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Äsja lõppenud ülevallalise mälumängu „Saku ajukas”
seitsmenda hooaja võitis võistkond Üksnurme. Kogenud kilbaritest koosnev tiim on võidurõõmu maitsnud
juba kuus aastat järjest. Teise koha esikolmikus teenis
meeskond Õlmarid, kes on terve sarja vältel pidanud iga
kord tipule napilt alla vanduma. Kolmas koht kuulus
Mälujahutajale - tiimile, kes saab uhkusega kanda tiitlit
„Saku ajuka” esimene võitja aastast 2008. Liidri vankumatus kasvatab aga ülejäänud võistkondade võidujanu
ning kannustab soovi kõigutada Üksnurme jalgealust.
Sügisel jätkuva mälumängusarja korraldaja on Saku
huvikeskus, mängujuht tuntud kilbar Mart Vellama. Lk 9

1. maist muutub
ASi Samat

liinidel
206, 219
ja 220
sõidugraafik,
marsruut või
piletihind. Lk 6
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Teeme kodud
„Teeme ära!” Saku
vallas 3. mail
Arunõmme esimesed
(20/16)

Jälgimäe-Murimäe
talgud (30/30
Pähklimäe metsa
koristus (70/69)
Rehe küün ja ümbrus
üritusteks valmis (20/20)

Metsanurme tuletulemise
teekonna talgud (50/48)
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ja külad korda
Ü

le-eestiline „Teeme ära!“ talgupäev toimub sel aastal juba seitsmendat korda. Saku vallas oli 23. aprilliks talguveebis üles
pandud 15 talgukohta, millest enamikel oli selleks ajaks soovitud arv
Männiku lasketiiru
töökäsi juba koos, liituda sai veel
heakord (100/84)
vaid mõne koristusseltskonnaga.
Koristatakse spordi- ja mänguplatse
ning metsaaluseid ja teeääri. Likvideeritud saavad nii inimeste kui ka
Kurtnas näiteks kobraste „laastava
Valdeku karjääri
tegevuse” tagajärjed. Kuna ka Saku
ümbrus (30/13)
valda läbib suvel laulu- ja tantsupeo
tuli, siis on Metsanurme seltskond
liitunud üleskutsega teha korda ajaja kultuuriloolised paigad – talgulised korrastavad Üksnurme
mõisa esist ja
Lokuti küla on kevadiselt
lähiümbrust, et olla
kaunis ja puhas (50/50)
valmis tule teekonnaks
ja sealseks peatuseks
matkaraja ühes ajaloolisemas paigas.

Kajamaa küla puhtaks
prügist (30/30)
Tõdva küla
heakorrapäev (30/30)

Kiisa talgud (15/0)

Tänavused talgupaigad
Saku vallas. Esimene
number näitab
oodatavat osaliste
arvu, teine aga 23.
aprilliks registreerunute arvu.

Tagadi talgud (30/30)
Kiisa metsa prahist
puhastamine (30/30)
Roobuka tee ja mets
puhtaks (20/20)

Küla korda (60/60)

REGIO 2008

Kas teadsid, et...
Saku vallas on võimalik lasta
suurjäätmed ära vedada tasuta.
Selleks tuleb saata aadressile
tallinn@keskkonnateenused.ee
vabas vormis kiri, kus on kirjas
hunniku suurus (näiteks 3x3 meetrit) või esemed üles loetletud või
lisatud foto, ning märkida täpne
koht ja oma kontaktandmed. Äraveo
päev on enamasti neljapäev.
Suurjäätmed on suuremõõtmelised

jäätmed, mis ei mahu oma mõõtmete tõttu olmejäätmete konteinerisse,
näiteks vana mööbel, sanitaartehnika, suured plastikust tünnid või kon-


teinerid. Tasuta ei veeta ära elektroonikaseadmeid (pesumasinaid,
külmkappe) ja ehitusjäätmeid.
Juba kolmandat aastat tassivad AÜ
Tervis elanikud kevadel kahe kokkulepitud nädala jooksul ühistu territooriumile kiigeplatsi kõrvale oma
aja ära elanud mööbliesemed või
muud suured asjad, mis ei mahu
üldprügi konteinerisse. Kui hunnik
koos, teatab ühistu esimees ASile
Eesti Keskkonnateenused hunniku
suuruse ning 5 päeva pärast viib firma kogu kasutu kraami tasuta ära.
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Laulu- ja tantsupeo
Algas õpilasmalevasse
tuleteekond ootab talgulisi registreerimine
Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus ning
„Teeme ära!” talgupäeva meeskond kutsuvad
kõiki üles 3. mai talgupäeval korrastama
kõikjal Eestis kultuuriloolisi paiku, mis on
seotud tänavuse peotule teekonnaga või laulu- ja tantsupeo traditsioonidega laiemalt.
“Meie ümber on tuhandeid märkamist väärivaid ajaloolisi paiku, millest me ei pruugi
midagi teadagi – näiteks Vasula mets, kus
Mart Saar käis inspiratsiooni ammutamas,”
loetles Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum.
Laulu- ja tantsukollektiivid on oodatud
neid talguid nii eest vedama kui ka aktiivselt
osalema. „Teeme ära!” talgupäeva eestvedaja
Tarmo Tüüri sõnul saab talgud kanda üleeestilisele talgukaardile „Teeme ära” veebilehel aadressil www.teemeara.ee, sealjuures
võiks korraldajad registreerumisel kasutada
märksõna “Puudutuse aeg”.

Uus võimalus teavitada
probleemist
Saku valla uuenenud kodulehele on lisandunud võimalus märkida silma hakanud probleem otse Eesti kaardile. Selleks tuleb minna
valla kodulehele www.sakuvald.ee ja valida
avalehe vasakpoolsest menüüst jaotuse ´Teavita probleemist´, suurendada lehele ilmuv
kaart vajaliku suuruseni, klikkida probleemse koha peal kaardil ning lisada probleemi
kirjeldus ja enda kontaktandmed. Lisada
saab ka foto. Pärast vajutamist nupule ´Salvesta´ edastab süsteem teate kohalikule omavalitsusele. Nii on võimalik täpselt ära näidata leitud prügihunnikud metsas või lahtised
kanalisatsioonikaevu luugid. Samas ei ole
see koht mõeldud teadete jaoks, nagu „Meile
ei ole vaja prügivedu“. SS

Ka sel aastal tegutseb Sakus õpilasmalev ehk
SÕM, kuhu oodatakse 13-16aastaseid Saku
valla sissekirjutusega noori.
11.-21. augustini toimuva maleva ennelõunal teevad noored neli tundi tööd, millest
enamik on seotud haljastuse ja heakorraga,
ning saavad selle eest töötasu 2.13 eurot
tunnis (bruto). Pärast tööpäeva ja lõunasööki
on noortele korraldatud meeskondlikud tegevused.
Malevasse saab kandideerida 21. aprillist 18. maini. Vestlused noortega toimuvad
19.-23. maini Saku Valla Noortekeskuses. 20
malevasse pääsejat ja kõik ülejäänud kandideerijad saavad tagasiside hiljemalt 27. mail.
Maleva osalustasu on 20 eurot, mis tuleb
tasuda hiljemalt 20. juuniks.
Maleva info, päevakava ja registreerimisvormiga saab tutvuda Saku Valla Noortekeskuse kodulehel www.sakunoortekeskus.ee
Lisainfo telefonil: 5624 1634.
EVELIN KÜBERSON, noortekeskuse juhataja

Kummimägi Kroonu teel Männikul.

Lugeja muretseb
Läbi rohelise akna... otse
prügimäele?
Kui mõni aasta tagasi pärast „Teeme ära!“
aktsiooni tundus, et meie teeääred ja metsaalused on puhtaks saamas, siis kahjuks
näib, et peale on kasvanud uus lagastajate
põlvkond. Vaatamata sellele, et meil on üsna
hästi korraldatud prügimajandus ja jäätmejaam asub isegi Sakus, siis kahjuks elavad
meie kõrval inimesed, kes ei suuda oma prügikotti ja olmeprahti sinna viia, vaid reostavad hoopis loodust.
Kuna liigun palju rattaga, siis väga nutuses seisus on ka meie maanteede ääred, samuti kergliiklustee ümbrus Sakust Kiisani.

„Puhkekoht” Saku-Tallinn kergliiklustee
ääres. Fotod: erakogu

Plast- ja klaastaara, mahla- ja krõpsupakid,
uue nähtusena on lisandunud kohvitopsid.
Kohati tundub, et teedel liiguvad mobiilsed
sööklad ja kõik see kraam, mis suurest õgimisest üle jääb, lendab lihtsalt autoaknast
välja.
Kui vallal on plaanis korraldada näiteks
koristamistalguid, siis usun, et paljud oleksid
nõus kaasa lööma. Vähemalt need, kes soovivad liikuda ja sportida puhtas keskkonnas!
RATTASPORTLANE

Prügikast kui aiakujunduselement

E

esti ettevõte OÜ Woodproducts kaitses tööstusdisainlahenduse, mis muudab standardse 240-liitrise prügikonteineri kenaks aiakujunduselemendiks.
Eramajade prügikonteinerid peavad olema kergesti ligipääsetavad, kuid samas on
konteinerid ise välimuselt koledad. Lahendusena loodi puitsõrestikust prügikastikatted, mis sobivad enamikele kasutuses olevatele prügikastitüüpidele. Samas ei muutu
prügikonteineri kasutamine keerulisemaks.
Paljud on muutnud prügiladustamise koha kaunimaks spetsiaalsete prügimajade ehitamisega, kuid eramaja jaoks on need lahendused keerulised ja kallid. Woodproductsi
puitsõrestikust ümbris ei ole oluliselt suurem
kui prügikonteiner ise, kuid välimuselt integ-

reerub see pea kõikide majatüüpidega ning
kui kasutada majaga sobivaid värvilahendusi, muudab see prügikonteineri vastavalt kas
märkamatuks või vastupidi ajakujunduselemendiks. Valida on kolme erineva kujunduse
vahel.
Eestis kasutakse eramajapidamistes kõige
enam 240-liitriseid prügikonteinereid ning
esialgu toodetaksegi sobilikke sõrestikke
just nendele suurustele. Naturaalsest immutatud puidust sõrestikud sobivad pea kõigile
240-liitristele konteineritele. Ümbriste kokkupanemisel tuleb lihtsalt arvestada, millise
konteineritüübiga on tegu.
Info: www.trashcancovers.com
KRISLIN KUUSKEMAA
OÜ Woodproducts
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KRISTI JÕELEHT
15. aprilli istungi päevakorras
oli 25 punkti.
Otsustati tasuda 10.03.–
31.12.2014 seadusjärgsete ülalpidajateta sügava puudega isiku
hoolekandeasutuse ülalpidamiskuludest kuni 300 eurot
kuus vastavalt arve esitamisele.
1 puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
1 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga kriisitoetust 100 eurot.
5 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 17.12.2013 korralduse nr 1010 „Hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude
katmise toetus“ punkt 1.4.
Võeti vastu detailplaneering
Tänassilma külas Kungla tn 2a
ja Kungla tn 2b kinnistutel.
2 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 7 korraldusega
projekteerimistingimused.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tänassilma
külas Vironi kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine tootmishoone
rajamiseks Tagadi külas Induse
kinnistul.
Väljastati ehitusluba tootmishoone Induse II püstitamiseks Tagadi külas Induse kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 19 jäätmevaldajat.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Tänassilma külas
Toomaveski tee 15 kinnistul ja
Kiisa alevikus Kaja tn 3 kinnistul, üksikelamule ja abihoonekuur pumbamajale Tänassilma
külas Väike-Tooma kinnistul.
Metsanurme külas asuvate
katastriüksuste 11242 Kasemetsa tee, Metsalaane, Ojametsa,
Rännaku 4, Rännaku 5, Reinujõe, Tiivi jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Kinnitati Saku valla ametiasutuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste 2014. aasta
eelarve jaotus personali- ja majanduskuludeks.
Kehtestati Saku Vallavalitsu-

Saku Sõnumid
se hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise alused.
Saku valla 2014. aasta eelarve
reservfondist eraldati 3554 eurot
vallavalitsuse eelarvesse purunenud serveri asendamiseks.
Kinnitati riigihanke “Saku
valla haljasalade hooldus perioodil 2014-2017” komisjoni otsused ja tulemused.
Kehtestati Saku valla hankekord.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Saku Valla Spordikeskusele 23.04.2014 Saku
aleviku kergliiklusteedel, tänavatel, Saku mõisa pargis ja Tallinna maanteel toimuva ürituse
Jüriöö jooks 2014 läbiviimiseks
(vastutab Tiiu Zirnask).
Saku vallas moodustati kolm
alalist valimisjaoskonda.
JK Taverni Osaühingule väljastati müügipilet 16.04.–15.07.
2014 kauplemiseks grillitud lihatoodetega Saku aleviku keskplatsil Saku Vallavalitsuse määratud kohal.
Saku Valla Noortekeskusele
anti luba projektlaagri Saku
Õpilasmalev läbiviimiseks Saku vallas 11.08–22.08.2014,
projektlaagri osalustasuks kinnitati 20 eurot.
Saku Huvikeskust volitati
korraldama turukaubandust Saku aleviku kevadtäika läbiviimise ajal 26.04.2014 kella 10–14,
aadressil Teaduse 1, Saku alevik.
1 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
22. aprilli istungi päevakorras oli 14 punkti.
Algatati detailplaneering, anti
detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku alevikus Männi tee 10 kinnistul.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 5 korraldusega
projekteerimistingimused.
Määrati Tagadi külas asuva
Rohu katastriüksuse sihtotstarve.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Metsa-Aru kinnistul ja
Väikemetsa põik 26 kinnistul.
Kooskõlastati tingimuslikult
kavandatavate puuraukude asukoht Saku alevikus Murru tn 10
kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Juuliku külas Murumäe tee 44 kinnistul ja
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 22.04.2014. a korraldusega nr 334 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Saku alevikus Männi tee 10
(katastritunnus 71801:001:0770) kinnistul. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kaheks jagamine ning ehitusõiguse
määramine lisaks olemasolevale uue üksikelamu ehitamiseks. Saku
valla üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal, mille
maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamu maa. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 4 526 m2.
Alates 12.05.2014 kuni 26.05.2014 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Tänassilma küla Kungla tn 2a ja Kungla tn 2b kinnistute
detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistute hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine kaksikelamute ehitamiseks. Planeeringu lahenduse kohaselt on igale krundile võimalik ehitada kuni kahekordse kaksikelamu ja kaks ühekordset
abihoonet. Hoonete kõrguseks planeeritud kaksikelamul on kuni
10 m ning abihoonetel 6 m. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 8000 m2. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Saku valla üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU
toimub 8.05.2014 kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1).
Päevakorras:
1. Saku valla Saku aleviku Männi tee 21 kinnistu detailplaneering.
Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine
ning ehitusõiguse määramine üksik- ja/või kaksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6800 m2 .
2. Saku valla Jälgimäe küla Aare kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse
määramine tankla ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on 11 500 m2.
Eskiislahenduste põhijooniste ja seletuskirjadega on võimalik tutvuda 25.04-8.05.2014. a Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/
et/detailplaneeringute -avalikustamine ning Saku Vallavalitsuses
tööaegadel.

Saku alevikus Pähklimäe tee 3
kinnistul, aiamaja juurde- ja
ümberehitamiseks üksikelamuks Roobuka külas Soonurme
tee 18 kinnistul.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ning anti
kirjalik nõusolek aiamaja lammutamiseks Üksnurme külas
Pärnaõie tn 11 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek imbväljakuga biopuhasti rajamiseks Rahula külas Karukella
kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Roobuka külas Kaasiku kinnistul ja Saustinõmme
külas Nõmme tee 23 kinnistul.
Nõustuti Kespri Arhiiv OÜ-le
jäätmeloa väljastamisega.
Otsustati korraldada korduv
suuline enampakkumine Saku

vallale kuuluvate Ees-Kõrnumaa kinnistu ja Suur-Kõrnumaa
kinnistu osa rendile andmiseks
tähtajaga 01.06.2014–31.10.
2018, moodustati komisjon
enampakkumise läbiviimiseks
järgmises koosseisus: Virko
Kolks, Tiina Kubbi, Krista Lord
ning kinnitati suulise enampakkumise tingimused.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Kurtna Koolile
23.04.2014 Kurtna Kooli territooriumil, territooriumi kõrval
oleval muruplatsil ning KurtnaTagadi õppe- ja terviserajal toimuva Jüriöö perepäeva läbiviimiseks (vastutab Merje Tava),
MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing 03.05.2014 Saku rabametsa terviserajal ja selle ümbruse
metsaradadel toimuva „TRAIL

5
RUN” maastikujooksu läbiviimiseks (vastutavad Priit Grünberg, Tarmo Tarlap, Harry Grünberg), 07.05.2014 Saku rabametsa terviserajal ja selle ümbruse
metsaradadel toimuva „Volkswagen MTB kolmapäevakud”
maastikurattavõistluse läbiviimiseks (vastutavad Priit Grünberg, Harry Grünberg), 10.05.
2014 Saku rabametsa terviserajal ja selle ümbruse metsaradadel
toimuva „Saku 100” maastikurattavõistluse läbiviimiseks (vastutavad Priit Grünberg, Harry
Grünberg), 05.06.2014 Ülase tänava, Tallinna mnt ja Tammemäe
tänava vahelises metsatukas (Saku vanal terviserajal) toimuva
„Saku noorte rattasari” maastikurattavõistluse II etapi läbiviimiseks, 14.08.2014 Saku raudteeäärsel suusamäel, Saku mõisa
pargis ja Saku staadioni ümbruses toimuva „Saku noorte rattasari” maastikurattavõistluse III
etapi läbiviimiseks, 11.09.2014
Saku valgustatud suusarajal toimuva „Saku noorte rattasari”
maastikurattavõistluse IV etapi
läbiviimiseks (vastutavad Harry
Grünberg, Priit Grünberg, Aveli
Riiel); MTÜ-le Orienteerumisklubi TON 03.07. 2014 Männiku
külas toimuva Tallinna Orienteerumisneljapäevaku läbiviimiseks (vastutab Mait Tõnisson),
MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto 04.05.2014 Tagadi külas toimuva Tagadi restauraatorite päeva läbiviimiseks
(vastutab Aivo Mündel).
Kehtestati 09.-13.06.2014
toimuva Saku Noortekeskuse
päevalaagri hind.

Teade
Koolituspäev tulekul
Diabeetikute seltsingu koolituspäev on 28. aprillil algusega
kell 11 Saku päevakeskuses.
AINO KIIVER
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Saku Vallavolikogu 17. aprilli istungil
 Andis Lääne-Harju politseijaoskonna juht Vahur Tamuri
ülevaate Põhja Prefektuuri tegevusest Saku vallas.
 Vaadati üle ja otsustati jätta
kehtima 2009. aastal vastu võetud Saku valla üldplaneering ja
2012. aastal vastu võetud Saku
aleviku ja lähiala üldplaneering,
kuna leiti, et planeeringud on ka
täna ajakohased.
 Otsustati taotleda keskkonnaministrilt luba Saku vallale kuuluva Männiku külas asuva Tooma haljaku kinnistu tasuta kasutusvaldusega koormamiseks mittetulundusühingu Männiku Küla
Selts kasuks tähtajaga 20 aastat.
 Muudeti vallavolikogu 28.
veebruari 2013. aasta otsust nr
16 „Vallavara omandamine”,
kuna detailplaneeringu menet-

luse käigus täpsustus kergliiklustee ehituseks vajaliku
teemaa kinnistu suurus.
 Nimetati Euroopa Parlamendi
valimiste läbiviimiseks jaoskonnakomisjonide esimehed,
liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
Jaoskonnakomisjon nr 1, asukohaga Teaduse tn 1, Saku alevik
(Saku Valla Maja): esimees
Kristi Jõeleht; liikmed: Anneli
Sulin, Triin Jõeleht, Arvo Pärniste, Jüri Lang, Marika Liivik,
Ülo Lohk; asendusliikmed: Karin Tenisson-Alev, Tiina Kubbi.
Jaoskonnakomisjon nr 2, asukohaga Tallinna mnt 10 Saku alevik (Saku Gümnaasiumi peahoone): esimees Maris Kastemäe; liikmed: Miia Siidra, Lii
Murdmets, Inga Nurme, Eda

Piisang, Kaire Loonurm, Anne
Kuldmäe; asendusliikmed: Piret Sahva, Kai Lao.
Jaoskonnakomisjon nr 3, asukohaga Kurtna tee 21 Kiisa alevik
(Kiisa rahvamaja): esimees Marianne Rande; liikmed: Kairi
Langund, Marianne Õun, Sale
Mantsik, Vaike-Laine Kaljuvee,
Aet Tõruke; asendusliikmed:
Ülle Leisalu, Heljo Jüris.
 Andis vallasekretär Karin Tenisson-Alev infot selle kohta, et
seoses 1. juulist kehtima hakkava uue korrakaitseseadusega
muutub kehtetuks Saku Vallavolikogu 15.07.2004 määrus nr
15 „Saku valla avaliku korra
eeskiri”.
 Valiti hariduskomisjoni aseesimeheks Ülle-Triin Enden.
VICTORIA PARMAS

Kuritegude arv vallas on aastaga vähenenud
VICTORIA PARMAS
„Kuritegude arv Saku vallas on
aasta jooksul vähenenud ja seda
kõigis kuriteo liikides,“ kinnitas
Lääne-Harju politseijaoskonna
juht Vahur Tamuri, kes andis aprillikuu volikogu istungil ülevaate Põhja prefektuuri tegevusest Saku vallas. Ta lisas, et samas on suurenenud avastatud
kuritegude arv. Kui 2012. aastal
oli avastatud kuritegusid 31%
kõigi kuritegude hulgast, siis
mullu oli see protsent 48. Avastamisele on aidanud Tamuri sõnul kaasa nii tehnika areng kui
ka see, et inimesed ise on aktiivsemad infot andma.
Teiste Lääne-Harjumaa omavalitsuste taustal paistab Saku
silma eriti väikse isikuvastaste
kuritegude arvuga. Tamuri sõnul näitab isikuvastaste kuritegude arv üldiselt kasvu, sest

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
05.05 - 09.05
08:00-17:00 Väliharjutus
26.04 09:00-20:00 Väliharjutus
05.05 - 09.05
27.04 09:00-13:00 Väliharjutus
09:00-18:00 Väliharjutus
28.04 07:00-18:00 Laskeharjutus
30.04 10:00-17:00 Laskeharjutus 06.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
02.05 10:00-17:00 Laskeharjutus 06.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
07.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
03.05 09:00-18:00 Väliharjutus
03.05 09:30-18:00 Laskeharjutus 08.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele
teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Lisainfo: tel 503 4102, manniku@mil.ee, Internetis harjutusvali.mil.ee

muutunud on nende registreerimise põhimõte. Kui varem kedagi peksti ja kannatanu ise seda
eitas, ei registreeritud ka kuritegu. Nüüd see nii enam ei ole. Seda liiki kuritegusid on politseijuhi sõnul rohkem neis omavalitsustes, kus on rohkem venekeelset elanikkonda, nagu näiteks Ida-Harjumaal, aga ka Keila vallas. Kui 2012. aastal oli Saku vallas 30 isikuvastast kuritegu, siis 2013. aastal oli neid 19.
Vähemaks on jäänud ka vargusi
nii eluruumidest, sõidukitest kui
kauplustest.
Ka väärtegude (nt liikluseeskirja või avaliku korra rikkumised) arv on aastaga vähenenud.
„Kui keegi oleks kümme aastat
tagasi öelnud, et liikluses hukkunute arv jääb Eestis alla 100 inimese, poleks ma seda uskunud,
kuid nüüd on see nii – eelmisel
aastal hukkus liikluses 83 inimest (2007. aastal 196). See näitab, et inimesed on hakanud paremini liiklema,“ nentis Tamuri,
kelle sõnul on kõige vähem vähenenud kiiruseületamised, kuid
ka nende osas on märgata langust. „Kuna kõige raskemad tagajärjed on õnnetustel, mis on
põhjustatud kiiruse ületamisest
ja purjuspäi sõitmisest või millesse sattunutel puudus turvavarustus, siis on politsei kõige roh-

kem just neile kolmele aspektile
tähelepanu pööranud. Tõsiselt
häiriv on aga see, kui palju on
juhte, kes on natuke joonud.“
Turvavarustuse osas on aga
politseijuhi sõnul toimunud
suured positiivsed muutused.
Selle üheks põhjuseks pidas ta
karistuste karmistumist, sest
statistika näitab, et just pärast
seda hakkasid inimesed oma
lapsi rohkem turvatooli panema
ning turvavööga kinnitama.
Kokku juhtus mullu Saku vallas
48 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 22 ja hukkus 2 inimest.
Politseijuhi sõnul on aastatega järjest vähenenud ka politsei
koosseis, näiteks viimase poole
aasta jooksul on seda taas 11%
vähendatud. Nii peab politsei
tegema väga tihti valikuid,
milline väljakutse on olulisem.
„Kui varem oleksime avalikus
kohas joobnuna taaruva inimese
igal juhul ära viinud, siis nüüd
on tihti nii, et oleme samal ajal
kohas, kus meie kohalolek aitab
ära hoida suuremaid õnnetusi,“
selgitas Tamuri, kelle kinnitusel
sõidab üks Lääne-Harju patrullmeeskond vahetuse jooksul läbi
400-500 km. Politseinik kiitis
ka väga piirkonna abipolitseinikke, keda on küll vähe, kuid
kelle töötundide arv on Põhja
prefektuuris üks suuremaid.
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ASi Samat liinide
muudatused alates 1. maist
Liini 220 töö jätkub sõitjate vähesuse tõttu ka suvel tänase
sõidugraafiku alusel.

Liini 219 kõik marsruudid algavad ja lõpevad peatuses
Entusiast.

Liini 219 piletihind muutub suundadel Entusiast–Sausti,
Sausti–Entusiast, Tallinn–Sausti ja Sausti–Tallinn.
Uus piletihind on 1.50 eurot.
Liini 206 bussid hakkavad väljuma laupäev, pühapäev ja
riiklikel pühadel Sakust igal täistunnil ja Tallinnast
igal pooltunnil.
Liini 206 tööl olek pikeneb - viimane buss laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel väljub Sakust Tallinna 00:00
ja Tallinnast Sakku 00:30.
Vabandame ka seoses Tallinnas Pärnu maanteel toimuvate ehitustööde tõttu tekkivate võimalike hilinemiste pärast.
AS Samat

Ligi 750 Saku pere koju
jõudis Elioni tulevikuvõrk
Viimase aasta jooksul on Elion
loonud 25 Saku kortermajas
võimaluse liituda ülikiiret internetti pakkuva tulevikuvõrguga.
Interneti saamiseks tuleb täita
sooviavaldus.
Kortermajade elanikud, kelle majadesse on loodud tulevikuvõrgu võimalus, ei pea liitumisega seoses täiendavaid kulutusi tegema. Kui tegu on eramuga, mille puhul on loodud tulevikuvõrgu valmidus krundi
piirini, kaasnevad sellega siiski
kulutused kaabli vedamiseks
krundil. Sellisest soovist peaks
klient Elionile teada andma ja
meiega kokku leppima.
Seda, milline on kliendi elukoha konkreetne valmisolek tulevikuvõrgu tellimiseks täna, on
kõige lihtsam vaadata Elioni
veebis oleva kaardirakenduse
kaudu: www.elion.ee/eraklient/
internet/interneti-pusiuhendus.
Samal leheküljel on ka erineva
kiirusega internetiühenduste
hinnad.
Tulevikuvõrk pakub täna
100 Mbit/s üles- ja allalaadimiskiirust. Ülikiire internetiühendus on kvaliteetse kasutuskogemuse eelduseks neis kodudes,
kus töötatakse korraga mitme
arvutiga, vahetatakse suuri faile
ning vaadatakse mitut telerit,
sealhulgas ka üliselge pildiga
HD-televisiooni.
Elioni interneti ja kõneside

osakonna ärijuhi Teet Tiisvelti
sõnul ei ole ülikiire internetiühendus enam ammu tehnikagurmaanide hobi, vaid elementaarne kommunaalteenus paljudes kodudes. „Täna on 100-megabitine internetiühendus kodudes üsna tavapärane, kuna võimaldab rahuldavalt tarbida koos
mitmeid erinevaid internetiteenuseid. 5-7 aasta pärast mõõdame aga tavalise koduinterneti
kiirust gigabittides. Selleks, et
suudaksime tulevikus sellist
ühenduskiirust pakkuda ning
uusi ja praegu veel leiutamata
teenuseid võimaldada, viime
kogu oma võrku aktiivselt üle
valguskaablitehnoloogiatele.
See on järeleproovitud viis tagada võrgu tulevikukindlus,“
ütles Tiisvelt.
Tiisvelti sõnul on Elion täna
ainus teenusepakkuja, kes pakub
100-megabitist üleslaadimiskiirust. Kiire üleslaadimine on üha
rohkem pilveteenuseid tarbivate
inimeste jaoks järjest olulisem.
“Fotode ja videote üleslaadimine on muutunud igapäevaseks,
kuid seni on see käinud oluliselt
aeglasemalt kui piltide või filmide allalaadimine. Meie veendumus on, et suur üleslaadimiskiirus pakub internetikasutajatele
oluliselt paremat kasutajakogemust,” selgitas Tiisvelt.
MAREK UNT
Elioni avalike suhete juht

25. aprill 2014

Kiibista oma
lemmikloom soodsalt
VICTORIA PARMAS
1. maist 1. juulini saab Saku
loomakliinikus soodsalt kiibistada oma lemmiklooma – ühele
loomale kiibi panek maksab
loomaomanikule 5 eurot. Soodustust saavad kasutada vaid
rahvastikuregistris Saku valda
sisse kirjutatud inimesed.
„See on väga hea võimalus
oma looma märgistamiseks,
sest vald toetab iga looma kiibistamist 8 euroga, nii et 13 euro
asemel jääb omanikul tasuda
vaid 5 eurot,“ ütles Saku vallaaednik Tiina Kubbi, kelle sõnul
näitab looma kiibistamine, et
inimene on oma looma suhtes
vastutustundlik. „Seni kuni
loom kaduma läinud pole, ei
olegi kiibi puudumine probleem. Kui aga loom ära jookseb
ja omanik ta alles mõne päeva
pärast hoiupaigast üles leiab,
saab ta koos lemmikuga kaasa
ka päris kopsaka arve. Kiibistatud looma hoiupaika sattumisel
võetakse aga kohe omanikuga
ühendust; vähem on muret ja
vähem kulub ka raha.“ Seda,
kas loomal on kiip, saab kontrollida vaid kiibilugejaga, katsudes ja silmaga vaadates sellest aru ei saa.
5 euro eest saab loomi kahe
kuu jooksul kiibistada Saku loomakliinikus Üksnurme tee 8
ehk endises sovhoosikeskuses
Selveri taga. Kui ise kliinikusse
minna ei saa, võib loomaarsti ka
koju kutsuda. Sel juhul lisandub
visiiditasu 10 eurot. Kliiniku
loomaarsti Iris Aamisepa sõnul
saab kiibistada looma, keda

omanik suudab mõne sekundi
kinni hoida.
„Kiibi panekuks võtan loomal nahavoldi kaela pealt üles ja
süstin kiibipüstoliga kiibi naha
alla kaela vasakule küljele. See
võtab aega umbes viis sekundit,“ kirjeldas loomaarst protseduuri. „Läbi puuri seda teha ei
saa. Looma võib ka narkoosiga
selleks ajaks magama panna,
olen seda korra ühe koera puhul
teinud, aga selleks peab omanik
muidugi nõus olema ja see on
ikkagi äärmuslik juhus. Mida
noorem loom, seda kergem on
kiipi panna. Mõistlik on teha seda kohe koos vaktsineerimisega,
kui kutsikas või kassipoeg perre
võetakse. Kaks nädalat enne
vaktsineerimist tuleb anda kindlasti ussirohi. Ussirohu kogus
sõltub looma kaalust. 4-kilosele
kassile maksab see 2 eurot ja 10kilosele koerale 2 eurot, 20-kilosele koerale 4 eurot jne.“
Ainult kiibist looma ülesleidmisel abi ei ole. Pärast kiipimist tuleb loom kanda Saku valla koerte registrisse, mis kuulub
kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri hulka. Lemmiklooma registreerimine registrisse on tasuta. Registreerimiseks tuleb siseneda ID-kaardiga riigiportaali www.eesti.ee,
valida sealt E-teenused > Kodanik > Perekond > Lemmiklooma andmed ja registreerimine
LLR. Selleks võib abi paluda ka
loomaarstilt või vallaaednikult.
Rohkem infot kiibistamise
kohta loomaarst Iris Aamisepalt
telefonil 604 1997; 551 0623,
E-R 15-19.

Lugupeetud AS Saku Maja kliendid
Alates 01.05.2014 lõpetab AS Saku Maja sularahamaksete vastuvõtmise tarbimisteenuste eest. Edaspidi saate teenuste arveid tasuda enda jaoks kõige mugavamal viisil – pangakontoris, internetipangas või sõlmides e-arve püsimakselepingu.
E-arve püsimakseleping tähendab, et pank teeb Teie eest vajalikud
ülekanded lepingus määratud kuupäeval. E-arve püsimakselepingu
võite sõlmida internetipangas või pangakontoris. Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed leiate Teile esitatud teenuste arvelt. Lepingu
sõlmimine on tasuta. Samuti on tasuta kõik e-arve püsimakse põhjal
tehtud ülekanded.
NB! Kui juba kasutate arvete tasumisel pangateenuseid, jätke
eelnev informatsioon tähelepanuta. AS Saku Maja juhatus
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Südamenädala populaarseim üritus oli aeroobikamaraton
Kahetunnine aeroobikastiilide
maraton tõi Saku Valla Spordikeskusesse saalitäie huvilisi.
Nelja stiili hulgast sai igaüks
välja selgitada stiili, mis just
talle kõige paremini sobib ning
millega edaspidi tegeleda
tahaks. Fotod: Viola Läänerand

Südamenädala tegevustes osalenutel oli võimalus täita kupong, osalemaks
auhindade loosimisel, mis viidi läbi 21. aprillil Saku Valla Spordikeskuses. Loosimises osales 183 kupongi. Peaauhinna Iluumi käimiskepid võitis Mirje Kuris.
10eurosed Saku Valla Spordikeskuse kinkekaardid võitsid Gert Kurmiste, AinoElisabeth Vahter ja Vello Ots. Saku Õlletehase eriauhinnad, ploki vett võitsid
Helle Vahenõmm ja Evi Kivinuk. Võitjatega võetakse ühendust, auhinnad saab
kätte spordikeskusest. VIOLA LÄÄNERAND

2014 – rahvatantsu juubelite aasta
EVE LUTTER
Rahvatantsuõpetaja
2014. aasta on rahvatantsijatele tähtpäevade rohke – toimub
XIX tantsupidu, möödub 80
aastat esimesest Eesti tantsupeost ja täitub 50 aastat esimese rahvatantsurühma loomisest Sakus. Kindlasti tantsiti
rahvatantsu Saku-mail ka varem, aga nimetatud hetke saab
lugeda järjepideva rahvatantsuharrastuse alguseks Sakus,
sest pool sajandit tagasi loodud rühm tegutseb tänaseni.
Seda väärikat sünnipäeva tähistab naisrühm Linda, kuid
olulise daatumi tähistamisega
on seotud kõik rahvatantsurühmad ja seda ikka tantsides.

Tantsupeod
Kahtlemata on tantsupeod
ühed olulisemad sihtmärgid
tantsurühmade tegevuses. 50
aasta sisse mahub neid päris
palju ja enamikul on ka osaletud. Tänavuse tantsupeo tantsud on selgeks õpitud ja neid
näeb juba enne seda, kui rühmadele ametlik peokutse on
kätte antud.
Teisipäeval, 29. aprillil rahvusvahelisel tantsupäeval esi-

tatakse Kurtnas üheskoos suvise tantsupeo tantse ja jutustatakse publikule kohalike tantsijate puudutuse lugu. XIX tantsupeo ideekavand “Puudutus”
on sündinud igatsusest, et oleksime avatud märkama ja väärtustama seda, mis on päris, ning ei
raiskaks oma väärtuslikku aega
tühisusele ega sulgeks oma südant puudutustele. Vaatamata
sellele, et meie elu koosneb paljudest puudutustest, ei jõua enamik nendest paraku näpuotsast
kaugemale. Puudutuste puudumisest tekkinud tühjuse täidab
igatsus ja valu.
Lugu jutustatakse ühe väikese poisi silmade läbi. Poissi kehastavad peol Kurtna Kooli 3.
klassi lapsed. Poisi lahke ema
rollis on Kurtna ja Linda naisrühmad, väärikaid vanavanemaid tantsib segarühm Pangviina. Kiiret linnaelu saginat kehastavad segarühmad Hellad Tallad
ning Tugevad ja Kohevad. Valikute igatsust ja valu toob vaatajani Kurtna Kooli liikumisrühm.
Millega lugu lõpeb, kuidas ja keda puudutab, saab vaadata tuleval teisipäeval Kurtnas.

Sõidud ja sõbrad
Poolsajandi jooksul on Saku rah-

vatantsurühmad tantsimas käinud mitmetel maadel ja oleme
ka ise külla kutsunud teiste rahvaste tantsurühmi. Tihedal juubeliaastal ükski rühm festivalile
ei lähe, aga külla kutsume Kandava rahvatantsurühma Lätist.
Lätlaste tantsu saavad juuni lõpus nautida ka kõik vallaelanikud.

Rahvariided
Rahvariided on rahvatantsijate
kaubamärk – rühmi teatakse ikka
nende riiete järgi. Aastaid tagasi
olid rahvatantsurühmadel rikkad
ristivanemad – asutused, kes jaksasid neile rahvariideid valmistada. Tänaseks on see olukord
muutunud. Tollel ajal tehtud riided hakkavad selga ära kuluma
ja uute tegemiseks on rühmade
tantsijad õppinud selgeks täiesti
uue oskuse – projektide kirjutamise. Ja nii uskumatu kui see ka
pole – on vaja läinud ka vanu oskusi – õmblemist, paelte ja pitsi
punumist. Kõik tänased tantsijad
on selle tööga kenasti hakkama
saanud – suur aitäh neile!

Rahvatantsuraamat
50 aasta tagune aeg on nii kauge
aeg, millest kõike enam päris
täpselt ei mäletata, aga samas on

alles need, kes olid päris alguse
juures. Seetõttu on praegu parim
aeg kogu poole sajandi rahvatantsulugu raamatusse koguda.
Oma mälestuste ja pildimaterjaliga on panustama oodatud kõik
endised ja praegused tantsijad –
võtke ühendust Heli Meripõlluga.

Linda Raus
Õigupoolest oleks tulnud temast
alustadagi: Linda Raus oli Saku
valla mitmete rahvatantsurühmade looja, rahvatantsuharrastusele alusepanija, legendaarne
tantsuõpetaja, kes oli omal ajal
tuntud ja hinnatud rahvatantsuõpetaja üle Eesti. Tänased tantsijad teevad talle sügava kummarduse ja paigaldavad Linda Rausi
mälestuseks Sakku temanimelise pingi. Sügisel, Linda Rausi
105. sünniaastapäeval tantsime
taas koos, tähistamaks naisrühm
Linda 50. ja segarühm Pangviina
30. sünnipäeva.
Tulge meid vaatama ja meiega kaasa tantsima ning saage osa
Saku valla poole sajandi vanusest rahvatantsutraditsioonist.
Kõikidel avalikel rahvatantsuüritustel on võimalik teha annetusi Linda Rausi pingi fondi.
Tantsimiseni!
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Konkursikevad muusikakoolis

E

esti muusikakoolides on
läbi saanud iga-aastane
pingeline konkursside toimumise aeg, mis Saku Muusikakoolile osutus järjekordselt edukaks. Rõõmustamiseks annavad
põhjust erinevates vanuse- ja pillirühmades saavutatud suurepärased tulemused Loode-Eesti regiooni muusikakoolide vahelistel konkurssidel.
I koht: Joonas Kirs (kitarr,
õpetaja Daniel Julle), Hanna Bulgarin (kitarr, õp Vahur Kubja),
Sandra Serena Sulin ja LauraMaria Vahimets (kannel, õp Laura Linnaks), Merili Adams (klaver, õp Sirje Subbe-Tamm), Kärt
Poots (flööt, õp Tauno Valdna).
II koht: Maria Hindreko ja
Lee Ann Madissoon (kannel, õp
Laura Linnaks), Kristofer Rajasalu (flööt, õp Andres Maamees).
III koht: Enn-Riiko Talivere
(kitarr, õp Siim Kartau), Marleen
Liivik (klaver, õp Reet Schumann), Mia Fridolin (klaver, õp
Tiiu Treufeldt).
Diplom: Trevor Tarto (kla-

ver, õp Sirje Subbe-Tamm), Kirke Männik (klaver, õp Veronika
Tamm), Hanna-Maarja Selde
(klaver, õp Tiiu Treufeldt), Laura-Liisa Sell (klaver, õp Reet
Schumann), Edvard Silberg
(klaver, õp Veronika Tamm).
Tublilt esinesid ka Aksel Laugen, Inga Morozov, Elisabeth
Saar, Sten-Villiam Velleste, Adelina Badjonkina, Kätlin Ristlaan,
Piret Pihl ja Heti Elis Uik.
Vabariiklikel konkurssidel,
mis igal aastal toimuvad vaid
kindlaksmääratud pillirühmades, osalesid erakordselt edukalt
kandle- ja kitarriõpilased. Maria
Hindreko, Sandra Serena Sulin
ning Laura Maria Vahimets saavutasid II koha, Lee Ann Madissoon pälvis III koha ja Joonas
Kirs diplomi, tublilt esines Hanna Bulgarin.
Palju õnne konkurssidel osalenud õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele!
REET SCHUMANN
Saku Muusikakooli
klaveriõpetaja

Kontserdielamuse pakkusid Eesti tippmuusikud. Foto: Eve Nikitin

Emotsioonid Nele-Liis
Vaiksoolt ja Olav Ehalalt
10. aprillil avasid „Su nägu kõlab
tuttavalt” staar Nele-Liis Vaiksoo
ja armastatud helilooja Olav Ehala Saku mõisa kontserdihooaja.
Ballisaalist oli selleks õhtuks
saanud mõnus salongistiilis
kontserdipaik, millele lisasid
hubasust pehmed tugitoolid ja
väiksed lauakesed. Avatud oli
kohvik, mida muusikahuvilised
aktiivselt külastasid. Nele-Liis
ja Olav Ehala olid kuulajaile ette valmistanud ka küsimused,
millele õigesti vastanud auhinnad said. Ka küsimused kuulajatelt olid igati oodatud. Kaugei-

mad külalised olid Sakku sõitnud Pärnust ning publiku tagasiside põhjal saame öelda, et kontsert läks igati korda ja oodatakse
huviga uusi elamusi. „Üle pika
aja üks valguskiir, jäin väga rahule,“ ütles üks külastaja. „Oli
midagi hingele,“ lausus teine ja
lisas: „Üks parimaid kontserte.“
6. augustil on meile külla
oodata C-Jami, kelle pileteid ka
juba Piletilevist osta saab. Soovitame jälgida reklaami ning olete
igati oodatud Saku mõisa hankima positiivseid emotsioone.
EVE NIKITIN, Saku mõis

Munapühade perepäev huvikeskuses
Kuigi Saku Tooma koguduse ja
huvikeskuse korraldatud perepäev 19. aprillil
ei olnud rahvarohke, pakkus
see osalejatele
toredaid tegevusi töötubades ja
mõtteainet loengus. Foto: SS
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Üksnurme mälumängijad taas valla parimad
„Saku ajuka”
7. hooaja tulemused
1. Üksnurme - 100 punkti
2. Õlmarid - 94 punkti
3. Mälujahutaja - 85 punkti
4. Metsanurme - 71 punkti
5.-6. Imelised - 68 punkti
5.-6. Kreisi Bii - 68 punkti
7. Arengu Sport - 65 punkti

TOIMETUSE
LEMMIKKÜSIMUSED
1. Londoni 1937. aasta jäähoki
MM-turniiri finaalkohtumine
Suurbritannia ja Kanada vahel
kujunes väga konfliktseks. Kui
kohtunik eemaldas mängust
kaks kaklejat, hakkas möllama
ka publik, keda ei suutnud rahustada ei kohtunik, korraldajad ega politsei. Lõpuks õnnestus see ühe võtte abil, mis
on suurvõistlustel sootuks teise eesmärgiga. Mis võte (tegu)
see oli?
2. On olemas üks kõigi autode
ja jalgrataste osa, mille konstruktsioon ei ole muutunud
rohkem kui sajandi jooksul.
Selle loojaks on saksa immigrant August Schrader, kes
koos pojaga sai patendi 1891.
aastal. Millest on jutt?
3. Jüri Makarov on meenutanud 1988-1997 toimunud
Rock Summerite korraldamisest järgmist: „Uus-Meremaa
ansambel OMC esitas kirjaliku
nõudmise, et peakorraldaja
peab kogu ürituse jooksul ... ...
Mulle meeldis kohutavalt, see
oli kõige kummalisem, aga ka
kõige ilusam nõudmine. Milles
see nõudmine seisnes?
4. Aasta tagasi jaanuaris sadas
Inglismaal maha suur kogus
lund. Millise väärt ettepaneku
tegi sealne keskkonnaagentuur, et seeläbi aeglustada
lume sulamist, vähendades
sellega uputuse ohtu?
5 Mis riigis peetakse augustis
2014 Merino Muster suusamaratoni?

Võitmatud Üksnurmest - Aase Sammelselg, Vello Tõnso, Jaan Loide.
Tiimi kuulus veel ka Mariann Lugus. Fotod: SS

Turniiril võimsa lõpuspurdi teinud Arengu Sport (Heigo Niilup, Margus Lever, Romet Jürgenson, Erik Pihlak) jõudis vooru esikolmikusse.

INGRID PÕDER

Ü

levallalise mälumängu
„Saku ajukas“ 7. hooaja
võitjaau pälvis taas võistkond Üksnurme. Tiimis tegid
kaasa kogenud kilbarid Aase
Sammelselg, Jaak Loide, Vello
Tõnso, Mariann Lugus, kes võidulainel püsinud juba kuus hooaega järjest. Teine koht kuulus
meeskonnale Õlmarid (Margus
Müür, Urmas Lipso, Tarmo Viil,
Rain Reiman, Agu Karelsohn)
ning kolmas Mälujahutajale
(Hedvig Rajasalu, Andro Velberg, Renee Štrik, Rene Toompuu) - mõlemad tipus püsinud
aastaid. Mälujahutaja on ka
2007. aastal alanud Saku kilvasarja esimese turniiri võitja.
Seitsmes kohtumine 14. aprillil tõi laudade taha kõik mullu
oktoobris alustanud 7 võistkonda. 30 küsimuse kallal murdsid
päid tiimid Imelised, Mälujahutaja, Üksnurme, Õlmarid, Metsa-

nurme, Kreisi Bii ja Arengu
Sport. Viimase vooru ülesanded
olid mängujuhi ning küsimuste
koostaja Mart Vellama sõnul lühemad ja kergemad: „Kes oli
Maria Blank (1835-1916)?“ Vastus - Lenini ema. „Eestis on kasutusel mitmeid uusi sõnu. Sõna
„pudvik“ olevat sündinud seoses
karjuva vajadusega, sest senini
üht mõistet väljendav sõna olnud
oma aja lootusetult ära elanud.
Mida tähendab sõna „pudvik“?“
Vastus – käes hoitav telefoni osa
ehk toru. Aga ka lustlikumad:
„Kosmoselendudel juhtub ikka.
Tullakse tagasi elusalt ja tervelt,
aga juhtub ka hullemat. Üldiselt
on kosmonautidel rõõm elusalt
maandumise üle suur, kuid on ka
erandeid. Nii tuli pärast 10-kuulist ühtjärge kosmoses viibimist
maandumisel Sergei Krikaljovi
turgutada nuuskpiiritusega.
Miks kosmonaut minestas?“
Vastus – sai teada, et Nõukogude
Liitu pole enam.

Finaalvooru esimene pool
kulges tasavägiselt: punkt-punktis olid kinni Õlmarid, Üksnurme, Imelised (Joosep Soorsk, Piret Peet, Raul Kaldre, Vahur
Annsoo) ja Arengu Sport (Heigo
Niilup, Margus Lever, Romet
Jürgenson, Erik Pihlak). Pingelisest seisust rebis pärast 20 küsimust ette Üksnurme. Kuid põnevus jätkus - kes tuleb teiseks-kolmandaks? Pinget kruvis üllataja
Arengu Sport, kes pärast 10 küsimust haaras korraks liidripositsiooni, esmakordselt mängu ajaloos, ning lõpetas vooru esikolmikus. 7. hooaja 7. vooru võitis
39 punktiga Üksnurme, II koht
kuulus Õlmaritele (24 punkti) ja
III koht Arengu Spordile (23 p).
Järgnesid Imelised (21 p), Kreisi
Bii (18 p), Mälujahutaja (15 p)
ning Metsanurme (12 p).
Turniiri üldvõidu arvestamiseks lahutasid korraldajad punktitabelis võistkondadel maha kahe nõrgima vooru tulemused
ning arvestuslikke kohapunkte
kokku lüües selgitasid valla mälusporditiimide lõpliku järjestuse. Esikolmiku võitjaid autasustati raamatupoe kinkekaartidega. Saku mälumängusari jätkub
huvikeskuse korraldamisel oktoobris 2014.
„Saku ajukal“ järjest kindlaid võite noppinud Üksnurme ei
teinud saladust, et mõnikord
mäng ei jookse. 6. voorus jäädi
lausa kolmandaks. Saku sarja
hindasid Üksnurme mälumängijad heaks. Võitjatiimi suur
soov oli aga, et kaasa lööks vähemalt 10 võistkonda ning et
esindatud oleks Saku mälusportlaste järelkasv - koolinoored.
Mängujuhi Mart Vellama sõnul
küsimuste puudust karta ei tule,
neid kogub ta pidevalt juurde.
Ise pidas ta lõppenud vooru põnevamateks küsimust pudviku
tähendusest ning 12. küsimust:
„Bulgakovi „Meistrit ja Margaritat“ lugenutel on kindlasti meeles episood, kus kass kallab Margaritale klaasikese jooki, misjärel viimane küsib: „On see
viin?“. Solvunud kass vastab talle: „Taevake, kuninganna, ma
poleks eales söandanud daamile
viina valada. See on puhas ...!“.
Millist jooki pakuti daamile?
Mis vastuse annab lugeja?

VASTUSED: 1. Hakati hümni
mängima. 2. Rehviventiil.
3. Olla kogu ürituse aja kaine.
4. Lumememmesid tegema.
5. Uus-Meremaa.
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EVIKA lahtiste uste
päev avab aiahooaja

K

olmapäeval, 30. aprillil toimub juba
6. korda EVIKA lahtiste uste päev.
Aiahooaja alguses on see väärt üritus, kust aednik saab nii uusi taimi kui hüva
nõu. Esimest korda on söödavate taimede
kõrval kohal ka roosid koos kasvataja Rein
Joostiga.
Põltsamaa roosiaia rajaja on roosidega
tegelenud 1956. aastast alates, mil ta silmas
oma esimesed roosid. Aastakümnetega on
selgeks saanud, millised on need meie oludes kõige paremini vastu pidavad sordid.
Neid Rein Joost Sakku müüma tulebki, kaasas on tal umbes 50 sorti.

 Jõgeval aretatud hernesort ´Aamisepp´ võib kasvada kõrgemaks kui kaks meetrit. Kui allpool on kaunad
juba hernestest pungil, siis
üleval taim alles õitseb.
 Sel aastal on EVIKA lahtiste uste päeval kõige söödava
kõrval esimest korda ka roosid. Pildil peenraroosi sort
´Variety Club´

Foto: Victoria Parmas

VICTORIA PARMAS

Tuntud sõstrakasvataja Väino Eskla pakub
Sakus müügiks 13 sorti musta, punase ja
valge sõstra istikuid. Musta sõstra sordivaatlusi alustas ta Harjumaal Kuusalus oma
aias juba 1984. aastal ning tänaseks on tema
sordivalikus üle 50 sordi. Tänu pikaajalistele kogemustele on aednikul teada, millised sordid ei võta külge jahukastet ja pahklesta. Mustadest sõstardest on rahva seas
populaarseks saanud suurte, kohati kirsisuuruste marjadega sordid. Kui neid sorte
valmimisaja järgi valida, on võimalik saada
marju rohkem kui kuu aega. „Eelmisel aastal sain esimesed marjad 4. juunil kõige varajasemalt sordilt ´Varmas´ ning hilised ´Bagira´ ja ´Tšornõi žemtšug`valmisid juuli
lõpus,“ meenutas Eskla. Kui istutada aeda
ka veel ´Pamjati Vavilova´, siis saabki marju
põõsa otsast noppida juuni lõpust augusti alguseni. Tutvu sortimendiga www.aiatark.ee.

Mustikad ja vaarikad
Viljapuid ja marjapõõsaid kasvatav Päidre
puukool soovitab traditsiooniliste aiamarjade kõrval istutada oma aeda ka mustikapõõsaid. „Erinevalt metsamustikast annab üks
aiamustikas ehk näiteks Põhja-Ameerikast
pärit kännas- ja ahtalehise mustika hübriid
´North Blue´ 2-3 liitrit marju,“ räägib Päidre puukooli omanik Hillar Nassar omast kogemusest ja rõhutab, et mustikas vajab happelist keskkonda, mistõttu tuleb ta istutada
turbasse, mille pH tase on 4,5-5,5. Ta lisab,
et kindlasti tuleb mustikataimi istutada vähemalt kaks – üksik taim küll õitseb, kuid
saaki ei tasu temalt loota. Saaki saab juba 3aastaselt istikult ning parim kandeiga on 4-7
aastat. „Mida rohkem oksi, seda rohkem
marju, nii et põõsast võiks harunemise soodustamiseks ka pügada,“ õpetab puukooli

Foto: Priit Grepp

Sõstrad

omanik. Lisaks soovitab Nassar proovida ka
uusi vaarikasorte ´Polka´ ja ´Laska´. ´Polka´
annab suve jooksul kaks saaki, eelmise
aasta vartel valmivad marjad juuli keskel,
sama aasta vartel aga alates augusti
keskpaigast. ´Laska´plussid on pikad
marjad ja aromaat-ne maitse. Tutvu
sortimendiga www.paidre puukool.ee.

Köögivili
Peenralapile külvamiseks võiks valida Eesti
sordid. Jõgeval aretatud sortide seemneid
müüb EVIKA lahtiste uste päeval Eesti taimekasvatuse Instituudi Jõgeva seemnekeskus. Keskuse müügijuhi Merike Harjo sõnul on kõik müügis olevad sordid (aedhernes ja -uba, tomat, porgand, kapsas) peale
kaalika nende endi aretatud. Eriti kiidab ta
Nantes-tüüpi porgandit ´Jõgeva Nantes´ –
õrna ja mahlase viljaliha ning väikese südamikuga keskvarast sorti, mis ka säilib hästi.
Hernestest soovitab Harjo aeda peenrale
külvata kõiki viit Jõgeva´sortimendis olevat
hernest. „Nii saad kõik herned kohe ühel
samal päeval maha külvata ja saak valmib
järk-järgult,“ kinnitas Harjo. Esimesena
saab valmis ´Valma´, mille herneid võib
heal aastal saada juba 40 päeva pärast. Tutvu sortimendiga www.etki.ee.
Lisainfo tel 604 1484 või 521 0662
Viive Rosenbergilt või e-posti
aadressil v.rosenberg@evika.org

Kartulid
Kui lahtiste uste päevalt endale kartuli ostad, võid olla kindel, et saad terved mugulad.
Osta saab nii Koorti Kartuli kui Jõgeva
seemnekeskuse seemnekartulit. Koorti Kartulid kasvavad Võrtsjärve ääres. Müügile tuleb näiteks väga varajane sort ´Solist´. Sordi
omaniku Põhja-Saksamaal asuva firma Norika andmeil on see Euroopas kõige varem
valmiv kartul. OÜ Viiveka müüb ka mitut
sorti toidukartulit.

Seened
Köögiviljapeenarde kõrvale võib aeda rajada ka seenepeenra. Austerservikute niidistikku müüb lahtiste uste päeval OÜ Allika
Aiandid aianduse ja seenekasvatuse konsulent Imre Kukk. Kes ise peenart rajada ei
soovi, saab osta kaasa seenepaku. „Seened
mulla peal ei kasva, nemad toituvad tselluloosist. Kui võtted selged, ei ole keerulist
midagi,“ ütleb Kukk ja lubab kohapeal ka
väljaõpet ning juhised kaasa anda. Tema
kinnitusel on just austerservikud algajale
kõige lihtsamad kasvatada. „Oluline on, et
niidistik läbi ei kuivaks. Kui seened aga
korra kasvama on läinud, siis kasvavad nad
mühinal seni, kuni kogu puidu on ära söönud.“ Kuke käest saab osta ka köögiviljade
ja maitsetaimede istikuid. Kui näiteks salatit saab sööma hakata kaks kuud pärast külvamist, siis istik on juba kuu aega kasvanud
ja seega saab saaki juba kuu aja pärast.
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Traditsiooniline lahtiste uste päev
Sakus ETKI taimebiotehnoloogia
osakonnas EVIKA, Teaduse 6a,
toimub 30. aprillil kella 12-19.

25. aprill 2014

In memoriam

Pilvi Vanatalu
14.07.1929 – 10.04.2014

Saate tutvuda EVIKA tegevuse- ja näitustega,
küsida nõu kartuli, köögiviljade, viljapuude, marjakultuuride,
seenekasvatuse asjatundjatelt, viljapuid õpetab lõikama Väino
Eskla kell 15 ja 17, Reijo Simson õpetab pookimist kell 16,
Kristi Sootla räägib kell 12 orhideede huvitavast maailmast ja
annab kogu päeva nõu orhideede koduaknal kasvatajatele.

Aeda ja põllule saab soetada:
Jõgeva Seemnekasvatuse köögiviljade (herned, oad
porgandid, kaalikas redis jt) seemneid ja sertifitseeritud
seemnekartulit;
Koorti Kartul OÜ sertifitseeritud seemnekartulit;
Väino Esklalt marjapõõsaste istikuid (must ja punane
sõstar, vaarikas, pampel). Lisainfo: www.aiatark.ee
Päidre Puukooli viljapuude istikuid (ploomi-, õuna-,
kirsi-, maguskirsi-, pirnipuud). Lisainfo
paidrepuukool@hot.ee, www.paidrepuukool.ee;
Imre Kukelt seeneniidistikku, köögiviljade ja maitsetaimede istikuid;
Rein Joostilt roosiistikud ja roosikasvatusnõuanded

Müügil ka toidukartulit, mett, aiatarvikuid.
Lisainfo telefonilt 604 1484 või 521 0662 (Viive Rosenberg) või
e-posti aadressilt v.rosenberg@evika.org
Päev on tasuta!

Kauba eest tasumine toimub kohapeal vaid sularahas!

30. JÜRIÖÖ JOOKS SAKUS
23. aprillil toimus Sakus Jüriöö jooks - seekord
juba 30. korda.1.-4. klassini jooksis 20 10-liikmelist võistkonda, kogu distantsi pikkus oli 1,6
km. Alates 5. klassist olid võistkonnad 7-liikmelised ja neid oli kokku 21. Kogu distantsi pikkus
oli 3 km. Kokku oli seega 347 osavõtjat. Seekord rõõmustas meid ka ilm. Kõik, kes jooksma
tulid, olid väga tublid. Kuigi ka võit on tähtis,
on tähtsam siiski soov osa võtta. Auhinnnad
pani välja Saku Õlletehas ja Saku Valla Spordikeskus. Medalite autorid olid Mirjam Henno
(kavand) ja Aare Ulmas (teostus). TIIU ZIRNASK

Meie hulgast on lahkunud tunnustatud Saku ühiskonnategelane, kes on paarkümmend aastat
oma tegevusega meie elu rikastanud.
Pilvi Vanatalu sündis Viljandis, lapsepõlve veetis Heimtali
vallas Marna külas. Ta lõpetas
Viljandi 1. Keskkooli ja Tallinna
Polütehnilise Instituudi majandusteaduskonna rahanduse erialal. Seejärel töötas ta Tallinnas
mitmes asutuses palgaosakonna
vaneminspektorina ja lõpuks
Toiduainetetööstuse Ministeeriumis palgaosakonna juhatajana. 1985. aastast alates elas ta
pensionärina Sakus.
Pilvi laulis TPI naiskooris,
ansamblis Meloodia, tegutses
Estonia ja Mulkide Seltsis. Sakus alustas ta aktiivset tegevust
1990. aasta alguses, kui organiseeris Eesti Komitee tegevust,
oli Saku Muinsuskaitse Klubi
algatusrühmas ja vastutas viis
aastat klubi finantsala eest. Helle Pärlin mäletab teda kui klubi

TULEMUSED
5.-12. klass, täiskasvanud
1. Saku Suusaklubi - Taavo Tinno, Robert
Schmidt, Peeter Schmidt, Paavo Nael, Edit
Kannel, Marge Erm, Eve Kitvel.
2. 12. klass - Martin Näks, Andro Halliko,
Karmo Kirss, Margo Lunde, Renita
Linnjärv, Karina Telling, Marleen Valdma.
3. Saku Sporting - Allar Saar, Sander
Stokkeby, Merit Saribekjan, Elise Laiverik,
Liis Pung, Velory Kais, Anthony Enden.
4. Saku Gümnaasiumi 9.a klass. 5. 11.
klass. 6. 8.a klass. 7. 10. klass. 8. 7.a klass.

eestvedajat, tegusat ja algatusvõimelist isikut. Ta aitas korraldada näitusi, koristada parki ja
laadaplatsi ning osales kõikides
raamatukogu ettevõtmistes.
1993. aastal oli Pilvi Vanatalu Saku Pensionäride Ühenduse
algatusrühmas, hiljem kassapidaja, sekretär ja aastaid ühenduse juhataja. 1994. aastal oli ta
üks esimesi lauljaid ansamblis
Vilistlased, kus ta laulis kuni
2011. aastani. Samal ajal laulis
ta ka Saku Päevakeskuse lauluklubis. 1994. aastast tantsis Pilvi Vanatalu rahvatantsurühmas
Saku Memmed. Pilvi armastas
ilu ja pikki matku looduses.
Saku isetegevuslased mäletavad teda kui oma ala armastavat,
nõudlikku, vastutustundlikku,
algatus- ja otsustusvõimelist, tarka ning sõbralikku kaaslast.
Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar
Saku Muinsuskaitse Klubi
Rahvatantsurühm Saku Memmed
Ansambel Vilistlased

9. 9.c klass. 10. 6.b klass. 11. 7.b klass. 12.
8.b klass. 13. 21 CC Saku. 14. 6.a klass. 15.
2.b vanemad. 16. Õpsid. 17. 5.c klass. 18. 5.b
klass. 19. 7.c klass. 20. 5.a klass. 21. 6.c klass.

1.- 4. klass
1. 4.a klassi I võistkond. 2. 4.b klass. 3. 4.c
klass. 4. 4.a klassi II võistkond. 5. 4.d klassi II
võistkond. 6. 2.c klass. 7. 3.c klass. 8. 3.d
klass. 9. 3.b klass. 10. 3.a klass. 11. 4.d klassi
I võistkond. 12. 1.b klass. 13. 2.a klass. 14.
1.c klass. 15. 2.d klass. 16. 2.b klassi II võistkond. 17. 1.a klass. 18. 2.b klassi I võistkond.
19. 1.d klass. 20. 1.e klass.

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marko Kibuspuu
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
19.04 kell 12.04 sai häirekeskus
teate tulekahjust Üksnurme külas. Päästjate saabudes põles
kuurist, garaažist ja saunast
koosnev komplekshoone lahtise leegiga. Päästjad suutsid hoida ära tule leviku lähedal asuvatele hoonetele ja kustutasid põlengu. Põleng sai esialgsetel
andmetel alguse garaažist.

Põhja prefektuur
12.04 öösel varastati Jälgimäel
lukustamata uksega majast sülearvuti, tahvelarvuti ja telefon.
Kahju on kokku 1600 eurot.
Ööl vastu 22.04 varastati Sakus
Pargi tänava maja keldrist kaks
jalgratast Classic. Kahju on
kokku vähemalt 550 eurot.

Ostame
metsakinnistuid ja
raieõigust.
Energiavaru OÜ, 508 0336,
info@energiavaru.ee

Saku Sõnumid

Teade volitatud loomaarstilt
Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu
toimub 2014. aastal Saku vallas järgmiselt:
Reede, 9. mai
19.00-19.45 Tõdva küla keskuses
20.00-20.30 Lokuti küla teadete tahvli juures
20.40-21.00 Vetkal
Laupäev, 10. mai 10.00-10.45 Kurtnas haudejaama juures
11.00-13.00 Kiisal rahvamaja vastas
13.15-13.30 Tagadi küla keskuses
Laupäev, 17. mai 10.00-12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures
13.00-14.15 Sakus E-Ehituskeskuse juures
14.45-15.15 Kasemetsa raudteejaama juures
Võimalik vaktsineerida koeri katkuviiruse, adenoviiruse ja
parvoviiruse vastu - hind 8 eurot; leptospiroosi, katkuviiruse,
adenoviiruse,parvoviiruse ja parainfuensa vastu - hind 12 eurot.
Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeenia viiruse vastu – hind 10 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimis passid.
Volitatud loomaarst HELI SUITS. Tel 504 1060
Tiptiptap OÜ tegeleb Harjumaal, Jüri alevikus mängu- ja
spordiväljakute tootmise, müügi ja paigaldamisega.

Otsime oma töökasse kollektiivi

mänguvahendite
valmistajat/paigaldajat.
Kui oled töökas, täpne ja kohusetundlik ning omad
soovitavalt puidutöö- või ehitusalast töökogemust, siis
saada oma elulookirjeldus (CV) meilile: info@tiptiptap.ee
Omalt poolt pakume:
 töötulemustest sõltuvat
konkurentsivõimelist töötasu
 vajadusel väljaõpet
 kaasaegseid töö- ja olmeruume
ning töövahendeid
 toetavat ja sõbralikku kollektiivi

Mardisoo OÜ teostab

VEE- ja KANALISATSIOONI
EHITUST
eraisikutele.
Tasuta konsultatsioon ja hinnapakkumine

5197 4990.
Soovi korral ka haljastus- ja pinnasetööd.

Mälestame endist
rühmakaaslast

Avaldame sügavat kaastunnet
Kersti Roosiojale

MATTI JÄÄTEST.
Südamlik kaastunne omastele.
Rahvatantsurühm
Saku Seeniorid

LAPSELAPSE

Avaldame kaastunne veli
Enn Läänemetsale perega

ÜLO LÄÄNEMETSA
surma puhul.
Saku Lõvid

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

Avaldame kaastunnet
Reedale isa

ANTS VARULI
16.06.1923 – 11.04.2014

surma puhul.
Sõbrad ja töökaaslased
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Kuulutused
Moe- ja disainifirma AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid ja triikija.
Kontakt tel 674 7567
BennetPuit OÜ Keilas võtab
tööle maaler/püstolvärvija.
Lisainfo tel 50 22268.
Tööpakkumine metsaistutajatele Saku vallas ja mujal Harjumaal. Vajalik oma transport.
Küsi lisa forestis.ee@gmail.com
või helista nr 5334 1209.
Pakun tööd hooajaliselt
(17.04 - 31.06) klienditeenindajale. Tööks on värskete marjade müük Saku Selveris. Huvitatuse korral palun võtta ühendust tel 515 4527, Maarika Tael
Männiku Teeninduspunkt Pihlaka 1a. Tel 506 5072. Telerite
ja arvutite remont, koduvideote
salvestamine DVD-le, ukse- ja
fonoluku võtmete kopeerimine,
jalatsite parandus ja värvimine,
teritus: keraamilised noad, hakklihamasina terad.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5626 3857
Küttesüsteemi Meistrid:
korstnapühkija- ja pottsepatööd,
küttekehade remonttööd,
korstnate ja -lõõride remont ja
renoveerimine. Tel 5807 2581
info@kyttesysteemimeistrid.ee
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com,
tel 501 8594
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Ehitusliiv, killustik, freesasfalt
ja sõelutud muld. Vedu 8 tonni
koorem. Kaevetööd, maastiku
kujundus, kiviplatsid, haljastusteenus, aiad. Info: 5878 0000
Meelis, www.sulane.ee
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Tel 5859 9737, e-post
tarbeklaas@hot.ee
Soovin osta endale sõiduauto
hinnaga kuni 1000 eurot. Võib
olla ülevaatuseta.
Tel 5819 0200, rain30@hot.ee
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, postkaarte, vanaraha, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim
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Pea pidu kodus!
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
juubelid, pulmad,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Pruulikoja meeskond valmistab
söögid, toome nõud, katame ja
koristame laua.
Valikus külmad ja soojad
söögid ning dessert.
Oma soov edasta e-mailil
visit@pruulikoda.ee või
telefonil 5302 6858

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

Pakun soodsalt

massaažiteenust
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

MASINISTILE ja
KOJAMEHELE
Töö asukoht: Saku
Tööaeg: täistööaeg
Kontakt: Maidu Paaslepp
tel 509 0033

TP Bilanss OÜ pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise suurusega äriühingutele, FIEdele,
korteriühistutele ning teistele mittetulundusühingutele.
Raamatupidamist koostame programmis Merit Aktiva ja palga arvestust Merit
Palk programmiga. Kui teil on oma programm, tuleks võimaldada juurdepääs.

Rohkem infot info@tpbilanss.ee ja www.tpbilanss.ee

Söödad ja muud
tarvikud kodulindudele
ning küülikutele ainult

KITI KANALA
SÖÖDATOAST.
Asume Tagadi küla keskuses
kaupluse majas.
Kontakt 5858 7606
http://kitikanala.kogu.info/

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu
Tänavakivide müük ja paigaldus.
Võrkaiad, haljastus, freesasfaldist teed ja platsid,
maakivide müük ja paigaldus.
Väiksemahulised asfalteerimistööd.
11 AASTAT KOGEMUST.
henno.piirme@gmail.com  www.kivivennad.ee
551 9855, 558 8842

Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Telefon 518 9020
Valentina

Lõikan hekki,
teen saetöid,
võsalõikus.
Tel 5554 7291
Taasavatud on
kasutatud riiete
kauplus
HILBUKAS.
Nüüd asume Harjumaal

Kurtna külas
Kurtna tee 32.
Kaup on kvaliteetne ja
pärit Inglismaalt.
Külastada võib meid

T-R kell 10.00-16.00 ja
L-P 10.00-16.00
OLETE OODATUD!

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876
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Spordiklubi Porter Racing uued ja
traditsioonilised tervisespordiüritused

KUHU MINNA

KÄRT RADIK

Kohtumisõhtu Saku vallavolikogu esimehe ja vallavanemaga Kiisa rahvamajas.

K

evad on taas käes ja loodetavalt leiavad inimesed aega õues liikumiseks. 2014. aasta on kultuuriministeerium kuulutanud liikumisaastaks, mille eesmärk on
suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed
rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Neid eesmärke
on püüdnud spordiklubi Porter
Racing Saku vallas juba alates
2004. aastast saavutada.
Tänavu oleme veelgi laiendanud liikumisharrastust edendavate ürituste valikut. Erinevate
ürituste raames pakume võimalust lüüa kaasa mitmetel spordialadel ja sobivaid üritusi leidub
väga laiale vanuseskaalale alates
4-5aastastest kuni seeniorideni.
Esimene võimalus ennast metsas proovile panna on 3. mail Saku Trail Run maastikujooksu
üritusel. Saku Trail Run on jooksuüritus neile, kel meeldib joosta
loomulikus keskkonnas – metsas. Tegu on uue üritusega, kus
jooksusõpradel on võimalus
joosta seni vaid rattaüritusel kasutuses olnud tehnilistel Saku raba- ja metsaradadel. Täisdistants
on umbes 16 km pikk ning või-

malik on valida ka lühem umbes
8 km pikkune trass joostes ja ka
kepikõnniga läbimiseks.
7. mail toimub Saku rabametsas maastikurattasõit Škoda
Kolmapäevak. Suure kandepinnaga võistlus annab hea võimaluse kodu lähedal ennast proovile panna ja võrrelda end Eesti
kiireimate harrastajatega. Et
üritus toimub nädala sees pärast
tööpäeva lõppu, on distantsid
lühemad ja stardiaeg vabalt valitav. Kuni 18aastased (k.a) saavad osaleda tasuta!
10. mail kutsume kõiki rattasõpru pikaajalise traditsiooniga
maastikurataste kestvussõidule
Saku 100. Sõit toimub Saku rabametsas, kasutades ära aastate
jooksul metsas arenenud tihedat
rajavõrgustikku. Võrreldes sügisese Saku Kolmiku rattapäevaga on trass oluliselt tehnilisem ja oskusi ning füüsist rohkem proovile panev. Sõidu täisdistants on 100 km, mis läbitakse 6 ringiga. Kõige olulisemaks
peame aga osavõttu ja kõik
vähemalt ühe ringi läbinud saavad tulemuse protokolli. Sõidu
kestel on osalejatele korralik
toitlustus ja sõidu järgselt soe
saun Saunabussis.
10. mail alustab oma kolmandat hooaega ka Porter Racing
laste rattasari. I etapp toimub pa-

ralleelselt Saku 100 üritusega
Saku rabametsas. Tegu on 4osalise minisarjaga noortele vanuses 7-14 aastat. Kui on tõsiseid
alla 7aastaseid rattasõpru, on ka
nemad osaleda saanud. Sarja
eesmärk on tuua noored rattaspordi juurde ja pakkuda noortele liikumisvõimalust mitmekesises ning vaheldusrikkas keskkonnas koos võimalusega omandada rattasõidu oskused. Sõidud
toimuvad nii ühis- kui ka eraldistardi formaadis ja erinevatel radadel, pakkudes väga mitmekesist võimalust kogemusi omandada. Järgnevad etapid leiavad
aset 5. juunil, 14. augustil ja 11.
septembril. Üritus on osalejatele
tasuta ja iga etapi läbijale on
väike meene! Kõikidel etappidel
osalejatele on eripreemia!
Eeltoodud ürituste kõrval soovitame osaleda pikaajalise traditsiooniga Saku Kolmiku osavõistlustel ja ka orienteerumisüritustel, mis on aastaid Saku
rabametsas aset leidnud. Infot
nende ja teiste rabametsas toimuvate ürituste kohta leiab Saku
Terviseradade Facebooki lehelt.
Lisaks toimuvad vallas ka mitmed jooksu ja ratta ühistreeningud nii metsas kui ka maanteel.
Kui otsite võimalusi liikumiseks
seltskonnas, hoidke silm peal
Porter Racingu Facebooki lehel.

APRILL

25. kell 19

26. kell 10
Kevadtäika Saku Valla Maja
õuealal. Vt lk 16

26. kell 11
Pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

27. kell 18
Rahvusvahelise tantsupäeva
kontsert Saku Valla Maja suures
saalis. Vt lk 16

29. kell 19
Rahvusvahelise tantsupäeva
tähistamine rahvatantsukontserdiga Kurtna koolis.

30. kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
„Minu esimene miljon“ Saku
Valla Maja suures saalis. Lavastaja
Ivo Eensalu. Osades Pirjo Levandi, Tõnu Kilgas, Merilin Kirbits ja
Madis Milling. Piletid 10 ja 12
eurot müügil Saku huvikeskuses
ja Piletilevi müügikohtades.

MAI

3. kell 11
Huvikeskuse lastehommik
„Nõiad volbriööl“. Vt lk 16.

3. kell 12
1 Saku Trail Run – maastikujooksuvõistlus Saku rabametsas.

8. kell 18
Emadepäeva kontsert Kurtna
koolis.

10. kell 10
Koguperepäev Kiisa rahvamajas.

10. kell 10
10. Saku100 MTB kestvussõit
- maastikuratta kestvussõidu
võistlus Saku rabametsas.

10. kell 12
Porter Racingu laste rattasarja 1 etapp Saku rabametsas.
Rattaspordivõistlus noortele vanuses 7-14 aastat. Saku lastele
tasuta.

10. kell 16
Klaveriduo Tiiu Sisask ja
Merike Poom Saku muusikakooli kammersaalis. Vt lk 8

NÄITUSED
”Möödunud sajandi mänguasjad” - suur mänguasjanäitus
Heli Männi kollektsioonist Saku
vallaraamatukogus Teaduse 1.
Vt lib.sakuvald.ee

Saku Sõnumid

Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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