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MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
14.06 kella 17.40 ajal toimus
liiklusõnnetus Saku alevikus
Juubelitammede tee ja Teaduse
tänava ristmikul, kus esialgsetel
andmetel mootorratast Suzuki
DL 1000 juhtinud 53-aastane
mees alustas vasakult möödasõitu tema ees liikunud tundmatust
sõidukist, kui sõiduk tegi järsult
vasakpöörde Juubelitammede
teele. Otsasõidu vältimiseks rattur pidurdas, keeras juhtraua vasakule ja kukkus. Eesliikunud
sõidukiga ratturil kokkupuudet
ei olnud ning sõiduk lahkus.
Sündmuskohalt toimetati haiglasse mootorrattal kaasreisijana
viibinud 60-aastane naine.
18.06 teatati, et Sakus Kannikese tänavalt varastati lukustamata
sõiduautost seljakott. Esialgne
kahju on 385 eurot.
24.06 teatati, et Männiku külas
ründas 56-aastane mees 37-aastast naist ning tekitas talle tervisekahjustusi. Kiirabi osutas kannatanule kohapeal esmaabi. Politsei pidas mehe kinni ning toimetas teatajat ähvardanud 45aastase mehe kainestusmajja.
26.06 kella 18.37 ajal toimus
liiklusõnnetus Tallinna ringtee
23. kilomeetril, kus 38-aastane
mees kaotas haagisega veoauto
Scania R124 üle kontrolli ning
kaldus teelt välja metallpiiretes-

Mälestame meie armastatud
lauljat

HELMI KREEKI
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Ansambel Vilistlased ja
Rein Tali

se ja vastu helkurposti. Juht toimetati haiglasse.
6.07 teatati, et Sakus Pargi tänava kaupluse eest varastati jalgratas. Kahju on 635 eurot.
8.07. kella 19.40 ajal toimus
liiklusõnnetus Tallinn-RaplaTüri maantee 11. kilomeetril,
kus 37-aastane Honda mootorratast mees sooritas esialgsetel
andmetel möödasõitu samas
suunas liikunud sõidukitest ning
reastudes tagasi oma sõidurajale, sõitis paremale poole teepeenrale, kaotas juhitavuse ning
kukkus. Mootorrattur toimetati
haiglasse.
8.07 teatati, et Saku vallas Tallinna ringteel asuvasse ehitussoojakusse murti sisse ja varastati tööriistu. Kahju on 6355
eurot.
11.07 teatati, et Tänassilma külas Jälgimäe tee territooriumilt
varastati auto esi- ja tagapidurid, roolisammas ning tuled.
Kahju on 3500 eurot.
13.07 teatati, et Sakus Pargi tänaval asuvasse keldriboksi murti sisse ja varastati jalgrattas Deluxe. Kahju on 449 eurot.

Põhja päästekeskus
9.07 kell 4.37 teatati, et Tammemäe külas põleb pargitud sõiduauto. Päästjad kustutasid põlengu.
17.07 tehti kahjutuks Männiku
küla lähedalt metsast leitud 88
mm mürsk.

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele ja
mälestame
HELMI KREEKI.
Saku Gümnaasiumi pere

Mälestame ja avaldame
sügavat kaastunnet
omastele

SPÜ Elukaar mälestab
kauaaegset juhatuse liiget

HELMI KREEGI

HELMI KREEKI.

kaotuse puhul.
Sinu endised
Saku kooli õpetajad

Head, rõõmsat ja teokat
tantsijat

HELMI KREEKI
Mälestavad
Lendleri tantsijad

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
15.06 kell 07:58 - tulekahju hoones Prillimäel Kohila vallas.
16.06 kell 03:33 - tulekahju hoones Kivimäe tänaval Tallinnas.
9.07 kell 17:33 - liiklusõnnetus
Lagedi alevikus Rae vallas.

Tõdva vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
14.06 kell 19:32 - tulekahju
maastikul Harku vallas.
23.06 kell 23:24 - tulekahju väljaspool hooneid Luige alevikus.
26.06 kell 09:09 - lõke Teaduse
tänaval Sakus.
26.06 kell 22:02 - lõke Jüri
alevikus Rae vallas.
27.06 kell 19:50 - grillimine rõdul Kannikese tänaval Sakus.
08.07 kell 20:19 - tulekahju hoones Järlepa külas Juuru vallas.
09.07 kell 09:32 - tulekahju hoones Järlepa külas Juuru vallas.
10.07 kell 21:13 - tulekahju
hoones Kiisa alevikus.
14.07 kell 02:07 - tulekahju
hoones Aespal Kohila vallas.

Müüa lõhutud
küttepuud
kohaletoomisega,
lepp 34 eur/rm, kask 39 eur/rm,
metsakuiv okaspuu 35 eur/rm.

Tel 509 9598
Jätan austusega hüvasti
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar kauaaegse aktiivse
liikme

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
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust nii koduaedades kui ka suurematel
aladel. Eelistatud vallad: Saku,
Saue, Kiili, Kohila. Helista ja
küsi lisa! Tel: 5566 0790
Niitmisteenus hooldusniidukiga (purusti) - heinamaad,
teeääred ja võsa Rapla ja
Harjumaal. Tel 5916 2261
Korstnapühkija teenused,
lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 5807 2581;
info@potipoiss.ee
Korstnapühkija teenus. Kehtiv kutsetunnistus, nõuetekohase akti väljastus. Tel 504 0875,
korstnapuhastus@mail.ee
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

Pisarais on kasteheinad
kodu akna all…

Mälestame endist
juhatuse liiget

HELMI KREEGIGA

ILONA ONGI.

Siiras kaastunne lähedastele
ja sõpradele. Eda Esperk

Siiras kaastunne omastele
Kiisa Aianduse perelt

KOIDULA
TÄNAVOTS

Avaldame kaastunnet
Tanel Blandele

Avaldame südamest
kaastunnet omastele.

Hinges on sõnatu valu,
südames kaunimad
mälestused naabrist.
Südamlik kaastunne omastele.
Hilda Jürgenstein

surma puhul.
Kolleegid Hyrles OÜ-st

Armast abistajat

Kõik hea ja ilus Sinust,
Eestimaa kauni kodu rajajast,
mälestustes alles jääb.

Avaldame kaastunnet
Anu Lemberile tema

HELMI KREEKI
mälestab
Toivo Koppel

KOIDULA
TÄNAVOTS
Siiras kaastunne
Kiisa Aianduse perelt

ISA

ISA
surma puhul.
Perekonnad Leidmaa ja Vähi
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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
Majade ehitamine. Päikesepaneelid. www.majameister.ee
530 535 06
Üldehitus, katused, fassaadid
ja viimistlustööd. 5352 9476
e-mail: ehitus@miltongrupp.ee

 Kaevetööd
laadur-ekskavaatoritega

 Haljastustööd
 Teedeehitus
 Tänavate ja parklate mehhaniseeritud puhastamine

+372 508 9929 www.th.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
Tänavakivi, munakivi, paekivi
paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 13aastane
töökogemus. henno.piirme@
gmail.com, www.kivivennad.ee,
551 9855, 558 8842
Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936
Liiv, muld, killustik, graniitkillustik ja multš. Meie väikekallurid on kerge kaaluga ja
pääsevad ligi ka kitsastesse
hoovidesse. Helista 5699 8014
või vaata www.isekallur.ee.

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

Kontakt:

506 4946

otsib oma kollektiivi:

kortermajade
koridoride
sisekoristajat
Info: tel 5326 7759

veemajanduse
hooldustehnikut
Info: tel 5645 6668

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
Välistrasside ehitus: ÜVK
liitumised ja ehitusprojektid,
santehnilised sisetööd. Liiva,
haljastusmulla, killustiku müük.
Geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. 5850 4300
KUULUTUSTE TELLIMINE
ss@sakuvald.ee, 671 2425

Otsime

RESTORANI
VAHETUSVANEMAT
Sobiv kandidaat omab
eelnevat töökogemust, on
korrektne, rõõmsameelne,
hea suhtlemisoskusega ning
valdab inglise keelt.
Täpsem info:
www.sakumois.ee
tel 522 6147
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Tule osale
Euroopa
moodsaima
tootmise
käivitamisel!

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.

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

Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID
Peamised tööülesanded:
 tootmisliini häireteta töö tagamine;
 töö erinevate seadmetega;
 kvaliteedi nõuetest kinnipidamine;
 seadmete töös tekkinud tõrgete eemaldamine.
Sinult ootame:
 kohusetundlikkust;
 tehnilist taipu;
 täpsust, korrektsust;
 arvutioskust vähemalt algtasemel;
 iseseisva töö oskust.;
Kasuks tuleb:
 töökogemus puidutööstuses;
 inglise või vene keele oskus vähemalt algtasemel.

TÕSTUKIJUHTE
Peamised tööülesanded:
 toodangu ja materjalide peale- ja mahalaadimine tõstukiga;
 kauba vastuvõtmine ja väljastamine;
 saatedokumentide kontrollimine.
Sinult ootame:
 tõstukiga töötamise kogemust ja kutsetunnistuse olemasolu;
 head eesti keele oskust;
 kohusetundlikkust, ausust, korrektsust;
 valmisolekut vahetustega tööks (12-tunnised), sh öised vahetused ja
töötamine nädalavahetustel.
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.

Omalt poolt pakume
 püsivat tööd;
 kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas tootmishoones;
 väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris tehastes;
 vahetustega tööd (12-tunnised vahetused);
 sportimisvõimalust ettevõtte kulul;
 turule vastavat töötasu.

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus
personal@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila. Võimalik täita ka
töölesoovija ankeet kohapeal.
Täiendav info tel +372 5688 8517 Anu Soo

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus
personal@kohilavineer.ee või Jõe 21, 79808 Kohila. Võimalik täita ka
töölesoovija ankeet kohapeal.
Täiendav info tel +372 5688 8517 Anu Soo
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Aitan müüa/vahetada/üürile anda
Teie kinnisvara (korter, maja, suvila).
Kiire ja professionaalne tehing.

SOODSAIM VAHENDUSTASU!

KORSTNAPÜHKIMINE
KÜTTEPUUD
Broneeri internetis
projektimehed.eu

Tel 568 27044
Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Keila Loomakliinik kõik teenused!
Jaama 11e, Keila
E-R 9.00 - 19.00
L 10.00 - 16.00
Helista tel 670 5243

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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Saku Sofi Lastekeskus
ootab pisikesi poisse ja
tüdrukuid vanuses 1,5-3 a

LASTEHOIDU

LAPSI OOTAVAD:
 toredad ja kompetentsed lapsehoidjad;
 avarad ja valgusküllased ruumid, vahva mänguväljak;
 sisukas ja arendav päevakava.

TULGE KOOS LAPSEGA MEIE HOIUGA TUTVUMA!
Asume Saku alevikus Üksnurme tee 8
Tel 5646 7117, e-post sakusofilastekeskus@gmail.com

www.sakusofilastekeskus.eu

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
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NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
SAKUS!

Avame 1.08.2016
Saku Autokeskuse.

Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima ja prille ostma!
Ootame teid

Pakume sõidukite, kaubikute ja veoautodele
hooldust, remonti ja varuosasid.
Asume Üksnurme tee 8, 75501 Saku vald.
Kontakttelefon: 501 2075

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!

10.08.2016 alates kella 11.00
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KUHU MINNA

19. kell 17

JUULI
30. kell 11

Suvelõpupidu Augustfest 2016 Saku
Pruulikoja ees. Kl 17 Lasteteatri Trumm
etendus „Lambaarst“. Vt lk 24

Esimene triodele mõeldud rahvusvaheline turniir Saku Open petangis
Saku petangiväljakul (Teaduse 2 juures).
Info FB-st Saku Petangiklubi lehelt.

Saku seiklusjooks Männiku järve ümber.
Vt lk 2

AUGUST
4. kell 15.30

Mängude areen „Noor vs noorsootöötaja“ Kiisa noortekeskuses.

Pinksivõistlus Kiisa noortekeskuses.

5. kell 21
C-Jami ja Kristjan Kannukese kontsert
„Põlemine” Saku mõisas. Avatud mõisa
terrass ja kohvik. Vt lk 22

9. kell 13
Jalgpalliturniir Kiisa noortekeskuses
kõigile huvilistele vabaajakeskuse õuel.

10.
Takistusrada õues Kiisa noortekeskuses.
Parimatele auhinnad.

21. kell 12
26. kell 12
26. kell 15
„Kuldvillak“ Kiisa noortekeskuses.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
„Rohelised niidud“ – Mare Iknojani fotod.

Eelteade
21. septembril kell 19 Saku Valla Maja
saalis Rakvere Teatri külalisetendus
„8 armastavat naist”. Piletid 12 ja 14 
müügil Piletimaailmas ja Saku huvikeskuses.

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 juunis 2016
registreeritud Saku laste sünnid

Henric Kruus
Johanna Jüssi
Kirke Jüssi
Siim Erm
Rahel Oja
Jan Andero Ärm
Bruno Tara
Lumilee Tuisk

Saku Vallavalitsuses juunis 2016
registreeritud Saku elanike surmad

Aino Loot
Jüri Grünberg

9480

Saku valla elanike arv rahvastikuregistri järgi
1. juulil 2016, sh 4755 meest ja 4725 naist

Hea lehelugeja,
kui soovid olla veel rohkem Saku valla patrioot
või kinkida oma külalisele mälestuseks tükikese
Saku valda, saad seda teha, ostes endale mõne
valla sümboolikaga meene (kruus – 5 eurot,
vihmavari – 10 eurot, külmkapimagnet-pudeliavaja – 2 eurot), valla kaardi ja logoga polosärgi
(25 eurot) või lipumasti lehvima valla lipuvärvides viiru (2 m – 35 eurot, 4 m – 65 eurot).
Ostusoovi korral pöördu vallavalitsuse kultuuri-,
spordi- ja noorsootööspetsialisti Anne-Ly Suvi
poole annely.suvi@sakuvald.ee või tel 671 2449.

