 
Hüürusse üle peamiselt lehtmetalli 
töötlus, Sauele jäid praegu suured 
tooted, mis vajavad laseriga lõika-
mist, keevitamist, komplekteerimist 
ja värvimist, Keilasse juhtmetoot-
mine, aga 2018. aasta lõpuks on 
plaan lõplikult kõik harud Hüürusse 
koondada.

Valminud hoonet renditakse Al-
lika tööstusküla arendajalt Harju 
Elektrilt. Vaheri hinnangul on see 
tootmises tavapärane äriloogika – 
mõistlikum on investeerida seadme-
tesse ja võimekusse, mitte betooni. 
Uude majja soetatigi kohe poole 
miljoni euro eest masinaparki, mis 
nüüd töötab neljas vahetuses. Vaher 
peab seda põhjendatuks, sest 8-tun-
niste tööpäevadega ei toodaks kallid 
masinad niipea investeeringut tagasi.

UUS ASI

Stera on rahvusvahelise taustaga ettevõtte, mis tegutseb Soomes, Eestis ja Indias ning toodab allhanke-
na mehaanilisi ja elekroonilisi komponente elektri- ja masinatööstusele. Täisvõimsusel hakkab tehas tööle 
2018. aasta lõpuks, kui Hüürusse koondatakse ka Saue ja Keila linna tootmisüksused.  Uude tehasemajja 
prognoositakse ligi 200 töökohta ja 20 miljonit käivet.
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Tegutsemispiirkond: Eesti, 
Soome, India – kokku 7 tehast

Töötajate arv: ca 800 kogu 
kontsernis, neist 125 Eestis 
(prognoos 200)

Käive: 65 miljonit 2016. aastal 
kogu kontsernis, 8 miljonit 2016. 
aastal Eestis (prognoos 20)

STERA GROUP

Allika tööstusküla, Harju Elektri 
(HE) arendusprojekt, asub Paldis-
ki maantee ääres, Tallinna ringtee 
ristumiskohas Harkus ja koosneb 8 
kinnistust. Valminud on juba kolm 
arendust: kahel kinnistul paiknev 
Stera, Eccua ja Harju Elektri enda 
laohotell. „Ka ülejäänud neli leia-
vad loodetavasti lähiajal huvilised. 
Kuna tulevikus lähedusse rajatav 
liiklussõlm on esialgsest planee-
ritud kaugemale, siis on võimalik 
paari-kolme kinnistu lisandumi-
ne,“ selgitab Harju Elektri juhatuse 
esimees Andres Allikmäe.
Tema sõnul on Allika tööstusküla 

eeliseks laitmatu asukoht ‒ lähedal 
asuvad suuremad asumid, kust on 
võimalik saada tööjõudu. Logis-
tiliselt on lihtne pääseda Paldiski 
ja Tallinna sadamasse ning Via 
Baltikale. Arumäe toob välja ka 
suurepärase koostöö Saue valla-
ga, kes on huvitatud ettevõtluse 
arendusest ja tööhõivest oma 
valla territooriumil. Harju Elekter 
pakub huvilistele „võtmed kätte“ 
lahenduses rajatavaid äri- ja toot-
mishooneid üürile.
Suurus: 14,8 ha
Kinnistute arv: 8
Omanik: Harju Elekter

ALLLIKA TÖÖSTUSKÜLA

Ettevõtte avamisüritusele oli kogunenud muljetavaldav seltskond, kohal olid 
kontserni esindajad Soomest, Soome suursaadik Eestis, minister, koostööpartne-
rid ja kliendid, aga ka oma töötajad

Külalisena oli kohal ka ettevõtlus- ja 
infotehnoloogiaminister Urve Palo, 
kellele anti kaitseprillid pähe ja põll 
ette ning suunati ketassae taha
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• Siseauditi „Sotsiaaltoetuste maksmine“ lõpparuanne 2017 
• Saue Vallavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid 
seoses haldusterritoriaalse korralduse muutumisega 
• Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete 
delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule 
• Laenu võtmine Saue valla investeeringute finantseerimiseks 
• Saue Vallavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korraldusega nr 
392 kehtestatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 
ja Nurme 1 kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine Pistriku tee 22 kinnistu osas 
• Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta korraldusega nr 309 
kehtestatud Hüüru küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneeringu 
osaline kehtetuks tunnistamine Muinasasula tee 14 kinnistu 
osas 
• Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ehitise 
kasutamise otstarbe alusel 
• Koidu tee 1 ja Koidu tee 7a kinnistute otsustuskorras tasuta 
kasutusse andmine 
• Koidu külas asuva moodustatava Leedu katastriüksuse 
tasuta Saue vallale omandamine ja hoonestusõiguse 
seadmine MTÜ Koidu Külaseltsi kasuks
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine - 
Suurekivi tee 1a 
• Ostueesõiguse teostamine ja Vanamõisa külas asuva 
Urmase kinnistu omandamine 
• Ostueesõiguse teostamine ja Vatsla külas asuva 
Sininõmme kinnistu omandamine 
• Arvamuse esitamine Ääsmäe turbatootmisala maavara 
kaevandamise loa HARM- 044 kehtivusaja pikendamise ja 
tehtava otsuse kohta 
• Arvamuse esitamine Harku karjääri maavara kaevandamise 
loa KMIN-038 kehtivusaja pikendamise ja tehtava otsuse 
kohta 
• Saue valla vapimärkide, volikogu aukirjade ja tänukirjade 
andmine 
• Kolmikute sünni toetamine 
• Kolmikute esmakordselt koolimineku toetamine
• Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja 
huvitegevuse kava kinnitamine 

ÜHINEVAT SAUE VALDA PUUDUTAVAD INFOPUNKTID 
Haridusvaldkond
• Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste 
teeninduspiirkondade määramine 
• Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes 
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord 
• Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiuasutuse toetamise 
kord 
• Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja 
kord Saue vallas 
• Koolilõuna päevamaksumuse kompenseerimise kord 
• Erakooli toetamise kord ning toetuse määrad 

Sotsiaalvaldkond
• Ühinemisjärgses Saue vallas sotsiaalteenuste osutamise 
kord 
• Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Saue vallas 
• Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord 
• Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord 
• Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord 

Volikogus 31. augustil

Saue valla elanikud on juba mitu aastat saanud Elroni rongides soodsamalt sõita. 5. septembrist muutus Saue valla-
volikogu otsuse kohaselt rongisõit soodsamaks ka Saue linna, Kernu ja Nissi valla elanikele. 

Kui Jõekääru, Teemandi ja Kultuurikeskuse pargid on Laagri elanikele ilmselt 
juba tuttavad, siis nüüd on ehitusjärg jõunud Redise pargini, mis võib tegeli-
kult isegi kulme kergitama panna, et mis ja kus see koht asub. Augusti lõpus 
toimus avalik arutelu, kus plaane tutvustati.

Kuidas siis soodsamalt sõi-
ta saab? Saue linna, Saue, 
Kernu ja Nissi valla elani-

kud saavad rongis sõita tasuta II 
hinnatsoonis (hõlmab Saue linna ja 
Saue valla peatusi). Ehk siis tasuta 
pääseb Saue linna jaamast Laagri 
jaama ja vastupidi (olgu öeldud, 
et Laagri jaamast edasi linna poo-
le saavad 65-aastased ja vanemad 
tasuta kasutada Tallinna ühistrans-
porti). Kui sõit viib Elroni II tsoo-
nist kaugemale, maksab pilet Saue 
valla, Saue linna, Kernu valla ja 

Nissi valla elanikele alati ühe tsooni 
võrra vähem, nt sõites kolme tsoo-
ni jagu Keilast Tallinnasse, tuleb 
maksta ainult kahe tsooni hinda. 
Soodustust saab ainult siis, kui sõit 
algab 2. tsoonis või läbib teist hin-
natsooni. Ehk siis Keilast Paldiskis-
se või Riisiperest Keilasse viiv sõit 
soodsam ei ole. 

Soodsa sõidu nautimiseks on va-
jalikud 3 kaarti: ID-kaart, nn rohe-
line ühiskaart ja Elroni kaart. Neist 
Elroni kaart on vajalik ainult siis, 
kui on plaan osta rongis pilet. Kui 
pilet on soetatud ühiskaardile, pole 
Elroni kaarti vaja. 

Kuidas osta soodsamat  
perioodipiletit? Tuleb minna le-

hele www.pilet.ee ning logida sisse. 
Saue valla, Saue linna, Kernu valla 
ja Nissi valla elanikule kehtivaid pi-
letihindu näete tulbas „Hind Saue 
valla elanikule“ alt. Valides sobiva 
perioodipileti ning sisestades isi-
kukoodi või isikustatud ühiskaardi 

numbri, arvutab süsteem auto-
maatselt teile soodsama hinna. NB! 
Soodsamat hinda näitab süsteem 
alles siis, kui olete sisestanud isiku-
koodi või ühiskaardi numbri ja va-
jutanud nuppu „Maksma“.

Kuidas osta soodsamat piletit 
Elroni rongis? Peab olema lisaks 
ID-kaardile ja ühiskaardile ka Elro-
ni kaart, kuhu on eelnevalt laetud 
piisav summa raha.

Kas rongis saab tasuda pileti eest 
sularahas? Ei. Osta saab Elroni 
kaardile laetud raha eest.

Kui ma sõidan ainult II tsooni 
piires, kas mul peab olema ka 

Elroni kaart? Ei. Ainult II tsooni 
piires tasuta sõitmisel pole Elroni 
kaarti vaja, kuna pileti eest tasuda 
ei tule.

Kui mul on perioodipilet, kas 
mul peab siis olema kaasas ka 
Elroni kaart? Ei. Kui olete ostnud 
pilet.ee süsteemist perioodipileti, 
siis pole Elroni kaardi omamine ega 
kaasas kandmine vajalik.

Kui mul on e-õpilaspilet, mis 
kehtib ühiskaardina, kas võin 
seda rongis kasutada ühiskaardi 
asemel?
Jah, rongis võib ühiskaardi asemel 
kasutada ühiskaardi funktsiooni 
omavat e-õpilaspiletit.

Redise pargiala on täna osaliselt 
üsna privaatselt paari-kolme 
maja elanike käsutuses olev aia-

maa – see taratagune ala, mis laiub Co-
marketist Redise tänava poole. Ka kohe 
sealsamas olevate pesukuivatamisposti-
de alune maa kuulub rajatava pargiala 
sisse. See on olnud aastaid kasutuses 
justkui eramaana, aga tegelikult kuulub 
see vallale ja sellest ka plaan teha see 
ala avaliku ruumi osaks ja kasutamiseks 
kõikidele laagrikatele. 

Kontseptsiooniks on selle aleviku 
südames oleva ala ühendamine Kultuu-
rikeskuse pargiga ja teiselt poolt aktivi-
seerida ja ilusamaks disainida ka poe-
tagused harjumuspärased käigurajad. 

Kultuurikeskuse pargist alale suunduva 
kergtee ja mitte just kõige esteetilisema 
kauplusetaguse eraldamiseks kavanda-
takse taimedega kaetud variseina, tei-
sel pool olev telliskivisein saab elavaks 
muudetud seinamaalingutega. Kergtee 
suubub tsoonideks jagatud Redise plat-
sini. Seal lõikuvad käiguteed, paigalda-
takse rattahoidjad ja pingid, sinna tuleb 
varjualune ja kuur, kus näiteks aiandus-
huvilised võivad kokku klopsida istu-
tus- või linnupesakasti. Selline mõnus 
nokitsemise paik.

Ideeliselt teise hingamisega saab 
olema kohe kõrvalasuv kogukonnaaed. 
Sinna on kavandatud erinevad tsoonid 
konteinertüüpi peenramaadele, vilja-
puudele, marjapõõsastele, vahele võib-
olla siil rukist või nisu. Pigem siis ilu 
pärast, mitte saagikorjamise eesmärgil. 
Kui viljapuud ja marjapõõsad istutab 
vald, siis peenarde osas on mõttes ha-

ridusliku suunitlusega koostöö laste-
aedadega – saaksid n-ö linnalapsed ka 
oma näpu mulda. Aiamaade ala teises 
servas on koht mänguplatsile, sinna on 
kavandatud paar ronimisatraktsiooni ja 
kiike ning muruplats.

Avalikul tutvustamisüritusel osalesid 
peamiselt Redise pargialaga külgnevate 
kortermajade inimesed. Arutati pigem 
detaile, et mis mahus tuleb hekk, mis 
kattega on käiguteed, kas tasub mõelda 
ka korraliku avaliku tualeti peale. 

Protsessi mõttes on tööd nüüd nii-
kaugel, et septembris kuulutatakse välja 
ehitushange, aga suure tõenäosusega 
selle aastanumbri sees ehitus peale siiski 
ei hakka, jääb kevadesse. Koos Redise 
pargiga läheb hankesse ka vallamajaesi-
se lipuväljaku ehitus (loe lähemalt selle 
aasta maikuu vallalehest) ja serv jõeäär-
set Teemandi parki, kus kujundatakse 
ümber parkla-ala.

Tasuta rongisõit teises tsoonis ka Saue linna, Kernu ja Nissi valla elanikele

Redise kogukonnaaia projekt 
on jõudmas hankesse

ÜHISTRANSPORT

AVALIK RUUM

INDREK 
EENSAAR, 
abivallavanem
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Uue Saue valla volikogus-
se valitakse 27 volikogu 
liiget (hetkel on Saue 

vallavolikogus 17 liiget) ja sellega 
muutub Saue vallavolikogu Tallin-
na järel suuruselt teiseks volikoguks 
Harjumaal. Kogu ühinemise teel 
moodustuva Saue valla territoo-
rium (praeguste Saue valla, Saue 
linna, Nissi valla ja Kernu valla) on 
üks valimisringkond. See tähen-
dab, et valimistel osalevad valimis-
liidud ja erakonnad esitavad kogu 
ringkonna kohta ühe kandidaatide 
nimekirja, mille kandidaatide poolt 
saavad hääletada kõikide ühinevate 
omavalitsuste – Saue valla, Saue lin-
na, Kernu valla ja Nissi valla - terri-
tooriumitel elavad hääleõiguslikud 
elanikud.

Uus Saue vald tekib valimistule-
muste väljakuulutamisega Saue val-
la valimiskomisjoni poolt. Täpset 
kuupäeva ei ole võimalik määrata, 
sest valimistulemused kuulutab va-
limiskomisjon välja oma otsusega 
pärast valimispäeva, kui Vabariigi 
Valimiskomisjonile ja Riigikohtule 
kaebuste esitamise tähtaeg (kolm 
päeva) on möödunud või kui ni-
metatud kaebuste kohta on tehtud 
lõplikud otsused. 

Kui kaebusi ei esitata, siis kõige 
varem saab valimiskomisjon otsuse 
teha 20. oktoobril, sel juhul loe-
takse tulemused väljakuulutatuks 
laupäevast, 21. oktoobrist. Kui 
kaebusi esitatakse, võib valimistu-
lemuste väljakuulutamine lükkuda 
novembrisse. 

Kes kandideerivad?
Kandideerimisõigus on hääleõigus-
likul Eesti kodanikul ja Euroopa 
Liidu kodanikul, kes on saanud hil-
jemalt 10. septembriks 18-aastaseks 
ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, 
mille aadressiandmed on kantud 
rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 
1. augustil 2017. aastal ühinemisel 
moodustuva valla territooriumil.

Kes saab valida?
Saue vallavolikogu valimistel saab 
hääletada valimispäevaks vähemalt 
16-aastaseks saanud isik, kes Eesti 
rahvastikuregistri andmetel elab 
Saue vallas, Saue linnas, Kernu 
vallas või Nissi vallas ja on Eesti 
kodanik, muu Euroopa Liidu liik-
mesriigi kodanik või välismaalane, 
kes elab Eestis pikaajalise elaniku 
elamisloa või alalise elamisõiguse 
alusel. Hääletada ei saa isik, kes on 
valimisõiguse osas teovõimetuks 
tunnistatud ning isik, kes on süü-
di mõistetud kuriteos ning kannab 
vanglakaristust. Hääletamiseks 
peab isik olema kantud valijate ni-
mekirja, mis koostatakse rahvasti-
kuregistris olevate elukohaandmete 
alusel. Kui isikul elukoha aadress 
registris puudub, saab ta esitada 
rahvastikuregistrile elukohateate. 
Kui isikul ei ole võimalik oma elu-
kohta täpselt määratleda, võib ta 
seda teha ka valla täpsusega. Kuna 
valijate nimekirjad koostatakse sei-
suga 30 päeva enne valimispäeva, 
siis peale 14. septembrit oma elu-
kohta muutnud isik saab hääletada 
oma eelmises elukohas.

Enne valimisi saadetakse valija-
le tema rahvastikuregistrijärgsele 
elukoha aadressile valijakaart, mis 
on vaid informatiivse sisuga, seda 

ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa 
võtta. Valijakaardi kättesaamine 
kinnitab, et isik on kantud valijate 
nimekirja. 

Kui valijakaart ei ole 15. päevaks 
enne valimispäeva kohale jõudnud, 
tuleks selgituse saamiseks pöördu-
da vallavalitsuse rahvastikuregist-
ripidaja poole. Seda saab teha ka 
telefoni teel (654 1143). 

Kus, kuidas ja millal saab valida?
Eelhääletamine toimub 5.-11. 
oktoobril e-hääletamise teel,  
5.-8. oktoobril maakonnakeskustes 
(hääletamine väljaspool elukohta) 
või 9.-11. oktoobril valla valimis-
jaoskondades. Eelhääletamise ajal 
on võimalik hääletada nii oma elu-
kohajärgses valimisjaoskonnas kui 
ka väljaspool elukohta. Väljaspool 
elukohta hääletamiseks on praegu-
se Saue valla territooriumil valimis-
jaoskond nr 2. 

Valimispäeval, 15. oktoobril 
saab hääletada üksnes selles valimis-
jaoskonnas, mille valijate nimekirja 
isik on kantud ja ainult valimisjaos-
konnas asuvas hääletamisruumis. 
Valimispäeval, 15. oktoobril ei saa 
enam hääletada elektrooniliselt ega 
muuta oma elektrooniliselt antud 
häält valimisjaoskonnas (seda saab 
teha eelhääletamise ajal). Valimis-
päeval toimub ka kodus hääletami-
ne, mida on võimalik taotleda, kui 
isik ei saa terviseseisundi või muu 
mõjuva põhjuse tõttu hääletada 
valimispäeval hääletamisruumis. 
Kodus hääletamise taotlusi võtab 
valimisjaoskond vastu valimispäe-
val kuni kella 14-ni.

Valimisjaoskonda minnes võtke 
kindlasti kaasa kehtiv isikut tõen-
dav dokument.

Volikogu valimised 15. oktoobril - kus, kes, millal?
2017. aasta 15. oktoobri kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega toimub Saue valla, Saue linna, Kernu 
valla ja Nissi valla ühinemine ning tekib uus kohalik omavalitsus nimega Saue vald. 

AKUTAALNE

MARJU 
PÕLLU
vallasekretär

Saue vallavolikogu valimisteks on moodustatud ühinevate omava-
litsuste territooriumitel kokku 10 valimisjaoskonda. Vastavalt Kernu 
valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemislepingule moodus-
tati valimisjaoskonnad samades asukohtades, kus eelmiste kohalike 
valimiste ajal. Praeguses Saue vallas on need Hüürus, Ääsmäel ja kaks 
jaoskonda Laagris:

• valimisjaoskond nr 1 Hüüru külas Jõe tänav 2  
(Hüüru mõis) – ca 1100 valijat;
• valimisjaoskond nr 2 Laagri alevikus Veskitammi 8 
(Saue valla kultuurikeskus) – ca 2600 valijat; 
• valimisjaoskond nr 3 Laagri alevikus Tuleviku 3  
(Tuleviku lasteaed) – ca 2600 valijat;
• valimisjaoskond nr 5 Ääsmäe külas Kasesalu 16  
(Ääsmäe põhikool) – ca 1700 valijat.

Eelhääletamise päevadel on valimisjaoskonnad lahti kell 12-20. 
Valimispäeval, 15. oktoobril algab hääletamine kell 9 ja lõpeb kell 20.

Praeguse Saue valla territooriumile 
jääb 4 valimisjaoskonda

KIRJUTA END 15. SEPTEMBRIKS SISSE, 
KUI VALIMISTEL OSALEDA TAHAD
Et olla otsapidi otsustamise juures ja teha oma valik volikogu 
valimistel, peab olema kuu jagu päevi raudselt elanikeregistris 
Saue valla all olemas. 

ELUKOHATEATE VÕIB:
• täita vallamajas kohapeal Lia juures;
•välja printida (avaldus on saadaval ka valla kodulehel 
www.sauevald.ee) ja saata postiga vallamajja 
(Veskitammi 4, Laagri, Saue vald);
• teha ka e-teenuste vahendusel aadressil www.eesti.ee.

Lisainfo: Lia Krapivin, telefon 654 1143

Saue ühendvalla rahval on valmistel valikut päris kenasti 

Kõik suuremad erakonnad on oma nime-
kirjad esitanud, kaks valimisliitu ja üks 

üksikkandidaat veel lisaks. Kuna registreeri-
mistähtaeg lõppes vaid päev enne lehe trük-
kiminekut ja valimiskomisjon ei olnud veel 
kõiki kandidaate nimepidi ametlikult kinnitada 
jõudnud, siis on septembrikuu lehes ära too-
dud vaid erakondade ja liitude nimed. 

Saue ühendvald tekib alles sellesügiseste 
valimistega, seetõttu on keeruline välja tuua 
ka eelmiste valimisaastate tendentse ‒ kas olid 
erakonnad ülekaalus või eelistati valimisliite. 
Eraldi nelja piirkonda saab siiski vaadelda. 

2013. aastal Kernus võttis üle 50% häältest 
üks valimisliit, Nissis ka, Saue vallas said kaks 
valimisliitu kokku 64% häältest, Saue linnas 
oli 31%-line eelistus reformikatel, teine posit-
sioon, 28%, oli valimisliidul.

Kui eelmiste aastate tulemused kokku pan-
na, siis oli rohkem kui 50%-line ülekaal valimis-
liitudel, erakondadest oli tugevaim IRL ja selle 
järel napilt Reformierakond.

Poliitikaanalüütikud suudaksid siit kindlasti 
midagi ennustada ka 15. oktoobriks, aga eks 
tulemused otsustavad ikkagi valijad oma sise-
tunde, mitte eelmiste valimiste graafikute või 
ennustuste põhjal.

KERNU VALD 
% kõikidest 
hääletanutest 

valimisliit Koostöö 55,83

erakond Isamaa ja Res Publica Liit 20,26

Eesti Reformierakond 11,78

NISSI VALD

valimisliit Minu Oma Vald 50,38

valimisliit Minu Inimesed 25,92

Eesti Reformierakond 13,46

SAUE LINN

Eesti Reformierakond 30,98

valimisliit Kindlad tegijad 26,14

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 24,59

SAUE VALD

Saue valla valimisliit "Koostöö" 35,93

valimisliit "Meie Vald" 28,16

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 12,84

HÄÄLTE JAOTUS NIMEKIRJADE 
VAHEL 2013. KOV VALIMISTEL 
(3 ESIMEST POSITSIOONI) Valimisliidud: 

• Saue Valimisliit 
„Koostöö – Meie vald“ 
(Jah, me teeme)
• Valimisliit Meie

Erakonnad: 
• Isamaa ja Res Publica 
Liit (Isamaaline jõud)
• Eesti Reformierakond 
(Tugev Eesti)
• Eesti Keskerakond 
(Teised lubavad, meie 
teeme) 
• Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond (Anname 
tuld!)
• Sotsiaaldemokraatlik 
erakond (Võimaluste linn, 
võimaluste vald)

Üks üksikkandidaat

KOV 2017

55%

16%

15%

5%8%

Keskerakond
Sotsiaaldemokraadid
Reformierakond
IRL
EKRE

Valimisliidud ja üksikkandidaadid
0%
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

Saue Vallavalitsus suunas avali-
kustamisele Ääsmäe külas Väl-
javahi (72704:002:0223) Põllu-
Kaevu (72704:002:0212) Saksa 
(72704:002:0105) kinnistute ning refor-
mimata riigimaa ja lähiala detailplanee-
ringu, mis  algatati Saue Vallavolikogu 
28. detsembri 2006. aasta otsusega nr 
107. Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on maasihtotstarbe muutmine 
ja ehitusõiguse määramine elamute 
rajamiseks. Planeeritav maa-ala asub 
Ääsmäe külas ning külgneb põhja poolt 
Ääsmäe küla keskusega. Planeeringuala 
on kolmest küljest piiratud transpor-
dimaadega (Mõisa tee, Hageri tee ja  
Karja tee). Lähinaabruses on valdavalt 
tegemist hoonestamata maatulundus-
maadega (põhjast, lõunast ja idast). Lää-
ne pool, Hageri tee ääres paiknevad ela-
mumaad ning planeeringualast kirdesse 
jäävad tootmis- ja ärimaad. Detailpla-
neeringu põhieesmärk on tervikliku ela-
murajooni arendamine koos selle juurde 
kuuluvate teenuste, taristu ja puhkeala-
dega ning seeläbi tõsta olemasolevate 
ja tulevaste elanike elukvaliteeti. Kokku 
on kavandatud moodustada 56 krunti: 
22 üksikelamu krunti, 8 ridaelamu krun-
ti (6 boksiga), 11 kahe korteriga elamu 
krunti, 2 ärimaa sihtotstabega krunti, 4 
üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti 
(rohealad), 9 transpordimaa krunti. Pla-
neeringu koosseisu kuulub reformimata 
maa, mille kavandab Saue vald sõltuvalt 
seadusandluse hetkeseisust kas taotle-
da munitsipaalomandisse või taotleda 

riigilt vallale tasuta  üleandmist. Refor-
mimata maale kavandatud transpordi-
maa ning üldkasutatav maa on mõel-
dud piirkonna jalgteede ja haljasalade 
võrgustiku osadeks ning vajalikud nii 
käesoleva planeeringu elluviimiseks kui 
laiemalt Ääsmäe tiheasumi elanikele ka-
sutamiseks. Reformimata maale kavan-
datud elamukrundid (ridaelamukrunt ja 
kaksikelamukrunt) on vajalikud Ääsmäe 
piirkonna arengu soodustamiseks. Pla-
neeringuga on lahendatud juurdepää-
sud planeeritavale alale, tehnovõrkude 
varustus ning on määratud keskkonna-
kaitselised abinõud. Planeeritav maa-ala 
piirneb varem välja ehitatud infrastruk-
tuuriga küla keskusega, sh on võimalus 
liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni-
ga. Kokku planeeritakse 92 eluaseme 
rajamist. Planeeringualale korterelamu-
te rajamist ei kavandata. Planeeritava 
maa-ala suurus on ca  14 ha. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub detailpla-
neeringuks taotletav maa-ala tiheasus-
tusalas. Üldplaneeringuga on planee-
ringuala maakasutuse juhtotstarbeks 
määratud pere- ja ridaelamumaa. 

Saue Vallavalitsus suunas avalikus-
tamisele Vanamõisa külas Oja 
(72701:002:0151, suurusega 147 142 
m² , maatulundusmaa 100%) kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärgiks on kinnis-
tu kruntimine, maasihtotstarbe osaline 
muutmine elamu- ja transpordimaaks 
ning määratakse ehitusõigus kahe ük-

sikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Planeeringuga moodustatakse kaks 
elamumaa sihtotstarbega krunti (suu-
rustega ca 2461 ja 2754 m²) kuni kahe 
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
1 transpordimaa krunt moodustatakse 
olemasolevale juurdepääsuteele, millel 
paikneb avaliku kasutusega tee ning 
võõrandatakse tasuta vallale. Suurem 
osa kinnistust (14 ha) jääb jätkuvalt maa-
tulundusmaa maakasutuse sihtotstar-
bega, millele ehitusõigust ei määrata. 
Lahendatud on kruntide tehnovarustus, 
esitatud servituutide vajadus, määratud 
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Pla-
neeritava maa-ala suuruseks on ca 6000 
m². Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav maa-
ala tiheasustusalas ning planeeritava 
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on 
määratud pere- ja ridaelamumaa. Kin-
nistul paiknevad olemasolevad hooned 
ja rajatised.

Saue Vallavalitsus suunas avalikusta-
misele Laagri alevikus Vae tn, Kuuse 
põik ja Iltre tee vahelise maa-ala detail-
planeeringu. Planeeringuala koosseisu 
kuuluvad Vae tn 11/1, Vae tn 11/2, Vae 
tn 11/3, Vae tn 11/4, Vae tn 11/5, Vae tn 
11/6, Vae tn 13/1, Vae tn 13/2, Vae tn 
13/3, Vae tn 13/4, Vae tn 13/5, Vae tn 
13/6, Vae tn 13/7, Iltre tn 4/1, Iltre tn 4/2, 
Iltre tn 4/3, Iltre tn 4/4 ja Iltre tn 2/1, Ilt-
re tn 2/2, Iltre tn 2/3, Iltre tn 2/4, Iltre tn 
2/5, Iltre tn 2/6 ja Lahe kinnistud. Detail-
planeeringu koostamise eesmärgiks on 

kinnistute kruntimine neljaks elamumaa 
krundiks (suurustega 1864-2558 m²) 
ning määratakse ehitusõigus nelja kuni 
kolme maapealse korrusega, kõrguse-
ga maapinnast kuni 12 m ning kuni ka-
heteistkümne korteriga korterelamute 
rajamiseks. Lahendatud on juurdepää-
sud, parkimine, kerg- ja kõnniteed ning 
kruntide tehnovarustus, esitatud servi-
tuutide vajadus, määratud haljastuse ja 
heakorrastuse nõuded. Korterelamud 
planeeritakse jätkuks olemasolevate Ilt-
re teel ja Vae tänaval paiknevate nelja 
korterelamu kõrvale. Iga planeeritava 
kortermaja juurde kavandatakse parki-
miskohad oma krundil ning lastemän-
guväljakud.  Kinnistud asuvad Saue 
Vallavolikogu 10. oktoobri 2005. aasta 
otsusega nr 90 kehtestatud Laagri ale-
vik Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja Kuuse 
põik  vahelise kvartali  detailplaneeringu 
koosseisus, millega jagati kinnistud 68-
ks krundiks ning määrati ehitusõigus ri-
daelamute ja korterelamute rajamiseks. 
Kehtiva detailplaneeringu muutmise tin-
gib maaomaniku ettepanek uuendada 
kehtiva detailplaneeringu lahendust ja 
täpsustada moodustatud kruntide kasu-
tusotstarvet, piire ning ehitusõigust ning 
rajada planeeringualale ridaelamute 
(kokku 23 boksi) asemel korterelamud. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas, väljaehitatud ja selge 
struktuuriga tänavatega Laagri alevi-
kus ning maakasutuse juhtotstarbeks 
on kavandatud pere- ja ridaelamumaa 

(kehtestatud detailplaneeringu alusel). 
Lisaks juhtotstarbele võimaldab üldpla-
neering kuni 35% ulatuses planeerida 
ka teisi antud alale sobivaid kasutusots-
tarbeid, mistõttu korterelamu ehitamine 
Vae tn ja Iltre tee kinnistutele on koos-
kõlas valla üldplaneeringuga. Planeeri-
tava maa-ala ümbruskonnas koosneb 
hoonestus valdavalt korterelamutest, 
mistõttu on piirkonna hoonestuslaadi-
ga sobiv ning ehituslikult õigustatud 
korterelamute funktsiooni jätkamine. 
Saue Vallavalitsus on seisukohal, et nel-
ja kuni kaheteiskümne korteriga elamu 
rajamine Laagri elamupiirkonda ei teki-
ta vastuolu üldplaneeringus sätestatud 
tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu 
piirkonna hoonestus on planeeritud 
üsna tihedalt. Saue valla üldplaneerin-
gu kohaselt peab korterelamute koor-
musindeks (krundipinna suhe korterite 
arvu) olema 400-800. Planeeritavatel 
korterelamutel on ca 460-500 m², mis 
on kooskõlas üldplaneeringust tulene-
vate nõuetega. Planeeriatav maa-ala 
suuruseks on ca 1,0 ha. 

Detailplaneeringute avalikustamine 
toimub 28.09.2017 kuni 11.10.2017 kel-
la 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni 
ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallama-
jas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on 
võimalik tutvuda detailplaneeringute 
materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel 
on võimalik tutvuda detailplaneeringute 
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt 
valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.
ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

Saue Vallavalitsus kehtestas 15.08.2017. 
aasta korraldusega nr 575 Vanamõisa 
küla Vanamõisa tee 20 (katastritunnus 
72701:002:1326, suurusega 5 829 m², 
elamumaa 100%) ja Männituka (ka-
tastritunnus 72701:002:1325, suurusega 
203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja 
lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
kinnistute kruntimine, maasihtotstar-
be osaline muutmine transpordimaaks 
ning määratakse ehitusõigus kuni kol-
me üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks. Lahendatud on juurdepääsud 
ning kruntide tehnovarustus, esitatud 
servituutide vajadus, määratud haljas-
tuse ja heakorrastuse nõuded.Kinnistud 
asuvad Vanamõisa külas ning jäävad Va-
namõisa tee ja Välja elamurajooni vahe-
lisele maa-alale.

Saue Vallavalitsus kehtes-
tas 15.08.2017. aasta korralduse-
ga nr 576 Alliku külas Koruserva 
(72701:001:1542, suurusega 8,02 ha, 
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lä-
hiala detailplaneeringu. Detailplanee-
ringu koostamise eesmärgiks on jagada 
kinnistu osaliselt 7-ks elamu,- sotsiaal- ja 
tootmismaa sihtotstarbega krundiks, 
millest 5-le elamukrundile (suurustega 
ca 4900-6300 m²) määratakse ehitus-
õigus kuni viie 2-korruseliste, kõrguse-
ga maapinnast katuseharjani 9,0 m (6 
boksiga) ridaelamute rajamiseks. Kokku 
kavandatakse 30 uut eluaset. Planeeri-
tav maa-ala asub Laagri aleviku vahetus 
läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km 
kaugusel ning piirneb Veskimöldre ela-
murajooniga.

Saue Vallavalitsus kehtestas 
15.08.2017. aasta korraldusega nr 
576 Vatsla küla A/Ü Vatslaoru 25a 
(72702:002:0232, suurusega 2 874 m², 
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu. Detailpla-
neeringu koostamise eesmärgiks on 
kinnistu jagamine kaheks üksikelamu-
krundiks ning määratakse ehitusõigus 
kahe üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks. Lahendatud on kruntide tehno-
varustus, esitatud servituutide vajadus, 
määratud haljastuse ja heakorrastuse 
nõuded. Saue valla üldplaneeringu ko-
haselt asub detailplaneeringuks taotle-
tav maa-ala tiheasustusalal Vatsla külas 
Vatsla-3 aiandusühistu territooriumil 
ning planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud aiandus- ja 
suvilaühistute maa - võimalik perspek-

tiivne pere- ja ridaelamumaa. Planeeri-
tava maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha

Saue Vallavalitsus kehtestas 
15.08.2017. aasta korraldusega nr 
573 Laagri alevikus Suur-Kirsimäe 
(72703:001:0238, suurusega 14 648 m², 
sihtotstarve maatulundusmaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärk on 
jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja 
transpordimaa sihtotstarbega krundiks, 
millest kahele krundile (suurustega ca 
1880 m²) kavandatakse üksikelamute 
rajamist, neljale krundile (suurustega 
ca 2000 m²) kahe korteriga elamute 
rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasu-
tatav maa) ja transpordimaa 50% krunt 
planeeritakse Seljaku tänava äärde, mis 
jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 

1275 m²) ning kuhu rajab vald kergliik-
lustee. Krunt võõrandatakse tasuta val-
lale. Kaks transpordimaa krunti planee-
ritakse elamukruntidele juurdepääsude 
tagamiseks. Ühtlasi on detailplaneerin-
gus määratud üldised maakasutustingi-
mused ning heakorrastuse, haljastuse, 
parkimise ja tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtteline lahendus. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusega alal ning maakasutuse 
juhtotstarbeks on kavandatud pere- 
ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb 
kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku elu-
rajooniga ning lõuna ja lääne poolt 
piirneb Saku valla halduspiiriga. Planee-
ritava maa-ala suuruseks on ca 1,5 ha.

Saue Vallavolikogu tunnistas 31.08.2017 
otsusega osaliselt kehtetuks Saue Val-
lavalitsuse 22. juuni 2010. aasta korral-
dusega nr 392 kehtestatud Vanamõisa 
küla Vau, Vau 1, Vau 2, Vau 3 ja Nurme 
1 kinnistute detailplaneeringu Pistriku 
tee 22 (72701:002:2064). Pistriku tee 
22 kinnistule on määratud ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks, hoonealuse pinnaga kuni 200 m². 
Planeeringuga on määratud ära hoone-

tusala asukoht. Pistriku tee 22 kinnistu 
omanik soovib saada kinnistule uut ehi-
tusõigust projekteerimistingimuste alu-
sel, mille kohaselt soovib suurendada 
kinnistul hoonestusala suurust rohkem 
kui 10% ulatuses võrreldes detailpla-
neeringu lahendusega. Saue Vallavalit-
susel määrab projekteerimistingimused 
ehitusprojekti koostamiseks Vanamõisa 
küla  Pistriku tee 22 kinnistul.  

Saue Vallavolikogu tunnistas 
31.08.2017 otsusega osaliselt kehtetuks 
Saue Vallavalitsuse 19. mai 2009. aasta 
korraldusega nr 309 kehtestatud Hüüru 
küla Lehiste 2 kinnistu detailplaneerin-
gu Muinasasula tee 14 (72701:001:0714) 
kinnistu osas. Muinasasula tee 14 kin-
nistule on määratud ehitusõigus ühe 
üksikelamu rajamiseks, hoonealuse 
pinnaga kuni 269 m². Planeeringuga 
on määratud ära hoonetusala asukoht. 

Taotluse kohaselt soovitakse Mui-
nasasula tee 14 kinnistul suurendada 
hoonestusala suurust rohkem kui 10% 
ulatuses võrreldes detailplaneeringu 
lahendusega. Lisaks soovitakse rajada 
kinnistule kaks abihoonet ning muuta 
katuse kallet. Saue Vallavalitsus määrab 
projekteerimistingimused ehitusprojek-
ti koostamiseks Hüüru küla Muinasasula 
tee 14 kinnistul.

Saue valla territooriumil augustis 
2017 ei algatatud detailplaneerin-
guid.

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda val-
la veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/
et/detailplaneeringud. 

Lähemat informatsiooni saab pla-
neeringute spetsialistilt Maili Metsaot-
salt 654 1157 maili.metsaots@sauevald.
ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eel-
nõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Vana-
mõisa külas, Viirpuu tee 24 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1669; 1 613 
m² elamumaa), Viirpuu tee 26 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1676; 1 524 
m² elamumaa), Viirpuu tee 28 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1677; 1 677 
m² elamumaa), Viirpuu tee 29 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1673; 1 620 
m² elamumaa), Viirpuu tee 30 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1678; 2 644 
m² elamumaa), Viirpuu tee 31 kinnistul 

(katastritunnus: 72701:002:1674; 1 504 
m² elamumaa), Viirpuu tee 33 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1675; 1 519 
m² elamumaa), Viirpuu tee 37 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1679; 2 342 
m² elamumaa), Viirpuu põik 1 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1683; 1 500 
m² elamumaa), Viirpuu põik 2 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1680; 1 713 
m² elamumaa), Viirpuu põik 3 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1684; 1 530 
m² elamumaa), Viirpuu põik 4 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1685; 2 340 
m² elamumaa), Kukerpuu tee 1 kin-

nistul (katastritunnus: 72701:002:1668; 
1 612 m² elamumaa), Kukerpuu 
tee 2 kinnistul (katastritunnus: 
72701:002:1671; 1 511 m² elamumaa), 
Kukerpuu tee 3 kinnistul (katastritun-
nus: 72701:002:1663; 1 593 m² elamu-
maa), Kukerpuu tee 4 kinnistul (ka-
tastritunnus: 72701:002:1667; 1 505 m² 
elamumaa), Kukerpuu tee 5 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1662; 1 593 
m² elamumaa), Kukerpuu tee 6 kin-
nistul (katastritunnus: 72701:002:1664; 
1 516 m² elamumaa), Kukerpuu 
tee 7 kinnistul (katastritunnus: 

72701:002:1661; 1 606 m² elamumaa), 
Kukerpuu tee 8 kinnistul (katastritun-
nus: 72701:002:1665; 1 517 m² elamu-
maa), Kukerpuu tee 9 kinnistul (ka-
tastritunnus: 72701:002:1659; 1 545 m² 
elamumaa), Kukerpuu tee 10 kinnistul 
(katastritunnus: 72701:002:1666; 1 871 
m² elamumaa) ja Kukerpuu tee 12 kin-
nistul (katastritunnus: 72701:002:1672; 
1 512 m² elamumaa) lähtudes Vana-
mõisa küla Kopli-2 kinnistu detailpla-
neeringust (Vinta-Vänta Varandus OÜ 
töö nr 011004D) muutes detailplanee-
ringu kohane elamute lubatud 30-45˚ 

katusekalle 15-45˚ katusekaldeks ning 
suurendades Kukerpuu tee 1 kinnistule 
püstitatava üksikelamu lubatud ehitise-
alust pinda kuni 10% ulatuses võrreldes 
detailplaneeringu kohasest lahendu-
sest ehk kuni 330 m².  

Lähemat informatsiooni hoonete 
tingimuste kohta saab registrite spet-
sialistilt Caroli Kruusilt 654 1146 caroli.
kruus@sauevald.ee. Arvamused esita-
da hiljemalt 17.09.2017 Saue Vallava-
litsusse (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri 
alevik; info@sauevald.ee) 

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE:

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGISTIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

TEATED DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMISEST:

PROJEKTEERIMISTINGIMUSE AVATUD MENETLUS:
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Vallamaja kommunaalosakond on tänulik tä-
helepanekute eest, mis puudutavad koduma-
ja väravatagust heakorda. Kui kuskil külas või 
aleviku peal on kummuli sõidetud liiklusmärk 
või metsa alla on ilmunud isetekkeline prü-
gimägi, või tänavavalgustuslamp ei põle, või 
kuskil rohi põlvini...

Sedasorti informatsioon on vallamaja 
ametnikele väga abiks, sest kuigi sõidetakse 
ka ise valla peal ringi, siis vabalt võib juhtuda, 
et igasse paika ei satu kohe esimese hooga.

Tihedasti kasutatakse ka valla Facebooki 
kontot sedasorti teadaanneteks, aga tegeli-
kult on ka olemas ka lihtne nutilahendus valla 
veebilehel. Kohe esilehel on rubriiik „Teavita 
probleemist“, mis annab võimaluse problee-
mi asukoht kohe kaardile märkida, seda kir-
jeldada, lisada foto jne. Selle võimaluse eelis 
on see, et selle taga on ka n-ö lahendus ja 
reageerimisprotsess, info kukub otse õigete 
asjapulkade postkasti.

Olemas on loomulikult ka nutirakendus, 
kasulik oleks see telefoni alla laadida, siis ei 
pea liialt sahmima ja otsima, kui kuskil miskit 
silma jääb. Äpp on leitav ja allalaetav aadres-
silt http://www.anna-teada.ee/.

Infot võib saata muidugi ka ka e-postiga 
aadressile info@sauevald.ee.

Hea uudis liiklus-
kultuuri kohta

Anna teada asjadest, 
mis on katki-kummuli-
korrast ära

E265 Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek 
neljapäeval 28.septembril 2017 kell 18 Saue Gümnaasiumi kontserdisaalis, Nurmesalu tn 9

Laagri alevikust Veskitammi pealt Instituu-
di tee poole välja ja sisse sõites on püsti kii-
rustablood. Kui autojuht möödub lubatud kii-
rusega, siis kuvatakse rõõmasalt ja roheliselt: 
„Tubli!“ ning kui spidomeetrinumbrid on üle 
võlli, ilmub punaselt ja hoiatavalt hüüumärk. 
„Selline seadistus on peal, et üleliia kihutajale 
näitu ei näidata ja ilmub hüüumärk. Eesmärk 
ei ole ärgitada inimest kihutama, et ta näeks 
kui „kõva mees ta on“, vaid suunata inimesi 
sõitma lubatud kiirusega,“ kommenteerib 
teedespetsialist Indrek Brandmeister.

Need tablood koguvad ka statistikat. Kas 
nüüd kaamera ise distsiplineerib, aga mõõt-
mised näitavad, et piirangutest peab kinni 
veenev osa sõitjatest. Mis on neist ütlemata 
kena ja vastutustundlik. 

Magnum tähistab 25. tegutsemisaastat 
ETTEVÕTE

Priileib pani Laagri poe kinni...
ETTEVÕTE

... ja avas augusti alguses uue kaupluse Järve keskuses. Kliendi käitumine diktee-
rib, ostud tehakse pigem suuremates kaubanduskeskustes ja ei olnud pääsu ka 
aleviku väikepoe pidajatel. 

Laagris tegutsev ravimite hulgi- ja jaemüügikontsern Magnum sai septembris 
veerandsajaseks ja tunneb uhkust innovaatilise logistikakeskuse üle, mis peitub 
aleviku ääres paikneva ärimaja seinte taga.

Priileiva pere otsustas, et 
kolib oma jahuvabade lei-
bade ja kondiitritoodete 

müügi lähemale suuremale osale 
klientidest ja avas 3. augustil Jär-
ve keskuses uue poe, kus müügi-
pinda on topelt rohkem kui oli 
Laagris Priileiva kohvikus. „Väike 
kurbus käib tahes-tahtmata selle 
sündmusega kaasas, sest olime 
oma suure südame ja väikesed 
säästud pannud esimesse tugi-
punkti Laagris ning toimis ju 
päris kenasti see kohake. Paraku 
on inimene mugav ja tulede sä-
ras suurlinnast ei kippunud kõik 

meie toodete igapäevased tarbi-
jad tulema Laagrisse, vaatamata 
toimivale bussi- ja rongiühen-
dusele,“ nendib Ain Kabal Prii-
leivast turumajanduse paratama-
tust. Ostud tehakse enamjaolt 
mõnes suuremas kaubanduskes-
kuses. Kahes kohas väikeettevõtja 
poodi pidada ei jaksa, seetõttu 
tuli teha valus otsus ja Laagis Prii-
leiva kohvik-pood sulgeda. 

Järve keskuses on pood suu-
rem kui Laagris ja et pinda oli 
rohkem, siis laiendati ka sorti-
menti. Oma toodetest on müügis 
muidugi jahu-, pärmi-, suhkru, 
laktoosi- ja gluteenivabad leivad. 
Lisaks Laagri inimestele tuttavad 
samasuguste omadustega küpsi-
sed, soolastest mitut sorti juustu-
ga küpsised. Külmikus on koogid 

ja tordid värskete marjadega, sid-
runiga, eriti populaarne on šoko-
laaditort. „Et ruumi on rohkem, 
siis on nüüd letis muudki toidud, 
mis meile endale meeldivad ning 
klapivad diabeetikute, tsöliaaki-
kute, laktoositalumatute, LCHF- 
ja GI-dieetide järgijate menüüga: 
Rebaseonu lihatooted tehtud 

ehtsal ja vanal maasuitsumee-
todil, Argo Agro vabapidamise 
kanade munad, Mesioja meetoo-
ted, Tõrvaaugu talu tatratooted, 
Jussi külm- ja kuumsuitsulõhe,“ 
toob Kabal näiteid.

Kabal ütleb, et tootmiseks on 
Laagri hea koht, toimivad ühen-
dusteed igasse ilmakaarde, mõist-
lik üldkulude tase, kohaliku oma-
valitsuse ja kaasettevõtjate tugi 
igas asjas olemas. Tootmise osas 
lõpetamisplaani pole, see jääb 
Laagrisse alles ja ainult kasvab. 
„Aga Laagris võib tulla ja aknale 
koputada – pätsi jahuvaba leiba 
ikka saab. Muude toodete jaoks 
on tegemisel koduleht, kust saab 
neid tellida ja kokkulepitud ajal 
kätte ka siitsamast Laagri Priileiva 
poest,“ lubab Kabal.

2008. aastast tegut-
sev suuresti 

automatiseeritud Magnumi lo-
gistikakeskus Laagris näitab, et 
ka laomajandus on jõudnud ot-
sapidi 21. (tehnika)sajandisse. 
Konveieritel sõidavad ringi um-
bes keskmise ostukorvi suurused 
laokastid sissetuleva ja laosoleva 
kaubaga ning veidi suuremad nn 
kliendikastid väljamineva kauba-
ga. Laeni ulatuvate tosina meetri 
kõrguste riiulite vahel liiguvad 
rööpa peal edasi-tagasi robot-
kraanad, mis tõstavad kaubakaste 
oma kohtadele ja jälle välja. Lao-
süsteemi juhitakse arvutist ja selle 
eesmärk on, et kümned tuhan-
ded tooteühikud oleksid kiiresti 
ladustatavad ja vajadusel ka sama 
kiiresti leitavad. Tavariiulite va-
hele palju inimesi ei mahu – nad 
hakkavad üksteist segama. Ro-
botkraana aga suudab täita mitut 
tellimust korraga. Kui inimesed 

kodudes magavad, tõstavad kraa-
nad ikka kaupa ühest kohast tei-
se, et oma tegevust optimeerida.

Päevas lahkub laost kokku 
umbes 20 kaubikutäit tooteid. 
Kõige kiirem tööaeg on õhtuti, 
kui komplekteeritakse järgmise 
hommiku tellimusi.

Logistikakeskuse vastuvõ-
tualale jõuab erisugust kaupa 
alates plaastrirullidest ja südame-
rohtudest koera kaelarihmade ja 
sigade söödalisanditeni ja seda 
põhiliselt Euroopast, aga ka mu-
jalt maailmast. Logistikakeskus 
peab toime tulema nii pliiatsisöe 
suurusega hambapuuri otsikute 
kui ka 200-liitriste loomalautades 
kasutatavate tünnidega.

Magnumi kontserni kuulub 
Apotheka Netiapteek – ainus 
apteek Eestis, kellel on lubatud 
interneti teel ka ravimeid, sh 
retseptiravimeid, müüa. Logis-
tikakeskuse majas Vae tänaval 
teeb Apotheka ravimipood ka 
ravimite personaalset pakenda-
mist. See teenus on eelkõige 
kroonilistele haigetele, kes pea-
vad päeva jooksul neelama isegi 

kuni kümme tabletti või kapslit. 
Et minimeerida võimalike koos-
toimete tekkimise ohtu, ravimite 
võtmise unustamist või valel ajal 
võtmist, pakendab taas üks robot 
patsiendi ravimid kuupäeva ja 
kellaaja kaupa eraldi pakenditesse 
nii, nagu arst ja apteeker on soo-
vitanud.

2008. aastal pälvis Laagris 
asuv ladu ka logistikateo auhin-
na, nüüd võib see oma 9000 
ruutmeetriga tasapisi kitsaks ha-

kata jääma – PetCity lemmikloo-
makaupluste avamine tõi logis-
tikakeskusesse 30-protsendilise 
kaubaartiklite kasvu. Õnneks on 
logistikakeskus juba algselt ehi-
tatud selliselt, et seda saaks vaja-
dusel ligikaudu 4000 ruutmeetri 
võrra laiendada. 

Magnumi kontsernis töötab 
kõikide riikide peale kokku 1300 
inimest, neist Laagri Ärimajas 
ligikaudu 250, sauevallakaid sa-
dakond. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Magnumi kontserni 25. sünnipäeva puhul kogunesid Laagri Ärimaja 
töötajad ka ühispildile

Maanteeameti tellimisel koostatava projek-
tiga lahendatakse Tallinna ringtee rekonst-
rueerimine eraldusribaga 2+2 sõidurajaga 
maanteeks Kanama liiklussõlmest kuni Välja 
tee ristmikuni.

Projekti asendiplaani joonised avaldatak-
se Saue linna ja valla veebilehel hiljemalt 8. 
septembril 2017

PROJEKTI KOOSSEISUS LAHENDATAKSE:
1. Uue Valingu viadukti ehitamine üle Keila-Tallinn raudtee.
2. Eritasandiliste liiklussõlmede ehitus praeguse foorrist-
miku (km 30,8) ja Tõkke tn/Mäe tee ristmiku (km 32,4) ase-
mel.
3. Kergliiklusteede ehitus Vana-Keila maanteest kuni Välja 
teeni.

4. Jalgtee tunnelite ehitus mõlemasse liiklussõlme ning 
neid läbivate jalgteede ühendamine kergliiklusteedega ja 
bussipeatustega.
5. Topi-Saue ühendustee ehitus kuni Kuuseheki tänavani. 
Uus Tallinna suunaline ühendustee vähendab liikluskoor-
must Tallinna ringtee ning Vana-Keila mnt ja Tõkke tn  liik-
lussõlmedes.
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Kõik, kõik on uus septembrikuus
HARIDUS

1. septembril algas uus kooliaasta, Saue valla lapsi jagub nii Laagri kooli, Ääsmäe põhikooli, Saue gümnaasiu-
misse, Pääsküla gümnaasiumisse kui ka paljudesse teistesse munitsipaal- ja erakoolidesse.

Ääsmäel on käimas kibekiire 
ehitustegevus – jõulude pai-
ku peaks valmima Ääsmäe 

põhikooli uus õppekorpus, kus on 
kaasaegsed ja avarad klassiruumid 
koos moodsa sisustusega. Kuna Ääs-
mäel toimetav ehitusettevõte Ehitu-
s5ECO on seni tõestanud end igati 
toimeka ja võimeka partnerina, siis 
tõenäoliselt peavad ehituse tähtajad 
paika ning juurdeehitus valmib koos 
uue aasta saabumisega.

Juba oktoobri alguses valmib 
Ääsmäe kooli staadion, mida saavad 
koolipäeva jooksul kasutada kooli-
lapsed ning muul ajal on sportima 
oodatud kõik kogukonna liikmed ja 
muidu spordihuvilised.

Uuest õppeaastast hakkas Saue 
vald toetama ka erakoolides õppi-
vaid lapsi, et võimaldada valla las-
tele mitmekesisemaid võimalusi 
hariduse valikul. Erakooli toetuse 
saamiseks teeb erakool Saue val-
lavalitsusele vastava avalduse ning 
sõlmib lepingu, mille alusel toimub 
arveldamine otse kooli ja valla vahel. 
Lapsevanem ei pea ise eraldi kuhugi 
pöörduma ega muret tundma.

Käesoleva sügise ühe kõige olu-
lisema sündmusena valmib Laagri 
lasteaia juurdeehitus ning hoones 
saavad olema rühmaruumid 10 
lasteaiarühma jaoks. Koos uue las-
teaiahoone valmimisega kaob Saue 

vallas aastaid murekohaks olnud 
lasteaiakohtade nappus. Uue kor-
puse avamine on küll kõigi meele-
härmiks pisut enam sügisesse nihku-

nud, kuid õige pea on see kindlasti 
valmis. Olgu siinkohal öeldud, et 1. 
septembrist jõustus ka uus riigihan-
gete seadus, mis loodetavasti korras-

tab Eesti ehitusturgu ning ehitusalal 
tegutsevad soss-sepad leiavad oma 
väärilise koha ajaloo prügikastis.

Uue lasteaiahoone valmimise 
järel kolivad sinna ka Veskitammi 
lasteaia kolm rühma, kes seni toime-
tasid Laagri kooli uues õppekorpu-
ses. Kuna kooli minevate laste arv 
on olnud suur ning vastu on võetud 
algselt plaanitust rohkem klassi-
komplekte, on Laagri kool tänaseks 
juba tõsises ruumikitsikuses. Uute 
koolikohtade loomine ongi hetkel 
üks suuremaid valla ees seisvaid väl-
jakutseid ja seetõttu on vaja arene-
vasse Veskimöldre piirkonda rajada 

uus põhikool.
Septembris käivitub uue teenuse-

na lasteaia järjekorrasüsteem Arno, 
aga sellest juba lähemalt mõnes järg-
mises lehenumbris. Kuigi otseselt 
järjekorda lasteaiakohtadele enam 
ei ole, oleks siiski hea, kui lapseva-
nemad oma lasteaiakoha soovi info-
süsteemis registreeriksid. Kuid seda 
saab teha siis, kui uus süsteem juba 
kenasti töötab. 

Suurim „uus“ on muidugi tead-
mine, et juba oktoobri keskpaigast 
on ühinemise järel Saue vallas 7 
kooli, 10 lasteaeda ja ka oma muu-
sikakool.

BIRGIT 
TAMMJÕE-
TULP
hardusnõunik

SILMATERA MUDILASMAJA 
Sookolli põik 2 / Kungla 16, Tä-
nassilma
Avatud E-R 7.30-18. Telefon: 501 
3833; e-post: silmateramudilasma-
ja@hot.ee. Lasteaia koduleht www.
silmatera.ee

Hoid tegutseb küll Saku val-
las Tänassilma külas, aga vähe-
malt Nõlvaku piirkonna elanikele 
asub see logistiliselt nii lähedal, et 
tasub kaalumist. Hoidu võetak-
se 1,5-3-aastaseid lapsi, rühmas 
on kuni 12 last. Oodatud on n-ö 
täiskohaga lapsed 3-5 päeval näda-
las. Hoid tegutseb eramajas, mille 
ümber on avar õueala. Tegevustest 
võib esile tuua kunsti-, rütmika-, 
muusikatunnid, laste jooga, küpse-
tuspäeva.

ROCCA AL MARE KOOLI 
VESKIMÖLDRE LASTEAED, 
Instituudi tee 151, Laagri
Avatud E-R 7.30-19. Telefon: 658 
8988, e-post: info@ramlasteaed.ee, 
Lasteaia koduleht www.ramkool.
edu.ee.

Oodatud on sõimeealised lap-
sed, kes 1. septembri seisuga ei ole 
veel 3-aastaseks saanud. Kõige noo-
remad, keda lasteaeda oodatakse, 
on 1 aasta ja 8 kuu vanused. Lap-
sevanemaga sõlmitakse lepingud 
täiskohale, kuid lapsed võivad käia 
kohal nii, nagu vanemad soovivad. 
Lasteaia maja on ümbritsetud ava-
ra õuealaga. Sõimeealised lapsed 
on sõimerühmas ja liitrühmas, kus 
saavad toimetada koos vanemate 
lastega. Laste päevakava on paind-
lik – igapäevatoimingud vahelduvad 
mänguaja, vabade tegevuste ning 
täiskasvanute planeeritud õppe-kas-
vatustegevustega. Õppetegevused 
on omavahel lõimitud. Muusika- 

ja liikumistunnid toimuvad saalis, 
võimalikult palju tegevusi viiakse 
läbi lasteaia õuealal värskes õhus.

VÄIKE PÄIKE LAPSEHOID 
LAAGRIS Valga 10 ja Seljaku 
põik 6
Avatud E-R 8-18. Telefon: 5843 
9889, e-post: laagri@lasteklubi.ee.

Hoidu on oodatud 1,5-4-aas-
tased silmaterad. Pere valikul on 
võimalik laps hoidu tuua 1-5 päeval 
nädalas kas pikkadeks (10-tunnis-
teks) või poolikuteks (5-tunnisteks) 
päevadeks. Olemas on ka ööhoid. 
Lapsehoid asub rahulikus piirkon-
nas eramajas, kus on lapsehoiuks 
kohandatud avarad ja valguskülla-
sed ruumid ning aiaga piiratud suur 
õueala. Kokku on kolm rühma, las-
te arv rühmades on vastavuses va-
nusega ning jääb vahemikku 8-15. 
Rühmas lapsed mängivad, õpivad, 
käivad õues, söövad ja magavad mõ-
nusat lõunaund. Sarnaselt lasteaiale 

toimub igal hommikupoolikul kas 
hommikuring, võimlemine, laul-
mine, kunstitegevus või mõni muu 
arendav ja põnev tegevus.

LUSTILA LASTEHOID Kase-
laane 15-1 Laagri (avatakse 2017. 
aasta septembri lõpus)
Avatud E-R 7.30-18. Telefon: 5552 
1006, e-post: lustila@lustila.ee, 
koduleht www.lustila.ee.

Lastehoid pakub teenust 
1,5-3-aastastele lastele. Pakutakse 
hoidu ainult terveks päevaks, 25 
päeval nädalas. Tegutsetakse ühe-
kordses paarismaja boksis, kokku 

võetakse hoidu 10 last.
Lastele õpetatakse igapäevaseid 

iseendaga hakkama saamise oskusi, 
toimuvad füüsilist arengut toetavad 
tegevused, erinevad käelised tege-
vused, kogemustega muusikaõpe-
taja käe all laste muusikaline aren-
damine.

Kõikide artiklis nimetatud hoi-
dude ja Saue valla vahel on sõlmi-
tud leping, mille kohaselt maksab 
Saue vald hoiule lapse eest igas 
kuus kuni 280 eurot, kui mõle-
mad lapsevanemad on eelmise ka-
lendriaasta 31. detsembris seisuga 
Saue valla elanikud.

Hoiuvõimalused kõige väiksematele sauevallakatele
Alates sügisest, mil laps on juba 3 aastat vana, on kõikidele väikestele sauevallakatele tagatud lasteaiakoht 
munitsipaallasteaias. Kui vanematel on soovi või vajadust juba varem oma pisike panna kas paariks päevaks 
või rohkemaks eralastehoidu või -aeda, on vähemalt Laagri piirkonnas selleks üsna mitu võimalust.

LASTEHOID

LASTEHOID
hind* 5-päevase 
nädala kohta

toiduraha päevas

SILMATERA MUDILASMAJA 85 3,5

ROCCA AL MARE KOOLI 
VESKIMÖLDRE LASTEAED

94 2,5

VÄIKE PÄIKE LAPSEHOID 
LAAGRIS

94 2,5

LUSTILA LASTEHOID 94 3,5

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagri koolis alustas 1. septembril 5 paralleeli esimesi klasse, kokku 
124 last, neist tüdrukuid 61, poisse 63. Kokku on Laagri koolis õpilasi 
832. Ääsmäe põhikooli 1. klassides alustas kooliteed 30 last – kahes 
paralleelis 14 poissi ja 16 tüdrukut. Ääsmäe koolipere on kasvanud 
194 õpilaseni.
Lisaks esimese klassi juntsudele on uusi tulijaid ka õpetajate hulgas. 
Laagri kool on saanud juurde kuus uut pedagoogi: kaks klassiõpeta-
jat, füüsikaõpetaja, maleõpetaja, kehalise kasvatuse ja ajaloo õpeta-
ja. Ääsmäel alustab uue õpetajana 1.b klassi juhataja.

VALLA KOOLIDES ALUSTAS ÕPPEAASTAT 1026 ÕPILAST

Teiste esimeste 
klasside laste seas 
alustasid kooliteed 
Laagri koolis ka 
Kiia küla kolmikud 
Ralf Mandre, Sten 
Mandre, Fred 
Mandre, kõik ühes 
klassis, klassijuha-
taja Kati Savitski 
silma all

Käest kinni on ikka palju julgem 

Juba oktoobri alguses valmib Ääsmäe kooli staadion, mida saavad kooli-
päeva jooksul kasutada koolilapsed ning muul ajal on sportima oodatud kõik 
kogukonna liikmed ja muidu spordihuvilised

* sauevallaka soodushind
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Laat on läbi, retseptid jäävad
Vanamõisa käsitöölaat on end selleks korraks kokku pakkinud. Kes sai sibulavanikud köögiseinale, kes uue saunamütsi, kes 
võttis kaasa pigem emotsioone kohtumistest ja kulgemistest. Aga et vallalehes praktilise väärtusega kokkuvõte teha, siis 
talletame siin trükikirjas kohapeal loodud ja koduski katsetamist väärivad maitsed. Nimelt toimusid laadal Eesti Toidu Telgi 
laval kulinaarsed etendused, kus professionaalsed köögivõlurid kokkasid külaliste silme all kolme peale kokku kolm käiku: 
eelroa, prae ja magustoidu. Selle paketi võib nüüd, ütleme pühapäevaseks perelõunaks, vabalt kasutusse võtta.

TOIT

Inga Paenurm, 
Markofka Toidu-
toa peakokk

• tomat 400 g
• kurk 200 g
• suvikõrvits 250 g
• redis 100 g
• vähesoolatud/hapukurk 250 g
• sool, pipar 
• till/sibul/petersell/rukola (vali-

kuliselt rohelist) 80 g
• maitsestamata  jogurt 1 liiter
• Farmi hapendatud täispiim 1 

liiter
• Matsimoka täissuitsuliha  

0,600g
• jahu
Tükelda peeneteks kuubikuteks 
kurk, tomat, suitsuliha ja redis. 
Roheline haki peeneks, aseta 
komponendid ühte anumasse ja 
sega hulka hapendatud piim, jo-
gurt, sool, pipar. Lase pool tun-
nikest külmas seista. Serveeri ku-
keseene-, astelpaju-, tomati- või 
punapeedijahuga.

Külm supp tummise 
suitsu-singi ja 
aiaandidega (10-le)

Juhan Heinsalu, 
restoran Mimosa 
peakokk 

Haugifileest teha hakkliha. Sibulast teha väike-
sed kuubikud, praadida võis. Kartul riivida või 
lasta läbi hakklihamasina, till hakkida peeneks. 
Segada kokku haugimass, praetud sibul, kartu-
limass, till, hapukoor, piim. Maitsestada soola 
ja pipraga. Võimalusel küpsetada auruga 7-8 
minutit. Enne serveerimist praadida rohkes võis 
kuldpruuniks.

KASTE:
• skyr 1 tops
• värske kurk 100g
• punane sibul 70g
• till 2-3 g
• murulauk 5g
• sool, valge pipar
Värskest kurgist ja punasest sibulast lõigata 
väikesed korrektsed kuubikud. Lisada hakitud 
till ja murulauk. Segada skyr’iga korralikult läbi, 
soovi korral maitsestada soola ja valge pipraga.

Haugipallid külma skyr’i kastmega 
neljale

Heidi Pinnak, 
Tallink City hotelli 
restorani Sume peakokk

KREEM:
• 200 gr hapukoor
• 200 gr valge šokolaad
sulata šokolaad vesivannis ja lisa hapukoor

KAERAKÜPSISED:
• 135 g võid
• 80 g kaerahelbeid
• 125 g kaerajahu
• 80 g suhkrut 
• 1 muna

• marjad, piparmünt

Sega või ja suhkur mikseriga ühtlaseks 
massiks. Lisa muna, kaerajahu ja kaera-
helbed, sega ained ühtlaseks massiks. 
Tõsta lusikaga väikesed tainapätsikesed 
küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. 
Küpseta 180-kraadises ahjus ca 15 mi-
nutit. Serveeri nii: pane magustoidukausi 
põhja värsked marjad, lisa purustatud 
kaeraküpsised ja kreem. Kaunista rebi-
tud piparmündilehtedega.

Dessert hapukoore ja valge 
šokolaadikreemiga koos 
lisanditega

Toidutelgis toimus lastele ka piimakok-
teilide võistlus. Juba enne üritust saatsid 
lapsed piimakokteilide retsepte, koha-
peal toimunud konkursile valiti neist väl-
ja 10 põnevamat ja kohapeal valiminud 
jookide seast valisid pealtvaatajad oma-
korda lemmiku. Võitjaks osutus 7-aastase 
Tuuli Tammemäe retsept. 
• 660 ml keefiri 
• 260 gr (2 tk) banaani 
• 75 gr mett (supilusikatäis)
• 5 gr piparmündilehti

EXTRAKS - PIIMAKOKTEIL

• haugifilee 250g
• hapukoor 60g
• piim 60g
• sibul 25g

• kartul (toores) 35g
• till 2-3g
• sool, pipar

Naaber tahab tänada vol 2
ALEVIKUS TOIMUB

2014. aasta suvel oli vallalehes lugu sellest, kuidas üks Laagri proua ei jõudnud 
ära imetleda vastasmajaesist lilleilu ja tahtis oma emotsiooni jagada. Kolm aas-
tat hiljem oli déjà-vu hetk – taas tuli tänulikult naabermaja inimeselt (seekord 
teiselt) signaal, et tuldagu vaatama, Kuuse 24 ümber olla õhkamapanevalt ilus.

Vanade lehtede kiire sir-
vimine tuletaski meelde, 
ka toona oli juttu just 

Kuuse tänava maja number 24 
ümbrusest. Seekord oli infokil-
de isegi pisut rohkem: südamega 
rohenäpu nimi olla Eha ja lisaks 
kodumajale olla ta oma hoole alla 
võtnud ka jupikesed Kuuse 20a ja 
26 esistest. Üks esmaspäevaõhtu-
ne juhuslik ringkäik kortermaja-
de vahel andis kohe ka tulemuse 
– leidsime Eha naabermaja ees 
nokitsemas.

Loomulikult hakkab proua 
Eha eemalduvaid samme tege-
ma, kui kuuleb, et pilditegemi-
ne plaanis. Et misasja nüüd seda 
vaja on. Et temale lihtsalt hullult 
meeldib nokitseda mullas. Et 
kui tuli 9 aastat tagasi Laagris-
se elama, sättis oma aknaaluse 
kohe ilusaks. No meeldib lihtsalt. 
Pensionäri ellu (Eha on muideks 

kohe varsti tähistamas 70. sünni-
päeva, aga pale on klaarim ja sil-
mavaade kirglikum kui paljudel 
dekaade vähema elukogemusega 
inimestel) toovat see lilleilu loo-
mine nii palju sisu ja värve. 

Hommikud algavad suvisel 
ajal Ehal nõnda, et kaeb kohvi-
tassi tagant lavendlipuhmastest 

mesilaste mängu ja pistab siis 
näpu mulda. Ikka praktiliselt 
iga päev. „Näed, see on Larissa, 
see natuke puhkab, aga hakkab 
kohe uuesti õitsema. See on As-
pirin ja see on üks vahva nimega 
Sexy-Rexy. Lenardo da Vinci ja 
Charles Darwin on seal,“ teab 
Eha nimpidi kõiki roosiistikuid. 

Ta on ka innukas igasugu kodu- 
ja aiateemaliste ajakirjade tellija, 
ammutab teadmisi nii sealt kui 
internetist veel lisaks. Kui kesk-
suvi ja suve lõppki on rooside 
aeg, siis kevaditi hõljub maja ees 
tulbilõhn. 

Tõsi, see ilu saab järgmisel 
aastal otsa. Majas läheb suurema-
huliseks remondiks ja peenardele 
kohta sel ajal pole. Aga Ehal on 
juba roosidele-hostadele soo-
vijad olemas, hukka need ei saa 
ja tema ise alustab naabermaja 

rahva palvel uue projektiga. 
„Seal on meil suured plaa-
nid, tuleb hortensia hekk ja 
roosipeenrad...,“ õhkab Eha 

juba tänagi, ootus silmis.
Kuidagi nagu soe tunne 

poeb südamesse, et leidub ini-
mesi, kes aastate pikku ei pea pal-
juks mulla seest ilu kasvatada ja et 
leidub ka neid, kes seda näha ja 
hinnata oskavad. Kui Laagri peal 
jalutuskäik plaanis, võiks sealt 
läbi põigata ja miks mitte šnittigi 
võtta. Kuigi jah, igal kortermajal 
vist oma Eha kahjuks pole.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Ühendomavalitsuse 
ettevõtjatele soodushind 
Saue vallalehes

Korsten sai värske triibukatte

De jure toimub ühinemine küll peale oktoob-
rikuiseid valimisi, aga eks see ole pigem selli-
ne tehniline nüanss, sest otsused on ju tehtud 
ja koostöö käib nagunii enne ametlikku doku-
menti juba mitmes valdkonnas. Nüüd on siis 
ka vallalehe osas sammuke ühiste väärtuste 
poole astutud. Oktoobri-, novembri- ja det-
sembrikuu Saue vallalehes enne, kui uuest 
aastast ühine häälekandja ilmumist alustab 
– saavad ühinevate omavalitsutse ettevõt-
jad kasutada samasugust soodushinda nagu 
sauevallakaist reklaamisoovijad. Reklaamisoo-
vid edastada reklaam@sauevald.ee.

Vae tänaval Laagris asuvat korstent võiks 
pidada lausa kohalikuks maamärgiks. Seda 
näeb tulija nii Pärnu maanteelt kui Harku poolt 
sisse sõites, potentsiaali olla silmatorkavaks 
avaliku ruumi kujunduselemendiks on küllaga.

Korstnal ei ole oma algupärast funktsioo-
ni enam ammu, täna kasutavad seda side-
ettevõtjad oma saatajate paigutamiseks. 
75-meetri kõrgune korsten sai suvelõpus üle 
võõbatud – kolm valget siilu ja kolm punast, 
alumine ots pesti lihtsalt puhtaks.

Nüüd on kavas korstna ülemine ots katta 
taimedega, et tekiks n-ö roheline rippaed. Ka 
toimusid päev peale lehe trükkiminekut kat-
setused valguslahendustega, otsitakse või-
malusi, kuidas üle alevi kõrguv maamärk saaks 
sobivalt välja valgustatud.
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Kas Sulle tundub ka, et al-
ternatiivmeditsiini osa on 
inimeste tervisekäitumi-

ses just viimastel aastatel kuidagi 
eriti kasvanud?
Minu meelest on see praegu natuke 
mainstream. On kuidagi popp eso-
teerikaga tegeleda. Infot on nii ker-
ge saada ka. Eks vanasti oli ka igas 
külas oma nõid, kelle juurde mindi 
abi saama, aga nüüd on neid palju 
rohkem ja võimalused olla nähtaval 
on suuremad. Alternatiivsete mee-
todite pakkujad reklaamivad ennast 
palju, on igasugu nõiamessid ja ke-
set päeva pakutakse läbi teleekraa-
nigi võimalust mõne sensitiiviga 
suhelda. Samas ei näe sa ju kusagil 
plakatit, et see ja see nimekas kirurg 
teostab ajuoperatsioone või vahetab 
välja su südame.

Teine asi on see, et nende alter-
natiivsete valikute pakkujad on üsna 
veenvad ja võivadki lubada kohest 
100-protsendilist tulemust. Arst ju 
seda teha ei saa, tema peab rääkima 
ka kõrvalnähtudest, tooma välja ka 
teise poole. Ja need edulood – alter-
natiivsete meetodite võitudest rää-
gitakse palju enam ja need levivad 
kiiresti, meditsiini edulood ringle-
vad peamiselt arstide siseringis.

Probleem on ka selles, et meil ju 
puudub tegelikult definitsioon, mis 
see alternatiivmeditsiin on. Sinna 
alla liigitatakse kõik, nii väekivide 
taskus kandmine, vahendatud ener-
giavoog inglitelt, Hiina meditsiin, 

vanarahvatarkused kui massaaž. Nii 
potentsiaalselt ohtlik kui ka enesabi-
na täiesti aktsepteeritav! Kõik!

Kuidas Sina arstina suhtud tea-
dusliku meditsiini hulka mitte 
mahutuvasse tervendamisse?
Jäik vastandamine – teaduspõhine 
meditsiin versus alternatiivmeditsiin 
– on olemuslikult vale. Kus see tõde 
üldse on? See kõik on kinni kultuu-
ris, ajastus. Näiteks Hiina meditsiin 
ja nõelravi on aastatuhandeid vana 
tarkus, aga teaduspõhise meditsiini 
alla seda liigitada ju ei saa. Selline 
absoluutne vastandamine, et kõik 
mis ei ole teaduspõhine, on auto-
maatselt esoteerika ja mingi uhhuu-
teema, ongi põhjus, mis tekitab 
ühelt poolt valehäbi ja teiselt poolt 
hukkamõistu.

Mina olen õppinud klassikalist 
meditsiini ja usun tõenduspõhi-
sust. Aga samas olen seda meelt, 
et kui pole tegemist olukorraga, 
kus on vaja meditsiini saavutusi ja 
raskekahurväge, on kõik see, mida 
inimene teeb oma tervise heaks, 
täiesti aktsepteeritav. Mina ei oota, 
et kui lapsel on palavik, siis ema 
tormaks kohe arsti juurde või ap-
teeki, et mingi medikamendiga 
see alla saada. Kui ta saab palaviku 
mingil muul moel maha või oskab 
last abistada, siis on see väga tervi-
tatav. Mina kõrgeltharitud arstina 
puhun ju ka oma lapse äralöödud 
varba peale ja ütlen, et nüüd läheb 
valu üle. Ka see on ju mingil määral 
alternatiivmeditsiin, ma ei anna ju 
talle kohe valuvaigistit. Ma väidan, 
et kõik, mis me teeme enda aitami-
seks enne tõsiseid tervisehädasid ja 

mis pole otseselt kahjustav, on okei. 
Isegi soositav.

Nii et kui inimene ravib oma pea-
valusid kristallide silitamisega, 
siis Sa arstina aktsepteerid seda?
Aktsepteerin jah. Peavalusid on 

muidugi erinevaid ja kui need on 
jätkuvad, siis ühel hetkel peaks ikka 
diagnoosi panema. Aga oletame, et 
ongi diagnoos olemas – pingepea-
valu, siis akadeemiline meditsiin pa-
kub üsna piiratud ravi. Hästi palju 
ongi tänapäeval stressireaktsioonist 

tulenevaid kehahäireid. Unetus, 
seedeprobleemid, peavalud... Seal 
mõnikord ei saagi tavameditsiin ai-
data.

Tuleb inimene, kes on kogu aeg 
väsinud või võtab kaalus alla või 
juurde – me teeme kõik uuringud 
ja analüüsid, aga mingi diagnoosini 
ei jõuagi. Siis ma pean tõenduspõ-
hise meditsiini baasil ütlema, et ma 
ei saa aidata. Aga inimesel mure ju 
püsib. 

Ja kui ta siis jõuab erinevate va-
likute juurde, kas mõtleb end joo-
gatunnis rahulikuks või katsub kris-
talli, tema sümptomid leevenduvad. 
On tõestatud, et stressireaktsioonid 
mõjutavad organismi otseselt, teki-
tavad somaatilisi kaebusi. Mina võin 
pakkuda ärevushäire ravi ja uneroh-
tu, aga tegelikult on võimalik ini-
mesel oma mõtlemisega füüsilist 
heaolu mõjutada.

Aga millal see enam ei ole mõist-
lik? Kust inimene peab teadma, 
et millal ta võiks „päris“ arstiabi 
poole pöörduda?
No ütleme nii, et kui sul on vähk 
ja sa tahad seda minna Bali päikese 
kätte ravima, siis ma leian arstina, 
et see ei ole kuigi arukas. Piir läheb 
sealt, kus on teada, et teaduspõhine 
meditsiin on näidustatud ja see ka 
toimiks, aga inimene keeldub sel-
lest.

On Sinu praktikas seda ette tul-
nud?
Palju ei ole, aga leidub juhtumeid. 
Siis ongi kurb, et tegelikult saaks ai-
data, aga otsitakse abi mujalt. Kõik 
muu, mida inimene teeb enesetun-

Kui pimesool on ikka põletikus, siis 
joogateraapia Bali saarel ei aita
Raamatukogudes on eneseabiõpikute riiulid hõredad, pea igaühel on tuttav või tuttava tuttav, kes 
oma tšakraid laseb muljuda või saab tervendavaid sõnumeid inglitelt, esoteerikaga ettevõtted 
teenivat kuuekohalisi kasumeid. Kohaliku perearstipraksise meedik Triinu-Mari Ots nendib, et mingi 
piirini on alternatiivsed meetodid täitsa okei, aga otsustav joon võiks joosta kuskil seal, kus enesele 
sisse sööma või muudest kehaavaustest kahtlaseid asju sisse toppima hakatakse.

TERVIS
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Usk üleloomulikku tuleb ikka mingis elu piirsituatsioonis, üleelamistega seotult

Kui mind 20 aastat tagasi haig-
last välja kirjutati (midagi lõi-
gata polnud) ja mu tervise-

kaarti kirjutati kolme kroonilise (!) 
haiguse ladinakeelne nimi, ei saa-
nud ma üheltki arstilt nõu ega abi, 
kuidas edasi elada. Võtsin 14 kilo 
kaalus alla. Seletamatul kombel juh-
tusin kokku inimestega, kes mind 
tõeliselt aitasid ja õpetasid ning 
kes olid nende teadmiste juurde 
iseseisvalt jõudnud. Uurisin ja luge-
sin ka ise palju loodusraviteemalist 
kirjandust. Õppisin rääkima oma or-
ganitega (okultism!), õppisin hinga-
misega valu leevendama. Loobusin 
lihast, piimast, tegin endaga arhai-

lisi imeprotseduure, nii et abikaasa 
kahtles vahepeal, kas ma ei ole äkki 
„ära pööranud“. Kaks aastat tõsist 
pühendumist kandis vilja – tundsin, 
et olen taas terve ja saan jätkata ta-
vapärast elu (ka lihasöömist), selle 
vahega, et kõhutunne ütleb, mis on 
mulle hea, mis halb. Kui eksin selle 
vastu, ei jää tagajärjed tulemata.

Kui mul oli elus suurem psühho-
loogiline kriis, siis aitas mind sellest 
välja tulla samuti pigem esoteeriline 
asjadele lähenemine, mitte kaas-
aegsed psühhoteraapiameetodid. 
Üks inimene, keda võib ka sensi-
tiiviks nimetada, seletas mulle ära 
hinge, vaimu ja ego vahekorrad ja 

eelkõige selle, et siin elus tuleb kõi-
gepealt armastada iseennast. Võib 
järjekordselt imestada, kuidas ta 
sattus mu teele, sest ma ei otsinud 
teda. 

Üks asi viis teiseni. Siis järgnes 
joogaharrastus ja kogu see taus-
tateadmiste kogum, mis kinnitab, 
et iga inimene on võimeline end 
vaimselt arendama ja ise ennast ter-
vendama. Kahjuks ma ei ole selles 
vallas väga järjekindel – elu mõnu-
dest ja ahvatlustest lahtisaamiseks 
on kõige lihtsam neile järele anda 
(Oscar Wilde’i sõnad). 

Minul hakkas ühel hetkel töö-
le minu „targem mina“, kes ütleb 

mulle vahel tulevikusündmusi ette 
või seda, mida pean mingis situat-
sioonis tegema. Ainult et ta otsus-
tab ise, mis puhul ja millal ta minuga 
rääkida tahab. Mina ei arva, et tõ-
desid võib palju olla. Tõde on üks, 
ainult et tee selle juurde võib olla 
iga inimese puhul erinev. Nii nagu 
jumalaid saab olla tegelikult vaid 
üks, kuigi erinevaid religioone palju. 

Erinevad vaimsed praktikad ei 
saagi kõigile sobida, igaüks leiab 
oma. Mina usun mingisse tarkusse, 
kui see asetub omale kohale minu 
seniste (äraproovitud) teadmiste 
süsteemi ja ei satu sellega vastuollu. 
Minu jaoks ei ole vastuolulist selles, 

kui pühapäeva hommikul astun läbi 
kirikust ja asetan küünla ning järg-
mise päeva õhtul lähen joogasse 
või mediteerima.

Olen õnnelik, et sattusin (!) pere-
arsti juurde, kes on homöoterapeut. 
Neeruvaagnapõletikust tervenesin 
tänu tema ravile ilma antibiootiku-
mideta. 

Usun, et ükski arst ega sensitiiv 
ei saa kedagi ühestki tõsisest haigu-
sest terveks ravida, kui inimene ei 
ole valmis tegema põhjalikke muu-
tusi iseendas ja oma mõtlemises.

esoteerikausku sauevallakas

Võib ju kõik alternatiivsed lähenemised põlglikult üheks voodoo-värgiks nimetada, aga tegelikult ongi kõik siin 
elus omavahel seotud. Kogu esoteerika valdkond on nüüd (liigagi) moes ja tihti ka omakasu teenistuses. Kindlalt 
saan rääkida ainult sellest, mida minu enese kogemus kinnitab. 

Kui rahutu magamisega kimpus olev inimene eelistab tablettide söömisele une-
näopüüdja seinale riputamist, mis kõik halvad unenäod indiaanitarkuste järgi kinni 
püüab  ja saabki sellest abi, siis see on täitsa aktsepteeritav eneseabi meetod
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SAUE VALD 
Kavandatakse uut liik-
luskorralduse projekti 
Paldiski maanteel Har-

ku-Hüüru lõigul, põhiliseks muudatu-
seks on möödasõidu keelamine ning 
ka selle füüsiline takistamine kummi-
postidega.

KAIA RANDLAINE
Sõidan samuti igapäe-
vaselt seda lõiku ja 
arvan, et see on väga 

vajalik! Mina olen olnud mitmel kor-
ral olukorras, kus teen vasakpööret, 
et keerata oma tänavale ning äkitsi 
möödub minust vasakult poolt auto. 
Väga ohtlikud olukorrad, õnneks olen 
taibanud eelnevalt peeglist olukorda 
hinnata. Hirm on alati! Seega toetan.

 
KRISTJAN KLAUS 
Seal paljud sõidavad 90 
alas millegipärast 60-70 
km/h, nüüd sunnitakse 

sama tegema, sest ei saa vajadusel 
mööduda aeglasest sõidukist? Ka on 
tihti sellel lõigul olnud kuni 30 km/h 
liikuvaid traktoreid jms, kuidas siis 
nendest möödumine peaks välja nä-
gema? 

ANDRES LAISK 
Ega see tee ei saa nii 
kitsas, et füüsiliselt 
mööda ei mahu. Eel-

dusel, et aeglased sõidukid ei purjeta 
keset teed, vaid normaalselt teepeen-
ral, toimub möödasõit tavapäraselt. 
Ja möödasõiduridade suunad vahel-
duvad, nii et kahe möödasõiduala 
vahe ei peaks olema liga pikk.
 

JANIKA VAN 
EKERIS 
Minu meelest on need 
kummipostid väga hea 

mõte. Vähe sellest, et siin teelõigul 
lihtsalt arusaamatuid möödasõite te-
hakse, on kahjuks tavaline ka topelt-
möödasõit. Rannamõisa/Tabasalu 
ristil fooride juures sõidavad osad ju-
hid lausa vastassuunavööndis ümber 
ohutussaarekese ja seda ikka ainult 
selleks, et kasvõi ühest autost mööda 
saada.
 

VELVI MAAMETS 
Sõidan seda lõiku iga-
päevaselt ja ei ole see 
nii ohtlik. Pigem tee-

vad selle ohtlikuks jus need liiklejad, 
kes ei saa aru, et peale foori ristmikku 
lõpebe 70-ne ala ja sõidavad 90 alas 
edasi 60-70-nega. Pigem oleks siis 
juba mõistlikum lahendus jätta kogu 
see lõik 70-ne alaks, kuni Hüürust läbi.

HELENA KRABI 
Ei näe ka vajadust, pole 
see olukord seal miskit 
nii hull. Sel teel pigem 

just ned ära keerajad ei suuda suuna-
tulekesi näidata. Või ei jagata matsu, 
et tema tänavaristmik - pannakse pi-
durid plokki ja keeratakse. Samamoo-
di sealt välja keeramised peateele 
- vups teise ette ja tagumine vaadaku, 
mis ja kuidas hakkama saab. Nyyd, kui 
need kummipostid tulevad, pole ise-
gi kõrvale põikamise ruumi. Ja need 
ratturid ei suuda ka kergliiklusteel sõi-
ta, siis hakka veel nede taga venima 
jne... Talvel, kui juhtub veel hea lumi 
ka tulema, siis oi kui kitsaks need teed 
jäävad... Pigem tuleb liikluskultuuri 
parandada, mitte mõttetult liiklust 
veel aeglasemaks teha.
 

Sauevallakas 
Facebookis

10.00-12.00 Laagri alevik, 
Jõekääru pargi parkla
Laagri alevikus võetakse kogumisrin-
gi ajal ohtlikke jäätmeid ja vanarehve 
vastu Jõekääru pargi juures olevas 
parklas

Jäätmebussi ja rehvikogumisauto 
sõidugraafik:
09.00 - 09.15  Koidu küla, Koidu põik 
ja Koidu tee ristmik
09.30 - 09.45  Alliku küla, Kotka tee ja 
Kauri tee ristmik
10.00 - 10.15  Vatsla küla, Kodasema 
ja Vatsla tee nurk
10.30 - 10.45  Hüüru küla, Hüüru mõis
11.00 - 11.15  Kiia küla, Kiia küla män-
guväljak

11.30 - 11.45  Alliku küla, Vanamõisa 
seltsimaja parkla
12.00 - 12.15  Vanamõisa küla, Suure-
välja tee/Rõika tn ristmik
12.30 - 12.45  Vanamõisa küla, Välja 
tee/Jalaka tee pakendikonteinerid
13.00 - 13.15  Aila küla, Pikamäe tee 
sissesõit
13.30 - 13.45  Valingu küla, Puiestee 
tee sissesõit (enne Suurekivi elura-
jooni) 
14.00 - 14.15  Aila küla, Valingu-Jõgi-
soo tee, jäätmemaja ees
14.30 - 14.45  Jõgisoo küla, Lõokese 
tn sissesõit
15.00 - 15.15  Koppelmaa küla, Kop-
pelmaa aiandusühistud
15.30 - 15.45  Tuula küla, Vana-Tuula 

tee kortermajade kõrval
16.00 - 16.15  Ääsmäe küla, Kasesalu 
tn koolimaja parkla
16.30 - 16.45  Maidla küla, keskuse 
autobussipeatus (Haraka tee ristis)
17.00 – 17.15 Maidla küla, Maidla 
aiandusühistud (Jõe AÜ ristis)

Tavaliselt kodumajapidamises tek-
kivad ohtlikud jäätmed n patareid 
ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, 
liimid ja nende jäägid, trükivärvid, 
vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid,  ra-
vimid, päevavalgus ja säästulambid, 
elavhõbedaga kraadiklaasid, tund-
matud või mittevajalikud kemikaalid, 
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, 
väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm 

biotsiidid jms. NB! Eterniiti ja asbesti 
sisaldavaid lammutusjäätmeid sellel 
kogumisringil vastu ei võeta.
Palun olge täpsed, kuna vald on suur 
ja graafik tihe ning kogumisringiveo-
kitel etteantud ajast kauem peatuda 
ei ole võimalik! 
NB! Asutused ja ettevõtted peavad 
oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle 
andma otselepingutega vastavatele 
jäätmekäitlusettevõtetele.

Saue valla elanikud saavad ohtlikke 
jäätmeid tasuta ära anda ka Pääskü-
la jäätmejaama, aadressil Raba 40, 
Pääsküla. 
Kontaktisik kogumisringi ajal: 
keskkonnaspetsialist tel: 53446686

OHTLIKE JÄÄTMETE JA VANAREHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL 23. SEPTEMBRIL 

Kõik toredad mehed ja naised, kes soovivad oma istuvasse eluviisi kepsakat vaheldust, on oodatud ühinema Saue valla 
tutika RAHVATANTSU SEGARÜHMAGA. Kõigest räägitakse lähemalt neljapäeval 28. SEPTEMBRIL KELL 20.00 

Saue valla kultuurikeskuse salongis. Proovid algavad oktoobris ja toimuvad praeguste plaanide kohaselt neljapäeviti 
kell 20.00-21.30. Lisainfo: Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, Mirel Püss mob +3725174614

LAAGRI RAHVATANTSU SEGARÜHM OOTAB HUVILISI

de parandamiseks, on omal kohal, 
aga arstide nõuandeid peaks kuu-
lama ja soovitusi järgima – need 
võivad vabalt koos alternatiivsete 
variantidega kulgeda.

Et nagu mõlemat paralleelselt – 
võtan tablette ja samal ajal joon 
sisse mõnd sensitiivi poolt kokku 
keedetud teed?
Kui sa tahad ravi kõrvale mingit 
kahtlast ainet juua, siis ma ütlen 
loomulikult ei. Aga kui inimene sa-
mal ajal teeb tervendavat hingamist 
ja saab leevendust, siis absoluut-
selt. Meie tervis on suuresti kinni 
mõtlemises. Sellel, kuidas me oma 
psüühikaga tööd teeme, on tohutu 
jõud. Just oli lehes pikk intervjuu 
inimesega, kes viib läbi teadliku 
muutumise kursuseid. Tema ei tee 
selle utsitamisega midagi kahju, ta 
ei torgi loengu käigus mingeid orke 
inimese kehasse. Kõik, mis ta teeb, 
on inimese suunamine teisiti mõt-
lema... See ei tee enamasti ka raske 
diagnoosiga haigusele midagi kur-
ja, aga kui haige hakkab manusta-
ma mingeid tundmatuid terakesi... 
Psüühiliselt ebastabiilsetele ja hai-
getele on muidugi oht ka vaid mõt-
lemise suunamisega liiga teha, mis-
tõttu ettevaatlikkus ja teadlikkus ka 
vaimsete praktikate osas ei tee paha. 

Aga kui on olemas mingi hulk 
inimesi, kes väidavad, et see ai-
tab. See kurikuulus MMS-i 
teema – on inimesi, kes oma 
kogemuse najal väidavad, et see 
päästis näiteks halvatusest.
See on nende tõde. Ei saa vastu 
vaielda, et mingid asjad elus juhtu-
vad teatud järjekorras, aga kas see 
on põhjuslik järjekord? Ajaline seos 
on, aga põhjuslikku ei ole ju kind-
laks tehtud. Tõenduspõhised uu-
ringud kestavad aastaid, hõlmavad 
tuhandeid. Alternatiivsete ravivõte-
tega seda teadmist ei ole. Kümnest 
kolm äkki saidki abi. Aga kaks äkki 
surid selle tagajärjel?

Aga mis sellesse MMS-i skan-
daali puutub, siis seda meelt olen 

perearstina töötades küll, et pat-
siendil peab olema garantii, et talle 
pakutakse kaasaegset tõenduspõ-
hist meditsiini.

Aga kui seesama arst annab õh-
tul vanalinna keldribuduaaris al-
ternatiivset nõu?
Korrektne oleks, kui siis enam pe-
rearstina päeval ei praktiseeritaks. 
Tema nõuandeid ja patsientuuri 
oleks sel juhul keeruline lahus hoi-
da.

Aga mis Sa arstina siis teed, kui 
inimene keeldub ravist?
Ega ma ei saagi midagi teha. Minu 
roll on anda selgitusi ja põhjendada 
oma nõuandeid. Samas ma ütlen 
ka, et ei tohiks ühtegi ust sulgeda, 
kunagi ei tea, kust abi tuleb. Võta 
vastu tavameditsiini poolt pakutav 
ja kui leiad veel midagi, mis leeven-
dab, siis kasuta seda ka. Aga räägi 
sellest arstile ilma valehäbita. Eriti 
näiteks vähiravimid on keerukad ja 
kombinatsioonis millegagi võivad 
muuta haiguse kulgu.

Kuidas see mehhanism töötab 
inimese peas, et usutaksegi, et 
kloori söömine, pimedas keldris 
päevade kaupa istumine vms ai-
tavad?
Eks see käib läbi mõtlemise. Kuna 
suur hulk haigusi on seotud närvi-
süsteemiga ja usk, et ma teen mida-
gi enda aitamiseks, mõjutab ka. Me 
saame end ise mõelda haigemaks 
või tervemaks. Üks koolitaja ütles 
ka, et ta võiks neid enesemuutmise 
kursusi teha tasuta, aga siis ei võtaks 
inimesed tõsiselt, ei pingutaks, ei 
näeks vaeva. Kui mina annan tava-
lise visiidi käigus näiteks toitumis-
alast nõu, pole sel niipalju jõudu, 
kui käiakse 50 eurot välja mõnele 
toitumisnõustajale. Siis inimene 
leiab, et ta on nii palju juba inves-
teerinud ja võtabki asja tõsisemalt. 
Või kaalualandamistabletid – kü-
sitagu nende eest mistahes hinda, 
ikka keegi ostab. Nii tahaks ju us-
kuda, et käin selle summa välja ja 

siis tuleb tulemus. Mõnel tuleb ka, 
aga ilmselt siis sellepärast, et söögi-
raha ei jätku või tekib motivatsioon 
oma toitumist jälgida.

Kui tahta kuidagi nüüd see asi 
kokku võtta?
Akadeemilise meditsiini põhimõte 
on mitte kahjustada. Ma ei saa kin-
del olla, et iga alternatiivne lähene-
mine sedasama põhimõtet järgib.

Seega on teadlikkus kõige olu-
lisem märksõna. Kui inimene on 
valinud näiteks veganliku elustiili, 
peab ta olema väga teadlik, milli-
seid toitaineid millega kompensee-
rida. Tuleb aru saada, mida üks või 
teine asi kehaga teeb, mitte lihtsalt 
kuskil foorumis kuulduga kohe 
kaasa minna. Tuleb teada, mida 
teeb kloori söömine organitega või 
kuidas mõjutab lihast loobumine 
organismi.

Kui on tegemist raskemate diag-
noosidega, tuleks siiski arste ka 
kuulata. Kui on kopsupõletik, süüa 
kuur antibiootikume, aga samal 
ajal võib kasutada ka mingeid va-
narahvatarkusi põletike ravimiseks. 
Mõlemat võib, aga tuleks rääkida 
kasutatavatest alternatiividest ava-
tult ka oma arstiga, mitte seda min-
gis valehäbi ja hukkamõistu hirmus 
varjata. Kui ma kirjutan inimesele 
korduva kõrvapõletikuga ravi välja 

ja imestan, et üldse ei aita, aga tema 
seda samal ajal ei kasutagi, vaid pa-
neb omaenese tarkusest mingeid 
kompresse kõrva sisse ja mulle ei 
räägi, siis võib midagi valesti min-
na.

Üldiselt võiks piir joostagi seal, 
kus inimene hakkab kas midagi 
tundmatut sisse sööma või keha 
sisse panema. Siis peaks väga-väga 
tõsiselt enne mõtlema.

Aga kui ta läheb stressist põhjus-
tatud kehakorratustele leevendust 
otsima Balile ja kas tänu pingelan-
gusele, soojale kliimale või endale 
pühendatud ajale saabki abi, siis 
seda ei ole vaja vastandada tava-
meditsiinile. Et näed, mu oma arst 
ei saanud üldse pihta, miks ma nii 
väsinud olen ja seedimine ei tööta, 
aga Balil joogas käies sain abi. Ene-
seabi ei ole esoteerika. Ma soosin ka 
vaimset tegevust, oma mõtete kor-
rastamist, stressi põhjustega tegele-
mist. Füsioteraapia, jooga, massaaž 
– need on ju isegi otsapidi teadusli-
ku meditsiiniga seotud.

Samas – meditsiiniteadus are-
neb väga kiiresti. Juba täna pean 
ma oma sõnu sööma, sest see, mis 
kehtis 20 aastat tagasi, enam ei keh-
ti. Võibolla kümne aasta pärast on 
hoopis olukord, kus teemegi ainult 
geeniravi ja naerame antibiootiku-
mid välja.

Aga kõik need teaduspõhised 
uuringud ja uued võimalused on 
enamasti väga kallid. Me võime olla 
juba 10 aasta pärast sellises seisus, et 
ravi on olemas, aga see on nii kallis, 
et pole enam kättesaadav. Vähiravi-
mitega osaliselt juba nii ongi. Me 
peame võibolla kogu meditsiinisüs-
teemi tulevikus ümber hindama.

Et siis äkki on isegi hea, kui ini-
mesed õpivad muude vahendite-
ga end püsti hoidma?
See suund ilmselt võiks olla jah. 
Aga ma tahan rõhutada inimese 
enda vastutust ja teadlikkust siin, et 
ta suudaks otustada, millal on alter-
natiivne lähenemine okei ja millal 
tuleks siiski arsti juurde minna.

Probleem on ka 
selles, et meil ju
puudub tegelikult 
definitsioon, mis
see alternatiiv-
meditsiin on
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LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL

TÄISKASVANUTELE Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
Keraamikakursus okt, nov, dets 2017 80 € Savikoda
Keraamikakursus veebr, märts, aprill 2018 80 € Savikoda
Keiu Kunstistuudio 
kursus okt, nov, dets 2017 täpsustamisel täpsustamisel

Keiu Kunstistuudio 
kursus veebr, märts, aprill 2018 täpsustamisel täpsustamisel

Joogakursused E - 18.15-19.45 33 € Alates 12.09. - 
Laagri Kooli aula

www.laagrihuvialakool.ee, kontaktisik: Taigur Tooming, 
e-post: taigur@laagrik.edu.ee, Telefon: 6 517 635.

KUNST JA KÄSITÖÖ Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
Maalimine ja 
meisterdamine 
(1.-2.klass)

N - 13.15-14.45 20 € Alates 07.09.2017 - Ruum nr. 204

Lilleseadering täpsustamisel 20 € Alates 02.10.2017 - Ruum 
(täpsustamisel)

Keraamikaring (1.klass) E - 12.30-14.00 26 € Alates 04.09.2017 - Savikoda
Keraamikaring 
(1.-3.klass) K - 14.05-15.35 26 € Alates 06.09.2017 - Savikoda

Keraamikaring 
(1.-3.klass) N - 13.15-14.45 26 € Alates 07.09.2017 - Savikoda

Keiu Kunstistuudio 
(2.-4.klass) T - 14.05-15.35 35 € Alates 12.09.2017 - Ruum 

(täpsustamisel)
Keiu Kunstistuudio 
(5.-9.klass) T - 15.45-17.15 35 € Alates 12.09.2017 - Ruum 

(täpsustamisel)
Laste loomingu ring 
(1.-4.klass) K - 14.05-15.35 22 € Alates 13.09.2017 - Ruum 

(täpsustamisel)
Puutööring 
tüdrukutele ja poistele 
(edasijõudnud)

E - 15.15-16.45 20 € Alates 04.09.2017 - Puutööklass

Puutööring tüdrukutele 
ja poistele (algajad) N - 14.05-15.35 20 € Alates 07.09.2017 - Puutööklass

Moedisain (1.-3.klass) N - 15.45-17.15 20 € Alates 14.09.2017 - Käsitöö klass
Moedisain (4.-8.klass) N - 17.15-18.45 20 € Alates 14.09.2017 - Käsitöö klass
Kokandusring T - 18.00-19.30 24 € Alates 12.09.2017 - Käsitöö klass
Kokandusring T - 18.00-19.30 24 € Alates 15.09.2016 - Käsitöö klass

LAUL JA MUUSIKA Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Laulustuudio (1.-4.klass)
T - 14.45-15.30; K - 15.30-
16.15 (Nõmme Kultuurik.) 
N - 14.00-14.45 (2 h nädalas) 

30 € Alates 13.09.2017 - 
Muusikaklass

Laulustuudio (5.-9.klass)

T - 15.30-16.15; K - 16.15-
17.00 (Nõmme Kultuurik.); 
N - 14.45-15.30; R - 16.00-
17.30 (Nõmme Kultuurik.) 
(2 h nädalas) kokkuleppel 
õpetajaga.

30 € Alates 13.09.2017 - 
Muusikaklass

Laulustuudio (1.-9.klass) Individuaaltund kokkuleppel 
õpetajaga 15 € Alates 13.09.2017 - 

Muusikaklass
Trummi individuaalõpe 
(4 ak. tundi kuus)

R - individuaaltund 
kokkulkeppel õpetajaga 52 € Alates 08.09.2017 - 

Ruum nr. 219

Kitarriring
T - 14.00 - 15.00 (algajad)        
T - 15.00 - 16.00 (algajad)       
T - 16.00 - 17.00 (edasij.)

42 € Alates 12.09.2017 - 
Ruum nr. 222

Klaveri individuaalõpe 
(4 ak. tundi kuus)

individuaaltund kokkuleppel 
õpetajaga

52 €

Kokkuleppel 
õpetajaga

Klaveri individuaalõpe 
(6 ak. tundi kuus) 78 €

Klaveri individuaalõpe 
(8 ak. tundi kuus)

104 
€

Akordioni individuaalõpe 
(4 ak. tundi kuus) 52 €

Ansambliring / UUS

täpsustamisel Alates jaanuar 2018Instrumentaalansambli 
huviring / UUS
Torupilliring / UUS

TANTS JA LIIKUMINE Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
Showtants ja tänavatants 
“Carolina Tantsustuudio” 
(1.-4.klass algajad)

Algajate rühm (1.-4.klass)       
E- 14.30 - 15.30                        
K- 14.30 - 15.30                                       

35 € Alates 04.09.2017 - 
Laagri Kooli aula

Showtants ja tänavatants 
“Carolina Tantsustuudio” 
(5.-9.klass edasijõudnud)

Edasijõudnute 
rühm (5.-9.klass)                                   
E- 15.30 - 16.30                        
K- 15.30 - 16.30 

35 € Alates 04.09.2017 - 
Laagri Kooli aula

Showtants “Minu 
Tantsukool”

Noorem rühm (1.-3.klass)         
E- 14.00 - 15.00                        
K- 14.00 - 15.00

35 € Alates 04.09.2017 - 
II korruse peeglisaal 

Showtants “Minu 
Tantsukool”

Vanem rühm (4.-8.klass)          
E- 15.00 - 16.00                        
K- 15.00 - 16.00

35 € Alates 04.09.2017 - 
II korruse peeglisaal 

Tantsuring HIP-HOP / 
FREESTYLE (1.-3.klasss) 
"Minu Tantsukool"

T - 14.05 - 15.05                       
N - 14.05 - 15.05 35 €

Alates 05.09.2017 - 
II korruse peeglisaal 
või Laagri Kooli aula

Tantsuring HIP-HOP / 
FREESTYLE (4.-8.klass) 
"Minu Tantsukool"

T - 15.05 - 16.05                       
N - 15.05 - 16.06 35 €

Alates 05.09.2017 - 
II korruse peeglisaal 
või Laagri Kooli aula

KEELED Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Inglise keel (1.klassid) T - 14.05 - 14.50, 
N - 13.10 - 13.55 27 € 

Alates 12.09.2017 - 
Ruum nr. 303 

Soome keel ja kultuur 
(algajad, edasijõudnud 4.-7.
klass) 

T - 15.00 - 16.30 27 € Alates 19.09.2017 - 
Ruum nr. (täpsustamisel)

Vene keel ja kultuur 
(3.-5.klass) / UUS täpsustamisel 27 € Alates 02.10.2017 - 

Ruum nr. (täpsustamisel)

EELKOOLIEALISED LAPSED Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
Laulustuudio Minimuusikal 
(eelkooliealiste muusikaring) T - 16.15 - 17.00 28 € Laagri Kooli muusikaklass nr. 226

Eelkool (6-7 aastased) E ja K 16.00 - 18.30, T ja N 16.00 - 
18.30, R- 13.00 - 17.00 (5 rühma)

55 € (2x nädalas)                    
50 € (1x nädalas)

E ja K - ruum nr. 303t (õp. Merike Raudmann. T ja N - 
ruum nr. 204 (õp. Ülle Vizgirda). R - ruum nr. 223 (õp. 
Riina Belousov). R - ruum nr. 204 (õp. Ülle Vizgirda). 
R - ruum nr. 205  (õp. Jaana Tooming). R - ruum nr. 117 
(õp. Katrin Jõeste). R - ruum nr. 211 (õp. Maire Kinkar)

Väikekool (5-6 aastased) E - 13.15 - 16.15 45 € (1x nädalas)
Alates 11.09.2017. E - ruum nr. 204 (õp. Ülle Vizgirda ja 
õp. Merike Raudmann)

Astra laulustuudio "Väike Solist" 
Veskitammi- ja Laagri Lasteaiale 

E - 15.30 - 16.10, E - 16.10 - 17.50,                       
E - 17.00 - 17.35 20 € Alates 02.10.2017 - Laagri Lasteaia- ja Veskitammi 

Lasteaia saal
Tüdrukute spordiring 3-7 aastastele 
Veskitammi Lasteaiale K - 16.45 - 17.15                       20 € Alates 04.10.2017 - Veskitammi Lasteaia saal

Showtants 3-7 a. / Veskitammi Kultuurik. K - 17.45 - 18.15                       20 € Alates 14.09.2017 -  Veskitammi Kultuurikeskus         
Showtants 3-7 a. / Veskitammi Lasteaed K - 17.00 - 17.30                       20 € Alates 04.10.2017 - Laagri Kooli II korruse peeglisaalis       

Showtants 3-7 a. / Kasekese Lasteaed N - 15.15 - 15.45, (vanem rühm), 
N - 15.55 - 16.25 (noorem rühm) 20 € Alates 07.09.2017 - Kasekese Lasteaias  

Showtants 3-7 a. / Nõlvaku Lasteaed N - 17.00 - 17.30                                            20 € Alates 05.10.2017 - Nõlvaku Lasteaias  
Showtants 3-7 a. / Tuleviku Lasteaed E - 17.15 - 17.45 20 € Alates 02.10.2017 - Tuleviku Lasteaias  
Inglise keel / eelkooliealised T - 15.45 - 16.30, N - 15.45 - 16.30 23 € Alates 26.09.2017 - Ruum nr. - 303
Ujumine 5.-7.a. (1 rühm) E - 16.00 - 16.30  18 € (1x nädalas)                   Alates 04.09.2017 - Ujula

Ujumine 5.-6.a. (algajad) T ja N (3 rühma) 16.30 - 17.15,    
17.15 - 18.00, 18.00 - 18.45

18 € (1x nädalas)                   
26 € (2x nädalas)

Alates 05.09.2017 - Ujula

Ujumine 5.-6.a. (edasijõudnud) T (2 rühma) 17.15 - 18.00, 18.00 - 
18.45. N (1 rühm) - 18.00 - 18.45

18 € (1x nädalas)                   
26 € (2x nädalas)

Alates 05.09.2017 - Ujula

Poiste spordiring 4.-7.a. (2 rühma) 
Veskitammi Lasteaed N - 16.00 - 16.45 (3-5 aastased)                                 20 € Alates 04.10.2017 -  II korruse peeglisaal

Kabering (Veskitammi Lasteaiale) K - 16.00 - 16.45 18 € Alates 04.10.2017 - Laagri Kooli ruum nr. 219
Balletiring eelkooliealised E- 17.30 - 18.15 20 € Alates 11.09.2017 - Veskitammi Kultuurikeskus
Balletiring Veskitammi Lasteaias T - 16.00 - 16.45                       20 € Alates 03.10.2017 - Veskitammi Lasteaia saal
Lastejooga Veskitammi Lasteaias T - 16.00 - 16.45                       20 € Alates 03.10.2017 - Veskitammi Lasteaia loovustuba
Kaunite Kunstide Muinasjutukamber täpsustamisel 22 € Alates 03.10.2017 - Laagri Kool, klassiruum täpsustamisel
Kaunite Kunstide Muinasjutukamber 
(Veskitammi Lasteaia lastele)

T - 16.00 – 16.45
T - 16.45 – 17.30 22 € Alates 04.10.2016 - Laagri Kool, klassiruum 

täpsustamisel
Rahvatantsuring eelkooliealistele lastele E - 17.00 - 17.45 20 € Alates 04.10.2016 - Laagri Kooli aula

SPORT Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Ujumine (1.-3.klass) E - 15.00-16.00, K - 15.00-16.00, R - 14.30-15.30
20 € (1x nädalas) 
25 € (2x nädalas) 
30 € (3x nädalas) 

Alates 04.09.2017 - Ujula

Ujumine (3.-5.klass) E - 16.00-17.00, K - 16.00-17.00, R - 15.30-16.30
20 € (1x nädalas) 
25 € (2x nädalas) 
30 € (3x nädalas) 

Alates 04.09.2017 - Ujula

Ujumine (6.-9.klass edasijõudnud) E - 17.00-18.00, K - 17.00-18.00, R - 16.30-17.30
20 € (1x nädalas) 
25 € (2x nädalas) 
30 € (3x nädalas) 

Alates 04.09.2017 - Ujula

Jalgpalliring 1.-2.klass (JK Laagri HK) I ja IV veerand - T - 13.15-14.45, K - 13.15-14.45                         
N - 13.15-14.45. II ja III veerand täpsustamisel

42 € (3xnädalas)                    
35 € (2xnädalas)

Alates 05.09.2017 - Staadion

Jalgpalliring 3.-5.klass (JK Laagri HK) I ja IV veerand - E - 14.20-15.50,  T - 15.00-16.30                         
R - 14.15-15.45. II ja III veerand täpsustamisel

42 € (3xnädalas)                    
35 € (2xnädalas)

Alates 04.09.2017 - Staadion

Jalgpalliring 5.-8.klass (JK Laagri HK) I ja IV veerand - E - 15.50-17.20, N - 15.00-16.30                         
R - 15.45-17.15. II ja III veerand täpsustamisel

42 € (3xnädalas)                    
35 € (2xnädalas)

Alates 04.09.2017 - Staadion

Jalgpalliring 1.-2.klass (Harju 
Jalgpallikool) 

T - 13.30-14.45, K - 13.30-14.45, R - 13.30-14.45.                         
II ja III veerand täpsustamisel

42 € (3xnädalas)                    
35 € (2xnädalas)

Alates 05.09.2017 - Staadion

Jalgpalliring 3.-6.klass (Harju 
Jalgpallikool) 

E - 15.15-16.45, K - 15.00-16.30, R - 15.00-16.30. 
II ja III veerand täpsustamisel

42 € (3xnädalas)                    
35 € (2xnädalas)

Alates 04.09.2017 - Staadion

Kergejõustik 1.-3.klass I ja IV veerand - T - 15.00-16.30, N - 15.00-16.30.                     
II ja III veerand - T - 15.00-16.15, N - 15.00-16.15

20 € (1x nädalas)                    
28 € (2x nädalas)

Alates 05.09.2017 - Staadion ja 
võimla

Kergejõustik 4.-9.klass I ja IV veerand - T - 16.45-18.15, N - 16.45-18.15.                        
II ja III veerand - T - 16.15-17.30, N - 16.15-17.30  

20 € (1x nädalas)                    
28 € (2x nädalas)

Alates 05.09.2017 - Staadion ja 
võimla

Võitluskunstid BUDOKOOL E - 16.30-17.30, N - 16.30-17.30 24 € (1x nädalas)                    
30 € (2x nädalas)

Alates 11.09.2017 - II korruse 
peeglisaal, kooli aula või võimla

Käsipall 1.-3.klass poisid (Käsipalliklubi 
HC Tallinn)

I ja IV veerand - E - 15.05-16.05, T - 15.00-16.00,                       
N - 15.00-16.00

25 € (1 x nädalas)                   
35 € (2-3 x nädalas)

Alates 04.09.2017 - Võimla

Käsipall 1.-3.klass poisid (Käsipalliklubi 
HC Tallinn) II ja III veerand  T ja N 
toimuvad treeningud Kuuse Spordihallis 

E - 14.00-15.00, T - 14.30-15.30, N - 14.30-15.30 25 € (1 x nädalas)                   
35 € (2-3 x nädalas)

Võimla

Käsipall 3.-7.klass poisid (Käsipalliklubi 
HC Tallinn)

I ja IV veerand - E - 16.05-17.05, T - 16.00-17.00, 
N - 16.00-17.00

25 € (1 x nädalas)                   
35 € (2-3 x nädalas)

Alates 04.09.2017 - Võimla

Käsipall 3.-7.klass poisid (Käsipalliklubi 
HC Tallinn) II ja III veerand T ja N 
toimuvad treeningud Kuuse Spordihallis 

E - 15.00-16.00, T - 15.30-16.30, N - 15.30-16.30 25 € (1 x nädalas)                   
35 € (2-3 x nädalas)

Võimla

Korvpall I ja IV veerand - E - 15.30-17.00, K - 15.30-17.00, 
R - 15.30-17.00

20 € (1x nädalas)                    
30 € (2x nädalas)

Alates 04.09.2017 - Võimla

Korvpall II ja III veerand - E - 16.15-17.30, K - 16.15-17.30, 
R - 16.00-17.30

20 € (1x nädalas)                    
30 € (2x nädalas)

Võimla

Akrobaatika N - 14.05-15.05 20 €                Alates 14.09.2017 - Võimla

TEHNIKARINGID Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Robootika
E - 12.30 - 13.30 (1. klassid) Wedo. E - 13.30 - 15.00 (2.-3. 
klassid) Wedo.  E - 15.00 - 16.30 (3.-9. klassid) EV3 algajad.  
E - 16.30 - 18.00 (4.-9.klassid) EV3 edasijõudnud.

22 € (1.kl)                       
24 € (2.-9.kl)

Alates 04.09.2017 - Robootika klass 
(konverentsikeskus)

Robootika N - 13.10 - 14.10 (1.klassid) WeDo. N - 14.10 - 15.40 (2.-3. 
klassid) WeDo. N - 15.40 - 17.10 (4.-9.klassid) EV3 algajad 

22 € (1.kl)                       
24 € (2.-9.kl)

Alates 04.09.2017 - Robootika klass 
(konverentsikeskus)

Elektroonika, robootika ja 
programmeerimine / UUS T - 15.00 - 16.30 (4.-9.klass) 24 € Alates 12.09.2017 - Metallikoda

Teadus- ja loodusring "Miks?" I RÜHM N - 15.30 - 17.00 (2.-4.klassid) 26 € Alates 14.09.2017 - Keemiaklass 

Videostuudio N - 14.05 - 15.35 (2.-4.klassid) N - 15.35 - 17.05 (5.-9. 
klassid) 25 € Alates 15.09.2017 - Arvutiklass

3D Modelleerimine / UUS N - 15.00 - 16.30 (4.-9.klassid) 24 € Alates 14.09.2017 - Metallikoda 

Lennumudelism / UUS

täpsustamisel Alates 08.01.2018Programmeerimine / UUS

Tehnikaring (kardid, autod) / UUS

MUUD RINGID Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
Malering K - 13.45 - 16.00 (2 rühma) 18 € Alates 13.09.2017 - Ruum nr. 219
Kabering K - 14.05 - 15.35 18 € Alates 13.09.2017 - Ruum nr. 219

Teatriring "STUUDIO" T 16.00 - 17.30 (1.-3. klass), T 17.30 - 19.00 (4.-9.klass) 22 € Täpsustamisel (1.-3. klass)                                                   
Alates 19.09.2017 - kooli aula

Mõttemängud T - 13.10 - 14.10, T - 14.05 - 15.05 18 € Alates 19.09.2017 - Robootika klass 
Väitlusring / UUS täpsustamisel Alates 08.01.2018
Laste- ja noorte äriõpe / UUS

ETTEVALMISTUSKUR-
SUSED 9.KLASSIDE 
ÕPILASTELE

Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Matemaatika
alates jaanuar - aprill 2018

145 € 
(kursuse 
tasu)

täpsustamiselEesti keel ja kirjandus
Inglise keel

ÄÄSMÄE KULTUURI JA SPORDI SIHTASUTUSE HUVIRINGID

HUVIRINGID Toimumisaeg Hind
Tennis (algajad; alates 1. klassist) T, N kell 17.00-17.45. Esimene treening 5.09. 10 €/kuu Lisainfo ja registreerimine aasmaenk@gmail.com
Tennis (edasijõudnud) T, N kell 17.45-18.30. Esimene treening 5.09. 10 €/kuu Lisainfo ja registreerimine aasmaenk@gmail.com
Saalihoki (alates 1. klassist) K, R 15.15-16.00. Esimene treening 6.09. 10 €/kuu Lisainfo ja registreerimine aasmaenk@gmail.com
Show- ja tänavatants (1.-3. klass) E, K kell 14.15-15.15. Esimene treening 4.09. 35 €/kuu (Saue valla elanikele 19 €/kuu) Lisainfo ja registreerimine www.minutantsukool.ee
Show- ja tänavatants (4.-7. klass) E, K kell 15.15-16.15. Esimene treening 4.09. 35 €/kuu (Saue valla elanikele 19 €/kuu) Lisainfo ja registreerimine www.minutantsukool.ee
Loodus- ja teadusring (alates 1.-4. klass) Täpsustamisel 22 €/kuu (Saue valla elanikele 6 €/kuu) Lisainfo ja registreerimine www.lohekool.ee
Taekwondo (alates 1. klassist) Kolmapäeviti 16.15-17.45 20 €/kuu Lisainfo ja registreerimine aasmaenk@gmail.com
Jooga (täiskasvanutele) K kell 19.30-20.30. Esimene treening 6.09. Täpsustamisel Lisainfo ullepenjam@yahoo.co.uk 
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SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE HUVITEGEVUS JA -RINGID

HARJU JALGPALLIKOOL

RAHVASPORDIKLUBI KUUSE

MAIDLA SELTSIMAJA

MUSTKUNSTITEATER, Veskitammi 3, Laagri

MYDANCE

VANAMÕISA SELTSIMAJA

HUVIRINGI NIMETUS TOIMUMISAEG REGISTREERIMINE
Muusikastuudio Vikerkaar: Punased Pesamunad (kuni 
1.a.) teisipäev 10.30 Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

Muusikastuudio Vikerkaar: Kollased Pesamunad  (1-2.a.) kolmapäev  10.30 Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com
Muusikastuudio Vikerkaar: Sinised Pesamunad (2-3.a.) neljapäev 10.30 Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com
Muusikastuudio Vikerkaar: laulvad lapsed 
ansamblimuusika (5-7.a.) kolmapäev 17.00 Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

Muusikastuudio Vikerkaar: laulu ja klaveri individuaalõpe aeg kokkuleppel Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com
Muusikastuudio Vikerkaar: muusika-teraapiline tegevus aeg kokkuleppel Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com
Beebiringid: Babyfit reede 11.00 Ave Lähker, mob 5018577, ave.lahker@gmail.com
Beebiringid: Väikelaste liikumisring ( 1-3.a.) reede 10.00 Ave Lähker, mob 5018577, ave.lahker@gmail.com
Tähetarga eelkool: eelkooli rühm ( 5-6.a) kolmapäev 9.40 Leelo Uibo, mob 58522440, tahetark.huvikool@gmail.com
Tähetarga eelkool: eelkooli rühm (6-7.a) neljapäev 9.40 Leelo Uibo, mob 58522440, tahetark.huvikool@gmail.com
Tähetarga eelkool: eelkooli rühm ( 6-7.a.) neljapäev 13.00 Leelo Uibo, mob 58522440, tahetark.huvikool@gmail.com
Muusikastuudio Noodipuu: laste solistiks kasvamise ring 
(7-16.a) teisipäev, aeg kokkuleppel Anne Adams, mob 56631916, music.adams@gmail.com

Muusikastuudio Noodipuu: soololaulu individuaaltunnid teisipäev, aeg kokkuleppel Anne Adams, mob 56631916, music.adams@gmail.com
Perekool Väike Tõru loengud neljapäev 19.00 Käthlin Vahtel, mob 55578375, vaiketoru@gmail.com

TÜDRUKUTE KLUBI käsitöö töötoad ( 7-11.a.) kolmapäev ja neljapäev 
13.30 Liia-Mai Niidu, mob 56421478, enkilm@gmail.com

KLAASITÖÖ huviring  lastele teisipäev 14.30 Sirje Pakler, mob 55677256, e-mail: sirpak@gmail.com
KLAASITÖÖ huviring täiskasvanutele kolmapäev  19.00 Sirje Pakler, mob 55677256, e-mail: sirpak@gmail.com
Iluvõimlemise ALTA spordikool: II rühm (4-6.a.) teisipäev ja neljapäev 17.30 Larissa Melnikova, mob 56473901, larime.est@gmail.com
JOOGAPISIK Kundalini joogatund teisipäev 10.00 ja 19.00 Piret Haamer, mob 56645754, piret.haamer@gmail.com
JOOGAPISIK vanema-lapse joogatund esmapäev 10.00 Piret Haamer, mob 56645754, piret.haamer@gmail.com
Seltskonnatantsuklubi: hobitantsijate harjutustund teisipäev  19.00  Käthe Kobin, mob 5133038, kathe.kobin887@hotmail.com
Seltskonnatantsuklubi: hobitants III pühapäev 15.15 Käthe Kobin, mob 5133038, kathe.kobin887@hotmail.com
Seltskonnatantsuklubi: hobitants II pühapäev 17.00 Käthe Kobin, mob 5133038, kathe.kobin887@hotmail.com
Seltskonnatantsuklubi: hobitants I pühapäev  18.45 Käthe Kobin, mob 5133038, kathe.kobin887@hotmail.com
Seltskonnatantsuklubi: seltskonnatantsu algkursus neljapäev 18.40 Käthe Kobin, mob 5133038, kathe.kobin887@hotmail.com
Laagri Kristlik Kogudus: Pühapäevakool pühapäev 12.00 Tõnis Roosimaa, mob 57813756, info@laagrikogudus.ee
Wannamoisa segakoor kolmapäev 19.00 Anne Mari Hamburg, mob 56691096
Harrastusteater MÄNGUTEATER esmaspäev kell 19.00 Kersti Simon, mob 56909009
naisansambel PIHLAMARI kolmapäev 17.30 Sirje mob 56490960
Eakate tantsuline liikumine 60+ esmaspäev 11.00 Elju Vakkermann, tel 5272715
Plokkflöödi individuaalõpe aeg kokkuleppel Ingrid Novikova, mob 53465917, veskitammi@sauevald.ee
Laagri Emade Klubi 1 kord kuus reedeti Ingrid Novikova, mob 53465917, veskitammi@sauevald.ee
Ema ja Lapse Hommikuklubi 1 kord kuus reedeti Saue valla kultuurikeskus, tel 6796765, veskitammi@sauevald.ee

HUVIRINGI NIMETUS TOIMUMISAEG HIND REGISTREERIMINE

Harju JK Laagri 1-2 klass T,K,R 13:30-15:00 42 € Laagri Koolis. 
Alates 5.09

Harju JK Laagri 4-6 klass E: 15:15-16:45 / 
K, R 15:00-16:30 42 € Laagri Koolis. 

Alates 4.09

Harju JK Laagri 2010-11 Poisid P: 15:-16:00/ K: 
18:00-19:00 35 € Laagri Staadionil. 

Harju JK Laagri 2009 Poisid
P: 16:00-17:30 
T:17:15-18:45, 
N:17:15-18:45

47 € Laagri Staadionil. 

Harju JK Laagri 2008 Poisid
P: 16:00-17:30 
T:17:15-18:45, 
N:17:15-18:45

47 € Laagri Staadionil. 

Harju JK Laagri Tüdrukud T,N 16:00-17:30 35 € Laagri Staadionil. 
Alates 12.09

Harju JK 2007 E, K, R 18:30-20:00 47 € Laagri Staadionil. 
Harju JK 2006 E,K,R 17:00-18:30 47 € Laagri Staadionil. 

Harju JK 2005 T,N 18:45-20:15/ R: 
17:00-18:30 47 € Laagri Staadionil. 

Harju JK 2004 E,K,R 18:30-20:00 47 € Laagri Staadionil. 
Harju JK 2003 E,K,R 17:00-18:30 47 € Laagri Staadionil. 

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Ääsmäe Lasteaias

N: 16:00-16:30/16:30-
17:00 (2 erinevat 
gruppi vanuse järgi)

14 € Ääsmäe lasteaias ko-
hapeal. Alates 7.09

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Veskitammi 
Lasteaias:

N16:00-16:30/16:40-
17:10 
(2 erinevat gruppi 
vanuse järgi)

18 €
Veskitammi lasteaias 
kohapeal. Alates 
5.10

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Laagri Lasteaias:

T 16:00-16:30/ 16:35-
17:05/ 17:10-17:45 
(3 erinevat gruppi 
vanuse järgi)

18 € Laagri lasteaias ko-
hapeal. Alates 3.10

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Tuleviku Lasteaias: N16:30-17:00 18 €

Tuleviku lasteaias 
kohapeal. Alates 
5.10

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Nõlvaku Lasteaias:

R 16:30-17:00/17:00-
17:30 
(2 erinevat gruppi 
vanuse järgi)

18 €
Nõlvaku Lasteias 
kohapeal. Alates 
6.10

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud RAM Lasteaias: E:11:30-12:00 18 € Ram lasteaias ko-

hapeal. Alates 4.09
Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Piiri Lasteaias: T11:30-12:00 18 € Piiri lasteaias ko-

hapeal. Alates 5.09

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Kaseke Lasteaias

T15:15-15:45/16:00-
16:30 
(2 erinevat gruppi 
vanuse järgi)

18 €
Kasekese lasteaias 
kohapeal. Alates 
5.09

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Rännaku Lasteaias

N 15:40-16:10, 16:15-
16:45 
(2 erinevat gruppi 
vanuse järgi)

18 €
Rännaku lasteaias 
kohapeal. Alates 
6.09

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Lauliku Lasteaias

N 16:15-16:45, 16:50-
17:20 (2 erinevat 
gruppi vanuse järgi)

18 € Lauliku lasteaias ko-
hapeal. Alates 8.09

Harju JK Laagri jalgpalli 
treeningud Rabarüblik 
Lasteaias

N 16:00-16:30, 16:30-
17:00 (2 erinevat 
gruppi vanuse järgi)

18 €
Rabarübliku lasteias 
kohapeal. Alates 
7.09

Harju JK Laagri (meeste 
esindusvõistkond) E, K 20:00-21:30 Laagri staadionil. 

Harju JK Rahvaliiga 
(lapsevanemad ja harrastajad 
erinevas vanuses) 

E: 20:00-21:30 10 € Laagri staadionil. 

HUVIRINGI NIMETUS TOIMUMISAEG HIND REGISTREERIMINE
Sulgpallitreeningud lastele: (7-12) algajad E ja K  14:30-16:00 Kuutasu 40 €

kuuseklubi@kuuseklubi.ee, 
treeningtunnid algavad alates 4.09.2017

Sulgpallitreeningud lastele:  edasijõudnud E ja K  16:00-17:30 Kuutasu 40 €
Sulgpalli algõpetus harrastajatele täiskasvanutele E 17:30-19:00 7-8 €
Rümatreeningud (BodyFit) T ja N  19:30-20:30 5 €

Sulgpallitreeningud harrastajatele (ilma treenerita)
K 17:30-19:00; 19:00-20:30
R 19:00-20:30
P 16:00-17:30 17:30-19:00

Väljak alates 12 €

HUVIRINGI NIMETUS Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo
KERAAMIKARING esmaspäev (04.09) kell 19.00 5 € kord maiu.kivimae@gmail.com
JOOGA reede (01.09) kell 19.00 5 € kord kivimae.jakk@gmail.com

Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Mustkunsti huviring Esmaspäeviti. 16:00- 16:50 algajad, 
17:00 - 17:50  edasijõudnud 25 €/ kuu (4 h)

info@mustkunstiteater.ee
Alates 7. eluaastast, esimene tund 4.09

Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

Tantsuring HIP-HOP-MyDance Tantsuklubi /treener Ketlin/
VIA Fitness rühmatreeningusaal

Kõikidele huvilistele (1-3 klass) 
E,K: 14:15-15:15 30 €

Alates 04.09.2017  VIA Fitness 
rühmatreeningusaalis, Veskitammi 22. 
Laagri Kooliga ühes majas.

Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener 
Kristiina/Nõlvaku Lasteaed N:16:00-16:30 18 € Näidistund 28.09.17 (näidistund kõigile 

tasuta) Alustame 5.10.17 Nõlvaku LA saalis
Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener 
Kristiina/Tuleviku Lasteaed N: 17:00-17:30 18 € Näidistund 21.09.17 (näidistund kõigile 

tasuta) Alustame 5.10 Tuleviku LA saalis
Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener 
Kristiina/Piiri Lasteaed N: 15:15-15:45 18 € Alates 7.09.2017 Piiri Lasteaias

Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener Killu/
Lauliku Lasteaed E: 16:05-16:35 18 € Alates 4.09.2017 Lauliku Lasteaia saalis

Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener 
Merike/Veskitammi Lasteaed

E: 16:00-16:30 (3-4a.); 16:40-
17:10 (5-7a.); 17:30-18:00 (5-7a.) 18 € Alates 2.10.17 Veskitammi Lasteaias

Showtants 3-7 aastastele-MyDance Tantsuklubi-treener 
Ilona/Rännaku Lasteaed

T: 16:30-17:00 (3-4a.); 17:00-
18:00 (5-7a.) 18 € Alates 5.09.2017 Rännaku Lasteaias

HUVIRINGID Toimumisaeg Hind Registreerimisinfo

VANAMÕISA KERAAMIKA TÖÖTOAD    Esmaspäev ja teisipäev kell 18.30-20.30, 
esimene töötuba toimub 2.10

25 € kursus 
(kaks töötuba)

Juhendaja Kaja Tammsalu, 
kajatammsalu@gmail.com, 
tel 5101348

VANAMÕISA KERAAMIKA 
LASTEHOMMIKUD

Kaks korda kuus pühapäeviti kell 12.00-13.30, 
8.10 ja 22.10; 12.11 ja 26.11; 3.12 ja 17.12

15 € kursus 
(kaks töötuba)

Juhendaja Kaja Tammsalu, 
kajatammsalu@gmail.com, 
tel 5101348

PESAMUNADE MUUSIKARING, 0,5-3 
aastat

Tunnid algavad oktoobris, grupi täitumisel. 
Palun eelregisteerida: katrin@kodukyla.ee 10 € / kuu

Juhendaja Küllike Pajula, 
kpajula@hot.ee, tel 56917379

HATHA-JOOGA TUND Teisipäev kell 20.00, esimene tund toimub 3.10 7 € / tund, 
kuutasu 24 €

Juhendaja Anna Sarap, 
anna@dispak.ee tel. 55906155

MEMME-TAADI KLUBI (eakad, pensjonärid) Teisipäev (kaks korda kuus) Tasuta Esinaine Aino Kiirend, tel. 53809386
SELTSKONNATANTSU KURSUSED - 
REVAALIA TANTSUKOOL

Algajate kursus 13.09-1.11 kell 18.30-19.45 
Edasijõunute kursus 13.09-1.11 kell 19.45-21.00

70 € inimene / 
kursus

Juhendaja Helen Klandorf, 
helen@tkrevaalia.ee, tel 5109493

LATIN TANCE
Neljapäev kell 18.30-19.25 neiud, 19.30- 20.25 
algajad, 20.30- 22.00 esinejad, esimene 
töötuba 7.09.

1 kord nädalas 
neiud - 15eur
naised - 22eur

Juhendaja Evely Vaigur, 
latindancepanter@gmail.com
5175717

LC Laagri Kolmapäev (kord kuus) Info 
presidendilt Ain Lepasepp, kental.ain@gmail.com

LEO Club Laagri Kolmapäev (kord kuus) Info sekretärilt Sekretär Eleri Kaljuste, eleri_
kaljuste@hotmail.com tel. 5258150

LASTE LATIN-DANCE SOOLO 
TANTSUTUNNID

Neljapäev 18.30-19.25, 6-10. aastased, esimene 
tund 8.09 15 eur kuu

Juhendaja Evely Vaigur, 
latindancepanter@gmail.com, 
tel. 5175717

Avatud noortekeskus ja laste mängutuba Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev kell 15.00-
21.00 tasuta

JK Laagri HK-s mängib 45 noort 
vanuses 7-15, treeneriks on UEFA 
B-litsentsiga treener Andrus Mitt. 
Trennid toimuvad kolm korda nä-
dalas kooli staadionil ja vanuseti 
on mängijad jaotunud kolme vanu-
seklassi: 1.-2., 3.-5. ja 5.-8. klassid. 
Eesmärk on treenida, võistelda ja 
osaleda erinevatel turniiridel. On 
osaletud ka rahvusvahelistel tur-
niiridel ja suviti toimub linnalaager, 
mis on huvitav nii sportlikus kui 
meelelahutuslikus mõttes.

1.-2. klass - T, K, N 13.15-14.45. 
3.-5. klass - E kell 14.20-15.50, K 
kell 14.45-16.10, R kell 14.15-15.45. 
5.-8. klass - E kell 15.50-17.20, N 
kell 15.00-16.30, R kell 15.45-17.15. 
Info ja registreerumine:
Laagri huvialakool, tel 651 7635, 
taigur@laagrihuvialakool.ee. Tree-
ner Andrus Mitt, tel 5354 3886, 
AndrusMitt@hotmail.com.

Teine võimalus on jalgpallitree-
ninguis osaleda Harju JK Laagri 
all, mis alustab oma 8. hooaega. 
Kooliealisi noori jalgpallureid tree-
nib Harju JK Laagris pea 200 ning 
sama palju ka Saue valla lasteae-

dades. Alustatakse treenimist juba 
3-aastastest lastest ning hetkel on 
kõige vanemad 15-aastased noo-
red. 3-7-aastased lapsed treeni-
vad lasteaias kohapeal, suuremad 
Laagri kooli staadionil. Lisaks on 
võimalik mängida Harju JK Laag-
ri meeste esindusvõistkonnas või 
Harju JK Laagri rahvaliiga võist-
konnas, kus enamus mängijaid on 
treenivate laste vanemad.

Enamus treenereid on Harju JK 
Laagri esindusvõistkonna mängi-
jad ning kõik koolitatud Eesti Jalg-
palli Liidu poolt, omades UEFA 
kategooria sertifikatsiooni. Samuti 
on kaasatud kaks välismaa tree-
nerit Portugalist. Treenerid Saue 
vallas on: Lauri Nuuma, Kalmar 
Liiv, Indrek Nuuma, Jose Da Paz, 
Miguel Machado, Urmo Timusk, 
Rene Piiriselg ja Sander Reila.

Osaletakse Eesti noorte meist-
rivõistlustel, suur rõhk on ka 
noorsportlaste arendamisel, mit-
med poisid on saanud juba käia 
proovimas/testimas ka välismaa 
klubides.
Kontaktid ja trenniajad: 
www.harjujk.ee, info@harjujk.ee, 
tel 5690 7970

Laagris saab noor 
jalgpallihuviline valida 
kahe satsi vahel

Laagri kooli staadionil saab treenida 
nii Laagri huvialakooli meeskonnas kui 
Harju jalgpallikooli all.
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KULTUURIKALENDER SEPTEMBER - OKTOOBER
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID
1.09 
-5.10 Näitus „Nööbid läbi aja“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Sirje Liiv, Viia Gudelis, Saue valla 

kultuurikeskus tel 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee

14.09 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765,info.veskitammi@sauevald.ee

15.09
Valingu koduaia kontsert – Jaan Tätte ja Mehis 
Nurmetalu. Pilet 7 eurot, eakatele ja kuni 17-aastastele 
3 €

kell 18.30 avatakse väravad ja kohvik, kell 19.30 
algab kontsert Valingul Kontori 7 tagahoovis valinguaila@gmail.com

15.09 TEATER – „Kuidas ma koera sõin“, mängib Lauri 
Saatpalu

kell 19 Hüüru mõisas, pilet 15 eurot, pensionäridele 
12 eurot MTÜ Hüüru Külaselts tel 523 8261, info@huuru.ee

16.09 Kirbuturg kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õueala Marika Grünberg, Saue valla 
kultuurikeskus tel 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee

16.09 Ääsmäe kirsipargi istutustalgud kell 10-17 Ääsmäel MTÜ Ääsmäe külakogu
16.09 Koidu pargi ja mänguväljaku talgupäev kell 10 Koidu külas, kogunemine pargis Tormi Tabor, tel 5451 3000
17.09 Via Fitnessi avatud uste päev (Veskitammi 22, Laagri) Kõik treeningud tasuta, proovitrennid 11-16 Via Fitness www.viafitness.ee
21.09 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee

22.09 TEATER – N. Gogol „Hullumeelse päevik“, mängib 
Argo Aadli (Linnateater)

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
Piletid hinnaga 12/10 eurot eelmüügis Piletimaailmas 
ja kultuurikeskuses 

Saue valla kultuurikeskus tel 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee

22.09 PREP paarisuhtekoolitus, koolitajad Ena Soodla ja Märt 
Murrik kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses SA Väärtustades Elu, Saue 

vallavalitsus Ena Soodla ena.soodla@gmail.com

23.09 Saue valla tervisepäev – toitumisalased loengud, 
töötoad, terviseliikumine kell 11-18 Saue valla kultuurikeskuses Merike Kaarma, Rita Protten, Saue 

valla kultuurikeskus tel 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee

24.09 Jaan Teemandi 145. sünniaastapäeva tähistamine
kell 16.30 Jaan Teemandi mälestamine Teemandi 
pargi mälestuskivi juures, kell 17 kontsert „Mulle 
meeldib maa!“ – Marko Matvere ja Peep Raun

Saue vallavalitsus, Saue valla 
kultuurikeskus

Kontsert on tasuta, priipääsmeid saab 
kultuurikeskusest alates 11. septembrist. Tel 
679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee.

24.09 Saue valla Sügisjooks Laagri kooli staadionil ja 
ümbruses kell 11-14.00 Via Fitness, Harju JK Laagri, 

MyDance Tantsuklubi

28.09 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

29.09 KINO – MF „Kuues kord“ kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 4 
eurot, eakate ja õpilaste sooduspilet 3 eurot

Saue valla kultuurikeskus, MTÜ 
Vanamõisa küla, MTÜ Kinobuss tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

29.09 KINO – lastefilm „Salakaval Urfin ja tema puusõdurid“ kell 16 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 3 eurot, 
lastele ja eakatele 2 eurot

Saue valla kultuurikeskus, MTÜ 
Vanamõisa küla, MTÜ Kinobuss tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

30.09 PREP paarisuhtekoolitus, koolitajad Ena Soodla ja Märt 
Murrik kell 18-21 Saue valla kultuurikeskuses SA Väärtustades Elu, Saue 

vallavalitsus Ena Soodla ena.soodla@gmail.com

2.10 TEATER – Saue valla mänguteatri etendus Airee Payour-
Rives „Tüürimees“ kell 19 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla mänguteater, Saue valla 

kultuurikeskus tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

4.10 KONTSERT – Eva ja Villu Talsi kell 19 Saue valla kultuurikeskuses, piletid hinnaga 10 
eurot eelmüügis Piletimaailmas kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

5.10 Laagri OTT (otse tootjalt tarbijale) kell 17-20 Saue valla kultuurikeskuse pargiala Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

7.10 Vanamõisa sügislaat ja õunamahlasimman kell 11-17 Vanamõisa vabaõhukeskuses, töötab Triinu 
Schneideri õunamahlakombain MTÜ Vanamõisa küla

Et ei peaks mahlategemise järjekorras 
seisma, registreeri eelnevalt vabaohukeskus@
kodukyla.ee või tel 5750 2850

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
29.09 kell 11 ja 19

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES 22.09 kell 19

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
4.10 kell 19

EVA ja VILLU TALSI
KONTSERT

Piletid: 4/3 eur (õpilane, pensionär)
Piletid müügil 30 minutit 

enne seansi algust kohapeal.

Piletid: 10 eur.
Käsitsitrükis pileti saad osta kohapealt. 

Trükitud pileti PILETIMAAILMAST.

Piletid: 12 / 10 €. Käsitsitrükis pileti 
saad osta kohapealt.

Trükitud pileti PILETIMAAILMAST.

SAUE VALLA 
KULTUURIKESKUSES

29.09 kell 16

Pilet: 
2€ 

Piletid müügil 15 minutit enne seansi algust kohapeal.
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Tervisliku toitumise alused
• Luuakse seosed tervise, toitumise ja 
elustiili vahel;
• õpetatakse oma keha ja tervist teadli-
kumalt jälgima ning mõistma, kuidas toi-
tumise ja elustiili muutmise abil enneta-
da ja/või leevendada terviseprobleeme.

Meie soolestiku saladus ehk kellega 
me koos elame 
• Kuidas mõjutab söödud toit inimese 
aju?
• Kas depressiooni saab toitumisega 
mõjutada? Tujutõstvad ja tervislikud toi-
duvalikud.
 • Soolestiku bakterite koosluse kujune-
mine, kuidas need elu jooksul muutuvad 
ja kuidas saab seda toitumise ja eluviisi-
ga parandada.
• Mis on pre- ja probiootikumid, millis-
tes toitudes neid leidub?
• Helocobacter Pyloriga ja Candida al-
bicansiga.
• Kuidas toituda nii, et meie oleksime 
terved ja meie bakterid õnnelikud?

Südame-veresoonkonna tervis
• Räägime südame-veresoonkonna hai-
guste tekkimist mõjutavatest faktoritest. 
• Kuidas elustiili, toitumise ja lisandite 
abil on võimalik südame-veresoonkon-
na haiguste tekkimist ennetada ja tervist 
taastada? 

Laste toitumine ja tervis
• Milliseid toitaineid ja miks lapse orga-
nism vajab?
• Aedviljade olulisus laste menüüs.
• Kuidas innustada lapsi sööma rohkem aedvilju?

Regulaarne treenimine ja selle olulisus 
• Liikumissoovitused lastele, noorukitele, täis-
kasvanutele ja eakatele. 
• Toitumine ja liikumine – mida me mõistame re-
gulaarse treenimise all?

Lisaks loengutele toimuvad tervisepäeval 
ka toiduvalmistamise töötoad. Tasu eest saab 
mõõta kehakoostist, kolesterooli, veresuhkrut. 
Ülikooli Apteek viib läbi jalatalla diagnostikat 
ning jagab teavet ortopeediliste taldade kohta. 
Ostuvõimalusi pakuvad veel mitmed ettevõtted, 
kelle tootevalikuga on võimalik tutvuda ja soovi 
korral kaasa osta.

Saue muusikakoolis saab 1. oktoobril 
kell 14 kuulata Csaba Zoltán Marjani 
(löökpillid) ning Anneli Tohvri (klaver) 

kaunist pillimängu.
Pianist Anneli Tohver lõpetas Eesti muusi-

ka-ja teatriakadeemias klaveri eriala ja on end 
täiendanud magistrantuuris kammeransambli 
erialal. Ta on tegutsenud aastaid RO Estonia 
kontsertmeistrina, teinud koostööd ka Pärnu 
linnaorktestri ja Birgitta festivaliorkestriga. 
Tohver on kaasa teinud arvukates lavateostes, 
näiteks Mai Murdmaa balletis „Tuleingel”, Da-
vid Nixoni balletis „Kolm musketäri”, Toomas 
Eduri balletis „Modigliani”. Ta on ka armasta-
tud kammermuusik ning neli aastat tagasi asu-
tas koos flötist Jonathan Hendersoniga New 
Theatre Ensemble’i.

Csaba Zoltán Marjan on Ungaris sündinud 
muusik, kes oma muusikutee ukse avas 8-aas-
taselt klaverimänguõpingutega. Hiljem leidis 
ta tee hoopis löökpillideni. Õpingutel Soomes 
mängis ta Helsingi filharmooniaorkestris, Hel-
singi raadio sümfooniaorkestris ja Avanti! kam-
mermuusikaansamblis. Marjan on teinud koos-
tööd mitmete orkestritega Budapestis. Hetkel 
seob teda koostöö RO Estoniaga Tallinnas.

Muusikapäeva kontserdiprogramm toimub 
Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel juba 
viiendat aastat. Kontsertidel kõlab klassikat, 
džässi, pärimusmuusikat ning ka eksperimen-
taalseid helisid ja kontserdipaikadena on hõl-
matud nii traditsionaalne kui ka ebaharilik 
ruum.

Päeva sõlmib kokku traditsiooniline muusi-
kapreemiate tseremoonia Estonia kontserdi-
saalis, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kul-
tuurkapitali helikunsti sihtkapital premeerivad 
aasta jooksul silma paistnud muusikamaailma 
tegelasi. Galale on võimalik kaasa elada ETV 
otseülekande vahendusel algusega kell 19.

Lisainfo: www.muusikapaev.ee
Kuula!

Saue valla 
Tervisepäev
Saue valla Kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagri

Teele Teder 
Tervisliku toitumise alused. 

Tervise loomine läbi teadliku toitumise ja elustiili

Külli Holsting 
Soolestiku saladus

Sirli Kivisaar
  Südame ja veresoonkonna tervis

Margit Rannamets 
Laste toitumine ja tervis

Monica Lauri 
Regulaarne toitumine ja selle olulisus tervisele

Keha ja meele tunnid – Piret Haamer 
Lapse ja vanema mänguline jooga ning Kundalini jooga

Tervisemõõtmised kehaanalüüs, kolesterool, veresuhkur

Avatud lastetuba

Kohapeal võimalus osta kaasa tervist-toetavaid toiduaineid

Maitseelamusi pakub Kohvik Zeller 

Päeva lõpetab tervisekõnd Harku metsas
Eveli Kljujev

23.09.2017 11-18.00

TASUTA
Teist aastat korraldab näitetrupi näitleja ja 

produtsent Kersti Simon heategevuskam-
paania mõne Eesti ühiskonna kitsaskoha 

toetuseks. Eelmisel aastal toetati vähihaigeid 
lapsi ja sellel aastal läbi Leinatamme fondi Eesti 
meeste tervist.

„Käisin aasta alguses ühe nädala jooksul 
kahe mehe matustel, kes mõlemad liiga hilja 
arsti poole pöördusid ning ühe ja sama raske 
haiguse tõttu elule alla pidid vanduma,” räägib 
Kersti Simon. Samal nädalal tuli mitu meeste 
surmateadet läbi meedia. „Eesti meditsiinis on 
võimekust, aga see ei saa aidata, kui mehed ei 
lähe arsti juurde, sest ema kasvatas nii, et „me-
hed ei kurda”. Me proovime oma heategevus-

liku etendusega natukene muuta ühiskonda,” 
selgitab Kersti.

Iga etenduse külastaja annab oma panusega 
selleks suurema võimaluse. Osa annetusest lä-
heb „Mehe tegu 2017“ õnnestumiseks. See on 
tunnustusüritus meestele, kes oma elustiilis on 
teinud märkimisväärse muudatuse tervislikuma 
elu suunas. Ülejäänud summaga saadetakse isa-
depäeval ühe Eesti kooli gümnaasiumi õpilaste 
isad PSA analüüsi andma.

Iga etenduse külastaja saab lisaks hea eten-
duse nautimisele rinnalipsu, päris golfipalli ja 
isikliku tänukirja koos kutsega kontrollida oma 
tervist. Etendusejärgselt on kõikidel võimalik 
näitlejatega vestelda.

Saue valla mänguteater annab 
5. sünnipäeva puhul heategevusliku 
etenduse meeste tervise toetuseks

Tervisepäev õpetab tegema paremaid valikuid 

Muusikapäev toob Saue linna pillivirtuoosid

Etendatakse vaatajate tunnustuse saanud teatritükki 
„Tüürimees”, kogu piletitulu läheb Leinatamme fondile, 
mis keskendub meeste tervise hoidmisele.

Saue vallas toimub esmakordselt 23. septembril tervisepäev. 

1. oktoobril tehakse kummardus muusikale – mitmel pool 
maailmas tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva. 
Selle puhul rullub üle Eesti lahti enam kui saja kontserdiga 
muusikapäeva kontserdiprogramm, kõik sündmused on 
huvilistele tasuta.

Pühapäeval, 24. septembril kell 17 
Saue valla kultuurikeskuses

MARKO MATVERE 
JA PEEP RAUN

MULLE MEELDIB MAA!
LAULUD AJAST, 

MIL LAEVAD OLID PUUST 
JA MEHED OLID RAUAST

Jaan Teemandi sünniaastapäevale 
pühendatud kontsert on TASUTA

Priipääsmed kultuurikeskusest
alates 11. septembrist

15. septembril, kell 19.00 Hüüru mõisas
Pileteid müügil Piletilevis ja Hüüru mõisas 
kohapeal. Hind 15 € ja pensionäridele 12 €.
Kontakt: info@huuru.ee, tel. 52 38 261
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      Spordiklubi Via Fitness Laagris 
   läbib uuenduskuuri – tipptasemel
seadmed, uuenenud sisekujundus!

             Meil nüüd täiesti uued viimase põlvkonna 
    preemium klassi kardio- ja jõusaaliseadmed maailma
   ühelt tuntumalt seadmete tootjalt Life Fitness. See on
uus tase treeningelamuse osas võrreldes meie endiste
seadmetega ja meile teadaolevalt ei ole selliseid 
seadmeid ka üheski teises Eesti spordiklubis.

OLED OODATUD 
AVATUD USTE PÄEVALE
17. septembril algusega kell 11:00 

 Sellel päeval kõik treeningud

TASUTA 
       *liitumine 0€  *kõik klubikaardid -20%
     *jõusaalis juhendavad personaaltreenerid

              11:00 BODYFIT   11:35 HIIT    12:10 BODYART

       12:45 BARRE  13:20 ZUMBA  13:55 PUMPMIX 

14:30 KÕHT-SELG-TUHAR   15:05 POKS

www.viafitness.ee
info@viafitness.ee:
Veskitammi tee 22, Laagri

Andres Laisk, Saue vallavanem 

Vali koduvalla jätkuv areng 
Nendel valimistel on su valik lihtne. Kui oled rahul sellega, kuidas Saue valda 
on  juhitud, aita omadel jätkata.    Meie meeskonnal on välja pakkuda kaheksa aastat 
kaptenivastutust, arenguvisioon ning teotahe. Teeme koos Saue valla suureks, nii  na-
gu meie seda algusest peale oleme kavandanud.   Laagrist Saue linna kaudu Turbani ja 
Vatslast Ääsmäe kaudu Kernuni.  Meie veendumus sellest, mida järgneval neljal aastal 
ära teha saaks, on kirjas www.koostoo.ee.  

ÄÄSMÄE KOOLIS  25. septembril kell 18:30  
SAUE LINNA NOORTEKESKUSES 27. septembril kell 19:00  
LAAGRI KULTUURIKESKUSES 28. septembril kell 18:30 

Harju Maavalitsus koostöös Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskusega (HEAK) korraldab 

 
INFOPÄEVA  

KOHALIKU OMAALGATUSE 
PROGRAMMIST (KOP)   

TOETUSE TAOTLEJATELE 
 

15. septembril 2017 kell 11–14.30  
Omavalitsusmajas (Sirge 2) Tallinnas 

 
Tutvustatakse nõudeid  

taotlejatele, taotlusele ning aruandlusele.  
 

Taotluse esitamise tähtaeg 2.10. 2017 kell 16.30 
 

Infopäev on tasuta.  
Eelregistreerimine HEAKi kodulehel www.heak.ee  

Lisainfo: Külli Vollmer,  
e-post kylli@heak.ee, tel 656 6522 

             
 

Laadal müügil käsitöö, istikud, sügisesed aiasaadused ja palju muud. Ootame kauplema 
talu- ja mahekaubaga, käsitööga ja kirbuturu alale sellega, mis kodus üle jäänud. Kauplejate 

registreerimine müügipindadele kuni 26.09 www.vanamõisalaadad.ee
TULE OSTMA JA MÜÜMA!      Pilet 2 € www.vabaõhukeskus.ee

1 L MAHLA PRESSIMINE MAKSAB 0.30 SENTI JA 3 L PRESSIMINE, 
KUUMUTAMINE JA PAKENDAMINE 3 €

NB! Sordid martsipan ja valge klaar ei sobi 
mahla tegemiseks! REGISTREERI järjekorda 

vabaohukeskus@kodukyla.ee

100 KG ÕUNU 50 L MAHLA 20 MINUTIGA

7. OKTOOBER  ALGUSEGA KELL 11:00
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Vanamõisa sügislaat
õunamahlasimman&

NELJAPÄEVITI
19.30-20.25 algajad
20.30-22.00 esinejad

Vanamõisa Seltsimajas
Lisainfo 5175717
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Alanud on laste vastuvõtt sügisel 
alustavatesse arendusringidesse

eelkool 6-7a lastele Saue 
Noortekeskuses
inglise keele ring 7-9a 
lastele Saue Noortekeskuses
lastehommikud 4-7a 
lastele Jõgisoo seltsimajas

Lisainfo: www.mangukool.ee 
või tel. 5120730

Fotojaht või peojuht laste 
sünnipäevale.

Kaasame valla kogukonnad 
valla arengu ja eelarve 
planeerimisse

Jätkame külaseltside 
tegevuse rahalist toetamist

Suurendame küla- ja 
asumivanemate osalust 
valla otsuste tegemisel

PERE OSTAB KRUNDI KUHU 
EHITADAVÄIKSEM MAJA. 
HIND KUNI 10 000 EUR.

Espar. Tel. 5177606
espar@zumiseb.ee

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

SOOVIME OSTA MAJA SAUE 
LINNAS/LÄHI ÜMBRUSES 

KUHU RAJADA OMA KODU. 
Võib vajada remonti. Ühendust 

saab telefonil 53030770 või 
e-maili teel kairi.erik@gmail.com

Sauel tegutsev ettevõtte 
võtab tööle

LAO ABITÖÖLISE
Kelle ülesandeks on:

Toodete etiketistamine
Toodete pakkimine (riided)

 
Töökoormus on osaline ja tööaeg 
libiseva graafiku alusel. Töötasu 

tükitöö alusel 4-5 eur tunnis
 Töö sobib hästi noorele ja 

hakkajale kooliõpilasele
Töös hindame kiirust ja korrektsust.

 
Teata oma kandideerimissoovist 

e-mailile info@jivsport.com

ARHITEKT. 
ERAMAJA PROJEKTID, 

ka tagantjärele, 
rekonstrueerimine, juurdeehitus. 

Hind oleneb maja suurusest, 
keerukusest, abihoonetest: 
1000-1400€. Tel 58319789 

 aare.keel@gmail.com

Otsin LAPSEHOIDJAT 2,5a 
rahuliku loomuga poisile 
paariks õhtuks nädalas 
ning haiguspäevadeks 

lastehoiust. Tel 5201610  

AS METSAKÜLA PIIM 
MÜÜB SÕNNIKUT.
Hind 6,00 eurot/tonn + 

käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.

Tellimine: 6049826, 56483533

 KOMPLEKTEERIJALE 
(MEESTERAHVALE)

Lisainfo telefonil 5123540

AS M.V.Wool 
pakub tööd

Ehitusluba. Kasutusluba. 
Projekteerimine. 

Ehitise audit. Hoonete 
seadustamine. 5220023, 

Mikk. Täname kliente, keda 
oleme saanud aidata.

ÕMBLUSFIRMA OTSIB 
TRAGISID ÕMBLEJAID 

KEILASSE.  
KONTAKT TEL 53570025
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
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
KODUVISIIDID

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

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

HAUAKIVID JA 
KIVITÖÖD
www.meiekivi.ee  

tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

HISPAANIA KEEL
Kutsume Teid hispaania keele 

kursustele reedeti Saue 
Noortekeskuse ruumides. 

Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

PAKUN MURUNIITMISE JA 
TRIMMERDAMISE TEENUST. 

SOOVI KORRAL TEEN KA TEISI 
TÖID (NT LEHEKORISTUS).  

OLEN ABIKS KÕIGES.
HELISTA JA KÜSI LISA 

55 660 790

MUTIPÜÜK
Tel 545 77 971
www.mutt.ee

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 
667 3785 või 5343 5337, Kristi Aasa.

Saku Selveri sõbralikus peres saavad tööd

Pääsküla Selveri sõbralikus peres saavad tööd

TEENINDAJAD
PUHASTUSTEENINDAJA

TEENINDAJAD
TEENINDUSJUHT

PAGAR
PUHASTUSTEENINDAJA

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt 
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast 

märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, 
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 50 kauplust üle Eesti. Meil töötab

täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Saue Production OÜ kuulub Solina Group’i. 
Solina on rahvusvaheline toiduainetööstuse 
grupp, mis toodab maitseainesegusid. Meil 
on 11 tehast Euroopas; müük on esindatud 
75 riigis; käive küündib 320 miljoni euroni.
Solina creates solutions for tomorrow’s food

Otsime Sauel asuvasse maitseainete 
tehasesse kiireid ja täpseid

TOOTMIS- JA LAOTÖÖLISI
Sinu peamisteks tööülesanneteks on maitseainesegude 
komplekteerimine, ladustamine, pakendamine, maitseainesegude 
segamine ja nende teisaldamine.

Töö sobib Sinule, kui oled:
• heas füüsilises vormis (töö eeldab kuni 25 kg raskuste tõstmist)
• valmis õppima ja omandama uusi teadmisi
• töökas, iseseisev ning täpne ja omad vastutustunnet

Pakume Sulle:
• tulemusliku töö eest tasu 1300 eurot (bruto)
• erinevaid ettevõtte soodustusi (sh spordikompensatsioon ja 

toitlustamine tööl)
• tasuta transporti Tallinnast, hommikul tööle ja õhtul koju (muudel 

aegadel saab liikuda ühistranspordiga)

Töökoht asub Sauel. Töötamine toimub kahes vahetuses 
E-R 07:00-15:05 ja 15:00-23:00

Palun saada oma CV e-posti aadressile: personal@solina-group.ee

MÜÜA HALJASTUSMULD, 
LIIV JA KILLUSTIK 

Toome kauba ise kohale  
Kopp-laaduri teenus

info@kalsep.ee     tel. 53460382


