Laagri, Ääsmäe,
Nissi ja Kernu
kooli ning Saue
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Saue valla
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Fotod: Rando Mere

Saue telestuudio töötab
piirideta maailmas
Kui lugu lühidalt kokku võtta:
vabariigi valitsus kehtestas eriolukorra,
automudelitega sõita enam ei saanud ja
MTÜ HOBIzone Spordiklubi tegi oma
ruumidesse telestuudio.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

„H

obizone, nagu
teisedki klubid,
läks teatud mõttes nagu sunnitud puhkusele.
Samas oli minul hullult hea
meel näha, et paljud spordiklubid jätkasid tegevust
online-treeningutega - kas
siis tasulistena või tasuta või
kuidas iganes. Tehnikaspordi juures on aga selline natuke komplitseeritud aspekt,
et vahendid on tehtud väga
spetsiifilistes
tingimustes
kasutamiseks,“ selgitab klubi eestvedaja Rando Mere, et
mudelauto ja drooniga toas
ringi ju ei kihuta.
Seepärast langetaski klubi otsuse mitte midagi poolikult teha - ringe mingilgi
moel – ja alustas suvepausi
varem, kuid alustab seetõttu
ka sügisel ringidega varem.
Ruumidele Saue linnas
Pärnasalu 31 leiti koos ettevõttega FunTIME uus kasutus.
Leho Valmas FunTIME´st arvab, et televisiooni
on siiani peetud käega katsutamatuks, kättesaamatuks
suuruseks.
„Tegelikult aga me teemegi siin televisiooni. Mitte
Tallinna kesklinnas, vaid see
ongi Sauel, siinsamas päriselt olemas. See, mida me
siin teeme, kuidas see ruum
on ettevalmistatud – me saame siit teha videoülekandeid,
telesaateid, mille teemad on
erinevad,“ kirjeldab Leho.
Saue stuudios on aset
leidnud diskod online´s,
kontserdid, meigikoolitused,
spordiülekanded, noortele
suunatud meediakoolitused.
„Suur väärtus on, et me
oleme Sauel, kuid me ei ole

piiratud. Kui Kanal2, TV3,
ERR-i näeb Eesti inimene,
siis meid on vaadatud nii
Mehhikost kui Itaaliast. Meil
geograafilist piiri ees ei ole
ja me saame ülekandeid teha
vaat et kvaliteetsemaltki kui
täna teles,“ tutvustab Leho
videoülekande võimalusi.
Kuidas protsess käib?
Võtame näiteks püsimeigikoolituse, mis on olemuslikult tätoveering. Klassikalisel koolitusel tulevad
inimesed ühte ruumi kokku.
Globaalse erikorra tõttu seda
loomulikult teha ei saanud ja
nii otsustas koolitaja online-koolituse kasuks.
„Meie poolt selles ülekandes on kogu tehniline lahendus alates külalislahkusest,
et inimestel on siin mugav
olla, stuudiokujundusest, inventarist, kaameratest režiini,“ tutvustab Rando, mida
stuudio pakub.
Püsimeigi koolitaja on
näiteks maailmas top kolme
hulgas ja tohutult populaarne, mis tähendab, et Saue
stuudios ei aeta vaid külaasja, mis on ju ka tegelikkuses
tore, vaid toodetakse ülekandeid maailmatasemel. Just
nimelt populaarsuse tõttu on
järgmised püsimeigi koolitused muuhulgas tõlgitud kolme keelde.
Eesti
korvpalliliidu
e-spordi liiga meistrivõistluste ülekanded, Getter Jaani
ja Marek Sadama kontsert,
koolitused ja konverentsid,
diskod – maailm, millest
saade toota, on pea piirideta.
Kui rääkida stuudiokontserdi või disko eripärast, siis
n-ö lärmi ei ole. Stuudios on
pea haudvaikus, muusika läheb eetrisse telesaatena.
Kuigi võiks mõelda, et

AcademyS rahvusvaheline online-koolitus püsimeigi tegemiseks.

Getter Jaani andis Hobizones heategevusliku
kontserti pere toetuseks, kes kaotas põlengus
oma kodu. All vasakul Rando Mere.

Korvpalli e-spordiliiga režissöör Kristjan Saar
tööhoos.

Online-videodisko põlengus kodu kaotanud pere toetuseks. Diskor
on Leho Valmas.

eestlase loomusele online-disko ehk ei sobi, kummutavad Leho ja Rando selle
arvamuse: „Meile on saadetud pilte ja videoid, kuidas
kodudes tantsiti, pidutseti,“
oli tagasiside meeste meelest
vägagi positiivne.
Koolituse või konverentsi
korraldamine ülekandena
ei sea piire ei ajas ega ruumis

Saue linna ettevõtjad Rando
ja Leho on videoülekandeid
tegelikult teinud aastaid,
kuid mitte HOBIzone ruumides. Ja kuivõrd Hobizone
ringid on alati suvepuhkusel
olnud, sest klubi eelistab ikkagi seda, et noored on suvel
õues, arvab Rando, et pigem
on Saue stuudio ka sügisel
ühel või teisel kujul püsiv.
Ta usub, et nad leiavad
võimaluse teha mitut asja

üksteisega kooskõlas.
Näiteks konverents arstidele on planeeritud oktoobri
lõppu, on esinejad, müüakse
pileteid. Tänu videoülekandele saab konverentsist osa
võtta rohkem inimesi, kui
neid mahuks ükskõik millisesse saali.
„Siin kaovad piirid eest
ära. Kui muidu mahuks saali
300, nüüd koroonatingimustest 150 inimest, siis neis tingimustes pole probleemi ka
300 000 osalejaga, “ pakub
videoülekanne Leho meelest
hoomamatuid võimalusi.
Töö ei käi ainult stuudios.
Mehed on teinud videoülekande abipolitseinike galalt
lennusadamas,
üritustelt
lauluväljakul, kunstimuuseumist, Mustpeade Majast.
Saue valla elanikel oli aasta
alguses videoülekande vahendusel võimalik osa saada
meie sporditähtede tunnustamisest Kernu mõisas.

Mudelite ning
droonide
võistlus- ja
treeningkeskus Saue
HOBIzone
HOBIzone Spordiklubi MTÜ
eesmärk on automudeli- ja
droonispordi kandepinna
laiendamine ning nende
alade arendamine Eestis.
Pärnasalu 31 II korrus,
Saue linn (sissepääs Tule
tänava poolt)
Ringid (mudeliring,
drooniring), koolitused
(lendamise baaskoolitus,
kauni aerovideo filmimise
koolitus, montaažikoolitus,
automudeli koolitus),
sünnipäevad lastele,
üritused täiskasvanutele.
Aasta lõpuni on kõikidel
võimalik Saue stuudios
üles võetud Sisuakadeemia
koolituste sarjas tasuta
õppida videoloome põhitõdesid: sisuakadeemia.
television.ee.

Televisoon.ee platvorm
Televisoon.ee veebiportaal
võimaldab põhimõtteliselt
pea igaühel teha endale oma
online-kanali. Kui vedada
paralleele Youtube´ga, on
vahe selles, et televisioon.
ee võimaldab inimesel endal
müüa pileteid, koguda annetusi. Aprillikuus külastas
platvormi enam kui 100 000
vaatajat 150 riigist.
Rando jaoks oli põhjus,
miks ta hakkas online-ülekandeid tegema see, et tema
meelest me ei pea olema
geograafiliselt piiratud.
„Miks peaks Mustla inimesel olema kehvem juurepääs näiteks Oleg Pissarenko kontserdile kui Tallinna
inimesel? Või miks tal peaks
olema kehvem võimalus esineda?“ esitab ta lõpetuseks
retoorilise küsimuse.

• Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3
„Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise
kord“ muutmine
• Haiba Lastekodu põhimäärus

• Saue valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

• Saue valla 2020. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku
enampakkumise korras
• Aktsiaselts KOVEK aktsiate omandamine

• Saue valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2018-2029 muutmine
• Arvamuse andmine Wastedirect OÜ keskkonnaloa taotluse kohta

• Arvamuse andmine Vatsla II uuringuruumi
geoloogilise uuringuloa taotluse kohta
INFO

• Saue Vallavalitsuse IT halduse ja infoturbe
audit lõpparuanne 2020
Saue Vallavolikogu istung toimub 29. juunil
kell 14. Toimumise asukoht on täpsustamisel.
Lisainfo sauevald.ee/vallavolikogu-kontaktid.

Lehetu
Külaseltsi
pop-up telgid

DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Saue Vallavalitsus kehtestas
03.06.2020. aasta korraldusega nr 614 Laagri alevikus
Koru põik 12 ja 14 kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu
eesmärgiga muuta kehtiva
detailplaneeringuga
ette
nähtud ehitustingimusi, st
suurendada elamukruntidel
olemasolevat hoonestusala
ja hoonealust pinda, hoonete
arvu krundil ning muuta arhitektuurilisi tingimusi.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata
Koru põik 12 ja 14 kinnistutele ehitusõigus üksikelamute
ja abihoonete püstitamiseks
hoonealuse pinnaga kuni 400
m² ning täisehitusprotsendiga kuni 25%. Planeeritavate
hoonete katuse kaldeks määratakse 0-35˚.
Planeeritav maa-ala asub
Laagri alevikus Instituudi tee
ja Juuliku-Tabasalu tee vahelisel alal.
Kinnistud piirnevad Koru
põik tänavaga ja Veskimöldre
elamurajooniga. Olemasolev
hoonestus alal puudub. Planeeritava maa-ala suurus on
ca 0,32 ha.
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt:
telefon 654 1157, e-post maili.
metsaots@sauevald.ee.
DETAILPLANEERINGUTE
ALGATAMISE
KEHTETUKS
TUNNISTAMINE
Saue Vallavalitsuse 3.06.2020
korraldusega nr 615 lõpetati Annialevi katastriüksusel

(tunnus 51802:003:0551) detailplaneeringu koostamine
ning tunnistati kehtetuks
Nissi Vallavalitsuse 14. märtsi
2016. aasta korraldus nr 83
„Annialevi detailplaneeringu
koostamise algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine“.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli moodustada viis krunti ühepereelamute ehitamiseks.
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulik: telefon
5453 6167, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.
Saue
Vallavalitsuse
3.06.2020 korraldusega nr
616 lõpetati Rallipargi detailplaneeringu koostamine ning
tunnistati kehtetuks Kernu
Vallavalitsuse 6. novembril
2017 algatatud korraldus nr
338 „Rallipargi detailplaneeringu koostamise algatamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine“.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli katastriüksuste liitmine ja hoonestusalade määramine.
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulik: telefon
5453 6167, e-post kaili.tuulik@sauevald.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS
Vatsla tee 14 Vatsla külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteeri-

mistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Vatsla
külas Vatsla tee 14 kinnistul (72701:001:1869; 1450m²;
100% elamumaa).
Taotleja soovib vähendada lubatud katusekallet
kuni 10% ulatuses (20…45⁰),
võrreldes Vatsla küla Vatsla
tee L2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus 30…45⁰ sätestatuga (kehtestatud Saue
Vallavalitsuse 30. augusti
2016. aasta korraldusega nr
604).
Arvamused esitada hiljemalt 04.07.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni
projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679
0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee.
Pääsukese tee 8 Alliku külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Alliku
külas Pääsukese tee 8 kinnistul (72701:001:0516; 2007m²;
100% elamumaa).
Taotleja soovib suurendada hoonestusala kuni 6,2%
ulatuses kirdesuunal ja suurendada lubatud ehitisealust
pinda kuni 10%, võrreldes
Alliku küla Pääsukese kinnistu detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue
Vallavolikogu 30. juuni 2005.
aasta otsusega nr 059).
Arvamused esitada hiljemalt 04.07.2020 Saue Val-

tud menetlusena Haiba külas
Lüpsifarmi (29701:006:1230,
49790m², 100% tootmismaa)
ja Riisipere 4b kinnistutel
(72601:001:1027,
28695m²,
100% tootmismaa).
Taotleja soovib rajada
robotlauda veistele ja vedelsõnnikumahuti Lüpsifarmi kinnistule ning silohoidla
Riisipere 4b kinnistule. Kinnistutel on ühtne tootmistegevus ja üks omanik.
Arvamused esitada hiljemalt 04.07.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni
projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679
0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee.

lavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni
projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679
0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee.
Karutiigi tn 16 Alliku külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Alliku
külas Karutiigi tn 16 kinnistul
(72701:002:0587; 1713m²; elamumaa 100%).
Taotleja soovib suurendada hoonestusala kuni 10%
ulatuses edelasuunal ning
suurendada lubatud ehitisealust ja brutopinda kuni 10%
ning suurimat lubatud katusekallet 5⁰ võrra, võrreldes
Alliku küla Karutiigi kinnistu
detailplaneeringus sätestatuga (kehtestatud Saue Vallavolikogu 24. aprilli 2003.
aasta otsusega nr 021).
Arvamused esitada hiljemalt 04.07.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni
projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679
0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee
Lüpsifarmi ja Riisipere 4b
Haiba külas
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks ava-

Hakka vahetuspereks!

Lehetu Külaseltsi peotelkidel, mida
palju kasutati, sai aeg läbi ja seltsi
juhatus kirjutas 2019. aasta KOP-i
sügisvooru projekti „Lehetu Külaseltsi
pop up telgid“, mis sai positiivse
vastuse.
Kuna talvel telke vaja ei ole, otsustasime need
soetada kevadel. Et üleilmse koroonakriisi tõttu oli kaubavahetus aeglustunud, saime telgid
koos lisatarvikutega plaanitud aprilli asemel
kätte juunikuus.
Nüüd on Lehetu Külaseltsi käsutuses kaks
pop up telki mõõdus 4 x 8 meetrit. Telkide jalgadele on lisaraskused ning kahe telgi ühendamiseks klambrid ja vihmavee rennid.
Kui on soovi telke koos lisatarvikutega rentida, palun sellest teada anda Lehetu külakeskuse perenaisele, Elvi Urgasele: e-mail valjaotsatalu@gmail.com.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
OLVIA LAUR

Foto on illustratiivne.

Saue valla ametlikud teated

Igal aastal saabub maailma
eri paigust Eestisse õppima
mitukümmend 14-18-aastast
noort, kes veedavad õppeaasta
Eesti peredes elades.
YFU

S

ügisel alustab Eestis
vahetusaastat üle 40
õpilase maailma eri
paigust. Nad kõik leiavad
endale kodu Eesti peredes ja käivad kohalikus
koolis. Hetkel ootab veel
26 õpilast endale vahetusperet.
Vahetuspere kogemus
on Saue vallas olemas,
ühes peres elas tütarlaps
Saksamaale, kelle koroonaviirus sundis kevadel
enne vahetusaasta lõppu
koju tagasi pöörduma.
Miks hakata vahetuspereks?
Vahetusõpilase võtmise põhjus võib olla huvi
teiste kultuuride vastu,
soov avardada enda ja
laste maailmapilti või
lisada vürtsi pere argipäeva. Kindlasti annab
vahetusõpilase võtmine
võimaluse praktiseerida
võõrkeelt. Vahetusperena
muutuvad pere traditsioo-

nid ja pühad tähendusrikkamaks ning vahetuspereks olemine aitab näha
peret ja Eestimaad läbi
kellegi teise silmade. Iga
pere saab ise valida sobiva vahetuslapse.
Kes sobib vahetuspereks?
Vahetuspereks hakkamise tingimus on teie pere
motivatsioon. Sisuliselt
on see teisest kultuuriruumist pärit teismelise
kasvatamine, kes alguses
ei oska keelt ega tunne
Eesti kombeid. Siiski
muudab see kooskasvamise kogemus terve pere
ühtsemaks ja avatumaks
ning need toredad mälestused ja argipäeva naljakad juhtumised jäävad
meelde kogu eluks.
Vahetuspere ei koosne
vaid emast-isast-pojasttütrest, vaid vahetusõpilasele võib kodu pakkuda ka üksikvanem või
näiteks vanemad, kelle
lapsed on juba suureks

Kirsimäe tn 13 Laagri alevikus
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Laagri alevikus Kirsimäe tn 13
kinnistul
(72601:001:0548,
1579m², 100% elamumaa).
Taotleja soovib kinnistule rajada üksikelamu.
Arvamused esitada hiljemalt 04.07.2020 Saue Vallavalitsusse (Tule tn 7, 76505
Saue linn; info@sauevald.
ee).
Lähemat informatsiooni
projekteerimistingimuste
kohta saab vallaarhitekt Urmas Elmikult telefonil 679
0191, e-post urmas.elmik@
sauevald.ee.

kasvanud ja välja kolinud. Saabuvale õpilasele
on vaja tagada soe toit ja
head tingimused koolitööde tegemiseks. Keeleoskus ei ole oluline,
sest vahetusõpilased hakkavad Eesti keeles vabalt
suhtlema tavaliselt umbes
poole aastaga, mõned ka
varem. Vahetusperel ja
-õpilasel on YFU-st tugiisik, kes on alati nõu ja
jõuga toeks.

Mida
vahetuspereks
olemine annab?
Vahetuslapse
kasvatamine annab täiesti uue
hingamise, laiendab silmaringi ja avardab maailmavaadet. Pered kasvavad tihti vahetuslastega
kokku, lähedaseks jäädakse ka vahetusaasta
lõppedes. Igal aastal otsustab paar õpilast pärast
vahetusaastat iseseisvalt
Eestisse tagasi tulla, et
siin edasi õppida.
Kindlasti annab vahetuspereks
olemine
julgust juurde peredele,
kelle endagi laps soovib
välismaale õppima minna. Aasta vältel nähakse
lähedalt YFU süsteemi
toimimist, mis annab
suurepärase
ülevaate,
mida vahetusaasta endaga kaasa toob.
Kui tunned, et soovid

Foto: yfu

Saue
Vallavolikogu
29. juuni istungi
päevakorra
projekt 17.06.2020
seisuga

Autor: telgirent.ee
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Youth for Understanding
YFU ehk Youth for Understanding (noortega parema ja
mõistvama maailma suunas - organisatsiooni olemusest
lähtuv vaba tõlge) pakub noortele võimalust turvaliselt
välismaale õppima minna, et avardada silmaringi,
saavutada iseseisvus ja kogeda teisi kultuure.
75-aastane rahvusvaheline õppeprogramm on mõeldud
14-18-aastastele õpilastele, Eestis on YFU juba 28 aastat.
Järgmisel õppeaastal Eestis kooliteed alustavad
vahetusõpilased: yfu.ee/vahetuspere/vali-uuspereliige/.
Kui vajad abi õpilase valikul, soorita test, et leida
perre just see kõige õigem pereliige: https://bit.ly/
vahetuspereTEST.

olla noorele inimesele
just see, kes annab talle
kodust kaugel olles turvatunde, kes avab talle
kodu ja südame, kes aitab
tal hakkama saada täiesti
uues kultuuris ja keeles
ning kes võtab ta oma
pere liikmeks, siis võta
ühendust YFU sissetu-

levate õpilaste programmijuhi Diina Tuulikuga
e-posti aadressil diina@
yfu.ee.
Rohkem infot vahetuspereks
hakkamise
ja vahetusaastale mineku kohta loe YFU Eesti
MTÜ kodulehelt www.
yfu.ee.

Ragn-Sells muutis 1. juunist konteinerite
rendi- ja müügihindu soodsamaks
AS Ragn-Sells muutis 1. juunist jäätmekonteinerite rendi- ja müügihindu.
Hinnakiri on leitav ka ettevõtte kodulehelt aadressil https://www.ragnsells.ee/
hinnakiri.

A

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

S Ragn-Sells alustas
korraldatud jäätmeveo raames olme-

tes 1. aprillist 2021, sinnani
osutab neis piirkondades
teenust MTÜ Jäätmehalduskeskus tänaste hindadega.
Saue valla elanikule on
oluline teada, et 1. maist on
jäätmekonteineri rent tasuline, varasemal lepinguperioodil konteineri rendi eest
tasuma ei pidanud.
Rendikonteinerist
on
võimalik loobuda ja enda-

le isiklik soetada - osta see
ehituspoest või jäätmevedajalt.
Mahutite paigaldamine,
äratoomine ja vahetamine
on ühinemiseelses Saue linnas ja vallas tasuta kuni 31.
oktoobrini 2020 (ühinemiseelses Nissi ja Kernu vallas kuni 30.09.2021). Seejärel rakendub hind vastavalt
hinnakirjale.
Kui Ragn-Sellsi rendi-
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jäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete
ja suurjäätmete veoteenuse
osutamist Saue vallas 1.
mail 2020.
Uued jäätmeveo teenustasud hakkasid ühinemiseelse Saue valla ja Saue
linna territooriumil kehtima 1. maist 2020.
Ühinemiseelse Kernu ja
Nissi valla territooriumil
hakkavad need kehtima ala-

3

konteinerist loobuda või
see näiteks väiksema vastu
välja vahetada, sest prügi sorteerides selle kogus
väheneb, tuleb teada, et lisandub konteineri tühjendamise ja pesemise tasu. Kui
te aga konteineri ise olete
tühjendanud, näiteks poest
ostetusse, ja vana konteineri puhtaks pesnud, siis neid
kulutusi ei ole.

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Saue vallas
Jäätmeliik

Graafikujärgne
tühjendus

Mahuti tüüp

jäätmekott kuni 150L 1,60 €

80L konteiner

0,85 €

120L konteiner

1,27 €

140L konteiner

1,49 €

240L konteiner

2,54 €

370L konteiner

3,92 €

600L konteiner

6,37 €

660L konteiner

Olmejäätmed

7,01 €

770L konteiner

8,17 €

800L konteiner

8,50 €

1100L konteiner

11,69 €

1500L konteiner

15,94 €

2500L konteiner

26,56 €

4500L konteiner

47,80 €

Mahuti
müük

2,39 €

0,80 €

-

-

1,91 €

0,64 €

-

-

1,27 €

2,23 €

3,82 €

5,88 €
9,54 €

10,50 €
12,24 €
12,72 €

17,50 €

23,86 €
39,76 €
71,56 €

0,42 €
0,74 €
1,27 €

1,96 €
3,18 €

3,50 €

4,08 €
4,25 €

5,84 €
7,97 €

13,28 €

23,90 €

1,60 €
2,80 €
3,36 €
4,16 €
6,17 €
6,17 €

6,79 €
6,79 €
9,12 €

19,20 €

26,88 €
30,72 €

50,00 €
65,00 €

135,00 €

240,00 €
240,00 €
245,00 €
245,00 €

660L konteiner

0,00 €

3,82 €

1,27 €

kokkuleppel Ragn-Sellsiga
kord

1,26 €

-1

Jäätmekoti või ratastel kuni 800L konteineri käsitransport jäätmeveokini
(11-15m veoki võimalikust peatumiskohast)
Jäätmekoti või ratastel kuni 240L konteineri käsitransport jäätmeveokini
(16-40m veoki võimalikust peatumiskohast)

kord

3,00 €

240,00 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võti,
pult, kaart)

kord

1,04 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega
(mobiiltelefoniga)

kord

1,70 €

65,00 €

20,68 €

6,90 €

28,06 €

-1

80L konteiner

0,00 €

1,27 €

0,42 €

1,60 €

47,48 €

3000L süvamahuti1

140L konteiner

Biolagunevad köögi- ja
240L konteiner
sööklajäätmed

800L süvamahuti1

1300L süvamahuti1

Aia- ja haljastujäätmed 1 m3
1m

3

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
7,09 €

0,00 €

47,70 €
2,23 €

3,82 €

12,72 €

20,68 €
15,90 €
0,00 €

4,08 €

15,92 €
0,74 €
1,27 €

4,25 €

6,90 €
5,30 €
5,30 €

6,79 €

33,94 €
2,80 €
3,36 €

21,31 €

28,06 €
-

245,00 €

-1

50,00 €
65,00 €

ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega (ei lisandu luku tk
avamise tasu)
Konteineri pesu (teenus kortermajadele)

m3/kord

45,60 €
180,66 €

Veograafiku korduv väljastamine eritellimusel posti teel

tk

3,85 €

Kuni 140L biolaguneva koti vahetamine

kord

3,42 €

-1

240L biolaguneva koti vahetamine

kord

4,50 €

-

Jäätmeveokiga tagurdamine 50m kuni 100m, kui mahuti läheduses
puudub ringikeeramise koht

kord

7,20 €

Jäätmeveokiga tagurdamine pikemalt kui 100m, kui mahuti läheduses
puudub ringikeeramise koht

kord

25,00 €

-1
-

Hinnakiri kehtib alates 01.06.2020. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Hinnakirjas on ära toodud Classic süvamahutite laenutuse hind. Laenutamise hind võib muutuda vastavalt mahuti
katte ja sisu valikule. Süvamahutite laenutamise ja müügi hinna ning paigalduse kohta saab infot e-aadressilt
kristo.kaur@ragnsells.com

1

hüvitist rikutud paberi ja biojäätmete eest rakendatakse, kui konteiner sisaldab mittevastavaid jäätmeid.

3

Süvamahutite paigaldamine (töö hind, paigalduse tingimused jms)

-1

0,00 €

12,24 €

2
ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri
kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri
mahtu ületavateks jäätmeteks. Konteineriväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete
kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete
mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.

70,00 €

1300L süvamahuti

0,00 €

3,85 €

tk

10,50 €

1

6,17 €

tk

1500L ja suuremate konteinerite paigaldamine või äratoomine;
vahetamine teist tüüpi konteineri vastu4

1

0,00 €

770L konteiner

3,50 €

3,36 €

3,85 €

Võlateate vormistamine tasumata arve kohta

1045,00 €

-1

240L konteiner

tk

Kordusarve vormistamine tasumata arve kohta

15,90 €

60,06 €

33,94 €
41,94 €

15,90 €

tk

15,92 €

26,54 €

m3

Kuni 800L konteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist
tüüpi konteineri vastu4

47,70 €

79,50 €

Hüvitus rikutud biojäätmete eest m

m3

3 (3)

770,00 €

31,86 €
53,10 €

15,94 €

Hind

3000L süvamahuti1

5000L süvamahuti1

m3

Ühik

-

28,06 €

Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste vahetult
konteineri kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu2

Kirjeldus

21,31 €

6,90 €

Hind

550,00 €

4,25 €

20,68 €

Ühik

270,00 €

12,72 €

13,81 €

Kirjeldus

Hüvitus rikutud paberi ja papi eesti m3 (3)

47,48 €

8,50 €

1300L süvamahuti1

Suurjäätmed

Mahuti
rent
(kuu)

800L süvamahuti

1

Paber ja kartong

Lisatasud ja -teenused

Graafikuväline
Tühisõit
tühjendus
(tellimisel)

4
Mahutite paigaldamine, äratoomine ja vahetamine on tasuta kuni 31.10.2020. Alates novembrist rakendub hind hinnakirja järgi. Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või
äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse
tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu 80L-1100L 25,55 € ja 1500L-4500L 44,75 €.

Turba staadioni uuendamine lõppes
suures mahus 2019. aasta sügisel. Tänavusse aastasse jäi ilmastikuolude tõttu
tartaani paigaldus jooksu- ja hoovõturadadele ning korvpalliplatsile.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

taadioni ümberehituse
maksumuseks kujunes
riigihanke tulemusel
217 865 eurot käibemaksuta.
Rekonstrueerimist

toetas riik 100 000 euroga,
teise osa investeeringust
kattis Saue vald eelarvest.
Tööd teostas hanke võitnud
Warren Teed OÜ.
Mida uuendus kaasa tõi?
• 400-meetrine kahe raja ja

tartaankattega jooksuring,
staadioni koolipoolsel küljel neli jooksurada pikkusega 110 meetrit
• uuendatud murukatte ja
statsionaarsete väravatega
jalgpalliväljak
• tartaankattega korvpalliplats
• liivakattega rannavõrkpalli- ja rahvastepalliplats
• hoojooksurajaga kaugushüppekast
• kuulitõuke- ja kettaheiteala
• palli- ja odaviskesektor
• jalgratturiõppeks vajalik
harjutusväljak

• välijõusaal nelja treeningseadmega. põlvetõste, suusatamine, sõudmine, lõuatõmme
• takistusrada
• 20 ruutmeetri suurune abihoone välialade inventari ja
väljaku hooldamiseks vajaliku tehnika hoidmiseks,
mis rajatud olemasoleva
õue õppeklassi külge, mida
saab kasutada varjualuse ja
puhkepaigana ning riietumiseks

TÄHELEPANU JALGRATASTEGA NOORED!
Palun ärge tõmmake staadioni tartaankattega aladel loha (loe: järsult) pidurit, eks ole. Soovime ju kõik,
et kate tervena püsiks ja jalad joostes või palli mängides põrutada ei saaks. Hoiame omasid!

Foto: Silver Libe

Turba kooli staadionil on täitsa uus nägu ja tegu

Kohatu Pruulikoja juht Veiko Kõrkjas:
Craft-beer’i fänn on armutu –
kaks korda ühte õlut ei osta
Kohatu Pruulikoda Saue valla
metsade vahel on
pereettevõte, mis
toodab käsitööõllesid peamiselt
väliüritustel müümiseks. Pruulikoja
soov on meelitada
käsitööõllede juurde neidki, keda
seda tüüpi joogipoolis esimese
hooga ei vaimusta.

Fotod: Kairi Kõrkjas, Kohatu Pruulikoda
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Kohatu Pruulikoda kuulub
väikepruulijate liitu
Eesti Väikepruulijate Liit (EVPL) on loodud 2013. aastal
eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja
siidripruulimise kultuuri ja traditsioone,
Ühingu liikmeks võivad olla kõik Eestis tegutsevad või
tegevust planeerivad juriidilisest isikust väikepruulijad,
kelle toodangumaht ei ületa 5 000 000 (viis miljonit) liitrit
aastas, kes on iseseisvad ja ei ole omandisuhte kaudu seotud
suurtootjaga ning kes kasutavad tootmises EVPL-i Heas Tavas
kirjeldatud meetodeid.
EVPL-i missioon on liikmete huvide esindamine ning Eesti
alkoholikultuuri arendamine läbi kõrgekvaliteediliste toodete
pakkumise ja tarbijate harimise.

Vana versus uus. Nüüd, kui on soetatud suuremad mahutid, saab keskenduda rohkem ka
tootearendusele ja uusi õllesid rohkem turule lasta, arvab Veiko Kõrkjas.

KAIRI OJA
Ehemaitse.ee toimetaja

„A

metlikult
on
meie ettevõte
õlut
tootnud
kaks aastat, aga õllepruulimise pisiku sain endale ca
5-6 aastat tagasi. Kõik algas „konservõlledest“, aga
peale kolmanda konservi
avamist sain aru, et see pole
ikka minu jaoks. Segas, et
ma ei saanud suurt midagi
õlle valmistamise juures
muuta,” alustab Kohatu
Pruulikoja asutaja, ettevõtja
Veiko Kõrkjas.
Mõne aja pärast hakkas
mees vaikselt linnaste ja humala poole vaatama. „Kõik
see algas Keilas, ühes puukuuris. Tänaseks on meil
8-9 erinevat õlut kohe laos
olemas, kokku oleme tootnud 13 erinevat õlut,“ jätkab
Kõrkjas.
Kõrkjase sõnul on tegemist pereettevõttega, koos
abikaasaga tehakse kõike.
Pruulimine ja turustamine
ning kogu tehniline töö on
meespoole vastutusala, villimine ja pakendamine jääb
abikaasa teha. Väliüritustel
käiakse kahekesi müümas.
Craft-beer’i fänn on armutu, aga Kohatu sihib ka
laiemat publikut
Küsimusele, kes on Kohatu Pruulikoja peamine
sihtgrupp ja kui raske on
praeguses väga kirjus käsitööõllede kategoorias läbi
lüüa, vastab Kõrkjas, et eks
iga tootja peab leidma oma
publiku.
„Craft-beer’i fänn on armutu, üldiselt ta kaks korda
ühte õlut ei osta. Seega on
võimalus teha palju erinevaid õllesid või suunata oma
õlu ka nendeni, kes pole nii
väga käsitööõlle inimesed.
Meie oleme proovinud luua
õllesid, millega tuua käsitööõllede maailma ka neid
inimesi, kelle esimene mõte

Väikepruulijate festival aastal 2019.

on, et need käsitööõlled on
ju nii mõrud.“
Laatadel ja väliüritustel
ongi Kõrkjase sõnul Kohatu
Pruulikoja kõige suuremad
hitid pilsner ja dunkel bock.
„Alguses on inimesel ainult
kaks valikut, kas hele või
tume. Peale esimese õlle
proovimist tullakse tihti
tagasi juba kogu valikuga
tutvuma,” märgib Kõrkjas.
Tootekontseptsiooni ja
tootearengu suundade kohta ütleb mees, et eks tuleb
natuke jälgida trende: kui
on IPA-de aeg, siis peab ise
ka sellele keskenduma, aga
hapud õlled tema sõnul Kohatus veel õnnestunud pole.
Lisaks proovib Kohatu
Pruulikoda hoida valikus
ka lihtsamaid õllesid. Nüüd,
kui on soetatud suuremad
mahutid, saab keskenduda
rohkem ka tootearendusele
ja uusi õllesid rohkem turule lasta, selgitab Kõrkjas.
Panus sai tehtud kuumale
suvele, aga väliüritusi vähemalt esialgu ei toimu
Millised olid Kohatu Pruulikoja kriisieelsed laienemisplaanid ja mida on pidanud ümber mõtlema?
„Vahetult enne kriisi
soetasime omale 600 liitri suuruse pruulisüsteemi.

Ka sildistamine käib käsitsi. Võiks isegi öelda, et algusest lõpuni
käsitöö!

Kõik panused said kuumale suvele seatud. Eks nüüd
paistab, mis see suvi toob.
Igatahes väliüritusi vähemalt suve esimeses pooles
ei toimu,“ nendib Kõrkjas.
„Oleme oma turu suuresti üles seadnud väliüritustele. Sel aastal tuleb hakata kontseptsiooni ümber
tegema. Eeldatavasti meid
sel aastal laatadel ei näe,”
lausub ta.
Kohatu Pruulikoja väiksus laseb ettevõtte juhil ka
paindlikult vastu tulla ärikliendi kingituste soovidele.
„Suudame väikestes partiides toota erineva disainiga
õllepudeleid ja -purke.”
Väljapoole Eestit ei ole
Kohatu õlled Kõrkjase sõnul veel jõudnud, aga mõtted idanevad.
Kriisiaegse
e-müügi
kohta ütleb Veiko, et Facebooki kaudu sai natuke reklaami tehtud ja mõned tellimused täidetud, aga oma
e-poe loomiseni pole veel
jõutud.
Tootmine toimub Harjumaal, eesmärgiks 200
hektoliitrit aastas
Kohatu Pruulikoja tootmine asub Harjumaa metsade
vahel Saue vallas Kohatu
külas oma talu hoovil.

Uute seadmete kolimiseks oli vaja eest ära võtta koguni aken, survemahutit sisse tõstma tuldi appi
koguni naabertaludest.

„Eelmisel aastal tootsime ca 50 hektoliitrit õlut.
Uued seadmed said ka selleks soetatud, et mahtu kasvatada. Paari aastaga sooviks jõuda 200 hektoliitri
peale,“ räägib Kõrkjas.
Väiksemat sorti saavutuseks möödunud aastal võiks
ettevõtja sõnul lugeda oma
esimese purgiõlle turule
toomist.
Tootmismaht kriisi tõttu
eelmise aasta tasemeni ei
küüni

Kui suur on praeguse kriisi
vahetu tagasilöök Kohatu
Pruulikoja jaoks?
„Et tegemist on siiski hobiga, siis meid see nii väga
ei mõjutanud, pigem andis
e-tellimuste näol käivet
juurde. Küll aga, kui olukord jääb endiseks ja väliüritusi ei toimu, ei küüni
meie tootmismaht kindlasti
eelmise aasta tasemele,“
tunnistab Kõrkjas. „Kohustustega panga ees püüame
hakkama saada aga ka langenud käibe puhul.“

Selle kohta, mida on
kriisi tõttu ette võetud, ütleb Kõrkjas, et hetkel ollakse lihtsalt tootmist natuke
tagasi hoidnud ning keskendunud ruumide laiendamisele ja remondile.
Kaupa viib Kõrkjas endiselt ise kohale, kuhu vähegi
võimalik. Lõuna-Eestisse
saadetakse õlut kulleriga
või pakiautomaadi kaudu.
Lugu on valminud koostöös Saue Vallavalitsusega.

Suvi valla noortekeskuses
ja noortetubades
Fotod: Üllar Põld

Kui ilm vähegi lubab, ollakse õues.

Rõõmustame, et olite kuus
aastat meiega!

Kernu Põhikool saatis tänavu esimest
korda laia maailma 6. klassi lõpetajad.
KATI RAJU
Kernu Põhikool

E

du
ja
kordaminekuid juba uutes koolides
Lauri-Heinrich
Hermaste, Paul Pihelgas,
Mark-Markos Kaur ja Janetta
Samlas. Klassijuhataja oli Pille Piho.
Janetta on väga tubli, ta
lõpetas kõik aastad klassi

Suvelugemise
väljakutse
lastele: loe
iga väljakutse
kohta üks vabalt
valitud raamat

Noortekeskus kutsub noori suvel loodusesse matkama.

Saue Linna Raamatukogu ühines Harju Maakonnaraamatukogu suvelugemisega.

Foto: Aare Puht

K

una eriolukorra ajal
olid lisaks koolidele
ja muudele asutustele
ka noortekeskused üle Eesti
suletud, siis nüüd, mil olukord
hakkab stabiliseeruma, on
noortekeskused taas avatud.
Läbiv lähenemine suveperioodil on selline, et kui ilm
vähegi lubab, oleme õues.
Saue Noortekeskus on saanud Eesti Noorsootöö Keskuselt tegevustoetust eesmärgiga viia võimalikult palju noori
loodusesse matkama.
Seetõttu toimub suve jooksul mitmeid väikseid ühepäevaseid matkasid Saue vallas ja
selle lähiümbruses.
Lisaks seikleme Saue vahel
ringi, käime seikluspargis ja
tammikus discgolfi mängimas, spordime avalikel spordi- ja mänguväljakutel ning
teeme palju muud põnevat,

mida ümbruskond lubab.
Noorsootöötajad toimetavad suveperioodil järgmistel
aegadel:
• Saue Noortekeskuses alates
1. juunist E-R kell 12-18;
• Haiba noortetoas alates 1.
juulist T-N kell 12-17:
• Riisipere noortetoas alates 1.
juulist T-R kell 12-18;
• Laitse Seltsimaja noortekas alates 1. juunist E-R kell
14.30-18.
Turba noortetuba on seoses
koolimaja remondiga suvel
suletud ja avab uksed uuesti
sügisel.
Kuna suve teisel poolel
toimuvad ka suvelaagrid ja
töömalev, võib noortekeskuse
töökorralduses ette tulla muudatusi, millest anname jooksvalt teada.
Etteruttavalt teatame, et
suve alguses ära jäänud Saue
laste- ja noortepäev toimub
koos festivaliga Visioon 5.
septembril 2020.
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Eriolukord on lõppenud, jäänud on
hädaolukord. Selle häda kõrval on
märkamatult kätte jõudnud ilus Eestimaa
suvi.
KIRSTI PAAS
Noortekeskuse juhataja

5

kiituskirjaga. Vahva ja püüdlik tüdruk, kes kõigega väga
hästi toime tuleb. Asjaliku
Lauri-Heinrichi abile ürituste organiseerimisel saab
alati loota. Paulil on suurepärane tehnikataip ning loodus- ja ajalooalased teadmised. Mark-Markos omab laia
silmaringi. Ta oskab paljudel
teemadel kaasa rääkida ja
arutleda.

Saksofon - Ken Martin Aunpu, õpetaja Eve Neumann
Klarnet - Mattias Donner,
õpetaja Andreas Aben
Flööt - Tuule Mari Kuningas,
õpetaja Jüri Hargel
Viiul - Emilia Gontšar, õpetaja Juta Ross
Trompet - Karl-Marti Kõivoste, õpetaja Jaak Oserov
Kitarr - Laura-Kristiina Edesi, õpetaja Joosep Talumaa
(Helena Anni)
Klaver - Elina Babits, õpetaja
Tiina Kalvet
Maria Helena Lepik, õpetaja
Marina Jurtšenko
Mia Marleen Oruste ja
Mark-Henry Põldmäe, õpetaja
Sirje Subbe-Tamm

Foto: Lembit Michelson

Saue Muusikakooli XVIII lend

MEELESPEA VÄLJAKUTSES OSALEJALE
• Tule raamatukokku ja küsi raamatukoguhoidjalt väljakutsetega lugemispass.
• Vali väljakutse, mis sobib veel läbi lugemata raamatuga.
• Laenuta raamatukogust raamat, loe läbi ja tagasta võistulugemise ajavahemikul 1. juuni kuni 27. august 2020.
• Loetud raamatu eest saad lugemispassi väljakutse kohale raamatukoguhoidjalt templijäljendi.
HILJEMALT 27. AUGUSTIKS
• Joonista ühele A4 paberile pilt väljakutse raamatust, mis
sulle kõige enam meeldis. Pilt läheb hiljem näitusele.
• Kirjuta vähemalt üks huvitav küsimus; mida sa tahaksid
kirjanik Kairi Looki käest küsida.
• Soovi korral kirjuta teisele paberilehele raamatusoovituse (miks tundus huvitav, milliseid mõtteid tekitas, kellele võiks soovitada). See läheb lastelehe lastelt-lastele
rubriiki.
• Kõikide paberilehtede tagaküljele kirjuta oma ees- ja
perekonnanimi.
• Too tembeldatud lugemispass, joonistus, küsimused (ja
raamatusoovitus) raamatukokku.
Kõik väljakutses osalejad, kes on 27. augustiks toonud
raamatukokku vähemalt 5 templijäljendiga lugemispassi,
joonistuse, küsimuse(d) kirjanikule (ja raamatusoovituse), saavad kutse kohtumisele kirjanik Kairi Lookiga, mis
toimub Harju Maakonnaraamatukogus Keilas.
Parimate juttude, piltide ja küsimuste autoreid ning
enim raamatuid lugenud osalejaid ootavad väikesed lisapreemiad.
Kohtumiseni raamatukogus!
MARIKA SALU
Saue Linna Raamatukogu juhataja

Lõpetas Laagri Kooli 12. lend
Fotod: Pildikompanii OÜ
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Laagri Kooli 12. lennu lõpetamine
toimus 10. juunil Laagri Kooli aulas.
Lõpetamisel osalesid lõpetajad, kõik
klassijuhatajad, kes on neil klassidel
olnud, viimase õppeaasta aineõpetajad
ja kooli juhtkond. Külalisena
oli lõpetajaid tervitama tulnud
abivallavanem Andres Kaarmann.
TOOMAS ARTMA
Direktor

T

seremooniast
oli
otseülekanne
veebivahendusel lapsevanematele ja kõikidele huvilistele.
Kui veel mais oli oht, et
klassi- ja lennupilte ei saa
teha, siis selleks ajaks oli
pildistamine klassikalisel
moel lubatud ja kogu sündmus sai tavapäraselt üles
võetud.
12. lennus oli 68 õpilast,
neist 37 neidu ja 31 noormeest. Lõpetajate hulgas oli
19 noort, kes said lõputunnistusega koos kiituskirja.
Kiituskirja teenis auga välja seitse noormeest (Oskar
Kelt, Siim Kaspar Klein,
Ainar Leedu, Joosep Lukin,
Markus Oliver Marimäe,
Otto Kaur Pappel ja Kregor
Kallaste) ning üksteist neiut
(Elisabeth Ersling, Getriin
Kold, Eva-Maria Kruus,
Helena Mai Lannes, Anette
Orav, Keity-Liis Raiesmaa,
Stella-Sandra
Saartok,
Hanna Savolainen, Kirke
Jõeste, Anette Kubja, Leen
Press, Laura Reitsnik). 37
õpilast tunnustati ainealaste
kiituskirjaga.

Lõpetajatest
kaheksa
astub 1. septembril arvatavasti sisse Saue Gümnaasiumi uksest, sama palju
plaanib alustada Gustav
Adolfi Gümnaasiumis, seitse Tallinna Nõmme Gümnaasiumis ja neli Tallinna
32. Keskkoolis. Plaanitakse minna ka Tallinna 21.
Kooli, Audentese Spordigümnaasiumisse, Vanalinna Hariduskolleegiumisse,
Artesse, Tehnikagümnaasiumisse, Saku Gümnaasiumisse, Järveotsa Gümnaasiumisse, Tartu Tamme
Gümnaasiumisse jne. On
ka kutsekooli ja välisriiki
minejaid.
Laagri Kool hoiab vilistlastele pöialt. Loodame, et
Laagri Koolist eluteele kaasa pakitud teadmistekott on
piisav, et elus edukalt toime
tulla!

9.p klass. Esimene rida
vasakult: Markus Oliver
Marimäe, Karel Kruusement,
Sander Pant, Ralf Jaeski,
klassijuhataja Tõnu Poogen,
Oskar Kelt, Siim Kaspar Klein.
Tagumised read vasakult:
Mattias Villem Ormisson,
Bennet Jõekallas, Ville Salk,
Ainar Leedu, Oliver Malsub,
Joosep Lukin, Rainet Martin
Kirsi, Arti Henri Lukk, Sten
Ingerainen, Otto Kaur Pappel,
Antony Aavel, Mihkel Tuudur
Väliste, Andres Laanela. Pildilt
puuduvad Henrik-Carl Bristol,
Karl-Mihkel Ott ja Marko Udras.

9.t klass. Esimene rida
vasakult: Merit Pallas, Keity-Liis
Raiesmaa, Maria-Liisa Lember,
Eva-Maria Kruus, Angela
Toome, Anette Orav, Elisabeth
Tammsaar, Mia Maris Hamburg.
Tagumised read vasakult:
Elisabeth Ersling, klassijuhataja
Mari Tarning, Diana Jaano,
Anna-Maria Mikk, Getriin Kold,
Helena Mai Lannes, Liis Karola
Leclercq, Helena Saaremäel,
Stella-Sandra Saartok, Berit
Liivamaa, Grete Liis Nelson,
Adeele Saaremäel, Sirli Seene,
Angelika Švedova, Hanna
Savolainen, Aisha Zuo.

9.s klass. Esimene rida
vasakult: klassijuhataja Jaana
Randla, Kirke Jõeste, Laura
Reitsnik, Diana Tull, Leen
Press, Emma Triin Seer, Claudia
Kõpper, Katariina Tomann.
Keskmine rida vasakult: Katriin
Aasoja, Anette Kubja, Lisa
Marie Lukk, Kertu Ojala, Carina
Elrica Saan, Kertu Seestrand,
Siim Laasnurm, Kaspar Kermo
Kuuse. Tagumine rida vasakult:
Mattias Treial, Gregor Moistus,
Kregor Kallaste, Anders
Brandmeister, Rasmus Valk,
Mathias Pink, Laur Laanemaa.
Pildilt puudub Karmen Sirkel.

Kirke Jõeste ja Kregor Kallaste meenutused lõpuklassist
Kregor: Ja ongi meie
jaoks erilise lõpuga põhikool läbi. Ma usun, et iga
12. lennu lõpetaja kannab
endaga elu lõpuni kaasas
kõiki kustumatuid mälestusi, mida oleme üheskoos
nende üheksa aasta jooksul
loonud. Minu jaoks jääb
eriti meeldejäävaks meie
põhikooli lõpuklass.
Kirke: Mina arvan, et isegi
see eriolukord muutis meid
kõiki lähedasemaks ning
pani meid väärtustama ja
hindama kooli, klassi- ja
lennukaaslasi ning õpetajaid. Me hakkame hindama
väikseid ja loomulikke, aga
väga olulisi asju alles siis,
kui neid enam ei ole.
Kregor: Uskumatu on see,
et alles tundsime kabuhirmu, sest ei teadnud, mida
tulevik toob ja kas ikka
suudame plaane ja lootuseid tulevikus teostada.
Väga suur pinge oli peal
just gümnaasiumi pärast mis ja kuhu edasi?
Kirke: Sisseastumiskatsed
gümnaasiumidesse algasid

enne eriolukorda, nendega
tulid ka stress ja närvipinge, aga tegelikult käisid
muremõtted gümnaasiumist juba üheksanda klassi
alguses peas ringi.
Kregor: Õnneks oli võimalus teha osade koolide
katsed paberi ja pliiatsiga.
Aga näiteks nelikkatsete
puhul see nii ei olnud. Testid pidime lahendama arvutis ja aega oli väga vähe.
Sel aastal pandi eriti suur
rõhk ka vestlustele. Vaadati
väga täpselt hinnetelehte.
Oli koole, mille vestlused
toimusid näost näkku, aga
oli ka vestluseid, mida pidi
tegema arvutiga.
Kirke: Minu jaoks olid
näost näkku vestlused kordades mugavamad. Mul ei
tekkinud tunnet, et vestlen
robotiga. Ei pidanud muretsema sellepärast, kas
internet veab alt või arvuti
jookseb kokku.
Kregor: Kõige rohkem
kahju oli mul just sellest,
et meist mitte keegi ei osanud aimata, et nüüd saabki

kool läbi. Ühel hetkel tuli
teade, et võtaksime oma asjad koolist kaasa. Ei mingit
teadmist selle kohta millal ja kas me üksteist veel
koolikeskkonnas näeme.
Tegime koolikapid õpikutest tühjaks ja läksime koju
selleks, et jätkata kooli, aga
natuke teistmoodi.
Kirke: Kui märtsis oleks
teadnud, et tegu on viimaste tundidega ühise klassina
Laagri Koolis, siis oleksin
osanud neid tunde hinnata
teisiti ja neist tõeliselt viimast võtnud.
Kregor: Mina arvan, et
distantsõpe eriolukorra ajal
oli raske nii õpilaste kui ka
õpetajate jaoks. Usun, et ka
kõige tublimad ja usinamad
vajasid aega, et uue ja keerulise olukorraga harjuda.
Esialgu anti õppida meeletus koguses, ülesanded
olid keerulised ja väga aeganõudvad ning selliseid
ülesandeid oli iga päev palju. Olukord oli kõigile uus,
üsna ruttu muutus kõik aga
minu arvates harjumuspärasemaks. Õpilased ja

õpetajad õppisid meie kõigi
võimeid paremini hoomama, neist aru saama.
Kirke: Kui kogu õppimishullus ja närviline aeg läbi
sai, jõudiski kätte see imeline, aga samas ka meeletult
kurb päev - meie lõpuaktus.
Kahjuks ei olnud meil võimalik korraldada tutipidu
ega muud sellist, aga usun,
et selle arvelt oligi meie lõpuaktus meeldejäävam.
Kregor: Mulle oli lõpetamine väga eriline. Tegelikult oli see ilmselt kõigi
jaoks, aga mulle kuidagi
väga meeldis, et oli vähem
inimesi kui tavaliselt.
See muutis aktuse rahulikumaks ja kodusemaks.
Kohal olid need, kellega
olen üheksa aastat samade
kooliseinte vahel veetnud,
kontrolltööde vastuseid vahetanud ja eredaid mälestusi kogunud.
Kirke: Ma ei tea, kuidas
sul, aga minu puhul oli
küll nutt lõpuaktusel kerge tulema. Üritasin kõigest
väest pisaraid tagasi hoida.

See tundus kõik kuidagi nii
ebareaalne - kas nüüd ongi
kõik läbi? Olen ju nende
inimestega siin koolis olnud üheksa pikka aastat.
Kuidas kõik nii kiiresti läbi
sai?
Kregor: Minu jaoks olid
kõige kurvemad hetked
need, mil läksin õpetajaid
tänama. Kõik need ilusad
sõnad ja soovid, mis nad
mulle ütlesid, puudutasid
sealses keskkonnas ja olukorras kohe eriti südant.
Kirke: Aga tegelikult ei
saa veel miski läbi. Aktus oli väga kurb ja tekitas
minus suure igatsuse, aga
põhikooli lõpp ei tähenda
seda, et meie imearmsad
sõbrad ja õpetajad kuhugi
kaoksid. Nagu ütles meie
imeline õpetaja Merike
Palts: „Tulevad uued teed
ja rajad, aga vanadel teedel
ei tohi lasta rohtu kasvada.“
See tsitaat on minu arvates
miski, mida peaks meist
igaüks meeles hoidma.
Uusi inimesi ja tutvuseid
on ellu vaja ja need tekivad
kogu aeg, aga neid inimesi,

kes on su ümber olnud, ei
tohiks kunagi unustada.
Kregor: Just, meil on ju
veel terve elu ees. Need olid
kõigest väga väärtuslikud
üheksa aastat. Need olid
üheksa aastat, mis muutsid meid tugevamaks, aga
muutsid ka inimlikumaks.
Kirke: Aga peab tõdema, et
kõik hea saab ükskord läbi nii on kõigega siin elus. See
aga ei tähenda, et edasine
elu oleks kuidagi halvem,
vastupidi, saame kogemuste võrra rikkamaks, uued
tutvused ja inimesed muudavad meid julgemaks,
meil tuleb palju väljakutseid, mis teevad meid targemaks ja õpetavad. Alati
tulevad uued hetked, mis
panevad meid naeratama ja
ajavad naerma.
Kregor: Me kõik leiame
oma tee, mida mööda käia.
Minu arvates ei tohikski
keegi jääda alatiseks ühte
kohta, sest nii ei õpi me
nägema laiemat pilti maailmast, vaid näeme ainult
seda, mis on meil nina all.

Kõrget lendu, kallid
klassikaaslased.
Paugutage ägedalt!
Oma klassi iseloomustades tulevad mul silme ette
ahvipärdikud. Oleme hulljulged, naudime katustel käimist
ja keldrites kolamist. Ka puu otsas ronimine on täitsa tuttav
teema.
MIA EMILIA RÕÕMUSAAR
Ääsmäe Põhikool

O

leme üheksa aasta jooksul hakkama saanud paljude
krutskitega ja tänu sellele
on aeg lõbusalt ning kiiresti
möödunud.

See, et me mõnuga lollitasime, ei tähenda, et me
tarkusega ei hiilgaks. Ääsmäe Põhikooli 30. lennu lõpetajate seas on läbi aegade
kõige rohkem tunnistusel
kiitusega lõpetajaid – viis
õpilast. Meie klassis käisid
taibukad tüdrukud ja osa-

vad poisid. Oleme andekad ja õppimisvõimelised.
Armastame tähelepanu ja
esinemist. Küllap see ahvipärdikuga võrdlus tuli ka
sellest, et meist suur osa
ahvi aastal sündinud on.

Ääsmäe Põhikooli XXX lend. Ees vasakult: Mirtel Mets,
Brita Männaste, Gerli Peet, Anete Maarja Pang, Laura
Tikka, Kelli Puhm, Freda Lodi. Teine rida vasakult:
õpetaja Siiri Jantson, Mia Emilia Rõõmusaar, Steven
Mihkelson, Jaan Rebane, Danil Slizunov, õpetaja Merle
Laretei. Kolmas rida vasakult: Sten-Erik Krull, Patrick
Vaarmets, Rasmus Sume, Rommi Saun, Kaspar Kärner,
Andre Rõõm, Markus Rõõm. Kõige kõrgemal seisab
Mihkel Adrat.

Mõtisklus erilisest koolilõpust
Seoses eriolukorra kehtestamisega märtsikuus olid koolid
sunnitud õppetöö viima üle
digitaalsesse keskkonda.
Selline otsus oli nii mulle kui ka
kindlasti teistele õpilastele ja
õpetajatele väga ootamatu.
Mulle ei valmistanud distantsõpe erilisi raskusi. Mulle
isiklikult meeldibki rohkem
iseseisvalt ja omaette õppida.

Samuti on meie koolis väga
mõistvad õpetajad, kes ei
koormanud meid liigse kodutöö
ja testidega. Ma arvan, et aitas
ka see, et käisin lõpuklassis,
sest enamuses ainetes oleks
õppeaasta viimastel kuudel
olnud eriolukorrast olenemata
palju kordamist ja eksamiteks
harjutamist.
Kuigi minule selline

õppekorraldus isegi meeldis,
siis tean, et nii see polnud iga
õpilase puhul. Ma leian, et eriti
raske oligi distantsõpe just
meie kooli sarnase, väikese
maakooli õpilastele, kes polnud
harjunud, et õpetaja pidevalt
ei aita ja tähelepanu täielikult
talle ei suuna.
Arvan, et üheksanda klassi
õpilane olla oli viimastel kuu-

del ühelt poolt pluss, teiselt
poolt aga miinus. Oleme juba
piisavalt vanad ja iseteadlikud,
nii et saime ise hakkama ning
mõistsime piisavalt ka nutitehnoloogiat. Kuid muretsema pani
meid see, kus me oma õpinguid
jätkata saame, et pidime tegema digitaalselt sisseastumiskatseid ja pidama veebivestluseid ning ootama erakordselt

kaua kooli sissesaamise otsust.
Ka oli äärmiselt kahju
loobuda traditsioonilistest
lõpuklassisündmustest, nagu
tutipeost, lõpuekskursioonist
ja tõelisest lõpuaktusest, kus
vanemad ja lähedased saaksid
meiega koos aulas olla.
Selle õppeaasta lõpp oli
kindlasti väga erakordne ja
meeldejääv. Ühelt poolt oli

see põnev, et saame olla see
erakordne ja ainus klass,
kes midagi sellist kogeb, aga
samas oli ka väga-väga kahju
loobuda varasemast tuttavatest
kommetest.
KELLI PUHM
Ääsmäe Põhikool

Foto: Joanna Joa

Olgem ausad, me ei ole olnud
kõige lihtsam klass
On kätte jõudnud aeg, mil meie, tänavuaastane lõpuklass,
lõpetame põhikooli. Kunagi tundus see hetk nii kaugel, aga
täna me oleme siin, et lõpetada uhkelt üks tähtis eluetapp.
CATHRIN KAISER
Nissi Põhikool

Ü

heksa aastat siin
koolis on möödunud
väga kiirelt. On olnud nii raskeid hetki kui ka
helgeid aegu. On ette tulnud
nii igavaid päevi, nuttu täis
päevi kui ka selliseid päevi,
kus terve klass ainult naerab. Õnneks on kombeks
meenutada ikkagi rohkem
positiivseid kui negatiivseid
lugusid. Aga ka negatiivsed
võivad meile nüüd naljakana tunduda.
Nende üheksa aasta
jooksul oleme peale tarkuse
kogunud uskumatuid mälestusi oma kallite klassikaaslastega nii koolis sees
kui ka väljaspool kooli.

Näiteks see, kui terve klass
õppealajuhataja juurde kutsuti. Või ka see, kui terve
klassiga käisime Vormsil.
Meie teekonda on mõjutanud inimesed, kes on selle
kooli juba lõpetanud. Samuti on meile toeks 8. klass.
Samas on meile abiks
olnud ka inimesed, keda ei
panda igapäevaselt tähele.
Aga siiski on just nemad
need, kes on meid juhatanud
siia. Nendeks on meie kallid
õpetajad. Ma tahaksin kõiki
õpetajaid, kes on meid vähekenegi õpetanud, tänada
kogu südamest üheksanda
klassi poolt.
Eriti tooksin välja meie
klassijuhataja Reet Kääriku. Olgem ausad, me ei ole
olnud kõige lihtsam klass.

Aga õpetaja Reet on saanud
meiega hakkama. Aitäh talle, et ta on suutnud meiega
selle tee lõpuni käia ning
loodan, et kui kunagi on
meil klassi kokkutulek, siis
saab ta meie üle uhke olla.
Kõige tähtsama jätsin ma
viimaseks. Üheksas klass.
Mul on au olnud teiega käia
sellel retkel. Nüüd tuleb see
koht, kus tuleb ajada selg
sirgu ja enda tulevikuga silmitsi seista.
Ärge kunagi elage minevikus, vaid nautige hetke,
milles elate praegu. Aitäh
teile, mu kaasreisijad, ning
naudime veel tänast päeva
täiel rinnal. Järgmine sõit
viib meid kohta, mille mõiste on väga laialdane. Selleks
on elu.

Klassijuhataja Reet Käärik
2020. aasta kevad tuli
eriliselt. Kaua püsis teadmatus, kas koolis lõpuaktus
ja tutipidu üldse toimuvad.
Sellel õppeaastal lõpetas Nissi

Põhikooli väike, aga tubli ja
tegus klass, kelle kooliteel
on olnud suuri väljakutseid,
kuid kes paistnud silma ka
kui tegusad ja ärksad koolielu

organiseerijad. Nii erinevad
kui on selle klassi õpilased,
nii mitmekesised on ka ees
ootavad võimalused. Kõrget
lendu lõpetajatele!

Nissi Põhikooli 9. klass: Nissi Põhikooli 9. klass vasakult: Sander Kulma, Sten-Kenneth Paal, Cathrin
Kaiser, Mari Maasikas (kiitusega), Siiri Kaljumäe (kiitusega), Jürgen Lehtme, Frank Aron Ragilo,
klassijuhataja Reet Käärik.

Direktor Annely Ajaots lõpetajatest
Selle klassi üheksa aasta pikkune teekond on olnud huvitav
ning pakkunud õpilastele
rohkelt väljakutseid ja vajadust
kohaneda. Vahetusid õpetajad
ja vahetusid klassikaaslased, oli uutele teekondadele
minejaid, oli tulijaid ja oli ka
mahajääjaid ning lõpusirgele
jõudis just tänane seltskond.
Kooliteed alustas esimeses

klassis 15 õpilast koos õpetaja
Day Leega. Teisel kooliaastal
jätkas nendega õpetaja Katrin
ning seejärel taas õpetaja Day
Leega. Alates 7. klassist toetas
teekonnal finišisse õpetaja
Reet.
Seda lendu võiks iseloomustada kui mitmekülgset ja
väga erinevat, aga erinevus
rikastab. Kaks õpilast tegid

täispanuse ja lõpetasid kooli
kiitusega. Lõpetajate hulgas
on väga kõrgete tulemustega
jalgrattasportlane, kellest me
kindlasti kuuleme tulevikus.
Lõpetavad nii tublid isamaaliste väärtuste kandjad kui
need, kes jätsid sõnumi oma
noorematele koolikaaslaste, et
koolis käia ja õppida on väga
oluline.
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Youngtimerite
kogunemine siiski tuleb!
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Stellar Film
otsib kodumaise
mängufilmi võtete
jaoks kortereid
Valmimas on uus Eesti mängufilm „Tagurpidi
torn“, mistõttu otsib Stellar Film Tallinnas ja
Harjumaal linna lähiümbruses kortereid, mis ei
ole liigmodernselt kaasajastatud. Korter võiks
sobida ideeliselt vanemasse korterelamusse ja
asuda kas 1. või 2. korrusel.
Filmimine toimub selle aasta augustis ja septembris, mil
ühel-kahel päeval oleks vaja filmida stseenid, mis leiavad
aset peategelaste kodudes. Võttepaikade rendi eest on ette
nähtud tasu.
Filmi režissöör on Jaak Kilmi, kelle käe all on valminud
mängufilm „Sangarid“ ja sellel talvel lavastuv lastefilm
„Jõulud džunglis“.
„Tagurpidi torn“ räägib 10-aastase Kristjani kambast, kes
trotsib ohte ja keelde, et säilitada oma mängumaa – vana
lagunenud tootmiskompleks.
Ühel päeval juhtub kompleksi valvuriga õnnetus. Kui ühise eesmärgi nimel otsustatakse valvur pantvangiks võtta,
leiab Kristjan ennast karmist vastasseisust oma parimate
sõpradega.
Ootame põnevusega vihjeid igasuguste toredate korterite kohta. Lisainformatsioon ja vihjed: stellar@stellar.ee,
+372 5825 7623.
MIRJAM RUUT
Stellar Film

Juba neljandat suve järjest, täpsemalt
25. juulil saab LaitseRallyPark paljude
youngtimerite kogunemispaigaks, sest
tulemas on taas Youngtimer Camp
JANIKA SAAT
LaitseRallyPark

Y

oungtimer
Camp
2020 sündmuse kandev idee on kokku
kutsuda autod, mis on vanemad kui 25 aastat, et ühest
küljest anda võimalus koguneda sarnaste huvidega inimestel, kuid teisest küljest
pakkuda silmailu neile, kel
endal garaažis enam vanemat
sõidukit pole.
Sel aastal on lisaks autode näitusele toimumas veel
Time Attack nimeline sprindivõistlus LaitseRallyParki
paarisrajal, mis loob sündmusele juurde võidusõidu
põnevust ja annab võimaluse
välja selgitada, milline osalevatest masinatest väärib
aasta kiireima youngtimeri
tiitlit.
Kuna täna seisame veel
silmitsi koroonaviirusest tingitud teatavate piirangutega,
saab selle aasta sündmus
olema eelsoojenduseks järgmisel aastal viiendat sünnipäeva pidavale Youngtimer

Camp´ile 2021.
Vaatamata olukorrale, ootab ees sisukas ja põnev päev,
millest iga külastaja leiab
enda jaoks midagi. On see
siis näituseala, võistlus või
kaubatänav, mis on sel aastal
esmakordne.
Kaubatänav Youngtimer
Camp sündmusel on sel aastal juurde toodud põhjusel, et
kui meesperele pakub pinget
näituseautode uudistamine
või sprindivõistluse jälgimine, on laadaplats see osa,
mis võiks sobida kenasti just
naistele avastamiseks.
Siit edasi ei saa kindlasti
tähelepanuta jätta pere pisemaid, kelle peale mõeldes on
LaitseRallyParkis sel päeval
avatud laste liikluslinnak ja
kardikeskus. Karti saavad
loomulikult sõita ka täiskasvanud.
Väravad
Youngtimer
Camp 2020 külastajale avatakse laupäeval, 25. juulil,
kell 11.30.
Programm saab alguse
näituseautode tutvustamisega, millele järgneb kell 14

Riho Puusepp Photography

Rohkelt silmailu ja mootorimürinat!

25+ VANUSES SÕIDUKITE KOGUNEMINE JA
NÄITUS ÜHES PÕNEVA TIME ATTACK
SPRINDIVÕISTLUSEGA
Avatud on kardirada, laste
liikluslinnak, kohal laadakaupmehed ja
tänavatoidupakkujad. Päeva juhib Raiko Ausmees.

SÜNDMUSE ALGUS LaitseRallyParkis KELL 11:30
PILET 10 EUR, alla 12. aastased lapsed tasuta! PARKIMINE 2 EUR

Rohkem infot: www.youngtimer.ee

Time Attack sprindivõistlus,
ning kulmineerub näituseautode ja kiireimate võistlejate
autasustamisega kell 17.
Kogu päeva dirigeerib
Raiko Ausmees. Laadaala on
avatud autasustamise lõpuni.

Kardisõidud ja lasteala
külastus toimuvad tavapärastel alustel.
Rohkem infot on ja juba
registreerunud
näituseautodega saab tutvuda lehel
www.youngtimer.ee.

kelle suurepärane sportlik
vorm ja tegemised on Turba
inimestele teada juba varemgi. Anu annab nõu jooksule
eelnevateks soojendusharjutusteks. Anu on Jõulupere
kohviku perenaine ja samuti
Suvelõpukohvikutes osaleja.
Iganädalaselt on plaanis
erinevaid sportlikke ja aktiivseid inimesi üritusse inspiratsiooniks kaasata.
Auhindade eest täname
Naiskodukaitse Nissi jaoskonda, Hea Tuju poodi, Anni
Jumpingut, Kristine Esko
tantsukooli Arte Movimento, reisilaeva Hilara, Laagri

Kultuurikeskust, Vanamõisa Vabaõhukeskust, Kernu
mõisa, Suvelõpukohvikute
tegijaid, oma auhinna paneb
välja ka Riisipere Kultuurikeskus. Sponsorite nimekiri
on täiendamisel.
Riisipere Kultuurikeskuse „Liikumise väljakutse“
ürituse lehel saab lähemalt
tutvuda nii erinevate inspiratsioonivideote kui auhindadega. Soovime propageerida tervislikke eluviise,
arendada keha ja vaimu, innustada liikuma ja ahvatleda
kultuuri tarbima.
Iga nädala esmaspäeval
alates 8. juunist loosime kell
15 osalejate vahel välja auhindu.
Auhindade loosimises
osalemiseks palume ürituse lehele postitada
liikumise distants ja
liikumisviis - näiteks Endomondo
rakenduse abil.
Iga osaleja saab
nädalas korra osaleda loosimises,
kuigi pilte liikumisest võib postitada ka rohkem.
Tervislikku, liikumisrõõmsat ja kultuurielamuste rohket suve
kõigile!

Lastekaitsepäevast alates sai
liikumisele hoog sisse lükatud
Liikumise väljakutse on Riisipere
Kultuurikeskuse FB üritusena tehtud
liikumist toetav ja tunnustav aktsioon,
milles inimesed saavad suvi läbi
iganädalaste postitustega osaleda
loosimistes ja saada inspiratsiooni
erinevatelt tegusatelt inimestelt.
ENEKEN MARIPUU
Riisipere Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja

L

astekaitsepäevast alates sai liikumisele
hoog sisse lükatud,
väljakutse kestab 31. augustini.
Esimeses inspiratsioonivideos rääkis liikumisharjumustest ja liikumisest lapsega Saue linnas elav Olaf
Suuder.
Esimesel nädalal osales
väljakutses juba üle kahekümne inimese. Nii mõnedki neist tegid postituse kogu
pere või sõpradega liikumise
kohta.
Lihtsalt kuivale läbitud
kilomeetrite statistikale lisati kauneid vaateid ja õitsvaid
looduspilte.

Suvi on ringiliikumiseks
mõnusaim aeg. Liikumiste
kaardile jõudsid Ööbikuorg,
Ülemiste järv, Marimetsa
matkarada, Pärnu ja erinevad
kaunid paigas Saue vallas.
Teise nädala inspiratsioonivideos rääkis oma liikumisharjumustest Ain
Karutoom, puudutades põgusalt enda
profisportlasekarjääri, aga ka tänases päevas olevaid
liikumisharjumusi.
Ain on Laagri
kooli õpetaja, aga
ka Nissi kihelkonna Suvelõpukohvikute tegija, kes toetab üritust sponsorina.
Kolmanda inspireerijana on sõna Anu Jõulul,
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03.07 kell 20.00 -

LAITSE GRANIITVILLAS

Teemanti pargi promenaadi

ÕHTUKONTSERT

8.07

ansambel

FYLGJA
15.07

kell 19
Laagris

duo
RUUT

Kontserdid on tasuta!

EELK SAUE PAULUSE
KOGUDUS KUTSUB
Jumalateenistused igal pühapäeval kell
13 Saue Päevakeskuse saalis Kütise 4,
Saue linn. Juulis on puhkus.
Vaimulik Juha Väliaho: telefon 5615 2299,
valiahod@gmail.com, saue@eelk.ee.
Isiklikud kõnetunnid toimuvad
kokkuleppel õpetajaga.
Koguduse sekretär Anna Makeev:
telefon 5694 3660, anmish87@gmail.com.
EELK Saue Pauluse koguduse kantselei ja
raamatukogu asub kirikutoas aadressil
Kütise 4, (uks postkontori vastas).
Info FB lehel: www.facebook.com/
saueluterikogudus

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
21. juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel. Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ.
23. juunil kell 17
Pärgade panek Eesti vabaduse eest
langenute mälestuskivi juures. Teenistust
juhatab Erki Kuld.
28. juunil kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Andrus
Vaiklo. Piibli teksti loeb Marika Malein
Vaiklo.
Palve ja osadustund igal
kolmapäeval kell 19.

Tööle on võimalik asuda kohe. Elukoht võiks
asuda Sauel või lähipiirkonnas.

Barem OÜ on Sauel asuv väiketootmisettevõte, mis valmistab matusetarbeid ja
turustab neid peamiselt Soome turul.
Töömahu kasvuga soovime leida uut
usinat kolleegi, liitumaks meie tööka,
sõbraliku ja toreda seltskonnaga.
TÖÖD LEIAB TOOTMISSPETSIALIST,
kelle tööks on matusetarvete valmistamine. Töö on õpitav ja eelnevat
kogemust ei nõua, kuid kasuks tuleb
eelnev kokkupuude õmbluse, juurdelõikuse või polsterdustöödega.
 Eeldame, et sa oled füüsiliselt vastupidav (töö on püstijalu), kohusetundlik
ja korrektne.
 Pakume toredat kollektiivi, stabiilset ja
kindlat töökohta, paindlikku tööaega.
Kui leiad, et töö on sulle, tutvusta end,
 saates meile CV info@barem.ee
 või Barem OÜ, Tule 29/1, 76505 Saue.

 saada CV aadressil sauemois@hiteh.ee
 või helista lisainfoks telefonil 512 5553.

Martin Vähejaus
529 3399

30. AUGUSTIL 2020

Riisiperes, Turbas ja Lehetus
NISSI KIHELKONNA

SUVELÕPUKOHVIKUD
Registreerimine kuni 20.juulini
eneken.maripuu@sauekultuur.ee

Tööd leiab täiskohaga koristaja!
Ootame oma meeskonda inimest,



kellel on olemas kogemused ja oskused
koristamise ja selleks kasutatavate
vahendite osas.

Tööülesanneteks on



ärihoone ja Saue mõisa ruumide ja hoone
ümbruse koristamine.

Omalt poolt pakume



pikaaegset ja stabiilset tööd graafiku alusel
- põhiliselt päevane ja vahel ka öine tööaeg.

Kui eeltoodu kõnetas Sind,

Nr 12 / juuni / 2020
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Majade ehitus, korterite remont ja pööningute väljaehitamine. Tel 53072076, info@viimistlusehitus.ee
Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekattetööd.
Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimistlusehitus.ee
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie Puude
hoolduslõikus,Hekkide hooldus, Kändude freesimine.Raie teenused Võsa tööd. Puude istutus. Raiejäätmete hakkimine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@
puukirurg.ee, 5057786
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com
REHKENDUSTUBA OÜ. Raamatupidamisteenused
väikeettevõtjatele. Ühendust saab võtta helistades
telefonil 5180203 või kirjutades lilian@rehkendustuba.ee
Teostan erinevaid ehitustöid. Vundamendid, kivitööd, puidutööd, korterite / majade renoveerimine,
aiad, terrassid jne. Tel 5614 0983.
Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine.
5010834
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista ja küsi lisa – 5399 3595
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Teostame viimistlus, remont ja üldehitustöid nii
majades kui korterites. Küsi pakkumist! 56965277
Müüa koos transpordiga haljastusmulda, liiva, killustikku ning pakume kopplaaduri teenust. Info
5265342.
Viime ära TASUTA vanametalli ja kodumasinad. Demonteerime ja lõikame. Tel. 55613180
Ohtlike puude langetamine, hekkide ja viljapuude
lõikus, kändude juurimine. 5210334
Hauaplatside hooldus ja hauakivide ning -piirete puhastus kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491,
hauaplatsihooldus@muhkel.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
MÜÜK/OST
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase
tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike töid
(maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid, võib
pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või
56188671
Müüa täitepinnast, sõelutud mulda ning hobusesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407

KULTUURIKALENDER JUUNI - JUULI
Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. Tel
56 479 407.
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud sõiduauto,
kaubiku või maasturi. Võib olla remonti vajav. Kiire
tehing ja vormistamine. Tel. 53654085, skampus@
online.ee
Keila Lemmikloomapood müüb kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele, broileritele, kalkunitele). Poes
saadaval linnupidamiseks vajalik inventar: sööturid, jooturid, desod jms. Tellimisel tibud ja noorlinnud. Täiendav info: 628 8888. Asume: Haapsalu mnt
21, Keila. E-R 09:00-18:00, L 10:00-14:00
Ostan autoromusid sobivad igas seisukorras. Telefon 53451955. Kuulutus ei aegu.
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must
lepp al 46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/
rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278

AEG
01.0631.08
01.0631.08

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

Liikumise väljakutse

Kõikjal, kus on võimalik liikuda

Virtuaalne võistlus "Saue suve
sport- kolme kuuga 300 km"

Vabalt valitud kohas ja ajal

20.-23.06 Võidupüha orienteerumine

Riisipere jaama metsas

23.06.

Võidutule jagamine Saue vallas

28.06. ja
05.07

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus
Kontsert "Georg Ots 100"
Marko Matvere ja Jassi Zahharov

kell 14.30 Koidu külas Saunapunktis
kell 16-17 Turba kultuurimaja ees
kell 17-19 Riisiperes Nissi tiigi poolsaarel
kell 17-19 Saue linnas Eesti vabaduse eest
langenute mälestuskivi juures

03.07.

KONTAKTID
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

kell 12 Vae 4, III korrus

tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

kell 20 Laitse Graniitvillas

tel 659 5070

04.07.

Laagri kohvikutepäev

kell 11-16 Laagri alevik ja lähiümbrus

04.07.

Laagri kohvikutepäeva kontsert.
Esineb Puuluup

kell 18 Jõekääru pargis

04.,18. 07

Suvine mälumängusari veebis

kell 18

14.07.

Tõnis Mägi kontsert "Sõna vägi"

kell 20 Laitse Graniitvillas

22.07.

Vestlusõhtu "Mida mehed
naistele ei räägi"

kell 20 Laitse Graniitvillas

tel 521 4206,
kpoldaru@gmail.com
tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 5553 0447,
nissi@sauekultuur.ee
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee
tel 5341 4517,
nissisarts@gmail.com

Aiamajade, peenrakastide, kiikede ja mänguväljakute müük ning paigaldus. www.alekeskus.eu.
Tel 5015483, 55577462, e-post: info@alekeskus.eu.
Asume Laagris ja Kaasiku külas.
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992
Kandiline puitbrikett 130€/1000kg, ümmargune
puitbrikett auguga 150€/1000kg, premium pellet
6mm ja 8mm 190€/960kg. Transpordivõimalus.
Tel: 5040304.
KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60
cm. Toores segalehtpuu alates 45 €/rm. Toores
sanglepp alates 47 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40l võrgus 3,10 €. Tel.
5042707
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Müüa puitbrikett, turbabrikett, kuivad kütteklotsid
110€/48 kotti, pellet premium 6 ja 8 mm, kuiv lepp
ja kask kotis. Nõmmel, Sakus ja Sauel transport tasuta. Tel. 56 924 924.
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Soovin üürida, hilisema väljaostuga, 3-4 toalist
korterit, maja või majaosa. Eve, 5809 1529
TÖÖ

Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega oma
meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. Tel 56 40 109

Saue Ilusalong võtab tööle juuksuri. Tel. 5074466
Kohvik Kegel otsib oma väiksesse sõbralikku kollektiivi hakkajat kokka ja abikokka. Pakume oskustele ja kogemustele vastavat korralikku töötasu.
Lisainfo kegel@kegel.ee, tel 56 216 616

Siiras kaastunne Ellele ja tütardele
peredega

HARRI HANSENI
surma puhul
Mälestavad majanaabrid

KODU UHKUS OÜ PAKUME KODUJA ÄRIPINDADE KORISTUSTEENUST:

• Hoolduskoristus
• Suurpuhastus
• Aurupuhastus
• Akende pesu
• Ehitusjärgne koristus
• ja palju muud.
LISAINFOT SAAB AADRESSIL: koduuhkus.ee
Kontakt: info@koduuhkus.ee +372 5815 4117

Suvised tennise
LINNALAAGRID
6-10. aastastele

Laagri Tennisekeskuses

Iga nädal T-N kell 10:00-16:00

Tasu: 90€/vahetus või 40€/päev

1. vahetus: 30.06-02.07

4. vahetus: 04.08-06.08

3. vahetus: 14.07-16.07

6. vahetus: 25.08-27.08

2. vahetus: 07.07-09.07 5. vahetus: 11.08-13.08

Registreerimine:
kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00
eerika.bekker@laagritennis.ee

Päevakava:

10:00 - tennis
11:30 - paus

12:00 - üldfüüsiline

Linnalaagrit
viivad läbi
Laagri Tennisekooli
treenerid

13:15 - lõuna (soe toit)
14:00 - matk/orienteerumine/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Metallkonstruktsioonide
valmistaja Harjumaal
Turbas AS KÜTEKS
pakub tööd:

KEEVITAJALE
Tööle asumine kohe.
CV saata
kyteks@kyteks.ee.
Info telefonil 6779 589 ja
5233492 või tulla kohale
Tehase 2 Turba 76201
Saue vald Harjumaa.

Tammevana kohvik Saue linnas
otsib meeskonda

VANEMKOKKA, KOKAABI
JA TEENINDAJAT.

Teid ootavad head toitu ja teenindust
ning meeldivat interjööri armastavad kliendid, värskelt renoveeritud
ruumid alates köögist ja söögisaalist
ning lõpetades tualettidega, toredad
kolleegid ja tööandja, kes turul juba
aastast 1995.
Tööpäev E-R, kohvik on avatud
kell 10-17.
Kui silm lõi nüüd särama, anna endast
teada telefonil 5662 8079 või e-posti
aadressil info@marincatering.ee.
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Grillsüsi Põrgupõhja
25L

4.90

3.99

Süütevedelik HOT
1L

-18%

2.75

2.30

-16%

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Toorjuustu- muraka Tere joogijogurt 0,9kg
grill-liha seavälisfileest
-metsmaasika
400g Rannarootsi
-pistaatsia

-34%

4.50

2.99

7.46/kg

1.29

0.99

-40%
1.10/kg

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Felix tomatiketšup
1kg

1.69

1.99

-31%

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
magus muretaigen
500g

1.69

1.29

-24%
2.58/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

Otsime 2-3 kuuks meie ühte
hoidvasse ja töökasse kollektiivi

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

CNC TREI- JA
FREESIKESKUSE (HAAS)
OPERAATOR

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE
LAAGRI KÜTTELADU

TELLIMINE:
504 0304 ja info@kytame.com
ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000kg

150,00 EUR/alus

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem

AUTOPESIJA-ABITÖÖTAJAT

Võtame tööle hakkaja ja
usaldusväärse inimese, kelle
peamisteks tööülesanneteks on
sõiduautode, kaubikute, busside ja
veokite sise- ja välipesu ning hoone
ümbruse korrashoid.
Kandideeri meile tööle, kui oled
sõbralik, abivalmis ja suhtlemisaldis
kolleeg. Tööle asumise aeg ASAP
Ettevõte asub aadressil
Pärnu mnt. 556, Laagri.
Lisaküsimused ja CV võid saata e-maili
aadressile ivpluss@ivpluss.ee

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD
Oleme tegutsenud üle 21 aasta
ning meie omandis on üle 14 000ha maad
ANTS ERIK / 50 91 575

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

125,00 EUR/alus

kvaliteetne ja ostjate
lemmik
PELLET – 960kg

195,00 EUR/alus

Soodne küte pelletkatlasse

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Aastast 2002

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

51 36 999

RUF PUITBRIKETT

PELLET

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562

MÜÜA SÕELUTUD
PÕLLUMULDA

aadressil Mõisa tee 15, Ääsmäe
Infokaitse territooriumil. Hind 7€/m3 +
km. Hind sisaldab veokile laadimist.
e-post: Lepikreelika@gmail.com
Mob: 56245858

ALATES

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

VÕTAME VASTU KIVI JA
KERAAMIKA JÄÄTMEID

(telliskivi, paekivi, munakivi)
Mõisa tee 15, Ääsmäe, Infokaitse
territooriumil.
Kontakt: +372 5088472,
martin@infokaitse.ee

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-L 9 - 20 P 9 - 15

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

Nr 12 / juuni / 2020

HEAD HINNAD JUUNIKUUS!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi

Nr 12 / juuni / 2020
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8. MUSI kohvik (Pilliroo 36B) G,B,S
Kurekurvi hoovi hõrgutised maalt, metsast ja
merelt
9. Atsi Garaaž (Kaskede puiestee 9c)
M,G,B,W,J,A,L
Vegan Not Dog, Kimchi friikad, käsitööjäätis,
rabarberi limonaad
10. Kohvik Feliz (Vanasilla 12a) V,L,E
Pasta, mousse, pizza vahvlid, soolane ja magus
amps
11. Käpp ja Käsi (Nõlvaku 9a) E,W,L
Vegan koogid ja värsked joogid
12. Vanasilla kodukohvik (Vanasilla tee 10A) M,S,L
Värsked kodused küpsetised, salatid ja joogid
13. Nahkhiire nosila (Vanasilla 74 kõrval) L
Ekskursioon maa-alusesse varjendisse,
näpunäksid ja soojad joogid
14. Kohvik Maius (Valga 4) L, M
Batuut, magusad ja soolased koogid
15. Alliku Lustikohvik (Uuetoa tee 7, Alliku)
L,M,A
Kodused hõrgutised, batuut lastele
16. Ko(i)du Gourmet (Koidu küla pargiala)
L,M,S,G
Nuudlivokk, kõrvitsapüreesupp ning magusad
hõrgutised
17. Loodeteatri jutukohvik (Koidu tee 26 Koidu) L
18. Toidukohver (Veskitammi 3) B
19. Rullsalong (Veskitammi 4) V,L
20. Keraamikakohvik (Metsa 23) V
21. Piibe koduaia kohvik (Jõeveere tee 28,
Alliku) L, M
22. Vesiroosi grillikohvik (Vesiroosi 14) G,L

12.00-15.00 Tõnu Laikre Vanasilla kodukohvikus
14.00 rahvatantsurühm Laagri Leegid kohvikus
Leegitsev Porgand
14.30 Toomas Uibo, Johan Randvere ja Evelin
Samuel Piibe koduaia kohvikus
14.30 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
15.00 Musi kohvikus Jaan Sööt
Atsi Garaažis keerutab plaati DJ Alo Indrek
Võsu
Anne Türn keraamika näitus Keraamikakohvikus
18.00 Puuluup Jõekääru pargis

KOHVIKUD KELL 11–16

HELIKILLUD JA KEHAKEERUTUSED:

1. Valla(hullu)maja puhvet (Veskitammi 4 Laagri
halduskeskuse ees) M,L,N,T
Majabänd Agar&Ogar, näomaalingud, töötuba
2. Külaplatsi kohvik (Jõekääru park) M,L,G,J,E,A
Kodukootud värsked küpsetised, soe ja külm
amps
3. Koru Kohvik (Koru põik 3) W,T,L
Hingelähedane toit, kodused hõrgutised
4. Zelleri Tänavatoit (Koru 2) W,B,S,M,L
Wrapid, rebiliha burgeid, borš, smuutid
5. Leegitsev Porgand (J.Teemanti pargi
promenaad jõe ääres) K, M,G
Räimed kadaka marinaadis, kamakreem
maasikatega, kilupirukas
6. Kultra Hoovikohvik (Veskitammi 8) M,L,V
Retro ja klassika, vahvlid, Napoleoni kook
7. Karavantsik (Samblajuure 17) W,K,E,L
Cannelé-koogid, ekleerid, profitroolid, lõhepeedipirukas

11.30 Ekskursiooni Peeter I merekindluse
rooduvarjendisse korraldab kohvik
Nahkhiire Nosila
11.30 Nissi Trollid kohvikus Leegitsev Porgand
12.00 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
12.00 Loodeteatri jutukohvikus lasteteater
TRUMM etendus „ Imeline puhkus“
12.00 rahvatantsurühm Laagri Leegid kohvikus
Leegitsev Porgand
12.30 Tarmo Kivisilla kohvikus Leegitsev
Porgand
13.00 Ko(i)du Gourmet´s Viivika Viickberg
13.15 Valla(hullu)maja puhvetis Agar & Ogar
13.30 Getter Jaani ja Holger Koot Zelleri
tänavatoidu kohvikus
13.30 Ekskursiooni Peeter I merekindluse
rooduvarjendisse korraldab kohvik
Nahkhiire Nosila

HOP-ON, HOP-OFF
BUSS väljumisega
Laagri halduskeskuse
parklast

Kell 18
PÄEVA LÕPUAKORD
Jõekääru pargis
PUULUUP Tasuta!

LAUPÄEVAL
4. JUULIL 2020
KELL 11-16

OMA TOPSIGA TULIJATELE PAKUTAKSE KOHVIKUTES TASUTA KOHVI
22
A

8

JÄRELKOHVIK
samal õhtul peale kontserti
Atsi Garaaz 9

A

KOHVIK ALLIKU KÜLAS
Alliku Lustikohvik 15

7

A
L1

LAAGRI BUSSILIINI L1
alg ja lõpp-peatus on
Vanasilla, mis asub
Nõlvaku ja Vanasilla tänava
ringristmikul

20

A

L1

KOHVIK ALLIKU KÜLAS
Piibe koduaia kohvik 21

4
3

L1
WC

WC

2
A

19
1
Jõev

18
A

6

5
L1
ATM

12

L1
WC

WC

L1

ee te

e

KOHVIKUD KOIDU KÜLAS
Koidu Gourmet 16
Loodeteatri jutukohvik 17

L1

A

10
A

11
14
L1

L1

L1

16

WC

HOP-ON HOP-OFF BUSS A
väljumisega Laagri halduskeskuse parklast

A

13

A

17

A

9

L1

Tähised: L-lastega M-muusika S-supp K-kala B-burger V-vahvlid G-grill P-pannkook W-vegan N-näomaalingud T-töötuba J-jäätis E-koertega A-autod

