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Männiku külas kuulutati välja
Euroopa meister laskespordis
VICTORIA PARMAS
Eelmisel nädalal kuulutati meie
vallas asuvas Kaitseliidu Tallinna maleva lasketiirus välja Euroopa juunioride meister sportlaskmises. 12.–19. juunini peetud Juunioride EMil osales 242
sportlast 31 riigist, nende seas
kõige rohkem eestlasi – 20. Kõige enam võistlejaid (58) oli neidude 60 lasku lamades harjutuses, kõige väiksem osalus noormeeste standardpüstolis (23).
Nädal aega kestnud kõrgetasemelisi võistlusi sai Männiku
külas pidada tänu Kaitseliidu ja
Eesti Laskurliidu koostöös tehtud põhjalikule lasketiiru remondile, kus tiirud vastavad
nüüd Rahvusvahelise Laskespordi Föderatsiooni nõuetele.
Kõige suurema muutuse tegi läbi 50 m sportlaskmise tiir, mis
on võrreldes vanaga nagu öö ja
päev. Poollahtine tiir ehitati kinni, tehti 5 meetrit laiemaks, parandati tunduvalt valgustust ja
ventilatsiooni, loodi võimalused ruumi jagada.
„188 pealtvaatajal on nüüd
autonoomne ventilatsioonisüsteem, laskekohtade all aga põrandaküte,“ lausus lasketiiru juhataja Aavo Pekri, kelle sõnul
saab ruumi vaheseinaga vajadusel pooleks jagada, nii et pealtvaatajate osa muutub õppeklassiks. „Ka kuulilennu ala saab
erinevalt jagada, nii et on võimalik võistelda ka 25 meetri
laskmises ning kui rajad ruumi
ristipidi panna, saab selles tiirus
korraldada ka 10 meetri õhulaskevõistlusi.“
Tänu elektroonilistele Sius
Ascor märklaudadele, seinal
olevale tabloole ja videosüsteemile on võistlus pealtvaatajatele
hästi jälgitavaks tehtud. „Kes
asjast midagi ei tea, võib arvata,
et tegemist on igava staatilise
võistlusega, kuid finaalid on
laskmises väga emotsionaalsed.
Siia tiiru finaali pääses vaid 8
paremat ning pärast iga ringi
kukkus kõige kehvem välja,“
selgitas Pekri.
Oluliselt turvalisemaks rekonstrueeriti ka 100 m ning 25 m
sportpüstoli tiire, mis muudeti

Tiirus esimese lasu teinud Laskurliidu president ja Kaitseväe juhataja, kindralleitnant Riho Terras kiitis valgustuse lahendusi ning
avaldas lootust, et uus sportlaskmise tiir toob rohkem noori laskesporti. „Nii heal tasemel sportlasketiiru pole ei Baltikumis ega Soomes, lähim asub Tšehhis,“ nentis ta. Fotod:

Spetsiaalsed võistlusriided on tugevast materjalist ja aitavad
sportlasel hoida raami, sest 10 lasu tegemiseks võib kuluda terve
tund. Nende elastsus mõõdetakse
enne võistlusi üle ja kui see ei vasta nõuetele, võistlema ei pääse.

samuti sportlaskmise nõuetele
vastavaks. 50 m tiirus on nüüd
kohev liiva, soola ja saepuru segust turvavall, mis püüab kuule
paremini.
Riigilt saadud poole miljoni
ja Kaitseliidu enda lisatud 150
000 euroga muudeti tiirud turvalisemaks ja helikindlamaks. Eero
Alamaa sõnul ootavad külaelanikud pikisilmi, millal 100 m
tiiru tagumine müür kõrgemaks
ehitatakse, sest meeter müüri
vähendab mürataset 10 dB.
„Oleme ideaalsete tulemuste
lähedal,“ nendib Kaitseliidu
Tallinna maleva pealik Lauri
Abel, kelle sõnul on ka järgmine
projekt – tagumise valli uuendamine koos valli kohale kaarduva
katusega –, juba paberil valmis
joonistatud, kuid ootab 100 000
eurot. „Katuse efekt on veel
suurem kui müüril. See on siis
nagu laulupidu – laulukaare taoline katus suunab laskemüra
laskjate ja publiku poole tagasi.“

Saustinõmme metsast leiti radioaktiivset materjali
Päästeameti pressiesindaja Indrek Hirsi sõnul tuli teade leiust kell
00.57, leiti metallist silinder ja see toimetati ekspertiisi. Hirsi sõnul
selgitas erikeemiatalitus spetsiaalsete mõõteriistadega välja, et tegu on uraani isotoobiga. Kuna kapsel on kindlalt kinni ja endast
praegusel kujul ohtu ei kujuta ning kiirgus, mis sellest lähtub, on
minimaalne, ei peetud turvaliseks seda avada. Silinder toimetati
jäätmejaama, kus käideldakse ohtlikke jäätmeid ja tõenäoliselt betoneeritakse. Leid pärineb päästeameti kinnitusel nõukogude ajast
või üleminekuperioodist ning ei ole hiljutine.

MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
8.06 kell 07.40 toimus liiklusõnnetus Tallinn-Rapla-Türi maantee 24. kilomeetril, kus 62-aastase Jüri juhitud sõiduautole
Volkswagen Passat jooksis teele
ette põder. Autos kaasreisijana
viibinud 45-aastane Andrey toimetati haiglasse kontrolli.
8.06 kell 18.37 toimus liiklusõnnetus Tallinna ringtee 23. kilomeetril, kus haagisega veoautot
Scania R124 juhtinud 38-aastane Silvar kaotas veoki üle kontrolli ja kaldus teelt välja metallpiiretesse ja vastu helkurposti.
Veoauto juht toimetati haiglasse.
13.06 õhtul juhtus traagiline õnnetus Tõdva-Hageri tee 4. kilomeetril, kus juht sõitis terviserikke tõttu lauges kurvis teelt
välja ning kihutas vastu puud.
Õnnetuses hukkus juhi kõrval istunud mees (1937). Juht (1968)
ning teine kaassõitja, 1944. aastal sündinud naine, said vigastada ning viidi haiglasse.

Põhja päästekeskus
23.05 tegid demineerijad kahjutuks Tammejärve külast leitud
kümme 122 mm mürsku.
7.06 kell 16.17 teatati, et Metsanurme külas on süttinud põlema
ehitusjärgus elumaja sein. Päästjad kustutasid tuletöödest alguse
saanud põlengu kella 16.59ks.
13.06 kell 16.25 teatati, et Männiku külas põleb metsaalune pinnas. Päästjad kustutasid ligikaudu ühe hektari suuruse põlengu
kella 21.03ks.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
5.06 kell 11.35 – tulekahju maastikul Tooma teel Männiku külas.
11.06 kell 17.43 - tulekahju hoones Vilivere külas Kohila vallas.
12.06 kell 01.04 - tulekahju hoones Laagri alevikus Saue vallas.
12.06 kell 16.55 - liiklusõnnetus
Kanama viadukti läheduses.
14.06 kell 02.24 - tulekahju hoones Saue linnas.

KORSTNAPÜHKIMINE
KÜTTEPUUD
Broneeri internetis
projektimehed.eu
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KUULUTUSED
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321,
www.arbormen.ee
Lõikan hekki, trimmeriga
pika heina niitmine, saetööd
aias, vajadusel võsalõikus. Tel
5554 7291
Muru niitmine ja õhutamine,
võsalõikus, hekkide hooldus,
tänavakivi puhastus, viljapuude
hooldus, ohtlike puude langetamine, lehtede koristus. 5886
6044, www.niidumeister.ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust nii koduaedades kui ka suurematel
aladel. Eelistatud vallad: Saku,
Saue, Kiili, Kohila. Helista ja
küsi lisa! Tel: 5566 0790
Tänavakivi, munakivi, paekivi
paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 13aastane
töökogemus. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee,
551 9855, 558 8842
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
e-mail: ehitus@miltongrupp.ee
Lame- ja viilkatused (eterniit,
plekk, kivi), puitfassaadid ja
soojustamine, vundamendid
ja betoonitööd, plaatimine.
Tel: 501 7650, e-mail
eppehitus@gmail.com
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid,
köögid jne), hinnad mõistlikud.
Küsi pakkumist 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee!
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon 5690 3327
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober
@gmail.com
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust. Tellimine
telefonilt 5877 1665 või e-post
info@puhaskolle.ee

Südamlik kaastunne
Vladimirile perega kalli ema

JEKATERINA
KATSALAINENI
kaotuse puhul.
Mälestavad Uus-Saku 9b
majaelanikud

TP Bilanss OÜ
pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

+372 508 9929 www.th.ee

lepp 34 eur/rm, kask 39 eur/rm,
metsakuiv okaspuu 35 eur/rm.

Tel 509 9598

Tel 66 00 190, 51 36 999
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
15.07 10:00-14:00 Laskeharjutus
18:07 08:00-16:30 Laskeharjutus
19.07 09:00-17:00 Laskeharjutus
20.07 08:00-16:30 Laskeharjutus
21.-22.07
08:00-17:00 Välilaager
21.07 09:00-17:00 Laskeharjutus
22.07 10:00-14:00 Laskeharjutus
22.-24.07
20:00-15:00 Laskeharjutus
25.-26.07
09:00-17:00 Laskeharjutus
26.-28.07*
08:00-20:00 Välilaager
27.07 14:00-18:00 Laskeharjutus
28.07 09:00-17:00 Laskeharjutus
29.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
31.07 09:00-17:00 Laskeharjutus

* Pidev kestvus. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse
kinni Saku valla avaliku korra eeskirjas sätestatud piirangutest.
Vajadusel teostab Päästeamet demineerimistöid. Tel: 503 4102;
internet: harjutusvali.mil.ee; e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee

Avaldame kaastunnet
lähedastele

JÜRI GRÜNBERGI
surma puhul.
Endised töökaaslased
Kiisa alajaamast

niseeritud puhastamine

Müüa lõhutud
küttepuud
kohaletoomisega,

Kaitseväe Männiku harjutusvälja
kasutusgraafik juulis 2016
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
01.07 09:00-11:00 Laskeharjutus
01.07 10:00-14:00 Laskeharjutus
02.-03.07*
09:00-09:00 Välilaager
02.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
03.07 09:00-18:00 Laskeharjutus
04.07 08:00-17:00 Laskeharjutus
05.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
06.07 12:00-18:00 Taktikaharjutus
06.07 14:00-18:00 Laskeharjutus
07.07 09:00-15:00 Laskeharjutus
08.07 10:00-14:00 Laskeharjutus
08.07 10:00-14:00 Taktikaharjutus
11.07 09:00-17:00 Laskeharjutus
11.07 17:05-22:00 Laskeharjutus
12.07 08:00-16:30 Laskeharjutus
13.07 14:00-18:00 Laskeharjutus
14.07 08:00-16:30 Laskeharjutus

laadur-ekskavaatoritega

 Haljastustööd
 Teedeehitus
 Tänavate ja parklate mehha-

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-15.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

 Kaevetööd

Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar helge ja särav,
Su hingest, saab tähekild.

Lahkus kallis mamma

ASTA MAHL.

VENTILATSIOON
ERAMAJADELE
Uusimad lahendused.
www.pvcvent.ee
info@pvcvent.ee

KUULUTUSED
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
IT abi ja konsultatsiooniteenus Saku vallas. www.
kompuuter.ee, tel 5377 5235
Välistrasside ehitus: ÜVK
liitumised ja ehitusprojektid,
santehnilised sisetööd. Liiva,
haljastusmulla, killustiku müük.
Geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. 5850 4300
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru,
betoon. Tel 509 2936
Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus + transport. Tel
521 8341
Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362
Müüa istutusmulda 30L kott
2.-, männikooremultši 80L
kott 5.-. Hinnad koos toomisega. 5330 5174
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Saku Rendikeskus
Tööriistade ja tehnika rent | Telefon 5089068
Järelhaagiste rent | Üksnurme tee 6, Saku
Kaevetööd, purgimisteenused, puksiirabi
Lumekoristusteenus
Pakume remondi- ja ehitusteenust
www.sakurendikeskus.ee | rendi@sakurendikeskus.ee
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Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!
Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis
asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljont euroni, mis on üks viimase aja suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris. Kohila Vineer OÜ on kasepuidust
spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpp-tooteks on kõrgekvaliteediline niiskus -või veekindel, erinevate pinnakatetega vineer, mille
peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus. Avatava tehase käivitumisel lisandub tehases 150 uut töökohta.

Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID

TÕSTUKIJUHTI

Peamised tööülesanded:
Tootmisliini häireteta töö tagamine
Töö erinevate seadmetega.
Kvaliteedi nõuetest kinnipidamine
Seadme töös tekkinud tõrgete eemaldamine
Sinult ootame:
Arvutioskust vähemalt algtasemel
Tehnilist taipu
Kohusetundlikkust, täpsust, korrektsust
Valmisolekut vahetustega tööks, sh öised vahetused ja
töötamine nädalavahetustel
Iseseisva töö oskust
Kasuks tuleb:
Töökogemus puidutööstuses
Inglise või vene keele oskus vähemalt algtasemel
Omalt poolt pakume:
Püsivat tööd
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas tootmishoones
Väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris tehastes
Vahetustega tööd (12-tunnised vahetused)
Turule vastavat töötasu

Peamised tööülesanded:
 Toodangu ja materjalide peale- ja maha laadimine
tõstukiga
 Kauba vastuvõtmine ja väljastus
 Saatedokumentide kontroll
Sinult ootame:
Tõstukiga töötamise kogemust ja kutsetunnistuse
olemasolu
Head eesti keele oskust
Kohusetundlikkust, täpsust, korrektsust
Valmisolekut vahetustega tööks, sh öised vahetused ja
töötamine nädalavahetustel
Iseseisva töö oskust
Kasuks tuleb:
 Vene või inglise keele oskust algtasemel
Omalt poolt pakume:
Püsivat tööd
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas tootmishoones
Väljaõpet
Vahetustega tööd (12-tunnised vahetused)
Turule vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus personal@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila hiljemalt 05. juuli 2016.
Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal. Täiendav info tel +372 5688 8519 või +372 482 0283.
Tule osale
Euroopa
moodsaima
tootmise
käivitamisel!
Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest
vineeri-tootjatest. Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80
miljoni euroni, mis on üks viimase aja suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte.
Lõpptooteks on kõrgekvaliteediline niiskus- või veekindel erinevate pinnakatetega vineer, mille
peamised kasutusvaldkonnad on ehitus, transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus.
Avatava tehase käivitumisel lisandub tehases 150 uut töökohta.

Ootame oma meeskonna täienduseks

LAOJUHATAJAT,
kelle töö eesmärk on ettevõtte lao igapäevase töö tõrgeteta korraldamine,
sh
 lattu saabuva kauba vastuvõtt, väljasaatmine ja ladustamise
korraldamine;
 arvestuse pidamine sissetulnud, väljasaadetud ja laos olevate
kaupade üle;
 toodangu markeerimine, kvaliteedi kontroll ja andmebaasi sisestamine;
 toodangu transpordi korraldamine;
 laos olevate varude ja materjalide juhtimine – maht ja sortiment,
varude optimeerimine.
Sinult ootame:
 eelnevat laotöö kogemust;
 vähemalt keskharidust;
 arvutioskust tavakasutaja tasemel;
 tehnilist taipu ja vajadusel valmisolekut füüsiliseks tööks;
 eesti keele oskust kõrgtasemel, inglise ja vene keele oskust kesktasemel;
 iseisvust, kõrget enesemotivatsiooni, süsteemsust, täpsust ja
rutiinitaluvust.
Kasuks tuleb:
 töökogemus tootmises ja erialane haridus.
Omalt poolt pakume
 võimalust anda oma panus Eesti moodsaima tehase käivitusprotsessi;
 kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas tootmishoones;
 väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris tehastes;
 turule vastavat töötasu.
Kandideerimiseks saada oma CV märgusõnaga „laojuhataja“ või enesetutvustus anu.soo@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila. Täiendav
info tel +372 5688 8517 Anu Soo. Konkursi tähtaeg 08.07.2016

SAKU LÄTE OÜ on 1997. aastal asutatud esimene ettevõte Eestis, mis alustas puhta joogivee
tootmist ja villimist ja on üks suuremaid joogivee tootjaid Eestis. Meie ettevõtte suunaks on
kvaliteet, kliendisõbralikkus ning head maitsed. Meie müügiesindused asuvad Sakus,Tartus,
Pärnus ja Jõhvis. Täna pakub Saku Läte kliendile kompleksteenust: veejahutid, väikepudelid ja
kohviaparaadid - kõik ühest kohast - kiire ja lihtne.

Tööd saab

Saku Läte OÜ Tallinna müügiesinduse
klienditeenindaja-autojuht-ekspediitor
Töö kirjeldus
Ametikoha põhieesmärk on kõrgetasemelise ja sõbraliku
klienditeeninduse tagamine läbi kvaliteetse ja kiire veetarne,
veejahutite ja kohvimasinate paigalduse ja demonteerimise
Oled see, keda otsime kui:
 sul on eelnev töökogemus tehnilises valdkonnas;
 soovitav eelnev klienditeeninduse kogemus;
 suhtled vabalt eesti keeles ja valdad vene keelt A 2 tasemel;
 omad C-kategooria autojuhiluba, kutsetunnistust ja autojuhikaarti
 sul on väga hea pingetaluvus;
 oled hea suhtleja;
 oskad tegutseda iseseisvalt ja plaanipäraselt;
 oskad leida kompromissi ettevõtte ja kliendi huvide vahel;
 oled hea tervisega ja füüsiliselt vastupidav
Omalt poolt pakume sulle
 stabiilset tööd peagi 20aastaseks saavas ettevõttes;
 motiveerivat töötasu (põhitasu + tulemustasu, mis lähtub
töötulemusest);
 ettevõttepoolseid soodustusi;
 kogemustega meeskonna tuge ja täiendavat väljaõpet
Töö iseloom
Asukoht: Saku
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Kuulutus aegub: 22.07.2016
Kontaktisik: Alja Kuznetsova
e-post: alja.kuznetsova@sakulate.ee
Koduleht http://www.sakulate.ee
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OÜ Rocco
võtab tööle:

 koka
 koka abi
Täpsem info tööpäeviti 10.00 - 16.00
kohapeal (Sakus Tiigi 2) või telefonil
604 1723
Sullemulle Kirbuka
KAMPAANIA 3=2

otsib oma kollektiivi:

KOKKA
NÕUDEPESIJAT
MÕISA TEENINDAJAT
Täpsem info:
www.sakumois.ee ja
tel 522 6147 Ines Kärner

Tule too oma asjad müüki
3 kuuks, maksad ainult 2 eest!
Saku vald, Kurtna, Kurtna tee 33;
mob 5668 4997.
T-R 11-18, L-P 11-15

Sullemulle Kirbuka
TALVEGARAAŽ!
Hakkame talveks hoiupindasid
broneerima (sõidukid, paadid,
mööbel jne). Tule lepi aeg ja koha
suurus juba varakult kokku. T-R
11-18, L-P 11-15; mob 5668 4997
Saku vald, Kurtna, Kurtna tee 33
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NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
SAKUS!
Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid

06.07.2016 alates kella 11.00
Saku Päevakeskuses aadressil Pargi 27
Nägemiskontrolliks tuleks EELNEVALT REGISTREERIDA
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot ja on prillitellijale tasuta!
Vali Paint Eco värvid ning peitsid (sise-ja
välistingimustesse), vahad, terrassiõlid,
saunaõli, põrandaõli.
Valides Paint Eco tooted, saate
kvaliteetse, lihtsasti uuendatava
viimistluse, mis ei mõrane ega kooru.

Paint Eco ökoloogilised viimistlustooted leiad
WP Puidustuudiost, Männiku tee 104, Tallinnas.
Loe lisa: www.natural!nish.eu
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Saku valla hallatavate asutuste SUVISED LAHTIOLEKUAJAD
Spordikeskus

Raamatukogud

Noortekeskus

22. juunil avatud 6.30-19.00
23. juuni – 27. juuni suletud
28. juuni – 31. juuli ujula suletud
28. juuni – 31. juuli avatud vaid
spordikeskuse jõusaal:
T, K, N 16.00–20.00
R 10.00–14.00
1. augustist spordikeskus avatud
tavapärastel aegadel

Saku raamatukogu on avatud
1. juuni – 31. august
E, T, N 10.00–18.00
K 10.00–19.00
R 10.00–16.00
L suletud
Kurtna raamatukogu on
suletud 27. juuni – 19. august
Kajamaa raamatukogu on
suletud 18. juuli – 31. juuli

Sakus:
13. juuni – 26. august suletud
29.–31. august avatud 12.00–18.00
Kiisal:
27. juuni – 31. juuli suletud
1.–31. august avatud 12.00–18.00

Päevakeskus
11.–24. juuli suletud
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KUHU MINNA
JUUNI
22. kell 15
Suur jaanik koos laada ja simmaniga Kiisa staadionil (Laulu
17). Kiisa rahvamaja 60. ja Saku
valla 150. sünnipäeva tähistamine.
Kl 15 laat; kl 18 suur kontsert –
Saku Mandoliinid, rahvatantsijad,
Kiisa rahvamaja taidlejad jt;
kl 20 jaanitrall koos ansambliga
Tip-Malts. Saunabuss, kõhutäidet
pakub Food-attack.

22. kell 16

kaitsejõudude pidulik rivistus
Padise vallamaja juures, paraad;
kl 12 maakaitsepäeva avamine;
kl 12.20 aastajooks 2016 m;
kl 13.45 demolahingud (PPA kiirreageerijad, KL Harju malev, Kalevi jalaväepataljon, päästeamet),
õhuväe ülelennud, Front Line
Eesti ajaloodemolahingud;
kl 15.30 riigi presidendi süüdatud
võidutule vastuvõtmine ja üleandmine Harju omavalitsusjuhtidele.
Palju põnevat tegevust kogu
perele. Tasuta.

23. kell 17

Segakooride Tuljak ja Kór
´
Glerarkirkju
(Island) sõpruskontsert Saku Valla Majas.
Dirigendid Valmar Väljaots, Sven
Peterson, Eliisa Sakarias. Tasuta.

Pidulik austushetk ja pärgade
asetamine mälestuskivi juures
Saku mõisa pargis. Võidutule üleandmine külade esindajatele.
Info annely.suvi@sakuvald.ee, tel
520 0100

23. kell 10

23. kell 18

Harjumaa XXI Maakaitsepäev
Padisel. Kl 10 pärgade asetamise
tseremoonia; kl 11 operatiiv- ja

Saku valla jaanituli Üksnurmes
Rehe küüni juures. Bussid viivad ja
toovad. Vt lk 24

25. kell 17
Saku jaaniturniir petanki paarismängus Saku petankiväljakutel
Teaduse 2 (hokiväljak). Mänguviis
– duppel. Eelregistreerimine
saku.petanque@gmail.com ja
võistluspäeval kohapeal kuni kl
16.30. Osavõtutasu meeskonnale
20 . Finaalid toimuvad valgustatud platsidel kesköö paiku. Info
saku.petanque@gmail.com

JUULI
2.-3.
III Saku mandoliinifestival
Saku Valla Maja õuealal ja suures
saalis. Kõik kontserdid on tasuta.
2.07 Saku Valla Maja taga: kl 15
– festivaliala avamine; kl 16 Söepõletajad; kl 17.30 Eesti Mandoliinide Orkester; kl 19 Saku Mandoliinid; kl 20.30 Mandolin
Mountain. 3.07 Saku Valla Majas:
kl 10.30-12.00 Bert Deiverti
(USA/Root-si) blues-mandoliini

workshop; kl 14 duo Bert Deivert
/ Andres Roots; Üle-eestiline
mandoliiniorkester. Vt lk 11 ja 24

12.-26. kell 20
Etendus „Grace ja Glorie”
Rehe küünis Üksnurmes. Mängivad Ülle Kaljuste ja Hilje Murel.
Piletid 20 ja 18  müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Statoilis,
Selveris ja olemasolul kohapeal.

23. kell 10
Kiisa kodukohvikute päev

NÄITUSED
Saku Valla Majas
SAKU RAAMATUKOGUS:
Saku vald 150: kultuurielu
õitseb (juunis); „Rohelised
niidud” - Mare Iknojani fotod.
Kiisa Vabaajakeskuses
KIISA RAHVAMAJAS:
Harri Põldsami loodusfotod
KIISA RAAMATUKOGUS:
Saku vald 150: Saku autoritelt
lastele (juunis)

RISTSÕNA KOOSTAS VILJAR KIMMEL

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Ingrid Põder

Aadress:
Teaduse 1, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta igasse Saku valla postkasti

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Ühe numbri hind 0,50 €
Trükk: AS Rebellis
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Saku Vallavalitsuses mais 2016
registreeritud Saku laste sünnid

Aaron Külvi
Markus Mehis Põldes
Evert Kraav
Jette Maria Lillestik
Sofia Susi
Heili Tomson
Pelle Eskla
Birgit Leppänen
Madleen Niglas
Mia Toomson

Saku Vallavalitsuses mais 2016
registreeritud Saku elanike surmad

Arnold Põlluste
Arvo Suursööt
Indrik Noodla
Jekaterina Katsalainen
Jaak Voogma
Kunnar Laansalu
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