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Sakus hakatakse ehitama iseseisvusaja esimesi kortermaju, mis on ka ainsad
liftiga elamud vallas. Korterite hinnad jäävad vahemikku 86 150 – 179 840
eurot. Sakust Kiisale viiva tee äärde 1980. aastate algusest pärit Põllu tänava
kortermajade kõrvale rajatavasse kvartalisse on arendajal kavas ehitada neli
maja kokku 95 korteriga. Kolm maja on neljakordsed ning üks, kõige kaugemal
olev kolmekordne, kuna reljeef langeb elamurajooni ulatuses 8 meetrit.

Maailmatasemel
arhitektuur
„Maja peab olema lihtne ja ilus, selline arhitektuurne rosin, mitte betoonkarp keset põldu, ning Kadarik ja Tüür toovad Sakku
maailmaklassi arhitektuuri,“ nentis arendaja
OÜ Saku Korterid juhatuse liige Peeter Oja,
kes on nende arhitektidega ka varem koostööd teinud. Teise juhatuse liikme Reimo
Metskülli sõnul ei ole valminud lahendus sugugi esimene variant, mille arhitektid välja
pakkusid, lõpliku tulemuseni jõudmiseks

vaagiti läbi erinevaid lahendusi, näiteks algsetest heledatest majadest said tumedad, mis
sulanduvad paremini loodusesse.
Tulemuseks on puidu ja kivi kombinatsioonis valminud mitmeplaanilised majad –
olenevalt sellest, mitmendale korrusele korter ostetakse, võivad elanikud tunda end seal
nagu oma aia ja suure terrassiga ridaelamus
(1. korrus), moodsas kahe rõduga korteris (2.
ja 3. korrus) või sauna ja korterit ümbritseva
rõduga eramus (4. korrus). 1.-3. korruse korterid on 52-66 m², 4. korrusel asub aga kaks
100 m² korterit.



Uusmäe
elamurajoon:
iseseisvusaja
esimesed
uued kortermajad Sakus
Majad on projekteerinud arhitektid Ott
Kadarik ja Mihkel Tüür. Nende portfooliosse kuuluvad sellised tuntud objektid
nagu Rotermanni kvartali kortermajad,
Viljandi lauluväljak ja kõige uuema
tööna 2015. aastal Milanos toimuval
EXPO-l esitletav Eesti paviljon. Sakule
lähimad büroo Kadarik Tüür Arhitektid
projekteeritud hooned on Laagris asuvad puna-kollatriibulised kortermajad,
mis hiljuti küll punaseks üle värviti.
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„Viimased sobivad neile, kes soovivad elada
majas, aga ei soovi toimetada maja juurde
kuuluvate kohustustega,“ iseloomustab Oja
neljanda korruse suuri 4toalisi kortereid.
Arendaja näeb korterite elanikena nii
noori peresid kui ka vanemaid inimesi, sest
liikumise ja kärude-rataste ülesviimise teeb
lihtsaks majas olev lift. „See on hea võimalus
Sakus elaval noorel perel tuua endale lähemale ka oma pensionäridest vanemad,“ nentis ta.
Ühetoalisi kortereid majja planeeritud ei
ole. „Ühetoalised korterid on rohkem Tallinna kesklinna elamispinnad, kus peatutakse
lühemat aega,“ põhjendas Metsküll valikut.
„Ka turu-uuringud näitasid, et enim soovitakse 60-66 m² kolmetoalisi kortereid.“

Valgusküllased avatud
köögiga elutoad
Korterid on avatud planeeringuga ehk neis on
köögitsooniga elutoad. Lahendust põhjendas
Oja järgmiselt: „Kui teha köök omaette ruumina, tuleb elutuba liiga väike.“ Kolmetoalistel korteritel on WC ja duširuum eraldi,
vanni korterites ei ole, kuid selle võib sinna
soovi korral paigaldada, sest vannitoad on
4,5-5,6 m².
„Eelmisi kortereid ehitades arvasime, et
vann on kodus kuningas, kuid kaks kolmandikku ostjatest küsis, kas saaks vanni dušinurga vastu ümber vahetada,“ rääkis
Metsküll.
Elutoad muudavad avaraks ja valgusküllaseks suured nurgaaknad. Tubades on standardlahenduses parkettpõrand ning heledaks
värvitud seinad. Radiaatoreid pole, on põrandaküte. Kõiki viimistlusmaterjale, alustades
ukselinkidest ja lõpetades parketimustriga,
on võimalik Uusmäe kodulehelt täpselt järele
vaadata.
Keldreid majadel pole, küll on aga esimesel korrusel igale korterile ette nähtud 2 m²
suurused panipaigad. Maja juures on lahtised
parkimiskohad ning mänguväljak.
Majad on projekteeritud B-energiaklassiga, mis tähendab, et 1 m² kohta ei tohi hoone
tarbida rohkem energiat kui 120 kWh/m² aastas. Näiteks kasutatakse kolmekordse klaaspaketiga energiatõhusaid aknaid. Maja saab
sooja ja sooja vett Saku Maja kaugküttesüsteemist.
„Koos elamuga ehitame ka taristut, nii et
kui hoonele antakse kasutusluba, on valmis
ka tänavavalgustus, teed, elektri- ja sideliinid, mänguplatsid, haljastus, mis on Sakus
levinud pargi tüüpi haljastus,“ ütles Oja.
Esimesena hakatakse ehitama 16 korteriga elamut aadressile Uusmäe 4. Arendajate
sõnul peaks ehitus algama juulikuus kinnistut
läbivate Eesti Energia elektriliinide paigutamisega maa alla. „Maja saab valmis järgmise
aasta kevadsuvel,“ lubavad arendajad.
Info: www.uusmae.ee

Esimene Sepa
kortermaja
peaks arendaja kinnitusel
valmima järgmise aasta
juunis.

Sepa korterelamud

Näitusepaviljon

akus on veel teinegi piirkond, kuhu on
planeeritud korterelamud ning mille
ehitus peaks arendaja sõnul algama sel
sügisel. Selleks on Selveri taga asuvad Sepa
korterelamud. Kunagisele mõisa sepa põllule
on kavandatud kolm kolmekorruselist 12
korteriga maja.
„Valmisolek ehitada on meil olemas, kuid
stardipauku pole veel andnud,“ ütles arendusega tegelev Maido Kiviorg, kelle sõnul on
ehitusloa saamiseni veel vaid väike samm.
„Infrastruktuur on meil juba olemas ja peatselt alustame eelmüüki.“
Sepa majades on võimalik valida 2-, 3-, 4või erisoovil ka 5-toaliste korterite vahel. Valida saab ka eri suuruste vahel, näiteks on 2toalisi kortereid nii 40 kui 55 m². „Suurematesse korteritesse saame eritellimusel ka sauna ehitada,“ ütles Kiviorg, kelle sõnul on ka
köögilahendus ostja otsustada. „Saame teha
avatud köögi, vaheseinaga eraldatud või lausa
omaette ruumis asuva.“ Iga korteri juurde
kuulub kaks parkimiskohta maja kõrval.
Korterite eelmüük algab paari nädala
pärast, info kodulehelt www.sepakorterid.ee

elmisel aastal toimus elavnemine ka
Saku keskel oleval näitusepaviljoni
krundil, mil selle külge ilmus silt omaniku nime ja telefoniga. Hoone omanik AM
Investeeringud esindajal Anti Kalgil oli tookord ette näidata eskiis kinnistule tulevast
ärihoonest ja kuni 24 korteriga neljakorruselisest kortermajast. Aasta tagasi algatatud
detailplaneeringu võttis volikogu vastu aga
alles oma eelmisel istungil 16. mail.
„Isegi kui sa ei pane paika väga optimistlikke tähtaegu, võtavad asjad veel kauem
aega. Paberimajanduses asjad venivad, aga
varem või hiljem me ehitama hakkame,“
nentis Kalk, kes lubas ka vandaalide lõhutud
infosildi tagasi panna. „Usun, et sügisel oleme niikaugel, et arutame juba arhitektiga,
kas maja seinad tulevad pruunist tellisest või
heledad ja krohvitud.“
Ostjate puudust Kalk ei karda, sest ilma
reklaamitagi on juba mitu korterihuvilist temaga ühendust võtnud. „Kui vanasti hobuvankrite ajastul oli Saku Tallinnast poole
päevatee kaugusel, siis nüüd on Saku Tallinna
kesklinnast 15minutilise autosõidu kaugusel,
samas aga elukeskkonnana väga rahulik ja
vaikne,“ lausus näitusepaviljoni omanik.
Tema nägemus Saku elanike korterisoovidest erineb mõneti Uusmäe elamurajooni
arendajate omast.
„Sakku ostavad kortereid lastega pered,
mistõttu ei ole mõistlik ehitada avatud planeeringuga kortereid, kus televiisori kõrval
podiseb supipott,“ leidis Kalk, kelle sõnul
tulevad Näitusepaviljoni kortermajja väikesed, aga mitme toa ja eraldi köögiga korterid.
„Et kõigile jaguks privaatsust ning ülalpidamine poleks liialt kulukas.“
VICTORIA PARMAS

S

Kas mäletad, et...
2007. aastal oli omavalitsustel
kombeks küsida arendajatelt
uute elurajoonide rajamise eest
n-ö peamaksu põhiliselt lasteaedade, aga ka taristu ehitamiseks. Saku vald küsis pearaha
75 000 krooni eluaseme pealt.

E
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KRISTI JÕELEHT
27. mai istungi päevakorras oli
22 punkti.
Tegutsedes AS Saku Maja
üldkoosolekuna, kinnitati AS
Saku Maja 2013. aasta majandusaasta aruanne ja suurendati
kohustuslikku reservkapitali 411
257 euro võrra. Ülejäänud kogunenud kasum 2 940 749 eurot
jäeti välja jaotamata ning majandusaasta kasum lülitati eelmiste
perioodide jaotamata kasumi
koosseisu. AS Saku Maja nõukogu liikmetele määrati alates
01.06.2014 tasu nõukogu liikme
ülesannete täitmise eest.
Kinnitati hajaasustuse programmi projektitaotluste hindamiskomisjon järgmises koosseisus:
Maire Laur, Irene Leivategija,
Anne Kadaja, Virko Kolks, Toivo Alasoo, Hele-Mall Kink.
Saku Huvikeskust volitati
korraldama turukaubandust
Lastekaitsepäeva läbiviimise
ajal 01.06.2014 kella 12–15 ning
Mandoliinifestivali läbiviimise
ajal 28.06.2014 kella 15–23 Saku Valla Maja õuealal.
16.–19.06.2014 toimuva Saku Huvikeskuse Kaunite kunstide päevalaagri hinnaks kehtestati ühele osalejale 10 eurot.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 17.12.2013 korralduse nr 1009 „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute
sõlmimine” punkt 3 ja 17.12.
2013 korralduse nr 1010 „Hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus“ punkt 1.3.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine kontor-tootmishoone püstitamiseks aadressil Tagadi küla, Pinduse.
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Tallinna mnt 10
kinnistul ja lähialal.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja abihoone laiendamiseks Kasemetsa
külas Aru kinnistul, aiamaja
laiendamiseks Juuliku külas
Murumäe tee 56 kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Metsanurme külas Kasemetsa tee 42
kinnistul, elektri maakaabelliini
ja alajaama rajamiseks aadressil
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Jälgimäe küla, Urda tee 5, Pärnu
mnt 543, Pärnu mnt 549, Urda
tee ja Pärnu mnt; elektri maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Saku alevik, Tiigi
tänav, Tiigi tn 19 ja 20, Uusmäe
tänav, Uusmäe tn 2, 4, 6, 6a ja 8
ning Kasemetsa küla, Karlsoni;
kontor-tootmishoone püstitamiseks Tagadi külas Pinduse kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas Vetevana
tee 7 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja kuuri püstitamiseks
ning anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Kajamaa
külas Adra kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoone püstitamiseks Juuliku
külas Murumäe tee 38 kinnistul,
puurkaevude rajamiseks Kasemetsa külas Väikemetsa põik 26
kinnistul ja Tänassilma külas
Vironi kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamule, saunale, keldrile ja
puukuurile Kajamaa külas Annotalu kinnistul, Männiku 10
kV jaotuspunktile aadressil
Männiku küla, Trapi tee, Männiku alajaam 2.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 5 jäätmevaldajat.
Anti nõusolek Juuliku külas
asuvate Nurme tn 92 ja Nurme tn
88 katastriüksuste piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Tänassilma külas asuvale
munitsipaalomandisse taotletavale Valdmäe tn 5 kinnistu detailplaneeringu järgsele krundile nr 2 määrati koha-aadressiks
Valdmäe tänav L2.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludesse lisati Eesti Kultuurkapitalilt laekunud 400 eurot
mandoliinimängijate pillilaagri
ja mandoliinifestivali korraldamiseks 28.–29.06.2014 ning
suurendati sama summa võrra
Saku Huvikeskuse kulude eelarvet; Harju Maavalitsuselt laekunud 1000 eurot Saku valla alaealiste komisjoni töö korraldamiseks ja alaealiste mõjutusvahendite seaduses sätestatud mõjutusvahendite kohaldamiseks
ning suurendati sama summa
võrra sotsiaalhoolekande kulude eelarvet; Harju Maavalitsuselt laekunud 240 eurot südamenädala ürituste läbiviimiseks
ning suurendati sama summa
võrra sotsiaalhoolekande kulu-
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Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 13.06.2014. kuni 27.06.2014. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Saku, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 10 kinnistu ja lähiala
detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on täiendava
sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse
määramine koolihoone laiendamiseks ja spordihoone ehitamiseks
ning liikluskorralduse määramine. Hoonete maksimaalne lubatud
ehitusalune pindala on 20 000 m2, kõrgus 22 m ning korruste arv kuni
6, hoonete suurim lubatud arv 7. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 93 000 m2.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt 10
kinnistu ja lähiala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on
üldkasutatavate hoonete maa. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.
ee/et/eeskirjad-ja-korrad3

de eelarvet; Eesti Olümpiaakadeemialt laekunud 401 eurot
kooli olümpiamängude läbiviimiseks ning suurendati sama
summa võrra Saku Gümnaasiumi kulude eelarvet; Harju Maavalitsuselt laekunud 1 177 eurot
kehalise kasvatuse ainekavas
oleva algklasside kohustusliku
ujumise algõppe läbiviimiseks
ning suurendati sama summa
võrra Saku Valla Spordikeskuse
kulude eelarvet; Kaitseministeeriumilt laekunud 8 500 eurot
Saku Gümnaasiumi, Keila Kooli, Tallinna Humanitaargümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumi ühiselt läbiviidava riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks
ning suurendati sama summa
võrra Saku Gümnaasiumi kulude eelarvet; Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduselt laekunud
1 710 eurot projekti „Riskilaste
toetusprogrammi rakendamine
läbi noortekeskuste“ läbiviimiseks ning suurendati sama summa võrra Saku Valla Noortekeskuse kulude eelarvet; Siseministeeriumilt laekunud 5 000 eurot
Saku sauna remondiks ning suurendati sama summa võrra majanduse kulude eelarvet; Harju
Maavalitsuselt laekunud 836
eurot Saku valla ettevõtlike
noorte laagri läbiviimiseks ning
suurendati sama summa võrra
Saku Valla Noortekeskuse kulude eelarvet; SA-lt Innove laekunud 411 eurot eesti keele ja eestikeelse õppe toetuseks põhikoolis ning suurendati sama

summa võrra Saku Gümnaasiumi kulude eelarvet.
Riigihanke „Administraatori-,
puhastus- ja garderoobiteenus perioodil 01.09.2014–31.07.2018”
eest vastutavaks isikuks määrati
Virko Kolks ning moodustati komisjon nimetatud hankemenetluse korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises
koosseisus: Virko Kolks, Marko
Kibuspuu, Kai Lao.
Saku Vallaraamatukogu konverentsisaal anti 05.06.2014
kella 19–21 tasuta kasutada Toomas Vahemäele teabekoosoleku
korraldamiseks.
Ober-Hausi Kinnisvara ASile anti õigus paigaldada 30.05.
2014–28.05.2016 4 m2 suuruse
pindalaga reklaamkandja 11340
Tallinn-Saku-Laagri tee L1 katastriüksusele.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Saku Huvikeskusele 28.06.2014 Saku alevikus
Saku Valla Maja ümbruses (tagumisel rohealal) toimuva Saku
Mandoliinifestivali läbiviimiseks
(vastutab Liina Hendrikson).
3. juuni istungi päevakorras
oli 11 punkti.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 26.07.2011 korraldus
nr 616 „Hoolduse seadmine ja
hooldaja määramine”, 29.04.
2014 korraldus nr 368 „Lapsehoiuteenusele suunamine”.
Alates 01.07.2014 tunnistati
kehtetuks Saku Vallavalitsuse
17.12.2013 korraldus nr 1010
„Hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus“. 
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 Otsustati tasuda 01.07.–31.12.
2014 ühe ülalpidajateta isiku
hoolekandeasutuse ülalpidamiskuludest kuni 425 eurot kuus
vastavalt esitatud arvetele.
2 raske puudega last suunati
riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine kergliiklustee
(jalgtee ja jalgrattatee) ehitamiseks aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee.
2 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Metsanurme külas Kuresoo tee 31 kinnistul,
mänguväljaku rajamiseks Saku
alevikus Kooli tee 1a kinnistul,
Nurme tänava sõidutee rekonstrueerimiseks (lõigul Kirsi tänava ristmik kuni Paju tee ristmik)
aadressil Saku alevik, Nurme
tänav; üksikelamu laiendamiseks Saku alevikus Tehnikumi
tn 8 kinnistul, maakaabelliini
rajamiseks aadressil Tõdva küla, Vana-Allika, Altmetsa ning
riigi omandis olev maakatastrisse kandmata maa; üksikelamu, abihoone ja autovarjualuse
püstitamiseks Roobuka külas
Kaseniidu kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Saku alevikus Kivilille tn 7 kinnistul ja Kivisalu
põik 8 kinnistul, ehitisele „Tagadi AJ F2 rekonstrueerimine”
aadressil Tagadi küla, TallinnRapla-Türi tee, Valtsnepi, Tagadi laut.
1 juriidilisele isikule tagastati riigilõiv summas 19,17 eurot.
Riigihangete „Kasemetsa tee
kergliiklustee ehitamine”,
„Nurme tänava rekonstrueerimine“ ja „Kasemetsa tee remont“ eest vastutavaks isikuks
määrati Virko Kolks ning moodustati komisjon nimetatud
hankemenetluste korraldamiseks ja hankija nimel otsuste tegemiseks järgmises koosseisus:
Toivo Alasoo, Virko Kolks,
Krista Lord.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Saku
Sääruklubi 07.06.2014 Saku
Valla Maja ümbruses ja Teaduse
tänava lõigul toimuva Saku
Suursõidu läbiviimiseks (vastutab Virgo Roosnurm).
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Harjumaa pereelu
2014. aasta maikuus registreeriti
Harju Maavalitsuse kantselei
rahvastiku toimingute talituse
andmetel 148 lapse sünd. Poisse
sündis 77 ja tütarlapsi 61. Esmasündinuid oli 56, teisi lapsi 62,
kolmandaid 20, neljandaid 8 ja
viiendaid lapsi kaks.
Surmakandeid koostati kokku 95, mehi suri 45 ja naisi 50 .
Lahkunute keskmine vanus oli
74,3 aastat. Mehed elasid keskmiselt 69,5- ja naised 79-aastaseks. Vanim lahkunu oli 102aastane naine.
Registreeriti 5 ja lahutati 3
abielu. Nimemuutmise avaldusi
rahuldati neli. EEVI ALANIIT

Spordikeskuse
suvised lahtiolekuajad

Kiisa valimisjaoskonna ukse taga oli järjekord juba enne jaoskonna
avamist. Kella 15.30ks oli enamik hääletanuid oma hääle ära andnud. Nii said pärastlõunal ükshaaval tulijad nautida kogu valimiskomisjoni tähelepanu. Foto: SS

Sakus elavad aktiivsed valijad

S

aku vallas käis Euroopa
Parlamenti valimas 2832
inimest ehk 43,1% valijatest, mis on kõrgem nii Eesti
(36,52%) kui Harjumaa (39,8%)
keskmisest.
Harjumaa kõige aktiivsem
omavalitsus oli Saue linn, kus
hääletajaid oli 47%. Ka Viimsi
ja Aegviidu vallas oli hääletajaid Sakust protsentuaalselt rohkem. Sakuga pea samale tasemele jäi valimisaktiivsus Harku, Saue ja Kiili vallas.
Nii nagu vabariigiski sai ka
Sakus enim hääli Andrus Ansip
(506), teisele kohale jäi Indrek
Tarand (447) ja kolmandale
Marju Lauristin (268).
Üle 100 hääle said veel Kaja

Kallas (294), Tunne Kelam
(182), Marko Mihkelson (106),
Martin Helme (104) ja täpselt
sada häält kogus üksikkandidaat Tanel Talve.
Ka parteide poolest võitis
Sakus nagu Eestiski reformierakond (916). Kuna keskerakonnameelseid valijaid elab meie
vallas vähe, siis tuli teisele kohale Isamaa ja Res Publica Liit
(495), kes edestas nagu üleeestiliseltki sotsiaaldemokraatlikku erakonda (403).
Kui teised erakonnad kogusid Saku vallas oma häältesaagist pool kuni neljandik e-hääletamise käigus, siis Keskerakond
kogus 149 häält, millest e-hääli
oli vaid 11. SS

Saku Lasteaed Terake võtab tööle

PEDAGOOGI
Tööle asumise aeg 11. august 2014
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 20.06.2014 aadressil Tallinna mnt 12 Saku 75501
või eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 672 8714 või 509 7782 Eve Laiverik

Alates 1. juunist kehtivad Saku
Valla Spordikeskuses suvised
lahtiolekuajad:
1.–22. juunini kella 6.30-22.00
23. ja 24. juunil suletud;
25. juunist 31. juulini ujula ja
spordisaalid suletud;
25. juunist 31. juulini jõusaal
avatud teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 16–20
ning reedel kella 10–14;
1.–31. augustini on ujula avatud tööpäevadel kella 6.30–8.00
ja 17–22; puhkepäevadel kella
10–22. 1. augustist on spordikeskus avatud kella 6.30–22.00.

Saku vallast XXVI laulu- ja
XIX tantsupeole “Aja
puudutus. Puudutuse aeg”
pääsenud kollektiivid:
Kurtna Kooli vilistlasrühm Hellad Tallad (Eve Lutter), naisrühm
Saku Linda (Eve Lutter), puhkpilliorkester Saku (Ants Reinhold), Saku Gümnaasiumi lastekoor (Inga Nurme), Saku Gümnaasiumi mudilaskoor (Diana
Põld), Saku Gümnaasiumi neidudekoor (Inga Nurme), Saku
Gümnaasiumi poistekoor (Inga
Nurme, Diana Põld), Saku Huvikeskuse segarühm Tugevad ja
Kohevad (Eve Lutter), Saku lasteaed Terake naiste liikumisrühm (Egle Kõrvas), Saku Mandoliiniorkester (Joosep Sang),
Saku Muusikakooli rahvamuusikaansambel (Anneli Leima, Laura Linnaks), Saku Sanglejad
naisrühm (Kersti Ulmas), Saku
Sanglejad segarühm (Kersti Ulmas), segakoor Tuljak (Sven
Peterson, Kristina Kodas).
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Mürareformi muutused
1. juulist jõustuv korrakaitseseadus paneb aluse heanaaberlikule kooselule, muutes muuhulgas ka öörahu kellaaegu.
Korrakaitseseadus sätestab põhimõtteliselt teisiti
avaliku korra ja inimese käitumise reeglid. Enam ei
määratleta avalikku korda kohaliku omavalitsuste avaliku
korra eeskirjades ehk inimene ei pea teadma, millise valla
territooriumil ta parasjagu asub. Avalik kord tähendab
tavade, heade kommete, normide või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas ning need on nüüd
üle Eesti ühesugused.
 Kui täna tunneb end keegi öörahu ajal häirituna, saab ta abi
politseist vaid juhul, kui ta
numbrile 110 helistades end selgelt väljendab, et mingi asi
(lärm, muusika vmt) teda konkreetselt häirib, ja ta teeb vastava
avalduse. Politsei saab reageerida vaid esitatud avalduse peale.
Uue seaduse kohaselt loetakse öörahu ajal müra või heli/valgusefektide tekitamist koheselt
häirivaks ja seetõttu keelatuks
ning avaldust ei ole vaja esitada,
politseile on vaja vaid häirimisest teada anda.
 Kui täna algab öörahu kell 23
ja kestab kella 7ni, siis alates 1.
juulist kehtib tööpäeviti öörahu
kella 22–6 ning reedeti ja laupäeviti kella 24–7.
 Õigusruumi tekib põhimõte,
et iga inimene on vaba realiseerima oma õigusi talle sobival
moel kuni piirini, et ta ei takista
teisel isikul oma õigusi realiseerimast. Täna sellist põhimõtet
seadustatud pole.

Vabaduse piirid
Uue seadusega tekib õigusruumi põhimõte – inimene on vaba
realiseerima oma õigusi talle
sobival moel kuni piirini, et ta ei
takista teisel isikul omi õigusi
realiseerimast. Kortermaja ees
tänaval autos istuv valju muusika nautija kasutab oma vabadust moel, et sama maja esimesel korrusel elava inimese vabadus mitte kuulata muusikat on
rikutud. Muusika nautlejal on
alati võimalus kasutada kõrvaklappe, aga ta ei saa nõuda
naabrilt, et pane tropid kõrva
kui vaikust soovid. Tegeleda tuleb ikka põhjusega (vali muusika), mitte tagajärjega (häiritud
naaber).
Inimene, kelle tegevus rikub

avalikku korda, ka vastutab selle eest. Piisab, kui ta on oma tegevusega loonud võimaluse,
mille realiseerumisel tekib ohukahtlus või oht avalikule korrale. Omanik ei tohi kasutada oma
omandit üldiste huvide vastaselt. Kui hundikoer haugub elurajoonis ööd ja päevad läbi, siis
sellega rikub koera omanik avalikku korda, sest ta ei võta kasutusele vajalikke abinõusid haukumise kui naabrite häirimise
ärahoidmiseks.

Kus on avalik koht?
Seaduse mõistes on see koht,
mis on antud kasutada määratlemata isikute ringile, olgu see siis
maa-ala, ehitis, ruum või selle
osa, samuti ühissõiduk, mida
avalikult kasutatakse.
Avalik koht on ka selline
koht, mille omaniku selge tahe
seda avalikuks kasutamiseks
anda ei ole tuvastatav, kuid mida
reaalselt kasutatakse avalikult,
näiteks tähiste ja tõketeta eraisikule kuuluv maatükk, mida avalikkus kasutab. Eelkõige on avalikeks kohtadeks avalikud teed,
väljakud, pargid, avalikud supelrannad, kasutamiseks avatud
metsaalad, kalmistud, ametiasutuste hooned, kaubandus- ja
teenindushooned jne. Suletud
välisuksega kortermaja trepikoda ei ole avalik koht, avatud uksega aga on. Paljude kohtade kasutusotstarve ja sellest tulenevalt nende avalikuks kohaks
olek või mitteolek on ajas muutuv.

Kuidas käituda
avalikus kohas?
Inimesed on seaduse ees võrdsed ja seetõttu ongi avalikus kohas käitumise üldnõude põhiline kriteerium – mitte häirida

teist inimest. Me oleme vabad
oma õigusi seaduslikult realiseerima ja piiriks on teise inimese täpselt samasugune õigus.
Loomulikult ei tohi teist isikut lüüa, teda tõugata, kakelda,
loopida asju teise inimese, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt. Ei tohi ka teist isikut
häirida sõnaga, žestiga või muul
moel solvates, hirmutades või
ähvardades. Ei tohi viibida alasti seal, kus see oluliselt häirib
teisel isikul koha sihipärast kasutamist, pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust
või häirival viisil kerjata.
Ei tohi tarbida alkoholi ühissõidukipeatuses või sõitvas
ühissõidukis, laste- ja terviseasutustes ning nende territooriumitel. Ei tohi magada või telkida
viisil, mis oluliselt häirib teisel
isikul koha sihipärast kasutamist. Ei tohi reostada, rikkuda,
hävitada või ümber paigutada
avalikus kasutuses olevat asja
või kasutada seda muul kui ettenähtud otstarbel, sealhulgas
panna jäätmeid mujale kui selleks ettenähtud kohta, reostada
veekogu või purskkaevu.
Kui eelnevad käitumisreeglid on seotud häirimiskeeluga
siis peab olema vähemalt üks
inimene, keda nimetatud tegevus reaalselt häirib. Kuna inimesed on erineva taluvuslävega, siis on seaduse tähenduses
kriteeriumiks keskmine objektiivne isik ja eesmärk, milleks
avalikku kohta tavapäraselt kasutatakse ning ka selle piirkonna tavad. Seega kui häiritu annab häirijale märku, et ta on häiritud, aga nad ei jõua omavahel
kokkuleppele ehk häirimine
kestab edasi, siis kehastub kohale kutsutud politseinik keskmiseks inimeseks, kes siis otsustab.

Müra ja valgusefektid
kolm korda aastas
Üldiselt on avalikus kohas keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Kõik kaubanduskeskuste parklates, mererandades,
kämpingukohtades valjusti
muusikat kuulavad isikud riku-

vad avalikku korda kui häiritakse oluliselt vähemalt ühte inimest.
Korrakaitseseaduse erilise
tähelepanu all on öörahu kaitsmine – välja puhkamata inimene ei ole töövõimeline ja on
stressis. Öisel ajal on müra ja
valgusefektid keelatud. Suuremat lärmi ja valgusefekte lubab
seadus vaid ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.
Kohalikul omavalitsusel on
õigus anda müra tekitamiseks ja
inimeste häirimiseks luba ka
muudel aegadel. Sel juhul peab
omavalitsuse väljastatud luba
olema müra tekitamise kohas
selgelt nähtav ja häiritud inimene peab sel juhul pöörduma loa
väljaandja poole.

Oma õiguste eest
tuleb seista
Kui inimene tunneb end naabri
tegevusest häirituna, tuleb sellest naabrile teada anda. Praktikas on vaja naabrile viisakalt
öelda, et tema tegevus häirib.
Tavaliselt sellest piisab, kuid
mõnikord on vaja teistkordset
märkuandmist. Igasugune omavoli ja vägivald on lubamatu,
sest see muudab teid koheselt
kannatajast õigusrikkujaks.
Mäletate Voldemar Kuslapi juhtumit, kes korteris pidutsenud
noorukeid korrale kutsudes ühel
neist sõrme vigastas ja niimoodi
ise kurjategijaks osutus. Kui
häirimine tähelepanujuhtimisele vaatamata edasi kestab, tuleb
politsei kutsuda.
Muru niitmise või puude saagimise puhul on politsei kutsumise asemel mõistlik naabruskonnas kokkulepe saavutada,
millal mürarikkaid töid tehakse.
Enamikul juhtudel on tegu kirjutamata reeglite ja tavadega.
Igaüks peaks püüdma elada
oma kinnistul oma elu, nii et ta
võimalikult vähe oma elutegevuse mõjudega teisteni jõuaks.
Nii muutub kogu ühiskond hoolivamaks ja paremaks elupaigaks meile kõigile.
Rohkem infot:
www.toniskoiv.ee /sildid/mura
TÕNIS KÕIV
Riigikogu keskkonnakomisjoni
liige
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Lastekaitsepäeval Sakus
Pannkoogibuss ja batuudirong, kohverteater ja käsitöötelk, ratsusõit
ja vigursõit, õnneloos ja pulgakomm ning mis kõik veel - kokku tegi
see ühe suure koguperepeo Saku Valla Maja õuel päikselisel 1. juunil.

Esinemislusti pakkusid Saku väikesed võimlejad ja
gümnaasiumi rahvatantsulapsed, noored hiphopparid ja
põnev trummibänd, huvikeskuse korraldatud perepäeva
lõpetas aga popartist Artjom Savitski.

Saku noorte heategu

Saku noored (vasakult) Kert Kask, Vanessa Johanson, Karl Johan
Rammul ja MTÜ Kasside Turvakodu vabatahtlik Kadri Kroonmäe.
Foto: Külli Kiika

Fotod: SS

See oli eelmise aasta talvel, kui
Saku noorsootöötaja võttis endale kasside turvakodust kassi. Me
olime noortega sellest heateost
väga vaimustunud ja tahtsime ka
omalt poolt head korda saata.
Oma mõtet arutasime noorsootöötajaga ning koos temaga
leidsime võimalused, kuidas
paljud Saku noored ja täiskasvanud saaksid kasse aidata. Meie
võimalusteks jäid heategevuslikud annetused koolis vahetunni
ajal ja Saku Kevadlaat. Kooli
me küpsetasime pirukaid ja kassikujulisi küpsiseid ning kevadlaadal korraldasime heategevusliku õnneloosi. Õnneloosi
suurtoetajaks saime Makita OY
Eesti filiaali. Kokku kogusime
nende heategevusüritustega 154
eurot, mis on meie meelest väga
suur summa. Kindlasti soovime
sarnaseid heategusid korrata.
Toetuseks korjatud raha andsi-

me üle 19. mail MTÜ Kasside
Turvakodu esindajale ja vabatahtlikule Kadri Kroonmäele.
MTÜ Kasside Turvakodu on
juba 2004. aastal loodud eraalgatuslik ja majanduslikult iseseisev organisatsioon hätta sattunud või hooletusse jäetud kasside abistamiseks. Turvakodus
ja hoiukodudes ootab pidevalt
oma päriskodu 40-80 tänavatelt
leitud kassi ja kassipoega, kelle
hoolimatud loomaomanikud
on hüljanud. Igal turvakodus
oleval loomal on oma lugu, tavaliselt väga kurb.
Loomakeste eest kannavad
hoolt ja otsivad neile uusi kodusid 10–15 kassisõbrast vabatahtlikku, kes teevad seda põhitöö kõrvalt oma vabast ajast ja
sageli ka oma raha eest. Meil on
väga hea meel, et saime anda ka
oma panuse kasside aitamiseks.
ELISABET RAIG
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1. rida vasakult: Sandra Puusalu, Carolin Ly Bakhoff, Rander Aviste, Markus Leemet, Marta Reinart,
Monika Alu, Lenna Kuklas, Marianne Lung, Kertu Kuklase, Birgit Suimets, Oliver Ulmas, Gerda Triin
Untera, Kristel Kranach, Emil Karu, Jasper Kenert Vaabel, Marleen Erg, Brett Leea Reinvelt.
2. rida: Karl Markus Ungerson, Mariann Koik, Emmi Milda Ots, Olivia Older, Mia Malla, Anna Linda
Teras, Anni Annus, Laura-Marii Kütt, Hugo Oja, Gert Grünberg, Andreas Puri, Sten Erik Selistemägi,
Ron Georg Saribekjan.
3. rida: Sanna Lindeberg, Mirell Lohk, Kaur Kennerth Tomann, Sander Kuimet, Karl Krister Hallikivi,
Markko-Marten Müür, Hans Holger Hallikivi, Marti Matt, Artur Mattias Sillanpää, Robin Kuusk,
Hugo Oliver Kruusel, Anna Pauliine Kaare, Lehte Kelder, Taaniel Tooming, Robin Tamm.
Pildilt puuduvad: Kaspar Aron Allikvee, Merliin-Amani Golodova, Loore-Marii Pind, Tommi Pärn,
Robin Seaver, Mirell Soome, Marten Saar, Kenver Veski.
Õpetajad: Linda Marie Saks, Krista Pajus, Anniki Ots, Sirje Zimmer, Inge Ehatamm,
Margit Kanter, Maimu Hint, Erika Rausberg, Marika Liivik, Marit Bauer.
Õpetajaabid: Irina Polkova, Carmen Deklau, Marianne Prants, Erika Kaarepere, Maret Kaljo. Foto: SS

6. juuni 2014

Saku Lasteaiast
Päikesekild
lähevad kooli

Nõlvaku
lasteaiast
lähevad kooli

1 rida: mõmmi
2. rida vasakult: Carmen Koljak,
Herta Hermine Vaske, Brita Krittel
Kruusandi, Arabella Nõmme, Anni
Õunpuu, Kiti Kirt, Miia Lee Kipper,
Sandra Liis Trei, Miia Maria Niilits.
3. rida: Kaute-Tristan Pungits (mängukaaslane, jätkab lasteaiateed), Karl Hans Ruubas, Elmar Kallaste, Lars Sander Ossep,
Allan Vaik, Kristjan Sepp, Raikko Udris, Heiko Pohlak, Toomas Aron Valtin, Rain Aaren, Andre Viktor Aarela, Edward Tshahhirov.
4. rida: õpetajad Meelis Mäekalle, Katrin Mandel, Katrin Patte, Kristi Hansen, Eliko Tippi, Hele-Mai Vackermann, Merle Perm,
Liis Paesüld. Pildilt puudub: Albert Kristjan Riipulk.
Foto: Kerstin Kööp
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2014
Kurtna
Kooli
lasteaiast
lähevad
kooli
1. rida vasakult: Triinu-Lotta Rahu, Ann Pikkorainen, Alisa Mishin, Mariel Saska, Rene Lehtla,
Reeneriin Hunt, Keiti Pähkel, Triinu Tamme, Karolisa Liiving, Mariann Ruut .
2. rida: Jan Andero Kikas, Tanel Kütaru, Grethel Õismets, Evelyn Alliksaar, Helen Heinroos, Randel
Loorpuu, Triinu Ratassepp, Lenna Ilves, Martha-Johanna Saar, Ranmar Ots, Mikk Kaspar Ojala.
3. rida : Joosep Raido Joosing, Eerik Laast, Kevin Meier, õp Helle Imme, õpetajaabi Maarika Paabstel,
õp Eda Arulaid, õp Tiina Susi, õpetajaabi Pille Ots, õp Leelo Telling, Henry Ringvee, Rasmus Kuldvee.
Pildilt puuduvad: Nele Liis Kõllamaa, Ronan Marten Mets.
Foto: Katriin Valdre
1. rida vasakult: Marin Raal, Marileen
Valgma, Eneli Tender, Aari Bachmann,
Getlyn Aarma, Liisi Paumer, Jenni
Mõttus, Mia-Maria Puusaag, Eliise Prikk
2. rida: Joonas Peet, Sten Marten Sõmer,
Joosep Tarkmeel, Villem Vahtrik,
Enrico Lumiste, Sten Tursman, Trevor
Kerde, Mattias Põldoja, Marie Karo,
Gloria Söödi.
3. rida: õpetajad Iti-Lee Neuhaus, Merje
Lilleberg, Carol Tammemägi.
Pildilt puuduvad: Kristofer Truusa,
Rasmus Haponen, Roland Erm,
Katrin-Laura Federau.

Fotod: Marika Järve

Saku
Lasteaiast
Terake
lähevad kooli
1. rida vasakult: Patrick Kannisto,
Oliver Uudam, Travis Gabriel D´Souza,
Marko Särg, Martin Männik, Steven
Siraki, Kevin Kerret Terras, Sten-Armin
Mahlapuu, Fred Lindoja, Mathias Erik
Kalda, Kaupo Sohkin, Robin Lepp.
2. rida: Keity Tõnumaa, Iris Vühner,
Victoria Saareoja, Gregor Kolon, Helis
Eller, Nora-Lise Maksing, Karmen
Kivipõld, Mia-Grete Tasa, Kätliin Kask,
Inger Uutsalu, Elisabeth Tihkan,
Lili-Emilia Lindfors.
3. rida: õpetajad Kadi Vilumets, Tiina
Talpsepp, Helen Seljamaa.
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SAKU ON ICE Minskis jäähoki MM-il
PEETER LEIDMAA

S

uve saabumisega on Saku
Jäähoki Klubi hooaeg lõppenud. Koos jäähoki MM
võistlustega toimus sel aastal
Valgevene pealinnas Minskis ka
harrastajate turniir ”Minsk CUP
2014”, kus osales ka Saku Jäähoki Klubi.
Selleks saime innustust eelmisel aastal esimese Eestist pärit
meeskonnana samal turniiril osalemisest. Tol korral olime küll
peksupoiste osas ja saime kõige
amatöörlikuma meeskonna eriauhinna. Sel aastal teadsime, mis
sportlik tase meid ees ootab ja
osalemist pikemalt ette planeerides saime komplekteeritud ka
löögivõimsama meeskonna.
Turniiril osales 13 võistkonda
viiest Euroopa riigist – Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Šveitsist ja Eestist. Et osalemine
sellisel mitmepäevasel turniiril
pole kokkuvõttes isegi Valgevenes odav lõbu, siis kaasasime
meeskonda mõned mängijad ka
teistest piirkonna harrastusklubidest ja igas mängus osales ka 2-3
juba eelmisel hooajal meile sõbralikku abi pakkunud kohaliku
meeskonna Štorm omast meeskonnast välja jäänud mängumeest. Sel aastal osales turniiril
ka teine meeskond meie koduvabariigist ja seda samuti Saku
vallas asuva ettevõtte DSV nime
kandev hokimeeskond, mille
koosseisus on mitmed endised
Saku Jäähoki Klubi eest võidelnud mängumehed.
Võrreldes eelmise aastaga oli
Valgevene pealinn üsnagi tuntavalt muutunud. Jäähoki MM-i
läbiviimine oli sellise muidu üsna suletud ja totalitaarse kuulsusega riigi jaoks kujunenud riikliku tähtsusega maineprojektiks. Kui eelmisel aastal oli suur
tegu enne reisi vajalike viisade
vormistamisega, siis nüüd oli
Valgevene presidendi Lukašenka käsul nii, et eelmüügist ostetud jäähoki MM-i pilet oli riiki
sisse- ja väljasõidul viisa eest.
Valgevene pealinnas oli hokituristide majutamiseks aasta
jooksul ehitatud terve fännide
küla, mis koosnes neljast suurest 18-kordsest moodsa arhi-

16 000 jäähoki MM-i pealtvaatajat mahutav Minsk Arena mängu ootuses. Fotod: Peeter Leidmaa

Saku
Jäähoki
Klubi

tektuuriga hiigelmajast, mis
leiavad pärast MM-i läbiviimist
kasutamist üliõpilaslinnakuna.
Sealt väljus iga veerand tunni
tagant tasuta buss võistluspaikadesse. Neist suurim ja esinduslikum oli kaks aastat tagasi valminud Minsk Arena nimeline
spordihall, mis mahutab kuni 16
000 pealtvaatajat.
Kohale sõitnud fännid ei pidanud pettuma – pea kõik mängud
olid välja müüdud ja suurürituse
elevust ja melu jätkus linnas
üles pandud külalislahkuse telkides ja lavadel poole ööni. Kogu linn oli ehitud MM-i temaatiliste kaunistuste ja plakatitega.
Korda pidasid üritustel turvamehed ja miilitsad ning ei sel
ega ka eelmisel korral ei täheldanud me mingeid korrarikkumisi ega kuritegevust.
Meie meeskonnale korraldas
Valgevene Eesti suursaatkond
vastuvõtu, kus suursaadik Jaak
Lensment ja konsul Tanel Jõks
rääkisid oma muljeid kolmeaastase lähetuse käigus kogetud
Valgevene eluolust.
Tegu on riigiga, kus samal ajal
kehtivad nii turumajanduse kui
ka riikliku reguleerimise – do-

Hiigelmajadega „fännküla” koos edeva miilitsaautoga Minskis.

teerimise meetodid. Rahvas on
küll parema ja läänelikuma elu
poolt, kuid samas kõlab läbi lause, et peamine on see, et sõda ei
ole (võrdlus praeguste segadustega Ukrainas ja sõdadega mõnes Venemaa piiririigis). Meie
viisime külakostiks meie toetaja
Saku Õlletehase saadetud ploki
Saku On ICE õlut.
Et meie kindel eesmärk oli
eelmise aasta ”väärikast” tulemusest parem sooritus saavutada, siis hoidsime öötundidel madalat profiili ja keskendusime
igal hommikul üsna vara hakkavatele mängudele. Esimesele
0:2 kaotusele Lõuna-Valgevene
meeskonnale Gorun järgnes
kokkumängu harjutada saanud
meeskonnale esimene võit Venemaalt Kostromast pärit kõlava nimega meeskonna Russ üle
6:2. Sama päeva õhtul elasime
kaasa Minsk Arenal MM män-

gule, kus Läti võitis USA.
Järgmisel päeval oli meil vastas meeskond päris ootamatust
piirkonnast, mida hokimänguga
ei oskagi siduda, nimelt PõhjaOsseetiast Alania nime kandev
hokimeeskond. Kui küsisime, et
mis tingimused teil on hokimängu harrastamiseks, siis nad vastasid naljatamisi, et uisutavad
liustikul ülesmäge. Tõsisemaks
minnes tuli välja, et meeskonna
käsutuses on kunstjääga varustatud aasta läbi tegutsev kilega
kaetud täispuhutav jäähall.
Seda et mehed on aasta läbi
harjutanud, oli ka jääl tunda.
Põhiaeg lõppes küll 2:2 viigiga,
kuid pealevisetega tulid nemad
paremini toime, kuid saime
meiegi ühe punkti turniiritabelisse kirja.
Teise mängupäeva teine vastane arvas meie eelmise aasta tulemuse põhjal, et me ei saa ses
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mängus tsoonist väljagi, kuid kõigile üllatuslikult võitsime Minski
meeskonda Štorm 3:2 ja selle vägiteo peale avastasime me end tugevuselt teise grupi finaalist.
Finaalis oli meie vastane
Moskva lähedase lennundusasula tugev meeskond Istrebiteli
(tõlkes hävitajad). Mängides
kaitsest lähtuvat mängu, suutsime põhiaja lõpetada taas viigiga
2:2. Ka seekord olid vastased
pealeviseteseerias meist osavamad ja nii said nemad teenitult
alagrupi võidu ja meile jäi turniiri suurima üllataja tiitel ja hõbemedalid.
Ka DSV meeskond saavutas
omas alagrupis tubli II koha,
kaotades vaid finaalikohtumises üldvõitjale Zita meeskonnale Venemaalt.
Kokkuvõttes oli reis Valgevenesse huvitav ja õnnestunud nii
sportlikus mõttes kui ka turisti
vaatenurgast. Soovitan seda riiki oma reisiplaanidesse võtta.
Hooaega kokku võttes võime
öelda, et loodusjää hokiliigas
saime kuldmedali, harrastushoki liiga etappidel sai meie esindusmeeskond kolmanda koha ja
ka duubelmeeskonnal õnnestus
II liigas pronksmedalid koju
tuua. Kurvaks sündmuseks oli
aga läbi aastate Saku loodusjääväljaku jäämeistriks olnud Heino Sarapuu lahkumine meie hulgast sel kevadel.
Soovime vallaelanikele tegusat sportlikku suve hokiväljakul
paikneval rannavõrkpalli platsil
ja kutsume kõiki hokihuvilisi liituma meie klubiga septembris algaval uuel hooajal sakuhkjuhatus
@googlegroups. com

Tänu
Täname nii eraisikuid kui ettevõtteid, kes toetasid meie klubi
lõppenud hooajal. Eriline tänu
teile, Saku Vallavalitsus, Saku
Valla Spordikeskus, AS Samat,
AS Saku Tehno, Saku Õlletehase
AS, MTÜ Priitahtlikud Pritsimehed, Mark Oil OÜ, Premium-7,
jääautojuht Heino Sarapuu.
SAKU JÄÄHOKI KLUBI

3+ ratta retkele 18.06 oodatakse osalema kõiki vähemalt 3-rattalise abivahendiga liiklejaid ja
nende saatjaid. Registreerumine
tel 512 8137, vaike.pahn@saku
vald.ee või k 10 stardipaigas!

Saku Sõnumid

Elu külmal maal
Võõrriigi võimu ajal sunniti
Eestis oma kodudest lahkuma
üle 30 000 inimese. Võõrale
maale küüditati eestlasi nii 1941.
kui 1949. aastal. 14. juunil möödub juuniküüditamisest 73 aastat. On inimesi, kes ei taha läbielatut enam mingil juhul meenutada, on aga ka neid, kes on nõus
jutustama. Lood aitavad noortel
mõista ajalugu ja saada paremini
aru, mida esivanemad tundsid.
Saku gümnaasiumis on tehtud
küüditamise teemal mitu uurimustööd, kus õpilased on küsitlenud selle läbi elanuid. Eneli
Kümnik käsitleb oma 2010. aastal valminud uurimustöös „Eestlane Siberis“ Ester Luhti elukäiku, kes saadeti oma ema ja kahe
õega Siberisse 1949. aastal, mil
ta oli 13aastane.

Katkendeid Eneli
Kümniku tööst
„Järgmine eluase oli neil muldonn, mis oli tühjaks jäänud. Ema
ostis selle Eestist sugulaste saadetud raha eest. Onn oli ehitatud
mätastest, poolenisti maa sees,
muldpõrandaga, seinad seest üle
lubjatud. Põranda sees oli väike
auk, kaetud lauajuppidega, kus
hoiti kartulinatukest. Onnis oli
väike plekist pliit. Oli ka väike
esik, kus hoiti küttematerjali ja
nisuteri. Talvel, kui kütmine oli
lõpetatud, ronis Ester onni katusele ja kattis korstnatoru otsa
ühe raskema plekitükiga, et soojust onnis hoida. Onnis oli väike
pink, mille peal seisis veeämber,
ja pingi all elas neil üks kana.“

„Ester meenutab, kui üllatunud
ja imestunud nad olid, kui nägid
lehmi ilma sabadeta. Venemaa
talved on väga krõbedad ja loomalaudad viletsad. Loomad olid
sõnnikused, jalgealune oli neil
märg ja virtsane. Lautadel ei olnud aga lagesid, oli kohe vaid õlgedega kaetud katus. Seega olid
loomalaudad väga külmad. Samuti oli söödast suur puudus.
Loomad nõrkesid järjest, ei
tõusnud enam püsti. Abitud loomad lebasid läbikülmunud sõnnikul, sabad külmusid maa külge. Ellu jäänud loomadel mädanesid suvel sabad talvisest läbikülmumisest ja kukkusid ära.“
„Meelde on jäänud ka stepis
metsikult kasvanud sibulad.
Kevadeti oli lastel kombeks käia
stepis sibularetkedel. Sibulaid
sai vahetada suhkrutükkide vastu. Lapsed lõhkusid suhkrutükid
peenemaks ja maiustasid.“
„Kütet (kizjakki) tehti ise
loomasõnnikust. Sõnnik segati
õlgedega. Seda tallasid hobused, sest inimesele käis see töö
üle jõu. Segu pandi kätega
vormidesse, siis jalgadega tallati kokku pätsiks, löödi vormist
välja päikese kätte kuivama ja
seda siis talvel põletati.“
„Toitumine oli Siberis tervislik ja seetõttu oli seal palju eakaid inimesi. Vene ahjupealsed
olid talviti vanu inimesi täis.
Venelased armastasid pidevalt
päevalilleseemneid süüa. Need
olid neil alati taskus, kui nad
külla läksid või tänaval jalutasid.“ SS

Rakveres tuleb „Rahauputus”
Rakvere Memento kutsel osalevad selle aasta leinapäeval 14. juunil
korraldatavatel üritustel Rakveres Kiisa Laulu- ja Mängu Seltsi
taidlejad. Rakvere rahvamajas etendatakse vaimukat lavalugu „Rahauputus“. Buss Rakverre sõiduks väljub 14. juuni hommikul kell
9.30 Kiisa rahvamaja juurest ja kell 9.50 Saku päevakeskuse juurest. Kiisa näitlejad on nõus bussi kaasreisijatena võtma Saku diabeetikute seltsingu liikmeid ja teisigi huvilisi kokku umbes 30 inimest. Soovijad saavad end kirja panna päevakeskuses või telefonil
604 1731. Sõit on tasuta.
Leinapäeva programmis on tseremoonia Okaskrooni juures
Rakvere tammikus algusega kell 12, ühislõuna Katariina Keldris
kell 13 ja eelpool mainitud etendus „Rahauputus“ Rakvere rahvamajas kell 14. Tagasisõitu alustame kell viie paiku. Osalemine mälestuslõunal on tasuline ja eeldab osalustasu 10 eurot ettemaksuna.
Palun 10. juuniks oma nädalalõpu plaanid paika panna ja soovijatel
osalemine Rakvere üritustel ära vormistada. Mõnusa kohtumiseni.
AINO KIIVER, Rakvere Memento juhatuse liige
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Saku malelaste edu
24. mail toimus Nõmmel Paul
Kerese tänava kiirmaleturniir
täiskasvanutele ja kuni 12-aastastele lastele. Lasteturniiri 33
osavõtja hulgas oli ka neli võistlejat Saku maleringist.
Rõõmsa üllatuse valmistasid
8-aastane Ralf Martin Raisma ja
12-aastane Juhan Suzdalev, kes
seitsmest partiist väljusid võitjatena viiel korral, millega jagati
3.-7. kohta. Lisanäitajate põhjal
oli Juhan tabelis 4. ja Ralf Marten 6. Igati tubli oli ka Anders
Raudväli, kes nelja võiduga saavutas 10. koha. 7-aastane Georg
Ratas võitis elu esimesel turniiril kahte vastast. Tubli algus!
Maleringi juhendajal, loo autoril, õnnestus samuti koguda 5
punkti 7st, mis andis 88 osavõtja hulgas 14. koha. Oli igati
meeldejääv maleüritus – mängiti parki püstitatud telkides,
ilm oli ka ilus. HANS TOMSON

Korvpallimeistrid on
Saku Parimad Pojad
Saku valla V meistrivõistlustel
võitsid taas esikoha Saku Parimad Pojad. Kui finaali esimene
veerandaeg, mis lõppes 11:8
SPP juhtimisel, tõotas põnevat
kohtumist, siis edasine mäng
kulges tiitlikaitsjate dikteerimisel. Lõpusireeni kõlades näitas
tabloo koguni 108:48. Kaotajaid
vedas Andrus Lepp 14-punktiga.
Võitjate resultatiivseim oli finaali parimaks tunnistatud Indrek Bauer 23-punktiga.
Võistlustel võivad osaleda
ainult meie valla elanikud ning
selgi aastal osales 6 võistkonda,
kes olid vastavalt eelmise aasta
tulemustele jagatud kahte alagruppi. Oma algrupid võitsid favoriidid SPP ja Saku KK/Õllekas, kes pääsesid otse poolfinaali. Nelja parema hulgas kohtus
SPP Kurtna võistkonnaga, kelle
alistamisega suuri probleeme ei
tekkinud. Lõpptulemuseks jäi
97:50. Teises poolfinaalis alistas
Saku KK/Õllekas Saku Õlletehase 79:61. Kolmanda koha ja
pronksmedalid sai kaela Saku
Õlletehas, kes alistas Kurtna
101:71. Üleplatsimees oli Margus Säärekõnno 33 punktiga.
1. Saku Parimad Pojad; 2. Saku KK/Õllekas; 3. Saku Õlletehas; 4. Kurtna; 5. Jälgimäe; 6.
Retsid Rotid. TAAVI VILBA
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TASUB
TEADA
Turvakleebisega
jalgrattavarguste vastu
Jalgrattavarguste vähendamiseks ning varastatud ja kadunud jalgrataste omanike tuvastamiseks on eraalgatusel loodud jalgrattaregister (www.nanoid.ee).
Juuni algusest on kõigil rattaomanikel
võimalus lasta oma jalgratas märgistada ja
registreerida rattakauplustes üle Eesti. Jalgratas märgistatakse unikaalse turvakleebise
ning sadade silmale pea nähtamatute (0,4
mm) mikromärkidega, mis annavad märku
vara registreerimisest ning on signaaliks, et
ratta omanik on tuvastatav.
Ratta varguse korral on selle omanikul
võimalik märkida ratas registris varastatuks. Register võimaldab politseil jalgratta
leidmisel kontakteeruda selle omanikuga
ning igal isikul on võimalik teha registrist
lihtpäringuid, kontrollimaks ratta staatust
selle registreerimisnumbri järgi.
Uudne ja innovaatiline Eestis väljatöötatud varakaitse lahendus – NanoID – võimaldab unikaalsete titaanist turvaelementide
abil lasta oma vara märgistada ning registreerida. Eriti oluline on sellise registri olemasolu just jalgrataste omanikele, kuivõrd
nende vargused on Eestis väga sagedased
ning varastatud jalgratta omaniku tuvastamine praktiliselt võimatu.
Jalgatta varakaitselahenduse ning registriga on võimalik tutvuda veebilehel www.
nanoid.ee. Ühe jalgratta märgistamise ja
registreerimise tootjapoolne soovituslik
jaemüügihind on 29,99 eurot. Jalgratta registris hoidmine on rattaomanikele tasuta.
RISTO KLAUSEN, OÜ NanoID

Saku Sõnumid
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Männiku küla ja Kaitseliidu lasketiir
leppisid kokku edasistes tegevustes

K

aitseliit, Saku vallavalitsus ja Männiku Küla Selts arutasid 26. mail olukorda Männiku külas ning leppisid
kokku edasised tegevused, mis aitavad välja
selgitada külaelanike leitud kuulide päritolu
ning vähendada laskmise tekitatud müra.
Kõik kohal olnud nentisid, et antud olukorda on konflikt sisse kodeeritud, sest küla
ja lasketiir asuvad nii lähestikku. „Kuna ära
ei koli ei lasketiir ega küla, siis on vaja leida
lahendus, kuidas koos edasi toimida,“ leidsid Saku vallavanem Janec Leppik, Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik Lauri Abel,
Kaitseliidu Männiku lasketiiru juhataja
Aavo Pekri, Saku vallavolikogu aseesimees
Arvo Pärniste ja Männiku Küla Seltsi esindaja Eero Alamaa.
Juba aastaid on külaelanikud mures oma
aiast, terrassidelt ja teedelt leitud deformeerunud kuulide ning aeg-ajalt üle küla lendava vinguva heli pärast, mida elanikud peavad kuuli tekitatud heliks. Samuti häirivad
elanikke tavalaskmisest välja kostvad liiga
kõvad lasud.
Männikul asuvas Kaitseliidu Tallinna
maleva lasketiirus toimuvad pea iga päev
nii Kaitseliidu kui teiste jõu- ja julgeoleku
struktuuride laskmisõppused, harjutavad

hobilaskjad ning korraldatakse ka laskevõistlusi. Samas kõrval asub ka kaitseväe
1100 hektari suurune harjutusväli, kus toimuvad samuti erinevad relvadega seotud
harjutused, ja jahilasketiir, kus harjutavad ja
võistlevad nii jahimehed, sportlased kui
harrastajad. Seega võib kuulide päritolu olla
erinev ning ka müra tekitajaid on mitmeid.
Kohtumisel lepiti kokku, et Kaitseliit
tellib ekspertidelt oma tiirus kasutatavate
relvade laskemüra mõõtmised ning edasine
tegevus kujundatakse vastavalt mõõtmistulemustele. Viimased mõõtmised pärinevad
aastast 2006. „Hiljemalt 1. septembril on
mõõtmistulemused olemas,“ lubas Abel.
Lasketiiru juht kordas üle juba varemgi
välja pakutud võimaluse: külaelanikud
võiksid liiga valjuna tunduva heli korral talle kohe helistada – nii oleks võimalik operatiivselt järele uurida, millistest relvadest parasjagu tulistati.
Ka leitud kuulide päritolu teadasaamiseks pöördutakse edaspidi ekspertide poole.
Kuuli leidja ei tohi seda puutuda, vaid peab
helistama numbril 110 ja kutsuma kohale
politsei, kes fikseerib olukorra. Helistaja
peab küsima ekspertiisi ning esitama
politseile juhtumi kohta avalduse. SS

Rail Balticu trassivalikute tutvustus

H

arju Maavalitsuse Rail Balticu
töörühm tutvustab 1. juulil kell 18
Saku Valla Maja II korruse suures
saalis kiirraudtee trassialternatiivide võrdlustulemusi. Võrdluses on viis trassivarianti, millest üks läbib ka Kiisat.
Kuigi valitsuskabinet otsustas 29. mail, et
Harjumaal tuleb jätkata trassidega, mis kulgevad nii idast kui läänest ümber loodava
Nabala looduskaitseala (13A, B, C ja D), ja
ülejäänud trassivalikud jätta kõrvale, siis otsustas Harju maavanem Ülle Rajasalu, et
võrdlusesse jääb siiski ka variant 14C+G.
Rail Balticu maakonnaplaneeringu koosta-

mist korraldab Harju Maavalitsus.
Saku valla jaoks tähendab see, et raudtee
võib hakata kulgema Kangru aleviku juurest paralleelselt Viljandi maanteega ning
suundub ringtee kohalt olemasoleva raudtee
poole, millega ühtib umbes Kajamaa küla
kohal ning suundub läbi Kiisa Raplamaale.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister
esitab pärast trassialternatiivide võrdlustulemuste tutvustamist avalikkusele ja trassialternatiivide eskiislahenduste koostamist
valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku
eelistatuima trassi kohta. Trass on vaja välja
valida sügisel. SS

Saku Päevakeskus võtab tööle

SAKU HUVIKESKUS

ISIKLIKU ABISTAJA

otsib huviringide juhendajaid!

3-aastasele erivajadusega lapsele Kurtna lasteaeda.

Tahame Saku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda huviringide
juhendajaid: muusikaringid, teatrikunst, tants, tehnikaringid jm.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Nõudmised kandidaadile:
 oma huviala põhjalik tundmine
 väga head suhtlemisoskused
 oskused töötada lastega ja täiskasvanutega
Tööle asumise aeg: 01.09.2014. a.
CV ja kandideerimise avaldus saata hiljemalt 20. juuniks 2014
e-mailile: huvikeskus@sakuvald.ee Rohkem infot tel 506 9551.

Töö sisu: erivajadusega lapse juhendamine, abistamine ja toimetuleku toetamine lasteaias.
Kandideerijalt eeldame vähemalt keskharidust.
Orienteeruv töö algus on 25.08.2014. Isiklikku abistajat vajatakse
esialgu kolmel päeval nädalas, edaspidi viiel päeval nädalas.
Soovijatel palume saata CV märgusõnaga "Isiklik abistaja" meiliaadressile paevakeskus@sakuvald.ee või aadressile Saku Päevakeskus, Pargi 27, Saku, hiljemalt 30. juuniks 2014.
Täpsem info telefonil 501 5770, päevakeskuse juhataja Õnne Valberg.
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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

6. juuni 2014

kodumasinate paigaldus
sanitaartehnilised tööd
ukseluku vahetus ja hooldus
siseviimistlustööd
mööbli montaaž ja demontaaž
akende ja uste paigaldus
kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee

Niidan muru niidukiga,
pikemat rohtu või heina
trimmeriga, hekilõikus,
saetööd, võsalõikus
Tallinnas ja Harjumaal.

Tel 555 47291

Müüa

suitsutuslaast
(lepp)
3-liitristes kottides.
Hind 0,50 eurot kott.
Tel 5590 5124
Müüa lõhutud

küttepuud,
lepp 35 eur/rm,
kask 40 eur/rm,
kuiv okaspuu 35 eur/rm.
Tel 509 9598

Mälestame head malesõpra

ELMAR PUSKARIT
16.05.1933 – 24.05.2014

Südamlik kaastunne
omastele.
Saku maleklubi

Südamlik kaastunne Raulile
ja ta lähedastele

MAIE TÜÜRI
kaotuse puhul.
Saku jahiselts

Mälestame

MAIE TÜÜRI
ja avaldame
kaastunnet Raulile.
Uus-Saku 9 maja elanikud

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

MAIE TÜÜRI

Saku Päevakeskus
avaldab kaastunnet
Heili Männikule

ja avaldab kaastunnet
omastele.

kaotuse puhul.

LEILI MÄNNIKUT

Saku Päevakeskus
avaldab kaastunnet
Anneli Venele

Saku Päevakeskus
mälestab

mälestab naabripere
Asula 1-st

EMA

ISA
kaotuse puhul.

Sügav kaaastunne
Heili Männikule

EMA
surma puhul.
MTÜ Saku Valla
Invaühing

Avaldame kaastunnet
Lehte Jõelehele

VENNA
surma puhul.
Elo-Helgi, Mari ja Edgar

Kuulutused
Otsime osalise ajaga lapsehoidjat Sakus kahele 2,5-sele
lapsele. Tel 5663 8189.
Tööpakkumine metsaistutajatele Saku vallas ja mujal Harjumaal. Vajalik oma transport.
Küsi lisa forestis.ee@gmail.com
või helista nr 5334 1209
Liuguksed ja garderoobid.
Valmistamine, müük, paigaldus.
FennEst OÜ www.fennest.ee
fennest@fennest.ee 524 5782
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
OÜ Potipoiss: korstnapühkijaja pottsepatööd, küttekehade
remonttööd. Tel 5807 2581,
info@potipoiss.ee,
www.potipoiss.ee
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Müüa loomasõnnikut 7 t 150
€, 15 t 220 €, mulda 15 t 140 €,
komposti 7 t 120 €, 15 t 180 €,
sorteeritud paekivi 20 € t, killustikku ja liiva. Tel 5697 1079,
670 1290, taluaed@hot.ee
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
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Tel 5859 9737, e-post
tarbeklaas@hot.ee
Soovin osta endale sõiduauto
hinnaga kuni 1000 €. 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
Soovin üürida soovitavalt
möbleerimata vähemalt 2toalise korteri Saku alevikus.
Kõik pakkumised teretulnud.
Kiire! Tel 5667 8979

Südamlik kaastunne õpetaja
Anne Ehatammele kalli

VENNA
kaotuse puhul.
Kurtna Kooli 1. klassi lapsed
ja lapsevanemad

14

Saku Sõnumid

6. juuni 2014

Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
juubelid, pulmad,
koolilõpupeod,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

Batuudi
rent
www.hyppa.ee
56 46 11 00

ootab selle suve 6-8a seiklejaid
„Kurrunurruvutisaarele”
7.-11. juuli ja 4.-8. august 2014.
Suvelaager toimub Saue vallas
Jõgisool ja sellel aastal on
esmakordselt avatud ka
„põnnilaagri” rühm
3-5a mudilastele

E-N 35% soodsam

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu

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!

NB! ALANUD ON LASTE REGISTREERIMINE
MÄNGUKOOLI 2014/2015. ÕPPEAASTA
ARENDUSRINGIDESSE
SAUE NOORTEKESKUSES JA
HAGERI RAHVAMAJAS:

AVATUD
T-R 11-18
L-P 11-15
UUS ja POPP!
Kurtnas asuv iseteenindav
kirbuturg

SULLE-MULLE
Tule ja broneeri oma
seismajäänud kaubale
müügipind ning too müüki!
Helista või tule kohale Kurtna tee 33
Vembu-Tembumaa vastas!

www.sulle-mulle.eu
Tel 5343 7949 ja 5552 2623

Söödad ja muud
tarvikud kodulindudele
ning küülikutele ainult

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

- eelkool 6-7a lastele
- mängukool 4-5a lastele
- laulu- ja mänguring
0,8-2,5a lastele
- logopeedi kõneravitunnid
Lisainfo tel 512 0730 või
www.mangukool.ee
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KUHU MINNA
JUUNI

7. kell 9-15
Saku Suursõit - väikesekubatuuriliste mootorsõidukite
võidusõit ümber Saku Valla Maja.
Korraldaja Saku Sääruklubi.

7. kell 15
Taidlejate kevadkontsert Kiisa
rahvamajas.

8. kell 10.30
Saku Kolmiku jooksupäev
Saku rabametsa radadel. Vt lk 16

14. kell 13
Pidulik mälestushetk Saku
mõisa pargis küüditatute
mälestuseks.

17. kell 15
Lõpuaktus Kajamaa Koolis.

18. kell 10.30
 Suurepärased solistid olid avastatud anded oma kooriliikmete seast.
 Lõpulaulus „Moonika” lõi kaasa ka helilooja Andres Valkonen. Fotod: SS

Saku segakoori Tuljak kontsert „Las jääda ükski laul” 24. mail Saku Valla Maja
saalis oli särav ja meeleolukas. Dirigentide Kristina Kodase ja Sven Petersoni
juhatusel kõlanud kaheosaline kava hõlmas eesti kooriklassikat ning Andres
Valkoneni loomingut. Esitamisele tulid Tormise „Kui mina alles” ja kolm osa
tsüklist „Vadja pulmalaulud”, Ernesaksa „Helin”, Uusbergi „Muusika” ja Kõrvitsa „Puudutus”. Kontserdi teise poole täitsid Valkoneni lüürilised voolava
meloodiajoonega laulud, kaasa tegi Georg Otsa muusikakooli ansambel. Tuntud „Moonika”, „Leib jahtub” ja „Las jääda ükski mets” kõlasid ka Sakus. Laulud oli koorile ja ansamblile seadnud Sven Peterson. Mitme puhul neist rikastasid helipilti üksikesinejad. Suurepärased solistid Lana-Maria Peterson, Janek
Sibbul, Meelis Paldre, Andres Kaldma, Merle Niidumägi, Reet Harnak ja Härmo Põlluvee olid kõik leitud oma koori liikmete hulgast. Kontserdi viimase
loo, kaasakiskuva „Moonika” esitamisel lõi kaasa ka kohal olnud laulu autor.
Tuljaku trumbiks on kujunenud kaunihäälsus ja helisev kõla. Säravad esinemiskleidid ja laulurõõm tegid koori etteaste silma- ja meeldejäävaks. SS
JUUNI JA JUULI 2014
EELK SAKU KOGUDUSES
P 01.06 k 15 jumalateenistus.
P 08.06 k 14 jumalateenistus
ristimise ja leeriõnnistamisega
Hageri kirikus, seejärel kirikukohv
Heina 11 Sakus.
P 15.06 k 15 jumalateenistus.
P 22.06 k 15 jumalateenistus.
P 29.06 k 15 jumalateenistus.
P 20.07 k 15 jumalateenistus.
P 13.07 k 15 jumalateenistus.
P 20.07 k 15 jumalateenistus.
P 27.07 k 15 jumalateenistus.
 Palveõhtu iga kuu 2. ja 4. teisipäeval kell 17.
 Saku lastelaager 8.-10. augustil
(7-12aastastele). Info 5919 7902.
 Noortelaager Nuustakul 13.-15.
juunil. Info 5650 6651.
 Poiste jalgpallilaager 13.-17. juulil
(7-21aastastele). Info 5661 7249
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel
tel 5919 7802.
 Avatud kirik igal T kella 16-18.
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik.
Kontakt: Magne Mölster, koguduse
õpetaja, tel 5919 7802,
magne.molster@eelk.ee; Juhan
Talpsepp, esimees, tel 503 1298,
juhan.talpsepp@gmail.com

Koprad seisavad enda liiklusohutuse eest

3+ ratta retk Saku õlletehase
ringristmiku juurest Männikule.

20. kell 13
Saku Gümnaasiumi
9. klasside lõpuaktus aulas.

20. kell 16
Lõpuaktus Kurtna Koolis.

20. kell 18
Saku Gümnaasiumi
12. klasside lõpuaktus aulas.

22. kell 19
Jaanik Kiisa rahvamaja õuel.

23. kell 19
Saku valla jaanituli Metsanurme külaplatsil. Vt lk 16

28.-29.
Saku Mandoliinifestival Saku
Valla Maja ees ja sees. Vt lk 16

JUULI

1. kell 18
Rail Balticu trassialternatiivide võrdlustulemuste tutvustamine Saku Valla Majas
(Teaduse 1) II korruse saalis.

2. kell 19

Atiku teel Rahula külas on koprad hakanud tee Pärnu maanteega
paralleelse lõigu kallal jõudu proovima. Atiku tee sellel lõigul on
mõlemal pool teed sügavad magistraalkraavid. Kobras on ilmselt
rajanud endale otsetee ühest kraavist teise läbi tee muldkeha, et ei
peaks vahepeal sõiduteele tulema. Tekst ja foto: Toivo Alasoo

Laulupeo tule tulemine ja
rahvapidu Metsanurme külakeskuses. XXVI üldlaulupeo
tule teekond peatub Saku vallas
2. juulil. Läbitakse Saue ja Üksnurme külad ning Saku alevik.
Õhtuks jõuab tuli Metsanurme,
kus toimub rahvapidu ja laulupeo
tuli jääb ööbima. Tuletulemise
pidu - simman Kiisa kapelliga
Pilgar, lisaks seltskonnatantsud ja
Saku mandoliinid. Kaasalaulmist
ja meelelahutust pakub ansambel Ajaratas. Kesvamärjukese ja
tõhusama toidu veeretab kohale
Saku Pruulikoda. Kella 24-8
tunniajaliste valvekordadena
laulupeo tulevalve, tasuks Tulevalvuri medal.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses mais 2014
registreeritud Saku laste sünnid
Orlando Robin Nieler
Loreen-Lisandra Sõber
Uku Heinlaid
Rosalii Renno
Robin Sepper
Elli Noor
Tormi Alamaa
Alina Mishin
Briti Sarapson
Loore Treiberk
Melani Tomson

Saku Vallavalitsuses mais 2014
registreeritud Saku elanike surmad
Vello Eensalu
Klaara Täri
Zinaida Hermlin
Heiki Pajusaar
Maie Tüür

Saku
Sõnumid
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis
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