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Valitsus plaanib
valdade ja linnade
tulubaasi vähendada
Kui eelarvelaekumised
vähenevad, vähenevad ka
võimalused vallaelanikele
teenuseid pakkuda / lk 3

Saku tänavad
tehakse
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Esimesed teed
lähevad remonti
juba lähiajal
/ lk 5

Saku valla hõbemärgi pälvinud
kauaaegne õpetaja

Ly Madissoon
„Minu vanuses on tähtis
tunnetada, et oled vajalik.
Selleks tuleb aktiivselt
tegutseda.” / lk 9-10

Viimane koolikell ja esimene riigieksam
Aprillikuu viimasel reedel kõlas
Saku Gümnaasiumi abiturientidele
viimane koolikell.
Pidulikule lõpukellaaktusele järgnes keskpäeval
traditsiooniline
puuistutamine 34. lendu jääb
kooli juurde meenutama harilik
elupuu 'Holmstrup' (pildil). Esimene riigieksam,
eesti keel - esmakordselt uues vormis, oli juba esmaspäeval, 30.
aprillil. Eksamitulle astusid 32
lõpetajat klassijuhataja Taivi Õiguse 12.a ja 24 lõpetajat klassijuhataja Talvi Järve 12.b
klassist / lk 2-3
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Abiturientidel algas eksamiaeg
INNA MIKLI

I

gal kevadel tuleb abiturientidel enne gümnaasiumi lõpetamist läbida eksamite kadalipp, et tõestada - nad on keskharidust väärt. Nii ka tänavu. Et
lõputunnistust saada, tuleb sel
aastal sooritada 5 „teadmisteproovi”, sealhulgas vähemalt
kolm riigieksamit. Ülejäänud
kahe puhul on noorte endi otsustada, kas sooritada see riigi- või
koolieksamina. Vahe on selles,
et riigieksamite tulemuste alusel
pääseb kõrgkooli, koolieksamid
aitavad vaid õppeasutuse lõpetada. Samas on oma õpetajale, kelle nõudmised teada, pisut lihtsam oma tarkusi näidata. Ühe
viiest eksamist võib asendada
uurimis- või praktilise tööga.
Mis aines teadmisteproov läbida, on iga õpilase enda valida,
vaid emakeeleeksam on kõigile
lõpetajatele kohustuslik.
Eestikeelsete gümnaasiumite
lõpetajad alustasid eksamimaratoniga sel aastal 30. aprillil. Esimesena sooritati, nagu ikka, kohustuslik eesti keele eksam, mis
seekord hoopis teistsugune, paljude jaoks isegi hirmutav. Kui
siiani on abituriendid aastaid
emakeeleaalaste teadmiste näitamiseks kirjandi kirjutanud,
siis sel aastal koosnes eksam kahest osast - teksti mõistmisest ja
teksti loomisest. Kõigepealt tuli
valida üks neljast algtekstist ja
selle alusel kolmele küsimustele
vastata, igale 50-100 sõna, seejärel vähemalt 400-sõnaline
arutlev kirjand kirjutada ja sellele sobiv pealkiri mõelda.
Esimene valiktekst oli ema ja
poja suhetest rääkiv Arvo Valtoni novell, teine Eero Raun Tambergi luuletus „Maailmavaade“,
mis võrdleb parteide tegevust ja
liikmeks värbamist Nõukogude
ajal ja tänapäeval. Kolmas algtekst oli Ilmar Raagi essee „Milleks kaitsta eesti kultuuri?“, neljas Priit Põhjala artikkel keelevigadest. Kirjandi võis kirjutada
põlvkondadevahelistest erinevusest või maailmavaate kujunemisest, võis arutleda eesti
kultuuri säilitamise vajalikkuse
ja võimaluste või õigekirja üle.
Saku Gümnaasiumis, nagu

Kell on kümme minutit kümme läbi. Murelikud näod kummarduvad tekstivihikute kohale. Foto:

kõikjal Eestis, algas eksam kell
10. Aga juba pool tundi varem
oli koolimaja fuajee murelike ja
ootusärevate nägudega noori
inimesi täis. Veerand tundi enne
„õiget aega” hakkasid komisjoni liikmed abituriente, keda sel
aastal 56, ja varasemaid lõpetajaid, kes eksamit veel kord teha
tahtsid (kokku kolm inimest),
aulasse laskma. Viis minutit enne kümmet olid kõigil kohad
leitud. Veel veidi ootamist, kuni
raadiost kõlas haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksoo lühike tervituskõne. Seejärel jagasid komisjoni liikmed - välisvaatleja Eevi Roos, direktor Ulvi Läänemets, õppealajuhataja
Merike Toompärg, klassijuhataja Taivi Õigus ja emakeeleõpetaja Veiko Klaan - algtekstid ning mustandite-puhtandite
lehed laiali. Murelikud näod
kummardusid paberite kohale.
Läks lahti!

Emakeeleõpetaja
Veiko Klaan:
Uus eesti keele eksam oli nii
oodatud kui ka ootamatu. Oodatud sellepärast, et oma vääramatuses ta muudkui lähenes - ja
kaua sa ikka jõuad oodata. Ootamatu aga oma lõplikus kujus.
Kuna seda eksamit on ette
valmistatud terve igavik ning
eksamikeskus on väga enesekindlalt tõrjunud igasugust krii-

tikat, terve mõistuse seisukohalt
tulnud mõtteavaldusi, olid ootused üpris suured. Esimese ehmatuse tõid kirjandi teemad:
kolm neljast olid peaaegu sõnasõnalt kattuvad nendega, mida
kasutati kas eelmiste aastate
katseeksamil või varasemates
harjutustes. See tekitas küsimuse, kas eksamikeskusel polegi
midagi rohkemat välja pakkuda,
et juba esimeses töös hakatakse
ennast kordama. Järgmiseks
aastaks on jäänud siis veel meedia- ja keskkonnateema ning
sellega on eksamikeskus selle
eksamivormi ammendanud.
Loodan, et mu järeldus on ennatlik ning tegemist on lihtsalt
kokkusattumisega (mida sellise
tähelepanu all olevalt töölt küll
oodata ei oleks osanud).
Lugemisülesanded toetusid
Arvo Valtoni novellile „Reetmine“, Eero Raun Tambergi luuletusele „Maailmavaade“, Ilmar
Raagi esseele eesti kultuurist
ning Priit Põhjala artiklile keelevigadest. Kaks esimest paistavad silma keerukuse, viimane
pigem konspektiivse sisu poolest. Ilmar Raagi esseele on nähtavasti tugevat mõju avaldanud
lühendamine, sest konkreetset
vastust pealkirjas olevale küsimusele, milleks kaitsta eesti
kultuuri, nagu ei saagi.
Ühesõnaga - müts maha nende ees, kes selle eksami tegid.
Aga samas on mul hea meel, et
mina nende hulgas polnud.
Oleks väga huvitav teada,
kuidas meie haridusministril eksami sooritamine õnnestus. Ei

tea, kas tema punktisumma avalikustatakse? Kas tema kirjandit
tulevikus ka kuskil lugeda saab?

Abiturient
Margit
Jõerand:
Niisugune eksami ülesehitus,
kus on lisaks tekstiloomele vaja
täita ka lugemisülesandeid,
meeldib mulle rohkem kui täispika kirjandi kirjutamine. Teksti
mõistmise osa annab ka nendele
õpilastele, kellel ei ole kirjutamisoskus kõige parem, võimaluse häid punkte saada. Minu jaoks
on teksti analüüsimine kergem
kui teksti nullist loomine - seega
ei oleks tahtnud mitte mingil juhul pikka kirjandit kirjutada.
Selle aasta teemade üle võib
veidi nuriseda - teemad olid küllaltki ühetaolised ning valikuvõimalus jäi väikeseks. Mina
analüüsisin Ilmar Raagi esseed
ning kirjandi kirjutasin sarnasel
teemal - arutlesin, kus näen eesti
kultuuri varitsevaid ohte ning
tulevikuväljavaateid.

Abiturient
Martin
Varrand:
Uus eksami ülesehitus on pigem
parem, kui oli varem - kirjandi
kirjutamine pole minu tugevaim
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külg. Kaheosaline eksam annab
võimaluse hea hinde saamiseks
ka neile, kes kirjandis tugevad ei
ole. Tekstianalüüsi tegin eesti
kultuuri teemal - mis on meie
kultuuri tugevused ning miks
peaksime oma kultuuri kaitsma.
Kirjandi kirjutasin maailmavaatest - mida tähendab minu jaoks
mõiste maailmavaade ning kuidas ma seda endal kujundan.
Kõik oli jõukohane, ei oska
midagi negatiivset eksami juures
välja tuua. Enda tööga jäin enamvähem rahule. Arvan, et kirjand
läks mul hästi, aga lugemisülesannete puhul nii kindel ei ole.

Abiturient
Mette Õun:
Arvan, et sellises formaadis eksam on parem neile, kes ei ole
väga osavad kirjandi kirjutajad.
Mina oleksin tahtnud pigem kirjandit kirjutada, sest tunnen, et
uues formaadis läheb mul punkte kaduma lihtsalt seetõttu, et
ma pidin end erinevate ülesannete tegemiseks pidevalt ümber
lülitama ja tähelepanu hajus.
Vana formaadi juures meeldib
mulle ka see, et teemasid on tunduvalt rohkem ja eri valdkondi
on võimalikult laiahaardeliselt
esindatud. Selle eksami puhul
oligi peamine puudus, et teemad
olid küll etteaimatavad, aga
ometi liialt „ühte auku”. Kirjutasin nii lugemisülesanded kui
kirjandi teemal “Maailmavaade”. Usun, et võin oma tööga rahule jääda, sest mul vedas ja teemasid nähes oli valik kohe selge. Aega jäi pigem puudu kui
üle - kirjutasin enam-vähem
kuus tundi ning põhjalikult
kontrollida oma tööd ei jõudnudki. Seega arvan, et kindlasti
ei peaks senist kuuetunnist eksamit lühendama. Samuti leian,
et aus oleks sisse tuua 15-20-minutine paus, mis ei läheks selle
kuue tunni arvelt maha - mõtete
kogumiseks ja söömiseks.
Üldiselt usun, et ka uus formaat on igati põhjendatud ja tagab võimalused kirjutaja oskuste hindamiseks, kuid eksam
peaks olema aus iga kirjutaja
suhtes ja hõlmama laiemalt erinevaid teemavaldkondi.

Riigi otsus omavalitsuste
tulusid vähendada viib
Saku valla eelarvest raha

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG

Saku Vallavolikogu
istung toimub 17. mail
2012 kell 17 Saku Valla
ärgmisest aastast vabastatakse Eestis kodualune maa maksust, Majas Teaduse 1, Saku
Saku valla eelarvest viib see otsus ligi 60 000 eurot. Valitsus on alevik

J

lubanud saamata jääva tulu kompenseerida - omavalitsuste tulumaksumäära tõstetakse 2013. aastal 0,17% ja 2014. aastal 0,03%
võrra. Kuid see katab Saku valla saamata jäänud tuluosast vaid umbes kaks kolmandiku. Seega ei pea paika omavalitsustele antud lubadus, et maamaksuvabastus kompenseeritakse valdadele-linnadele laekuva tulumaksumäära tõstmisega. Viimast kinnitab IRL-i kodulehel olevas pressiteates Riigikogu rahanduskomisjoni esimees
Sven Sester: „Maamaksu kaotava seaduse vastuvõtmisel lubasime
kompensatsioonimehhanismid välja töötada aasta jooksul. Saime
hakkama 10 kuuga. Valitsusekabineti otsuse kohaselt kompenseeritakse maamaksuvabastus kohalikele omavalitsustele tulumaksumäära tõstmisega. Kui täna läheb kohalikele omavalitsustele iga
inimese tulust 11,4%, siis järgmisel aastal saab see olema 11,57%
ning ülejärgmisel aastal 11,6%. Nii tagame piisava paindlikkuse,
kuna erinevalt näiteks fikseeritud suurusega hüvitisest, tõuseb inimeste tulu kasvades ka omavalitsustele laekuva hüvitise suurus. Lisaks maksutulule kompenseeritakse kohalikele omavalitsustele
järgmise aasta riigieelarvest toetusfondi kaudu kodualuse maa maamaksuvabastuse rakendamisega seotud kulud ühekordselt summas
990 000 eurot. Maamaksu infosüsteemi loomise eelduseks olevate
riiklike registrite lähteandmete parandamise ja täiendamise kulud
kaetakse omandireformi reservfondist“
Tallinnaga piirnevad vallad, ka Saku, riigieelarvelisest tasandusfondist raha ei saa. Samas on keskvalitsus võitluses Tallinna
linnaga vähendanud kohalike maksude kehtestamise võimalusi, see
seab piirid omavalitsuste eelarve autonoomsele kujundamisele.
Lisaks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud komisjon teinud
ettepaneku vähendada alates 2013. aastast üleriigilise tähtsusega
maardlate kaevandamisõiguse tasust ja vee-erikasutustasust kohalikele omavalitsustele laekuvat osa. Nelja järgmise aasta jooksul
langeb see viiendikule 2011. aasta määrast. Saku valla jaoks tähendaks see kuni 50 000 euro kadumist eelarvetuludest. Valitsuskomisjon, mis moodustati läbirääkimiste pidamiseks Eesti Omavalitsusliitude Koostöökoguga, on vastavasisulise otsuse oma 23. aprilli
vaheprotokollis fikseerinud ja eeldatavasti lähtutakse sellest 2013.
aasta riigieelarve koostamisel.

J

ärjekindel valdade-linnade tulubaasi vähendamine ja tulude keskvalitsusele suunamine viib meid paratamatult tagasi aega, kui
omavalitsused veel puudusid ja raha piirkondadesse eraldati rajoonidest. Või siis on tegemist hiiliva haldusreformiga, mille tulemusel soovitakse panna omavalitsused sundvaliku ette. Enne jaanipäeva
peaks selguma ka planeeritava haridusreformi kava - väidetavalt
muudetakse omavalitsustele haridusraha eraldamise põhimõtteid ja
on kartus, et see sunnib lõpptulemusena
omavalitsusi ise koole sulgema.
Fakt on aga see, et keskvalitsuse survel toimuv
omavalitsuste tulubaasi
vähendamine halvendab
eelkõige teenuste kättesaadavust kohapeal valdades ja linnades. Ka Sakus.
KUNO ROOBA
Vallavanem

PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Saku Vallavolikogu
määruste muutmine
4. Saku Vallavolikogu
08.12.2011 otsuse nr 87
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine”
muutmine
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Saku alevikus Tuule tänava,
Laane tänava ja Tormi tänava
vaheline maa-ala
5.2. Saku alevikus Asula tänava
ja Laane tänava vaheline
maa-ala
5.3. Saku alevikus kü Männivälja
ning Männituka tee ja
Pähklimetsa tee äärsete
kinnistutega piirnev ala

6. Nõusoleku andmine
katastriüksuse piiride
muutmiseks
7. Kasutusvalduse seadmine
8. Saku valla 2012. aasta
lisaeelarve vastuvõtmine,
1. lugemine
9. Lepingu sõlmimine
10. Lepingu heakskiitmine
11. Vallavara tasuta
kasutusse andmine
12. Vallavara võõrandamine
13. Läbirääkimiste alustamine koostööpunktide ja
ühisosa väljaselgitamiseks ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest keeldumine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 14. maist 2012
vallakantseleis ja valla veebilehel
http://www.sakuvald.ee/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt tel
671 2430.

MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

4

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
3. mai istungi päevakorras oli
19 punkti.
Saku valla 2012. aasta eelarve
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati 2 510 eurot
kaasfinantseerimise toetust
sihtasutus Rehe Seltsimaja projektile „Rehe küünile põrand ja
teisaldatav lava“.
Kehtestati detailplaneering
Männiku külas Tooma tee 1
kinnistul.
1 korraldusega määrati arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Rahuldati 1 isiku avaldus ja
pikendati 24.03.2010 ettekirjutuse nr 15/10 punkti 2 (kasutusloa tagamine) täitmise tähtaega
kuni 01.07. 2012 ning pikendati
1 isiku 08.11.2011 esitatud ettekirjutuse nr 74/11 (väikeehituse
seadustamine või lammutamine)
täitmise tähtaega kuni 23.09.
2012.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine pargi rajamiseks Kurtna külas Jürmani kinnistul.
Väljastati 7 ehitusluba: pargi
rajamiseks Kurtna külas Jürmani
kinnistul; tee rekonstrueerimiseks Männiku külas Vindi tee ja
Tiiru tee kinnistutel; veetorustiku rajamiseks Männiku külas
Tooma tee, Vindi tee, Tiiru tee,
Vindi tee 4 ja Vindi tee 12 kinnistutel; üksikelamute püstitamiseks Saku alevikus Karikakra tn
12 ning Kesk tn 14; maakaabelliini rajamiseks Tammemäe külas Kullipesa tee, Jaaguallika ja
Jaaguvälja kinnistutel; maakaabelliini ja alajaama rajamiseks
Tänassilma külas Kokasauna
põik 1, Kokasauna põik 3, Kokasauna põik 5, Kokasauna põik 7,
Kokasauna põik 9, Kokasauna
põik 11, Kokasauna põik, Kokasauna tee T2 ja Valdmäe tn 5.
Riiklikus ehitisregistris otsustati registreerida 2 puurkaevu, mille omanikuks on AÜ Jõekääru.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Kasemetsa külas Väikemetsa tee 10.
Munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati
koha-aadressiks Harjumaa, Sa-
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ku vald, Saku alevik, Metsatuka
Informatsioon detailplaneeringutest
haljak ning Harjumaa, Saku
vald, Saku alevik, Tariku haljak.
Jäätmeveoga liitumisest va- SAKU VALLAVALITSUSE 02.05.2012 korraldusega nr 419 kehtestati
Saku vallas Männiku külas Tooma tee 1 kinnistu detailplaneering.
bastati 1 jäätmevaldaja.
Detailplaneeringu
ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine
Kooskõlastati kavandatava
(hoonestusala
suurendamine)
ja piirdeaia asukoha määramine. Vt
puurkaevu asukoht Tõdva külas
http://sise.sakuvald.ee/dp/
Metsa-Allika kinnistul.
MTÜ-le Eesti Vanamootor- SAKU VALLAVALITSUSE 08.05.2012 korraldusega
rattaklubi „Unic-Moto” väljas-  nr 451 kehtestati Saku vallas Üksnurme külas Aasa kinnistu osa
tati avaliku ürituse korraldamise
detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu osa
luba 06.05.2012 Tagadi külas
kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute
töökoja territooriumil toimuva
ehitamiseks. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Tagadi restauraatorite päeva lä-  nr 452 kehtestati Saku vallas Üksnurme külas Lume tee 9 kinnistu
biviimiseks (vastutaja Urmas
detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala
Teearu).
suurendamine). Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
MTÜ-le Koroonaklubi TIRTS
otsustati anda Saku segapaari  nr 453 kehtestati Saku vallas Tänassilma külas Vetevana tee 2
kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnismeistrivõistluste ja Saku meistritu
ehitusõiguse määramine paariselamu ehitamiseks. Vt http://
võistluste „Novuses“ läbiviimisise.sakuvald.ee/dp/
seks 15.-16.09.2012 kell 9-19 tasuta kasutada Saku Valla Maja II
Alates 28.05.2012 kuni 10.06.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
korruse suur saal.
(Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil AVALIKUL VÄLJA8. mai istungi päevakorras oli
PANEKUL Saku valla Kasemetsa küla Käopesa 1 kinnistu detail20 punkti.
planeering. Planeeringu ülesanne on kinnistu kaheks elamumaa
Saku valla 2012. aasta eelkrundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelaarve reservfondist eraldati 1000
mu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldeurot kokkuleppe kulude katmiplaneeringuga. Planeeritavatele elamumaa kruntidele on ette
nähtud ühe üksikelamu ja ühe abihoone rajamine. Planeeringuala
seks.
suurus on ca 1700 m².
Hilja Soomrele väljastati
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneemüügipilet 09.05.-08.07.2012
ringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiSaku aleviku keskplatsil aiasaateid. Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel
dustega kauplemiseks.
http://www.sakuvald.ee/26446
Otsustati maksta kriisitoetust
1 isikule seoses raske majandusliku olukorraga
Ükskisiku tulumaksu laekumine
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
Aprillis 2012 laekus Saku valla eelarvesse 613340 eurot üksikisiku
lisatingimused.
2 korraldusega määrati pro- tulumaksu.
700 000
jekteerimistingimused.
Otsustati võtta vastu Kase- 600 000
metsa külas Käopesa 1 kinnistu 500 000
detailplaneering.
Kehtestati detailplaneerin- 400 000
gud Tänassilma külas Vetevana 300 000
tee 2 kinnistul, Üksnurme külas 200 000
Lume tee 9 ja Aasa kinnistu osal. 100 000
Väljastati kolm ehitusluba:
0
üksikelamu ja sauna püstitami2009.a
2010.a
2011.a
2012.a
seks Kanamaa külas Kivipõllu
529 351
524 176
582 578
562 402
Märts
kinnistul; üksikelamute püstita529 289
486 522
492 610
613 340
Aprill
miseks Tänassilma külas AruFinantsteenistus
nõmme tee 13 ja Arunõmme tee
Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
15.
Väljastati ehitusluba üksikKuupäev / Kellaaeg / Tegevus
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
elamu püstitamiseks Tõdva kü- 14.05 11.00-19.00 Laskeharjutus 21.05 09.00-19.00 Laskeharjutus
las Metsa-Allika kinnistul ning
08.30-18.00 Väliharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
tunnistati kehtetuks ehitusluba 15.05 10.00-17.00 Laskeharjutus 22.05 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
08.00-23.00 Väliharjutus
nr 18357 ja kirjalik nõusolek nr 16.05 10.00-17.00
Laskeharjutus 23.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
18971.
08.30-18.00 Väliharjutus
08.30-14.00 Väliharjutus
24.05 09.00-16.30 Laskeharjutus
Anti kirjalik nõusolek üksik- 17.05 08.30-18.00 Väliharjutus
10.00-18.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
elamu tehnosüsteemide muut- 18.05 08.00-17.00
Väliharjutus
25.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
miseks (päikesepaneelide pai- 19.05 09.00-23.59 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
27.05 12.00-17.00 Laskeharjutus
galdamiseks) Saku alevikus 20.05 00.01-12.00 Väliharjutus
Kalda tn 21. 
Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, Internetis harjutusvali.mil.ee
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 Väljastati kaks kasutusluba:
üksikelamutele Roobuka külas
Astra tee 82 ning Juuliku külas
Murumäe tee 14.
Saku alevikus asuva Saku
vallale kuuluva Teaduse tn 14
parkla tee ja parkla teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
määrati 2614 m2 (Teaduse tn 14
ja Jaaniku kinnistute ning nende
lähiala detailplaneeringu järgne
krunt nr 2) ning munitsipaalomandisse taotletava krundi nr
2 koha-aadressiks määrati Harjumaa, Saku vald, Saku alevik,
Juubelitammede tee 21.
Määrati Saustinõmme külas
asuva AS A. L. A. R. A. omandis
oleva administratiivhoone teenindamiseks vajalik maa.
Kiisa alevikus aiandusühistu
Lõuna territooriumil asuvatele
katastriüksustele määrati uued
koha-aadressid.
Otsustati jätta rahuldamata
ühe isiku jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotlus.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 20 jäätmevaldajat.
Saku Huvikeskusele väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba (kõrvaltingimusega) Saku
alevikus Saku Valla Maja (Teaduse tn 1) hoone esisel ja Põik tn
ja Tallinna mnt vahelisel alal
12.05.2012 Saku kevadlaada
läbiviimiseks (vastutab Liina
Hendrikson).
MTÜ-le Saku Linedance
klubi Happy Feet anti line-tantsu treeningute läbiviimiseks tasuta kasutada 01.-30.06.2012 ja
01.-31.08.2012 neljapäeviti kell
19.30-22.00 Saku Huvikeskuse
III korruse peeglisaal; 03. ja
10.06.2012 kell 19-21 Saku
Huvikeskuse III korruse peeglisaal (eritreeningud) ning 01.31.07.2012 neljapäeviti kell 2022 Saku Valla Maja II korruse
suur saal.

Tähelepanu!
Kolmapäeval, 16. mail,
eemaldab Swedbank
Saku alevikus Tallinna
mnt 4 (Säästumarketi
juures) asuva

sularahaautomaadi,
mis paigutatakse ümber
aadressile Üksnurme
tee 2 (Selveri juurde).

Naaberomavalitsuste
teespetsialistid kohtusid Sakus

ÜKS
KÜSIMUS

20. aprillil kohtusid Saku Vallavalitsuses piirkonna omavalitsuste
teehooldust korraldavad spetsialistid. Kohal olid kolleegid Harku,
Kohila, Raasiku, Saku ja Saue vallast ning Saue linnast. Kokkutulnutele esines ettekandega Andri Tõnstein Maanteeametist, ta tutvustas riigimaanteede hoolde korraldamist ja lepingute ülesehitust.
Seejärel said sõna omavalitsuste esindajad, kes tutvustasid oma
valla või linna õnnestumisi ja probleeme. Ettekannete põhjal selgus, et murekohad on omavalitsustel sarnased ja nii mõneski töölõigus oleks otstarbekas koostööd teha. Sellisteks valdkondadeks
võiks ennekõike olla lähestikku asuvate valdade teede tali- ja
suvihoolde tellimine või ka erialaste koolituste korraldamine.
Koostöö esimeseks näiteks võib saada Saku ja Saue valla teede
talihooldeteenuse hanke korraldamine, mille üksikasjade kokkuleppimiseks kohtuvad Saku ja Saue spetsialistid lähiajal.
Lepiti kokku, et kohtumised muudetakse regulaarseks, sest üheskoos läbiarutamist vajavaid probleeme on teehoolde valdkonnas
küllaga ning omavalitsuste erinevaid praktikaid ühendades saadakse vallakodanikele parimad lahendused.

Saku aleviku ja lähiala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rajamine hakkab lõpule
jõudma. Millal tänavad korda tehakse?

VIRKO KOLKS, Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juht

ÜVK uudised 2012. aasta 19. nädalal
2012. aasta 19. nädalal tehakse Saku I piirkonnas (peatöövõtja AS
Skanska EMV) torustike ehitustöid Mäe, Kivistiku, Kivinurga,
Havi ja Kingu tänaval, Saku mõisapargis ja Juubelitammede teel,
Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) Kannikese, Jaama,
Asula, Nurme, Põik ja Silla tänaval ning Saku III piirkonnas
(peatöövõtja Skanska EMV) Männituka, Salu, Oja, Tuule, Aasa,
Oru, Tehnikumi, Sinilille, Jõe ja Kanarbiku tänaval.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee. Samuti on kodulehel ära toodud ajutine liiklusskeem Saku mõisa juurde sõitmiseks.
Toimuvad ka tänavate taastamis- ja haljastustööd. Töövõtjatel on
kohustus viia kõik haljasalad ja teed, mis on ehituspiirkonnas, vähemalt ehituseelsesse olukorda. Taastamise orienteeruvate ajagraafikutega saab tutvuda AS Saku Maja kodulehel lõigu „Tööde ajakava” all. Küsimuste korral palume ühendust võtta tel 5336 4612 (AS
Nordecon piirkond) või 5341 3931 (AS Skanska EMV piirkond).
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

Osutame lastega peredele
kolmanda sektori toel teenuseid
Saku valla ja MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskuse koostöö lastega peredele suunatud teenuste osutamise käivitamiseks sai alguse
2011. aasta suvel, kui ühisel kokkusaamisel tõdeti, et kiireim võimalus perede vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste pakkumiseks
on teenuste arendamine koostöös kolmanda sektoriga. Tänaseks on
jõutud selleni, et projekt „Lastega peresid jõustavad teenused. Vol
2” sai rahastuse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste
Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt. Projekti üldeesmärk on lastega perede heaolu ja kogukondade sidususe toetamine
üheksas Harjumaa omavalitsuses, sealhulgas ka Saku vallas.
Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistus kavandab koostöös Perede ja Laste Nõuandekeskusega osutada pereteraapia-,
perelepitus- ja visuaalkunstiteraapiateenuseid ja -koolitusi lapsevanematele. Peredele pakutavaid teenuseid rahastatakse 60 % ulatuses
projektist ja 40 % ulatuses kohalike omavalitsuste poolt.
Projekti Saku valla koordinaator on lastekaitsespetsialist Airi
Maasalu, telefon 671 2428, e-post airi.maasalu@sakuvald.ee
EDA ESPERK, sotsiaalhoolekandeteenistuse juht

Vastab vallavalitsuse
tehnilise infrastruktuuri
spetsialist TOIVO ALASOO
Nordecon AS on oma piirkonnas, Saku idaosas, nt Kannikese
ja Ülase tänava ümbruses (nn
Saku II) jõudmas vee-, heitveeja sademeveekanalisatsiooni
trasside ehitusega lõpusirgele
ning ees seisab teede ja tänavate
ning haljastuse taastamine. Eelseisvate taastustööde läbiviimise ladususe tagamiseks on koostatud ajagraafik. Vastavalt graafikule algasid taastustööd Aasa
tänavalt, juuni alguses saavad
uue katte Põik, Aasa, Asula ja
Silla tänav. Juuli alguses saavad
suurematest tänavatest uue asfaltkatte Tamme tee, Ülase ja
Kannikese tänav. Haljastustööd
kestavad plaanikohaselt kuni
käesoleva aasta juuli keskpaigani - siis lõpetab Nordecon AS
oma piirkonnas teede ja tänavate taastamise.
Skanska EMV AS ehitab vee-,
heitvee- ja sademeveekanalisatsiooni trasse Saku aleviku põhjaosas (nn Saku III) ja hakkab
samuti oma piirkonnas töödega
lõpule jõudma. Hetkel käivad
ehitustööd veel Pensu elamurajoonis. Pooleli on tööd ka Laane
tänava lõpus, kuid see ei sega tänavate taastamisega alustamist.
Esitatud ajagraafiku järgi algavad lähipäevil tööd Tammemäe,
Jõe, Tormi ja Kullerkupu tänavatel ning Tariku piirkonnas. Teed
ja haljastus peaksid korda saama
käesoleva aasta juulikuus.
Vt teede taastamise
ajagraafikuid AS Saku Maja
kodulehelt
www.sakumaja.ee alajaotusest “Tööde ajakava”
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Kiitus talgutel osalejatele!
TOIMETAJA
VEERG

Kohtasin kunagist
kolleegi…
Kohtasin üle pika aja kunagist
kolleegi. Selgus, et ta elab nüüd
Soomes. Endine pedagoog töötab
lasteaias, temast on saanud õpetaja abi ehk tädi. Ta on palju puhanum, särasilmsem, rõõmsameelsem kui varem. Ja väga rahul. Pedagoogipalgast jätkus vaevu korterikuludeks ja söögiks.
Nüüd jätkub rohkem. Ei pea pingutama ja muretsema, kui saapad
lagunenud või mantel välja vahetamist vajab. Jääb ülegi.
Aga selgus, et see polegi tema
jaoks kõige olulisem. Veelgi
tähtsam on, et raja taga koheldakse erinevate töökohtadega
inimesi võrdselt, kõik ametid ja
ametimehed on vajalikud. Ja kui
kedagi eelistatakse, siis nõrgemaid. Eestis on vastupidi.
Kolleeg mäletas, et Eestis otsustasid kõike vaid ülemused.
Tavatöötaja arvamust ei küsinud keegi. Ja tavatöötajast ei
hoolinud keegi. Kehtis põhimõte, et kui ei meeldi, mine ära.
Ta meenutas oma viimast Eesti töökohta. Seal olid ülemustele
lisaboonused nagu Nõukogude
ajal. Näiteks võimalus õhtuti firma kulul sportida. Samuti tasuta
küpsised ja kohv, kui pika päeva
jooksul soov pisut keha kinnitada. Ülejäänud töötajad pidid
oma joogi eest ise maksma. Ja
töö juures küpsist krõbistada ei
tohtinud väiksemapalgalised
hoopiski. Raja taga aga võtab juhataja sageli reedeti omaküpsetatud koogi kaasa - et töönädala
lõpus ühiselt maiustada. Tänab
töötajaid, tuletab meelde, et just
õpetajad ja abid on need, kelle
õlul laste eest hoolitsemise vastutusrikas koorem, et just väikeste inimeste hoidmiseks ongi lasteasutused loodud.
Endine kolleeg lisas vaikselt,
et ei tule enam kunagi tagasi sest tahab end inimesena tunda.
Meie kohtumisest on möödunud kuid, kuid tookordne jutuajamine meenub sageli. Ja teeb
meele kurvaks.
INNA MIKLI

TIINA KUBBI
Vallaaednik

P

uhas ja korrastatud elukeskkond on meie valla
inimestele olnud alati tähtis. Seda kinnitas taas tänavune
heakorrakuu. Tegusaid talguid
oli väga palju ning tulemuse
eest võime tänada organisaatoreid, kes haarasid initsiatiivi,
korraldasid ja planeerisid ning
kaasasid töökaid inimesi.
Tore, et talgute korraldajaid
tuleb aasta-aastalt juurde. Tänavu oli uueks tegijaks Tatjana
Boiko, kes organiseeris heakor- Kiisa talguliste aruteluhetk, pildil taga vasakul näha ilusasti korrasratalgud Männiku külas. Valde- tatud jõeäär. Foto: Marleen Valdmaa
ku karjääri ümbrus sai põhjaliku
puhastuskuuri.
Pikaaegsete kogemustega
korraldajatega vesteldes selgus,
et kui aastaid tagasi suunati kogu jõud teeäärte ja metsade prügist puhastamisele, siis tänaseks
jääb jõudu ja võimalusi keskenduda ka jõeäärte, haljastuse ja
mänguväljakute korrastamisele,
teeäärse võsa eemaldamisele,
küla ja ühistute siseteede ja matkaradade parendamisele ning
haljastuse rajamisele.
Suured tänud talgujuhtidele ja
korraldajatele: Anu Altmetsale,
Aigar Pruulile, Esta Sepperile, Vello Eensalule, Marju
Eesmetsale, Pille Jandakule,
Ülar Palmile, Arnold Jõgisele, Tagadi töökas talguseltskond. Foto: Mihkel Pukk
Janek Helistele, Maire LauriÜheskoos ja üksmeeles oleme
le, Anneli Kanale, Peeter le, Indrek Kausile, Taivo PivLeidmaale, Arvo Pärnistele, nikule, Mart Siimannile, Ma- suured ja suudame palju korda
Eeva Pukile, Annely-Thea gus Heinale, Tiiu Vellestele ja saata. Suured tänud kõigile talgutest osavõtjatele!
Häggblomile, Maris Meituse- Adina Roobale.

Head kaupmehed ja toitlustajad!
Olete oodatud pakkuma head ja paremat 2. juunil Murastes toimuval külapeol
„Üks tekk, viis lugu“. Pidu algab kell 15.00, kuid kohal võib olla juba varem.
Eelistatud on kohalikku päritolu kaubad ja toidud.
Toitlustajal peavad olema toidu ja lahja alkoholi müümiseks vajalikud litsentsid, mida
võidakse kohapeal kontrollida.
Osalustasu kaupmehele 5 €, koos elektri kasutusega 10 €, toitlustajale 50 €.
Oma osalussoovist palume teada anda 15. maiks e-posti aadressile kuulutus@muraste.ee ,
täites osaleja ankeedi, mille leiate aadressilt www.muraste.ee.
Pärast ankeedi edastust saadetakse
kinnitus koos panga rekvisiitidega.
Kohtade arv piiratud!
Lisainfo aadressil www.muraste.ee ja
telefonil 5649 1114
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Hea sõbra jaoks on valla
me uksed ja me hing...
... nii laulis kunagi üks kõige
suurem sõber. Nüüd laulavad ja
lausuvad seda 30 Eestimaa küla
inimesed, sest südasuvel toimub
üle maa üks vahva ettevõtmine „Avatud külaväravad“.
See on külaliikumise Kodukant algatusel ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel
läbiviidav suursündmus, mille
jooksul avavad oma väravad
igast maakonna kaks küla, nende seas 15 maakondlikku aasta
küla. 20 küla on avatud 21. juulil, 10 küla 28. juulil.

K

ülaväravad, olgu nad tegelikkuses eksisteerivad
või sümboolsed, avanevad kõikjal kell 12. Tervitusi
lausuvad Riigikogu liikmed,
maavanemad, vallavanemad,
külavanemad ja külarahvas ise.
Päeva jooksul pakuvad külad nii
mitmekülgset tegevust ja osasaamist, et võib tekkida raskusi
põnevaima koha valikul ja otsuse langetamisel, kuhu sel päeval
minna-sõita. Töötoad ja jututoad, retked ja rattamatkad,

mängud murul ja mättal, õnneloosid ja oksjonid, võistlused ja
viktoriinid, laadad ja laulud...
Kõiki tegevusi ei jõua siinkohal
üles lugeda ja neid lisandub külade programmidesse päev-päevalt aina juurde. Põnevust ja tegevusi täis päeva lõpetab kõikjal kaikuv muusika - õhtused
simmanid siit- ja sealtkandi
pillimeeste mängu saatel.
Avatud külaväravate pidevalt
täienevat teavet saab kodulehelt
www.külad.ee ja õige pea ka
üleriigilisest meediast.

H

ea Saku valla elanik!
Kui sina sel päeval väga
kaugele sõita ei soovi,
siis avatud külaväravad tulevad
sulle koju kätte - Metsanurme
Harjumaa aasta külana on üks
kolmekümnest, on paik, mis
oma väravad, uksed ja hinged
valla hoiab. Ootame sind 21.
juulil külla! Täpsem programm
on meie kodulehel www.metsanurme.eu, Saku Sõnumites anname asjast teada peale jaanipäeva.
ANNELI
KANA
MTÜ
Metsanurme
tegevjuht

EVIKA-s oli lahtiste uste päev

Eesti Maaviljeluse Instituudi Taimebiotehnoloogia osakond EVIKA on
igal kevadel lahtiste uste päeva korraldanud, nii ka seekord. Huvilised
Sakust ja kaugemaltki said teadusasutusega tutvuda, sealseid asjalikke ja informatiivseid näitusi vaadata. Spetsialistid andsid head nõu,
kuidas kartulit, köögivilja, marjapõõsaid hooldada ning näpunäiteid,
kuidas viljapuid kasvatada ja lõigata.
Õuel aga oli tilluke laat: iga soovija sai muretseda kartuliseemet,
tomati- kurgi-, paprika- ja maitserohelisetaimi, marjapõõsaste ja viljapuude istikuid. Valik oli päris suur, nii võis tavapäraste sõstarde-vaarikate kõrval koduaeda soetada ka näiteks mustikapõõsaid.
Pildil Eesti Maaviljeluse Instituudi juht Katrin Kotkas EVIKA seemnekartulipakkidega.

Saku lasteaed Terake

Kurtna Kool võtab alates

võtab sügisel avatavatesse
sõimerühmadesse tööle

13. augustist tööle

ÕPETAJAD ja
ÕPETAJA ABID

(0,5 koormusega) ja

Kandidaatidelt ootame
armastust laste vastu, füüsilise
ja emotsionaalse pinge taluvust,
head meeskonnatöö- ja
suhtlemisoskust.
Pedagoogikandidaatidel vajalik
vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Õpetaja abidel nõutud keskharidus.
Avaldus, CV, haridust ja
kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata
20. maiks 2012 aadressile
Tallinna mnt 12, Saku 75501 või
eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 672 9714 või
509 7782, Eve Laiverik

LASTEAIAÕPETAJA
LASTEAIA LIIKUMISJA UJUMISÕPETAJA
Nõudmised kandidaadile:
vastavus Haridus- ja Teadusministri kehtestatud pedagoogi
kvalifikatsiooninõuetele, paindlikkus, suhtlemis- ja koostööoskus,
lojaalsus, pingetaluvus.
Pakume huvitavat ja vastutusrikast
tööd kaasaegses keskkonnas
Avaldus, CV, kvalifikatsiooni
tõendavate ja isikut tõendavate
dokumentide koopiad ja konkursil
osaleja soovil muud dokumendid
saata hiljemalt 17.05.2012.
Kontaktisik Priit Jõe, e-posti aadress priit.joe@kurtnakool.ee, telefon 5557 9709, Kurtna Kool, Kurtna
küla, Saku vald 75518, Harjumaa
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Gümnaasiumi
õpilasfirmade
tegemistest
LENNART LIND

K

ooliaasta on kohe läbi
saamas - veel viimased
ponnistused ja võibki
asuda väljateenitud puhkust nautima. Koos kooliaastaga lõpetatakse ka õpilasfirmade (ÕF) tegevus. On aruannete tegemise aeg.
Saku Gümnaasiumis asutati
sel aastal viis õpilasfirmat: Puuklots, Tudulu, Plix-Plax, Dekohoidja ning GloGlo.
Juhendaja Talvi Järve käe
all on omandatud teooria äritegemise alustest ning õpilasfirma tegemise kaudu kasutatud
saadud teadmisi ka praktikas.
Aasta jooksul on õpilasfirmadel olnud võimalus osaleda mitmetel laatadel. Alates detsembrist on toimunud piirkondlikud
laadad nii Pärnus, Tartus kui ka
Raplas. Aasta suurim müügiüritus oli veebruaris Kristiine Keskuses, kus oma oskusi pani
proovile kokku enam kui sada
õpilasfirmat Eestist, Rootsist ja
Norrast. See oli parim võimalus
saada otsene kontakt oma klientidega.
Lisaks said õpilasfirmad võimaluse oma tooteid tutvustada
ja müüa ka koolisiseselt. Toimusid nii jõulu- kui ka sõbrapäeva-

Õppeaasta edukaim õpilasfirma GloGlo koosseisus
(vasakult) Andra Kivimäe,
Lennart Lind, Evely Auger
ja Margret-Erika Triik tegeles torusallide disainimise
ning tootmisega.

laat. Oma tooteid käidi mänguliste tegevuste kaudu tutvustamas ja müümas ka Saku Gümnaasiumi algkoolimajas.
Peale laatade said õpilasfirmade liikmed võimaluse osaleda muudelgi üritustel. Jaanuaris
toimus Junior Achievementi
korraldatud juhtimiskoolitus,
kus kõikide firmade liikmed
võtsid osa erinevatest töötubadest - vastavalt ametile ja ülesannetele. Aprillis leidis aset esinemiskoolitus, kus treeniti avalikeks esinemisteks.

ÕF GloGlo - Saku
Gümnaasiumi õppeaasta
edukaim õpilasfirma
Torusallide disainimise ning
tootmisega tegelev ÕF GloGlo
loodi piirideta ettevõtte ehk Enterprise without Borders vormis. Tegemist on programmiga,
mille käigus on võimalik koostööd teha välismaiste õpilasfir-

madega. Selle raames korraldas
Junior Achievement Eesti 2011.
aasta novembris Tallinnas kolmepäevase noortekonverentsi,
mille käigus oli võimalik luua
sidemeid naaberriikide õpilasfirmadega, saada tutvusi ning
arendada inglise keele oskust.
Saadud kontaktid on osutunud
kasulikuks mitmel moel.
Igal aastal toimub Eesti parimate õpilasfirmade väljaselgitamine. Sel aastal 27. aprillil
Swedbanki peamajas toimunud
võistlusest võttis osa ka ÕF
GloGlo. Kokku loodi sel õppeaastal 154 õpilasfirmat, kuid finaali pääses vaid 14, valik tehti
aastaaruannete põhjal. Finaalipäeval toimus presentatsioon
auditooriumile, stendiesitlus
ning kinniste uste taga vestlus
žüriiga, kuhu kuulusid Eesti
ärimaailma tipud. Nende kolme
vooru punktide alusel selgitati
välja parim õpilasfirma. GloGlo
 GloGlo
osales 27.
aprillil koos
juhendaja
Talvi Järvega (keskel)
õpilasfirmade finaalvõistlusel
Swedbanki
peamajas
Tallinnas

GloGlo
dsisainitud
ja toodetud
popid torusallid
Fotod:
erakogu

esindas ennast ning Saku Gümnaasiumit edukalt - saadi rohkelt kontakte ja kiidusõnu, kuid
auhinnaline koht jäi seekord
saavutamata. Saavutuseks on
tegelikult ka finaalvõistlusele
pääsemine, sest ÕF GloGlo on
pärast kahe aasta tagust õpilasfirmat Pikkasso üldse alles teine
Saku Gümnaasiumi tollel võistlusel esindanud noorte ettevõte.
On olnud edukas ja aktiivne
aasta - seda tõestavad rohked
osavõtud üritustest ja võistlustest. Saadud on ka meediatähelepanu, sealhulgas suhtlemiskogemust. Õpilasfirmade tegijad on möödunud tegevusaasta
jooksul õppinud äritegemise põhitõdesid, proovile on pandud
firmaliikmete omavaheline
suhtlemisoskus. Loodetavasti
saab nii mõnestki selleaastastest
õpilasfirmade programmi vilistlasest tulevikus ärimaailmas
tõeline tegija!
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Ly Madissooni koolile
pühendatud elu
EVI JOHANDI

L

Kirke Männik esindab Harjumaad üle-eestilisel telekonkursil
“Laulukarussell”. Foto:

Saku laululastel
läks Harjumaa
konkursil hästi
Saku valla laste võistlusel „Las
laps laulab 2012” osales 14. aprillil 51 noort, neist 11 pääsesid
edasi 28.-29. aprillil Viimsis toimunud Harjumaa konkursile.
Maakondlik võistlustel läks Saku lauljatel väga hästi. 3-4aastaste hulgas sai Hanna Rete Sakias (õpetaja Leevi Kaustel) 3.
koha. 8-10aastaste grupis võitis
Saku tüdruk Kirke Männik
(pildil, juhendaja Aili Brett),
tema pääseb ka üle-eestilisele
telekonkursile „Laulukarussell”.
11-13aastaste seas jagas Märten
Männiste (juhendaja Kaupo
Männiste) 1.-2. kohta. 14-15aastaste vanuserühmas tulid nii
Christine Aasma (valmistus
ise) kui Henri Petrutis (õpetaja
Inga Nurme) 3. kohale. 16-18aastaste võistluse Saku esindajad võitsid: Merit Männiste
(juhendaja Kaupo Männiste) sai
1. ja Mari-Liis Duglas (õpetaja
Aili Brett) 2. koha.

Saku Valla Noortekeskus
alustab 7-16aastaste
noorte registreerimist
suvistesse laagritesse!
Registreerimine algab 12. mail
kell 10-13 Saku kevadlaadal
laste ja noorte telgis.
Pärast laadapäeva saab
registreerida e-posti aadressil
noortekeskus@sakuvald.ee või
Saku Valla Noortekeskuses
kohapeal (Sakus Teaduse 1 ja
Kiisal Raudtee 2)

y Madissoon
on üks meie
valla tublidest inimestest,
kellele väljapaistvate teenete eest
omistati vabariigi
aastapäeval Saku
valla hõbemärk.
Oma elutöö on ta
teinud Saku lapsi
õpetades, sest klassi ees on ta seisnud
pea nelikümmend
aastat.
Öeldakse, et teiste õpetamiseks on tarvis rohkem mõistust
kui ise õppides. Õpetajatöö seisneb suhtlemises paljude erinevate isiksustega, suhtlemisoskust ei saa aga raamatutest õppida, vaid seda tuleb omandada
tegevuses. Ja lastega on Ly alati
osanud läbi saada.
Asume õpetajatee algusest
killukesi koguma. „Tunduvalt
lihtsam on elada kui elust rääkida,” möönab tagasihoidlik päevakangelane ise, sest kui inimene
räägib läbielatust, siis turgatavad
pähe just need elu murdekohad,
millest kokku saab saatus.

Algus on kõige alus
Ly elutee algas tollases Lustivere (praegu Põltsamaa) vallas
väikeses asundustalus. Isa õde,
kes oli vallaline ja Metsküla
algkooli juhataja, adopteeris
tüdrukukese ja kasvatas üles.
Arvata võib, et koolmeisterdamise pisiku sisendas lapsesse
just tädi, kes ise oli emakeeleõpetaja. Pärast 7. klassi lõpetamist viis neiu tee Tartu Õpetajate Seminari (pärastine Õpetajate
Instituut), kus koolitus kestis
kuus aastat. Kasuema eeskujul
valis ta eesti keele eriala, sest tädi oli karm kasvataja. Nõudis
korda, õpetas aiatööd ega pooldanud sõbrannatamist. „Ma ei
salli, kui midagi on sassis,” kordab kasvandik veel nüüd ja mõtleb tänuga tädile. Ly oleks ise

 Hetk aastast 1969:
Ly Madissoon oma
õpilastega Harju
rajooni koolinoorte
laulupäeval.

Noore õpetajana
Saku mõisas kirjandusõhtul esinemas.
Fotod: erakogu

Vabariigi
aastapäeval
autasutati
Ly Madissooni
Saku valla
hõbemärgiga
tahtnud meditsiini õppida, aga
tädi eesmärki kasvatada kasutütrest õpetaja ei ole Ly kunagi
kahetsema pidanud. Pärast instituudi kiitusega lõpetamist suunati verisulis õpetajahakatis
Petseri lähedale Obinitsa kooli,
kus lapsed rääkisid setu keelt.
„Mina sellest aru ei saanud, sest
tundides läksid lapsed üle kirjakeelele. Elasin küüditatute maja
teisel korrusel, hiljem vanas
preestrimajas. Veevärk ja elekter olid seal tundmatud, elu veeres petroolilambi valgel. Kui õli
poest otsa sai, pidime koolis
hakkama saama küünaldega,”
meenutab ta neid kaugeid noorusaegu.

Ajalootolmu alt
killukesi korjates
Õppimistahe ei ole Lyd kunagi
maha jätnud. Tallinna Pedagoogilise Instituudi diplomi sai ta
1956. aastal ja seega ka õiguse
keskkoolis pedagoogina töötada.
„Olen olnud õpetaja ka Tartu
Laste Vastuvõtupunktis, kuhu
koguti orvud ja probleemsete
perede lapsed. Nad ootasid kohut või adopteerimist. „Mäletan,
et üks neist laskis varjupaigast
jalga. Siis oli tõsiselt hirm nahas,” kerkib Ly silmade ette mälupilt õpetajatee algpäevilt.
„Olen leiba teeninud ka Tartu 13.
ning Kuivajõe ja Kosejõe Erirežiimilises Internaatkoolis. 
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 Et mu abikaasa Ilmar sai Eesti Maaviljeluse Instituudi maaparanduse osakonda teaduri koha, tulime 1967. aastal Sakku
elama ja töötama. Algul olin Saku kooli internaadis kasvataja,
seejärel 1967-2007 emakeeleõpetaja,” kerib Ly jutulõnga tänase päeva poole. Pikkadest
koolmeisterdamise aastatest on
talle mällu jäänud nii mõnigi humoorikas pilt, mis silme ette kerkib: „Lähen tundi ja näen, et esimese laua juures on kaks tooli,
kus õpilane lamab. Õpik on aga
põrandal. Andres aga lausub, et
ta näeb sealt küll lugeda. Ükskord polnud jälle Alol õpikut.
Tema väitnud, et oskab niisama
ka. Ja tõesti, ta oskas vastata ka
ilma õpikuta.” Praeguse presidendiproua kohta, kes õppis samuti Saku koolis, nendib Ly, et
tahtejõudu oli Evelinil juba kooliajal. Ly juhatada olnud klassist
on võrsunud 3 teadusdoktorit.
Peale tundide on Ly Madissoon teinud ka palju klassivälist
tööd: deklamaatorite konkursist
osavõtjaid juhendanud, kaks
õpilaste omaloomingu kogumikku koostanud, õpilasi emakeeleolümpiaadiks ette valmistanud, koolilehte teinud, Sakus
emakeelepäeva korraldanud selle päeva eest kinkis keeleteadlane Heino Ahven talle omatehtud puulusika - ja veel palju
muud. Ly armastus on tants ja
laul. Ta on juhendanud laste ja
neidude rahvatantsurühmi.
Kogu elu on ta laulnud kooris
ja ansamblis.
Tänapäeva õpetaja ametit Ly
ette ei kujuta, sest suhtumine
õppimisse on muutunud, nii mõnelgi õpetajal on distipliiniga
raskusi, sest jäme ots on laste
käes. Õpilane võib teha, mis
iganes pähe tuleb. Neil on kõik
õigused, kuid vähe kohustusi.

Rõõmu järeltulijatest
Ly on koos abikaasaga üles kasvatanud kaks andekat last, Mall
on arst ja Ülo IT-mees. Tal on 7
lapselast ja ta on vanavanaemaks 5 järglasele. Kõik järeltulijad on edasipüüdlikud, lauluarmastajad ja eesmärgikindlalt rühkimas seatud sihtide
poole. Pojatütar Elo kaitses
2010. aastal kahte magistritööd
- ühte keemiaõpetajana ja teist
geenitehnoloogia alal.
Elu ei ole Lyd hellitanud, on
olnud raskusi ja leina. Poole
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Soome
sõpruskollektiiv
Tahdittomat
oli vallas
külas
INNA MIKLI

Vanaema pojatütar Eloga, kes
kaitses
2010. aastal kahte
magistrikraadi

Viru rabas
matkamas

29. aprillil tähistatakse kogu
maailmas tantsupäeva. Saku vallas korraldati sel puhul kaks üritust: 27. aprillil oli tantsuetendus
Kurtna koolimajas ja 28. aprillil
Saku Valla Majas.
Kurtnas astusid vaatajate ette
valla rahvatantsurühmad, esinejate hulgas oli nii koolilapsi,
noori, keskealisi kui juba eakaid:
Aime Tamme naisrühm Lindaratas ning Eve Lutteri juhitavad
segarühm Pangviina, uus ja veel

Ly on eluaeg laulda
armastanud. Vilistlased aastal 2004
esinemas


aastaga kaotas ta kolm lähedast:
abikaasa, õe ja kasuema. Vaevaja murerikas oli poja sündides
ilmnenud reesuskonflikt, millest laps üle sai alles üheksa ja
poole kuu vanuselt. Mis tundis
ema süda kogu selle aja, teab
ainult tema ise.
Pensionipõlves ei malda Ly
kodus istuda - käed on sageli
kinni aiamullas Kui ta just ei ole
parajasti reisil, loeb ta raamatuid. Meeliskirjanduseks on ulme- ja kriminaalromaanid. Päevapingetest vabaneb ta ristsõnu

lahendades. Ta on Saku Pensionäride Ühenduse juhatuse liige,
korraldab ekskursioone, kirjutab artikleid vanurite tegevusest
kohalikku ja õpetajate lehte,
laulab ansamblis Vilistlased,
õhutab elutöö teinud inimesi
koos käima, silmaringi avardavatest üritustest osa võtma,
suhtlema ja vestlema.
Toimeka Ly Madissooni pikka koolmeistriteed ja tegevust
pensionäride ühenduses on koduvald hinnanud nii tänukirja
kui sel aastal hõbemärgiga.
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Saku Jäähoki Klubi edukas
hooaeg on lõpusirgel
PEETER LEIDMAA

K

Soome külalised Saku publiku ees. Foto:

nimeta segarühm, naistantsijad
Kurtna ja Linda trupist, Kurtna
noored ehk rühm Hellad Tallad
ja Kurtna kooli lapsed. Lustakat
muusikat tegi Saku huvikeskuse
kapell. Sakus aga tantsisid hoopis teistsuguste tantsuliikide harrastajad: ladinatantsutrupp Panter Evely Vaiguri juhendamisel,
Aime Tamme seeniortantsijad,

kõhutantsurühm Asmarah (juhendaja Aili Reha), Anne Andersoni väikesed flamenkoneiud, line-tantsijad klubist Happy Feet (juhendajad Merju Hiir,
Tõnu Koidla) ning külalised,
mustlastantsijad Tallinna klubist
Hibibik Diana Otsingu juhendamisel.
Külalisi oli kaugemaltki - kahte tantsuetendust sidus sõpruskollektiiv Soomest, rahvatantsutrupp Tahdittomat (juhendajad
Anja Mikkola, Tiina Mattila ja
Tuomas Mikkola). Põhjanaabrid esinesid nii Kurtnas kui Sakus. Juba aastal 1991 Saku valla
rahvatantsijatega sõprussidemed loonud kollektiiv on Sakus
esinenud varemgi, esimest korda
20 aasta eest. Kuid täna koosneb
rühm Tahdittomat kolmest tantsijatetrupist - on Patiini, Jatuli ja
Junnu-Jarmaka, mis seovad erineva vanusega liikmeid. Nooremad tantsisid Eestis muidugi esmakordselt.
Lisaks esinemistele jäi Soome
rahvatantsijatel aega Saku vallaga tutvuda: külalised olid Eestis kolm päeva, ööbisid huvikeskuses. Ja jäid Anja Mikkola sõnul oma reisiga väga rahule.
Viimase tantsuetenduse järel
oli põhjanaabritel võimalik Saku valla rahvatantsijatega suhelda - siinsed vastuvõtjad korraldasid koosviibimise, mis möödus tantsides ja maiustades. Nii
Eesti kui Soome sõbrad lubasid
sidemeid hoida. Sest - nagu ütles külalisi tervitamas käinud
valla haridus- ja kultuurijuht
Heli Veersalu - just kultuur on
see, mis naabreid seob.

ätte on jõudnud kevad,
paljudel talispordialadel
on juba ammu võistlused
lõppenud. Jäähokis toimuvad
teadupärast aga igal aastal just
maikuus maailmameistrivõistlused ning teiselpool ookeani
jõuavad NHL-i karikavõistlused ka alles sel kuul lõpule.
Saku Jäähoki Klubil olid sel
nädalal Jeti jäähallis viimased
treeningud: jäänud on veel vaid
paar sõprusmängu ja viimane
traditsiooniline hooajalõpu rahvusvaheline turniir Hoki Cup,
kus 25.-27. mail ka oma meeskonnaga osaleme. Nii ongi enne
neid viimaseid võistlusi aeg teha hooajast kokkuvõte.
Harrastajate Hokiliiga (HHL)
põhilisest võistlussarjast võtsime ka sel hooajal osa kahe võist-

konnaga, Saku I meeskond saavutas esimeses grupis kolmanda
ja Saku II meeskond kolmandas
grupis väga võrdsete punktide
juures neljanda koha (kolmanda
koha tiimil oli sama palju punkte, teisest kohast lahutas vaid
kaks punkti).
Möödunud aastal tuule tiibadesse saanud Loodusjääliiga
mängud toimusid sel hooajal
üheksa meeskonna osavõtul
kolmes ülevabariigilises alagrupis seitsmel erineval loodusjääväljakul. Olime oma klubi baasil moodustanud kaks võrdse
võimekusega meeskonda, kes
olid mõlemad vastamisi sarja finaalmängus Viljandi jääväljakul. Pingelises võitluses sai
meeskond nimega Saku ON
ICE seisuga 2:1 kulla, Saku Õllekappade mängijad pidid leppima hõbedaga. 

Saku ON ICE ja Saku Õllekapad Loodusjääliiga Aruküla etapil

Kohtumine koduväljakul - Loodusjääliiga teisel turniiril pidasid Saku
Õllekapad võiduka 7:0 lahingu Aruküla Pokersi vastu. Foto:
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Saku Korvpalliklubi

Pilt telesaatest “Sõida maale” - Saku hokimehed Martin Varrand,
Fred Anton, Sebastian Kraas, Kert Aedla ja Argo Sikk. Foto: ETV

Lahti turniiri võitjad, vasakult Mirko Laanisto, Jan Vilokas, Oliver Villo,
Kristjan Liiva, Gert Möllits, Fred Baranov, Reimo Loopere, treener
Anthony Enden. Foto: korvpalliklubi

MARKKO ARRO

Tuline hetk EMSL-i Jõud meistrivõistluste finaalmängust Viljandi
jääväljakul. Vastamisi on kuldne tiim Saku ON ICE ja Jõgeva meeskond. Pealelööki sooritab Andrus Pihlak. Foto: Reelika Roosimägi

 Üle mitme aastakümne toimusid sel aastal ka EMSL Jõud
meistrivõitlused jäähokis. Saime kutse sellest võistlusest osa
võtta ja moodustasime koondvõistkonna. Pärast kahepäevast
turniiri Jõgeva ja Viljandi jääväljakutel tõi tiim karika ja
kuldmedalid Sakku.
Samadel talimängudel olid
meie hokimehed Saku valla värve kaitsmas Eestis kuulsusrikka
ajalooga, kuid hetkel üsna kitsa
kandepinnaga spordialal - kiiruisutamises. Mõõduvõtmine
toimus Eesti ainukesel kiiruisustaadionil Adaveres, kus meie
neli hokimeest said hokiuiskudega võisteldes igati väärika
kuuenda koha.
Hooaja jooksul on kolm korda nädalas treeninguid peetud ja
lisaks eelpoolnimetatud võistlussarjadele osaletud ka arvukatel sõprusmängudel. Näiteks sai
Tartus Lõunakeskuses asuvas
jäähallis esmakordselt jää ära
proovitud. Jäime küll tartlaste
mitme meeskonna esindajatest
moodustatud koondisele alla,

Saku
Jäähoki
Klubi
asutati
aastal
2003

Saku KK B-vanuseklassi
poiste võistkond võitis
rahvusvahelise
korvpalliturniiri Soomes
Poisid sünniaastaga 1996 sõitsid Lahti Eastern Tournamentile
eesmärgiga parandada möödunud aasta 3. kohta. Vastaste ni-

mekiri sisaldas nii möödunud
aastast tuttavaid nimesid kui ka
Saku jaoks täiesti uusi meeskondi. Turniirikava nägi esimesel kahel päeval ette kahte mängu ning pühapäeval ühte kohamängu.
Pärast neljapäeval reisimist ja
õhtul oma klassiruumi sisseelamist tuli järgmisel hommikul
kohe kell 8 platsile joosta: ala-

Skautide jüripäev

kuid kogemus oli seda reisi
väärt.
Sel aastal on kavas koostöös
Saku Valla Spordikeskusega juba sel talvel riietusruumina kasutusel olnud soojaku baasil
käivitada uisulaenutus nii väikestele kui suurtele Saku valla
uisu- ja hokihuvilistele. Selle
plaani elluviimiseks on veel enne suve algust tulekul talgutööd.
Suviseks ettevõtmisteks on
talvise jääväljaku asukohale
rannavõrkpalli mängimise võimaluse loomine - nagu igal eelnevalgi aastal ja ikka koostöös Saku skaudid pärast autasustamist Viimsi kooli ees. Foto: Walter Sulin
Saku Lõviklubiga.
eie väike seiklus, retk ga suurlinna ja edasi viisid jalad
Täname hooaja toetajaid etteEesti skautide kevadi- ja bussirattad meid Viimsisse.
võtteid! Aitäh, Saku Vallavasele jüripäeva suurko- Usun, et kõigile meeldis ööbilitsus, SAMAT, Saku Õlletehas, Arcoman, Saku Tehno, gunemisele algas reedel, 13. ap- mispaik - Viimsi kool.
Juba esimesel õhtul hämmasrillil. Sakust logistasime rongiMark Oil.

M
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edukas hooaeg sai jätku
grupi avamängus astus vastu
kohalik Lahti Namika 96 II ning
kodumeeskonnad on alati koduseinte toel häid esitusi näidanud.
Seekord tuli aga võit kindlalt
numbritega 44:25 Saku poistele.
Meie poolel viskas Mirko Laanisto 14 ja Reimo Loopere 9
punkti. Päeva teises mängus
mindi vastamisi Karkkilan Urheilijatega, kellega erilisi probleeme samuti ei tekkinud. Mäng
võideti 64:40, kusjuures teisel
poolajal kostitati vastaseid 39
punktiga. Mirko tõi meeskonnale 21 ja Reimo 18 punkti.
Teisel päeval peeti kell 8 alagrupi viimane lahing, kus kohtuti Äänekosken Huimaga. Õhtusele poolfinaalile mõeldes jättis
vähetähtsa mängu vahele Mirko, kes end hommikul veidi tõbisena tundis. Pärast Saku poiste
10:0 spurti mängu alguses vastasid Soome noored omakorda
13:2 spurdiga. Poolaja suutsime
siiski 1 punktiga enda kasuks
kallutada. Teisel poolajal üllatasid vastased omapärase kaitseformatsiooniga, see aga Saku
noormängijatele peavalu ei valmistanud, tekitades hoopis rohkem vaba ruumi rünnakul. Män-

gu lõpus lasti küll jalg veidi sirgeks, kuid vaatamata sellele tuli
51:46 võit ning puhaste paberitega alagrupivõit. Parimad
skooritegijad olid selles mängus
Jan Vilokas 21 ja Kristjan Liiva 13 punkti.
Õhtune poolfinaal osutus
möödunudaastase poolfinaali
korduseks. Teises alagrupis II
koha saanud FoKoPoga kohtuti
samas situatsioonis ka möödunud aastal ning toona tuli napp
kaotus vastu võtta. Sel aastal aga
võtsime magusa ja üsna võimsa
mänguga revanši ning seda 27punktilise vahega - 54:27. Saku
poiste skoor jagunes järgmiselt :
Oliver Villo 17, Jan 11, Mirko 9,
Reimo 7, Kristjan ja Gert Möllits 5 punkti.
Pühapäevases finaalis kohtusime Kataja meeskonnaga, vastased ihkasid kindlasti möödunud aasta pronksimängu eest
kättemaksu. Saku poisid võtsid
finaalis siiski ülekaaluka, sellel
turniiril suurima vahega võidu 71:39. Finaalis tõi Reimo 19,
Jan ja Mirko võrdselt 17, Fred
Baranov 7, Oliver 6 ja Kristjan
5 punkti.
Kuldses meeskonnas mängi-

tati meid tõrvikutega rongkäigul
Viimsi Vabaõhumuuseumisse:
Siilide skaudilipkond Lasnamäelt, selle aasta jüripäeva ürituse korraldaja, oli ette valmistanud uhke avatseremoonia,
mille lõpetuseks pandi Eesti
skautluse 100. aastapäeva puhul
põlema suur number 100 ja lasti
ilutulestikku.
Laupäev algas suure matkaga
„Linnamäng”. Jagunesime kolmeks võistkonnaks: Saku poisid
Kaspar-Rainer Sulin, Otto
Jõeleht ja Kardo Orav koos
Rapla skaudijuhi Janek Laoväljaga olid vanemskautide rajal. Skautide rajal moodustasime kaks võistkonda: olin koos
Saku tüdrukute Henni Maria ja
Vanessa Johansoni ning skaudijuht Aat Sarve ja tema poja
Eke Jaaniga ühes matkasalgas,
Hanna Bulgarin, Anett Aedla
ja Säde-Ly Malberg koos skaudisõbra Walter Suliniga teises.
Kõige rohkem meeldis meile
punkt, kus sai tulistamises kätt

proovida. Muidugi ei olnud
meie käte vahel päris kuulidega
käsirelv, vaid värvikuulidega
püss. Palju sai nalja ka köitel
turnides. Meie jõudsime 6
tunniga läbida 7 kontrollpunkti
ja 16 kilomeetrit, poisid silkasid
veegi rohkem.
Õhtul oli laada moodi mäng
„Meistrite linn”, selleks valmistasime puust vilesid, mis läksid
nagu soojad saiad näljastele. Sel
hetkel, kui me need lauale asetasime, oli meie ümber kamp
poisse ja mõned tüdrukud, kes
soovisid endale sellist kõrvulukustava heliga eset. Suur hulk
vilesid, mida olime hoolega valmistanud, kahanes meie endi
silme all. Peagi kostis koolis
kõikjal vilistamist..
Meie tragid poisid käisid õhtul veel ka vanemskautide öömängul, seikluslikul muusikamatkal, mis viis läbi muda ja
vee, liikuda tuli mitmesuguste
pillide häälte suunas.
Pühapäeval toimus Viimsi tä-

sid Jan Vilokas, Mirko Laanisto,
Reimo Loopere, Gert Möllits,
Kristjan Liiva, Fred Baranov ja
Oliver Villo. Treeneritüüri hoidis Anthony Enden.
Lahti turniiril osales ka 2001.
aastal sündinute ja nooremate
poiste Saku KK meeskond.
Nendel jäi seekord võiduarve
küll avamata, kuid kogemusi
ammutati kuhjaga.

Saku KK meeskond võitis
teist aastat järjest Harjumaa korvpalli meistrivõistlustel pronksi
Kuusalus toimunud turniiri esimeses kohtumises mindi vastamisi hilisema võitja Kiili Spordiklubiga. Tugev vastane saavutas mängu alguses kiirelt kümnekonnapunktilise edu ning suutis seda lõpuni hoida, võites
mängu 36:43. Kiili mängis tõesti
hästi, vabad viskekohad mängiti
väga kenasti välja ning tabati
pea eksimatult. Saku resultatiivseim oli Taavi Vilba 12 punktiga, Fredi Raba lisas 9 punkti.
Kahjuks tuli alla jääda ka teises
mängus, kui kaotati eelmise aasta meistrile Maardu Spordiklunavatel orkestrimuusika saatel
väärikas skautide paraad ning
autasustamine. Kaspar, Otto,
Kardo ja Janek said võrratud tulemused: „Linnamängult” krabasid nad teiste nina alt 1. koha
ning öömängult said 2. koha,
jäädes alla vaid Narva meestele.
Viktoriinis saime 3. koha.
Kojusõiduga läks nii, et Balti
jaamas jäime vaid 10 sekundit
rongile hiljaks, kiiremad oleksid võinud isegi käe vastu liikuvat vagunit panna. See tähendas peaaegu kahte vaba tundi,
mis tuli kuidagi sisustada. Käisime Toompeal kahes kirikus,
uurisime vanu mõisaperede
vappe ja sarkofaage ning jõudsime tagasi jaama täpselt õigeks
ajaks. Sakku saabudes olime
järjekordse õnnestumise üle
rõõmsad, läksime kõik koju
oma emadele-isadele lõbusast
nädalavahetusest rääkima.
OLIVIA-STELLA SALM
Saku skaut

bile. Mängu algus tõotas Saku
jaoks head, sest saadi kiirelt
kümne punktiga 15:5 juhtima.
Kuid vastane toibus ning viskas
üksteist punkti järjest ja võitis
15:16 esimese poolaja. Teisel
poolajal jätkus punktpunktis
mäng. Viimastel minutitel olid
vastased siiski paremad ning
võitsid mängu meie poolt vaadatuna 36:40. Üleplatsimees oli
taaskord Taavi 17 punktiga.
Kolmandas kohtumises mindi vastamisi turniiri autsaideritega. Kiili Autoveod võideti kindlalt 43:22. Fredilt 15 ja Taavilt
10 punkti. Turniiri viimases,
kolmanda koha kohtumiseks kujunenud vastasseisus alistati BC
Kiiu 38:30. Terve mäng oli väga
tasavägine ning seda viimaste
minutiteni välja. Õnneks olid
Saku mehed mõnevõrra puhanumad ning panid oma paremuse
maksma. Taavilt 14, Fredilt ja
Tauno Toomsonilt 8 punkti.
Pronksised medalid said kaela
Anthony Enden, Marko Kaljuvee, Martin Polman, Tauno
Toomson, Siim Vilba, Fredi Raba, Hans C. Järvela, Gert S.
Möllits ja Taavi Vilba. Võistkonda juhendas Tarmo Sikk.

Eesti skautlus sai
100aastaseks!
Saku skaudirühm kuulub Loone
lipkonda ja Vana-Harju Skautide Malevasse. Kõik Eesti skaudid üheskoos moodustavad Eesti Skautide Ühingu (www.skaut.
ee), mis käesoleva aasta üritustega tähistab Eesti skautluse
100. aastapäeva.
Skautluse rajaja, Briti erukindral lord Robert Baden-Powell korraldas esimese skaudipoiste laagri aastal 1907. Tema
kirjutatud raamatuke „Scouting
for boys“ sai aga teerajajaks
ülemaailmsele skaudiliikumisele. Eestis alustasid esimesed
skaudiüksused tegevust 1912.
aastal. Liikumisele puhus 1917.
aastal tuule tiibadesse Tallinna
Kommertskooli ja Reaalkooli
võimlemisõpetaja Anton Õunapuu, kes langes Vabadussõjas 1919. aastal (õpetaja
Ploompuu prototüüp filmist
„Tuulepealne maa“). 
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 Eestis tegutseb täna neli samast skautlikust juurest alguse
saanud noorteorganisatsiooni Eesti Skautide Ühing, Eesti
Gaidide Liit ning Kaitseliidu
noorteorganisatsioonid Noorkotkad ja Kodutütred.
Eesti skautluse juubeliaasta
patroon on Vabariigi president
skaut Toomas Hendrik Ilves.
Loe lähemalt: es100.skaut.ee
Skaudiiikumise maailmaorganisatsioon (www.wosm.org)
ühendab ühtseks pereks enam
kui 30 miljonit skauti, tänasesse
Saku skaudirühma kuulub neist
30. Saku skaudirühma tegevust
toetab rahaliselt Saku vald.
Saku skaudirühm otsib nooruslikku ja hakkajat vabatahtlikku, kes aeg-ajalt leiaks
võimaluse paar tunnikest koos
skautidega veeta. Tule Sinagi
meie seltsi!
AAT SARV
Vana-Harju Maleva juht

11. mai 2012

Loodi Saku Tenniseklubi
MTÜ Saku Tenniseklubi asutajad on seadnud omale eesmärgiks luua Saku vallas teotahteline klubi, propageerida tennist ja
sportlikku eluviisi, kujundada
aktiivne klubi liikmeskond.
Ootame liituma kõiki inimesi,
kes armastavad tennist ja soovivad läbi klubilise tegevuse ennast realiseerida.
Püüame senisest efektiivsemalt kasutada olemasolevaid tenniseväljakuid, soovime hakata
süsteemselt tegelema laste ja täiskasvanute tennise alg- ja täiendõppega. Selleks otsime koostööd
kvalifitseeritud treeneriga.
Loomulikult on soov pidevalt
korraldada turniire ja võistlusi.
Hooaja avavõistlus ongi 19.
mail Saku tenniseväljakutel toimuv “Igamehe paarismäng”,
kuhu ootame tennisehuvilisi

igas vanuses ja erineva mänguoskusega. Võistluse algus kell
10.00, registreerumine kell
9.30. Osavõtutasu 7 eurot.
Huvilistel on võimalik broneerida suveperioodiks mänguaegu. Hinnakiri asub Saku Tenniseklubi kodulehel www.sakutennis.ee, aga ka Facebook’is
teema all “Saku tenniseklubi”.
Samuti on vajalik teave olemas
tenniseväljakute juures. Eelnimetatud kohtadest saate infot ka
järgnevatest üritustest.
Kontakttelefon on sama mis
eelnenud aastatel - 504 0309.

JÜRIÖÖ JOOKS 2012
23. aprilli toimus Sakus järjekordne jüriöö jooks. Osalejaid
oli päris palju, eriti algkoolist,
kus oli mõnest klassist isegi 2
võistkonda kaasa löömas. Kokku oli 10-liikmelisi võistkondi
18. Suuremate 7-liikmelisi
võistkondi osales 20.
LC Saku pani välja auhinnakringlid ja Saku Õlletehas varustas väiksemaid jooksjaid
veega. Üldvõitja sai 3-tunnise
saunakülastuse Saku mõisalt.
Toetajate hulgas oli ka Saku
Valla Spordikeskus.
Turvalisuse eest kandsid hoolt
korrakaitsjad ja Saku Gümnaasiumi õpetajad. TIIU ZIRNASK

VILJAR KIMMEL
Saku Tenniseklubi

Elukaar lõpetas meeleolukalt hooaja
LY MADISSOON

S

aku pensionäride ühendus
Elukaar lõpetas hooaja
sisuka ja meeleoluka
koosviibimisega.
Kultuuriprogramm oli seekord eriti mitmekesine. Eeskava
alustas Saku Gümnaasiumi õpetajate rahvatantsurühm Sanglejad. Vaheldusid hoogsad ja humoorikad ning meisterlikult esitatud nais- ja segarühma tantsud. Eriti paelusid pealtvaatajaid meeste etteasteid. Kollektiivi juhendajaks on juba pikka
aega Kersti Ulmas.
Seejärel anti esinemisjärg sõnakunstnikele. Saku vallavolikogu ja Kiisa rahvamaja kollektiivi nimel tervitas kohalolijaid
volikogu esinaine, rahvamaja
juhataja Marianne Rande, kes
ka ise huumori- ja muusikakavas üles astus. Marianne Õuna
lavastus oli suurepärane: naljandid vaheldusid naisansambli
Rõõmurullid lauludega, etteastete sõnumid olid seotud. Lausa
imetlusväärne, kust lavastaja
kõik need tekstid ja laulud leidnud oli! Kiisa rahvamaja näitlejad olid aga klass omaette: mängurõõmu ja särtsu jagus kogu
pika kava jaoks. Muidugi toetas
Triinu-Liis Kulli juhendatav

Teatevõistlusena peetav jüriöö
jooks kulges traditsiooniliselt
mööda Saku aleviku kergliiklusteid. Foto:

NOOREMATE
PAREMUSJÄRJESTUS

Kiisa rahvamaja estraadinäitetrupi koosseisus üles astunud Marianne Rande “Naise monoloog” naerutas sakulasi. Foto: Jüri Soome

ansambel. Ja kui asjalikud ja
armsad olid väikesed teadustajad Kerstin Kaskla ja StevenMartin Suits! Järelkasvu näiteringile igatahes jagub. Esinejatele oli tänuks tugev aplaus ja
huumorikava retseptist inspireeritud „rummikook” (tegelikult kringel).
Kava lõpetasid kohalikud
taidlejad. Hoogsate sammude ja
kaunite kostüümidega Lendleri
seeniortantsijad näitasid, et vanaemadki võivad lõbusalt tantsu
keerutada. On vaja vaid pealehakkamist ja sellist head juhti
nagu Aime Tamm.

Naisansambli Vilistlased juht
Rein Tali oli seekord koostanud
kava südamlikest ja romantilistest muusikapaladest. Ei puudunud ka kevadeteemalised laulud
nagu Raimond Valgre „On kevad tulnud taas”.
Pärast kultuuriprogrammi
lõppu õnnitleti sünnipäevalapsi
ja räägiti suvistest ekskursioonidest Eestimaa huvitavatesse paikadesse: Vooremaale, Võrumaale ja Piirisaarele. Kahjuks on
eakate reisid valla toetusest ilma
jäänud. Kuid pensionärid on
kord seda meelt, et kui kuidagi ei
saa, siis kuidagi ikka saab.

1. 4.d (4. klasside võitja): Laura
Susanna Lätte, Kätlin Jeedas,
Paula Maria Mengel, Christin
Sandra Topkin, Linette Listman,
Marten Erik Johandi, Hendrik
Jõesalu, Artti Tõrv, Robert
Tarlap, Otto Polding;
2. 4.b;
3. 3.b (3. klasside võitja): Silvi
Türkson, Tarvo Heintalu, Brigite
Kruusel, Marko Laas, Megan
Meerits, Rasmus Tammis, Elise
Uurimäe, Kaspar Kallas, Ann-Mari
Servet, Ralf-Sander Suvinõmm;
4. 4.a; 5. 3.c; 6. 3.a;
7. 2.a (2. klasside võitja): Katriin
Saulus, Kirke Männik, KrisseHenriette Pais, Karoliin Remmelg, Sandra-Keitli Ruht, Henry
Grünberg, Henry Hunt, Mattias
Oliver Johandi, Mathias Villemsoo, Taago Tarkmeel;
8. 4.c; 9. 3.d; 10. 2.b; 11. 2.c;
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Tähelepanu, erametsaomanik!
KAI REMMELG

12. 1.b (1. klasside võitja): Arabella Järvet, Christofer Ader,
Kreteliis Veertee, Trevor Mattias
Sakias, Maria Pivnik, Rome-Stig
Palloson, Kerstin Kaskla, Joonas
Kirs, Mai-Triin Rubin, Aleks Badjonkin; 13. 2.a; 14. 3. klasside
koondvõistkond; 15. 2.d; 16.
1.c; 17. 1.a; 18. 1.d

Metsaomanikel, kelle kinnistutele jäävad linnu- ja loodusalad,
mis on kantud Natura 2000 alade nimistusse, on aeg taotleda
Natura 2000 toetust - taotlus
tuleb esitada 2.-21. mail 2012.
Toetus on ette nähtud kõigile
erametsa omanikele, kelle kinVANEMATE
nistul asub Natura looduskaitse
piirangutega ala. Kokku on EesPAREMUSJÄRJESTUS
tis ligikaudu 85 000 ha Natura
1. Saku Sporting: Liina Tšernov,
nimistusse kantud metsamaad,
Merit Saribekjan, Elise Laiverik,
mis jaguneb umbes 9500 metsaIndrek Siir, Normann Leemets,
omaniku vahel. 2011. aastal esiMadis Tetsman, Marten Hunt
2. 12.a klass: Kati Metsla, Sandra tas toetuse saamiseks taotluse
Kougija, Liisa Staal, Andres
neist ainult 50%. Toetus jäi saaAava, Kert Aedla, Marko Koppel, mata enam kui 4500 metsaomaOskar Henno
nikul ligi 30 000 ha metsamaa
3. 10. klass: Marleen Valdmaa,
eest, sest nad jätsid oma teadmaJoanna Parma, Karina Telling,
tusest või lohakusest taotluse esiMargo Lunde, Andro Halliko,
tamata. Samas maksavad nad
Mar-tin Näks, Georg-Sebastian
kõik oma metsa eest maamaksu.
Kraas
Natura toetust finantseeritakse
4. Saku Suusaklub; 5. 9.c; 6. 9.b; Eesti maaelu arengukava 20077. 7.a; 8. 6.c; 9. 9.a; 10. 7.c; 11.
2013 meetmest 2.7, seega saa8.b; 12. 8.a; 13. 7.b; 14. 6.b; 15.
dakse suur osa rahastusest Maa6.a; 16. Õpetajad; 17. 5.d; 18.
elu Arengu Euroopa Põllumajan5.a; 19. 5.b; 20. 5.c
dusfondist (EAFRD), lisandub
Eesti riigi kaasfinantseering.
Toetuse eesmärgiks on aidata
Kuulutused
kaasa Natura looduskaitsealadel
Müüa väga heas korras vanasuvate erametsade kaitsele, see
ker-käru Icoo Peak 4 kandekompenseerib kaitsepiirangute
kookoniga, turvahäll ja adap- tõttu metsa majandamisest saaterid. Hind 390 eurot. 514 0475
mata jäänud tulu. Toetust maksMüüa saetud ja lõhutud kütte- takse kord aastas, selle saamiseks
puud 30-60 cm. Aastaringne
tuleb esitada taotlus Erametsatootmine ja lai puusortiment.
keskusesse igal aastal uuesti.
Tasuta transport väiksemat
Natura 2000 toetuse suurus
mõõtu kalluriga! Kontakt: Saue,
sõltub metsaalale seatud kaitseSooja 3a; tel 5360 0375 või
halupuu24@hot.ee
piirangutest. Natura sihtkaitse-

vööndis on toetus 109.93 eurot,
Natura piiranguvööndis, hoiuja projekteeritaval alal 60.08
eurot hektari kohta. Toetuskõlblik on vähemalt 0,3 ha suurune
keskkonnaregistrisse kantud
metsaala. Rohkem infot leiab
Erametsakeskuse kodulehelt
http://www.eramets.ee/
Natura 2000 erametsamaa
toetuse taotlusi võtab vastu Erametsakeskus Tallinnas Mustamäe tee 50. Elektrooniliselt saab
toetust taotleda E-Pria portaali
https://epria.eesti.ee/epria/ kaudu. Kui erametsa omanikul on
kahtlus, kas tema maal on Natura 2000 ala, või kui ta ei ole seni
veel toetust taotlenud, on mõistlik võtta ühendust riiklikult
ametisse nimetatud metsandusvaldkonna tugiisikga. Tugiisikuid on üle Eestis kokku 16,
nende ülesandeks on erametsanduse edendamine, toetuste taotlemise organiseerimine ja spetsiifiliste metsanduslike küsimuste korral juba õige metsakonsulendi juurde suunamine.
Konsultatsioonid on tasuta. Tallinna piirkonnas on tugiisikuks
Rünno Viir (telefon 513 8384,
e-post rynno.viir@erametsaliit.
ee, vastuvõtuajad leiab internetist aadressilt http://www.kemo.
ee/yritused/159-natura). Tugiisiku poole võivad pöörduda
kõik erametsaomanikud, kellel
on sobilik Tallinna piirkonnas
suhelda, ükskõik, millises Eesti
nurgas nende metsad asuvad.
Olge julged, otsige oma piirkonna tugiisik üles ja küsige nõu!

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
26.04 teatati politseile, et Roobuka küla krundilt on varastatud
100 euro väärtuses vanametalli.
3.05 teatati politseile, et Saku
alevikus varastati maja keldrist
jalgratas, kahju on 330 eurot.
3.05 teatati politseile, et Tänassilma külas varastati ettevõtte
territooriumilt erinevaid metallesemeid, kahju on 1630 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
28.04 kell 14.28 põles Männiku
külas umbes 800 m2 kulu, mille
Nõmme päästjad kustutasid.
2.05 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud miinipildujamiin.
7.05 kell 23.39 teatati kahe sõiduauto kokkupõrkest Juuliku
küla juures. Kaks inimest said
õnnetuses kannatada ja viidi
haiglasse. Päästjad likvideerisid
süttimisohu ja katsid autodest
välja tilkunud õli saepuruga.

Kuulutused

Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Mõõdistamine.
522 0023 M. Mikk
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee 5191 2748
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893 ja
5626 0344. Www.raietööd.ee
PAKUTAVAD SOODUSTEENUSED:
Müüa kütte- ja kaminapuud,
 Koera või kassi märgistamine mikrokiibiga ja registrisse kandmine - 8 eurot;
klotsid, tulehakatus ning
 Emase kassi steriliseerimine - 35 eurot;  Isase kassi kastreerimine - 16 eurot
saepuru kotis, aastaringi vedu
 Koduvisiit kiipimiseks - 4 eurot (hinnad on esitatud koos soodustusega ja kehtivad
tasuta. Tel 501 8594
rahvastikuregistri andmetel Saku valda registreeritud loomapidajale)
Ostame üle Eesti virnastatud
TEENUSE OSUTAJAD:
võsa, kasvavat võsa, raiejäätLoomaarsti Koduvisiidid - Iris Aamisepp meid. Energiavaru OÜ, +372
Saku Loomakliinik - Sven Müürsepp
508 0336, info@energiavaru.ee,
Üksnurme tee 8 (end sovhoosikeskus), Saku alevik Telefon: 551 0623
www.energiavaru.ee
Vastuvõtt:
E-R
10.00-17.00
Telefon: 604 1997; 5343 9332
Ostan teie seisva või mitteVäljaspool tööaega kokkuleppel
Avatud: E-R 12.00-19.30
töötava sõiduki, võib ka üleE-post:
iris.aamisepp@gmail.com;
E-post:
sven.myyrsepp@gmail.com;
vaatuseta! Pakkuda võib kõike
Lisainfo: http://www.loomaarstikoduvisiidid.ee
Lisainfo: http://www.loomakliiniksakus.ee
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee
Saku vald toetab iga eelpool nimetatud teenust 7,35 euroga
Kampaania ajal mikrokiibiga märgistatud loomad kantakse lemmikloomaregistrisse www.llr.ee
Ostame tehnilist hõbedat ja
Kampaanias osalemiseks tuleb loomaarstidega ühendust võtta ja aeg kokku leppida.
nõukaaegsete elektrikilpide
Kasuta head võimalust, sest see on viimane kiipimiskampaania! SAKU VALLAVALITSUS sisu. 5458 3370

Kutsume teid, rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavad
lemmikloomaomanikud, 1. juunini osa võtma kampaaniast!
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AS Saku Maja elektrienergia
võrgutasude ja võrguteenusega
seotud lisateenuste uued hinnad
SM JV uued võrgutasud alates 01.08.2012
Kooskõlastus 26.04.2011 nr 7.1-5/12-014
Võrguteenuse nimetus

Ühik

Hind
(KM-ta)

Hind
(KM-ga)

Võrguteenuste hinnakiri madalpingel liitumispunktis kuni 63 A (k.a)
Võrguteenus põhitariifiga
edastamisetasu põhitariifiga
Võrguteenus ajatariifiga
edastamisetasu päevatariifiga
edastamisetasu öötariifiga
Võrguteenus põhitariifi ja püsitasudega
edastamistasu põhitariif
edastamistasu päevatariif
edastamistasu öötariif
võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu

€senti/kWh

5,160

6,192

€senti/kWh
€senti/kWh

6,021
3,498

7,225
4,198

€senti/kWh
€senti/kWh
€senti/kWh
€/A kuus

3,385
3,857
2,230
0,379

4,062
4,629
2,676
0,454

Aiad, väravad, piirded,
garaažiuksed,
automaatikad
Info:
www.sunari.ee;
info@sunari.ee

52 76 953

Võrguteenuste hinnakiri madalpingel liitumispunktis üle 63 A
Võrguteenus põhitariifiga
edastamisetasu põhitariifiga
Võrguteenus ajatariifiga
edastamisetasu päevatariifiga
edastamisetasu öötariifiga
võrguühenduse kasutamise ampripõhine tasu
Reaktiivenergia võrku andmine
Reaktiivenergia müük kliendile

€senti/kWh

3,512

4,215

€senti/kWh
€senti/kWh
€/A kuus
€senti/kvarh
€senti/kvarh

4,147
2,450
0,278
0,565
0,538

4,976
2,941
0,333
0,678
0,645

€/tk

56,909

68,290

€/tk
€/tk

65,484
3,899

78,581
4,678

€/tk
€/tk

7,017
24,167

8,420
29,000

€/tk

25,725

30,870

Võrguteenusega seotud lisateenuste tasud
Teenus
Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla
tasumist 48h jooksul
Tarbimiskoha sisselülitamine peale võla
tasumist 24h jooksul
Arveldusnäidu tootmine
Arveldusnäidu võtmine AS Saku Maja või
kliendi soovil
Põhitariifsele hinnapaketile üleminek
Ajatariifsele hinnapaketile üleminek (ei sisalda
materjale)

Kurtna Kool pakub
ajutiselt, ajavahemikuks
2.- 27. juuli, tööd

LASTEAIA
ÕPETAJA ABILE
Koormus 1,0

Tel 671 9230
Avaldame sügavat
kaastunnet Ene Linnutajale
kalli ema

LINDA ESTAMI
surma puhul.
Töökaaslased Saku Majast
Nutan siis, kui kurb on päev,
nutan siis, kui sind ei näe....

Sügav kaastunne kolleeg
Ene Linnutajale armsa ema

LINDA ESTAMI
kaotuse puhul.
AS Saku Maja haldusest
Maie, Heli, Riho, Anu
Südamlik kaastunne
Ene Linnutajale lastega ema,
vanaema, vanavanaema

LINDA ESTAMI
27.04.1922 - 8.05.2012

surma puhul.
Majanaabrid

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
ASFALTEERIMINE
ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
HALJASTUSE RAJAMINE
BOBCATI RENT
KRUNTIDE NIITMINE JA TRIMMERDAMINE
TEL 539 90245
INFO@INFRAROAD.EE
WWW.INFRAROAD.EE

Otsime Sakku
peagi avatavasse
ilusalongi töötajaid:

juuksurit
kosmeetikut
küünetehnikut
ripsmetehnikut
Pakume uusi ja
kaasaegseid töötingimusi
ning taskukohast üüri.
Triin, 503 6600

P. Dussmann Eesti OÜ
pakub tööd

Loomaarsti

KORISTAJALE

KODUVISIIDID

Töö asukoht:
Saku koolimaja

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Tööaeg: vahetustega
Kontakt: Ilona Arharova,
arharova@dussmann.ee,
tel 55 659 495

Tel 55 10 623

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn
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Kütte- ja kaminapuud
tootmine, müük

Tellimine:

tel 505 0924

hikkor@hikkor.ee
www.hikkor.ee
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Mesimummi
mängumaa
Pruulikoja kolmandal korrusel

laste sünnipäevapidudeks!
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!

LASTELAAGRID SUVEL 2012
Spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna Noortelaagris
Toimumisaeg: 16.06.2012 -21.06.2012. Tuusiku hind: 125,- eurot

Puhke-, spordi- ja kergejõustiku lastelaager kaunis
Luuka Puhkemajas Karksi-Nuias

Toimumisaeg: 16.07.2012 - 22.07.2012. Tuusiku hind: 154,- eurot

Seikluslik ja meelelahutuslik suvine lastelaager mere ääres
Kullo puhkebaasis Karepal
Toimumisaeg: 01.08.2012 - 07.08.2012. Tuusiku hind: 154,- eurot.
Vanus: 7-17aastased lapsed. Toitlustamine 3 korda päevas + õhtuoode!

INFO JA REGISTREERUMINE: www.taimaut.ee; tel: 52 04 057;
e-post: info@taimaut.ee. Kontaktisik: Taigur Tooming

19

11. mai 2012

Saku Fortuna saalihokimeeskond tuli hõbedale!

KUHU MINNA
MAI

12. kell 9-15
Saku kevadlaat 2012 Saku
Valla Maja juures. Vt lk 20

12. kell 10
Saku 100 ja laste rattasarja I
etapp Saku Rabametsa terviserajal. Vt www.porterracing.ee

12. kell 10.30
Jaapani klassikalise tantsu
etendus Saku Valla Maja suures
saalis. Vt lk 20

12. kell 12
Saku Huvikeskuse kevadnäituse avamine Saku vallaraamatukogus Teaduse 1
Foto: Meelis Aab, Eesti Saalihoki Liit

RISTO LALL
Treener
Paf saalihokiliiga finaalseerias
pidi Saku Fortuna esindusmeeskond tunnistama Auguri võistkonna paremust 0-3 ( mängud 06, 4-9 ja 3-8). Suureks saavutuseks noorele meeskonnale oli
kindlasti juba finaali jõudmine.
Kõikuv mäng põhiturniiril, kus
saavutati neljas koht, ja viimasena edasipääs poolfinaali ei
eeldanud kindlasti finaalikohta.
Samas oli meeskond mänginud
oma põhiturniiri parimad mängud just esineliku meeskondade
vastu. See oli Saku Fortuna saalihokimeeskonnale läbi aegade
suurim saavutus. Seni oli tiimi
laeks kaks kolmandat kohta,
kusjuures kahel viimasel hoo-

KUHU MINNA
MAI

26. kell 6.00-9.30
Metsanurme kevadmatk kevadine linnulaulumatk Metsanurme-Üksnurme matkarajal.
Matkajuhid Eet ja Aarne Tuule
Tallinna linnuklubist. Lõkkeplatsil
kuum tee ja suupiste, matka
lõppedes supp Rehetoas. Tasuta
NÄITUSED
vallaraamatukogus Teaduse 1
Saku Huvikeskuse kevadnäitus - kunsti-, keraamika-, portselanimaali-, käsitöö ja meisterdamise ning puutööringi parimad
tööd (kuni 1.06)
“Saku oli külas Sakus” - fotod
Saku valla delegatsiooni külaskäigust Jaapani Saku linna mais
2011 (kuni 9.06)

ajal ei jõudnud meeskond isegi
nelja parema hulka.
Edu kohamängudes tõi see, et
tegutseti meeskonnana, mitte
individualistidena. Kõik tegid
selle nimel tööd, et tulemus
oleks parim võimalik.
Eesti meistrivõistluste hõbemedali võitsid väravavahid Siim
Stokkeby ja Kuldar Mark, väljakumängijad Mats Tamme,

Ats Tamme, Siim Veersalu,
Reigo Adamson, Elvis Aug,
Sander Stokkeby, Fredy
Maalt, Gert Kurmiste, Marten Liiva, Andres Aava, Andres Kurmiste, Janek Nõu, Taivo Pungas, Andi Andre Kuum,
Toomas Koost, Teet Soasepp ja
Marten Liivik.
Spordiklubi Saku Fortuna tänab
kõiki toetajaid ja poolehoidjad.

12. kell 12
Peterburi tsirkus Saku Valla
Maja suures saalis. Esinevad
mustkunstnik, zonglöör ja ekvilibrist redelil. Etendusest võtavad
osa lõbus kloun, tuvid ja koerad.
Piletid (3 eurot) kohapeal

14. kell 21
Saku valla meistrivõistlused
korvpallis Saku Valla Spordikeskuses: Jälgimäe - Saku KK

16. kell 19.30 ja 21
Saku valla meistrivõistlused
korvpallis Saku Valla Spordikeskuses: kell 19.30 Zingo - Veteranid, kell 21 SPP - Kurtna

19. kell 16
Saku Huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 19

19. kell 18-23
Muuseumiöö Saku mõisas külla tuleb Tartu Mänguasjamuuseum. Näitus, kinoseansid, laste
mängutuba, meisterdamine.
Mõisa keldris avatud lastekohvik.
Vt www.sakumois.ee

19. kell 20
Segakoori Tuljak kevadkontsert „Eestist Kreekani” Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 11

20. kell 11
„Linnulennul läbi ajaloo” - kogu perele suunatud põnev orienteerumismäng, mis tutvustab
unustusse jäänud ajaloolisi kohti
Kiisa-Kurtna piirkonnas. Start k
11.30 Kiisa rahvamaja eest. Rada
on läbitav jalgsi või jalgratastel

23. kell 17; 24. kell 19
Saku Gümnaasiumi muusikal
„Vahva rätsep” gümnaasiumi
aulas. Vt lk 20

25. kell 20
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on Riigikogu liige Eiki Nestor
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses aprillis 2012
registreeritud Saku laste sünnid

Ado Jakob Laurimaa
Tero Hartikainen
Benjamin Noor
Johanna Pähn
Hunt Koorits
Lenna-Lisett Sõber
Rasmus Suits
Meribel Merila
Steven Kruuda

Saku Vallavalitsuses aprillis 2012
registreeritud Saku elanike surmad

Anne-Kristi Uuli
Voldemar Roots
Anne Lepp
Kaiho-Lempi Salo

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Teaduse 1, Saku
alevik, ruum 220
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
Trükk:
AS Rebellis

