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Projekti toel tööle
Maikuuga lõpeb Saku vallas poolteist aastat
kestnud projekt „Töölesaamist toetavad
hoolekandeteenused Saku vallas”. Tänu
projektile on saanud või saamas tööle 9
lapsevanemat.
Projekt oli suunatud kahele sihtgrupile:
madala sissetulekuga pered, kes vajasid
lisatoetust lapsehoiu teenuse eest tasumiseks, ning puudega isikuga pered, kus pereliige ei saanud tööle asuda pereliikme hooldamise tõttu.
Peale vanemahüvitise lõppemist on noorel perel sageli majanduslikud raskused ja
vaja on minna tööle. Selle projekti toel saime toetada neid peresid, kus vanem pidi minema tööle ja panema lapse eralasteaeda.
Kui vallavalitsus katab eralasteaia tasust
lapsehoiu toetusega 207,22 eurot, siis projekti rahast oli võimalik katta ka kogu ülejäänud osa, lisaks hüvitada ka transpordikulud lastehoidu ja tagasi. Tänu projektile on
juba tööle läinud neli ema ja kaks ema on
tööle asumas.
Sama projekti rahastusel oleme saanud
pakkuda isikliku abistaja teenust kolmele
lasteaias ja koolis käivale puudega lapsele,

kelle vanemad said minna tööle. Üks puudega noormees on aga tänu isiklikule abistajale omandamas elukutset. Oluline oli ka
see, et projekt võimaldas aidata aitajaid ehk
toimus mitu supervisiooni isiklikele abistajatele.
Meie üleskutsele tugiisikute leidmiseks
võtsid ühendust kaks toredat vallakodanikku. Üks neist soovis olla tugiisikuks vabatahtlikuna end projektiga sidumata. Ta tegi
tugiisiku tööd suure innuga, olles noormehele n-ö vanema õena nõuandjaks. Teine
isik leidis töö käigus, et tugiisiku töö perega
pole päris see, mida ta alguses ette kujutas.
Peale projekti lõppemist jätkub valla rahastusel isikliku abistaja teenuse osutamine
puudega isikutele. Kindlasti käivitub ka tugiisiku teenus. Vald maksab edasi ka 207,22
euro suurust lapsehoiutoetust, kuid täiendavat toetust lapsehoiu teenuse eest tasumiseks vald kahjuks enam pärast projekti lõppu maksta ei saa. Majanduslikes raskustes
peredel tuleb pöörduda vallavalitsusse, kus
koos olukorra leevendamiseks lahendus leitakse.
EDA ESPERK, projekti juht

Toetustega
elus edasi

Abistaja hingega inimesed
Päevakeskuse laua taga istub viis inimest,
keda ühendab soov aidata. Täna on aga see
päev, kus aidatakse neid - käimas on projekti „Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Saku vallas“ supervisioon.
„Kõik need inimesed siin on abistaja
hingega inimesed,“ ütleb isiklike abistajate
supervisiooni läbi viiv Marika Ratnik
MTÜ-st Perede ja Laste Nõuandekeskus.
Tema sõnul vajavad aga ka abistajad ise teinekord abi. „Lisaks sellele, et saame siin jagada kogemusi ja küsida nõu, on supervisioon koht, kus jagada ka oma tundeid. Ka
abistaja peab saama öelda: ma olengi
väsinud ja vahel olen kurb.“
Abistajate endi sõnul on selles töös aga ka
väga palju nii andmisrõõmu kui seda, mida
vastu saadakse. Samas on Ratniku sõnul üks
abistaja töö olulisi oskusi ka oskus lahti lasta, sest kõiki inimesi, keda aitad, ju endale
koju võtta ei saa. „Ka siin aitab supervisioon,“ ütleb kogenud nõustaja.
Laine, töötanud abistajana juba seitse
aastat, aidanud nii ratastoolis olevat last,
kui kuulmispuudega ja ka hüperaktiivset
last: Mõlgutasin parajasti mõtteid vahetada
töökohta, kui kuulsin tuttavalt, et koolis vajab üks ratastoolis tüdruk abi, kuna eelmine
abistaja läks beebipuhkusele. Mõtlesin siis,
et lähen aitan perekonna hädast välja. Ma ei
mõelnud esimese hooga üldse nii kauaks
jääda sellele tööle. Nüüd tunnen aga, et see
on tore töö.
Jõudu annab see, kui tunned, et su tööst
on kasu. Ja see, kui sinust pikem poiss tuleb

ja küsib: „Õpetaja, kas sa mulle täna pai ei
teegi?“. Ja see ei olnud laps, kelle abistaja
ma olen. Või päev tantsulaagris, kus üks 10aastane poiss oli õnnelik, et sai istuda mul
süles.
August, abistajakogemusi pool aastat,
abistab ratastoolis meest, kuid on aidanud ka näiteks vanematel inimestel talvel
lund lükata: Aitan Raivot, kes saab tegelikult oma igapäevase eluga täiesti hakkama, aga mina aitan selliseid raskemaid asju
teha, mida ta näiteks ise ei ulata. See ei ole
selline mustvalge töö, see on nii, nagu see
kujuneb. See on üks värviline töö.
Evi, septembris täitub abistajana kaks
aastat, on autistist tüdruku abistaja: Mina sattusin väikese Viola juurde nii, et tema
ema otsis inimest, kes oleks tema kaheaastasele tütrele lasteaias abiks. Kuna olin kunagi Viola ema kasvataja, siis niimoodi ta
minuni jõudiski. Alguses käisingi tüdrukuga koos lasteaias, õpetasin teda potil käima,
kahvliga sööma ja teisi tavalisi asju tegema.
Kõige olulisem on see, et inimene, keda
aitad, su omaks võtab. Algul ei julgenud ma
Violaga üldse tänavale minna, kartsin, et ta
tõmbab käest lahti ja jookseb minema, sest ta
on kohati ettearvamatu käitumisega. Ta võis
näiteks lasteaiast välja minnes otsejoones
porilompi joosta ja sinna maha istuda.
Nüüd oleme teineteisega nii harjunud ja
saame hakkama ning käime koos igal pool.
Viola on üks ütlemata rõõmsameelne, armas ja tark tüdruk, et kui kuskile läheme, on
ta kohe kõigi lemmik. VICTORIA PARMAS

“Kõige olulisem on see, et inimene,
keda aitad, su omaks võtab,“ ütleb
Viola abistaja Evi Tuha.

Kas tead, et
päevakeskuses on
päevakohvik?
Saku päevakeskuses Pargi
27 on kord
kuus kell 10-15
kõigile avatud
kohvik. Menüüs pakutavad salatid,
pirukad ja suupisted valmivad keskuse
köögis. Hinnad
on soodsad.
Taas avab kohvik uksed 12.
juunil, hea ilma korral õues.
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Mis on vajaduspõhine peretoetus?
Alates 1. juunist 2013 saab
Saku Vallavalitsusele esitada
avaldusi uue riikliku peretoetuse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks. Toetust
hakatakse välja maksma
alates 1. juulist 2013.
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida
makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Toetuse sissetulekupiiri perekonna esimesele liikmele kehtestab riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ning
2013. aastal on see perekonna esimesele
liikmele 280 eurot kuus. Igale järgnevale
vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele
on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on
alates 1. juulist 2013 ühe lapsega perele
9,59 eurot kuus ja ning kahe ja enama
lapsega perele 19,18 eurot kuus. Toetust
makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kellele makstakse lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

Kellel on õigus toetusele?
Vajaduspõhise peretoetuse saamiseks peab
perekond vastama järgmistele tingimustele:
 peres on vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps;
 perekeskmine kuine netosissetulek on
taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel
kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis
elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja
vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud. Perekonna koosseisu
loetakse ka perest eemalviibivad õpilased
juhul, kui nende rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressiandmed langevad
kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Samuti loetakse perekonna koosseisu
need õpilased, kelle rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressiandmed ei lange
kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, kuid kelle eest makstakse
perekonnaliikmele lapsetoetust.

Pere sissetulekute hulka arvatakse kõikide
pereliikmete vajaduspõhise peretoetuse
taotlemisele eelneva kolme kuu tulud, mis
ei ole erandina välja toodud.
Toetuse arvestamisel ei arvata perekonna
sissetulekute hulka:
1. ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve
vahenditest;
2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
3. riigi tagatisel antud õppelaenu;
4. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja
majutustoetust;
5. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
6. riiklike peretoetuste seaduse alusel
makstavat kolmanda ja järgneva lapse
lapsetoetust kahe lapsetoetuse määra (st
19,18 euro) ulatuses iga nimetatud lapsetoetust saava lapse kohta;
7. vajaduspõhist peretoetust.

Näited vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri
kohta 2013. aastal
 3-liikmeline perekond, kus on 1
täiskasvanu ja 2 alla 14-aastast last.
Sellise perekonna vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiir on 448
eurot (280 + 84 + 84 = 448). Seega
saab pere 2013. aastal vajaduspõhist
peretoetust taotlemisele järgneval
kolmel kuul juhul, kui perekonna
kolme taotlemisele eelneva kuu
keskmine netosissetulek on väiksem
kui 448 eurot kuus. Saadava toetuse
suuruseks on 19,18 eurot kuus.
 5-liikmeline perekond, kus on 2
täiskasvanut, kaks 14-aastast või
vanemat last ja 1 alla 14-aastane
laps. Sellise perekonna vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir
on 784 eurot (280 + 140 + 140 + 140
+ 84 = 784). Seega saab pere 2013.
aastal vajaduspõhist peretoetust
taotlemisele järgneval kolmel kuul
juhul, kui perekonna kolme taotlemisele eelneva kuu keskmine netosissetulek on väiksem kui 784 eurot
kuus. Saadava toetuse suuruseks on
19,18 eurot kuus.

Toetuse taotlemine
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab taotleja avalduse alusel Saku Vallavalitsus.
Avaldusi võetakse vastu Saku Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuses alates 1. juunist igal
esmapäeval kell 9-12 ja 14-17 ning
kolmapäeval kell 9-12 ja 14-19.
Toetuse taotleja peab esitama avalduse koos
lisadokumentidega hiljemalt kuu viimaseks
tööpäevaks. Avalduses on oluline ära märkida perekonnaliikmete nimed ja isikukoodid ning lisada dokumendid, mis tõendavad perekonnaliikmete avalduse esitamisele eelnenud kolmel kuul saadud netosissetulekut ja makstud elatise suurust.
Vajaduspõhine peretoetus määratakse
kolmeks avalduse esitamisele järgnevaks
kuuks. Seejuures peavad lapsed vastama
vajaduspõhise peretoetuse saamise tingimustele (st olema lapsetoetuse saajad)
toetuse taotlemise kuul.
Otsuse toetuse määramise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul pärast
kõigi dokumentide esitamist ning toetus
makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks
igal avalduse esitamise kuule järgneval kolmel kuul.
Vallavalitsus võib jätta vajaduspõhise peretoetuse määramata, kui toetuse taotlejal või
tema eestkostetaval on õigus saada elatist,
kuid selle saamise kohta ei esitata dokumenti või elatise sissenõudmisest keeldutakse. Toetuse andmisest keeldumise otsus
tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis
viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.
NB! Perede puhul, kus on põhikooli lõpetanud 16-aastane laps, võib taotluse esitamise
korral septembrikuus otsuse tegemine võtta
kauem aega, sest eelnevalt on vaja saada
andmed lapse õppimise jätkamise ning sellega seonduvalt lapsetoetuse saamise kohta.
Täiendavat informatsiooni vajaduspõhise
peretoetuse taotlemise kohta saab Saku
Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistusest telefonidel
671 2428, 6712 401 ja 671 2402.
Allikas: sotsiaalministeerium

Koostanud VIOLA LÄÄNERAND,
sotsiaalhoolekande peaspetsialist
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
14. mai istungi päevakorras oli
16 punkti.
Saku valla 2013. a eelarve reservfondist eraldati 5090 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advokaadibüroo arve tasumiseks.
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Seati sundvaldused AS Eesti
Gaas kasuks Kunmani kinnistule, Vetka kinnistule Saustinõmme külas ja Ussiaugu kinnistule
Jälgimäe külas.
Väljastati ehitusluba kahe
korteriga elamu püstitamiseks
Tänassilma külas Vetevana tee
2.
Riiklikus ehitisregistris registreeriti üksikelamu, mille koha-aadressiks määrati Saku alevik, Pähklimetsa tee 15.
1 isikule tagastati riigilõiv
summas 115,32 eurot.
Väljastati kasutusload tootmishoone elektrivarustuseks rajatud kaabelliinile aadressil
Kasemetsa küla, Väike Preeria,
Uus-Preeria, Remmelga tee 2,
Remmelga tee 3 ja Remmelga
tee; Piibelehe 10 elektrivarustuseks rajatud kaabelliinile aadressil Saku alevik, Tamme tee ja
Sambla tn.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht
Üksnurme tee L3, Saku alevik)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Anti nõusolek Rahula külas
Männiku katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamiseks ja
määrati erastamise tingimused.
Rahula külas tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa: Juku (1,72 ha), Männiku (2,16 ha).
Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialisti volitati
edastama dokumentide väljaandmise taotlusi selleks pädevasse asutusse ja vastu võtma
dokumente väljastamiseks nende isikute kirjalikul nõusolekul,
kelle terviseseisund püsivalt ei
võimalda taotluse esitamiseks
isiklikult pöörduda selleks pädevasse asutusse või ei võimalda ilmuda dokumendi väljastamiseks isiklikult dokumendi
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väljastaja asukohta.
MTÜ-ga Saku Tenniseklubi
otsustati sõlmida tähtajaline leping 20.05.-31.10.2013 Saku
alevikus Silla tn 2a asuva Saku
Valla Spordikeskuse Saku tenniseväljaku kompleksi tasuta
kasutamiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati MTÜ-le Orienteerumisklubi Orion 14.05.2013
Saustinõmme külas Tallinna
orienteerumisteisipäevaku läbiviimiseks (vastutas Viiu Rebane); MTÜ-le Spordiklubi Porter
Racing “Porter Racing Laste rattasari“ maastikurattavõistluse
etappide läbiviimiseks: I etapp
29.05.2013 kella 17-19 Saku rabametsa terviseradadel (vastutavad Harry Grünberg, Priit Grünberg), II etapp 13.06.2013 kella
17-19 Ülase tänava, Tallinna
mnt ja Tammemäe tänava vahelises metsatukas (Saku vanal terviserajal), III etapp 15.08.2013
kella 17-19 Saku mõisa esises
pargis ja jalgradadel ning jalgpalliväljaku ümbruses, IV etapp
19.09.2013 kella 17-19 Saku
valgustatud suusarajal (vastutavad Harry Grünberg, Priit Grünberg ja Aveli Riiel).
Saku koolistaadioni 1/4 väljakut anti MTÜ-le Saku Sporting tasuta kasutada täiskasvanute koolituse läbiviimiseks
18.05, 25.05.2013 kella 1314.30, 17-18.

21. mai istungi päevakorras oli
16 punkti.
17.-20.06.2013 toimuva Saku
Huvikeskuse Kaunite kunstide
päevalaagri hinnaks kehtestati
ühele osalejale 9 eurot.
Peatati peretoetuse maksmine
laste emale.
1 isikule otsustati maksta seoses ajutiselt raske majandusliku
olukorraga kriisitoetust 10,20
eurot.
5 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Kannikese
pumbamaja laiendamiseks Saku alevikus Pumbamaja 4.
Väljastati ehitusload Kannikese pumbamaja laiendamiseks
Saku alevikus Pumbamaja 4; D
kategooria gaasitorustiku laiendamiseks vastavalt projektile
„Kiisa avariireserv-elektrijaama D-kategooria gaasitorustik
II ehitusetapp” aadressil Sookaera-Metsanurga küla, Suurekärdi, Metsaru põik 5, Metsaru
põik 3, Metsaru tee, Metsaru tee
2 ja Kirdalu küla, Uustalu; üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Sõnajala tee 14.
Anti kirjalikud nõusolekud
jaotushoone püstitamiseks Tõdva külas Kiisa alajaama kinnistul, puurkaevu rajamiseks Jälgimäe külas Ristiniidu ja Kurtna
külas Ojasalu kinnistul.
Väljastati kasutusluba üksik-

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 4.06.2013. a kuni 18.06.2013. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Kasemetsa küla Krooni kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne kinnistu jaotamine kaheks krundiks ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering näeb ette, et mõlemal moodustataval
krundil võib paikneda üks üksikelamu ja kuni kaks abihoonet.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 3800 m2.
Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine.
Saku Vallavalitsuse 21.05.2013. a korraldusega nr 390 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Pähklimäe tee 9 kinnistu detailplaneering.
Planeeringu ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine ning
ehitusõiguse määramine, lisaks olemasoleva ükikelamule, abihoone
ehitamiseks Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on ca 1550 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

elamule Metsanurme külas
Metsatähe tee 6.
Jäeti rahuldamata 1 isiku avaldus.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Roobuka
külas Ristikivi tee 2.
Üksnurme külas asuva Nurmetamme katastriüksuse maa
kasutamise sihtotstarbeks määrati elamumaa.
Anti nõusolek Üksnurme külas asuvate Hange tee 34, Hange
tee 36 ja AÜ Üksnurme katastriüksuste piiride muutmiseks ja
uute piiridega katastriüksuste
moodustamiseks.
Kanama külas asuvate Kiviveski ja Kuusekännu katastriüksuste liitmise tulemusena moodustatavale katastriüksusele
määrati koha-aadress ja sihtotstarve.
11 korraldusega määrati Saku
alevikus asuvate Saku vallale
kuuluvate tänavate teenindusmaad ja koha-aadressid.
Saue Vallavalitsust volitati
korraldama Saku Vallavalitsuse
nimel ühist lihthankemenetlust
,,Pärnu mnt kergliiklustee, Topi
jalgtee tunnelite ja Jälgimäe
jalgtee ühenduse ehitus“ ning
täitma kõiki ühise lihthankemenetluse korraldamisega seotud
hankija kohustusi, majandusteenistuse juht Virko Kolks
määrati hankekomisjonis Saku
Vallavalitsuse esindajaks.

Rongiga
mugavalt
tööle ja randa
Alates 26. maist sõidavad Edelaraudtee rongid uue graafiku
järgi - hommikused Türi, Viljandi ja Pärnu suunalt saabuvad
rongid jõuavad nüüd Tallinnasse 20-25 minutit enne täistundi
ehk siis 7.40, 8.40, 9.35.
Edelaraudtee müügijuhi Annemari Oherdi sõnul muudeti
graafikut reisijate ja valdade
soovil. „Oleme muutnud hilisemaks ka hommikuse TallinnaPärnu rongi väljumisaja,“ lisas
Oherd. Kui eelmisel suvel pidid
Sakust Pärnu randa sõitjad rongile astuma juba kell 7.23, siis
sel suvel väljub rong Sakust
Pärnusse kell 8.48.
Info www.edel.ee ja tel 1447
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Saku Vallavalitsuse teenistuses
Uus sotsiaalhoolekande peaspetsialist
Viola Läänerand
Alates 6. maist töötab Saku Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuses sotsiaalhoolekande peaspetsialistina
Viola Läänerand, kelle peamisteks tööülesanneteks on valla sotsiaalhoolekande valdkonna töö korraldamine ja arendamine, vallakodanike nõustamine, avalduste menetlemine ja valdkonnas tõstatunud
probleemide lahendamine ning sotsiaalhoolekande alane koostöö
teiste omavalitsustega, riiklike asutuste ja organisatsioonidega.

Olen sündinud ja kasvanud Hiiumaal ning lõpetanud 1995. aastal Kärdla Keskkooli. Edasi läksin
õppima Tallinna Pedagoogikaülikooli, mille lõpetasin 1999. aastal sotsiaalpedagoogika erialal.
Õpingute ajal töötasin laste hoolekande alal ning
aastatel 1999-2006 erinevatel ametikohtadel kriminaalhooldussüsteemis, spetsialiseerusin noorte
õigusrikkujate taasühiskonnastamisele.
2006. aastast töötasin justiitsministeeriumis nõunikuna.

Uus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö
spetsialist Margit Saidla
Alates 13. maist töötab Saku Vallavalitsuse kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialistina Margit Saidla. Esialgu on ta tööl poole koormusega ja alates 10. juunist täiskoormusega. Margiti peamised ülesanded on koordineerida valla kultuuri-, noorsootöö ja spordiasutuste
vahelist tööd, korraldada nende valdkondade traditsioonilisi vallaüritusi ning valla kollektiivide osalemist tantsu- ja laulupidudel ning
spordivõistlustel.

Olen sündinud Tartus ja alates kolmandast eluaastast puutunud kokku spordiga, täpsemini võimlemisega, mis on olnud osa minu elust 20 aastat.
2008. aastal lõpetasin tippspordi, et keskenduda
ülikooliõpingutele ja treeneritööle. 2012. aastal
lõpetasin Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna magistriõppe ning olin valmis uuteks väljakutseteks. Peale kooli avanes mul võimalus jätkata
oma tööd Tallinnas. Olen nüüd elanud Tallinnas veidi alla aasta ja
olen väga rahul oma otsusega kolida pealinna. Kui ma ei ole tööl,
siis vaba aega meeldib veeta kodus filme vaadates või koristades.

Muuseumiööl Metsanurmes

18. mai õhtul räägiti Metsanurme külakeskuses-koduloomuuseumis
küünlavalgel tondijutte. Kuulajad said kohapealt osta hirmupeletajaid - suurte silmadega kaisuolendeid kõheduse leevendamiseks.

Vallaelanik,
avalda arvamust

V

iimase aasta jooksul on
vald projekti „Saku valla
süsteemne ja kvaliteetne
juhtimine“ raames valmistanud
ette terve hulga tegevuspõhimõtteid, mida oma töös järgida
ja rakendada. Ühe olulise dokumendina valmisid „Saku valla
kaasamise hea tava põhimõtted“, kus on kirjeldatud kaasamise etapid, ette nähtud tegevused ja tulemuste analüüs. Olulisemad kaasamisega seotud tegevused on
1) vallaelanike küsitlemine valla pakutavate teenustega rahulolu teadasaamiseks
2) Saku valla elanike rahuloluküsitlus.
Nende dokumentide väljatöötamisel olid meile abiks Aare
Kasemets Sisekaitseakadeemiast ja Kalev Petti FaktumArikost. Valminud küsimustikke testisid mitmete sihtrühmade
esindajad. Valla esindajatena
koordineerisid protsessi vallasekretär Karin Tenisson-Alev ja
arendusspetsialist Hele-Mall
Kink. Kõik selle projekti käigus
valminud dokumendid avalikustame ka valla kodulehel juhtimise rubriigis.
Nüüd vajame aga iga vallaelaniku abi. Vallavalitsus viib
25. maist 9. juunini läbi küsitluse, et saada teada vallaelanike
vajadusi ja ootusi ning koguda
kokku ettepanekud valla edasise
arengu kavandamiseks. Lisaks
soovime arvamusi ja hinnanguid Saku Vallavalitsuse ning
valla asutuste tegevuse kohta.
Vastata saab nii elektroonselt

Saku valla elanike
rahuloluküsitlus

25. maist
9. juunini
kui ka paberil. Eelistame küll
elektroonset vastamist, kuna siis
ei ole andmete töötlemiseks vaja
neid eraldi sisestada. Vastamine
on anonüümne ja vastuseid kasutatakse üldistatud kujul.
Vastamine võtab aega kuni
30 minutit ja kui internetis jääb
vastamine mingil põhjusel pooleli, siis on seda võimalik samast kohast hiljem jätkata. Küsimused on esitatud nii vastusevariantidena kui ka vaba kirjeldust võimaldaval viisil. Palun
kasutage seda võimalust ning
pange kirja kõik mõtted ja ettepanekud, mis teil konkreetse küsimuse juures tekivad.
Teie vastused aitavad muuta
koduvalda paremaks meie kõigi
jaoks. Leidke need minutid, et
küsitlusele vastata, sest mida
rohkem vastajaid, seda rohkem
ettepanekuid ja arvamusi.
Saabunud ettepanekud süstematiseerime ning võtame neid
arvesse valla arengukava menetlemisel ja igapäevatöö korraldamisel. Küsitluse tulemusi
tutvustame valla koduleheküljel
ja Saku Sõnumites.
KUNO ROOBA, vallavanem

 Elektroonselt saab küsitlusele vastata valla kodulehel
www.sakuvald.ee
 Paberankeete saab Saku Valla Maja 1. korruse
infolauast, Saku huvikeskusest, Saku spordikeskusest,
Saku päevakeskusest, Saku tervisekeskusest, Kiisa
rahvamajast, Kurtna kooli spordikeskusest ning Kiisa,
Kajamaa ja Saku raamatukogust.
 Täidetud küsimustik tuleks saata hiljemalt 9. juuniks
vallavalitsusele (Teaduse 1, Saku 75501), tuua vallavalitsuse kantseleisse (Saku Valla Maja II korrusele)
või panna kantselei ukse taha postkasti.
 Vastajate vahel loositakse välja valla meeneid
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ÜVK uudised
Käivad ehitustööd Nurme
puurkaev-pumplas. Peatöövõtja
on AS Nordecon.
Teede taastamise ja heakorratööde peatöövõtja on AS Skanska.
2013. aasta 21. nädalal taastatakse teekatteid Teaduse tänaval
ja Põllu-Tiigi piirkonnas. Samuti toimuvad ettevalmistustööd
Kingu tänaval ja ettevalmistustööd pindamiseks Kalda ja Laane tänavatel. Heakorratöid tehakse Teaduse ja Tehnika tänavatel ning Põllu-Tiigi piirkonnas.
22. nädalal taastatakse teekatteid Kingu ja Staadioni tänavatel. Alustatakse soojatorustiku ehitust Juubelitammede teel
Teaduse-Tõdva lõigus. Ehitustööd kestavad umbes kuu aega
ja ehituse ajal on seal lõigus liiklus häiritud. Vabandage ebamugavuste pärast!
Alates 3. juunist alustatakse
Juubelitammede tee taastamisega lõigul Teaduse-Pargi.
Kõikide küsimustega, mis on
seotud heakorratöödega, palume
pöörduda otse ehitaja poole telefonil 506 0386 (Juri Fjodorov).
Tuletame meelde, et PõhjaSaku (III) ja Kannikese (II)
piirkonnas on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks
palume pöörduda AS Saku Maja
poole.
MARJU MURUMETS
AS Saku Maja projektijuht
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Saku vallavolikogu 16. mai istungil
 Võeti vastu Saku valla koerte
ja kasside pidamise eeskiri.
Seoses päevakorras oleva
Saku valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga võttis vallaelanike küsimuste vastamise
pooltunnis sõna Lokuti küla
esindaja Helen Kranich, kes
soovis, et pärast looma andmete
registrist kustutamist kustutataks sealt ka loomaomaniku isikuandmed. Samuti soovis Kranich, et Saku valla koerte ja
kasside pidamise eeskirjas eristataks kergemaid ja raskemaid
rikkumisi ning nendega kaasnevaid karistusi.
Eeskirja eelnõule oli laekunud ettepanekuid ka volikogu
liikmelt Lemmi Orolt, MTÜ-lt
Kassiabi ning Lokuti külalt. Lokuti küla ettepanekutega ühines

Metsanurme küla. Mitmed ettepanekud võeti eeskirja koostamisel arvesse.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Saku alevikus
teede ja tänavate teenindusmaa.
Munitsipaalomandisse taotletavate maaüksuste sihtotstarbeks
on transpordimaa.
 Suunati teisele lugemisele Saku valla 2013. aasta 1. lisaeelarve. Muudatusettepanekute
esitamise tähtajaks määrati 23.
mai kell 14.
Esimese lisaeelarvega korrastatakse peamiselt ÜVK tegevuse
ja haridusvaldkonna rahastamist. Suurematest summadest
võib välja tuua teede ehituseks
lisatava 200 000 eurot Juubelitammede tee ja Tehnika tänava
taastamiseks ning mõisa ümbru-

se tee ja parkla remondiks. Eelnõu on üleval valla kodulehel.
 Otsustati taotleda Eesti Vabariigilt Saku vallale riigivara,
hoonestatud kinnistu Teaduse
13 ehk kinnistu, kus praegu
asub maaviljeluse instituut.
Nimetatud hoonesse on kaalutud kolida kas mõni haridus-,
tervishoiu-, sotsiaal- või valitsusasutus. See võimaldaks lahendada lasteaia või kooli ruumiprobleemi, sest Saku vallal
ei ole raha uue lasteaia ja koolihoone ehitamiseks.
 Seoses ülesannete täpsustumisega otsustati asendada vallavalitsuse struktuuris hariduse ja
kultuuri peaspetsialisti ametinimetus hariduse peaspetsialisti
nimetusega.
VICTORIA PARMAS

Juubelitammed kapitaalremondis
Juuni esimesel nädalal algab
Juubelitammede tee kapitaalremont, mille käigus saab ka mõisa ümbrus senise asfaltkatte asemel kivikatte.
Kivikate hakkab mõisaesist
katma alates pargis asuvast mälestuskivist. Häärberile kohaselt
laotakse kate mõisakivist. Kui
trasside ehituse järgsete taastustööde käigus oleks osa mõisa
ümbrusest saanud uue asfaltkatte, aga ülejäänud osas oleks jäänud vana amortiseerunud asfalt,

Taotlusi Saku Gümnaasiumi
I klassi astumiseks
võetakse vastu kuni 10. juunini Saku Gümnaasiumi
kantseleis E-R kell 8-15, tel 671 8000.
Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:
 1. taotlus kooli astumiseks  2. sisseastuja isikut tõendava
dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte  3. Lapsevanema isikut
tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte
 4. ametlikult kinni-tatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle
olemasolul  5. Koolivalmiduskaart  6. foto õpilaspileti jaoks
suurusega 3 x 4 cm.
Dokumentide originaalidest saab koopiad teha ja kinnitada ka
kohapeal.

Saku Gümnaasiumi EELKOOL alustab tööd
septembrist.
Ootame eelkooli 2014. aasta sügisel kooliteed alustavaid
koduseid või koolipikendusega lapsi. Lapsevanemate avaldusi
võetakse vastu tööpäeviti kooli kantseleis.

siis oleks tulemus jäänud näotu.
Et seda vältida, ehitame mõisaümbruse välja kivikattega nagu
mõisa ümbrusele kohane ja nagu muinsuskaitseameti aastaid
tagasi koostatud renoveerimislahendus ette näeb.
Peale mõisaümbruse algavad
taastamistööd ka Juubelitammede tee ülejäänud osas. Tööde
käigus saab Saku esindustee uue
teealuse ja korraliku asfaltkatte
ning korrastatakse ka tee ääres
olevate prügikastide ja kontei-

nerite asukohad. Töid tehakse
kahes etapis. Esimeses järjekorras saab uue asfaltkatte Juubelitammede tee lõik alates mõisa
viivast teest kuni Teaduse tänavani. Teise lõigu taastamine
Teaduse tänavast kuni SakuTõdva maanteeni jääb suve teise
poolde, kuna seal on veel paigaldamata keskküttetrass. Keskküttetrassi ehitus algab pärast
kütteperioodi lõppu.
TOIVO ALASOO
Tehnilise infrastruktuuri spetsialist

Saku Muusikakooli õpilaskandidaatide

vastuvõtukatsed
2013./2014. õppeaastaks
30. mail 2013 kell 13-15 ja kell 17-19
31. mail 2013 kell 17-19
Katsed toimuvad Saku Muusikakoolis Tallinna mnt 10

Hageri kihelkonnapäevad
15. juunil Hageri Rahvamaja pargis
Kell 12 - 18 LAAT
Ootame käsitöömeistreid, peremehi-perenaisi, auto-,
hobuse- ja maatamehi oma toodangut müüma!

Kell 12 - õhtuni VABA LAVA
Registreerime esinejaid vaba lavale!
Rohkem infot ja eelregistreerimine Hageri Rahvamaja,
Maria Saarna, maria.saarna@kohila.ee, tel 5358 4881
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Hubba 1, 45,6 m²
Bank-to-bank, 31 m²
Flatrail, 1 m²

Suur
quarterpipe, 18 m²

Hubba 2, 50,8 m²

Flybox, 35,5m²

Väike quarterpipe, 16 m²
Eskiisjoonis.

Miniramp, 58 m²

Saku skatepark
ehk „Rataste hüpe
valguse kiirusel“

Naaberomavalitsuse
rulataja Hendrik: Paigutus on pargis hea. Kõik
obstaaklid on loogiliselt
asetatud. Minu arvates on
puudu ainult korralik
flatbox ning tsipa rohkem
võiks olla tühja maad.

VICTORIA PARMAS

vo Pärniste sõnul on tööd hetkel
küll peatunud, sest kraavid on
vett täis ja maa liiga märg. „Töö
ise ei võta kaua aega ehk mõned
nädalad, kuid jätkata saab siis,
kui kraavid puhastatud ja maa
tahenenud,“ ütles Pärniste.
59 000 eurot maksma mineva skatepargi ehitust rahastatakse Leader-programmist. Raha
pargi ehituseks taotles Saku
Lions Klubi koostöös noortekeskusega.
Sakus on ka varem olnud üks
skatepark - näitusepaviljoni kinnistu sisepark, mis hävis tulekahjus, ning üksikuid skatepargi
elemente on ka valla erinevates
külades. Samas on uisuväljaku
lähedal n-ö off road skatepark,
kus poisid on endale mullahunnikutest ise trampliinid teinud.

M

ai alguses algas Sakku
Nurme tänava äärde
skatepargi ehitus. Pargis saab olema kaheksa trikitamise atraktsiooni ehk obstaaklit.
Projekt kirjutati kokku noorte
ettepanekute põhjal. „Noortel
oli väga selge nägemus, millised
atraktsioonid võiksid seal olla,“
ütles Saku noortekeskuse noorsootöötaja Külli Kiika. Kokku
sai kavandatud 11x45 meetrit
suur park, kus igal rambil saab
sõita nii ratta, rula, rulluiskude
kui tõukerattaga.
„Kuigi näiteks rulatajatel ei
ole seal ehk nii hea kui ratturitel
ja tõukeratastel,“ ütleb viis aastat BMX-l rattatrikke teinud
Kristen Põder, kelle hinnangul

saab ta tulevases skatepargis
enamik trikke ikka ära teha.
„Kõige olulisemad asjad, flybox, hubba ja miniramp on seal
olemas. Samas, mida raskemaks
trikid lähevad, seda keerulisem
neid seal teha on, sest seda suuremat nö lendu on vaja ja see
õhus olemis aeg sõltub üpris
palju obstaaklite suurusest.“
Saku vallas elab umbes 2310
noort, kes on vanuses 7-26 eluaastat ning on potentsiaalsed
skatepargi kasutajad. Elu näitab
aga, et tee parki leiavad enamasti poisid. Küll teab aga Kristen
Saku vallas ka üht tüdrukut, kes
tõukerattaga trikke teeb.
Pargi rajamiseks on vaja ette
valmistada asfaltkattega plats,
kuhu paigaldatakse erinevad
elemendid. Abivallavanema Ar-

Nõlvaku Lasteaed võtab konkursi korras tööle
LASTEAIAÕPETAJAD (koormus 1,0)
ÕPETAJA-ABID (koormus 1,0)
LOGOPEEDI
2013. aasta sügisel avab Saue
vallas asuv Nõlvaku Lasteaed
filiaali. Seoses sellega otsime
oma meeskonda uusi naerusuiseid ja teotahtelisi liikmeid.

Avaldus konkursil osalemiseks, CV ja koopiad kvalifikatsiooni
tõendavatest dokumentidest märgusõnaga „Nõlvaku “ esitada
10. juuniks 2013 Nõlvaku Lasteaia direktori aadressil
merle.perm@sauevald.ee või postiaadressil Kaselaane tn 1,
Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401
Täiendav info tel 53079131

Tule diabeedi
infopäevale
Saku Valla Diabeetikute Seltsing kutsub 27. mail kell 11 Saku
päevakeskusesse tasuta infopäevale, mis keskendub glükomeetrite korrastamisele. Aparaate on
lubanud kalibreerima tulla spetsialist firmast Surgitech.
Meditsiinimaailma diabeediga seonduvatest uudistest räägib elektronmagnetväljaga stimuleeriva meditsiiniseadme
Triomed Universal esindaja.
Kohale tasub tulla sportlikus
riietuses, sest kell 12 tuleb haigusega toimetulemiseks vastavaid harjutusi õpetama joogaõpetaja.
Seltsingule on aasta olnud
sündmusterohke: kolmekuningapäeva tähistati nagu tavaks
jõulupeoga, veebruaris peeti
seltsingu 10. aastapäeva, märtsis osalesid seltsinglased diabeediliidu avaüritusel ja maakond-ikul puuetega inimeste
tervisepäeval Keilas. Aprillis
toimus koolituspäev, millel tekitas erilist huvi seltsingule juubeliks kingitud keha massiindeksi ja paljude muude näitajate
mõõtmise aparaat. Hariv oli ka
vaegkuuljate liidu esimehe, üle
30 aasta selles valdkonnas tegelenud Uno Taimla ettekanne.
AINO KIIVER

Sakus uus lihapood
7. maist alates saavad sakulased
värsket liha osta Kiisalt tuntud
Notsu Äri Saku kauplusest. Pood
asub Konsumi kaupluse vasakul
küljel ja on avatud kuus päeva
nädalas, suletud esmaspäeval.
Kauplust pidava OÜ Laanekaubanduse juhatuse liikme Jaanis Kaju sõnul tuleb nende sealiha Kuusalust Sepa talust ja
Põltsamaalt Paju talust, kõik
grilltooted valmivad koduköögis
ja hakkliha tehakse valmis koha
peal. „Lisaks on meil Notsu Äris
müügil ka liharohked Rey vorstid, mida Harjumaal müüb ainsana veel vaid Viljandi mnt Konsum,“ lausus Kaju ja lubas, et
suve teises pooles tuleb müügile
ka veise- ja lambaliha.
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Sakus odavaim elekter

Kodutehnikat saab
äikesekahjude
eest ise kaitsta

AS Saku Maja elektripakettide ja teenuste hinnavõrdlus
Kuu\Teenus
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill

Üldteenus
5.59
5.29
5.99
5.74

Põhitariif
börsihind
5.36
5.07
5.77
5.52

MOONIKA KUKKE
energiaturg.ee tegevjuht
Kõrvutades portaalis www. energiaturg.ee Saku Maja elektrihindu teiste müüjate omadega, selgub, et tänase seisuga on Saku
valla ettevõte nii mõneski kategoorias paremate pakkujate seas.
Kui näiteks otsida hinda 10 000
kWh-se aastatarbimisega eramule, kus päeva- ja ööelektrit kasutatakse võrdselt, siis 21. mai seisuga andis kalkulaator Saku Maja fikseeritud pakkumiseks päevatariifi 6,26 senti kWh ning öötariifi 4,80 senti kWh. Prognoositav aastane elektrienergia maksumus oleks antud juhul 553 eurot.
Vahe kalleima pakkujaga on
49.90 aastas. Tegu on vaid elektrienergia maksumusega, millele
lisanduvad veel võrgutasu, aktsiisid, taastuvenergiatasu ning
muud tasud, mis on ette nähtud

Kuidas osta
elektrit?
Eestis võib elektrienergiat müüa
iga ettevõte, kellel on konkurentsiametilt saadud vastav
tegevusluba, ning Saku Maja on
üks 49-st Eestis elektrimüügi
luba omavast ettevõttest.
Lisaks on Saku Maja ka üks
42st Eestis tegutsevast võrguettevõtjast, kelle võrk hõlmab umbes poolt Saku alevikku. Kogu
Eesti elektrivõrgud on jagatud
ära võrguettevõtjate vahel ning
Saku vallas on peale Saku Maja
veel kaks võrguettevõtet.

Kuidas siis käib sellise
nähtamatu kauba nagu
elekter ostmine?
Vastab Saku Maja
finantsjuht KADRI KRALLA:
Kuna oleme nii väike elektrimüüja, siis meie ise Põhjamaade
elektribörsilt Nord Pool Spot

Päevatariif Öötariif
börsihind börsihind
5.75
4.88
5.33
4.8
6.22
5.29
6.02
4.944

Põhitariif
fikseeritud
hind
5.69
5.69
5.69
5.69

võrguettevõtjaga sõlmitud lepingus. Tasub aga teada, et elektri
hind sõltub paketitüübist, tarbimiskogusest, lepinguperioodi
pikkusest, lepingu sõlmimise
hetkest, makseviisist, püsikliendistaatusest ja muudest teguritest.
Saku vallas elektrimüügiga
tegelev AS Saku Maja on liitunud Eesti tuntuima kliendikeskse võrdlusportaaliga Energiaturg
.ee, kus saab sõlmida ka elektriFikseeritud elektripakettide
müüjate hinnavõrdlus
(10 000 kWh aastatarbimisega
kahetariifse arvestiga)
Müüja
Ühiku hind senti kWh
220 Energia
5.43
Elektrum
5.45
Saku Maja AS
5.53
Elektrimüügi AS
5.53
Elveso AS
5.54
Eesti Energia AS
5.7
Imatra Elekter
5.71
VKG Elektrivõrgud
5.75

elektrit ei osta. Börsilt ostmiseks tuleks täita baasnõuded ehk
astuda börsi liikmeks ja maksta
iga-aastast liikmemaksu ning
tegeleda igapäevaselt kauplemisega. Meie oleme sõlminud lepingu bilansihalduriga, kelleks
meil on Eesti Energia, ja ostame
temalt börsivahendusteenust.
Bilansihaldureid on Eestis kuus.
Reaalselt tähendab elektriga
kauplemine meile praegu 368
arvu ehk näitude arvu, mida
kaks meie töötajat kuu alguses
näitude tabelisse sisestavad.
Börsil käib aga kauplemine pidevalt muutuva tunnihinna alusel ja seetõttu tuleb ka kogu kuu
jooksul müüdud elektrikogus
jagada tundideks. Kuna praegu
on väga vähestel kaugloetavad
arvestid, siis peame ühes tunnis
tarbitava elektri teadasaamiseks
tegema tüüpkoormusgraafiku
alusel iga mõõtepunkti kohta
vastava arvestuse. Konkurentsiametis kooskõlastatud tüüpkoormusgraafiku ja tabelarvu-

Päevatariif
fikseeritud
hind
6.26
6.26
6.26
6.26

Öötariif
fikseeritud
hind
4.8
4.8
4.8
4.8

lepinguid. 49 elektrimüüjast pakuvad lisaks Saku Majale portaalis lepingu sõlmimise võimalust vaid neli: Elektrum Eesti,
Elektrimüügi AS, TS Energia
ning äriklientidele Inter RAO.
Oma hinnapaketid on võrdluseks avaldanud 13 elektrimüüjat.
Portaali esilehel on kalkulaator, kuhu saab sisestada oma
aastase tarbimismahu, arvesti
tüübi (kahe- või ühetariifne), samuti valida kahetariifse arvesti
korral päeva- ja öötarbimise vahekorra ning märkida ära oma
eelistus paketitüübi osas. Turul
on nii fikseeritud hinna kui ka
börsihinnaga paketid ning lisaks
neile kombineeritud paketid.
Lisaks leiab portaalist ka energiavaldkonna uudiseid.
Elektripakette saab võrrelda
portaalides energiaturg.ee,
elektrihind.ee ja minuelekter.ee

tusprogrammi MS Excel abil arvestatakse välja andmelattu minevad kogused. Nii tekib meil
kuu alguses tabelis kokku 165
912 arvu (223 (liitumispunkti) x
744 (tundide arv 31 päevaga
kuus)), mis lähevad andmelattu.
Sellest arvude hulgast eraldame nende klientide tarbimise,
kes on küll meie võrgus, kuid
kes meie kaudu elektrit ei osta.
Lisaks peame eraldi arvestust pidama börsilt ostetava vabaturukoguse ja riigihanke tulemusena
ostetava elektrienergia koguse
kohta. Sarnased arvutused teeb
ka Eesti Energia ning need peavad meil omavahel klappima.
Selle aasta lõpuks saavad aga
kõik Saku Maja võrgus olevad
kliendid endale kaugloetavad
arvestid, nii et tarbimisandmed
hakkavad edaspidi ise süsteemi
liikuma. Siis käib ka arveldamine reaalselt tundide kaupa ja inimene saab valida, millal tal on
kõige odavam aeg pesumasin
tööle panna.

Alanud äikesehooaeg põhjustab paljudele eestimaalastele
muret rikki võivad minna nii
ruuterid, digiboksid kui telerid. Iga inimene saab aga oma
koduseid seadmeid äikesekahjude eest ise kaitsta.
„Äikese ajaks tuleb nii ruuter,
digiboks, teler kui ka muud
seadmed tõmmata välja nii
elektri- kui ka kaablivõrgust,“
paneb Elioni klienditoe valdkonnajuht Kaili Soosaar inimestele südamele. See tähendab
juhtmete lahtiühendamist nii tavalisest toitestepslist kui ka Elioni telefoni- ja internetivõrgust. Kui ruuter, digiboks, teler,
telefon ja arvutid on vooluvõrgust eemaldatud, tuleks eemaldada ruuteri küljest kas punane
või hall juhe; või kui võrgukaabel tuleb seinast, siis piisab selle
juhtme lahtivõtmisest.
„Maja sisevõrku ega kõiki
seadmete küljes olevaid kaableid ei ole kindlasti tarvis lahti
võtta. Oluline on majja sisenevad ehk Elioni võrgust tulevad
juhtmed oma seadmete küljest
lahti võtta,“ rõhutab Soosaar
ning lisab, et juhtmeid ja kaableid pistikutest eemaldades on
vaja meelde jätta, kuhu mingi
juhe läks, et hiljem oleks lihtsam neid ka tagasi ühendada.
Pärast äikest tuleks aga varuda veidi kannatust - äikese möödudes ja siis kui elekter on tagasi tulnud, saab seadmed vooluja internetivõrku tagasi ühendada. „Kui telefon on tumm, teler
ei näita pilti või internetti pole,
soovitame oodata umbes 30 minutit, et ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda,“ lisab Soosaar.
Kogu kodune tehnika, muuhulgas telefon, teler, arvuti, digiboks, ruuter, kodukinosüsteem ja muu säärane on äikesest
tingitud ülepingele tundlik ning
võib pikselöögi tõttu muutuda
kasutuskõlbmatuks. Kahju võib
tekkida ka siis, kui äike tabab
elektri- või telefoniliine kodust
paari kilomeetri kaugusel. Ülepingest ja äikesest kahjustatud
seadmetele tootja garantii ei
kehti ning uued seadmed tuleb
kasutajal ise osta.
Lisainfo: www.elion.ee/aike
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Õnneloos. Iga loos võitis ja üks loos veel eriti peaauhinnaks oli LED-televiisor.
Laadaeri. Huvikeskuse tantsustuudio JJ-Street etteaste.

Laste lemmik.
Laadakarussell.

Lõvide tänavakohvik. Hubane laada süda pannkookide, õnneloosi, laadasupi, grillvorsti, Saku
õlle ja muusikaga.

Muusikud. Puhkpilliorkester mängis vihma minema, nii et Saku
mandoliinid said juba päikesepaistel esineda.

Uudistoode. Kaja ja
Maria maiustustepulk, 80 senti tükk.

Saku priitahtlikud pritsimehed: nii juhtub, kui
pannil põlema läinud õli kustutada veega.

Saku 27.
kevadlaat
Legendaarne kaupleja. Sulev Pihl on oma
taimedega laadal olnud esimesest laadast
alates, vaid üks kord
on vahele jäänud. 

Laada parim kaupleja. Pensionär Aadu Vigalast
ja tema puutöö. Fotod:

Magus. Mesi Kuusalu vallast Palu talust.

Värske kraam. Kurki, tomatit,
küüslauku.

Laadal kohustuslik. Kellele
suhkruvatti, kellele õhupalli.
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Tuljak rokkis rõõmuga
Saku segakoor Tuljak tegi võluva kannapöörde ja kostitas 18. mail publikut rõõmsa kavaga. Kontsert “Jazzist rockini” Saku
Valla Majas läks täissaalile. Esitamisele
tulid tuntud džässiballaadid, spirituaalid ja
populaarsed laulud ABBA repertuaarist.
Muuhulgas kõlasid “All the things you
are”, “The shadow of your smile”, “Wade
in the water”, “Stand by me”, ”Why did it
have to be me” ja “Andante, Andante”.
Koori juhatas dirigent Sven Peterson,
kaastegevad olid laulja Carmen Sibbul, kitarrist Janek Sibbul ja pianist Karl Peterson. Tuljak laulis hingestatult ja kaasaelamisega, sära lisasid solistid ja instrumentaalsaade. Hilisõhtuse kava teises pooles
musitseeris hõrku hingelist muusikat pakkunud duo Gourmet Duo Plus eesotsas isikupärase laulja Yvetta Uustaluga.

Laulud
armsale
emale
Huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert emadepäeval kestis pikalt üle
tunni. Vaheldusrikka kava jooksul käisid laval lauluringide mudilased, solistid ja ansamblid
ning käsikellade
ansamblid. Esmakordselt astus üles
teatriring. Liigutavad olid vaheklipid
laste intervjuudega,
kus nad rääkisid
oma emadest.


Solistide esituses kõlas mehine “Opera on fire”
 Hooaja uustulnuk, sügisel alustanud teatriring tõi lavale talve ja kevade võitlust kujutava
tantsulise kava “Lille tärkamine”. Fotod:

Elukaar tõmbas hooajale joone alla
„On kevad tulnud taas…” kinnitavad Raimond Valgre laulu sõnad. „Lõpuks ometi!” ohkavad
Saku eakad, sest sõrmed juba
sügelevad mullas toimetamise
järele. On paras aeg tõmmata
joon alla möödunud hooajale. Ja
seda Saku Pensionäride Ühingu
Elukaar liikmed 20. aprillil oma
koosviibimisel ka tegid.
Seekord olid esinejad kõik
omainimesed - Aime Tamme juhitud naisrahvatantsurühm Lindaratas ja seeniortantsijate ring
Lendler ning Rein Tali juhatatud
naisansambel Vilistlased. Kava
hoidis ohjes ja publikut naerutas
koos oma „õpilastega” Saku
Sohvi alias Marianne Õun. Vaa-

tajate hinnangul olid tantsud
hoogsad ja ette kantud särtsakalt. Vilistlased olid ette valmistanud mitmekesise kava, sest
esinemine omainimeste ees on
tähtis ettevõtmine. Kuulajad
leidsid, et laulud kõlasid hästi ja
lõid mõnusa meeleolu. Sõnakunstnikud esinesid esmakordselt ja valmistasid publikule toreda üllatuse. Kiisa kapell oma
uuendatud koosseisus mängis
igihaljaid viise meeleolukalt.
Koosviibimise lõpus tutvustati
suviste ekskursioonide kava ja
müüdi pileteid teatrietendusele,
mis viib meid suvel Ohtu mõisa.
On, mida oodata!
Muhedat nalja ning särtsu Saku Sohvilt ja Kiisa kapellilt. Foto: Jüri Soome
LY MADISSOON
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Emadepäeva
jalgpallifestival
Saku Sportingu korraldatud suur jalgpallipäev 12. mail tõi staadioni kunstmurule mängima või vaatama ligi 500
vutisõpra. Selgitati noorte meistrivõistluste mängude paremad. Kahel väljakul
peetud päevakohases emade ja laste
kohtumises pidid emad laste paremust
tunnistama. Rahvaliiga võistkond võitis
FC Florat 4:1. Väga põnevat mängu
pakkunud Saku Sportingu kohtumine
Nõmme Kalju III-ga lõppes 1:1 viigiga.
Järgmine festival toimub 16. juunil.

Päeva nael, Saku Sportingu ja Nõmme Kalju kohtumine pakkus põnevaid hetki.

Noorimate pallurite miniturniiridel lõi kaasa 12 võistkonda. Fotod:

Treener Argo Zirk selgitas emadele mängu eel vuti põhitõdesid.

Vilistlaste ühislaulmised
 Esinemine
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar kevadkontserdil on
juba traditsioon, kuid Vilistlaste esinemisriietus rõõmsavärvilised pluusid on uued.

Meie ukraina
laulusõbrad.
Fotod:
Alma Kallion

Ansambli Vilistlased tänavusse
hooaega mahtus mitmeid ühisesinemisi nii lähemate kui kaugemate laulukooridega. Meeldejäävaim neist oli ukrainlaste
ansambliga.
Jaanuaris meile külla sõitnud
Eesti Ukraina seltsi ansambel
Nadvetširja tõi külakostiks kaasa nii hoogsaid laule ja temperamentseid tantse kui ka mitmesuguseid rahvusroogi. Mõisaekskursiooniga alanud emotsionaalse õhtu kulminatsiooniks

oli eestikeelne ühislaul „Kus sa
kaunil kingu rinnal”, mis ukrainlaste sõnul meenutas neile
nende kodumaa kaski. Oma ukraina laulusõpradega kohtume
taas sügisel, siis juba Ukraina
seltsi keskuses Tallinnas.
Tänavusel hooajal võõrustasime veel Kuusalu eakate ansamblit, kes oli Sakus esimest
korda. Näitasime neile nii mõisa
kui raamatukogu, misjärel andsime ühise kontserdi ning lõpuks otsustasime koos esineda
Tallinna Raekoja platsi suurel
jõulukontserdil. Kuusallu vastukülaskäik jäi meil kahjuks ära,
sest lauljatel ja huvikeskusel ei
olnud raha bussisõiduks.
Veel käis meil külas Jüri ansambel Lustilised, kellega oleme
koos laulnud aastakümneid, ning
naistepäeva pidasime koos Kiili
eakate ansambliga. Maikuus käisime Kiilis ka vastukülaskäigul.
Mõtlemiseks: kas on palju paluda Saku vallavalitsust, et ta
eraldaks Saku pensionäride
ühendusele Elukaar raha bussisõiduks teatrietenduste ühiskülastusteks Tallinna kaks korda
aastas. Eakate teatrietenduste
külastamise võimalused on piiratud. ALMA KALLION
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Hooajal jõudsalt arenenud keraamikaring on Ave Paadimeistri käe
all katsetanud muuhulgas omapärase kihilise tehnikaga. Fotod:
Uksed paukusid, hädavaled lendasid, inimesed ja nimed vahetusid ...
ning publik naeris. Foto: Kairi Langund

Kuidas ma jalgrattaga
teatris käisin
VICTORIA PARMAS
10. mail peaaegu et suviselt soojal reedeõhtul otsustasin minna
teatrisse. Istusin esimest korda
sel kevadel ratta selga ja vurasin
kohale Kiisa rahvamaja näitetrupi etendusele Rahauputus,
autor M. Cooney, lavastaja M.
Õun.
Piletikontrolli asemel ootas
ukse ees laual kava ja sõbraliku
olemisega hoiupõrsas juhuks,
kui soov teatritegijaid toetada.
Saalis oli kahes viimases reas
veel paar vaba kohta ja mõnus
sumin, nagu ikka teatris enne
eesriide avanemist.
Ja siis see algas. Perekond
Swani elutuba ja seal ringi tormav ning kädistav proua Swan
(Eda Piirimaa) ning selgelt midagi varjav kimbatuses härra
Swan (Andrus Kotter). Esimesi
episoode vaadates-kuulates
jõudsin mõelda, et see võib olla
ikka hirmus küll niimoodi sinust
vaid paari meetri kaugusel istuva saalitäie kodupubliku ette astuda. Vist hirmsamgi kui pärisnäitlejatel, sest siin ju kõik
omad.
Pärast proua Swani lahkumist
hakkas perekonna elutuppa saabuma järjest uusi tegelasi: põikpäine ja veidi rumal inspektor
Jenkins (Tarmo Leisalu), kõigeks valmis onu Georg (Agu
Kötsi), oma ametikohustusi tõsiselt võtvad sotsiaaltöötajad-

nõustajad (Rita Bergmann,
Mari-Ann Talumees ja Anu
Altmets), stoiliselt rahulik härra
Forbright (Arvo Rander), armastav-andestav Brenda (Angeelika Haak) ning minu lemmik Norman Basset (Tarmo
Raid).
Ei saanud ma kohe sotti, mis
tegelane see Swanide üürnik
Basset on. Aus, aga ebakindel,
veidi naiivne, aga samas vaimukas. Alguses liikusid laval näitlejad, kes mängisid oma rolle.
Etenduse edenedes hakkasid
rollid aga oma elu elama. Igaühest sai omanäoline tegelaskuju, kelle vaimukad repliigid
naeruturtsatusi esile kutsusid ja
keda nagu seriaalitegelasi juba
armastama hakkasid.
Mida edasi etendus kulges,
seda segasemaks ja koomilisemaks lavalugu end keris. Uksed
paukusid, hädavaled lendasid,
inimesed ja nimed vahetusid ...
ning publik naeris. Pärast pooletunnist vaheaega keris lugu end
tempokalt aplausi ja rohkete lilledeni.
Koju vändates imestasin vaid
selle üle, miks ma varem kunagi
Kiisa rahvamajas teatris käinud
pole: soe kevadõhtu täis inglise
huumorit ja ei mingit muret parkimise, tüütu piletijahi ega pika
kodutee pärast.
P.S. Etendus tuleb sügisel
kindlasti mängukavasse. Jälgige reklaami!

Portselanimaalijad Merike Toome juhendamisel on uudisena
toonud kevadnäitusele pilkupüüdva malahiitmaalinguga vormid.

Hea tuju loomake on pärit Sirle
Reiu juhitud laste käsitööringist

Laura Tellingu puutööringi poisid on kaunistanud oma tööd.
  Toredad portreed Kadri
Kangilaski juhendatud kunstiringide väikestelt ja suurtelt.
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Rõõmustav näitus
loomeringidelt
Kuni laadapäevani oli kõigil
võimalus raamatukogus osa
saada Saku huvikeskuse loomeringide kevadnäitusest. Hooaja
loomingu paremiku olid vaatajate ette toonud portselanimaalijad ja keraamikud, kunstiringides käijad ning käsitöö-, meisterdamise ja puutööringide lapsed. Väljapanek oli mitmekesine. Silma jäi uudseid tehnikaid
ja huvitavaid arenguid.
Portselanimaaliring käis koos
juba 19. hooaega. Saku kunstielu vanima loomeringi juhendaja Merike Toome sõnul oli aasta
edukas ja maalijad tublid. „Sügisel otsustasime, et sel hooajal
maalime põllu- ja metsalilli, aga
aasta kujunes natuke teistsuguseks. Loomingusse ilmusid kassid ja siis veel suur roos ning
muidugi Muumid. Lastel oli
hooaja lõputööks kella maalimine.“ Õpiti malahhiit- ja türkiismaalinguid tegema ning kasutama pritsimistehnikat ja sellele maalimist. Eraldi toob juhendaja välja OÜ Porceliisa ja
Soome Pirkanmaa Portselanmaalijate Liidu õpetaja organiseeritud „väikese roosi“ maalimise kursuse. Sellel õpitu oli
näitusel esindatud Erika Pootsi
imekena serviisina, kus iga roosi kroonleht oli maalitud eraldi
pintslilöögiga. Ringi töös osales
8 koolilast ja 14 täiskasvanut.
Toredate töödega võlunud
laste käsitöö- ja meisterdamise
ring oli hooaja noorim. Sügisel
varjutehnikas piltide tegemisega alustanud laste juhendaja
Sirle Reiu loetleb hulga erinevaid töid-tehnikaid, millega tegeleti. „Alguses tegime prossepärleid, pärast mänguasju - hea
tuju salalooma ja mao. Kasutasime riiet, vilti, karva, vatti,
nööpe. Tegime neile väikesed
porgandid, kondid, hiired juurde. Hingedepäevaks voolisime
savist küünlajala, mille akrüülvärvidega üle maalisime. Meisterdasime kaarte ja jõuluehteid.
Heegeldasime pärleid ketti, millest sai nii käevõrusid kui kaelakeesid. Palju viltisime nõeltehnikas.“ Paljud vahvad esemed
valmisid lastel kingituseks.
Inspireerivasse suvesse astuvad loomemeistrid jätkavad sügisel. INGRID PÕDER
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Mida teha, kui Saku
konstaablipunktist
ei saa abi
Pühapäeval, 19. mail kella 18
ajal oli keegi kõrvalt maja külaline otsustanud parkida oma
auto Citrön C2 registrinumbriga
712 MGK keset meie majatagust muruplatsi, kuigi tänaval ja
majadevahelisel asfaldil oli ruumi küllalt. Soovisin teatada sellest kohalikule politseile ja helistasin Saku Sõnumites avaldatud Saku konstaablipunkti kolmele võimalikule numbrile.
Keegi telefoni ei võtnud, pärast
minutilist kutsungit algas kinnise numbri toon ja seejärel vaikus.
Täna, 20. mail proovisin
uuesti, et saada teada, kas Saku
konstaablipunkt ajalehes avaldatud telefoninumbritega üldse
eksisteerib. Kunagi varem, kui

püüdsin samadel numbritel politseid kätte saada, et tiigi kalda
järsakule kukkunud joodikut
vette vajumise ohust aidata
(olen üle 80), ei saanud ma Saku
politsei poolelt jällegi kedagi
kätte. Milleks need numbrid ajalehes? Täna vastati Sauelt, et
Saku jaoskonnast on kõik väljas. Kus siis, kas ka korrapidaja?
Aga mis teha, kui on mingi
tõsisem häda? Sauelt soovitati
pöörduda kohe politsei 110
numbrile, siis tuleb Tallinnast
patrull välja.
Aga milleks meil siis kohalik
jaoskond on üldse olemas? Tallinna politseid iga asja pärast
lasta Sakku sõita, on ju liig.
Palun teavitage Saku elanikke,
kuhu on õige pöörduda, kui
vajad politsei abi. Kas Saku
konstaablipunkt nädalavahetustel üldse töötab?
VIIVI REHEMAA
Pargi 31, Saku
Vastab komissar ANDRE RAUD,
Saue konstaablijaoskonna juht
Saku konstaablipunkt töötab

tööpäevadel kell 8-16.30. Konstaablipunktis töötab kaks konstaablit, Helen Kelo ja Ivo Roosimägi.
See aga ei tähenda, et nad istuvad kogu päeva majas. Tulenevalt politsei töö eripärast, käivad nad sündmuskohtadel, külastavad inimesi kodudes ja vastavalt vajadusele käivad patrullis.
Kui tegemist on kiireloomulise probleemiga, on politsei
alati kättesaadav numbril 110.
Politseipatrull ei tule kohale
Tallinnast, vaid meil on oma
Lääne-Harju politseijaoskonna
patrullid, kes töötavad piirkonnas, tagavad avaliku korra ning
teenindavad väljakutseid.
Kui tegemist ei ole koheselt
politsei sekkumist vajava murega, helistage konstaablite telefoninumbrile 612 4552, saatke email aadressil pohja@politsei.ee
või tulge kohale Saku operatiivteenistuste keskusesse Tammemäel, kus asub ka konstaablipunkt. Saku konstaablite vastuvõtt on kolmapäeviti kella 15-17.

Elukaare huvireis
Ida-Virumaale
11. juunil k.a korraldab SPÜ
Elukaar ekskursiooni rekonstrueeritud Kohtla Kaevanduspark-Muuseumi ja Kuremäe
nunnakloostrisse. Kaevanduse
allmaaretke käigus sõidetakse
ehtsa kaevurirongiga, astutakse
tõeliste kaevurite jalajälgedes ja
saadakse osa nende igapäevasest tööelust.
Kuremäe nunnaklooster e
Pühtitsa (püha koht) on ainuke
Eestis tegutsev vene-õigeusu
nunnaklooster. Iidsetest aegadest asus siin eestlaste hiiepaik
ja oma tervendava veega tuntud
püha ohvriallikas (vee kaasavõtuks varuda vastavad nõud).
Karastavas vees saab ka kümmelda.
Väljasõit kell 9.00 Saku Valla
Maja eest.
Huvilisi paneb Saku Päevakeskuses 27. ja 29. mail ning 3.
ja 5. juunil kella 11-12 kirja Helmi Kreek. Ekskursiooni tasu
koos lõunasöögiga 25 € Kohtade olemasolu korral saavad osa
võtta ka teised huvilised.
JÜRI SOOME

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Häirenupp päästab elusid
Häirenupp on abivahend, mis
aitab suurendada üksi elavate
eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust.
Lähedaste või vabatahtlike
kaasamine eakate abistamisse
ühendab kogukonda.
Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure
osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes võivad
õnnetuse korral jääda hätta abi
kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab märkimisväärselt suurendada inimeste turvalisust ja
kiirendab abi kohalejõudmist
nii tulekahju kui ka terviserikke
korral on abi saamisel tihti küsimus minutites ja sekundites.
Risk, et üksi elavad eakad ei
saa õnnetuste korral õigel ajal
abi, on eriti suur maapiirkondades haja-asustusega aladel.
Ootamatu kukkumine või kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada seda, et abi saamata võib ka esialgu kergena
näiv õnnetus lõppeda traagiliselt. Naabrivalve häirenupu süsteemi abil avastatakse õnnetus
võimalikult vara ja sellele reageerimine toimub kiiresti.
Eaka koju paigaldatakse
GSM-sidel töötav süsteem, mis
koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest, mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning
suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise
ei ole võimeline nupule vajutama.
Pärast häirenupule vajutamist:
 GSM-keskus saadab teate
ning seejärel helistab vabatahtliku reageerija mobiiltelefonile.
 Vabatahtlik reageerija püüab
abivajajaga telefoni teel ühendust saada.
 Kui abivajaja vastab telefonile, siis selgitatakse koos välja
häireteate põhjus ning lepitakse
kokku edasistes tegevustes.
 Kui abivajaja ei vasta telefonile, läheb vabatahtlik võimalikult kiiresti sündmuskohale,
selgitab välja, mis on juhtunud
ning käitub sellele vastavalt.

MTÜ välja töötatud
teenus erineb äriettevõtete pakutavatest
analoogidest mitmeti:
 tekib usalduslik suhe abivajaja ja vabatahtliku vahel
 suureneb kogukonna
sidusus ja aktiivsus
 kujuneb välja vabatahtlike võrgustik
 suureneb tuleohutus- ja
esmaabialane teadlikkus
ühiskonnas

Tasuta hädaabi koolitus
Lähedased isikud, lapsed või sugulased või siis hoopis läheduses elavad naabrid vabatahtlike
näol, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema,
saavad tasuta tuleohutukoolituse päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt.
„Koolitatud vabatahtlikest on
ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints. “Koolituste
tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse
väljakutsumisel Häirekeskusele
täpsemat informatsiooni anda.
Samuti õpitakse, millised on esmased tegevused erinevate ohuolukordade puhul kuni professionaalse abi saabumiseni.”
Eesti Naabrivalve häirenupu
teenust saab tellida Eesti Naabrivalvelt. Teenuse tellimise lepingu saab vajadusel lõpetada ilma
pikema eelteatamiseta ilma trahvinõudeta, kusjuures seadmed
kuuluvad tagastamisele. Teenuse arendamist ja pakkumist läbi
MTÜ Eesti Naabrivalve toetab
Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Rohkem infot:
www.hairenupp.naabrivalve.ee
Telefon: 50 62 588, 6 522 522
E-mail: nupp@naabrivalve.ee
MTÜ Eesti Naabrivalve

Juhtumid
Harjumaal
 Häirenupu kutsung veidi pärast kella ühtteist õhtul. Vabatahtlik reageerija helistas eaka
telefonile, kuid telefoni vastu ei
võetud, samal ajal tuli veel kaks
häireteadet. Reageerija jõudis
eaka juurde vähem kui kümne
minutiga. Eakas kurtis valu südame piirkonnas ja kutsuti kiirabi. Eakas ise ei olnud suuteline
telefoni kasutama. Vabatahtlik
reageerija abistas eakat riietumisel, puhastas lumest sissesõidutee talu juurde. Kiirabi jõudis
kohale ~10-15 minuti pärast.
Eakas viidi täiendavaks kontrolliks ja raviks haiglasse, kus selgus, et tal on kopsupõletik.
 Häirenupu kutsung veidi enne kella ühte päeval. Reageerija
helistas eaka telefonile, kuid telefoni vastu ei võetud. Reageerija jõudis kohale vähem kui kümne minutiga. Kohale jõudes leidis reageerija eaka tualetist, kuhu ta oli kinni jäänud, kuna tool,
mida ta kasutab tualetini jõudmiseks, oli kukkunud mingil
põhjusel vastu ust ning takistas
sealt väljapääsu. Lisaks oli eakas
enne tualetti minekut pannud
toas ahju küdema ning hirm
kontrollimata tulekolde pärast
võimendas tema muret. Vabatahtlik aitas eaka tualetist välja
ning ootas, kuni ahi sai köetud.
Veendudes, et antud hetkel rohkem kaebusi ja hädasid ei ole,
lahkus vabatahtlik tagasi oma
tegemiste juurde.

MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
10.05 kell 09.18 teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Tagadi
külas. Toimunud oli kahe sõiduauto kokkupõrge, päästjad likvideerisid sõidukitel süttimisohu
ja puhastasid tee.
10.05 tehti kahjutuks Saku vallast leitud miinipilduja miin.

Tööpakkumised
Saku Konsumi lilleosakond
võtab tööle puhkuseasendaja.
Info 5666 6332
Turismitalu Külavilla Kajamaal
ootab kohusetundlikku ja taibukat perenaist. Peamiseks
tööülesandeks on külaliste vastuvõtmine, tubade koristamine,
pesu pesemine, hoovi korrashoid. CV saata e-postile milla@
kylavilla.ee, info tel 5668 2642
Otsitakse puhastusteenindajaid Sakus. Osaline tööaeg
hommikupoolsel ajal. Helistada
tel 510 2454. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ

 Suitsuanduri häire hommikul
kella poole üheksa ajal. Reageerija asus häire hetkel poole kilomeetri kaugusel ning oli just
teel eaka juurde. Kohale jõudes
selgus, et põleb pliidile jäetud
toit. Kuna eakas viibis teises
ruumis, aitas reageerija ta ruttu
välja värske õhu kätte. Seejärel
läks ta tagasi, kustutas pliidi alt
tule ning viis tossava panni majast välja. Pärast seda avas vabatahtlik kõik uksed ja aknad ning
ventileeris ruumid. Veendudes,
et kõik on korras, sai eakas tagasi tuppa.

Neile, kes liituvad häirenupu teenusega praegu
(mai kuni oktoober), on kuutasu väga soodne – 12 
(tavahind 37 ).

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
27.05 08.00-23.59 Väliharjutus
28.05 00.01-23.59 Väliharjutus
29.05 00.01-23.59 Väliharjutus
30.05 00.01-23.59 Väliharjutus
31.05 00.01-17.00 Väliharjutus
1.06 09.00-21.00 Väliharjutus
2.06 09.00-15.00 Väliharjutus
3.06 08.00-17.00 Väliharjutus
4.06 08.00-17.00 Väliharjutus
5.06 08.00-17.00 Väliharjutus
6.06 08.00-18.00 Väliharjutus
7.06 09.00-22.00 Väliharjutus
8.06 09.00-22.00 Väliharjutus
9.06 09.00-22.00 Väliharjutus
Lisainfo: 503 4102, manniku
@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee
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Diapol Granite OÜ

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

(www.diapol.ee) toodab kivist
köögitasapindu. Enamus
toodangust läheb ekspordiks.

Seoses tootmismahtude
suurenemisega pakume
tööd järgmistel
ametikohtadel:

1) käsitööseadmete

operaator
2) liimija
3) pakkija
Kandidaadilt eeldame:
 väga head eesti keele oskust
 kutse-, kesk- või keskeriharidust
 kasuks tuleb varasem
töötamine tootmises
Omalt poolt pakume
kaasaegseid töötingimusi,
põhjalikku väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot
tunnis. Töö võib olla kahes
vahetuses.

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

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee

Ehitus- ja
remonttööd

Terrassid, aiad, puutööd,
siseviimistlus.
Elektriboilerite, segistite ja
WC-pottide paigaldus ning
vahetus.
Elektri- ja ventilatsioonitööd.
Korstnate renoveerimine
liugvalu süsteemiga.
Korstnapitside korrastamine,
korstnamütside paigaldamine.

Avaldus ja CV palume
saata info@diapol.com.
Tel 6051 130,
faks 6051 135,
Aadress: Kasesalu 10, Saue

Hinnad SOODSAD,
töödel GARANTII.

529 2893, marek@viu.ee
AS Saku Maja annab

üürile ruume
Saku Valla Majas
Teaduse 1. Informatsiooni
saab telefonil 5326 7759 või
ene.linnutaja@sakumaja.ee

surma puhul.
Endised kolleegid Saku
Õlletehasest
Sügav kaastunne
Ene Käsperile perega kalli

EMA ja VANAEMA
kaotuse puhul.
Kristi ja Janika peredega

2-toaline korter
2

Tiigi t 4 Sakus, 46 m ,
toad eraldi. 53427007,
tauno@aadli.ee

Avaldame sügavat
kaastunnet
Olev Raudsele

Kallid Anne ja Rudolf,
siiras kaastunne teile
ema ja abikaasa

ÕE

AIME

surma puhul.

kaotuse puhul.

Kallis Ljuda Mashara.
Avaldame sügavat
kaastunnet poja

DENISI

Müüa

Kuulutused
Loomaarst Jaak Jõksi vastuvõtt Keila Loomakliinikus
Keskväljak 6. Tööajad E-R 9-19,
L 10-16. Visiidi broneerimine tel
670 5243. Vt meid Facebook.
com / keila loomakliinik. 29.05
kell 11-18 viimast korda tasuta
marutaudi vastu süstimine
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
tel 5660 0290
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@vahergrupp.ee. www.raietööd.ee
Ohtlike puude ja okste langetamine. Töö kiire ja korralik.
Tööde teostamiseks kasutame
tõstukeid ja erinevaid ronimisvahendeid. Helista 565 8686
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja võrgus, klotsid 40L võrgus, tulehakatus, saepuru kotis, vedu tasuta, al 1,8 € võrk. Tel 501 8594
Müüa looma- ja hobusesõnnikut, mulda, killustikku, kruusa
ja liiva. Tel 5697 1079, 670
1290, e-mail taluaed@hot.ee
Noor pere soovib osta Saku
vallas 3-4 toalist korterit, maja
või krunti. Pakkumisi ootame
ayyryy@hot.ee või 566 42718

Sügav kaastunne Pilvi-Helile
lastega kalli

ANDRES MINNI
kaotuse puhul.
Saku orienteerujad
Südamlik kaastunne Pilvile
lähedastega seoses

Saku Vallavalitsus
Saku Vallavolikogu

Avaldame siirast kaastunnet
Rudolf Krestinovile tütrega
kalli abikaasa ja ema

AIME KRESTINOVI
surma puhul.
Vend abikaasaga ja
vennalapsed Andres, Indrek
ja Margus peredega

Perekond Suursööt

Avaldame kaastunnet
Rudolf Krestinovile tütrega
kalli abikaasa ja ema

AIME KRESTINOVI
surma puhul.
Õde ja õelapsed peredega

ANDRES MINNI
surmaga.
Endised kolleegid
Saku Õlletehasest

Liina ja Elve, südamlik
kaastunne ema

LAINE SUVINÕMME
kaotuse puhul.
Svea ja Marje
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Tule korralda
koolilõpuvastuvõtt
Saku Pruulikojas!
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

III korrusel avatud
Mesimummi Mängumaa
Tööpäevadel maitsvad
PÄEVAPRAED

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Õhkbatuudi Piraadilaev
rent koduaia pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €
Broneerimine 56 46 11
www.hyppa.ee

00

KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS
* juubelid * pulmad * firmapeod * seminarid
Üritustele: korraldus, peolauad, majutus, saunad,
vesirattad, õhtujuhid, bändid
Lisainfo: www.kurtna.eu, kurtna@firmapeod.ee

5333 4401

KURTNA RATSASPORDIKOOL
* ratsutamine * ratsalaagrid * laste sünnipäevad
Algajatele, edasijõudnutele, lastele, täiskasvanutele
Lisainfo Kregleni Tallist www.kregleni.ee,
ratsu@kregleni.ee

5333 4400

Küttepuude müük!
Suur valik (lepp, sanglepp, haab,
saar, kask). Pakkuda on nii kuiva
kui toorest halgu.

Avatud küttepuuhoov

KUTSI MUTSI RIIDEPOOD

aadressiga Jälgimäe küla,
Saku vald.

ASUME SAKU KONSUMI II KORRUSEL

Hind kohapeal alates 29 eur/rm
Hind koos transpordiga alates 32 eur/rm

UUED RIIDED HISPAANIAST!
STRESSIVABAD HINNAD!

Info: 555 60 240
www.halupuu.ee

OLEME AVATUD E-R 10-18, L 10-15
KORSTNAD PUHTAKS!
Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine
Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee
REKLAAMI ja KUULUTUSI
saab tellida telefonil
671 2425, meiliaadressil
ss@sakuvald.ee või
toimetuses (Saku,
Teaduse 1, kabinet 220).

NB! Müüme musta lepa
suitsutuslaastu.

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

Müüa lõhutud

KÜTTEPUUD
kohaletoomisega.
Lepp 36 eur/rm, haab
36 eur/rm, kask 44 eur/rm,
metsakuiv okaspuu 36 eur/rm.

Tel 509 9598
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Kolmapäevaku kiireim rattapoiss

KUHU MINNA

8. mail Saustinõmmel peetud maastikurataste sarivõistluse Škoda MTB kolmapäevakute etapi noorima vanuseklassi (lapsed
10) võitis Saku poiss Joonas Kirs (Porter Racing). Võistlusel
osales kokku pea 300 ratturit erinevatest vanuseklassidest.
Võistlussari pakub suurepärast võimalust harrastus maastikuratturitele panna ennast proovime Harjumaa piirkonnas põnevatel radadel. Sõitude kestvused kõiguvad sõltuvalt vanuseklassist alates 10 minutist lõpetades tavaliselt ca 1 tunniga.
Juba 29. mail ootame kõiki noori rattasõpru osalema Porter
Racing laste rattasarja I etapil. Sari koosneb neljast etapist ja
on spetsiaalselt mõeldud noortele vanuses 7-12 aastat. Sarja
eesmärk on tuua noored rattaspordi juurde ja pakkuda noortele
liikumisvõimalust mitmekesises ning vaheldusrikkas keskkonnas koos võimalusega omandada rattasõidu oskuseid ja
kogemusi. PRIIT GRÜNBERG

MAI

2. kell 14.30

Sarivõistluse Škoda MTB noorima vanuseklassi etapivõitja Joonas Kirs Saku spordiklubist Porter Racing. Foto: Priit Grünberg

10 koori kontsert ja Kukerpillid Metsanurmes. Vt lk 19

SEB Maijooksu võitis sakulane
Tallinna Lauluväljakul toimunud 26. SEB Maijooksu võitis Sakust
pärit Liina Tšernov ajaga 23 minutit ja 24 sekundit, edestades teist
kohta 12 sekundiga. Sakus kasvanud, koolis ja trennis käinud Liina
Tšernov esindas maijooksul spordiklubi Sportkeskus.ee.
Eelmisel aastal 6. koha saanud Tšernov parandas oma mullust
tulemust üle viie minuti. Ühtlasi ületas Tšernov möödunud korra
võitja aega rohkem kui minutiga. Ent neid tulemusi ei saa võrrelda,
sest rajad on olnud erineva pikkusega.
Tegemist oli 7 km pikkuse jooksuga. Finišiprotokolli said aja
kirja kokku 2861 naist. Jooksu noorim osavõtja oli ühekuune Nora,
kes läbis seitsmekilomeetrise raja koos emaga. Eakaim daam tänavusel Maijooksul oli 84-aastane Ilse.
Edukas keskmaajooksja Liina Tšernov finišeerimas 800 meetri
jooksus Eesti meistrivõistlustel 2011. Foto: Marko Mumm

Rahvatantsurühm Saku Sanglejad
kutsub tantsuhuvilisi mehi ja naisi
oma seltskonda!
Treeningud toimuvad Saku Gümnaasiumi algkooli saalis teisipäeviti,
naisrühm alustab kell 17, segarühm kell 18. Juhendaja on Kersti Ulmas.
Varasem rahvatantsukogemus ei ole oluline, tähtis on soov tantsida.
Rütmile ja naljale võiks pihta saada, kõik ülejäänu on õpitav.
Info: Kersti Ulmas, 502 7554, kersti.ulmas@sakuvald.ee või
Tiia Liik, 506 3127, tiialiik@hot.ee.

29. kell 17
Porter Racing laste rattasarja I etapp Saku Rabametsas,
eraldistart Saustinõmmes

JUUNI

2. kell 12
Hageri kihelkonnapäevade
rattaretk ja simman. Vt lk 20

2. kell 12
Lastekaitsepäevale pühendatud kogupereüritus Saku
Valla Maja juures. Vt lk 19

8. kell 10.30
XI Saku jooksupäev Rabametsa terviseradadel. Vt lk 13

NÄITUSED

Soome Instituudi rändnäitus
“Karvavahetuse aeg” - Lapi
nüüdiskunst Saku vallaraamatukogus Teaduse 1 (pildil Olli
Moisio pisimaal “Inglise lagrits”)

Rattaretke
marsruut

Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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Simman

Buss 3
11.25 ÜKSNURME-MAIDLA

