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Saku valla elaniku ja ettevõtja eelistatud valik!

Maia
Sokk

Kui Sulle on oluline, et ...
• valla arengus ning tegevustes arvestataks ka selle äärealade vajaduste ja huvidega, sest on ju Saku vald ligi 10 000 elanikuga tervik,
• vallavalitsus ja -asutused toimiksid lahendusi pakkuvate kaasaegsete organisatsioonidena,
• lõpuks ometi hakkaks toimima mõistlik transpordiühendus nii Saku ja Tallinna vahel kui ka Saku valla eri piirkondade vahel,
• kergliiklusteed võiksid olla valla kõigis piirkondades, kuhu neid juba pikka aega on oodatud, et ka äärealade elanikud saaksid tunda end „sakukatena“,
• teede olemasolu ja kvaliteedi üle saaks kõikjal rõõmu tunda,
• oleks kindlus nii lasteaia- kui koolikohtade osas ning õpetamise ja õpikeskkond oleks õppija jaoks haarav ja õpetajale inspireeriv,
• vabaaja veetmise kohad ja võimalused arendaksid meie lapsi ja looksid häid võimalusi ka noortele ja täiskasvanuile,
• noortel oleks piisavalt rakendust ja ka haaravaid sportimisvõimalusi, et koos oma sõprade ja eakaaslastega kasulikult ja tervislikult vaba aega sisustada,
• nõrgemad oleksid märgatud, hoitud, toetatud ja kaitstud,
• võimalikult paljude kohalike elanike kaasamine valla arengut puudutavate oluliste teemade aruteludesse oleks iseenesestmõistetav,
• igal pisimalgi kohalikul ettevõttel oleks vallas oma koht ja uued töökohad meie kodukandis saaks loodud,
• info liiguks avatult ja kiiresti nii vallas planeeritava, toimuva kui ka juba tehtu osas ja oleksime valla ellu kaasatud,
• Saku vallas oleks lisaks vahel õhus hõljuvale magusale linnaselõhnale tunda ka meeldivat muudatuste hõngu, ja seda ka pärast valimisi,
• Saku oleks jätkuvalt mõnus koht elamiseks ning saaksime siin toimuvast rääkida uhkuse ja rõõmuga,

siis anna hääl valimisliidu EDUMEEL ridades kandideerijatele

UUENDUSMEELSUS. MÕISTLIKUD OTSUSED. AVATUS.
Hoiatus! Edumeel on valimisliit, milles on parajas koguses julgust, kogemust ja teotahet.
Valides Edumeele, tagame tegudega, et saaksime üheskoos olla uhked oma valla üle
Sõnumid
ja18
pidadaSaku
ennast
Saku kuiSeptember
Eesti parima2017
valla elanikuks.

Eesti Keskerakond
Kandidaat nr 124 Daina Jüristo
Aina vähem on neid valdkondi, mis oleksid
jäetud kohalike omavalitsuste volikogude
otsustada – riigi eelarvelised rahaeraldised
on sihtotstarbelised ja, järelikult, valla kontrollile ei allu. Kes siis otsustab kohaliku elu
üle!? Eks ikka riik. Ja nii väikeses riigis nagu
Eesti ja pärast haldusreformi, vastates jälle
päevakorralisele küsimusele - kas parteilised
nimekirjad või valimisliidud, rohkem kui eales varem peaks eelistus olema erakondadele.
Juba teist korda kandideerin ainsa kandidaadina. Miks ma ei valinud osalemist
üksikkandidaadina või mõne valimisliidu
liikmena!? Minu jaoks tähtsad on otsustus- ja vastutusküsimused. Kandideerides
valimistel, me nagu ütleks: „ Valige mind,
mina oskan Teie raha paremini kasutada!”
Sest sisuliselt see on üks enda kandidatuuri ülesseadmise mõte – ma oskan, ma tean,
ma luban teha, toimetada, korraldada veel
paremini kui enne! Üksikkandidaadina oleks
ainult minu isiklik lubadus. Valimisliidu osana ei näe ma vastutusmomenti ja niisiis, olles
erakonna liige, pean vajalikuks kandideerida
erakonna nimel ja toetusel.
Rääkides valimislubadustest, tahaksin
tsiteerida Enn Eesmaad:
Eesti riigi teise sajandi künnisel elame
taas valimiste ootuses ja lootuses. Eesti poliitikas toimusid mullu sügisel olulised muutused. Aastaid opositsioonis olnud Eesti
Keskerakonnast on saanud koalitsioonipartei ja, enamgi veel, peaministri erakond. Meie
mitmetes varasemates valimisplatvormides
esitatud head ja konstruktiivsed ettepanekud
jäid Reformierakonna riiki valitsenud koalitsiooni otsusel ka kohalikul tasandil ellu rakendamata. Nüüd on võimalus need mõtted
ja lubadused, millest enamik on tänagi veel
aktuaalsed, ellu viia.
Tänavused kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 15. oktoobril ja esimesed
pärast Eestis toimuvat ulatuslikku haldusreformi, mis põhjalikult muudab kohaliku elu
korraldust. Esimest korda saavad kohalikke
otsustajaid valida ka 16-aastased noored.
Keskerakonnal on uues valitsuskoalitsioonis märkimisväärseid saavutusi. Eraldasime
riigieelarvest raha kooli- ja lasteaiaõpetajate palga järkjärguliseks tuntavaks tõusuks.
Põllumeestele otsustasime maksta ligi 20
miljoni euro ulatuses üleminekutoetusi.
Märgatavalt muutsime lasterikaste perede
toetussüsteemi – kolme ja enama lapsega
pere saab riigilt iga kuu täiendavalt 500 euro
suurust toetust. Riigieelarve vastuvõtmisel
suutsime muuta mitmeid varasemaid ekslikke otsuseid. Nii tühistasime diisliaktsiisi
tõusu ning jätsime ära majutusteenuste käibemaksumäära tõusu seniselt 9%-lt 14%-le.

Siinses valimisplatvormis toome välja
ning rõhutame Keskerakonna eesmärke ja
lubadusi riigireformi teostamiseks, maksuja pensionireformi elluviimiseks. Juba järgmisest aastast kolmekordistame maksuvaba
tuluosa, millest võidab suurem osa inimesi.
Tahame järk-järgult üle minna õiglasematele
pensionidele, kus palga suuruse kõrval väärtustataks ka töötatud aastate hulka. Soovime,
et staažiosak pensionis ei sõltuks töötasu
suurusest. Meie soov on, et Tallinna eeskujul
oleks ka maakonnasisene ühistransport reisijate jaoks tasuta. Suurt rõhku paneme palkade tõusule mitmetes elu- ja töövaldkondades.
Kõik need ja paljud muud eesmärgid on kajastatud meie valimisplatvormis.
Hea valija, otsusta ja anna oma hääl inimesele, keda usaldada järgmisel neljal aastal enda
kodukoha elu korraldama. Tule kindlasti valima, ära jäta kodukoha tulevikku ainult teiste
valijate otsustada!
Eesti Keskerakonna käesolevate valimiste
juhtlause on „Teised lubavad, meie teeme!”.
Väga paljude jaoks praeguse, Keskerakonna
juhitud valitsuse suurim saavutus on 500.-€
tulumaksuvabastus. Sest toredad on kõik lubadused, mida lubatakse valijate jaoks teha,
aga igaüks meist ikkagi tahab ise olla oma rahakoti peremees ja ise otsustada, mida mõne
lisaeuroga peale hakata. Ja see siin on reaalne
raha, otse inimesele.
Väga loodan, et valitsus ka taastab kohalike omavalitsuste tulubaasi. Olin Vormsi
vallavanem ajal, kui seda kärbiti, mäletan
tookordset majanduslikku olukorda ja arvan, et praegusel hetkel oleme sellest kriisist
väljunud ning riigil oleks võimalik taastada
kohalike omavalitsuste tulubaasi eraldised
endisel tasemel. See peaks olema esimene
samm kohaliku omavalitsuse rolli suurendamisel meie riigi haldamiseks nii, nagu see on
Põhjamaadele omane.
Väga tähtis on Eesti Keskerakonna lubadus võidelda tasuta kohaliku ühistranspordi
eest. Eesti on liiga väike, et eristada mis iganes piirkonda! Kui on võimalik tagada tasuta ühistransport nii suurel hulgal eestlastest,
nagu on Tallinna elanikkond, siis peab olema
võimalik seda tagada ka ülejäänuile – tunne,
et kõik saavad vabalt liikuda, on tõhus meede
ääremaade elu edendamiseks.
Kohalikul omavalitsusel peaks olema õigus ise otsustada, kuidas korraldada keskkonnahoidu tagav jäätmekäitlus. Me ju soovime
puhtamat, korrastatumat Eestit ja jäätmekäitlus on üks suuremaid selle osasid ning nii
ühesugune Eesti siiski ei ole, et seda saaks iga
maanurga jaoks Toompealt otsustada.
Korrastatum Eesti haakub ka kohalike kultuuriobjektide ja miljööväärtuste

mõtestamise ja renoveerimisega. Peab olema tagatud rohkem riiklikke investeeringuid
nende jaoks.
Ka EAS-i, PRIA, MES-i ja Kredex-i
teenuste maht peaks olema mitmekesisem,
et tagada elukeskkonna parandamist ka hajaasustuste elanikele.
Just toetused elukeskkonna parandamiseks on need, mis aitaksid peatuda
ääremaastumist. Ei ole üleliigne rääkida ääremaastumisest ka sellises jõukas ja edukas
vallas nagu Saku – ennast kõrvajäetuna tunnevad üksikult elavad pensionärid, üksiktalude elanikud, ja seda tunnet ei mõõdeta
kilomeetritega, vaid hoolitsusega. Tahaks, et
Eesti jääks elavaks maaks, kus kodukoldevalgus paistaks mitte ainult linnas ja asulas.
Mõned sõnad endast:
olen 51 aastat vana, abielus, mul on kaks
täiskasvanud tütart. Olen Saku valla elanik
juba 30 aastat - 33 aastast tuleb lahutada kolm:
üks aasta, mille veetsin Vormsil olles Vormsi
vallavanem ja kaks aastat Läti-Eesti instituudi direktorina piirilinnas Valgas. Enamus mu
tööelust on aga möödunud Tagadi külas OÜ
Kurtna Piim piimafarmi omaniku ja juhatajana. OÜ Kurtna Piim on nüüd küll juba
minevik. Drastiline piimahinna langus ei
võimaldanud enam piimatootmisega jätkata
ja viimase kümnendi põllumajanduspoliitika
tulemusena ei olnud otstarbekas tootmist
restruktureerida. Natuke kurb ja imelik on
mu uus elu ilma lehmadeta, aga selles on
aega kõikide nende huvide jaoks, milleks
ennem seda polnud. Saan reisida. Saan palju
enam aega pühendada oma teistele hobidele: lugemisele ja
käsitööle. Jätkan
ajalooõpingutega
Tartu Ülikoolis,
kirjutan Läti ajalooajakir jadele retsensioone
Eesti uuematest
ajaloouuringutest
ning teen tõlketööd.

EKRE – erakond Eestimaa rahva huvide kaitseks
Saku valla elanikena oleme
valmis nõu ja jõuga aitama kaasa
valla kui terviku arengule ning
kitsaskohtade
lahendamisele.
Seepärast ka meie, allakirjutanud
EKRE liikmed, kandideerime KOV
valimistel Saku valla volikokku.
Meie ei välista koostööd ühegi vo
likokku valitud isiku, valimisliidu
ega erakonnaga, seame esiplaanile
vaid ausa asjaajamise ja üldrahva
liku kasu. Meie lähtume oma te
gevuses EKRE üleriigilisest valimis
platvormist ehk EKRE 10 käsust.
Huviharidus, sport ja kultuur
kättesaadavaks kõigile! Toetame
Valla juhtimine olgu asjatund- kutuuri-ja spordirajatiste reno
lik, aus ja avatud. Valla arengut veerimist ja ehitamist, rahvatantsu,
puudutavad otsused peavad ole koorilaulu ja pärimusmuusika har
ma tehtud perspektiivitundega rastamist jt kohalikke kutuuritra
ja majanduslikult põhjendatud. ditsioone. Igale vähekindlustatud
Arendada tuleb valda tervikuna, lapsele üks tasuta huviring!
mitte üksnes Saku asulat. Lähtuma
peab kõigi elanike vajadustest ja Transport, infrastruktuur ja
huvidest. Anname tuld korrupt heakord. Teenuste kättesaada
sioonile, raiskamisele ja bürokraa vuse parandamiseks panustame
tiale !
tasuta transpordiühenduste loomi
Maa tuleb täita lastega. Lapsed
on meie tulevik, eestluse jätku
suutlikkuse tagatis. Toetame las
tega peresid ja seisame selle eest,
et iga pere võiks saada 1000 eurot
toetust lapse sünni ja 500 eurot
lapse 1. klassi astumisel. Taotleme,
et koolitoit oleks vähekindlustatud
ja paljulapseliste perede lastele
tasuta!

seks valla keskusega. Pikendades
113 bussiliini Pääskülani loome
võimaluse ümber istuda Tallinna
linnaliinidele. Liin 113 olgu pen
sionäridele ja koolilastele tasuta!
Kruusateed viia mustkatte alla, tur
valisuse parandamiseks luua vaja
likesse kohtadesse kergliiklusteed
(Kasemetsast Tõdvani ja sealt edasi
nii Luige kui ka Kirdalu suunas).
Reovee kollektorite väljaehitamine
Jälgimäe mõisa ja Tänassilma piir
kondades. Parandamist vajab Saku
valla prügimajandus. Lepingud
haljasalade hooldajatega tuleb as
jatundjate poolt uuesti läbi vaada
ta ja ümber vormistada, vältimaks
lohakat tööd ja haljastusnõuete
eiramist.

Hea haridus on kõige alus. Iga
lapse jaoks peab olema tagatud
võimalus käia sõimes, lasteaias ja
koolis kodu lähedal. Lapsed pea
vad saama hea hariduse, isamaalise
kasvatuse ja eluterved väärtushin
nangud. Me ei luba koolidesse ja
lasteasutustesse homo-ja multikul
tipropagandat, anname tuld kõigi Ei Rail Balticu´le Saku vallas.
selliste katsete pihta.
Praeguse kujul RB ei edenda ko

halikku ettevõtlust ega loo uusi
töökohti. Toetame seniste raudtee
ühenduste parandamist ja selle
baasil Eestit Euroopga ühendava
transpordivõrgu loomist.
Meie märkame abivajajaid! Ees
märgiks – tõsta omaste hooldami
se toetus 470 euroni kuus, paran
dada taastusravi kättesaadavust,
erivajadustega lastele Kajamaa
kooli säilitamine ja personaalõppe
tagamine. Praeguse hästi välja ehi
tatud perearstikeskuse säilitame!
Otsime võimalusi pansionaathooldekodu rajmiseks.
Edukad ettevõtjad – edukas vald!
Valla jõukus oleneb ettevõtlusest.
Teeme kõik võimaliku ettevõtluse
arendamiseks vallas. Kutsume ellu
ettevõtjate ümarlaua, leidmaks la
hendusi kitsaskohtadele. Seisame
vajalike igapäevateenuste säilimise
ja kättesaadavuse eest.
Ei immigrantidele! Keeldume
kvoodipagulaste ja muude immi
grantide vastuvõtust ilma püsiela
nike ja omavalitsuse nõusolekuta.
Eestlased peavad jääma pereme
heks oma kodumaal!
Hoolitseme inimeste turvalisuse eest! Toetame Saku vallas
naabrivalve piirkondade loomist,
omaette konstaablipunkti rajamist,
samuti Saku ja Tõdva vabatahtlikke
päästekomandosid võrdsetel alus
te.
Alla kirjutanud:
Heino Lõiveke (kand Nr 144)
Hasso Uuetoa (kand Nr 145)
Rain Reiman (kand Nr 146)
Rein Kuusik (kand Nr 147)
Enn Schilf (kand Nr 148)

VALIMISLIIT

KODU
192 LEMMI ORO

Rahandusministeerium
osakonnajuhataja

193 MALL PETERSEN
Saku Tervisekeskus, perearst

194 SIRJE PETERSON
Saku Tervisekeskus, perearst

195 MERIKE SISASK

Tallinna Ülikool
sotsiaaltervishoiu professor

196 AHTO LUTTER
tehnikmehaanik
ettevõtja Kurtnas

197 LEMBIT MAKSTIN
teedeinsener, ettevõtja

198 KAIRI ZALETAJEV

HARIDUS. Rajame uue lasteaed
algkooli (põhikooli esimese etapina),
gümnaasiumi õppe viime uuele tase
mele ning pakume õpetajatele pii
savalt täiendkoolitust ja tuge. Toome
algklassidesse abiõpetajad. Kaasame
lapsevanemad senisest ulatuslikumalt
koolielu korraldamisse. Tagame igale
lapsele ühe tasuta huviringi.
TERVIS. Arendame lasteaedades ja
koolides liikumisõpetust, soodustame
liikumist kogu koolipäeva jooksul.
Tagame maitsva ja tervisliku tasuta
koolitoidu. Arendame Saku spordi
keskust, algatame ujula laiendamise.
Uuendame Saku kunstmuruväljaku ja
katame selle talveperioodiks kilehalli
ga. Rajame uue tervisekeskuse, koon
dame sinna ka tervise edendamisega
seotud teenused. Uuendame tervise
radasid, rajame minispordiväljakud
ning välijõuväljakud alevikesse ja
küladesse. Rajame koerte jalutamis
väljakud kergliiklusteede lähikonda.

Saku Gümnaasium, õpetaja

199 ANNE LAOS

kinnisvarahalduse asjatundja

200 TIINA RUUT

Saku Tervisekeskus, pereõde

201 ARGO ZIRK

Saku Sporting, jalgpallitreener

202 JAN HAREND

Saku Sporting, jalgpallitreener

203 HERLENT KRIK

üliõpilane, Saku Sportingu jalgpallur

204 HANNA-LISA KUSLAP
Saku Gümnaasiumi õpilane, Saku
Sportingu jalgpallur

205 LEILA TALK

Saku kosmeetikatuba, kosmeetik
206 EILI ERG Nautilus Travel
AS ja WGlass OÜ, konsultant

207 KÜLLI MÄNNIK
OÜ Magnum Medical
müügikonsultant

208 KEN KUKKONEN

OÜ Männiku Saekoda, juhatuse liige

209 EIMAR VELDRE

Siseministeerium, korrakaitse ja
kriminaalpoliitika nõunik

210 KALLE PUNGAS

Saue Vallavalitsus, abivallavanem

211 MAI STERN

Sõnumid perearst
September 2017
22 SakuSaku
Tervisekeskus,

KULTUUR. Jätkame traditsiooniliste
ürituste toetamist ning taaselustame
rattaretked ja ajaloomatkad. Toetame
vabaühenduste tegevusi traditsioo
nide hoidmisel ja uute tavade loomisel.
Toetame valla ühtse kultuuriprogrammi
loomist ja tegevuste turundamist. Alga
tame arutelu Saku valla identiteedi üle.

HEAOLU. Toetame vajaduspõhi
selt suurperesid. Taastame Saku
Päevakeskuse koosolemise ja ajaveet
mise kohana ning seltsielu keskuse
na. Ehitame kaasaegse munitsipaal
elamu. Parandame nii kodus kui ka
hooldusasutuses toimuva hoolduse
võimalusi eesmärgiga tagada eakatele
väärikas vananemine oma koduvallas.
ETTEVÕTLUS. Toetame valla
elanikke, kes oma väikeettevõtluse,
käsitöö ja muu tulundustegevusega
pakuvad teenuseid ja tooteid. Loome
veebipõhise turundus ja müügiplat
vormi, andmaks tuge meie vallas too
detud asjade ja teenuste jõudmiseks
laiematele turgudele.

LIIKLUS. Tihendame avaliku bus
siliini 117 graafikut ning tagame
koostöös Elroniga tasuta rongisõidu
kõigile valla elanikele vähemalt valla
siseselt. Kiisa aleviku tänavad saavad
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehita
mise käigus kõvakatte. Aiandusühis
tute teede hoolduse tagame võrdsetel
alustel muude vallateedega. Jätkame
valla asumite ühendamist kergliiklus
teede võrgustikuga, sh SakuTõdva ja
SakuRahula suunal.
TURVALISUS. Tihendame koos
tööd vallavalitsuse, politsei, pääste ja
teiste turvalisust tagavate asutuste va
hel. Toetame naabrivalvepiirkondade
loomist ja Saku vallaelanike astumist
abipolitseinikuks ning valla vaba
tahtlike päästjate tegevust. Toetame
vabaühenduste algatusi varguste, kor
rarikkumiste, tule ja veeõnnetuste
ning vägivalla ennetustöös.
VALLAELU. Otsuste tegemises
tugevdame volikogu positsiooni,
kaasame aktiivsed kodanikud ja
vabaühendused volikogu komisjonide
töösse, toetame noortevolikogu,
eakate nõukogu ning korteriühistute
ümarlaua käivitamist. Lihtsustame ja
kiirendame asjaajamist vallavalitsuses
ning muudame AS Saku Maja
efektiivsemaks kommunaalteenuste
pakkujaks.

Vaata
meie programmi
valimisliitkodu.ee
facebook.com/valimisliit.kodu
1996. aastal asutatud valimisliiduga
Kodu on liitunud uusi tegijaid ning
üheskoos pakume valla arenguks
läbimõeldud lahendusi, avatud
juhtimist ja osavõtlikku suhtumist
vallaelaniku muredesse vallamajas.
Valimisliidul Kodu on usaldusväärne
ja ennast tõestanud meeskond ning
läbimõeldud programm Saku valla
alevike ja külade arengule uue hoo
andmiseks.

UUDISED
Valla juhtimine jääb targaks, ausaks ja läbipaistvaks!

Saku Gümnaasium jääb!  Koolitoit kõigile Saku valla õpilastele
tasuta.  Lasteaia- ja sõimekoht kõigile vallaelanike lastele. 
Valla jõusaalide kasutamine Saku valla õpilastele ja üliõpilastele tasuta!  Avame 2018. aastal uue suure spordihoone. 
Pensionäridele tasuta sõit liinil 113.  Saku Päevakeskusest
saab kaasaegne sotsiaalkeskus.  Rajame uue tervisekeskuse.
 Ehitame Sakku ja Kiisale kaasaegsed jäätmete kogumiskohad.  Ehitame uusi kergliiklusteid.  Kiire internet igasse
kodusse.  Vallavanem on Saku vallast!
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Leia meid
Facebookist
“Tugev Saku”
ja veebist
Saku Sõnumid 23
tugevsaku.ee

REKLAAM

Kuulutused
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku seisundi hindamine ja konsultatsioon
on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon
522 0321, www.arbormen.ee
Saue Loomakliinik. Avatud E-R 1519; L, P suletud. Telefon 600 3382,
info@sauekliinik.ee. Vältimaks
asjatut ootamist, palume kliiniku
telefonil aeg ette registreerida!
Koduvisiidid!
Märjad küttepuud. Valge lepp
33€/ruum, must lepp 36€/ruum,
metsakuiv okaspuu 35€/ruum, kask
39€/ruum. Tellimine ja info tel 5349
2730 või www.metsasoojus.ee
Müüa toored küttepuud - lepp 33 €/
rm, sanglepp 36 €/rm, haab 36 €/
rm, kask 39 €/rm, saar 39 €/rm.
Kogus alates 7 rm, transport hinna
sees. Tel: 5551 8498
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja
metsamuld, haljastusmuld, frees
asfalt, kruus kohaleveoga. Hea
läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362
Nostalgiakaup ostab raamatuid,
märke, nõusid, heliplaate, mänguasju jne. Tel 514 0618, 504 0999
Ostan kasutuseta jäänud sõiduautosid, mis võivad vajada remonti.
Pakkuda võib ka vene autot. Tel
5629 8239
Soovin osta teie sõidukõlbliku auto!
Pakkuda võib ka remonti vajavat
autot või seisma jäänud autot või
vanarauaks muutunud autosid.

Avaldame sügavat kaastunnet
Pille Otsale armsa

ema

Korstnapühkija teenused, telefon
5877 1665, www.puhaskolle.ee.

Lase küttesüsteem puhastada ja
kontrollida kutsetunnistusega korstnapühkijal. Hinnad sõbralikud, töö
kiire, korralik ja puhas. Tulen teile
sobival ajal! rain.allert@mail.ee, tel
5621 7151.

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga
liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas,
asfaldipuru, betoon. Tel 50 92936

Müüa kõdusõnnikut ja istutusmulda, kohaletoomine kilekottides, tel
5330 5174.

Paigaldan epopõrandaid (saunad,
garaažid, abiruumid, terrassid,
rõdud, trepid jne), www.epopaigaldus.ee, tel 5620 6899. Küsi
hinnapakkumist juba täna!

Ostan kinnistu või osa kinnistust
Sakus maja ehitamiseks. Min 600
m2. Hoonestus ei ole takistuseks.
Tel 5665 1397, Heiki.

Korstnapühkimisteenus. Korstnasõber OÜ. Peep Sõber, tel 5650 5189,
korstnasober@gmail.com

Välistrasside ehitus: ÜVK liitumised
ja ehitusprojektid, santehnilised
sisetööd. Liiv, haljastusmuld,
killustik. Geodeetilised mõõtmised
ja mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. Tel 5850 4300
Alumiiniumkatuseredelite valmistamine. Tel 515 9155
Pakun aia- ja koduhoolduse teenuseid (sügisesed aiatööd, peenrad,
kodukoristus jms). Helista ja küsi
lisa, tel 5667 9126.
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust. Soovi korral teen
ka teisi töid (nt lehekoristus). Olen
abiks kõiges. Tel 5566 0790
Mänguväljakuid tootev rahvusvaheline ettevõte Laagris otsib oma kollektiivi tegusat laotöötajat/pakkijat
ja keevitajat.Tel: 5340 9654, e-post:
olari.ervald@lappset.com

Südamlik kaastunne
Valentina Aderile ja
Mihkel Ivaskile õe

Pai kohvik Tõdval pakub vahetustega tööd. Info tel 505 4295.
Wavin Estonia OÜ Sauel pakub tööd
kohusetundlikule laotöötajale.
Tel 650 6840
Soovin osta sõidukorras auto
maksumusega kuni 1000 eurot.
Samuti soovin osta vene auto. Tel
5819 0200
Ehitusluba. Kasutusluba. Projekteerimine. Ehitise audit. Hoonete
seadustamine. Tel 522 0023, Mikk.
Korstende ehitus ja renoveerimine.
Tel 5629 3653

Üürile anda soojustamata laopind
484 m2 koos 46 m2 kontoriruumiga. Ruumid asuvad Sauel Tule 33
territooriumil. Tel 5084 988
Müüa 3-toaline heas korras armas
korter Sakus. Asub keset rohelust,
väikese kahekordse maja teisel
korrusel. Võtta ühendust wiida@
hot.ee või tel 518 6005. Maakleritel
mitte tülitada.
Ostan teie sõidukõlbliku remonti
vajava või seisva sõiduki. Võib
pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane!
Tel 5457 5055, e-post: alka515@
hotmail.com.
Soovin osta krunti või väiksemat
suvilat, piirkond Saku vald. Kõik
pakkumised on oodatud. Tel 526
4184.
Müüa puitbrikett, premium pellet 6
j 8mm, 40L kottides: lepp, kask ja
kütteklotsid; kivisüsi, multš. Laost
saab osta ka paki kaupa! www.
leilibrikett.ee, tel. 56 924 924,
6379411
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Tehtud tööde kohta akt. Töötan õhtuti ja nädalavahetustel. Tel.: 5689
0125, e-post: kulnoop@gmail.com
Müüa mett 7,5 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Sakus
tasuta. Tellimine e-mailil arusauna@
gmail.com; kodulehel www.facebook.com/arusaunamesindustalu
või tel 5341 0200.

Aitan müüa/vahetada/üürile anda
Teie kinnisvara (korter, maja, suvila).
Kiire ja professionaalne tehing.

SOODSAIM VAHENDUSTASU!
Lahkunud on hea naaber

MONIKA KING

Tel 568 27044

Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Mälestame head kauaaegset naabrit

LEIDA PAALBERGI
26.01.1916-22.08.2017

AILI IVASKI

Kurtna Kool

surma puhul.
Töökaaslased Saku Majast

Avaldame kaastunnet
omastele.
Naabrid KÜst Ülase 12

Tunneme kaasa tütar
Piret Kõllile, tema lastele ja
lastelastele.
Lehti, Helen ja Johannes Kurss
ning Valve Kärblane

Avaldame kaastunnet
Karin Vassilile

Sügav kaastunne
Karin Vassilile

Mälestame head sõpra

Seal, kus sulgub eluraamat, algab
mälestuste maa...

kaotuse puhul.
8.c klassi õpilased ja
lapsevanemad

surma puhul.
Töökaaslased
Saku Spordikeskusest

kaotuse puhul.

isa
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Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055

1Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ
teostab korstnapühkija ja pottsepa
litsenseeritud teenuseid. Korstnapühkija akti väljastamine. Küttekollete ehitus ja remont. tel.5690
0686, korsten.korda@gmail.com

Saku Sõnumid
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isa

HILJA KALLAST
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.
Leila, Tiina, Reet, Ilona

Mälestame unustamatut

HILJA KALLAST

Siiras kaastunne Juhale,
lastele, lastelastele ja
lähedastele.
Linda ja Heinar perega

REKLAAM

Saku Valla Noortekeskus
Oktoober 2017
Saku

Teaduse 1

03.10 Just Dance turniir
12.10 Tervisepäev
17.10 Noortekeskus koolis
(Kajamaa)
19.10 Noortekeskus koolis
(Saku) ja mängudeareen
23.10 Mälumäng
Avatud 13:00-19:00

Kiisa

Kurtna tee 8

04.10 Jaapani filmi
vaatamine
06.10 Mälumäng
09.10 Kahoot
12.10 Tervisepäev
18.10 Noortekeskus koolis
(Kurtna)
19.10 Mängudeareen
Avatud 14:00-19:00

Käsitööklubi kolmapäeviti
kell 16:00 – 17:00
Sakus ja Kiisal

27.10 Suur Filmiõhtu Kiisal
kell 18:00
Sakust toob ja viib buss
Lisainfo:

Saku Valla Noortekeskus

WWW.SAKUNOORTEKESKUS.EE

September 2017
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AIATÄHT

ANNAB TASUTA ÄRA

TOO OMA
STIHL MOOTORSEADE
HOOLDUSESSE, TÖÖRAHA
VAID 15.- EUROT!
TAVAHIND ALATES 28 EUROST

www.aiataht.ee / Facebook: Aiatäht
Aiatäht SAKU esindus
Tehnika 7, Saku
E-R 9 – 18 / L 10 – 13
saku@aiataht.ee
tel. 5324 4296
Pakkumine kehtib Aiatähe esindustes kuni 30.11.2017

MPlifestyle.ee

Ketecor 

*JUMESTUS
*SOENGUD
*KOSMEETIK
*MANIKÜÜR
*KOOLITUSED

AKNAKATTED JA MARKIISID

MERLE PALDROK tel. 53436238
www.mplifestyle.ee
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E-mail: Info@ketecor.ee
Tel: +372 56 252 055
www.ketecor.ee
TOOTMINE JA MÜÜK
Kiriku tee 6, Kohila

REKLAAM

SELVER on paljude eestimaalaste
lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 50 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 väga
tubli erinevas vanuses inimese.
Tänu neile saame olla parim eestimaine
kauplusekett, kus sisseostude tegemine
on meeldiv ning sujuv.

Ootame Saku Selverisse tööle

TEENINDAJAID
PUHASTUSTEENINDAJAT
Täpsema ülevaate käimasolevatest
konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja
saada oma CV eposti aadressile
personal@selver.ee, täida kohataotlus
ankeet kodulehel või kaupluse
infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

September 2017
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KALLUR.EE

50 12 123

TELLI
LIIV
NETIST
MULD
KILLUSTIK
KOORMAD 1-20 TONNI
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REKLAAM
340 Tallinna Ringtee

Eestis kasvatatud
ja kontrollitud kvaliteediga

püsililled

püsilillede puukool on avatud
igal Laupäeval 10-16
Kuusiku talu, Tagadi küla,
75517, Saku vald, Harju mk
info@mlaed.ee
www.mlaed.ee
@mlaed.ee

Viljandi mnt

Saku Õlletehas AS

342

241
240
152

ML Aed OÜ

154

153

Vembu-Tembumaa

+372 52 79 249
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VABA AEG

Algab Saku-Kiili mälumäng
Nagu varasematel aastatel, toimub kilvaturniir oktoobrist aprillini. Sellel aastal väikese muudatusega:
mängud toimuvad iga kuu kolmandal esmaspäeval
kell 19 vaheldumisi Saku Valla Majas II kr saalis ja
Kiili Gümnaasiumi sööklas. Mäng koosneb seitsmest voorust. Igas voorus küsitakse 30 erinevate
valdkondade küsimust, mis antakse lauda 5 kaupa.
Vastamisaeg igale plokile on 7 minutit.
Mälumängu ootame osalema vabalt moodustunud võistkondi Saku ja Kiili valla asutustest, küladest, sõpruskondadest jne. Võitja selgub viimases
voorus. Parimaid autasustatakse. Mängu juhivad kilbarid Allar Viivik ja Mart Vellama.
I voor toimub 16. oktoobril Sakus, registreeri: maria.mand@sakuvald.ee

Maleülesanne

Ristsõna
Augustikuu ristsõna õigesti vastanute
seast võitis loosi tahtel auhinna – valla
logoga kruusi – Toomas Mälberg. Auhinna
saab kätte tööpäevadel vallavalitsuse
kantseleist Teaduse 1 (II krs).

Augustikuu ristsõna õige vastus: Meie teeme teile MÕNUSA KOOSOLEMISE
Vastused saata 16. oktoobriks e-posti aadressile ristsona@sakuvald.ee.
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Valge alustab ja matistab kahe käiguga.
Vastused saata 9. oktoobriks sõnumiga maleringi
treeneri Rainer Selge telefonile 5605 7324. Vastusele
lisada oma ees- ja perekonnanimi.
Eelmise ülesande vastused:
1. RF4! G:F 2. GF++

Ristsõna koostas Viljar Kimmel

VABA AEG

Kuhu minna
29.09 kell 19 Kiisa vabaajakeskuses
etendus “Toatüdrukud”. Vt lk 25
5.10 kell 19 „Viimased reliikviad“ –
ooperisolistid esitavad georg Otsa laule
Saku Valla Majas. Vt lk 27

15.10 kell 12 etendus „Karjapoiss on
kuningas“ lastele Saku Valla Majas. Vt
lk 25

20.10 kell 19 Rahvabändi tantsuõhtu
Saku Valla Majas. Vt lk 25

16.10 Täiskasvanud õppija nädal Saku
huvikeskuses. Vt lk 32

16.10 kell 19 algab Saku-Kiili mälümänguturniir. Esimene voor toimub
Saku vallamajas. Vt lk 30

20.10 kell 19 Kiisa Vabaajakeskuses
Henrik Normanni uskumatud seiklused
New Yorgis. Vt lk 27

26.10 kell 15 KI-KU-TA-RO pensionäride ühenduse sügispidu Kiisa Vabaajakeskuses

7.10 kell 10 Saku 100 Aasta metsa istutamine Sakus Männituka 32. Vt lk 15
7.10 kell 19 Maakivipargi avamine Kiisa
Vabaajakeskuse taga. Vt lk 32
8.10 kell 11 Metsanurme sügismatk,
mille lõpetab saunaskäik indiaanlaste
moodi higitelgis
14.10 kell 20 Jarek Kasar vs Chalice,
hooaja avakohtumine Laagri City Kontserdimajas Pärnu mnt 541

Ootame Teid Saku mõisa!
Saku mõisa restoran Von Sackenmeck
on avatud N–L 15:00–21:00.
P–K oleme avatud ette broneerimisel.
Lõunasööki serveerime tööpäeviti 11:30–14:00.
Juubelitammede tee 4
75501 Saku, Harjumaa
Tel +372 5919 1335

Lisainfo ja broneerimine:
info@sakumois.ee
www.sakumois.ee

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria P armas , Inna Mikli

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

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

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e -post ss@sakuvald.ee
TASUTA
Trükk: OÜ Rebellis
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KROONIKA

ISSN 2382-6789

Palju õnne

Saku Vallavalitsuses augustis
2017 registreeritud Saku
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ALEKS ROSTIN
STEFAN KISTNER
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ELERI VALDMANN
BRIGITTE PÕLDSAAR
KRISTO KOPTELKOV
RICO VILBA
LISANDRA VILBA
JAAN PUUSAAG
HELISA KIKAS
ROBEN KERBO
RENNO VIISMA
KETHI PÄHKEL
SANDRA MÄGI
Saku Vallavalitsuses augustis
2017 registreeritud Saku

elanike surmad
TIIT HEINLOO
MOONIKA KING
LEIDA PAALBERG

MTÜ KODUKOHT KIISA
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1 0 0 M A A K I V I PA R G I AVA M I N E
OLE T E VÄG A OODAT UD 7.OK TOOBR IL

E V 10 0 S Ü N N I PÄ E VA L E

PÜHENDATUD

KINGITUSE, 100 MA AKIVI PARGI AVAMISELE.

Peame maha vabiirigile väärilise
sünnipäevapeo!
Kohtume kell 19.00
Kiisa Vabaajakeskuse taga.
Pidu jätkub saalis hea muusika,
kohvi ja koogiga!

KURTNA TEE 8, KIISA
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Täiskasvanud õppija nädal
16. - 20. oktoober 2017
SAKU HUVIKESKUSES

Esmaspäeval, 16. oktoobril

PATSIPUNUMISEKURSUS kl 18.30, III kr saal
HISPAANIA KEEL avatud tund kl 18, ruum 320
BRIDŽIKLUBI tutvustav tund kl 19 , 303
FOTO ABC kursuse avatud tund kl 19, ruum 301
KLAASIKUNSTRING avatud tund kl 18

Teisipäeval, 17. oktoobril

LADINATANTS ALGAJATELE kl18.30, III kr saal
PORTSELANIMAALIRING kl 17, ruum 321
VILTIMISKURSUS ALGAJATELE kl 18
KLAASIST EHETE TÖÖTUBA kl 19

Kolmapäeval, 18. oktoobril

KÕHUTANTS avatud tund kl 19, III kr saal
INGLISE KEEL tutvustav tund kl 18, ruum 320
ÕPITUBA „ISA SÄRGIST TÜTRELE KLEIT“ kl 19, ruum 303
ARVUTIKASUTAMISE ALGÕPETUS EAKATELE kl 16.30, 301

Neljapäeval, 19. oktoobril

HÄÄLEMÄNGUD kl 18 Aita Vaher, III kr saal
MEISTERDAME EHETEKARBI kl 19, 303
ROBOOTIKAKLUBI AVATUD TUND kl 18, 301
LINEDANCE tutvustav tund, kl 19.30 III kr saal

Reedel, 20. oktoobril

TANTSUÕHTU ANSAMBLIGA MEELIS BÄND
lisainfo ja info hindade kohta: www.sakuhuvikeskus.ee
tel 6712403, 53016480

