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Õpilaste vastuvõtust
Saku Gümnaasiumisse
2011/12. õppeaastal

Sakus muutusid
valimisjaoskondade piirid

Kuidas 1., 7. ja 10. klassid
komplekteeritakse, selgitab
direktor Ulvi Läänemets / lk 3

Millise tänava elanikud
millises jaoskonnas
pühapäeval, 6. märtsil,
valida saavad, loe lk 2

Saku Valla Noortekeskuse
juhataja

Evelin Kübersepp
„Usun, et suudame
noortele pakkuda
just seda, mis neile
meelepärane on.“
/ lk 5

Sakus peeti Eesti riigi sünnipäeva

Iseseisvuspäeva puhul korraldatakse vallas mitmeid üritusi. Eesti riigi sünnipäeval autasustatakse ka kõige tublimaid vallakodanikke.
Pildil (vasakult) volikogu esimees Marianne Rande, sel aastal teenetemärgi pälvinud Johannes Müür, Helle Pärlin, Alma Kallion, Aime
Järva, Aino Kiiver, Leili Villemsoo ja Vello Eensalu ning vallavanem Kuno Rooba / lk 7-9

ABITELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
G4S EESTI
1911
SAUE KONSTAABLIJAOSKONNA SAKU
KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht 6728 300
Korrapidaja
6124 510
Konstaablid
6124 552
LOOMAARST
Heli Suits
50 41 060

jälle
18. märtsil 2011

Mida arvavad Saku kooli 8. klassi
õpilased Eesti riigist / lk 2
Sünnipäevast ja teistest tegemistest
Saku Valla Noortekeskuses / lk 6
Saku lõvid pole talveunne jäänud ülevaade LC Saku tegemistest / lk 6-7
Kiisa rahvamaja estraadiring tõi
lavale satiirilise komöödia
„Kuningriigi lõpp” / lk 11
Saku mõisas esines Radley College’i
poistekoori Inglismaalt / lk 12

Pakase pidurid suusapäeval
24. veebruaril
toimunud Saku
suusapäeval oli
nii käre külm,
et laste ja noorte sõidud tuli
ära jätta. Pakase kiuste läbis
võistlusraja aga
koguni 85 täiskasvanud suusasõpra.
/ lk 9-10
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
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Muutusid valimisjaoskondade piirid

Saku Vallavolikogu istung Saku Vallavalitsus muutis 1.03.2011 määrusega valimisjaoskondade nr 1 ja nr 2 piire.
toimub 10. märtsil 2011
kell 17 Saku Valla Majas
Valimisjaoskond nr 1,
Teaduse 1, Saku alevik

mille hääletamisruum asub Saku alevikus
Teaduse tn 1 (Saku Valla Maja) ja mille
1. Päevakorra kinnitamine
piiridesse kuuluvad:
2. Vallaelanike küsimustele
Saku aleviku teed ja tänavad: Aasa, Aiandi,
vastamise pooltund
Asula,
Havi tee, Heina, Jaama, Jaaniku,
3. Saku valla 2011. aasta eelarve
Juubelitammede tee, Kingu, Kivilille,
3. lugemine ja vastuvõtmine
Kivinuka, Kivinuka põik, Kivinurga, Kivisalu
4. Müügipileti hinna kehtestee, Kivisalu põik, Kivistiku, Kullerkupu, Kõrre,
tamine Saku kevadlaadal
Küütsu, Lauliku, Metsa, Metsatuka, Mooni,
5. Saku valla põhimääruse
muutmine
Murru, Mustika, Mäe, Niidu, Nurme tn, Nõlva,
Näituse, Oja, Oru, Pargi, Priimula, Põdra, Põik,
6. Saku valla teehoiukava
2011-2013
Põllu, Pähklimäe tee, Pärna, Raudtee, Sambla,
7. Vallavara võõrandamine
Salu, Sarapuu, Silla tn, Sinilille, Staadioni,
8. Vallavara müük otsustuskorras Tariku, Teaduse, Tehnika, Tehnikumi, Tiigi,
Tormi, Tuule, Õuna, Uus-Saku ja Üksnurme
9. Vee-ettevõtja määramine
10. Mittetulundusliku tegevuse tee;
toetusfondi jaotuse kinnitamine Saku aleviku majavaldused: Havi 1, Havi 2,
Vallavolikogu materjalidega on
Kõrgemäe maja, Loigu talu, Nurmetalu maja,
võimalik tutvuda 7. Märtsist 2011 Pähklimetsa elamurajoon, Pähklimäe 1,
vallakantseleis ja valla veebilehel
Pähklimäe 2, Saare 1, Saare 2, Sassi maja,
http://www.sakuvald.ee/eelnoud.
Sepa
talu, Uuetoa maja ja Vanatoa talu;
Informatsioon vallasekretärilt
telefonil 6712 430.
külad: Juuliku, Kajamaa, Kanama, Kasemetsa,
Lokuti, Rahula, Tõdva, Saustinõmme,
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees
Sookaera-Metsanurga ja Üksnurme.
PÄEVAKORD

Valimisjaoskond nr 2,
mille hääletamisruum asub Saku alevikus
Tallinna mnt 10 (Saku Gümnaasiumi
peahoone) ja mille piiridesse kuuluvad:
Saku aleviku teed, tänavad ja maantee: Aru,
Jaama põik, Jõe, Kalda, Kanarbiku, Kannikese,
Karikakra, Kasteheina tee, Kesk, Kirsi, Kodu,
Kooli tee, Kraavi, Kuuse, Laane, Lehise, Luha,
Metsise, Mõtuse, Männi tee, Männituka tee,
Nulu, Nurme, Nurmenuku, Piibelehe, Pähklimetsa tee, Pärnapuu, Seedri, Silla, Tallinna mnt,
Tamme tee, Tammemäe tee, Tulbi, ja Ülase;
Saku aleviku majavaldused: Arutamme maja,
Ireni maja, Jõesoo maja, Jõevälja talu,
Kuusksalu maja, Liisula maja, Mardi maja,
Mihkli maja, Männimäe talu, Tiina maja, UusTariku maja ja Vana-Pensu talu;
külad: Jälgimäe, Männiku, Tammemäe,
Tammejärve ja Tänassilma.
Valimisjaoskond nr 3,
mille hääletamisruum asub Kiisa alevikus
Kurtna tee 21 (Kiisa Rahvamaja) ja mille
piiridesse kuuluvad:
Kiisa alevik;
külad: Metsanurme, Kirdalu, Kurtna, Roobuka
ja Tagadi.

Mulle meeldib Eestis elada?
Kas Eestis on tore elada? Õpetaja Kairi Zaletajevi õpilased
Saku Gümnaasiumi 8.a ja 8.c
klassist arvavad nii.
Igal inimesel on üks ja ainus
kodumaa. Mulle on selleks
Eesti.
 Mul on siin hea elada, kuna
mul on eluks vajalikud asjad
olemas nagu sõbrad, pere, sugulased, kodu, kus olla, kool,
kus õppida.
 Eestis on haridus viidud uuele
tasemele. Peaaegu igas koolis
on arvutid. Õpetajad, lapsed ja
lapsevanemad saavad kasutada
e-kooli ja õpetajatel on e-mailid
või telefonid, kuhu saab puudumistõendi saata.
 Minu kooli õpetajad on abivalmid, kui tahad midagi juurde õppida. Neil on hea meel, kui keegi
tahab veel targemaks saada.
 Eesti paneb küll rõhku kõrgharidusele, aga mind küll miski
näiteks arstiteaduskonna poole
ei tõmba. Eestis ei tasu arstide
palgad neid aastate pikkuseid

pingutusi ära.
 Eesti on küll hea riik, aga väga väike.
 Eesti üks suurimaid plusse on
geograafiline asend, sest meil
on suhteliselt vaheldusrikas
kliima ning puuduvad vulkaanid ja maavärinad.
 Eesti on ennast näidanud ka
kiire majandusarengu poolest,
kuid ega riigi jõukusega kiidelda saa. Ning see ongi põhiprobleem, miks kolivad inimesed
Eestist ära ning ei taheta rohkem
kui kahte last.
 Päevast päeva lahkub inimesi
välismaale raha muretsema.
Aga kui paljud on mõelnud selle
peale, mida nende pere tunneb.
 Minu isa läks Soome, kuna
Eestis ei ole elu, nagu ta ütles.
 Eestis on 4 aastaaega. See ei
ole nii hull kliima, et välismaale
minna. Ameerikas tekib umbes
paarsada tornaadot aastas. Seda
on palju.
 Euroopas on Eestil väga head
suhted teiste riikidega. Riike,
kellega on Eestil suured pinged,

on ainult üks - Venemaa.
 Eestis on turvaline elada, samas ei tea kunagi, mis mõtted
Venemaal pähe tulevad.
 Eesti elu on parem, võrreldes
Venemaa, Kasahstani, Iraagi,
Egiptusega.
 Eesti on sõbralik ja õiglane
riik. Keegi ei tahaks elada sõdade ja pommitamiste keskel.
 Eestis on praegu umbes 70 000
registreeritud töötut, meiesuguse
väikese riigi jaoks on see kolossaalne number. Valitsus küll üritab olukorda parandada, kuid
mitte väga edukalt.
 Kultuuri seis on hea: tegeletakse muusika arenguga, toimuvad laulupeod, otsitakse ka superstaari.
 On hea, et meie rahvakultuur
elab edasi ja keegi ei pea rahvariiete kandmist häbiväärseks.
 Eestis toodetud söödavad asjad on väga head. Talupidajad
hoolitsevad, et tarbija saaks võimalikult head kaupa.
 Mulle meeldib ka, et Eestis
säilitatakse vanu mõisaid, losse,

linnuseid ja teisi sajandeid tagasi ehitatud hooneid.
 Kuna mulle meeldib rohelus
ja puhas loodus, siis on Eesti
minu jaoks sobiv paik. Siin võin
ma iga päev minna metsa,
eemale tänavamürast, hingata
sisse puhast õhku ja tunda, et
olen tsivilisatsioonist miilide
kaugusel. Ja mets on ikka tõeline mets. Samas viib kõigest
paarikilomeetrine jalutuskäik
mind tagasi aleviku keskele.
 Eestimaa on ilus, eesti keel on
omapärane ja ilus. Sellegipoolest
arvan, et pärast kooli lõpetamist
lähen aastaks või paariks välismaale elama. Lihtsalt selle jaoks,
et silmaringi avardada.
 Ma ei taha siit veel niipea lahkuda, sest mind seovad siin mälestused.
 Ainus põhjus, miks mina enda jala välismaale tõstan, on
puhkuseks.
 Ma olen käinud Indoneesias,
seal on palju rahvast ning kõige
hullem on see, et enamik neist
on vaesed või kodutud. Ma ar-
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Õpilaste vastuvõtust Saku Gümnaasiumis

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID

ULVI LÄÄNEMETS

KRISTI JÕELEHT
22. veebruari istungi päevakorras oli 17 punkti.
2 puudega isikule määrati
hooldajad.
2011. aastaks kehtestati Saku
vallas lapsehoiu toetuse määraks 207,34 eurot.
1 isikule otsustati maksta seoses raske majandusliku olukorraga 300 eurot ühekordset toetust.
Kooskõlastati Saku lasteaia
Päikesekild sisehindamise aruanne.
Saku Huvikeskuse poolt 5.03.
2011 korraldatava naistepäeva
peoõhtu pileti hinnaks kehtestati 5 eurot.
Saku Valla Spordikeskuse
ujula lubati sulgeda külastajatele 1.04.2011 kell 17-19.
Pikendati 2 ettekirjutuse (ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused, 1 korraldusega ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused.
Väljastati ehitusload kaardistendi püstitamiseks Kiisa bussipeatuse juures Kiisa alevikus
Tõdva-Hageri teel ning auto katusealuse püstitamiseks Tagadi
külas Mureli kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamu osale (katusealune korrus
välja ehitamata) Tänassilma külas Arunõmme tee 11 ning kauplus-laohoonele Tänassilma külas Tänassilma tee 15.
Üksnurme külas Allika kinnistu detailplaneeringu järgselt
tekkinud uuele teele määrati nimeks Allika tee ning SookaeraMetsanurga külas Metsaru
kinnistu jagamisel moodustatavatele uutele teedele Metsaru
tee ja Metsaru põik.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
21.12.2010 korraldust nr 1026,
28.12.2010 korraldusi nr 1064
ja 1066, 18.01.2011 korraldust
nr 67 „Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamine”.
15 jäätmevaldajat vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
MTÜ-le ATM Racing väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba Männiku külas Männiku
liivakarjääris 27.02.2011 toimuva ürituse „ATM Racing Jäärada 2011” läbiviimiseks (vastutab Marko Männi). 

K

ui mujal Eestis võitlevad
koolid õpilaste arvu vähenemise tõttu sulgemise vastu, siis Saku Gümnaasiumis on hoopis vastupidine probleem - kuidas kitsastes oludes
õpilaste arvu suurenemisega
hakkama saada. On vana tõde,
et häid lambaid mahub palju
ühte lauta. Nii oleme meiegi
leidnud järgmiseks õppeaastaks
ruumide osas lahenduse. Palju
kardetud teist vahetust 2011/12.
õppeaastal ei tule. Loodame, et
saame hakkama nelja 1. klassiga, kus õpilaste arv sõltub kooli
tulejate arvust, kuid maksimaalselt on klassis 26 last. 1. klassi
hakkame avaldusi vastu võtma
1. aprillist. Klasside komplekteerimisel arvestame lapsevanemate soove - ühe klassi moodustame neist lastest, kes on rahvatantsuhuvilised, ja ühte klassi
paneme tüdrukutele lisaks poisid, kes on lasteaiast alates jalgpallihuvilised. Seda selleks, et
jalgpallitrenni tunniplaani järgi
paremini korraldada. Täpsem
info on kättesaadav kooli kodulehel menüüs „Vastuvõtt”. Seal
on ka blanketid, mis tuleb kooli
vastuvõtmiseks täita. Eelkooli
lapsi ja nende vanemaid ootame
koosolekule 16. märtsil kell 18 esineb psühholoog Tiia Lister.
Alates 2010/11. õppeaastast
komplekteerime progümnaasiumi (7.a) klassi ning gümnaasiumiastme 10. klassi 3 õppesuunda
(reaal-, humanitaar- ja praktiline
suund) sisseastumistestide ning
kolme õppeveerandi keskmiste
hinnete põhjal koostatud õpilaskandidaatide pingerea alusel. 7.a
klassi võtame vastu 24 õpilast.
7.b ja 7.c klassi komplekteerime
ühtluse põhimõttel ning nendesse klassidesse astumiseks ei ole
vaja testi teha.
Sisseastumistestid sooritatakse reedel, 18. märtsil. Eelnevalt
(1. märtsiks) registreeriti 6. ja 9.
klasside õpilased testiks kooli
esitatud teatiste alusel. 7. klassi
sisseastumistest koosneb 3 osast
(eesti keel, matemaatika, inglise
keel), ülesanded on koostatud 6.
klassi vastavate õppeainete
ainekavade alusel. 10. klassi sisseastumistest koosneb 4 osast

Ulvi
Läänemets
Saku Gümnaasiumi
direktor

(eesti keel, matemaatika, inglise
keel ja üldteadmised ehk silmaring) ning ülesanded on koostatud 9. klassi ainekavade alusel.
Nii 7. kui ka 10. klassi sisseastumistestide teemad, nõutavad
teadmised ja oskused on täpsemalt esitatud dokumendis „Saku Gümnaasiumi 7. ja 10. klassi
sisseastumistestide korraldamise kord” (kooli kodulehel menüüs „Vastuvõtt”).
Kui laps on testide tegemise
ajal haige või ei saa mõjuval
põhjusel osaleda, siis sel aastal
on lisatesti tegemise aeg 25. aprillil. Kirjalikke teste ei pea tegema need, kelle 6. klassi kolme

õppeveerandi keskmine hinne
on 5,0 ja käitumine eeskujulik
ning kellel 9. klassi 1.-3. õppeveerandi keskmine hinne on 5,0
ja käitumine eeskujulik või kes
on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkondlikes voorudes
saavutanud 1.-3. koha või osalenud aineolümpiaadide üleriigilistes voorudes.
10. klassi astumiseks tuleb
juunis pärast põhikooli lõpetamist esitada lõputunnistus ja
avaldus kooli vastuvõtmiseks.
1. klassid komplekteerime
hiljemalt 15. juuniks ning 10.
klassid hiljemalt 28. juuniks. 7.a
klassi tulemustest teavitame lastevanemaid kuu aja jooksul. Kui
on lisatesti sooritajaid, siis pärast 25. aprilli.
Kõikidele sisseastumise kohta tekkinud küsimustele oskavad kõige paremini vastata õppealajuhatajad: algkoolis Piret
Sahva (telefon 6728 701) ning
põhikoolis ja gümnaasiumis
Merike Toompärg (6718 002).

Nõlvaku lasteaiale roheline tuli
17. veebruaril võttis Vabariigi Valitsus vastu otsuse, millega kinnitati Nõlvaku lasteaia rajamisele 1,6 miljoni euro suurune Euroopa
Liidu toetus. Saku ja Saue valdade ühise lasteaia ehitamiseks taotleti raha nn KOIT kavast, maakondlik hindamiskomisjon paigutas
2009. aastal Nõlvaku esitatud projektide seas esimeseks, kuid vaidlustamise tõttu ei olnud siiani valitsuse otsust. Nüüd on otsus olemas (nagu iga teist õigusakti, võib sedagi ette antud tähtaja jooksul
vaidlustada). Nõlvaku lasteaed rajatakse Laagrisse, täna on poole
peal projekteerimine. Projektijuht Meelis Linnamäe sõnul on kavas ehitamisega alustada 2011. aasta suvel.
ANNE-LY SUMRE, ajaleht Koduvald

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Veebruaris 2011 laekus Saku valla eelarvesse 432 103 eurot üksikisiku tulumaksu. Muutus võrreldes 2010. aasta sama ajaga -2,8%
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 Saku valla 2011. a eelarve reservfondist eraldati 600 eurot
Saku Vallavalitsuse eelarvesse
Haapsalu Lastekodule annetuse
tegemiseks seoses tulekahjuga;
1243 eurot Saku Gümnaasiumi
eelarvesse veeavarii tagajärgede likvideerimiseks.
Saku lasteaia Päikesekild saal
anti Aili Bretile 22.02.-31.05.
2011 teisipäeviti ja neljapäeviti
kell 15.15-17 laste lauluringi läbiviimiseks tasuta kasutada.
1. märtsi istungi päevakorras
oli 11 punkti.
Saku valla valimisringkonnas
nr 1 moodustati 3 alalist valimisjaoskonda: valimisjaoskond
nr 1, mille hääletamisruum asub
Saku alevikus Teaduse tn 1 (Saku Valla Majas), valimisjaoskond nr 2 Saku alevikus Tallinna
mnt 10 (Saku Gümnaasiumi peahoones) ja valimisjaoskond nr 3
Kiisa alevikus Kurtna tee 21
(Kiisa Rahvamajas).
Kurtna Kooli direktori kohusetäitjaks kinnitati Priit Jõe.
Pikendati 3 ettekirjutuse (ehitiste seadustamine) täitmise tähtaega.
Väljastati ehitusluba aiamaja
lammutamiseks Roobuka külas
Toomase tee 15.
Anti kirjalikud nõusolekud
keldri ja grillimaja püstitamiseks Kanama külas Tamme kinnistul ning kuuri püstitamiseks
Kanama külas Anni kinnistul.
Väljastati kasutusluba Tänassilma tee tänavavalgustusele,
mis on rajatud aadressil Tänassilma küla, Tänassilma tee T1
lõik ja Tänassilma tee T2 lõik.
Keelduti kasutusloa väljastamisest Tänassilma tee tänavavalgustusele, mis on rajatud aadressil Tänassilma küla, Tänassilma tee.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
25.01.2011 korraldust nr 86 ja
Saku Vallavalitsuse 15.02.2011
korraldust nr 139 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine”.
9 jäätmevaldajat vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest. 1 isiku taotlus korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks jäeti rahuldamata.
MTÜ-le Noorteklubi ESIK
väljastati avaliku ürituse korraldamise luba Saku alevikus Teaduse tänav 1 Saku Valla Maja II
korruse saalis 20.03 ja 15.05.
2011 toimuvate alternatiivsete
noorteürituste „Esik” läbiviimiseks (vastutab Sirle Lend).
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Informatsioon detailplaneeringutest
Üksnurme küla Aasa kinnistu osa detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTLU toimub 10.03.2011 kell
15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse tn 1, Saku. Planeeringuga
moodustatakse üks elamukrunt ning määratakse ehitusõigus üksikelamu ehitamiseks.

Teade
Sakus Nurme 27 kinnistul tehakse märtsis 2011 raadamistöid.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Saku Vallavalitsuse majandusteenistus

KutsumekõikiSakuvallakoerapidajaid

9.märtsilkell19.00
SakuVallavalitsusenõupidamistesaali
(Teaduse1,IIkorrus,ruum211)
arutamateemasid,miskoeraomanikele
südamelähedasedjaolulised.
Info:tiina.kubbi@sakuvald.ee,5244701
TiinaKubbi,vallaaednik

Kevadised 2011. aasta sooduskampaaniad kassi- ja koeraomanikele
Saku loomaarstide poolt
Märgista oma lemmik mikrokiibiga, sest see on sulle kasulik
ning aitab vähenda kasside üha kasvavat arvukust.

1) Saku Loomakliiniku poolt pakutavad soodusteenused:
 Emase kassi steriliseerimine kliendile 35 eurot
 Isase kassi kastreerimine kliendile 16 eurot
 Koera ja kassi märgistamine mikrokiibiga kliendile 8 eurot
Sooduskampaaniale registreerumine toimub ajavahemikul
28.02-31.03.2011.
Operatsioonid toimuvad kliinikus ajavahemikul
1.04-15.05.2011
Lisainfo ja registreerimine Saku Loomakliiniku telefonil
60 41 997 E-R kell 12-18; www.loomakliiniksakus.ee

2) Loomaarst Iris Aamiseppa poolt pakutavad
soodusteenused:
 Koera ja kassi märgistamine mikrokiibiga kliendile
koduvisiidil 12 eurot
Märgistamised toimuvad ajavahemikul 1.04-15.05.2011
Lisainfo ja registreerimine telefonil 55 10 623;
www.loomaarstikoduvisiidid.ee
Protseduuride ja operatsioonide läbiviimise eelduseks on
lemmikloomal kehtiv vaktsineerimine.
Saku vald toetab 7 euroga iga eelpool nimetatud teenust, mis
on osutatud rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavate
inimeste loomadele. Eelpool on toodud vallaelanikele
kehtivad kampaaniahinnad.
Kampaania käigus registreeritakse loomad kohustuslikku
kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistrisse www.llr.ee.
Lemmikloomi on võimalik registreerida ka tasulisse rahvusvahelisse registrisse www.lemmikloomaregister.ee, see
maksab 11,50 eurot.
HOOLI OMA LEMMIKUST JA KASUTA HEAD VÕIMALUST!

Metsaveere
piirkonnas uus
vee-ettevõtja
Alates 5. jaanuarist 2011 on Metsaveere elurajooni vee- ja kanalisatsioonirajatiste uueks omanikuks AS-i Tallinna Vesi tütarettevõte OÜ Watercom. OÜ Watercom asutati 2010. aastal, peamiseks tegevusvaldkonnaks on
vee-ettevõtlusega seotud teenuste pakkumine omavalitsustele,
ettevõtetele ja eraisikutele.
Ettevõtte sooviks on pakkuda
Metsaveere elanikele heal tasemel vee- ja kanalisatsiooniteenuseid ning meeldivat klienditeenindust. Hetkel esineb Metsaveere reoveepuhasti toimimisel
puudujääke, seetõttu ei suuda
puhasti täita väljalasule esitatavaid nõudeid ning suublasse juhitava vee reoainetesisaldus ei
vasta riiklikele normidele. Seetõttu planeerib OÜ Watercom
Metsaveere reoveepuhasti parendustöid, mis tagaksid puhasti
tõrgeteta toimimise ning suublasse juhitava vee vastavuse Eestis kehtestatud normidele.
Vee- ja kanalisatsioonitariifid,
kastmisvee arvestus ning näitude teatamise kord teenusepakkuja vahetumisega ei muutu veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hinnad on kehtestatud Saku Vallavalitsuse 18.
detsembri 2007. aasta määrusega nr 6.
Loodame meeldivale koostööle Metsaveere elanikega.
REIGO MAROSOV
Arendusprojektide juht
OÜ Watercom

Saku ühisveevärgija -kanalisatsiooni
projektist
Põhja-Saku piirkonnas algavad
vee- ja kanalisatsioonitorustike
ja sademevee torustike ehitustööd lähipäevil esimesena Kõrre
ja Heina tänaval ning Luha teel,
samuti hakatakse Nurme peakraavi puhastama. Peatöövõtja
on Skanska EMV.
ÜVK II piirkonna, s.t Kannikese ja Ülase tänava ümbruse
ehitustööde riigihange on välja
kuulutatud, pakkumised avatakse aprillis.
Täpsem informatsioon kodulehel www.sakumaja.ee
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TOIMETAJA
VEERG
Eestlasena isamaaarmastusest
Vabariigi aastapäeva eel ja järel
ning valimiste eel kuuleb palju
kõlavaid sõnu isamaa-armastusest. Ja mõnest väljaütlejast-kirjutajast jääb mulje, et me peaksime kõik Eestimaast ühtmoodi
mõtlema, oma riiki samavõrd armastama, sarnaselt käituma.
Sest muidu me polegi õiged eestlased, vaid kuidagi alaväärsed
või rumalad või lausa vaenlased.
Palju me üldse oma maast ja
riigist mõtleme? Ilmselt mõni
rohkem, teine vähem. Aga kindlasti ei mõtle ega tunne me kõik
ühtemoodi. Ei peagi. Juba emotsionaalselt on inimesed erinevad. Ning üks märkab rohkem
head, teine halba.
85-aastane kogenud, ka esimest Eesti Vabariiki näinud
mees mõtleb kindlasti teisiti,
tunneb teisiti kui tänane koolipoiss. Ja hoopis erinevad emotsioonid ja arvamused on ka kahekümneste, neljakümneste või
kuuekümneste põlvkondadel.
Isamaa-armastus ei sõltu edukusest - kõrgel positsioonil riigiametnik ei pruugi Eestimaad
rohkem armastada kui pikka
aega töötuna virelenu või ema,
kellel oma lapsele toidu ostmiseks raha napib. Kuid mõtlevad
nad oma riigist ilmselt siiski erinevalt. Kindlasti on erinevad
tunded ja mõtted neil, kes kogu
elu Eestis viibinud, ja neil, kes
mõnikord ka piiri taha sattunud,
rääkimata meestest-naistest, kel
pikem mujal elamise-õppimisetöötamise kogemus. Muidugi
oleneb see, mida me oma riigist
arvame, ka sellest, kuivõrd õnnelikud oleme. Ja - armastada
võime ju tegelikult ka seda, millest hästi mõelda ei suuda.
Eesti loodi demokraatliku vabariigina. Demokraatia eeliseks
ja mõtteks ongi see, et igaüks
võib tunda või mõelda, armastada, vihata või ükskõikseks jääda
nii, nagu talle õige tundub. Need
inimesed, kes jutustavad, kuidas
peab ja mis on õige, on ilmselt
jäänud kuhugi eelmisesse riiki ja
aega. INNA MIKLI

Evelin Küberson - Saku Valla
Noortekeskuse juhataja
KÜLLI KIIKA
Noorsootöötaja

N

oorsootöös on käimas
muudatused. Juba 6
aastat Saku Huvikeskuse ja Kiisa Rahvamaja juures tegutsenud noortekeskused on tänaseks kasvanud nii suureks, et
tuleb iseseisva asutusena edasi
minna - 1. märtsist loodi Saku
Valla Noortekeskus. 1. veebruaril asus tööle juhataja Evelin
Küberson.
Miks Sa otsustasid
kandideerida tööle Saku
Valla Noortekeskusesse?
Otsustasin kandideerida Saku
Valla Noortekeskusesse kohe,
kui kuulutus esimest korda silma jäi. Otsisin uusi väljakutseid
ning see töökoht näis ideaalsena: kõik kriteeriumid sobisid.
Lähedaste inimeste toetus ja hea
sõna aitasid kindlasti ka kaasa.
Mul on hea meel, et noortekeskuse juhatajana tööle asusin.
Usun, et koos suurepärase
meeskonnaga suudame noortele
pakkuda just seda, mis neile vabal ajal meelepärane on.
Millised on Sinu varasemad
kogemused noorsootöö alal?
Olles üles kasvanud Tartus, tegin esimesed sammud noorsootöö suunas, kui võtsin osa Tartu
õpilasmalevast. Pärast esimest
malevavahetust kandideerisin
juba abikasvatajaks ja tegutsesin sellel kohal terve suve.
Gümnaasiumisse minnes otsustasime klassiõega õpilasesindusse astuda, juba aasta möödudes valiti mind presidendiks.
Samal ajal kirjutasin kohalikke
projekte MTÜ-s Loovkeskus,
mis tegutses Tartus avatud noortekeskusena, ja aitasin luua aktiivgrupi Käbe Konn. Selle grupi esmane eesmärk oli sõita
noorsoovahetusele, kuid aktiivi
kasvades hakkasime projektide
alusel Lõuna-Eestis tegevusi
korraldama. Gümnaasiumi lõpuklassis tegin ära laagrikasvataja ja -juhataja eksamid, suvel
tegutsesin Eesti Õpilasmalevas
rühmajuhina. Siis astusin Tal-

Evelin Küberson 2009. aastal Saksamaal Dresdenis. Foto: erakogu

Noortekeskus avatud
Sakus Teaduse 1
E-N
13.30-20
R
13.30-18
Kiisal Raudtee 2
E-N
15-20
R
15-18

linna Pedagoogilisse Seminari
noorsootööd õppima, tänaseks
olen lõpetanud. Kooliga samaaegselt töötasin Tallinna Mustamäe Avatud Noortekeskuses.
Enne Sakku tulekut täitus mul
Mustamäel kolm aastat, sain
sealsete noortega võrratu kogemuse. Olen olnud paljudes rahvusvahelistes projektides noortejuht: olen noori kodust eemal
olles toetanud, neid keelebarjäärist üle aidanud, andnud neile
võimaluse oma silmaringi laiendada. Mustamäel tegelesime ka
noortekohviku loomisega ja
mobiilse noorsootööga, millest
suure osa hõlmas töö tänavanoortega.
Oled töötanud Sakus 1 kuu,
millised on esmamuljed?
See kuu on andnud suurepärase
võimaluse Sakus ja Kiisal tegutsevaid keskusi üheaegselt juhtida. Uusi kogemusi on palju ning
töö on igati põnev. Tore on näha,

et meeskond mu ümber on väga
toetav ja arvestav - see teeb töö
tegemise tunduvalt lihtsamaks.
Esmamuljed on väga meeldivad.
Millised on Sinu plaanid
noortekeskustega, kas on
midagi uut oodata?
Muudatusi on kindlasti oodata.
Hetkel valmistume liituma Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühinguga, see annab suurema võimaluse koostööks teiste sama
ühingu noortekeskustega. Tulevikus on kindlasti plaanis leida
Saku ja Kiisa keskustele mõlemale oma kindel suund, et pakkuda võimalikult palju erinevaid tegevusi ja mitte teineteist
dubleerida.
Mida Sulle meeldib teha
tööst vabal ajal?
Olen palju spordiga tegelenud.
Noorena alustasin rühmvõimlemisega, seejärel läksin Tartus
tegutsevasse tsirkusestuudiosse
Fox, kus treenisin akrobaatikavallas ligi viis aastat. Nende aastate jooksul osalesin sageli rahvusvahelistel festivalidel, peamiselt õhuakrobaatikaga. Praegu annan ise Tallinnas lastele
tantsulise võimlemise trenne ja
osalen võimalusel akrobaatikateemalistel noorsoovahetustel.
Kevadsuvisel hooajal sõidan
meelsasti rulluiskude või rattaga. Ja kui vähegi võimalust, võtan klaveritunde.
Evelin Kübersoni kontakt:
evelin.kyberson@sakuvald.ee
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Saku Valla Noortekeskuse tegemised Saku lõvid
ehk kokkuvõte

KÜLLI KIIKA
Noorsootöötaja
2011. aasta on noortekeskuses
hästi alanud. Saku Huvikeskuse
juures tegutsev noortekeskus tähistas 17. jaanauril oma 6. sünnipäeva, Kiisa Rahvamaja noortekeskus päev hiljem.
Sakus mängisime sünnipäeval
kõiki mänge, mis meil noortekeskuses olemas on - lauamänge, playstationi, wiid - ja seda
kõike meeskondadega, et selgitada, kes on kõige osavamad.
Lisaks tutvustas lauamängu klubi Ludo uusi lauamänge, huvi
oli suur. Palju rõõmu tegid meile
endine vabatahtlik Gian Pietro
Lolli Itaaliast ja praegune vabatahtlik Pauline Rolland Prantsusmaalt. Nemad valmistasid
sünnipäevaks oma maade rahvusroogasid. Nagu igal sünnipäeval tavaks, oli peo maiuspalaks uhke tort. See maitses oivaliselt ja sai väga kiiresti otsa.
Sünnipäeval käis Saku noortekeskuses kokku 61 külastajat.
Oli vahva ja tore päev.
Ka sellel aastal plaanime kutsuda huvitavaid külalisi. Eelmisel aastal käidi tutvustamas võimalusi, kuidas minna YFU kaudu vahetusõpilaseks, samuti oli
huvitav kuulata tööle minemisega seotud tähelepanekutest
Keila Karjäärikeskuselt. Sel
aastal on juba käinud oma kodumaa kultuuri tutvustamas vabatahtlikud Kanadast. Oleme hiina kultuurist ja kalligraafiast
rohkem teada saanud, õpetas ja
tutvustas vabatahtlik Florence
Valenduc Prantsusmaalt - ta on
3 aastat Hiinas elanud ja töötanud. Juba eelmisel aastal Pauline Rollandi juhtimisel alanud
prantsuse keele kursused algajatele ja edasijõudnutele on väga
populaarsed. Taas hakk-sid
koos käima klubi Eesti 4H noored. Sügisest kevadeni toimub
mälumäng „Noorte ajukas“, iga
kord saab vastata 20 huvitavale
küsimusele. Korraldame ka diskosid, filmiõhtuid, nelikturniire
ja väljasõite. Tiimi Esik üritused
„Soffa“ ja „Esik“ on väga oodatud.
Kevadvaheajal korraldame
projekti Cebare4you raames
päästealase laagri, kus õpetatakse

TOOMAS TAVA
LC Saku pressisekretär

Jõulutervitus poe juures
Saku lõvid pole jäänud talveunne. Juba mitmendat aastat püstitasime enne jõule Konsumi poe
kõrvale telgi, kus soovisime
Saku rahvale häid jõule, pakkusime glögi ja piparkooke. Esines
LC Saku oma ansambel. Kui kogu aasta jooksul korjame põhiliselt heategevuseks vahendeid,
siis jõuluüritus on rohkem tänuavaldus valla rahvale. Samas korjanduskasti saab heategevat
raha ju alati poetada!

 Noortekeskuse töös
kaasalööv vabatahtlik
Pauline Rolland Prantsusmaalt ja eelmise
vahetuse vabatahtlik
Gian Pietro Lolli Itaaliast

Jõulud metsas
Jõulu 2. pühal kogunesime nagu
alati lasketiiru mäe ja LC Saku
jõududega valmistatud katusealuse juurde, et veeta traditsiooniline üritus „Jõulud metsas“.
Laulsime, kelgutasime, sõimejõime kodust kaasavõetut ning
lapsed said jõuluvana poolt metsa peidetud kingitusi otsida. Nii
saime koduse jõululaua tagant
välja värske õhu kätte ja lõbus
oli nii lastel kui vanematel.

Noored tegid tutvust
hiina kultuuri ja kalligraafiaga 
Sünnipäevapeo maiuspala - uhke tort 
Fotod: noortekeskus

Suusamaja

probleemseid situatsioone ennetama ja kriisiolukorras käituma.
Suvel on 4 erinevat laagrit erinevas vanuses noortele. Juuli alguses võõrustame Saku sõprusvalla Ylöjärvi noori. Juuli lõpus
toimub laager Karepal, Cebare4you projekti meeskonna kaasabil saavad taas kokku Saku,
Saue, Harku, Kiili ja Sippoo valdade noored. Augustis toimuvad
iga-aastased laagrid poisteletüdrukutele vanuses 12-17 ja
päevalaager lastele vanuses 8-12
aastat. Esiku tiim korraldab taas
laagri „English Camp“.
Kõike neid vahvaid tegevusi
saame me korraldada neile

noortele, kellele meeldib teha
koostööd ja saada uusi kogemusi. Tule ja pane end kirja! Samas
otsime vanemate kui 18-aastaste noorte kontakte - just neile tahame pakkuda erinevaid huvitavaid võimalusi osaleda projektides ja teistes ettevõtmistes.
Eesti noorsootöö seaduse järgi
on noor 7-26-aastane. Tule Saku
Valla Noortekeskusesse ja teeme
koostööd! Asume Sakus Saku
Valla Majas (Teaduse 1) ja Kiisal
raudteejaamahoones (Raudtee
2). Saad meile kirjutada
noortekeskus@sakuvald.ee ning
leiad meid ka Facebookist Saku
Valla Noortekeskuse nime alt.

Paljud on kindlasti märganud
valgustatud suusaraja juures
suusalaenutuse ja -hoolduse
punkti, mis peaks rõõmustama
igas vanuses spordisõpru. Tegemist on nn Saku suusamaja 1.
etapiga, kuhu on oma õla alla
pannud Saku vald, õlletehas jt.
LC Saku oli selle projekti ellukutsuja, hankisime suusamaja
sisustamiseks vajalikud materjalid ja tegime sisetööd Saku
Lõviklubi jõudude ja rahaliste
vahenditega.

Lumeskulptuurid
Saku Sõnumites on varem kirjutatud lumeskulptuuride tegemisest vallamaja kõrval. Teiste hulgas osales ka LC Saku: ehitasime
nii lastest kui suurematest meistritest kokku pandud meeskonnaga vahva lõvikoopa. Ehitajad ise
jäid tulemusega rahule ning kui
ilmataat jätkab ka edaspidi samasuguste lumerohkete talvedega,
siis ei jää lume(lõvi)skulptuuride
ehitamine viimaseks.
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pole talveunne jäänud
Saku Lionsi klubi talvistest tegemistest

Saku lumelinna
ehitati
uhke lõvikoobas
Foto:
Taivo
Puuorg
Jõulude
eel sooviti Saku
rahvale
häid pühi. Telgis
Konsumi
poe ees
pakuti
glögi ja
piparkooke. Esines
lõvide
oma ansambel.

Foto:
Toomas
Tava

Ühe maja kolme asutuse töötajaid tervitasid aastapäevaüritusel
koolide direktorid ja abivallavanem. Foto:

Gümnaasiumi, muusikakooli ja
spordikeskuse töötajad pidasid
koos Eesti riigi sünnipäeva
INNA MIKLI

Külaskäik Saaremaale LC ning juba aprillis plaanivad saarlased vastukülaskäiku Sakku.
Kuressaare juurde
Aasta jooksul korraldame 1-2 LC Saku saab 20-aastaseks
Lionsi klubiga sõpruskohtumisi.
Seekord kutsus LC Kuressaare
Saku lõvid külla. Tutvusime
Saaremaa lihatööstuse ja Nasva
väikelaevade tehasega, tegime
ühiselt sporti ja pidasime plaane
heategevuseks. Talvekülma
aitas naha vahelt välja ajada
Grand Rose Spa hotelli kaunis
sauna- ja basseinikompleks.
Kõik jäid reisiga väga rahule

Jah, aeg läheb kiiresti. Eestis
ühe suurema liikmeskonnaga
Saku Lionsi klubi pole enam
mingi poisike, vaid hakkab sel
aastal meheikka jõudma. Selle
20 aastaga on nii mõndagi ära
tehtud, kuid palju on veel ees.
Aga nii juubeliga seotud tegevustest kui tulevastest heategevusplaanidest kirjutame juba
edaspidi.

22. veebruaril tähistasid Saku
Gümnaasiumi, Saku Muusikakooli ja Saku Valla Spordikeskuse, kolme sama katuse all asuva valla hallatava asutuse töötajad ühiselt gümnaasiumi saalis
Eesti riigi sünnipäeva. Külalistena osalesid abivallavanem Arvo
Pärniste, vallasekretär Karin
Tenisson-Alev ning vallavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistuse juht Tiina Roosimägi.
Piduliku ürituse avas tervitussõnadega muusikakooli direktor Tauno Valdna. Seejärel esitasid Neeme taidlejad Saku õpetajatele Eduard Vilde näidendi
„Miks ma ajakirjanikuks ei hakanud” (pildil). Pea sajandivanune lugu mõjus ühtaegu ajaloolise ja samas nii kaasaegsena miljöö sajanditagune, probleemid ikka samad.
Saku kooli direktor Ulvi Läänemets meenutas, kui palju on
Eestis 30 aastaga muutunud. Ja
hoiatas, et kiire areng jätkub ka
edaspidi. Ta soovis kolleegidele
paindlikkust ja edumeelsust
ning tuletas meelde, et tulevik
on õpetajates kätes - nendest
poistest-tüdrukutest, kes täna
pedagoogide käe all koolitarkusi omandavad, saavad peagi
Eesti elu edasiviijad.
Seejärel pidas Ulvi Läänemets meeles üle 25 aasta Saku
koolis töötanud õpetajaid, tänu-

kirja said Reet Heinat, Kaire
Põld ja Kersti Ulmas.
Nii gümnaasiumi kui muusikakooli töötajad valisid sõbrapäeval parimat kolleegi, aastapäevaüritusel tehti tulemused
teatavaks. Saku Gümnaasiumi
algkoolimajas on kaastöötajate
lemmik positiivne, energiline ja
tragi Kirsti Esperk. Gümnaasiumi „suure maja” populaarseim pedagoog on Reet Heinat,
keda kaaslased iseloomustasid
kui tarka ja intelligentset ning
äärmiselt vastutulelikku inimest. Muusikakooli õpetajate
lemmikkolleeg on heatahtlik,
tark ja alati abivalmis Reet
Schumann.
Vallavalitsuse nimel tervitas
õpetajaid abivallavanem Arvo
Pärniste, kes rääkis, et eestlased
on omariikluse saavutanud läbi
suure tahtmise ja oskuse ise
hakkama saada. Ta avaldas lootust, et hästi läheb ka edaspidi.
Õpetajad lõpetasid piduliku
ürituse sünnipäevatorti maitstes
ja kohvitassi taga kolleegidega
muljeid jagades.
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Eesti
riigil
oli
sünnipäev
Vabariigi aastapäeva aktus ja kontsert Sakus
Eesti rahvas ei ole aastasadadega kaotanud tungi iseseisvuse
järele. Meie riik püsib seni, kuni
rahval on riigi omamise tahe.
Eestlased on läbi aegade silma
paistnud oskusega jääda vaimselt tugevaks ja optimistlikuks,
kohaneda oludega ja alati hakkama saada. Meie riik on ainus
Eesti riik maailmas, ainus, kus
mõeldakse ja räägitakse eesti
keeles, kus hoitakse au sees eesti
kultuuri. Riik, see oleme meie omavalitsused ja neis elavad inimesed. Omavalitsus on oma valitsus - kohalikud inimesed saavad oma vahenditega oma asjadega hakkama. On palju niisugust, mida me ka majanduslikult rasketel aegadel teha saame,
tuleb vaid targalt kaaluda ja inimestega nõu pidada. Tuleb olla
aus ja avameelne. Ja lasta kodanikel arvamust avaldada - usaldus tuleb siis, kui teame, mis toimub, ja saame kaasa rääkida.
Need olid mõned mõtted vallavolikogu esimehe Marianne
Rande kõnest vabariigi aastapäeva aktusel 23. veebruaril Saku Valla Maja esindussaalis.
Volikogu esimees ja vallavanem Kuno Rooba autasustasid
kõige tublimaid vallakodanik-

ke: valla kõrgeima autasu, kuldmärgi, said 3 ja hõbemärgi 4,
tänukirja 9 inimest.
Pidulikul sünnipäevaaktusel
esinesid segakoor Tuljak, Saku
Gümnaasiumi neidude koor, huvikeskuse naisansambel ja muusikastuudio Ut-Re-Mi kellade
ansambel, solistid Priit Kasemaa, Ott Koppel ja Joonas Tohert, tantsisid gümnaasiumi 2.ja 3. klassi rahvatantsurühm ja
õpetajate rühm, Kurtna noorterühm Hellad Tallad, naisrahva- Marianne Rande: „Riik - see
tantsurühm Linda, rahvuslikke oleme meie.”
lugusid mängis Saku Muusikakooli rahvamuusikaorkester.
Nagu juba traditsiooniks saanud ja sünnipäevale kohane,
maitsti ka pidupäevatorti, seekord esimese korruse fuajees.
Seejärel jätkas pidulik üritus
puhkpilliorkestri SAKU ja meesansambli Vikero kontserdiga.
Orkester mängis Ants Reinholdi
juhendamisel enamasti klassikalisi ja rahvuslikke palasid. Tuntud headuses musitseerinud pasunamehed suutsid taas üllatada,
näidates ühe loo ajal ka suurepärast lauluoskust. Ansamblil Vikero ja juhendaja Paul Ruudil
aga õnnestus väga paljud Saku
kuulajad ära võluda.
 Ühendkoor - Tuljak, gümnaasiumi
neiud ja huvikeskuse
naisansambel ning
solist Priit Kasemaa
 Kuno Roobalt
võtab tänukirja
vastu Ly Madissoon
Tantsulusti ja värvirõõmu pakkus gümnaasiumi õpetajate
tantsurühm 
Fotod ja tekst:

Saku valla teenetemärgi saajad 2011
KULDMÄRK
Helle Pärlin
Alma Kallion
Vello Eensalu
HÕBEMÄRK
Leili Villemsoo
Johannes Müür
Aino Kiiver
Aime Järva

Tänukirjad Saku vallale
osutatud teenete eest
Marje Karner
Tiina Turp
Tarmo Kastemäe
Rene Tammis
Veera Sepp
Anne Michelson
Ly Madissoon
Helmi Kreek
Evi Sakk
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Iseseisvuspäeva aktus-kontsert Kiisal
Kiisa Rahvamajas toimus iseseisvuspäeva aktus-kontsert 22.
veebruari õhtul. Pidulik üritus algas kurvalt: rahvamaja juhataja
Marianne Rande süütas Haapsalu lastekodupõlengus hukkunute mälestuseks küünla, leinaseisaku ajal mõeldi lahkunutele.
Tiiu Rõuk (pildil) esitas Leelo Tungla värsid rahvariiete ja
rahvustoidu saamisloost - luuleread olid humoorikad, samas

mõtlemapanevad. Vallavanem
Kuno Rooba vaatles Eesti riigi
93. sünnipäeva eel nende 93
aasta sisse mahtuvaid erinevaid
ajajärke: Vabadussõda ja antud
elusid; järgnenud 20 aastat, mida
täna meenutatakse kui parimaid, kuid mis olid ka segaduseaastad, mil alles otsiti oma
teed; okupatsiooniaega; praegust taas 20 aastat kestnud iseseisvusperioodi. Vallavanem kü-

sis, kas me pole äkki oma riigi
suhtes liiga kriitilised. Ja leidis,
et peabki kriitiline olema, peabki palju tahtma - ainult nii liigume edasi. „Head kodanikuks olemist!” soovis vallavanem, „kui
me kõik oleme head kodanikud,
läheb ka meie riigil hästi.” Abivallavanem Arvo Pärniste kõneles, et vabadus on habras ja
rõhutas, et just inimesed ise määravad oma riigi tuleviku.
Järgnes juba traditsiooniks
saanud kontsert puhkpilliorkestrilt SAKU. Ants Reinholdi
juhtimisel mängiti ennekõike
klassikat - Vivaldi, Bachi, Schuberti teoseid - ja rahvuslikke lugusid. Dirigendi sõnul oli Haapsalu tragöödiale mõeldes võetud
kavva tõsisemad muusikapalad.
Orkestrile andis puhkust
meesansambel Vikero. Paul
Ruudi juhatusel musitseerivad
mehed esitasid hoogsalt rahvalikke laule. Lood nagu „Jää vabaks Eesti meri…” äratasid isamaalisi tundeid ja meelitasid
rahva kaasagi laulma.

Mõisapargis mälestati Eesti vabaduse eest elu andnuid
24. veebruari keskpäeval aset
leidnud mälestustseremoonial
Saku mõisa pargis austati Vabadussõjas langenuid. Mälestuskivi jalamile asetasid pärja abivallavanem Arvo Pärniste ja
volikogu esimees Marianne
Rande (pildil), lilli ja küünlaid
tõid vabadusvõitlejate ühingu
liikmed ning üritusele kogunenud vallaelanikud. Abivallavanem avaldas austust vapratele
inimestele, tänu kellele oleme
täna Euroopa iseseisev demokraatlik riik. Sõnavõtus jäi kõlama vajadus õigeid valikuid teha
- et jätkuks riigi hea käekäik.
Arvi Aasma leidis, et kivi juu-

Pakase
pidurid Saku
suusapäeval
Seni nii suusasõbralik olnud talv otsustas lisaks Tartu maratonile ka Saku Kolmikuga jõudu proovida. 
Esimesena läks võistlustulle Arne Zirk. 
Viimasena startinud Pille
Plado ei olnud lõpetajate
hulgas kaugeltki viimane.

res võiks olla veel rohkem üritusi, ka puhkpillimuusikaga.

Mälestusüritus jätkus koosviibimisega päevakeskuses.

Pidulik lipu heiskamine
Saku Valla Maja esisel lipuplatsil heisati 24. veebruari pakaselisel varahommikul pidulikult
Eesti riigilipp. Täpselt päikesetõusul kell 7.33 hakkas sinimustvalge trikoloor hümnihelide saatel vardasse tõusma. Tseremooniat jälgis väike rühm sakulasi,
osalesid vallavalitsuse ja volikogu esindajad. Lipuvalves seisid
Vana-Harju maleva skaudid,
hundud ja skaudijuhid. Lipu
heiskasid Riivo Pikner ja väike
Eke Jaan Sarv (pildil). Vallavanem Kuno Rooba rääkis iseseisvusmanifestist ja selle koostajate
vaprusest, kes 93 aastat tagasi
eluga riskides omariiklusele aluse panid. „Eesti lipp on nagu
meie talveloodus - sinine taevas,
must metsaviirg, valge lumi,“ jäi
kõlama mõte skautmaleva juhatuse liikme Tanel Otsa kõnest.
Traditsioonilise laagri raames
andsid samal hommikul vallamajas skauditõotuse 3 noort, astudes nii ülemaailmse noorteorganisatsiooni ridadesse.
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 Vabariigi aastapäevale - 24.
veebruarile - planeeritud suusapäevaks olid pakasekraadid nii
krõbedaks keeratud, et korraldajad olid sunnitud juba ette teatama laste- ja noortesõitude ärajätmisest tervise turvalisuse kaalutlustel. Kõik, kes olid õigeaegselt
võistlustele registreerunud, arvestatakse osalenuks. Lapsed ja
noored, kes siiski söandasid kohale tulla, said suusatada vanemate valvsa pilgu all. Veel keskpäevalgi, kui algasid põhistardid,
oli külmakraade -15, aga edasi
kulges suusapäeva programm
planeeritult.
Esimesena lähetati eraldistardist rajale 3,5 km läbijad. Vanuseklassis N50 võttis võidu Reet
Kuningas Sauelt, N35 arvestuses Sirli Metsamäe Saku Suusaklubist ning M55 klassis Tõnu
Odamus Sauelt. Seejärel startis
meeste põhiklass 12 km distantsile, päeva parim oli Taavo Tinno Saku Suusaklubist. Pikimale
distantsile startinute järel läksid
rajale M40 ja naiste põhiklassi
suusatajad, kellel tuli läbida 7 km
ring. Parimad olid vastavalt
Tarmo Tarlap Porter Racingust
ja Susan Pihelgas Nõmmelt.
Perearvestuses osales 14 peret,
kõigile neile jagus loosiauhindu,
milleks olid Salva kindlustuse
kinkekaart, Saku Mõisa sauna ja
Lions Klubi salongkino paketid,
Tallinna Botaanikaaia kinkekaardid, Bambona puuviljad,
maitseveed Saku Õlletehaselt ja
360* seiklusklubi eriauhind hiidkanuumatk. Lisaks auhindade väljapanijatele toetavad Saku
Kolmikut ka Datel helitehnikaga, Mountain Loghome, Saku
vald ja spordikeskus. Osalejatele
pakkus uue toitlustajana sooja
suppi ja kuuma teed Saku Mõis.
Saku Kolmiku võistlustel esmakordselt kasutusel olnud uue ajavõtusüsteemi töötas välja Priit
Grünberg Porter Racingust.
Suurepärased suusarajad valmistas ette Arno Õruste. Tänan
veelkord kõiki toetajaid ja abilisi-vabatahtlikke!
Saku Kolmiku info ja tulemustega saab tutvuda meie veebilehel www.sakusuusaklubi.ee.
Spordisõpru Sakust ja mujalt
ootame 5. juunil jooksupäevale ja
25. septembril rattapäevale. Seniks nautigem kevadisi suusasõite.
PAAVO NAEL
Saku Suusaklubi
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Saku Suusapäeva 2011 tulemused
Mehed põhiklass, 12 km
Koht / Nimi / Aeg
1. Taavo Tinno 0:29:50
2. Henri Ruul 0:30:30
3. Tanel Levkoi 0:32:26
4. Priit Grünberg 0:33:23
5. Juhan Muru 0:33:35
6. Raiko Heide 0:34:01
7. Kristjan Anton 0:34:48
8. Rauno Neuhaus 0:35:10
9. Lauri Malsroos 0:35:24
10. Kalmer Kallasmaa 0:35:39
11. Peeter Schmidt 0:35:46
12. Silver Palu 0:36:58
13. Marko Pruus 0:37:15
14. Arno Õruste 0:37:29
15. Priit Nõmmeots 0:38:20
16. Henn Linth 0:38:36
17. Harry Grünberg 0:38:41
18. Arles Hendrikson 0:39:31
19. Robert Schmidt 0:39:39
20. Olev Kitvel 0:42:39
21. Toomas Zaletajev 0:42:45
22. Kardo Kõiv 0:42:50
23. Valdo Jõgisoo 0:45:42
24. Erkki Vähi 0:46:02
25. Valdo Vahtrik 0:47:20
26. Janek Samberg 0:50:10
27. Veiko Piirsalu 0:50:27
28. Urmas Tormet 0:50:47
29. Taivo Pivnik 0:51:18
30. Sven Prints 1:04:25
Mehed M40, 7 km
1. Tarmo Tarlap 0:19:35
2. Jüri Pokk 0:19:50
3. Karen Soosalu 0:20:45
4. Enn Läänemets 0:21:57
5. Ülo Madissoon 0:21:58
6. Andres Krik 0:22:06
7. Eero Kabanen 0:22:13
8. Kalev Ruberg 0:23:18
9. Mati Ärm 0:23:23
10. Peeter Leidmaa 0:23:27
11. Priit Noogen 0:24:32
12. Mart Melles 0:24:45
13. Jüri Zoova 0:26:19
14. Kalev Kangro 0:30:44

Mehed M55, 3,5 km
1. Tõnu Odamus 0:11:14
2. Arne Zirk 0:11:38
3. Toomas Valgma 0:12:02
4. Jaak Juha 0:13:26
5. Indis Leming 0:13:43
6. Johan Laas 0:14:10
7. Jaak Männik 0:14:13
8. Heiki Tuuksam 0:14:26
9. Tõnu Vähi 0:15:19
10. Heino Mantsik 0:15:54
Naised põhiklass, 7 km
1. Susan Pihelgas 0:21:27
2. Liis Grünberg 0:24:08
3. Merlin Kaselaan 0:27:51
4. Maret Kasterpalu 0:45:45
Naised N35, 3,5 km
1. Sirli Metsamäe 0:11:47
2. Terje Odamus 0:12:04
3. Marge Erm 0:12:55
4. Pille Plado 0:13:26
5. Merilin Piirsalu 0:13:48
6. Eve Kitvel 0:14:40
7. Kristiina Kõll-Grünberg 0:15:06
8. Lenne Jakobson 0:15:08
9. Mairis Kangro 0:15:50
10. Mirja Lind 0:16:10
11. Kaire Vühner 0:17:34
12. Kaie Sang 0:18:40
13. Kristi Samberg 0:19:00
14. Made Sügis 0:20:09
15. Siiri Linnas 0:20:11
16. Marika Ruberg 0:22:15
17. Karin Heile 0:23:12
18. Marit Bauer 0:26:12
19. Tiiu Vilu 0:26:21
20. Lembi Puksand 0:28:27
21. Tiina Saks 0:29:27
Naised N50, 3,5 km
1. Reet Kuningas 0:14:40
2. Kadri Tinits 0:15:10
3. Ülvi Miilmets 0:15:52
4. Karin Muru 0:17:10
5. Eerika Kaarepere 0:24:56
6. Sale Mantsik 0:25:26

Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
15.03 11.00-17.00 Laskeharjutus
7.03 09.00-00.00 Väliharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
8.03 09.00-17.00 Laskeharjutus
16.03 08.30-17.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
9.03 11.00-17.00 Laskeharjutus
17.03 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
10.03 09.00-14.00 Laskeharjutus
18.03 10.00-15.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
09.00-00.00 Väliharjutus
11.03 10.00-15.00 Laskeharjutus
19.03 09.15-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
12.03 09.00-00.00 Väliharjutus
13.03 09.00-13.00 Laskeharjutus 20.03 09.00-13.00 Laskeharjutus
00.00-18.00 Väliharjutus
00.00-15.00 Väliharjutus
14.03 08.00-17.00 Väliharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid, lõhkepakette ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: tel 50 34 102, manniku@mil.ee

Kõik projektipõhiselt tervist
tugevdama!
Projektipõhine elu selle parimas
mõttes on Saku vallas jõudnud
ka terviseedendamise valdkonda. Mitme inimese mõttetöö
kaasabil koostas vallavalitsuse
arendusspetsialist Helle-Mall
Kink projekti „Teadlikult tervislikud valikud“, rahastajaks
oli Euroopa Sotsiaalfond. Projekti raames (veebruar-oktoober
2011) saab toimuma mitmeid
terviseedenduslikke ettevõtmisi, mille eesmärk kujundada
sportlikke harrastusi eelkõige
tööealise elanikkonna hulgas.
Aga liikuma on oodatud kõik!
Projekti avalöögiks oli 12.
veebruaril Metsanurme suusamatk. Koostöös RMKga oli ette
valmistatud rada ja puhkepaus
jõekäärus. Matka alguses, kestel
ja lõpus jagas suusatamise tehnilisi näpunäiteid Paavo Nael
Saku suusaklubist. Tema õpetused, kuidas valida suuski metsaradadel liikumiseks pidasid paika - nii mõnigi tunnistas, et uhked-läikivad „uisusuusad“ pole
looduses just parimad. Matka
lõppedes Rehetoa kaminasoojuses istudes sai tarkusi ka suuskade ostmise, hooldamise, määrimise kohta. Toreda üllatusena
selgus, et suusatamisel on ka
neid hetki, kus suurem kehakaal
kasuks tuleb. Millal - las see jääda nende saladuseks, kes kohal
olid ja kuulasid.
Teine koolitaja Marika Kutser Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist andis teada, et
talvel vajab organism toekamat
toitu, „õhemad“ road jäägu kevadesse ja suvesse. Selle kinnituseks oli ka tema poolt pakutav
matkatoit, mis teravdas maitsemeeli ja oli tõesti hea. Aga vaid
jutuga ei piirdunud temagi pani matkajad ise selliseid toiduretsepte koostama, et kuula ja
imesta. Kokkamine - see on
imelihtne... vähemalt nii tundus!
Ka kõigil järgmistel matkadel
on kaasatud mõni liikumis- ja
toitumisspetsialist, et sporditegemine ikka igati õiget rada kulgeks.
ANNELI KANA
MTÜ Metsanurme
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Kiisa rahvamajas oli taas esietendus
INNA MIKLI
18. veebruari õhtul oli Kiisal taas
esietendus - rahvamaja estraadiring tõi vaataja ette Janis Aneraudsi satiirilise komöödia „Kuningriigi lõpp”. Näidendi lavastas Marianne Õun, mängisid
Tarmo Leisalu, Anu Altmets,
Rita Bergmann, Eda Piirimaa,
Mari-Ann Talumees, Andrus
Kotter, Ago Kötsi, Margus
Malla, Tarmo Raid ja Arvo
Rander. Etenduse muusikalise
poole eest hoolitses Alari Volf,
dekoratsioonid valmistas Jaan
Andresson.
Näidend räägib jõukast ärimehest, keda naabrid kuningaks
hüüavad ja kes ka ise end monarhina tunneb. Mehikesel on
kõik olemas, kuid ta soovib üha
enam. Iga elusituatsiooni mõõdab ta rahas - palju tehing tulu
toob. Et maksudest hoiduda, on
ta kõigeks valmis. Lavalaudadel
hargneb lahti komöödia, mis väga naljakas polegi, pigem sunnib mõtlema - mida inimene raha nimel nõus tegema on.
Marianne Õuna näidendivalikut tuleb kiita - etenduse tegevus
sobib kaasaega ja on kindlasti
usutav. Komöödiasõprade rõõmuks on näidend pikitud klassikaliste koomiliste situatsioonidega (inimeste segi ajamine, valel ajal vale kohas olemine). Palju annavad juurde omanäolised
tegelaskujud, eriti sektijuht ja
tema naine - just karakterikoomika on näidendi tugevamaid
külgi. Ja kindlasti pakub „Kuningriigi lõpp” mõtlemisainet.

 Kuninganna (Anu
Altmets,
vasakul),
printsess
(Rita Bergmann) ja
kuningas
(Tarmo Leisalu).
Sektijuht
(Tarmo
Raid, istub)
ja aednik
(Arvo Rander) on kuninga jutule
pääsenud 

Marianne Õun selgitas, et Janis Aneraudsi komöödia kasuks
otsustama sundis päris mitu tegurit. Lavastaja soovis, et kõik
näiteringi liikmed saaksid rolli,
„Kuningriigi lõpp” sobis suurepäraselt. Lisaks tuli arvestada, et
osatäitjad Kiisa väikesele lavale
ära mahuksid. Ja mõelda tuli ka

rahale - valida tuli võimalikult
odav tükk, selline, mis ei nõua
kalleid kostüüme ega hinnalisi
dekoratsioone. Ja muidugi lavastas Marianne Õun näidendi,
mis talle endalegi meeldib.
Esietendused kipuvad mõnikord veidi rabedad olema. Kiisal kohmetust, pabinat ega hir-

muhigi märgata polnud - näitlejad mängisid loomulikult ja
hästi. Eriti tahaks esile tõsta Tarmo Leisalut, kes oli peategelase
rollis pea kogu aeg laval ning
mõjus igas situatsioonis äärmiselt usutavalt. Kiita tuleb taas lavastajat - äärmiselt sobiv rollijaotus.
Publikut oli esietenduseõhtule kogunenud rõõmustavalt palju - huvilised mahtusid vaevu
saali ära. Lavastus oli kolmevaatuseline, kestis kaua, kuid
inimesed vaatasid-kuulasid põnevusega lõpuni. Ja jäid rahule.
Mõned lubasid „Kuningriigi
lõppu” kindlasti veel teist kordagi vaadata. Uudistama oli tulnud ka Harjumaa kultuurijuht
Riin Kivinurm, kes ütles väga
kenasti, et püüab ikka jälgida,
mis kultuuriasutustes plaanis, ja
kui võimalik, siis vaatamas käia
- ei saa ju valdkonda vedada, kui
ei tea, mis toimub. Ta kiitis Kiisa esietendust: „Juba repertuaari
valik soosis olustikulist õhkkonda, lavapilt toetas jõuliselt
lavalist liikumist ja näitlejatelt
õhkus saali ehedat isetegemise
rõõmu ja lusti - just see ongi see,
mida peame suutma säilitada.”
Marianne Õun rääkis, et näidendi proovid algasid juba sügisel. Kuid nädal enne esietendust, 12. veebruaril, korraldati
„laager“ - trupp oli terve päeva
koos, tükk mängiti kolmel korral läbi. Just siis saigi „Kuningriigi lõpp“ lavaküpseks. Esietendusega jäi Marianne Õun
rahule, näitlejate kohta jätkus
lavastajal vaid kiidusõnu.

Siiras tänu

Tähelepanu, diabeetikud!

Kiisa rahvamaja estraadiring sai maha järjekordse esietendusega kolmevaatuselise satiirilise komöödiaga „Kuningriigi lõpp“. Ja
seda tänu väga heale meeskonnatööle. Jah, nii ma mõtlengi, sest
meie meeskonnas olid lisaks näitetrupile ja rahvamaja rahvale ka
head inimesed, kes ettevõtmist toetasid. Esimest korda oli tegu
täispika teatrietendusega - kolm vaatust, rohkelt teksti, igasugust
tulevärki, muusikat ja dekoratsioone.
Tahan südamest tänada meie näitetruppi!
Suur aitäh, head toetajad: etenduse mööbel - Arvo Laud, Kairi
Langund, Hageri Hooldekodu; dekoratsioonid - Jaan Andresson;
helitaust ja valgus - Alari Volf!
Aitäh, meie majavaim Tõnda!
Hea on mängida, kui saalis on nii toetav publik, nagu oli reedel tänud kõigile!
MARIANNE ÕUN

Diabeetikute Seltsing lõpetas
veebruarikuu järjekordse koolitusega: abivahendite maaletooja
Surgi Techi esindaja Grity Ratas kõneles suhkruhaigusega
kaasnevatest tüsistustest ja juhendas, kuidas raviskeemi jälgida. Ta kalibreeris glükomeetreid ning mõõtis veresuhkru- ja
kolesteroolitaset. Kohal oli üle
50 inimese, arutasime tegevusplaane kuni suveni.
12. märtsil sõidame puuetega
inimeste konverentsile Rakvere
rahvamajja. Seal esinevad Saue
linna invaühingu taidlejad ja

Kiisa rahvamaja isetegevuslased. Buss väljub Sakust kell 9,
Kiisalt 9.20 ja Kurtnast 9.30.
Kaasa tulla saavad kõik huvilised, soovijatel tuleb end registreerida ja osalustasu 5 eurot
maksta Saku päevakeskuses või
Kiisa rahvamajas. Tagasi jõuame orienteeruvalt kell 17.30.
27. märtsil kell 11-14 on Keila tervisekeskuses maakondlik
puuetega inimeste spordipäev.
Buss väljub Kiisalt kell 9.30 ja
Sakust kell 10. Osalustasu on 3
eurot, maksta saab bussis.
AINO KIIVER
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5. kell 11-13.30
Lastehommik huvikeskuses.
Koka-eri. Tehakse ise köögis
süüa, vaadatakse multifilmi
meisterkokast hiir Ratatouillest.
Kaasa võtta põll või kokamüts.

5. kell 19
Naistepäeva tantsuõhtu
“Armsad naised” Saku Valla
Maja suures saalis. Vt lk 16

7. kell 16.30
“Saku ajukas” noortele (VI-IX
klass) Saku noortekeskuses.

7. kell 19
Ülevallalise mälumängu
“Saku ajukas” V voor Saku
Valla Maja suures saalis.

10. kell 19
Teatriõhtu: Vana Baskini Teatri etendus “Äärmiselt piinlik”
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16

11. kell 18.30
Hiina teetseremoonia Saku
Huvikeskuse Pereklubis. Vt lk 16

11. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on
näitleja Anne Paluver.

16. kell 19
Massaažiõhtu Saku Huvikeskuses ruumis 301: India Champi
peamassaaž. Kursuse viib läbi
massöör Anne-Ly Täht. Osalustasu 5 eurot. Eelregistreerimine
silva@stability.ee, 56 221 155

19. kell 11

Mõisas laulsid
poisid Inglismaalt
MAICKEN LOKOTAR
Pühapäeva, 20. veebruari pärastlõunal kogunesid muusikahuvilised, vaatamata järeleandmatule pakasele, Saku mõisa. Esinejaks oli seekord kuulus Radley College’i poistekoor Inglismaalt. Eesootava vabariigi sünnipäeva puhul kostitas mõis Saku elanikke koogi ja kohviga.
St Peter’s College Radley’s
õpib 680 noormeest vanuses 1318 aastat. Eriline rõhk on erainternaatkoolis pandud esteetikale, headele kommetele ja lahkusele, mis poiste olekust ja käitumismaneerist ka silma torkas.
Koor esineb igal nädalal Radley
jumalateenistusel, kuid üles on
astutud ka Oxfordis, Londonis
ja erinevates katedraalides üle
Inglismaa. Lisaks on külastatud
ka Itaaliat, Saksamaad, Hispaaniat, Tšehhit ja Prantsusmaad.
Eestis käis koor esmakordselt
ja siin viibides oli graafik väga
tihe. Lisaks Saku mõisale esineti ka Niguliste ja Kaarli kirikus,
samuti Tallinna 21. Koolis.
Pühapäeval oli Saku mõisa
saal kuulajaid täis ning 50 koo-

Radley College’i poistekoor lõpetas
kontserdi Saku
mõisas liigutava üllatusega lauldud Eesti
hümniga sooviti publikule
õnne riigi sünnipäeva puhul.
Foto: Maicken
Lokotar

ripoissi võisid oma etteastet
alustada. Kontsert oli vaheldusrikas, kõlas nii kauneid klassikalisi kui ka moodsaid funkduopalasid. Etteaste lõppes üllatusega kogu kuulajaskonnale:
Radley poistekoori esituses kõlas Eesti Vabariigi hümn, millega meile kõigile aastapäeva puhul õnne sooviti. Esitus oli liigutav ja sobis kontserdi lõpetuseks suurepäraselt!
Pärast ergastavat ja kaunist
kontserti vahetati meeneid ja jagati tänusõnu.
Siinkohal avaldame suurt tänu
LC Saku esindajale ja tulevasele

Tähistasime vabariigi sünnipäeva

(Teaduse 1, ruum 301)

10. märtsil kell 18

NÄITUSED

LÕNGADE KÜLMVÄRVIMISE KURSUS

Vallaraamatukogus Teaduse 1
Halis Kiisa fotonäitus “Maailm
ja mõnda” (Kuni 31.03)
Mart Aru fotonäitus “Türgi
ilma ja inimesi”
Saku Gümnaasiumis
Kristin Reimani (11. klass) akvarellid, pliiatsi- ja arvutijoonistused

Kursuse käigus proovime
lõngade külmvärvimist „maalimist“. Tutvume Evilla
tervislike ning naturaalsete
lõngadega. Võimalus ka lõngu
ja viltimismaterjale kohapeal
osta. Kursuse tasu 5 eurot

15. märtsil kell 18 alustab

Männiku Õhk

KARIN MURU

Käsitöökursused
Saku huvikeskuses

Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

9.-13. märtsil toimub traditsiooniline võistlus õhkrelvadest
laskmises - Männiku Õhk.
Oodatud on kõik huvilised, kui
mitte kohe võistlema, siis lihtsalt õhkrelvadest laskmist proovima. Osalejatelt ootame eelnevat registreerimist telefonil 52
83 326 või sooviavaldust postkasti karinmuru@hot.ee.

kubernerile Andres Lukinile,
kes tutvustas koori kuulajaskonnale ja jagas tänusõnu kõikidele,
kes ürituse toimumisele kaasa
aitasid. Samuti täname südamest
Baltoscandia esindajat Aime
Marki, tänu kelle kindlameelsusele ja organiseerimisoskusele
tasuta kultuuriprogramm aset
leidis. Aitäh Radley College’i
poistekoorile, dirigent Stephen
Clarkile ja peaorganisaator Suzie-Louise Naylorile suurepärase elamuse eest.
Järgmine kontsert on Saku
mõisas juba 13. märtsil, külla
tulevad Lindpriid.

Saku Pensionäride Ühendus Elukaar tähistas vabariigi 93. sünnipäeva oma traditsioonilisel koosviibimisel 19. veebruaril. Aastapäeva auks olid lauad kaunistatud rahvusvärvides lipukestega ja
süüdati küünlad. Seekordse muusikalise külakosti meie eakatele
tõid õpetaja Aili Breti laululapsed Helis Loik, Kirke Männik, Johanna Kabel, Ädu Arvisto, Kerli Roosnurm ja Mari-Liis Duglas (pildil),
kes esitasid kauneid ja südamlikke laule suure meisterlikkuse ja
kaasaelamisega. Kuulajad tänasid esinejaid sooja aplausiga.
Meile oli külla tulnud ka Mailis Reps, kes tutvustas oma nägemust Eesti tulevikust. Oli meeldejääv päev!
LY MADISSOON Foto: Jüri Soome

MUHU PÄTTIDE
VALMISTAMISE
KURSUS. Juhendab Silja
Nõu. Kursuse käigus valmivad
tikandiga muhu sussid ehk
pätid. Kursus toimub
teisipäeviti 5 korda kuni 12.04.
Kursuse tasu 5 eurot/kord

Eelregistreerimine ja info
tel 51 00 434 (Tiina Laube)
E-post tiina.laube@rescue.ee
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Saku-Saue viiendast jäähokilahingust
PEETER LEIDMAA
Saku Jäähoki Klubi
Saku ja Saue hokimeeskondade
vaheline V sõpruskohtumine
26. veebruaril Premia jäähallis
algas Saku abivallavanema Arvo Pärniste, Saue linnapea
Harri Pajundi ja Eesti Jäähoki
Liidu sekretäri Riho Sooniku
avasõnadega, järgnes pidulik
littri lahtivise. Üritust kommenteeris Sauelt pärit tuntud näitleja
Madis Milling.
Enamus mõlema meeskonna
mängumeestest kuuluvad tegelikult Saku Jäähoki Klubi I ja II
meeskonna ridadesse: tänu Saku väliväljakule on hokimängu
populaarsus meil tunduvalt suu-

rem. Loomulikult paigutasime
kõik Sakust pärit mängumehed
ja -poisid Saku poolele, Saue
pool sai seekord tugevat täiendust meie klubi mujalt pärit esimeeskonna mängijate näol.
Esimese kolmandiku 4:0 seisu järel hakkasime järgmises
kolmandikus Saue tiimile juba
tugevamalt vastu ja saime seisuks 8:2. Viimases, kõige tasavägisemas kolmandikus suutis
Saue meeskond siiski ühe värava võrra rohkem täpseid tabamusi sooritada ja lõplikuks seisuks kujunes 10:3. Meie noorte
mängijatega meeskonnale oli
see väga heaks kogemuseks.
Kõige meeldivam seekordse
ürituse juures oli, et Sakust ja

Sauelt tasuta bussidega kohale
tulnud publikust olid Premia
halli tribüünid tulvil ja pärast
mängu kaasaelajatele mõeldud
tasuta uisulaenutus ja jääaeg
leidsid aktiivset kasutamist.
Kindlasti aitab seekordne üritus mõlema omavalitsuse elanike hulgas kaasa tervislike eluviiside populariseerimisele. Ja
Saue meestele lootust - ehk annab mäng tõuke jääväljaku rajamiseks Saue linna.
Täname kõiki toetajaid eesotsas Saku vallavalitsuse, Saue
linnavalitsuse, Saku Õlletehase,
Rebellise ja Samatiga. Ja kindlasti ka rohkearvulist publikut.
Fotod sõpruskohtumisest ja
hooajast pikemalt 18.03 lehes

MIS
JUHTUS
Põhja-Eesti Päästekeskus
22.02 kell 10.49 teatati häirekeskusele põlevast sõiduautost Juuliku külas Kuu teel. Enne Keila
komando päästjate saabumist
proovisid inimesed põlengut kilose pulberkustuti ja lumega
kustutada, kuid tuld summutada
ei õnnestunud. Päästjad kustutasid põlengu kella 11.20-ks,
masin hävis pea täielikult.
Kallist abikaasat, isa ja
vanaisa

OTTO KULBACHI
5.06.1921 - 2.03.2011

leinab perekond.

INGLISE ÄRIKEELE KURSUSED SAKU HUVIKESKUSES!
 Kesktasemele ja kõrgemale kesktasemele
eesmärgiga tagada professionaalne keelekasutus
erinevates tööalastes situatsioonides.
1 x nädalas laupäeviti kell 10-13.30
Kursus algab 19. märtsil ja lõpeb 21. mail
Kursuse maht 40 akadeemilist tundi

 Tööalase inglise keele intensiivkursus erinevatele
tasemetele
1 x nädalas kolmapäeva õhtuti kell 17.30-20.45
Kursus algub 16. märtsil ja lõpeb 22. juunil
Kursuse maht 30 akadeemilist tundi

Kursust viib läbi RIINA JOONSAAR! Tel 52 02 152.

ROHKEM INFOT ja REGISTREERUMINE huvikeskus@sakuvald.ee või telefonil 52 02 152

AvatudustepäevErakoolisLäte
2008.aastalavatudErakoolLäteonüldhariduskool,
milleõppetööaluseksonwaldorfpedagoogika.Kooli
põhimõtteksonlähtudainimeseterviklikkusestja
mitmekülgsusest,eesmärgiksavadaigaslapses
peituvadarengu-jaeneseteostusvõimalused.

Tanel Ots
Harju- ja Raplamaa

nr 135

Lahtisteustepäevtoimub11.märtsil

KeilasKruusatn23.
15.00 lasteloomingunäituseavamine
15.30 ringkäikkoolimajas
16-17.30 viltimisetöötuba
17.00 ringkäikkoolimajas
18.00-18.30 ErakooliLäteõpilastekontsert
19.00-20.30 loenglastevanematele„Kool
kogukonnasüdameks“

15.00-21.00 kohvikvanemateküpsetatud
hõrgutistegajalastehoid
TänaõpibErakoolisLätekolmSakuvallalast.
KooliteeKeilalinnamuudablihtsamaksSAMATi
bussiühendusjaperedeheakoostöö.
Teretulemast!
Haridus-jaKultuuriseltsLäte
www.erakoollate.ee

E

lan Saku vallas, meie pere viiest lapsest õpivad
kolm Saku Gümnaasiumis, üks käib Päikesekillu
lasteaias ja noorim alles ootab sinna pääsemist.
Olen Nabala Keskkonnakaitse Ühingu asutaja- ja
juhatuse liikmena 5 aastat seisnud Nabala karstiala ja
Tuhala Nõiakaevu kaitsmise eesliinil. Olen ka Saku
vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige.
Töötan Ida-Harju praostina, olen Tallinna Diakooniahaigla kaplan ja Kaitseliidu Harju maleva kaplan.
Viimaseks toredaks ettevõtmiseks oli MTÜ Saku
Priitahtlikud Pritsimehed ellukutsumine mullu sügisel.

S

oovin Riigikogus seista kodanikuühiskonna
tugevnemise ja mitmekesisema maaelu eest.
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SAKU MÕIS

KONTSERDID:

13.03 LINDPRIID kell 19, pilet 10 €
22.04 JAZZKAAR (Uku Suviste), pilet 13/11 €
Lisainfo www.sakumois.ee, piletid: Saku Maja, Saku Mõis

MÕISA PUBIS
 Päevamenüüd E-R 11.30-14.00
 Pulmamenüüd, kohvipausid, grupimenüüd, õhtusöögid,
buffeemenüüd ja saunamenüüd
 Saku mõisa catering: salatid, suupisted, snäkid jpm kaasa.
Tellimine info@sakumois.ee
INFO www.sakumois.ee  6728 540  info@sakumois.ee

Saku Pruulikojas
lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku
õlletehasesse
www.pruulikoda.ee Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku

Kuulutused
Otsin osakoormusega lapsehoidjat 1,6a lapsele Üksnurme
külas Sakus. Tel 56 241 281
Otsime usaldusväärset ja sõbralikku hoidjat kahele peagi
kahe-aastaseks saavale toredale tüdrukule. Kohilas, 4 päeva nädalas, 8.00-18.00. Tasu
kokkuleppel. Täpsem info telefonil 52 32 398
MÄNNIKU TEENINDUSPUNKT: telerite ja arvutite
remont, müük ja diagnostika,
jalatsite ja rõivaste parandus,
võtmete kopeerimine, videote
salvestamine DVD-le. E-R
10-18, L 10-15, tel 50 65 072,
www.olmeteenindus.ucoz.com
Kvalifitseeritud pottsepp
teostab järgmiseid töid: ahjud,
pliidid, kaminad, soemüürid,
korstnad. Võimalik järelmaksuga. Kuulutus ei aegu.
Tel 56 322 522
Pliidid, ahjud, soojamüürid,
kaminad. Lammutamine,
puhastamine, renoveerimine,
ehitamine. Materjalide vedu,
töödele garantii 5 aastat.
Ivar 56 651 812
Puurkaevude rajamine,
projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 51 912
748
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869.-. Tel 6661 355,
www.kodukliima.ee
Koristan tasuta vanarauda:
pliidid, pesumasinad, autoakud, automootorid, vannid,
radiaatorid, vanad juhtmed,
kõik muu, mis rauast. Tuleme
järele ka väikesele kogusele.
Helista, tee elamisse ruumi.
53 468 430

Soovin osta

krunti
Saku alevikus
(sihtotstarve elamumaa,
detailplaneering kehtestatud).

Tel 53 670 375

TEEVEN PUIT OÜ
Müüa laias valikus

ehituspuit, aialipid,
voodrilaud
www.teevenpuit.ee
Tel 50 10 701, 51 09 068

MÜÜA KUIVAD
KAMINAPUUD
Lepp 2.55 eurot kott (60 l).

KUIVAD KÜTTEKLOTSID

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
OÜ Ritmo

mootorratta- ja sõiduautojuhi kursused
Saku Gümnaasiumis.

2 eurot kott (60 l).
Hind koos transpordiga Sakus
ja lähiümbruses!

Algus 18. märtsil 2011.
Info ja registreerimine õhtuti

Tel 51 52 160

50 10 186

BEEBIMASSAAŽ
Saku spordikeskuses
esmaspäeva ja kolmapäeva
hommikupoolikul.
Hind: 20 min 5 EUR
Tel 50 16 383, Kai

Riho Tali Õigusabi

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 581 56 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses veebruaris 2011
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Ettel Palmiste
Karl Priit Hainoja
Helena Kristin Ristlaan
Carmen Aarma
Anni Anett Kärner
Annabel Heinoja

Saku Vallavalitsuses veebruaris 2011
registreeritud Saku elanike surmad

Zinaida Laks
Toomas Salo
Vilma Malm

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee

Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
ss@sakuvald.ee

10. märtsil kell 19
Saku Valla Maja
suures saalis
Piletid müügil
vallaraamatukogus

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

