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Avaras valgusküllases bussisalongis on istekohti 43. Fotod: Virko Kolks

Uued Iveco bussid veavad reisijaid ka Sakusuunalistel maakonnaliinidel nr 117 ja 117a.
 Piletiostul saab kasutada ühiskaarti.

Uued bussid liinil, uued rongid tulekul!
Sakus sõidavad moodsad
kütusesäästlikud bussid
31. jaanuaril korraldas Harju
Maavalitsus Harjumaa maakonnaliinidel sõitma hakkavate uute
busside esitluse. Bussid on soetatud Eesti riigi ja Hispaania
Kuningriigi vahelise lubatud
heitkoguse ühikutega kauplemise kokkulepe alusel. Esialgse lepingu kohaselt soetati 110 bussi,
millest 10 teenindavad Tallinna
linnaliine, 42 Ida-Virumaa maakonnaliine ja 58 hakkavad teenindama Harjumaa maakonnaliine. Lisaks sõlmiti täiendav
kokkulepe 13 maagaasil sõitva
bussi soetamiseks, mis saabuvad Narva ja Pärnu linnaliinidele. Harjumaa bussid anti üle
maakonnaliinidel avaliku teenindamise lepingute alusel tegutsevatele vedajatele, 18 bussi
sai ka meie kohalik ettevõte AS
Samat. Saku suunal teenindavad
uued bussid liine nr 117 ja 117a.
Tegemist on 12-meetriste
IVECO IRISBUS Crossway
F2B bussidega, milles on 43 iste- ja 36 seisukohta. Bussid on
varustatud 35 kW võimsusega
Thermoking kliimaseadmega,
mis hoiab sisetemperatuuri seadistatud tasemel nii suvel kui
talvel. Lisaks aitab talvetingimustes soojust toota 30 kW
võimsusega lisakütteseade. Ratastooli ja lapsevankriga reisijate jaoks on bussi keskmisele
uksele paigaldatud invatõstuk.

Busside mootorid vastavad rangetele EEV saastestandarditele
ja on kütusesäästlikud.
Jääb loota, et uued bussid on
hea peremehe käe all ka vastupidavad. Tootja on andnud bussidele 550 tuhande kilomeetrise
läbisõidupiiranguga 5-aastase
üldgarantii ning 9-aastase korrosiooni- ja deformatsioonivastase keregarantii.
VIRKO KOLKS

Eesti rongireisijal varsti
Šveitsi mugavused
18 tuliuut elektri- ja 20 diiselrongi vahetavad juba tuleva aasta suveks välja kogu vana lähirongipargi Eestis. Ka Saku valda
hakkavad läbima kiired, ilusad,
mugavad, energiasäästlikud ja
ülimalt kaasaegsed Stadler
FLIRT reisirongid. Rongid soetas AS Elektriraudtee, riigile
kuuluv ettevõte asub üle-eestilist reisirongiliiklust teenindama
ning Pääsküla depoos ka rongidele remonti ja hooldust tegema.
Moodsad sõiduvahendid toodab
Eesti jaoks Šveitsi firma Stadler
Bussnang AG, nii välimuse kui
tehniliste omaduste poolest on
elektri- ja diiselrongid sarnased.
Uued rongid on oluliselt kergemad, tarbides umbes 15% vähem elektrit ja 10% vähem diiselkütust. Elektrirongide maksumus on ligi 80 miljonit eurot,
millest 85% rahastab Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond.

Vaguni teevad reisijasõbralikuks avarus, vaheuste puudumine, pehmed
istmed, nägus viimistlus, kliimaseadmed ja elektroonilised infotablood.

Ruumikas tualetis on arvestatud ka Multifunktsionaalse ala asukoha
liikumispuudega inimeste ja titade- rongis tunneb ära suurest kleebisest
ja kahest avamisnupust vaguniustel.
ga sõitjate vajadustega. Fotod:
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ELEKTRIRAUDTEE
UUS RONGIPARK
kuus 4-vagunilist ja
kaksteist 3-vagunilist
elektrirongi;
kuus 2-vagunilist, kuus 4vagunilist ning kaheksa 3vagunilist diiselrongi.
Uute diiselrongide väärtus on 96
miljonit eurot ning Elektriraudtee võtab need kapitalirendile.
Esimesed neli rongi on kohal
ja katsesõidud alanud. Millal ja
missugused uued võimalused
tekkivad Saku valla elanikele
rongisõitude tegemiseks, käis
Pääsküla depoos Elektriraudtee
müügi- ja kommunikatsioonijuhti Norbert Kaarestet usutlemas vallavalitsuse majandusteenistuse juht Virko Kolks.
Depoos avanes võimalus ka
oranži voolujoonelist iludust nii
seest- kui väljastpoolt imetleda.
Sisenedes torkas uue rongi
esimese omapärana silma vagunite ustevaba ühendatus üheks
suureks avatud reisijatesalongiks - reisijal ei tule enam läbi
uste ega tamburite turnida. Vagunid on avarad, valgusküllased
ja kvaliteetse viimistlusega. Põhiliselt 3 + 2 paigutusega kõrge
selja- ja peatoega istmed on nägusa kattega, pehmed ja mugavad. Laudade juures asuvad toiteallikad arvutikasutajatele,
kogu rongi katab WiFi ühendus.
Teavet saab reisija elektrooniliste infotabloode ja sisetelerite
vahendusel. Diiselrongidesse
on loodud ka suuremate mugavustega esimese klassi ala. Rongi tualett on vaakuum-tüüpi nagu lennukites, arvestatud on liikumispuuetega inimeste vajadustega. Rinnalastega sõitjad
saavad tualetis kasutada allatõmmatavat mähkimislauda.
Rongides on olemas täisautomaatsed kliimaseadmed. Talvise õhu tungimise salongi hoiavad ära sissepääsualas olevad
klaasist vaheseinad ja soojakardinad uste kõrval. Rongi peatudes jäävad vaguniuksed suletuks, reisija saab ukse avada nupule vajutades.
Laiad uksed ning rongi põhja
ja perrooni ühesugune kõrgus
teevad vagunisse pääsemise mugavaks. Reisija jaoks väga olu-

liseks muutub „multifunktsionaalse ala“ nimetust kandev rongiosa, milleks on alati Tallinna
poolt lugedes kolmas vagun.
Ooteplatvormil seistes tunneb
selle ära suurest ratastooli-kleebisest ning kahest avamisnupust
(roheline ja sinine) rongiustel.
Ala sisaldavas vagunis on rattahoidjad, kohad ratastooliga reisijatele ja lapsevankritele ning
WC. Selle vaguni uksed avanevad ka lühikeste ooteplatvormide ääres. Multifunktsionaalse
alaga vagun on ainus, kuhu saab
siseneda ratastooli või lapsevankriga ning selle seejärel kinnitada. Ühtlasi on see ainus vagun, kuhu tohib siseneda jalgratta ja puuris või suukorvistatud
lemmikloomaga.
Uued rongid hakkavad sõitma olemasoleval rööbasteel kiirusega kuni 120 km/h. Õhkvedrustus muudab FLIRTid suhteliselt vibratsioonivabaks ning
seetõttu hulga vaiksemaks meie
raudteel praegu liikuvatest rongidest. Automaatsed ühendussõlmed vedurite esiotsas võimaldavad kuni neli rongi üheks
pikaks koosseisuks ühendada.
Liidetud rongikoosseisudega
saab paindlikult lahendada tipptundide või hooajalisi vajadusi.
Vandaale peaks talitsema kogu
rongi kattev videovalve ja
turvalahendused lõppjaamades.
Esimene võimalus uue elektrirongiga reisida tekib juunikuu
lõpus, uued diiselrongid alustavad praeguste plaanide kohaselt
reisijatevedu aga 1. jaanuarist
2014. Norbert Kaareste sõnul
jäävad üleminekuperioodil paari erandiga samaks nii väljumisajad sõiduplaanides kui piletite
hinnad. Küll aga lühenevad mõnevõrra sõiduajad. Sõidu eest
tasumine toimub rongis jätkuvalt sularahas, pangakaardimaksega või kasutades Elektriraudtee oma elektroonilist sõidukaarti, kuhu saab raha laadida. Müüakse ka 30 päeva ühispileteid, mida saab kasutada lisaks Tallinna ühissõidukites.
Harjumaal on üle võetud maakonnaliinide hinnatsoonid, mis
laienevad ka Rapla suuna rongiliinidele. Norbert Kaareste rääkis, et võimalusel püüab rongifirma leida sõiduplaanis ühisosi
bussiliinidega, et inimesed
saaksid loogiliselt liikuda. Nii,
et kui reisija tuleb näiteks Kiisa

Volikogu otsustas
välja anda ühe kuldja ühe hõbemärgi
KAIRI KALLASTE
Vallavolikogu 24. jaanuari istungist võtsid osa Marianne
Rande, Vaike Pähn, Tiit Vahenõmm, Mart Siimann, Tanel
Ots, Kaur Lohk, Marko Tali,
Tiiu Rõuk, Vladimir Teder,
Marti Rehemaa ja Aare Järvelaid, puudusid Merike Sisask, Leo Jürgenson, Viive
Rosenberg, Ülle-Triin Enden,
Sirje Peterson ja Lemmi Oro.
Istungit juhatas volikogu esimees Marianne Rande, päevakorras oli 9 küsimust.
Vallavolikogu võttis 19.04.
2012 vastu otsuse „Aktsiaseltsi
Saku Maja põhikirja muutmine
ja aktsiakapitali suurendamine“. AS Saku Maja informeeris
14.12.2012 vallavanemat Harju
Maakohtu registriosakonna otsusest jätta rahuldamata 23.10.
2012 elektrooniline kandeavaldus AS Saku Maja aktsiakapitali
suurendamise kohta, kuna Saku
Maja esitas kandeavalduse
kolm päeva pärast seadusega ette nähtud tähtaega (6 kuud). Selleks, et Harju Maakohtu registriosakond vormistaks AS Saku
Maja aktsiakapitali suurendamise, oli vajalik üle kinnitada, et
vallavolikogu jääb oma otsuse
juurde.
Vallavalitsuse finantsteenistuse ökonomist Kulla Pahapill
edastas informatsiooni sihtotstarbeliste vahendite kasutami-

sest.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla 2013. aasta eelarve.
Võeti vastu detailplaneering
Kiisa alevikus Männimetsa tn 3.
Detailplaneeringu ülesanne on
kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks Planeeringuala suurusega ca 4870 m2 jääb
osaliselt Soo oja ehituskeeluvööndisse.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Jälgimäe külas asuv
riigimaantee nimetusega 11 Tallinna ringtee, Karjavärava tee,
Murimäe tee ja Kadakamarja tänava vaheline maa-ala, kus asub
Saku vallale kuuluv puurkaev
ning Balteco kinnistu juurdepääsutee; katastriüksuste
Soomre ja Oskari vaheline maaala - tegemist on 1940. aasta
16.06 seisuga kohaliku omavalitsusüksuse omandis olnud
maaga; Saku alevikus Nurme
tänava ja Oja tänava vahelise
maa-ala detailplaneeringu järgne krunt nr 1, mis on puurkaevpumpla teenindusmaa.
Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete
eest otsustati anda kuldmärk
ühele ja väljapaistvate teenete
eest hõbemärk ühele isikule.
Vallavanem Kuno Rooba andis ülevaate haldusreformi teemalisest arutelust Harjumaa
Omavalitsuste Liidu seminaril.

jaamas maha, peaks ta kohe saama edasi viiva bussi peale. Tänu
mugavatele, kiiretele ja säästlikele rongidele on Elektriraudteel plaanis tõsta veomahtu, et
rohkem inimesi teeks igapäevaste sõitude osas valiku rongi
kasuks. Nii on järgmises etapis
kavandatud näiteks Rapla lõigu
mõlemal suunal rongide väljumine iga tunni tagant.
Öeldud on, et Eesti rongipark
muutub üheks Euroopa moodsaimaks, sest riigis vahetatakse
korraga välja kõik vanad 1970.80. aastatest pärit reisirongid.

Arvukam rongipark võimaldab
edaspidi sõita suurema liiklustihedusega ning rohkematel liinidel kui täna. Jäägem siis ootama
juunikuud, kui saame ka Saku
vallas vilksamisi imetleda katsesõite tegevaid Elektriraudtee
oranže FLIRTe, ning muidugi
uue aasta 1. jaanuarit, mil meil
enestel avaneb võimalus Männiku, Saku, Kasemetsa, Kiisa
või Roobuka raudteejaama perroonilt astuda pilkupüüdvasse
moodsasse diiselrongi ja proovida Euroopa parimat taset.
INGRID PÕDER
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
29. jaanuari istungi päevakorras oli 10 punkti
1 puudega isikule otsustati
seada hooldus.
Algatati MTÜ Hageri Hooldekodu teenusel viibiva seadusjärgsete ülalpidajateta raske
puudega isiku üle eestkoste
seadmise menetlus.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks Kasemetsa
külas Aprilli tee, Purje tee ja
Väikemetsa tee kinnistutel.
Anti nõusolek vee erikasutuseks Juuliku külas Kuu tee, Kuu
põigu, Taevakaare tänava, Eha
tee, Eha põigu, Paju tee, Paju
põigu, Tähe tee, Tähe põigu,
Kase tee ja Nurme tänav 62
maaüksustel elanike varustamiseks olmeveega kambriumvendi (Cm-V) kihistu 220 m
sügavusest puurkaevust katastrinumbriga 16141.
Väljastati 4 kasutusluba: Paju
tee 5 elektriliitumiseks rajatud
kaabelliinile Juuliku külas Paju
tee ja Tähe tee kinnistutel; Paju
tee 7 elektriliitumiseks rajatud
kaabelliinile Juuliku külas Tähe
tee kinnistul; Pähklisalu ja
Pähklipesa kinnistute kanalisatsioonitorustikule Üksnurme külas Vana-Parma kinnistul ning
Saku alevikus Viimsi metskond
26 ja Pähklimäe tee kinnistul;
Pähklisalu ja Pähklipesa kinnistute veevarustuseks rajatud veetorustikule Saku alevikus Viimsi metskond 26 ja Üksnurme
külas Vana-Parma kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest va-

bastati 8 jäätmevaldajat.
Reklaamtreiler OÜ-le anti
õigus paigaldada 3,8 m2 suuruse
pindalaga reklaamtreiler arvates
25.01.-01.02.2013 Saku alevikus Jõeääre kinnistul asuva
parkla territooriumile.
5. veebruari istungi päevakorras oli 15 punkti
FIE-le Jevgeni Karasevitšile
väljastati müügipilet 01.0501.08.2013 Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse suusa- ja uisulaenutuse
lahtiolekuajad: T-R kell 18-21;
L-P kell 11-16; E suletud.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse suusahoolduse hinnad
(sisaldavad käibemaksu). Suusatalla puhastamine tahkest pidamismäärdest 3 eurot, kliistrist
5 eurot; suusatalla katmine libisemismäärdega (2 kihti) tavalise parafiiniga 4 eurot, madalfloori parafiiniga 6 eurot; suusatalla katmine pidamismäärdega
(3-4 kihti) tavalise tahke määrdega 3 eurot, madalfloori tahke
määrde või kliistriga 5 eurot,
kõrgfloori tahke määrdega 10
eurot. Täisteenus: suusatalla puhastamine, katmine tavalise parafiini ja tavalise tahke pidamismäärdega 9 eurot; suusatalla puhastamine, katmine madalfloori
parafiini ja madalfloori tahke
pidamismäärde või -kliistriga
13 eurot; suusatalla puhastamine, katmine kõrgfloori parafiini
ja kõrgfloori tahke pidamismäärdega 25 eurot. Kehtestati
Saku Valla Spordikeskuse suusavarustuse laenutuse hinnad
(sisaldavad käibemaksu): õpilastele 1 euro (kuni 2 tundi);
täiskasvanutele 3 eurot (kuni 2
tundi); lisatund 1 euro. 

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Jaanuaris 2013 laekus Saku valla eelarvesse 603850 eurot üksikisiku tulumaksu. Kasv võrreldes 2012. aasta sama ajaga 9,7%.
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Finantsteenistus

Saku Vallavalitsus teatab
Saku Vallavalitsus teatab Kurtna paisjärvede korrastamise
eelprojekti keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi eelnõu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.
Kavandatava tegevuse eesmärkideks on veekeskkonna seisundi parandamine nii järvedes (puhastamine setetest jms) kui ka nendega seotud
vooluveekogudes (Koosi ja Võiba ojad ning Keila jõgi), järvede kallaste
heakorrastamine ning kooskõla saavutamine õiguskorraga.
KMH algatati Saku Vallavalitsuse 18.12.2012. a korraldusega nr 1084,
lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimis-süsteemi seaduse § 6 lg 1 p 21.
Saku Vallavalitsus (Teaduse 1, 75501 Saku alevik) on nii arendaja kui ka
otsustaja (kontaktisikuks Maire Laur, 671 2422, maire.laur@sakuvald.ee).
KMH teostajaks on Alkranel OÜ (Riia 15b, 51010 Tartu). KMH järelevalvajaks on Keskkonnaamet Harju-Järva-Rapla regioon (Viljandi mnt 16,
11216 Tallinn, 674 4800, harju@keskkonnaamet.ee).
KMH programmi avalik väljapanek toimub perioodil 18.02.201303.03.2013. KMH programmi eelnõu ja muude asjakohaste dokumentidega on võimalik tutvuda kogu avaliku väljapaneku jooksul alljärgnevates kohtades:
- Saku Vallavalitsuse kantseleis (tööaegadel) aadressil Teaduse 1, 75501
Saku alevik;
- Kurtna Kooli valvelauas aadressil Kurtna tee 50, 75518 Kurtna;
- Saku valla kodulehel aadressil www.sakuvald.ee;
- Alkranel OÜ kodulehel aadressil www.alkranel.ee
Keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu kohta saab esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 03.03.2013 aadressile
Teaduse 1, 75501 Saku alevik ja e-posti aadressile saku@sakuvald.ee ning
avalikul arutelul. KMH programmi avalik arutelu toimub 06.03.2013 kell
18.00 Kurtna Koolis (Kurtna tee 50, Kurtna).

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 22.01.2013. a korraldusega nr 54 kehtestati Saku vallas
Kiisa alevikus Metsavahi kinnistu osa detailplaneering. Planeeringu
ülesanne on kinnistu osa kaheks elamukrundiks jaotamine, hoonestusala
piiritlemine ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks.
Moodustatavatele kahele kinnistule on hoonestusalas lubatud ehitada
üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Planeering on vastavuses Saku
valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
6850 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 22.01.2013. a korraldusega nr 55 kehtestati Saku
vallas Saku alevikus Männi tee 8 detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kaheks krundiks jaotamine, hoonestusala piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevale uue üksikelamu ehitamiseks. Mõlemal moodustataval krundil võivad paikneda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet. Planeering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2900 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 5.02.2013. a korraldusega nr 83 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku vallas Saku alevikus Jaaniku tn 5 kinnistul
(katastritunnus: 71801:005:0143). Planeeringu koostamise ülesanne on
kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule auto varjualuse ehitamiseks. Planeering on
vastavuses Saku valla ning Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringutega.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1250 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Alates 18.02.2013. a kuni 03.03.2013. a on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Kiisa aleviku Männimetsa 3 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringutega. Planeeringuala jääb osaliselt Soo oja ehituskeeluvööndisse. Planeeringuala
suurus on ca 4870 m2.
Avaliku väljapaneku jooksul on teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine
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Saku Sõnumites ilmus 100.
Viljar Kimmeli koostatud ristsõna

Algatati detailplaneering ja
anti lähteseisukohad Saku alevikus Jaaniku tn 5 kinnistul. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused.
Väljastati 3 ehitusluba: aiamajade juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Roobuka
külas Põhjala tee 15 ja Üksnurme külas Krookuse tee 34 ning
pumpla rajamiseks Üksnurme
külas Tuisu kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Juuliku külas
Murumäe tee 15 ning tunnistati
kehtetuks Saku Vallavalitsuse
03.08.2004 väljastatud ehitusluba nr 976.
Väljastati 4 kasutusluba: üksikelamutele Rahula külas Kassikäpa kinnistul ja Saku alevikus Aiandi tn 1a; Koka I mü detailplaneeringuala elamute veevarustuseks rajatud külmaveetorustikule Tänassilma külas Koduääre ja Kodusalu tee, Kodusalu tee 9, Kodukaevu kinnistutel;
juurdepääsuteele Koduääre tee
ja Kodusalu tee kinnistutel.
Nõustuti Ragn-Sells AS-ile
jäätmeloa väljastamisega vastavalt esitatud taotlusele.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht Männiku krossirada, Männiku küla)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisu on 10 kV maakaabelliini ehitamine ja majandamine.
Jälgimäe külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksusele määrati kohaaadressideks Harjumaa, Saku
vald, Jälgimäe küla, Murimäe
ning Harjumaa, Saku vald, Jälgimäe küla, Ohaka; Saku alevikus asuva Salu GÜ katastriüksuse 71801:011:0056 uueks
koha-aadressiks määrati Harjumaa, Saku vald, Saku alevik,
Ülase tn 8a.
Tühistati Saku Vallavalitsuse
22.01.2013 korralduse „Korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemine” kaks punkti.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati 28 jäätmevaldajat.

INNA MIKLI

A

lates 2004. aastast on Saku Sõnumites olnud igal
kuul üks ristsõna, paljude lugejate lemmik. Koostanud
on need alguseaegadest alates
Viljar Kimmel Põllumajandusametist. Eelmises, 25. jaanuari
lehes ilmus 100. ristsõna. Uurisin sel puhul Viljar Kimmelilt,
kuidas ristsõnakoostamise töö
tegelikult käib.
Kuidas Sa ristsõnu tegema
hakkasid?
Algus oli nagu kõigil - suur ja
hasartne lahendamise periood.
Kõik ristsõnad, mis saada olid,
kirjutasin täis. Kaheksakümnendatel osalesin isegi mitmel
üle-eestilisel ristsõnade lahendamise võistlusel ja pääsesin finaali.
Mingil hetkel lahendamine
enam ei erutanud. Mõtlesin, et
miks mitte proovida ka ise ristsõnu koostada. Algul tegin niisama, pooleldi sahtlisse. Kuid
andsin ka tuttavatele lahendada.
Positiivne vastukaja ärgitas oma
töid julgemalt trükkimiseks
pakkuma ning minu rõõmuks
võeti need vastu ja avaldati. Nii
tekkis vilumus ja sellega koos
tõusis kindlasti ka mu töö kvaliteet. Kui elasin Jõgeval, koostasin umbes 10 aasta jooksul peaaegu igal nädalal temaatilist
ristsõna kohalikule maakonnalehele Vooremaa. See oli karm,
kuid samas materiaalselt ergutav ettevõtmine. Vahelduse mõttes hakkasin saatma oma töid
üle Eesti ilmuvatesse ristsõnaväljaannetesse. Seal vist märgati, et midagi minus on, ja tehti ettepanek pidevaks kaastööks.
Praegu koostangi regulaarselt
ristsõnu Ristiku gruppi kuuluvatesse ristsõnavihikutesse.
Võhikule tundub ristsõnade
koostamine väga keeruline.
Kuidas tegelikult on?
Võib tunduda, et see on
äärmiselt keeruline töö, kuid ise
ma nii ei arva. Minu jaoks oleks
palju raskem näiteks kaheleheküljelise artikli kirjutamine.

Viljar Kimmel koos Saku Sõnumites ilmunud 1., 50. ja 100. ristsõnaga. Foto:

Ristsõna koostamine koosneb kolmest osast. Algab see
pildi ja ideelahendi otsimisest ja
kasti paigutamisest ning n-ö
mustandristsõna valmistamisest. Siis tuleb ristsõnas olevatele sõnadele võimalikult head
vasteküsimused leida. Ning lõpuks see kõik arvutisse korralikuks lõpp-produktiks valmistada.
Kui palju ühe Saku Sõnumite ristsõnaga aega läheb?
Ühe Saku Sõnumite ristsõnaga (pilt ja Enda Vuurmanni
koostatud tekst on juba olemas toimetus) läheb aega 4-6 tundi.
Kuna proovin valla lehte võimalikult palju kohalikku temaatikat panna, juhtub mõnikord, et
ristsõna hakkab vastu punnima,
ei taha välja tulla. Siis tuleb see
suures osas koost lahti võtta ja
uuesti teha.
Üldiselt püüan teha keskmise
raskusega ristsõnu, kus kindlasti ka mõned keerulisemad küsimused. Lahendaja ei peaks kohkuma, sest teistpidi tuleb vastus
ikka välja. Siit see nimetus ristsõna - tulebki.
Sinu igapäevatöö on hoopis
teistsugune?
Töötan Põllumajandusametis

väetiste osakonnas. Meie ülesanne on riikliku järelevalve planeerimine ja teostamine Eestisse toodavate ja siin turustatavate
väetiste üle, et väetised oleks
registreeritud riiklikus väetiseregistris ning et müüdava väetise koostis oleks nõuetekohane.
Kas ristsõnade koostamine
on endiselt hobi või on sellest
saanud n-ö teine amet?
Tavaliselt teen ma ristsõnu
nädalavahetusel ja keskmiselt 2
tükki. Püüan seda tegevust hoida meeldiva hobina, mille eest
boonusena ka tasutakse. Tahan
ikka oma elu ka elada ja seetõttu
pole ma kõiki tööpakkumisi
vastu võtnud. Arvan, et ristsõnakoostajal peab olema alati tuluke silmas, tuimalt raha pärast seda ei teeks.
Kas jääb aega ka muudeks
hobideks?
Lapsepõlvest alates on mul
olnud spordipisik sees. Noorena
mängisin arvestataval tasemel
korvpalli, nüüd on lemmik tennisemäng. Moodustasime eelmisel aastal mõttekaaslastega
Saku Tenniseklubi, püüame
seda spordiala noorte hulgas
edendada ja huvilistele mänguvõimalusi pakkuda.
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Saku Gümnaasiumi paremad sportlased 2012
VÕISTKONNAD
Aasta võistkond - 2000. aastal sündinud poiste jalgpallimeeskond 2. koht Eesti MV-l D-1 liigas (151 p). Võistkonda kuulusid Otto Polding,
Marten Erik Johandi, Artti Tõrv, Raimond Eino, Marko Paumere, Ralf-Sander
Suvinõmm, Jan-Mark Sillat, Jon-Allar Velt, Kermo Mets, Karl Nurme, Mark
Anders Lepik, Marko Laas, Cardo Sikk, Ardi Bogdanov (151 punkti).
2. koht - kooli spordimälumängu „Bumerang” võistkond 6. koht vabariigis, 3. koht regioonis, 2. ja 3. koht maakonnas (127 p).
Võistkonda kuulusid 2012. aasta vilistlased Kert Aedla ja Simon Jorma
Aabrams ning Marthi Lepik ja Norman Madis 12. klassist (127 p).
3. koht - 10.-12. klassi noormeeste korvpallimeeskond - 3. koht Harju
koolinoorte MV-l (123 p). Võistkonda kuulusid Rasmus Lilleorg, Marthi Lepik,
Norman Madis, Hans Järvela, Oliver Kuldmäe (kõik 12.a klassist), Oliver
Villo, Fred Baranov, Reimo Loopere (kõik 10. klassist - 123 p).
4. koht - 10.-12. klassi noormeeste võrkpallimeeskond (55 p).
5. koht - kooli kergejõustikukoondis (23 p).
TÜDRUKUD
Aasta sportlane - Riin Uusna 12.b klassist, disco dance freestyle 4. koht World Cup-il 2012 Tšehhis (80 osalejat), 3. koht Taanis, 1.
koht Poolas, Eesti meister 2012 tänavatantsus (189 p).
2. koht - Susan Külm 10. klassist, laskesuusatamine - head tulemused
Eestis ja Soomes, omaealiste Eesti koondise kandidaat, 3. koht Eesti MV-l,
1. ja 2. koht Baltic Biathlon Games-il (118 p).
3. koht - Kristel Kopel 10. klassist, saalihoki - Eesti meister 2012 Saku
Fortuna naiskonna koosseisus (72 p).
4. koht - Marleen Valdmaa 11. klassist, kergejõustik - 1. koht kaugushüppes ja 3. koht 100 m jooksus Saku ja Saue koolide kergejõustiku ja
ujumise olümpiaadil (39 p).
5. koht - Anna Paula Kõrvas 8.a klassist, tänavatants - Eesti meister 2012
(36 p).
6. koht - Eva Maria Kõrvas 12.b klassist, tänavatants - Eesti meister 2012
(18 p).
7. koht - Lizette Tarlap 7.c klassist, suusatamine - 7. koht sprindis N-14
klassis Swedbanki võistlustel. Esindanud maakonnas kooli ujumises (5. koht)
ja kergejõustikus (4. koht). (14 p).
POISID
Aasta sportlane - Marthi Lepik 12.a klassist, motosport, korvpall,
spordimälumäng, võrkpall - 1. koht Euroopa Pitebike of Nations-il Team
Estonia koosseisus, 1.-3. kohad Eesti MV-l ja karikavõistlustel, Eesti parim
Mini klassis, 2. koht Sõmerpalu rahvusvahelisel krossil, 3. koht Harju
koolinoorte MV-l korvpallis, 2. koht võrkpallis, spordimälumängus
„Bumerang” 6. koht vabariigis, 3. koht regioonis, 3. koht maakonnas (657 p).
2. koht - Andro Halliko 11. klassist, motosport - Eesti meister Quad
Open klassis, Eesti parim quadi-sõitja (608 p).
3. koht - Marten Männi 5.a klassist, veemotosport (jetisõit) - 2. koht
Eesti ja Balti MV-l Ski Junior 8-12 klassis, 1. koht Tais jetisõidu karikavõistlustel Ski Junior 11-13 klassis, Eesti omaealiste parim jetisõitja (544 p).
4. koht - Claus Oliver Pajuri 11. klassist, motosport - 1. koht Euroopa
Pitebike of Nations-il Team Estonia koosseisus, Läti meister (438 p).
5. koht - Kaarel Käärid 8.c klassist, karate - Eesti MV-l kumite kuld,
kata kuld, Jõuluturniiril kumite pronks, kata kuld. Suvel 2012 osales Eesti
karate noortekoondises MM-il USA-s (418 p).
6. koht - Kenet Vuks 12.b klassist, jalgpall - Eesti U-19 koondise liige (390 p).
7. koht - Sören Kaldma 10. klassist, jalgpall - Eesti meister U-17 klassis
(337 p).
8. koht - Fred Anton 12.a klassist, motosport, kergejõustik, ujumine 2. koht kuulitõukes Saku ja Saue koolide spordiolümpiaadil (217 p).
9. koht - Mirkko Laanisto (2012 põhikooli lõpetanud), korvpall - Eesti
U-16 koondise kandidaat (203 p).
10. koht - Andres Aava (2012 vilistlane), saalihoki - hõbemedal Eesti
MV-l (194 p).
11. koht - Toomas Koost (2012 vilistlane), saalihoki - hõbemedal Eesti
MV-l (172 p).
12. koht - Taavi Rand (2012 põhikooli lõpetanud), kergejõustik - head
tulemused maakonnas (104 p).
13. koht - Kristen Sooman 12.b klassist, kergejõustik - head tulemused
maakonnas, 2. koht 100 m jooksus Saku ja Saue koolide spordiolümpiaadil
(96 p).
14. koht - Heigo Rebane 9.c klassist, motosport - hea tulemus Euroopas (77 p).
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Saku
Gümnaasiumis
valiti üheksandat
korda spordiaasta parimad
INGRID PÕDER

S

aku gümnaasiumi traditsioonilisel spordiaasta galal
28. jaanuaril tunnustati ja
autasustati kooli tublimaid
sportlasi. Ühtlasi kuulutati välja
2012. aasta parim spordipoiss ja
-tüdruk ning võistkond. Aasta
sportlase tiitli pälvisid Riin
Uusna ja Marthi Lepik, aasta
parimaks võistkonnaks tunnistati 2000. aastal sündinud poiste
jalgpallimeeskond. Kandidaate
sõelusid ja valiku tegid kooli
spordiajalooringi 81 liiget.
Riin Uusna pälvis austava tiitli teistkordselt - ka aastal 2010
valiti freestyle-tantsuga edukalt
tegelev neiu gümnaasiumi parimaks. 12.b klassis õppiv Riin
vallutas läinud aastal disco dance freestyle kategoorias kõrgeid
tippe - 4. koht World Cup-il
2012 Tšehhis 80 osaleja osavõtul, 3. koht Taanis, 1. koht Poolas, lisaks Eesti meistritiitli võit
tänavatantsus.
Aasta sportlaseks tunnistatud
Marthi Lepik on väga mitmekülgne - 12.a klassi noormees
tegeleb tulemusrikkalt motospordi, korv- ja võrkpalliga ning
lööb kaasa spordimälumängus.
Mullu tõusis Mini MX klassis
võistlev krossimees Team Estonia koosseisus pjedestaali kõrgeimale astmele Pitebike of Nations-il Itaalias, saavutas 1.-3.
kohad Eesti meistrivõistlustel ja
karikavõistlustel ja 2. koha Sõmerpalu rahvusvahelisel krossil. Harju koolinoorte meistrivõistluselt tuli 3. koht korvpallis
ja 2. koht võrkpallis, spordimälumängus „Bumerang” aga 6.
koht vabariigis, 3. koht regioonis ja 3. koht maakonnas.

Mulluste tulemuste põhjal
kooli parima võistkonna nimega
pärjatud jalgpallimeeskonda
kuulusid Otto Polding, Marten
Erik Johandi, Artti Tõrv, Raimond Eino, Marko Paumere,
Ralf-Sander Suvinõmm, JanMark Sillat, Jon-Allar Velt,
Kermo Mets, Karl Nurme,
Mark Anders Lepik, Marko
Laas, Cardo Sikk ja Ardi Bogdanov. Tublid vutipoisid võitlesid Eesti meistrivõistlustel D-1
liigas välja 2. koha.
Esile tõsteti kõiki silma
paistnud spordinoori, jagati
meeneid, diplomeid ja medaleid
- viimased olid küll šokolaadist!
Alad, millel tublid tulemused
saavutati, olid spordimälumäng, male, ujumine, kergejõustik, disco dance, tänavatants, võistlustants, karate, saalihoki, suusatamine, laskesuusatamine, purjetamine, jalgpall,
korvpall, võrkpall, motosport,
veemotosport ning võistlussarjas Saku Kolmik suusatamine,
jooks ja jalgrattakross. Omanikku vahetas ka aasta sportlase karikas - 2011. aasta parim sportlane Claus Oliver Pajuri andis
auhinna üle Marthi Lepikule. 6.
ja 8.-9. klassides läbi viidud
spordiviktoriini „Korvpall ja
spordivaria” edukamad said
kätte diplomid.
Spordiaasta gala nime kandev
pidulik austamisüritus toimus
Saku gümnaasiumis õpetaja
Kersti Vissovi korraldusel juba
9. korda. Vastuvõtule olid kutsutud kooli 150 paremat sportlast,
saalis viibisid gümnaasiumi
juhtkond ja Saku vallavanem.
Hea tavana palutakse galast osa
võtma ka külalisi nimekate
sporditippude hulgast.
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Päevakangelased, külalised ja korrraldajad: esireas (vasakult) Mark Anders Lepik, Marten Männi, Riin Uusna,
Marthi Lepik, Sören Kaldma, Kaarel Käärid; 2. reas Marleen Valdmaa, Taavi Rand, Andro Halliko, Rasmus
Lilleorg, Hans Järvela, Norman Madis, Kenet Vuks, Heigo Rebane; 3. reas õpetaja Kersti Vissov, gümnaasiumi
direktor Ulvi Läänemets, Mirkko Laanisto, vallavanem Kuno Rooba, Claus Oliver Pajuri, Kristen Sooman, Fred
Anton, korvpallikohtunik Aare Halliko. Fotod:

Seekordne kutsutu oli Eesti
üks paremaid korvpallikohtunikke Aare Halliko. FIBA rahvusvahelise kategooria vilemees
on ka EestiKorvpalliliidu kohtunike koolitusjuht. Üritusele
lisasid sära esinejad: meeleolukaid etnorütme pakkunud Saku
muusikakooli rahvamuusikaansambel Anneli Leima ja Laura
Linnaksi juhatusel ning mehise
viisiga üles astunud gümnaasiumi meesansambel ja üleva tänu Võimlas peetud korvpallimatši
vilemeheks oli külaline, FIBA
rahvusvahelise kategooria
korvpallikohtunik Aare Halliko.

lauluga “We are the Champions”
meeli liigutanud abiturient Priit
Kasemaa, keda klaveril saatis
õpetaja Inga Nurme.
Koolis valitseva spordivaimu
üle head meelt tundnud direktor
Ulvi Läänemets rõõmustas
oma sõnavõtus, et spordigalale
kogunev seltskond iga aastaga
suureneb. Sest, nagu ütleb kooli
moto - „Terves kehas terve
vaim”. Direktori sõnul üllatas
teda aasta sportlaseks valitud
Marthi Lepiku tiitlite ja kõrgete
kohtade rohkus. Jätkuvat indu
soovides palus ta spordinoortel
tänada oma vanemaid, kelle osa
laste edus on olnud märkimisväärne.
Vallavanem Kuno Rooba
kiitis õpilaste saavutusi spordis
ja tahet õppimise kõrval teha ka
rahvusvahelisel tasemel tulemusi, mille üle nii kool, vanemad kui vald võivad uhkust tunda. Ta kutsus noori mõtlema sellele, mis on järgmine etapp, kuhu pürgida, ja seadma uusi kõrgemaid eesmärke. Kuid spordis
alati ei võideta. Ja kuigi allajäämine võib tunduda hetkel ülekohtune, tuleb kaotusest õppida
ning edasi minna. „Spordis kogetud kaotus on hea õpetus kogu
eluks, kuidas raskustega toime
tulla,“ tõdes vallavanem.
Külaline, mullu detsembris
esimese eestlasena korvpalli
Euroliiga mängu vilistanud
Aare Halliko vastas õpilaste küsimustele. Sümpaatse ja sõbraliku 38aastase tippkohtuniku jutust selgus, et korvpallimänge
vilistama hakkas ta pooleldi juhuse tahtel juba 8.-9. klassis Tabasalu koolis. 

Spordiaasta galale oli palutud kooli 150 paremat sportlast. Pidulik sündmus gümnaasiumi aulas lõpetati ühiselt lauldud kooli lauluga.
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 Lk 6-7
Mõningase üllatusena tuli teadasaamine, et spordikohtunik
ise polegi regulaarselt korvpallitreeningutel käinud.
Esimese Eesti kohtunikuna
Euroliigas debüteerinud Aare
Hallikole tähendas see võimalus
ühe suure unistuse täitumist.
Ajaloolises mängus olid vastamisi Madridi Real ja Ljubljana
Olimpija. „Ülev tunne oli vilistada Euroopa tippklassi mängijate kohtumist temperamentse
mitmetuhandelise publiku silme all Madridis. Need on päevad, mille nimel tööd teha,” lausus 13 aastat rahvusvahelise kategooria korvpallikohtunikuna
tegutsenud Aare Halliko. Kokku on sama taseme vilemehi
Eestis 5. Halliko on osalenud
kohtunikuna Euroopa karikamängudel, EM-i poolfinaalides
ning kaks korda naiste EM-i finaalturniiril.
Tööd pallikohtunikuna välismaal pidas ta natuke lihtsamaks, kui kodusel areenil õigusemõistmist: väikeses Eestis tulevad paratamatult mängu tutvuse ja suhtluse tasemel küsimused. Spordikohtuniku argipäevast rääkides jäi muuhulgas
kõrva lennusõitude rohkus mõnikord ühe päeva jooksul
maailma ühest äärest teise. Saku
õpilastele soovis tippu tõusnud
korvpallikohtunik, et nad spordis võimalikult kaugele jõuaksid.
Spordipidu jätkus keskpäeval
võimlas toimunud korvpallikohtumisega, kus vilemehena
oli tegev nimekas külaline.
Kooli noormeestest kokku pandud meeskondade ridu täiendasid põhikooli aasta-paari eest
lõpetanud pallurid. Ka lauakohtunikuna tegev olnud korvpallihuviline Mihkel Mereküla on
lõpetanud Sakus põhikooli.
Eesti parima kohtuniku täpse
vilepartii saatel peetud mängu
lõppedes näitas tablooseis
numbreid 39 : 48. Pallimatši
vaheaegu ilmestasid diskotantsukavad - esinesid aasta sportlane Riin Uusna ja tema käe all
koolis treeniva rühma tüdrukud.
Meeldivalt kulgenud spordirahva tunnustamisüritus pani
ootama järgmist, järjekorras juba 10. spordiaasta galat gümnaasiumis.

Poolsada pidulist tähistas noortekeskuse sünnipäeva vahva diskoga Kiisa rahvamajas. Foto: Mikk Pärast

Noortekeskus sai 8aastaseks
ITA PUUSEPP
17. jaanuaril sai Saku Valla
Noortekeskus kaheksa-aastaseks ning seda sündmust tähistati järgmisel päeval Kiisa Rahvamajas diskoga.
Kohal oli ligikaudu poolsada
pidulist. Õhtu jooksul sai nii
noorsootöötajate tantsukavale,
kaasa elada, tantsuvõistlusest
osa võtta kui ka sünnipäevatorti süüa. Ürituse lõpuks olid
kõigil jalad tantsimisest valusad, kuid meel igati rõõmus noortekeskuse sünnipäeva oli
vääriliselt tähistatud!

Järgnevalt diskol osalenud
noorte arvamusi.
Märt Liiv (19): “Kõik oli
diskol väga tore, eriti meeldis
aga noorsootöötajate etteaste.
Väga lahe oli! Kahju ainult, et
DJ minu soovilugu ei mänginud. Kindlasti võiks selliseid pidusid rohkem olla!"
Siim Liiv (23): “Diskol meeldis mulle kõige rohkem sõbralik
seltskond ja noorsootöötajate
esinemine. Järgmisel korral
võiks veidi ka kantrimuusikat
mängida. Sooviks ka rohkem
esinejaid näha.Selliseid diskosid võiks olla lausa mitu korda

aastas!”
Anette Hansson (11): “Noorsootöötajate tants oli disko kõige ägedam osa, muidu oli aga ka
igati tore! Järgmisel korral
võiks aga kohe alguses rohkem
tegevusi olla - et pidu käima
tõmmata. Tahaks, et diskod toimuksid meil tihemini!”
LiamWatson (22): “Väga
tore oli näha kõiki noori koos ja
end hästi tundmas. Selliseid
pidusid võiks olla näiteks korra
kahe kuu tagant - mitte liiga
tihti, aga kindlasti tihemini, kui
siiani on olnud. Disko õnnestus
igati!”

UUT SAKU HUVIKESKUSES!

Ootame huvilisi plokkflöödiringi!
Eelnev pillimänguoskus pole vajalik.
Erinevad vanuserühmad.
Tunnid teisipäeviti ja reedeti.

Juhendaja Maria Mänd,
tel 528 6017
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Millest küll
näeb und
lumelinna
lõvi?
LILLI RAAVA

K

ui 25. jaanuaril anti kogu
maailmale teada, et algab Veneetsia karneval,
oli Nõlvaku lasteaia uusaastakarneval juba peetud. Maailmale me oma üritusest küll teada ei
andnud, kuid kogu maja direktorist lasteni ja lapsevanemateni
oli karnevali ettevalmistamisel
rõõmsalt elevil ning ametis: kes
kirjutas stsenaariumi, kes õmbles kostüüme, kes joonistas plakateid. Loomulikult harjutasime koos laule ja tantse. Karneval „Lumelinna lõvi unenägu“
peeti 22. jaanuari hommikul.
Kõik õpetajad kehastusid ümber: kes konnaks, kes jäneseks,
karuks, sebraks või koeraks.
Muidugi kandsid põnevaid kostüüme ka lapsed (suur tänu kõigile lapsevanematele, kes vaeva
nägid!). Poiste seas olid eriti popid ämblikmehed, ühest rühmast tuli kohale koguni kolm
Spidermani. Suur hulk tüdrukuid langetas valiku printsessi
rõivaste kasuks: leidus lihtsalt
kauneid kuningatütreid, aga ka
Lumivalgukesi ja Tuhkatriinusid... Ning loomulikult hullas
peol mitu lõvipoissi ja jänesetüdrukut ning Pipit, lendlesid
õhulised liblikad, lumehelbed ja
haldjad ega puudunud ka kurjad
nõiad...
Jah, aga miks ikkagi lumelinna lõvi unenägu? Kui kõik olid
saali kogunenud, võlusid karnevalitegelased oma kätega välja
lumesaju, millest tekkisid suured lumehanged. Ning kui sebra, koer ja jänes (õpetajatest
peojuhid) arutlesid, mida kogu
selle lumega ette võtta, jõuti järeldusele, et võiks ehitada lumelinna. Lasteaia saalis käib ehitamine mõistagi mitte labida, vaid
lauluga.

Nõlvaku
lasteaia
esimene
karneval
algas
lumesaju
võlumisega peosaali.

Kuidas äratada magavat lõvi? Muidugi sõnadega “Waka-waka, ärka” ja Aafrika trummide põrinaga!
Fotod: Kadri Uustalu

Keerukuju mäng muutis kõik
saalis viibijad lumekujudeks
ning tiivulised ükssarvikud oma
võlurätikutega nõidusid kujud
elavaks. Tegelasterohke, sagiv
ja särav lumelinn oligi valmis.
Kuid ükssarvikute võlurätid polnud suutnud unest äratada lõvi,
kes magas keset saali! Kuna loomade kuningas magas, otsustasid sebra ja koer pidu pidada.
Kõlas The Tokensi „Lion
sleeps tonight“ ning sebra juhendamisel tantsis kogu lumelinna seltskond. Humoorikas
laul ning jõukohased tantsusammud haarasid kõiki kaasa. Lumelinnas käis pidu täie hooga!

Jah, aga... aga lõvi magas ikka
veel... Pärast pikki kõhklusi
ning argliku sebra julgustamist
otsustati ka lõvi äratada. Kuidas
äratatakse lõvi? Aga loomulikult Aafrika trummi ning rütmilise lausumise “Waka-waka ärka!“ saatel. Ulja jänese eestvedamisel kasvas Aafrika trummipõrinast välja muusika „It´s time for Africa“. Metsiku tantsu
saatel, milles kõik osalesid, ärkas lõpuks ka lõvi, kes osutus
tõepoolest sõbralikuks ja vahvalt sportlikuks loomaks ning
hakkas oma unenägu jutustama.
No mida küll üks lumelinna
lõvi unes näeb? Meie lõvi nägi

unes koeri ja kasse, kurje kukkesid ja vallatuid ahvipärdikuid,
valgeid jäneseid ja kappavaid
hobuseid... Sellest kõigest laulsid lõvile ka lapsed. Koos vihuti
džungli umpa-umpat ja tehti kukepoksi... Ainult vahetevahel
lõvi unustas end ja kippus möirgama. Aga mis lõvi see on, kes
vagusi püsib ja valitseja häält ei
tee...
Vahvat trallimist, rõõmu kostüümidest, laulust, tantsust ja
mängust jagus kõigile lastele ja
õpetajatele. Nõlvaku Lasteaia
esimene karneval (oleme ju
noor lasteaed!) oli unenäoliselt
fantaasiaküllane ja lõbus.
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Kurtna noorte
kotkaste ja
kodutütarde
ringi liikmed
päästsid inimese

8. veebruar 2013

PIRET RINGVEE
Kurtna noorte kotkaste ja
kodutütarde rühmajuht

K

urtna koolis tegutseb juba kolmandat aastat
noorte kotkaste ja kodutütarde huvialaring. Õpitakse
kõike, mis võiks osalevatest
noortest teha paremad inimesed. Parandatakse matkaoskusi,
kasvatatakse isamaalisust, õpitakse süüa tegema ja esmaabi
andma.
28. jaanuaril 2013 umbes kell
19.30 olid Kurtna kodutütred
Merilin Kurn, Mirell Ojassalu ja noorkotkas Karl Martin
Miliste autoga, mida juhtis Rainer Tok, teel Aespasse. Kiisa sidejaoskonnast mööda sõites nägid nad maas inimest. Nad pea-

Kurtna kooli noorte kotkaste ja
kodutütarde huvialaringi töös
kaasa löövad (vasakult) Mirell
Ojassalu, Karl Martin Miliste ja
Merilin Kurn tegutsesid hättasattunud inimest päästes väga
oskuslikult.
Foto: Jürgen Tina

tasid auto, et minna vaatama,
kas see inimene vajab abi. Selgus, et lamaja oli umbes 60aastane meesterahvas, kellel olid
kõik šoki tunnused. Kannatanu
ei saanud rääkida. Koheselt helistasid noored kiirabisse, kontrollisid, ega tal ei ole verejookse
ega muid suuremaid vigastusi.
Kuna meesterahvas ei saanud
ühelegi küsimusele vastata,
seadsid abistajad ta stabiilsesse
külgasendisse. Noored võtsid
joped seljast ja panid kannatanule nii alla kui ka peale - et tal
soe oleks. Nad rahustasid haiget
ja rääkisid temaga, kuni saabus
kiirabi, kes meesterahva endaga
kaasa viis.
Olen nende noorte üle väga
uhke. Näen, et kõik, mida olen
neile õpetanud, on kuhjaga ära
tasunud. Ja ise olid nad ka väga
õnnelikud, et said millegi väga
suurega hakkama. Nad päästsid
selle mehe elu!
Sellistest juhtumitest kuuldes
on südames tohutult hea tunne.
Kõik inimesed, kes tegelevad
eluks vajalike oskuste õpetamisega, teevad väga õiget asja. Kui
me saame nii maailma paremaks muuta, siis see ongi meile
tasu töö eest.
Aitäh, Merilin, Mirell ja Martin! Te olite väga-väga tublid!

Saku Taliturniiril 2013 võistles 400 jalgpallurit
Jaanuarikuu kahel nädalavahetusel toimunud Saku Taliturniiri I etapil astusid võistlustulle 400 noort jalgpallurit. Turniirid toimusid Saku ja Kurtna kooli võimlates 8 erinevas
vanuseklassis, mängisid ka tüdrukud.
Saku Sportingu noored osalesid turniiril 17
võistkonnaga. Kuna meie jaoks on tegemist
nn ettevalmistusperioodi võistlusmängudega, ei osalenud me turniiril koondvõistkondadega. Olenemata sellest suutsime 3 vanuseklassis esikohakarika koju tuua. Võidukad
olid 2004., 2002. ja 2001. vanuseklassis noored.
I etapi mängude tulemused ja punktid on
üleval kodulehel www.sakusporting.ee II
etapp on juba veebruaris!
Saku Sporting tänab Saku Valla Spordikeskust, Kurtna Kooli ja Saku Pruulikoda.
ARGO ZIRK
Pildil üleval vasakult Sten Kaarel Kuimet,
Mattias Oliver Johandi ja Taago Tarkmeel, all
Marko Laas, Mairo Reinsaar, Henry Hunt ja
Markus Kuusik. Foto: Argo Zirk
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Saku Valla Spordikeskuse suusahoolduse hinnad
 Suusatalla puhastamine tahkest pidamismäärdest 3 eurot,
kliistrist 5 eurot;
 suusatalla katmine libisemismäärdega (2 kihti) tavalise
parafiiniga 4 eurot, madalfloori
parafiiniga 6 eurot;
 suusatalla katmine pidamismäärdega (3-4 kihti) tavalise
tahke määrdega 3 eurot,
madalfloori tahke määrde või
kliistriga 5 eurot, kõrgfloori
tahke määrdega 10 eurot.
 Täisteenus: suusatalla puhastamine, katmine tavalise parafiini ja tavalise tahke pidamismäärdega 9 eurot;
 suusatalla puhastamine, katmine madalfloori parafiini ja
madalfloori tahke pidamismäärde või -kliistriga 13 eurot;
 suusatalla puhastamine,
katmine kõrgfloori parafiini ja
kõrgfloori tahke pidamismäärdega 25 eurot.

Suusavarustuse
laenutuse hinnad
 õpilastele 1 euro (kuni 2 tundi);
 täiskasvanutele 3 eurot (kuni
2 tundi);
 lisatund 1 euro.

Suusalaenutuse
lahtiolekuajad
T-R kell 18-21; L-P kell 11-16;
E suletud.
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“Aitäh, kõht on täis!”
See üleskutse on sinule, hooliv
Saku valla kodanik!
Päevast päeva elame oma argipäeva elukest, tõttame tööle,
poodi ja koju. Ausalt öeldes ei
jää palju aega süveneda ümbritsevasse, pigem ikka mõtleme,
kuidas oma asjad aetud saaks.
Heategevus aktiveerub jõulude
ajal. Jõulud on ju imede ja üllatuste aeg. Märkame tavapärasest rohkem inimesi enda ümber
ning soovime teha head neile, kel
võimalused väiksemad või puuduvad sootuks. Jõuluaeg saab läbi ning me pöördume tagasi oma
argiste askelduste juurde...
Viimasel ajal kuuleme ja loeme üha sagedamini lastest, kes
peavad kannatama kodus tühja
kõhtu, paljudel neist on võimalus saada sooja toitu ainult koolist. Nende laste arv Eestis kahjuks järjest tõuseb. Nädalavahetustel ja koolivaheaegadel peavad need lapsed ka toime tulema, sageli pole neil kodus midagi süüa. Mõte oma kodus nälga
tundvast lapsest toob pisara silma ning murekortsu laubale.
On tekkinud küsimus, kuidas
oleks võimalik aidata lapsi, kes
kodus süüa ei saa, kas ja kui palju on neid Sakus. Vallavalitsuse
sotsiaalhoolekandeosakonnas
selgus, et vallas on hetkel kuni
20 last, kes kannatavad alatoitu-

muse all. Raskustes olevatele
peredele jagatakse küll abipakke, mis sisaldavad toiduaineid,
aga kui vanemad kodus süüa ei
tee ja lapsed on enamuse ajast
omapead, pole nendest mingit
abi. Lapsed ei ole ju süüdi, nemad vajavad toitu iga päev. Eelnevast ajendatult sündis heategevusprojekt „Aitäh, kõht on
täis“. Alustame laste toitlustamist kahe toidukorraga nädalavahetusel. Iga lapse jaoks võiks
olla kuu toetussummaks 5.50
eurot. Loomulikult öeldakse, et
raha on vähe, kõiki ei jõua sööta
ega aidata. Aga kui me koos
selle väikese toetussumma panustame, siis uskuge - kokku on
see suur abi. Tänaseks on projekti toetamas Maali ja Mathilde
oma õnneloosi tuluga ja Metsanurme MTÜ, kelle arveldusarvele saame raha koguda. Hea
vallakodanik, kui sa istud perega söögilauas, mõtle hetkeks
sellele, et kusagil kõrvalmajas
on laps, kes kannatab alatoitluse
all ja ei oska abi saamiseks kusagile pöörduda.
Kui soovid aidata, siis oma
toetussumma saad kanda MTÜ
Metsanurme arveldusarvele
221033935442, Swedbank.
Lisainfo Margit Nurmeotsalt, maardz@gmail.com või
525 3554.

TOIMETAJA
VEERG

Talv kestab
Väljas on miinuskraadid, keskmiselt nii 10 ringis. Juba mitu
kuud. Lund muudkui sajab. Tugev tuul kipub mütsi peast puhuma. Kevadet ei paista veel kusagilt.
Tegelikult on külm karge õhk
päris mõnus. Nii paljudele meist
meeldib suusatada-uisutada-kelgutada. Talve esimestel päevadel
suudame lumelabidaga toimetamisest või auto rookimisestki
rõõmu tunda. Ja siis väsime.
Mitte ei taha enam kühveldada!
Eestimaa talv on nii pime.
Hommikul pimedas tööle, õhtul
pimedas koju. Kui siis lõuna ajal
õue saab, on ilm tavaliselt sompus ja hämar. Nagu polaaröö!
Pimedus väsitab. Ja rõhub.
Näeks ometi päikest!
Eestimaalased peaks kõik pika talve jooksul korra päikese
kätte pääsema. Kas siis kuhugi,
kus lausa soe, või paika, kus päike lumel sillerdab. Küllap oleks
siis jõudu puhanuna pisikute
aeg üle elada. Muidu oleme väsinud ja jõetud, põeme kordamööda ja hulgakaupa. Ja ootame kevadet.
Olin haige, ees aga üks oluline
kauaoodatud sündmus. Pidin üle
mitme aasta talvel soojale maale
sõitma. Neelasin rohtusid ja jõin
kuuma teed. Ikka oli mingi krõbin sees. Ja palavik ei tahtnud
kuidagi kaduda. Veel lennukile
minnes tundsin end üsna hädisevõitu. Aga Vahemere ääres õõtsusid palmid, päike paistis ja
õhus oli 15 soojakraadi. Mitte
keegi ei köhinud ega aevastanud.
Mu haigus kadus kui nõiaväel.
Tagasiteel Riiast Tallinna sõites oli lennuk köhivaid ja aevastavaid kodanikke täis ja õhk pisikutest paks. Kodus sadas lörtsi, tuul oli vinge. Kas jään jälle
haigeks? Või pean ehk kevadeni
vastu?
INNA MIKLI

12

8. veebruar 2013

Diabeetikute
seltsingu tegemistest

KIRJAD JA
KÜSIMISED

Diabeetikute seltsing alustas
oma selle aasta tegevust traditsiooniliselt kolmekuningapäeva
tähistamisega Saku päevakeskuses. Meenutasime läinud aasta koolitustel enam käsitlemist
leidnud teemasid, huvitavamaid
loenguid ja lektoreid, nautisime
Kiisa rahvamaja meelelahutusprogrammi, mille käigus iga
osaleja sai salmilugemisega
küpsisepaki lunastada. Kõige
mõnusam oli suhkruhaigetele
sobilik peotoit tatrapliinid suhkruvaba õunamoosiga.
Veebruarikuus kohtume 27.
päeval kell 12 Kiisa rahvamajas
- tähistame seltsingu 10. tegevusaastat. Saku päevakeskuse
juurest läheb buss kell 11.30.
Vajalik on eelnevalt päevakeskuses registreeruda. Loodame
koostöös teiste MTÜ-dega üritusega hästi hakkama saada.
AINO KIIVER

Liiklusavariist

Harju Maavalitsus,
Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus ning
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital korraldavad

INFOPÄEVA
Kohaliku Omaalgatuse
Programmist toetuste
taotlejatele 5. märtsil
2013 kell 10-13 eesti
keeles, 14-17 vene keeles
Harjumaa Omavalitsusmajas
(Tallinn, Sirge 2). Tasuta!
Kohtade arv on piiratud!
Registreerimine 1. märtsini
www.heak.ee/kop-infopaev
Lisainfo Lianne Ristikivilt
lianne@heak.ee, tel 656 6522

Pärandkultuuriaasta
pilliklubi Saku Huvikeskuses 16. veebruaril
kell 13-15.30

Õpime
VÄIKEKANNELT!
Registreeru osalemiseks
huvikeskus@sakuvald.ee

6.12.12 kell 11.11 toimus liiklusõnnetus Sakus Tallinna mnt ja
Teaduse ringristmikul. Sõiduauto Ford Mondeo oli ringilt väljumas, kui ringile sõitev AS-ile
Samat kuuluv Iveco Daily sõitis
vastu Fordi kõrvalistujapoolset
esinurka. Iveco Daily juht vaatas
autos istuvale naisterahvale ja
kõrvalistmel olevale aasta ja viie
kuusele lapsele osta, seejärel tagurdas ja lahkus sündmuskohalt.
Fordi juht jõudis marsruuttakso
numbri kiirelt üles märkida ja
helistas kohe politseisse.
Õnneks oli tegu väikese plekimõlkimisega - katki esitiib, tuli,
tulepesurid ja esistange. Suured
tänud kahele meesterahvale, kes
sündmust pealt nägid, autod peatasid, abi pakkusid ja oma telefoninumbrid andsid. Eraldi tahaks tänada Elvist, kes ka pakkus lahkelt oma abi, proovis Samati bussi tabada ja naasis hiljem sündmuskohale.
Õnnetuspaika saabusid umbes
tunni möödudes AS-i Samat
töötajad, kes korduvalt Iveco juhile helistasid ja teda sündmuskohale tagasi käskisid tulla.
Umbes kaks tundi pärast avariid

naasis väikebuss, mille roolis oli
avarii põhjustanud ja sündmuskohalt lahkunud mees. Kui tema
käest küsisin, et mis juhtus ja
miks ta lahkus, sain vastuseks:
„Mis see Sinu asi on, käisin metsas s…l!“
Olin sellise suhtumise üle
imestunud. Juhtub ju meil kõigil
väiksemaid ja suuremaid õnnetusi. Selles olukorras oleks piisanud vabandusest. Edasi oleks
asjaga tegelenud kindlustus ja
olekski olnud kõik lahendatud.
Aga … bussijuht oli äärmiselt
ülbe ja ebaviisakas. Ford Mondeo roolis olnud naisterahvaga
ei suhelnud ta kordagi, isegi vabandust ei palunud. Enne politsei saabumist tuli ta minu - olen
auto omanik ja roolis olnud
naisterahva elukaaslane - juurde ja hakkas täiesti seosetut ja
imelikku juttu ajama: „Kuule,
noormees, oleme ikka sõbrad ja
lähme laiali, midagi hullu ju ei
juhtunud.“ Alguses saatis mind
p.....e ega olnud nõus suhtlema
ja seejärel tuli sellise imeliku jutuga.
Iveco juht oli kaine. Aga kas
sellise käitumise ja suhtumisega
tohiks niisugust tööd teha? Kohapeal politsei avariigrupi juuresolekul tunnistas ta end süüdi,
aga hiljem politseis ei tahtnud
süüd omaks võtta. Suhtlesin ka

“Saku ajuka” neljanda vooru
võitsid Üksnurme kilvarid
INGRID PÕDER
Eelmises Saku Sõnumite
numbris ilmunud mälumänguturniiri ülevaates on neljanda vooru tulemused valed.
Kahetsusväärsed vead sattusid artiklisse mittetäieliku
punktitabeli kasutamisest.
Palun asjaosaliste ja lugejate
ees vabandust.
Uue aasta avakohtumise võitja Üksnurme kogus 41 punkti.
Teisele kohale asetus Mälujahutaja 36 ja kolmandale Õlmarid
31 punktiga. Järgnesid võistkonnad Mürks ja Vilks (29
punkti), Imelised (24 punkti),
Metsanurme ja Arengu Sport
(mõlemal võrdselt 22 punkti),
Kreisi Bii (21 punkti) ning Nägemist (15 punkti).
Pärast neljandat vooru on

”Saku ajuka” üldseis järgmine:
1.-2. kohta jagavad 74 punktiga
võistkonnad Õlmarid ja Üksnurme. Paremusjärjestuselt
järgmine on 68 punktiga Mälujahutaja. 4. kohal on üldtabelis
54 punktiga võistkond Mürks ja
Vilks, 5. Metsanurme 46,83
punktiga, 6. Kreisi Bii 43 punktiga, 7. Imelised 37,33 punktiga,
8. Nägemist 35 punktiga, 9. kohal on viimasena mänguga liitunud Arengu Sport, kel kogutud
punkte kokku 29,83.
Ülevallalise mälumängusarja
viies mäng toimub 11. veebruaril Saku Valla Maja suures saalis.
Korraldaja Ave-Maria Rapper tuletab huvilistele meelde, et
“Saku ajuka” kõik punktitabelid
ja viimase vooru küsimused on
nähtavad huvikeskuse kodulehel
www.sakuvald.ee/huvikeskus

Ergo kindlustusega, ta oli käinud seal Iveco bussi ette näitamas. Ka seal oli ta öelnud, et
tema ei ole süüdi, vaid hoopis
temale sõideti sisse.
Kirjutan sellepärast, et õnnetuse põhjustaja on ikka AS-is Samat tööl. Sellise vastiku, üleoleva, ükskõikse ja ülbe suhtumisega isik ei tohiks inimesi ja sealhulgas ammugi mitte lapsi vedada. Kui peaks juhtuma suurem
õnnetus, kus on ka kannatanuid,
siis kohustusliku abi andmise ja
igati inimliku suhtumise asemel
lahkuks ta taaskord sündmuskohalt ja jätaks abivajajad lihtsalt
sinnapaika.
MEELIS TUHKLA
Vastab KAREL PRIKK, AS-i
Samat müügi- ja arendusjuht
Liiklusõnnetuses osalenud bussijuhiga on tööleping lõpetatud
ning see bussijuht ei tööta enam
AS-is Samat.
Kirjutaja võis näha eelnimetatud bussijuhti töötamas veel
pärast intsidenti - tulenevalt sellest, et juhtumit menetleti, vastavalt sisekorra eeskirjadele, ka
AS-i Samat siseselt. Menetluse
lõppedes otsustati avariis osalenud juhiga töösuhe lõpetada.
Liiklusõnnetuse asjaolude selgitamisega tegelevad politsei ja
kindlustus.

Kurtna Kool

pakub tööd

lasteaiaõpetaja
abile
ajavahemikuks
4. märts kuni
21. august 2013.
Töö kirjeldus - õpetaja
abistamine õppekasvatustegevuse läbiviimisel,
puhtuse tagamine rühmas,
toidu serveerimine, laudade
koristamine ja suhtlemine
lastevanematega.
Avaldus ja isikut tõendavate
dokumentide koopiad saata
hiljemalt 15.02.2013.
Kontaktisik Kaire Oks,
e-posti aadress
kaire.oks@sakuvald.ee,
telefon 5561 8102.
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Abipolitseinikud
Lääne-Harjumaa piirkonnas
HERMAN TOOM
Korrakaitseametnik
Abipolitseinikute juht

V

abatahtlik tegevus on tänapäeva liberaalse ühiskonna oluliseks tunnuseks. Vabatahtlike ühendusi ja
organisatsioone on Eestis aina
enam ning nende tegevusvaldkonnad on väga mitmekesised.
Umbes neljandik Eesti elanikest
pühendab osa oma ajast vabatahtlikule tegevusele. Üheks vabatahtliku tegevuse väljundiks
on abipolitseinikuks olemine.
Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmas on 35
inimest. Kõik nad annavad oma
tubli panuse meie piirkonna turvalisuse tagamisel. Abipolitseinike taust on väga erinev, politseitöös osaleb vabatahtlikke
igast eluvaldkonnast. On päästjaid, turvatöötajaid, kindlustusametnikke, juriste ja paljude
muude elukutsete esindajaid,
kes leiavad oma põhitöö ja isikliku elu kõrvalt aega käia mõned
korrad kuus politseipatrullis. Ja
koolitustel - Põhja prefektuur
pakub abipolitseinikele väga
mitmekülgseid koolitusi enesekaitsest libedasõidutreeninguni.

ÜVK uudised
2013. aasta 6. nädalal toimuvad
torustike ehitustööd Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS Skanska EMV) Staadioni, Tiigi ja Põllu tänaval ning Üksnurme teel.
Lähinädalatel algab Nurme
puurkaev-pumpla ehitus, töövõtjaks on AS Nordecon.
Saku I ja III piirkonnas jätkatakse taastamis- ja heakorratöödega kevadel.
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) on kõik ehitusja taastamistööd lõpetatud.
Tuletame meelde, et PõhjaSaku (III) ja Kannikese (II)
piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda ASi Saku
Maja poole.
MARJU MURUMETS
ASi Saku Maja projektijuht

Üks staažikamaid abipolitseinikke meie rühmas on Niilo. Ta
on 30-aastane ja kinnitati abipolitsei kandidaadiks 2007. aasta suvel. Teda on autasustatud
hea teenistuse eest Põhja Prefekti tänukirjaga aastal 2010.
Aastal 2012 täitus tal 1500 tundi
politseitööd, selle eest kinkis
Põhja prefektuur talle hõbedase
teeneteplaadi. Aastal 2012 panustas Niilo politseitöösse
454,5 tundi oma vaba aega. Lisaks on ta aktiivne koolitustel
osaleja. Patrullametnikud kiidavad tema panust ning soovivad,
et temasuguseid pädevaid ja aktiivseid abipolitseinikke võiks
olla rohkem. Niiloga koos patrullis olles võib kindel olla, et
seljatagune on alati kaitstud.
Staažikad abipolitseinikud nagu Niilo moodustavad rühma
tuumiku, nad on politseipatrullide kõrval abiks ka politseioperatsioonidel, massiüritustel ja
ennetustegevuste läbiviimisel.
Kuid meie rühmaga liitub igal
aastal ka uusi tublisid ja aktiivseid vabatahtlikke. Martin
ühines rühmaga 2012. aasta suvel pärast seda, kui oli maikuus
läbinud abipolitseiniku esmase
väljaõppe. Martin on 24-aastane

ja töötab Päästeametis päästjana. Poole aastaga jõudis ta käia
politseipatrullis tublid 120,5
tundi. Nagu Niilo, on ka Martin
aktiivne koolitustel osaleja. Ja
seda kõike oma põhitöö ning
Sisekaitseakadeemias õpingute
kõrvalt. Martini senine panus
politseitöösse on igati kiiduväärt ja kindlasti jätkub see ka
tulevikus.
Järgmine abipolitseinike esmane väljaõppe toimub maikuus. Esmane väljaõppe kestab
40 tundi, loengud toimuvad tööpäeva õhtutel 3-4-tunnistes osades. Abipolitseinikuks sobiv
kandidaat peab olema vähemalt
18-aastane keskharidusega
Eesti kodanik, kes on kriminaalkorras karistamata. Samuti peab
abipolitseinikuks soovija läbima tervisekontrolli. Kes infotunnil osaleda ei saa, kuid soovib saada abipolitseinikuks,
võib julgelt ühendust võtta
siinkirjutaja, Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike
rühmajuhi Herman Toomiga
telefonil 5860 5164 või e-posti
aadressil herman.toom@
politsei.ee. Täiendavat infot
leiab ka aadressilt www.
Abipolitseinik.ee.

Häirekeskus kutsub lumest ja lumele 112 numbrit tegema
11. veebruaril on üle-euroopaline 112-päev. Häirekeskuse
päästekorraldajad kutsuvad kõiki peresid, lasteaedu, koole
7.-13. veebruarini osalema lumest või lumele
hädaabinumbri 112 tegemises ning arutama, millised on
erinevad turvariskid ning kuidas hätta sattudes abi kutsuda.
Lisainfo http://www.rescue.ee/hairekeskus/euroopa-112-paev

Avaldame kaastunnet
Karin Koplimetsale

ÕE

Mälestame MTÜ Kodukoht
Kiisa asutajaliiget

MALLE SAGURIT

surma puhul.
Kolleegid
Saku Vallaraamatukogust

ja avaldame kaastunnet
omastele.
MTÜ Kodukoht Kiisa
asutajaliikmed

Igaviku teele lahkunud endist
Kiisa lauluklubi liiget

ERIK JERMAKOVI

Langetame leinas pea

LINDA MARKINIT
mälestavad
Elvia, Linda, Eha ja Meida.

mälestuseks. Südamlik
kaastunne emale ja õdedele.
Margret, Evely, Andra,
Kristjan, Lennart ja
õpetaja Marje

Kuulutused
Loomaarst Jaak Jõks ootab
vastuvõtule Keila Loomakliinikus aadressil Keskväljak 6.
Tööajad E-R 9.00-19.00, L
10.00-16.00. Visiidi broneerimine tel 6705243. Vaata meid Facebook.com / keila loomakliinik
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Müüme tootjahinnaga saematerjali ja küttepuitu. Saekaatriteenus lintsaega, tasuda saab
ümarpuidus. Hööveldamine
paksusmasinaga. Transport.
Saeteenused OÜ Männiku külas 56562009, www.resultes.ee,
resultes@resultes.ee
Ostan „Seiklusjutte maalt ja
merelt” sarja kuuluvaid raamatuid. 5660 0561
Pakkuda tööd juuksurile Laagri Rimis Ilutakso ilusalongis ja ka
lisatööd mujal. Töötasu kokkuleppel. Lisainfot saab info@ilutakso.ee või 5692 0346 Mari
Nurmiko aiand Juulikul pakub
tööd aianditöölistele. Info telefonil 513 1183, Jaak. CV saata
meilile jaak@nurmiko.ee.

Häirekeskuse
abitelefon

1345

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
11.02 08.30-23.59 Väliharjutus
12.02 00.01-23.59 Väliharjutus
13.02 00.01-23.59 Väliharjutus
14.02 00.01-23.59 Väliharjutus
15.02 00.01-16.30 Väliharjutus
18.02 09.00-17.00 Väliharjutus
19.02 09.00-17.00 Väliharjutus
09.00-16.30 Granaadiviske
harjutus
09.00-16.30 Lõhkamine
20.02 09.00-16.30 Väliharjutus
09.00-16.30 Granaadiviske
harjutus
09.00-16.30 Lõhkamine
21.02 09.00-14.00 Väliharjutus
22.02 09.00-16.00 Väliharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku
@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused
ja ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

MÄNNIKU
KIRBUTURG

13. veebruaril

Avatud L-P 10-15

Eesti-Soome
jalatsivabriku lao

Asume
Männiku tee 106 II korrus
Müüjatele
müügipind + laud + stange
Broneerimine tel

5812 2120, 5831 9707

NB! Esmastele registreerijatele 1

päev tasuta

MÜÜA kuivad
kamina/pliidipuud
30 cm, võrkkottides 40L/60L,
kask/lepp, segapuu.

Kuivad ahjupuud
kottides ja laotuna, min
kogus 3 rm. Metsakuiv mänd,
kask, segapuu - 40 cm
kottides 80L; 50 cm laotud.
Puu kuivanud 2 aastat.
Vedu Harjumaal tasuta,
hinnad soodsad.
Tel 5647 5960, 5636 4633
e-mail apq@hot.ee

kell 11-13 toimub

Saku Valla Majas

tühjendusmüük.
Pikad talvesaapad
65.- EUR.
Parimad hinnad!
VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS
(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

GSM 5850 4300
Reklaami ja kuulutusi saab
tellida telefonil 671 2425,
meiliaadressil
ss@sakuvald.ee või
toimetuses (Saku, Teaduse 1,
kabinet 220).
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Vallaõiguste
taastamise
21. aastapäeva
tähistati
peoõhtuga

KUHU MINNA

Tantsulembene
publik nautis
ansambli Smile
rütme. Fotod:
Raul Laugen

10. kell 17

VEEBRUAR

9. kell 12
Saku valla külade talimängud
Üksnurmes Rehe küüni juures.
Vt lk 15

10. kell 11
Maali ja Mathilde kohtumised: esimene kohtumine Metsanurme külakeskuses. Vt lk 16
Kuressaare Linnateatri etendus „Petmine” Saku Valla Maja
suures saalis. Lavastaja Heiti
Pakk, osades Piret Laurimaa,
Raivo E. Tamm, Sepo Seeman.
Piletid 10 ja 8 eurot eelmüügis
Saku Huvikeskuses.

Mustkunstnik
tegi põnevaid
LIINA HENDRIKSON
trikke. 
Saku Huvikeskuse juhataja
Laval on
stiilsed
1. veebruari õhtul tähistati Saku Val- Sakutarid. 

la Maja saalis pidulikult Saku vallaõiguste taastamise 21. aastapäeva.
Väga tore peoõhtu sai teoks Saku
Vallavolikogu esimehe Marianne
Rande ning Saku Huvikeskuse töötajate eestvedamisel. Tegemist on
juba peaaegu traditsiooniks kujuneva sündmusega, sest sarnase toreda
ettevõtmisega rõõmustati vallarahvast ka möödunud aasta alguses.
Täname kõiki suurepäraseid esinejaid - lauljaid ja tantsijaid - ning
muidugi publikut, kes seekordsele
peole oma rõõmsameelse näo andsid. Kohaletulnud tantsulembese
publiku rõõmuks polnud ansamblil
Smile tantsurütmidest puudu ning
õnnesoove jagus vallajuhtidele ja
kogu vallarahvale. Piduliste õnneks
leiti lisakohad ka nendele külalistele, kes peolaua reserveerimist seekord väga vajalikuks ei pidanud, aga
siiski viimasel hetkel tulla otsustasid
ja arvatavasti oma otsust kahetsema
ei pidanud. Nii arvukat ja entusiastlikku tangotantsijate hulka polnud
pillimehed pidudel juba kaua aega
näinud ning nii kaasakiskuvat ja põnevust pakkuvat trikitamist mustkunstnik Karl Eelmaa poolt oleks
tahtnud palju pikemalt nautida.
Kuid nagu ikka pole head ilma
halvata. Saku valla esindussaali helitehnilised probleemid, mis publikut peoõhtute, teatrietenduste, sõnaliste ja muusikaliste etteastete juures
häirima jäävad, on kõik tingitud saali akustilistest iseärasustest ning vajaksid lahenduste leidmiseks suuremat tähelepanu, erinevate osapoolte
ja otsustajate kaasabi. Alles siis
saaksime pakkuda elamusi, mis ka
tegelikkuses selle väärilised.

11. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” V voor Saku
Valla Maja suur saalis. Mängu
juhib kilbar Mart Vellama.

13. kell 18.30
Valentinipäeva töötuba Saku
Huvikeskuses ruumis 301. Salvräti- ja krakleetehnikas dekoratsiooni meisterdamise kursus,
juhendaja Kristina Tamm. Osalustasu 7 eurot, kohtade arv piiratud. Kursusele eelnevalt registreerida huvikeskus@sakuvald.ee

16. kell 11
Metsanurme suusamatk Metsanurme-Üksnurme matkarajal.
Osalemine tasuta. Vt lk 11

16. kell 11

Saku valla külade

TALISPORDIPÄEV

9. veebruaril 2013 Üksnurmes
Rehe küüni juures

Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

22. kell 19
Eesti Vabariik 95 - pidupäevakontsert Kiisa Rahvamajas.
Vt lk 16

23. kell 17
Eesti Vabariik 95 - pidulik
kontsert-aktus Saku Valla
Majas. Vt lk 16

24. kell 10
Eesti Vabariik 95 - Vabadussõjas langenute mälestamine
Saku mõisapargis. Vt lk 16

24. kell 10.30
Saku Suusapäev Rabametsa
terviserajal. Vt lk 16

NÄITUSED
Käsitöönäitus Kiisa Rahvamajas.
Avamine 16.02 kell 15. Näitus
avatud tööpäevadel.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses jaanuaris 2013
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Ants Piip
Inge-Mai Ilustrum
Heneriin Roog
Karita Uuselu
Sofia Helene Põdramägi
Kirsi Kõrve
Aare Tiitus
Liisi Säärekõnno
Oliver Ringimäe
Grit Nagel
Carl Kruuse

Saku Vallavalitsuses jaanuaris 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Klara Sooman
Vilma Leisner

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1,
Saku alevik
75501
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80

