www.sakuvald.ee/ss

Läbi r

o

helise akna

6. mai
2011
9 (307)
Hind
0,38 eurot

S A K U VA L L A L E H T

Tõdva - Hageri ja
Saku - Tõdva
maanteed on sel
suvel remondis

Pensionäride tulumaksuvaba tulu on
sel aastal 336 eurot

Teid remonditakse kahes
etapis, esimesena hakatakse
ehitama Tõdva-Hageri
maanteed / lk 3, 20

29. aprillil tähistati
Saku mõisas 28
pisipoisi ja -tüdruku
sündi.

192 eurot on automaatselt
maksuvaba, ülejäänud summa
maksust vabastamiseks tuleb
neil, kes seda varem teinud
pole, kirjutada avaldus / lk 3

Pildil väike Isabell
Tali emaga
/lk 10-11

Lõpukell juhatas sisse eksamiperioodi

Saku Gümnaasiumi XXXIII lendu jääb meenutama punaseõieline
kastan koolimaja juures. Pisike puu pandi sirguma 20. aprillil pärast
lõpukellaaktust, kui 12.a ja 12.b klass koos klassijuhatajate Krista
Polmani ja Eda Piisanguga kooli õuele kogunesid. Tseremoonia
käigus asetas kumbki klass traditsiooni kohaselt istutusauku ka

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
20. mail 2011

pudeli ürikuga - lehega, kus kirjas abiturientide nimed.
Lõpukella lahutab lõpuaktusest kaks kuud. Saku 43 abituriendi
jaoks jääb selle aja sisse viis lõpueksamit, neist vähemalt kolm riigieksamit. Esimene, eesti keele kirjand, kirjutati juba esmaspäeval,
25. aprillil. Virget vaimu küpsustunnistuseni jõudmiseks! / lk 10-12

EVIKA-s oli lahtiste uste päev / lk 8
Segakoor Tuljak sai uue kuue / lk 9
Sakus ja Kurtnas tähistati
rahvusvahelist tantsupäeva / lk 10
Saku mäesuusatajad lõpetasid
hooaja / lk 15
Traditsiooniline jüriöö jooks joosti
sel aastal 21. aprillil, Saku kooli
algklasside lapsed võistlesid neli
päeva hiljem / lk 16

Esietendus Kiisa rahvamajas
Näiteringi uus
lavastaja
Tiiu
Rõuk tõi
vaataja
ette „Kaheksa
armastavat naist”
/ lk 13
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG

6. mai 2011

Volikogu otsustas suusaraja naabruses
oleva maa munitsipaalomandisse taotleda

Saku Vallavolikogu
INNA MIKLI
istung toimub 12. mail
kell 17 Saku Valla Majas
allavolikogu 14. aprilli
istungist
võtsid osa ÜlleTeaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “Harjumaa kergliiklusteed“ kooskõlastamine
4. Eraõiguslike juriidiliste
isikute asutamine ja nendes
osalemise tingimused ja kord
5. Saku Vallavolikogu
14.10.2010 otsuse nr 83
muutmine
6. Vallavara omandamine
6.1. Kinnistud Saustinõmme külas
6.2. Milkopi kinnistu jagamisel
moodustatav kinnistu Tõdva külas
6.3. Proosa kinnistu jagamisel
moodustatav kinnistu Tõdva külas
7. Laenu võtmine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 9. maist 2011
vallakantseleis ja valla veebilehel
http://www.sakuvald.ee/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt tel
6712 430.
MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

Saku vee- ja
kanalisatsiooniprojektist
Saku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ehitustööd
jätkuvad kahel järgmisel nädalal Metsatuka ja Kõrre tänaval
ning Nurme peakraavi piirkonnas (Metsatuka ja Nurme tänava
vahelisel alal). 11. maist 30. juulini hakatakse töid tegema ka
Kirsi ja Õuna tänaval.
Ehituspiirkondades korraldatakse liiklus ümber, suletavatele teedele-lõikudele paigaldatakse vastav märgistus.
Täpsem info on nädalate
kaupa AS Saku Maja kodulehel
www.sakumaja.ee SS

V

Triin Enden, Leo Jürgenson, Kaur Lohk, Lemmi
Oro, Vaike Pähn, Marianne
Rande, Arvi Ratassepp, Marti
Rehemaa, Viive Rosenberg,
Merike Sisask, Marko Tali,
Vladimir Teder ja Tiit Vahenõmm, puudusid Aare Järvelaid, Sirje Peterson, Mart Siimann ja Heli Veersalu. Istungit
juhatas volikogu esimees Marianne Rande, päevakorras oli 9
küsimust.
Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis rääkis Diabeetikute Seltsingu esindaja
Aino Kiiver, et ta ei ole rahul
mittetulundusliku tegevuse fondist toetuste jagamisega. Vallakodanikule tegi muret ka asjaolu, et jäätmefirma vahetudes ei
teavitatud uut teenusepakkujat
paljude elamute olemasolust
ning seetõttu nõudis prügimajanduse kordasaamine palju
aega ja vaeva. Aino Kiiver tundis huvi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise käigus tehtavate kooskõlastuste
vastu ning uuris, kes maksab
kinnistusiseste uute trasside ehituse, kes teeb järelevalve ja kellele need trassid jäävad. Vallavalitsuse majandusteenistuse
juht Virko Kolks vastas, et kooskõlastamine käib samm-sammult. Kinnistusisesed tööd
maksab omanik. Kuidas küsija
majas täpselt on, lubas ta välja
selgitada.
Viive Rosenberg edastas ühe
vallakodaniku küsimuse: kas turismimessil jagatud Saku valla
infovoldikute ristsõna lahendajate vahel on auhinnad loositud.
Vallavanem Kuno Rooba vastas, et loosimise viis läbi vallavalitsuse komisjon, võitjatega
on ühendust võetud ja auhinnad,
Saku valla meened, üle antud.
Vallavalitsuse finantsteenistuse juht Evelin Normak informeeris sihtotstarbeliste vahen-

dite kasutamisest: 2011. aasta
eelarve tuludesse lisati Harju
Maavalitsuselt Saku valla alaealiste komisjoni töö korraldamiseks ja alaealiste mõjutusvahendite seaduses sätestatud mõjutusvahendite kohaldamiseks
laekunud 1025 eurot ja suurendati samas summas sotsiaalhoolekande kulude eelarvet ning
kehalise kasvatuse ainekavas
oleva algklasside kohustusliku
ujumise algõpetuse läbiviimiseks laekunud 1211,45 eurot ja
suurendati samas summas Saku
Valla Spordikeskuse kulude eelarvet.
Otsustati kehtestada osaliselt
detailplaneering Saku alevikus
Sepa II (uus nimi Sepa) kinnistul: planeeringuga moodustatakse kolm elamukrunti ja üks
transpordimaa krunt ning määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ja tankla rajamiseks.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Saku alevikus katastriüksustega Viimsi metskond, Tallinn-Lelle 9,8-27,4
km, Kooli tee 2, Jaama tänav ja
Jaama tn 2 piirnev maa-ala ligikaudse suurusega 3870 m2. Tegemist on valgustatud suusa- ja
terviseraja naabruses oleva
maaga, mida vajatakse parkimise, suuskade hoolduse jmt korraldamiseks. Maaüksuse sihtotstarve on sotsiaalmaa, alaliik
üldkasutatav maa.
Munitsipaalomandisse otsustati taotleda Tõdva külas TõdvaHageri teega piirnev katastriüksuste Proosa ja Milkopi vaheline maa-ala ligikaudse suurusega 491 m2 ning Tallinn-RaplaTüri maanteega piirnev katastriüksuste Tõdva kauplus ja Milkopi vaheline maa-ala ligikaudse suurusega 692 m2. Maaüksustele rajatakse kergliiklustee,
sihtotstarve on transpordimaa.
Saku Vallavalitsusel lubati
välja kuulutada Saku Gümnaasiumi, Saku Muusikakooli ja Saku Valla Spordikeskuse administraatori-, puhastus- ja garderoobiteenuse riigihange. Leping

maksumusega kuni 400 000
eurot sõlmitakse perioodiks
1.09.2011-31.07.2014.
Saku Vallavalitsusel lubati
koolieelse lasteasutuse teenuse
ostmiseks välja kuulutada riigihange. Leping maksumusega
kuni 160 000 eurot sõlmitakse
perioodiks 1.01.2012-31.12.
2013. Teenuse osutajal peab
olema koolitusluba ning nõuetele vastavad pedagoogid ja ruumid. Tingimuseks on, et lapsevanema poolt kaetava kohatasu
ja toiduraha suurus ei või olla
suurem, kui kahekordne Saku
valla munitsipaallasteaedade
kohatasu ja kahekordne toiduraha määr. Teenust ostetakse kuni
30 lapsele.
Otsustati võtta varaline kohustus kuni 61 000 eurot projekti „Saku valla noorte teine
kodu” omaosaluse katteks. Haridus- ja Teadusministeerium
koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutas välja avatud
noortekeskuste, teavitamis- ja
nõustamiskeskuste ning huvikoolide kaasajastamise projektide lisavooru. Saku Vallavalitsus esitab taotluse Saku Valla
Noortekeskuste tööks vajaliku
taristu korrastamiseks ja soetamiseks. Taotletav summa on
958 700 eurot. Kohustus võetakse tingimusel, et projekt rahastatakse, 2012. aastaks, projekti lõpptähtaeg on 31. august
2015.
Saku Vallavolikogu eelarvekomisjoni koosseisust arvati
välja vastava sooviavalduse esitanud Marek Linnutaja. Uueks
liikmeks valiti Mait Soasepp.
Sõprussidemete arendamise
eesmärgil 30.04-05.05.2011
Jaapanisse Saku sõpruslinna lähetatava delegatsiooni juhiks
määrati volikogu esimees Marianne Rande ja liikmeks volikogu esindaja Viive Rosenberg.
Delegatsiooni kuuluvad veel
vallavanem Kuno Rooba, vallavalitsuse liige Toivo Alasoo
ning ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur.

KIISA KEVADLAAT 7. mail kell 10-14 rahvamaja õuel
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Saku-Tõdva ja
Tõdva-Hageri
teede remondist

Pensionäri
tulumaksuvabast tulust

Aprillikuus algasid riigimaanteede nr 11342 Saku - Tõdva ja
nr 11240 Tõdva - Hageri remonditööd. Tööde käigus renoveeritakse Saku - Tõdva maantee lõik
kilomeetritel 3,4-7,4 Kajamaa
ja Tõdva külas ning Tõdva - Hageri maantee lõik kilomeetritel
0-3,6 Tõdva külas. Lisaks rajatakse kaks kergliiklusteelõiku. Mõlemale teele ehitatakse
killustikalusel 8 meetri laiune
asfaltbetoonkate, millele tuleb
kaks 3 meetri laiust sõidurada ja
kummalegi poole sõidutee serva
1 meetri laiune peenar.
Tööde käigus paigaldatakse
põhiteedel kokku ca 65 000 m2
uut asfaltbetoonkatet, kergliiklusteelõikudel ca 2300 m2 asfaltbetoonkatet. Püstitatakse ka tänavavalgustusmastid. Tööde
tellija on Maanteeameti põhja
regioon, maksumus on kokku
1 529 740,12 eurot (ilma käibemaksuta).
Tõdva - Hageri maantee remonditav lõik suleti 2. mail ja
plaanitakse avada taas 1. juulil.
Kohalikele elanikele ja firmadele ning ühistranspordile tagatakse läbipääs, kuid kiirused on
piiratud. Ehitaja palub suletud
lõigul liigelda kõrgendatud tähelepanelikkusega, kuna teel
töötavad inimesed ja mehhanismid.
Saku - Tõdva maantee remonditav lõik suletakse pärast
seda, kui Tõdva - Hageri maanteel on vähemalt sõidutee alumine asfaltbetoonikiht paigaldatud. Konkreetsest sulgemise
ajast teatatakse. Teeremondi
lõpptähtaeg on 20. september
2011.
Saku-Tõdva ja Tõdva-Hageri
maanteid ehitavad Merko Ehitus AS ja Tallinna Teede AS,
ehitusjärelevalvet teeb Infragate
Eesti AS.

Pensionäri tulumaksuvaba tulu
on 2011. aastal maksimaalselt
336 eurot kuus. Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304
eurot aastas ehk 192 eurot kuus.
Järelikult see osa pensionist,
mis ületab192 eurot kuus,
kuulub tulumaksustamisele. Samas on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka
üldisele maksuvabale tulule,
mis on 1728 eurot aastas ehk
144 eurot kuus. Seega võib pensionär saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus.

KAUPO RAADIK
Tallinna Teede AS
Ehitusdivisjoni projektijuht

Tõdva - Hageri teelõigu
ehitusaegse liikluskorralduse skeeme vt lk 20

Mittetöötav pensionär
Üldise maksuvaba tulu arvesse
võtmiseks peab mittetöötav
pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile.
Avalduses (blankett on saadaval
ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi,
isikukood, elukoht ja kuu ning
aasta, millest alates soovitakse
maksuvaba tulu arvestamist.
Allkirjastatud avalduse võib
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.
NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile
juba korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta

saabudes uut avaldust esitada ei
ole vaja.

Töötav pensionär
Töötav pensionär peab valima,
kas ta soovib tulumaksuvaba
osa arvestamist töötasult või
pensionilt, ja esitama avalduse
vastavalt tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda
teha ei saa.
Kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksust vabastamise kohta tööandjale, siis
üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki palga maksmisel tööandja. Kui pensioni suurus on
näiteks 288 eurot, siis 192 eurot
sellest on maksuvaba ja 96
eurolt peetakse kinni tulumaksu
21%;
 Kui töötav pensionär esitab
avalduse tulumaksust vabastamise kohta pensioniametile, siis
on tulumaksuvaba kuni 336
euro suurune pension ning
tulumaks peetakse tööandja
juures kinni kogu töötasult.
Küsimuste tekkimise korral
oleme alati nõus lisaselgitusi
andma. Vaata ka www.ensib.ee
ELVE TONTS
Sotsiaalkindlustusameti avalike
suhete juht
6408 123, 53 420 280

Informatsioon detailplaneeringutest
SAKU VALLAVOLIKOGU 14.04.2011 otsusega nr 26 kehtestati
osaliselt üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering Saku vallas Saku alevikus Sepa II kinnistul (uus nimi
Sepa, katastritunnus 71801:005:0461). II etapis kehtestavas planeeringus moodustatakse kolm elamukrunti ja üks transpordimaa
krunt ning määratakse ehitusõigus kolme korterelamu ja ühe
tankla rajamiseks. Ehitusõigus tankla rajamiseks määratakse juba
varem osaliselt kehtestatud ärimaakrundile.
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK
ARUTELU toimub 12.05.2011 kell 15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse tn 1, Saku. Päevakorras:
 Saku alevikus Mooni krunt 12 kinnistu detailplaneering. Kinnistu asub Vääna jõe ehituskeeluvööndis. Planeeringu koostamise
ülesanne on ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks.
 Tänassilma külas Vetevana tee 2 kinnistu detailplaneering.
Planeeringu koostamise ülesanne on ehitusõiguse määramine
paariselamu ehitamiseks.
Planeeringute eskiisidega saate tutvuda Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Saku, Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris
http://www.sakuvald.ee/168

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
19. aprilli istungi päevakorras
oli 12 punkti.
1 puudega isikule määrati
hooldaja.
3 isikule otsustati maksta
ühekordset toetust seoses raske
majandusliku olukorraga kokku
530 eurot (8292,70 krooni).
JK Taverni OÜ-le väljastati
müügipilet 21.04.20.07.2011
Saku aleviku keskplatsil grillitud lihatoodetega kauplemiseks.
3 korraldusega määrati ja 1
korraldusega muudeti varem
väljastatud projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload elektri
maakaabelliini rajamiseks Intsu
kinnistu elektrivarustuseks aadressil Kajamaa küla, Esko ja
Aadu tee; üksikelamute püstitamiseks Tänassilma külas Kandle tn 5 ja Üksnurme külas Pähkli
tn 2; üksikelamu rekonstrueerimiseks Saku alevikus Jaaniku tn
2// Tiigi tn 3.
Tunnistati kehtetuks Üksnurme külas Pähkli tee 2 aiamajale
väljastatud ehitusluba ja Saku
alevikus Jaaniku tn 2// Tiigi tn 3
üksikelamule 4.07.2006 väljastatud ehitusluba.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Annekese tee 10.
34 jäätmevaldajat vabastati
korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Tiiu Zirnaskile väljastati
avaliku ürituse korraldamise luba Saku aleviku keskuse kergliiklusteedel 21.04.2011 toimuva Jüriöö jooksu läbiviimiseks
(vastutab Tiiu Zirnask).
Tasuta anti kasutada Kajamaa Kooli saal MTÜ-le Kajamaa Külaselts 7.05.2011 kell
12-15 emadepäeva ürituse läbiviimiseks ning Saku Valla Maja
suur saal MTÜ-le Noorteklubi
ESIK 29.05.2011 kell 19-22
heategevusliku noortekontserdi
korraldamiseks.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
31.08.2010 korralduse nr 681
„Kurtna Kooli toidu maksumuse kinnitamine“ punkti 2 - Kurtna Kooli personali ja külaliste
lõunasöögi maksumuseks kinnitati 1 euro. 
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 26. aprilli istungi päevakorras oli 13 punkti.
Hooldajatoetus määrati 1
puudega lapse hooldajale. 1 puudega isikule määrati hooldaja.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 12.02.2001 korraldus
nr 193 „Hooldaja määramine”.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
05.04.2011 korralduse nr 279
„Konkursi korraldamine Kurtna
Kooli direktori ametikoha täitmiseks“ punkti 3 - Heli Veersalu asemel nimetati komisjoni
liikmeks Marianne Rande.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Üksnurme
külas Tuisu tee 3 ning aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks Kiisa alevikus
Kiisapalu 15.
Tänassilma külas asuva Tammiku katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed: Tammiku ja Väiketammiku - mõlemad maatulundusmaad. Üksnurme külas asuva Allika katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed: Allika tee 1, 3,
4, 5, 6 ja 8 - kõik elamumaad;
Allika tee 2 ja Allika - mõlemad
maatulundusmaad; Allika tee ja
Allika tee L1 - mõlemad transpordimaad.
Korrastati Saku vallas asuva
liikluspinna järgi adresseeritud
238 katastriüksuse koha-aadressid. 41 katastriüksusele määrati
uued koha-aadressid.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 51 jäätmevaldajat.
Kehtestati Saku Valla Noortekeskuse ruumide ja inventari
üürihinnad.
MTÜ-le Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto väljastati
avaliku ürituse korraldamise luba Tagadi külas töökoja territooriumil 1.05.2011 toimuva restauraatorite päeva läbiviimiseks
(vastutab Urmas Teearu).
MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing väljastati avaliku ürituse
korraldamise load Saku rabametsa terviseradadel 4.05.2011
toimuva Kona Volkswagen
maastikuratta kolmapäevaku ja
14.05.2011 toimuva ürituse Saku 100 läbiviimiseks (vastutab
Tarmo Tarlap).
Saku valla 2011. a eelarve re-

6. mai 2011

servfondist eraldati 1529 eurot
majanduse eelarvesse Saku alevikus Tallinn-Saku-Laagri mnt
ja Saku-Tõdva mnt ringristmikul ning Saku vallas Lokuti külas Tallinn-Rapla-Türi mnt 14.
kilomeetril asuval Tallinn-Rapla-Türi mnt ja Lokuti tee ristmikul maha sõidetud tänavavalgustusmastide remondiks ning
1950 eurot Kurtna Kooli eelarvesse inventari soetamiseks
seoses laste arvu suurendamisega lasteaiarühmades.

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Aprillis 2011 laekus Saku valla eelarvesse 492 610 eurot üksikisiku
tulumaksu. Kasv võrreldes 2010. aasta sama ajaga 5,1%
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

ANNELI SULIN
3. mai istungi päevakorras oli
16 punkti.
1 vallaelanikule määrati sotsiaaltoetus 250 eurot.
2 korraldusega määrati katastriüksustele koha-aadressid
ja sihtotstarbed ning 1 korraldusega koha-aadressid.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kurtna külas Aru kinnistul.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine administratiivhoone osaliseks rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus Tallinna mnt 2 ning autokeskuse laiendamiseks Tänassilma külas Pärnu mnt 503.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload administratiivhoone osaliseks rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide
muutmiseks Saku alevikus Tallinna mnt 2; korterelamu fassaadide ja katuse rekonstrueerimiseks Saku alevikus Silla tn 2;
korterelamu fassaadide rekonstrueerimiseks Saku alevikus
Ülase tn 10 ning autokeskuse
laiendamiseks Tänassilma külas
Pärnu mnt 503.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Metsanurme
külas Jõesilma tee 7 ning abihoone püstitamiseks Metsanur-

.

2008.a

2009.a

2010.a

2011.a

Märts

543 374

529 351

524 176

582 578

Aprill

563 432

529 289

486 522

me külas Kuuseheki põik 7.
Väljastati kasutusluba abihoonele Roobuka külas Sprindi
põik 11.
22 jäätmevaldajat vabastati
erinevatel tingimustel korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Muudeti 1 varasemat jäätmeveoga seotud korraldust.
Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba MTÜ-le SMS
Männiku krossirajal 14. mail
toimuva Saku motokrossi läbiviimiseks (vastutab Ando Halliko).
Anti luba sõlmida üürileping
Antti Rumjantseviga 3.-31.
mail esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 20.00-21.30 Kurtna
Kooli võimla kasutamiseks
korvpallitreeninguteks; MTÜga Kurtna Spordiklubi 3.-30.
mail teisipäeviti kell 20.0021.30 ja neljapäeviti kell 18.3020.00 Kurtna Kooli võimla kasutamiseks korvpallitreeninguteks ning MTÜ-ga Jalgpalliklubi Püsivus Kohila 3.-31. mail
teisipäeviti ja reedeti kella
20.00-21.30 Kurtna Kooli jalgpalliväljaku kasutamiseks jalgpallitreeninguteks.

SAKU VALLAVALITSUS
võtab teenistusse

ÖKONOMISTI
Peamised tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate
Saku valla veebilehelt aadressiga www.sakuvald.ee
CV palume esitada 20. maiks 2011 Saku Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa
või e-posti aadressil saku@sakuvald.ee
Lisainfo telefonil 6712 411

492 610
Finantsteenistus

Tegusalt tööturule
Selgusid projektid, mis saavad
toetust Euroopa Sotsiaalfondi
meetmest „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“.
Sihtasutusse Innove laekus 91
projektitaotlust, toetust saab
neist 24, ka ”Tegusalt tööturule
Kiili, Saku ja Saue vallas”. Projekti juhtpartneriks on Kiili,
koostööpartneriteks Saku ja
Saue vallavalitsused.
Projekt kestab 17 kuud - käesoleva aasta 1. augustist 2012.
aasta lõpuni. Maksumuseks on
121 743 eurot, sellest ESF-i toetus 109 443 ja 3 omavalitsuse
omaosalus kokku 12 300 eurot.
Projekt on mõeldud inimestele, kes ei ole olnud tööga hõivatud vähemalt 12 kuud. Neil on
võimalik osaleda metallitöölise-keevitaja, lapsehoidja, aednik-haljastaja või teenindaja
koolitusel. Pärast praktiseeritakse ettevõtetes. Praktikakohtade
leidmisel aitab omavalitsus.
Projektis osalevatele ettevõtetele makstakse juhendajatasu,
koolitusel ja praktikal osalejatele kompenseeritakse transpordi- ja toitlustuskulud ning
makstakse stipendiumi.
Saku valla elanikud, kui te
soovite osaleda, pöörduge sotsiaalhoolekandeteenistuse juhi
Eda Esperki poole telefonil
6712 401 või eda.esperk@
sakuvald.ee).
Ettevõtete esindajad, kui soovite pikaajalisi töötuid oma firmasse praktikale, võtke minuga
ühendust telefonil 6712 405 või
helemall.kink@sakuvald.ee.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
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Vallarahvas võimles
TOIMETAJA
VEERG
Kui kaua viha kestab?

Aprillikuu viimasel päeval toimus Saku valla terviseprojekti “Teadlikult tervislikud valikud” raames
ülevallaline ühisvõimlemine. Õpetaja Riina Voolpriidu koostatud spetsiaalse kava järgi võimeldi korraga kuues suuremas paigas: Sakus, Kiisal, Kurtnas, Kajamaal, Metsanurmes ja Üksnurmes. Juhendasid oma ala professionaalid nii Saku vallast kui Eesti Võimlemisliidust.
Jagati infomaterjale, osalejakaarte ning kõik kaasalööjad said kaartidele võimlemist kinnitava
kleepsu. Oli mõnus võimlemispooltund! Saku terviseprojekti “Teadlikult tervislikud valikud” üritustega saab tutvuda valla kodulehel www.sakuvald.ee. Pildil on Saku võimlejad - kokku oli neid tegelikult ligi kolmkümmend -, keda juhendas Riina Voolpriit Eesti Võimlemisliidust. AVE-MARIA BAN

TÄNAME
Täname Saku päevakeskuse peret, eriti juhataja Annet ja Vaiket möödunud tervisenädala
korraldamise eest. Täname neid
hoolivuse, südamlikkuse ja abivalmiduse ning meeldejääva
päikeselise jalgsimatka eest Esko tallu. Täname autojuht Jaaku, kes pühendunult transportis
iga abivajajat.
Osalejate nimel

Südamenädala sportlik perepäev
möödus pooltühjades spordisaalides

ALMA KALLION

Täname Esko talu peremees
Vello Eensalut, kes reedel, 29.
aprillil, võttis südamlikult vastu
päevakeskuse 60-liikmelise
matkaseltskonna.
ANNE MICHELSON
Päevakeskuse juhataja

Doonoripäev
Põhja-Eesti Regionaalhaigla
verekeskus korraldab täna,
6. mail kell 10.00-13.00 Saku
Valla Majas (Teaduse 1,
Saku) doonoripäeva.
Vaata ka www.verekeskus.ee

Küllap oli süüdi esimene tõeliselt päikeseline kevadilm, et väljakuulutatud perepäev „Rõõmus süda” ei meelitanud vallarahvast 17.
aprillil spordikeskusesse. Need vähesed sakulased, kes kutset kuulda võtsid, said aga veeta suurepärase pärastlõuna kas ujulas Annely-Thea Häggblomi energilisel juhendamisel vesiaeroobikat tehes
või jõusaalis kogenud treeneri Krister Kaarlepi õpetusel näidistreeningus osaledes (pildil). Perede pisemate liikmete aega sisustas
mängudega spordisaalis rõõmsatujuline päevajuht Jänes Jaak.
Perepäev korraldati üleriigilise südamenädala raames aktiivse ja
tervisliku elulaadi propageerimiseks. Üritus sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi toetusel.

Liikumissarjas “Teadlikult tervislikud valikud” 17.05 kell 19 KEPIKÕND Üksnurme
Reheküüni juures ja 21.05 kell 11 METSANURME KEVADMATK külakeskuse juurest

Üks eakas naine kurtis muret: ta
tegi kauaaegsele sõbrale inetu
käitumise pärast märkuse. Sõber on nüüd solvunud ja ei andesta. Naine on püüdnud rääkida ja selgitada, aga kasu ei mingit. Kui kaua võib viha kesta?
Mõne inimese jätavad teiste
ütlemised-tegemised ükskõikseks. Teine võtab märkustest
õppust. Mõni solvub kogu hingest - ka siis, kui põhjust nagu
polekski. Teine vihastab.
Viha ja solvumine on erinevad tunded. Solvumine läheb
enamasti peagi üle. Vihaga on
teine asi.
Öeldakse, et haiget tegijal on
piinlik oma ohvrile otsa vaadata.
Kummaline küll, kuid tegelikult
on vastupidi: saades haiget ja
solvudes, püüame valu tegijast
eemale hoida. Ei taha rääkida, ei
taha silma vaadata. Võib-olla on
vaja lihtsalt veidi eemal olla, rahulikult järele mõelda? Või kardame oma valu välja näidata?
Või tunneme hirmu - mine tea,
äkki teeb veel midagi halba? Või
kardame solvaja silmades kahjurõõmu ja rahulolu näha? Me oleme erinevad, mõtleme ja tunneme eri moel. Mõnel meist läheb
juhtunust ülesaamiseks rohkem,
teisel vähem aega.
Viha tekib enamasti siis, kui
inimene teab, et on ise süüdi. Ja
ei suuda või ei taha seda tunnistada. Mõni meist on alati isekas
olnud. Teine mitte. Kuid aeg
teeb oma töö, aeg muudab meid
kõiki. Ja kahjuks mitte just alati
paremuse poole. Mõni muutub
iga aastaga järjest eksimatumaks ja leiab, et talle on kõik lubatud. See, kas ta teisi segab,
pole oluline. See, mida teised
tunnevad, ammugi mitte.
Eakas naine on mures. Tundub, et just tema on selles loos
ohvri rollis: just tema kannatab
rikutud suhete pärast, just tema
valutab südant. Mida teha? Paraku tuleb vahel olukorraga leppida. Sest mõni vihane tegelane
ei andesta kunagi. Ei tahagi andestada. Ja võibolla ongi nii
kõige parem. INNA MIKLI
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Saku kitarriõpilaste
edu konkursil
Laupäeval, 9. aprillil, toimus Jüri Gümnaasiumi aulas järjekordne Loode-Eesti regiooni muusikakoolide vaheline kitarriõpilaste konkurss, kus Saku Muusikakooli õpilased olid erinevates
vanuserühmades väga edukad.
Saavutatud tulemused olid järgnevad: I koht - Inga Morozov (I
kl), Eilike Joost (VI kl), Krõõt
Jaakson (VII kl); II koht - Eva
Paula Pukk (V kl), Karl Jaaniste (VI kl); III koht - Kert
Kõpper (I kl), Hanna Bulgarin
(II kl), Enn-Riiko Talivere (III
kl), Margaret Mikli (VI kl).
Tuhat tänu suurepäraselt tehtud töö eest ja rohkesti indu
uuteks muusikalisteks võitudeks nii konkursil osalenud õpilastele kui ka nende õpetajatele
Julia Kahro-Reinmanile ja
Daniel Jullele!
TAUNO VALDNA
Saku Muusikakooli direktor

6. mai 2011

Muusikakooli võluv kevadkontsert

Saku muusikakooli õpilaste kontsert 19. aprillil gümnaasiumi
saalis oli kui rõõmus tervitus kevadele. Saalitäis publikut, sealhulgas palju emasid-isasid, oli nautimas laste mänguoskust ja muusika võlu. Kuulata sai kõigi erialade õpilaste esitusi, üles astusid nii
õpingute alguses olijad kui lõpuklasside noored interpreedid. Suurepärase etteaste tegi 4. klassi flööditrio: (pildil vasakult) Mariel
Peetson, Liisa-Lii Tamme ja Eva-Maria Kriisa, mängides Poweri
“Jumpig for joy”. Rõõmustas, et publiku ette astus päris mitu ansamblit. Eriti vahvalt mõjusid Rauchi „Väikest kauboid” mänginud
Hanna Marie Vabaoja akordionil, Carl Kalju akordionil ja Kristofer
Sokk klaveril, keda saatsid rütmipillidel Augustin Gribinets ja Kätlin Ristlaan. Kontserdi lõpuks kõlas Kabalevski „Galopp” - efektne
ksülofonipala, mille mängija, 6. klassi õpilane Otto Jõeleht, pälvis
publiku suure aplausi.

Noored kotkad ja kodutütred võistlustules
PIRET RINGVEE
Saku Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde rühmajuht
Harju Maleva kaitseliitlane
15.-16. aprillil võtsid 6 tublimat
noort kotkast ja 2 tublimat kodutütart osa Valgamaa võistlusmatkast „Väle jänes”.
Meie jaoks oli see esimene
võistlus, milles osalesime. Olime esindatud kahe võistkonnaga: noorema astme võistkond Lisette Tok, Ally-Chatrin Hõrak, Ragnar Tamme, Timo Allingu - 8-11aastased ning keskmise astme võistkond - Herman Pihlak, Cristo Veber, Silver Heinroos, Ergo Allingu 12-15aastased. Lapsed olid väga tublid.
Nooremate rada oli 7 km ja
keskmisel astmel 15 km. Liikusime kaardi järgi. Läbida tuli
kõik kontrollpunktid ja lahendada seal antud ülesanded, näiteks
anda esmaabi, ületada jõgi, luua
traatside ja anda edasi teade,
määrata kaugused, tunda Eesti
maakondade vappe.
Kuna oleme tegutsenud väga
lühikest aega, oli meie eesmärk
rada läbi käia, mitte mingil juhul
katkestada. Sellega saime ka

Vaprad (vasakult) Lisette Tok, Ragnar Tamme, Timo Allingu, rühmajuht Piret Ringvee ja Ally-Chatrin Hõrak. Foto: Lauri Lasimer

suurepäraselt hakkama. Nooremad said 11 võistkonna seas 7
koha, keskmise astme poisid tulid 12 võistkonna hulgas 6 kohale. Leian, et see on suurepärane
tulemus, kui arvestada, et meil
puuduvad võistluskogemused
ja teadmised on ka natuke puudulikud. Raske oli just keskmise
astme võistkonnal, kuna loosi
tahtel pidid nemad esimesena

rajale minema. Start oli hommikul kell 6 ja äratus kell 5. Ööbisime Tsirguliina Keskkooli
võimlas ja ega seal väga magada
ei saanudki - kokku oli selles
võimlas 120 last. Sellest hoolimata ei kuulnud ma, et keegi
oleks virisenud või hädaldanud.
Kõik olid hakkamist täis ja põnevil, tänu sellele ka hea tulemus.

Foorumteater
kaasas Saku noori
mõtlema ja
märkama
Saku Vallavalitsuse juures tegutseb juba seitsmendat aastat
alaealiste komisjon, mille ülesanne on kohaldada mõjutusvahendeid lastele ja noortele, kes
on seadusega pahuksisse läinud.
Lisaks proovib komisjon kaasa
aidata kriminaalpreventiivse
töö koordineerimisele vallas.
Juba viis aastat on üritatud
võimalikult paljude noorteni
jõuda sotsiaalprogrammide
kaudu. Vahendid saab komisjon
selleks sihtotstarbeliselt Harju
Maavalitsuselt. Sel hooajal käisid komisjoni töös vabatahtlikult osalevad liikmed koos naabervaldade sama ala inimestega
tutvumas Puiatu erikooli ja Viru
vanglaga.
Noortele mõeldud tegevusena toimus märtsikuus VAT Teatri kaasabil kaks foorumteatri
etendust. Foorumteatrit võib nimetada ka osalusteatriks, kus
inimesed kaasatakse mõtlema
aktuaalsetel sotsiaalsetel teemadel. Eesmärk on tekitada elav
dialoog, mis aitab probleemidele lahendusi otsida. Esimeses
etenduses osalesid aktiivsemad
noored Saku Gümnaasiumist,
Kurtna Koolist ja Kajamaa koolist. Teemaks oli „Mina ja piirid”. Teine etendus viidi läbi Saku Gümnaasiumi 7.c klassis,
teemaks „Märkan ja aitan”. Mõlema etenduse jaoks viidi noorte
hulgas eelnevalt läbi küsitlus,
kus nad said välja tuua probleemseid teemasid oma klassis
ja koolis. Sellele järgnesid etendused, kus lapsed kaasati aktiivselt läbi mängima konfliktseid
olukordi, mis koolis ja suhetes
tekivad. Tagasiside järgi võis
aru saada, et noortele on foorumteatri idee vastuvõetav. Paljud ütlesid, et hakkasid näiteks
koolivägivalda tõsisemalt suhtuma. Lootus on, et etendustest
osa võtnud noored on edaspidi
need, kes tõesti märkavad ja
aitavad rohkem!
Tänud kõikidele valla koolidele, gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Riin Finglingile ja kaasa löönud noortele!
AIRI MAASALU
Alaealiste komisjoni sekretär
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Sakulaste edust EL
loodusteaduste
olümpiaadil

Elamusterohke päev
Laulasmaa
mändide all
PIRET LIMPERK
Saku Gümnaasiumi õpilased
Benedikte Petrutis, Henri
Petrutis, Nikita Kirejev ja
Triinu Vahenõmm (6.a klass)
ning Triin Tammaru, MaiLiis Vahemäe, Markus Kitvel
ja Marcus Pihelpuu (6.c klass)
osalesid 27. aprillil Laulasmaa
maastikukaitsealal toimunud
Harjumaa 6. klasside kolmandal elamusmängude päeval.
Õpilastega olid kaasas õpetajad
Lidia Uuselu ja Piret Limperk.
Lisaks kahele Saku rühmale
oli õpilasi veel 18 koolist.
Kahe kooli õpilastest moodustati 8-liikmelised rühmad,
milles 4 tüdrukut ja 4 poissi. Iga

Markus Kitvel, Triin Tammaru, Mai-Liis Vahemäe, Marcus Pihelpuu ülesandeid lahendamas. Foto: Piret Limperk

rühm sai joonistatud kaardi
alast, kuhu oli pandud 14 “pesa”, milles erinevad meeskondlikud ülesanded, mis olid koostatud õppeainete vahelisi seoseid arvestades.
Sel ajal, kui õpilased olid
seiklemas, toimus õpetajatele
samal rajal samades “pesades”

koolitus, kuidas lõimida kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse
tunde teiste õppeainetega.
Päev pani õpilaste (ja ka õpetajate) oskused ja teadmised
proovile, oli lõbus ja kindlasti
meeldejääv. Ja seda tänu ürituse
eestvedajale, Laulasmaa Kooli
õpetajale Kersti Lepikule.

Võimas temperament lasteaia etenduses

Algkooliõpilased olid lasteaialaste (pildil) esinemisest vaimustuses. Foto: Kati Kurig

KATI KURIG
Saku Gümnaasiumi 1. klassi
õpetaja
Hispaania, pikad punased seelikud, lilled juustes, gracias, buenos dias, kastanjetid, klõpsuvate kingadega tantsud, punaste
siidvöödega poisid, magavad
valvurid... Seda kõike võis näha
Saku Gümnaasiumi algkoolimajas 12. aprillil, kui Päikesekillu lasteaia lapsed üllatasid

Saku Gümnaasiumi 1. klassi
õpilasi vahva etendusega
“Kolm apelsini”. Lugu kolme
noormehe pruudiotsinguist oli
mõneti küll üllatav, kuid seda
lõbusam oli näha, kui hästi ja
leidlikult lapsed seda esitasid.
Õpetaja Maimu Hindi seatud
tantsud-laulud, graatsilised liigutused ning laste julgus olid
vapustavad.
Tore oli veel see, et õpetaja
sõnul tuli neil viimasel hetkel

osatäitjate puudumise tõttu
uued esinejad leida, oskusliku
näitlemise tõttu jäi see pealtvaatajatele küll teadmata. Väga
tublid olid kõik.
Juba etenduse avataktist alates jälgis publik laval toimuvat
ammulisui ning nõudis oma
klassijuhatajalt ka sellise kava
tegemist. Õpilased kiitsid esinejaid tormilise aplausi ja kommituutuga.
Aitäh hoogsa esinemise eest!

11.-16. aprillil toimus Tšehhi Vabariigis Pardubices Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad,
millest võttis 2 kolmeliikmelise
võistkonnaga osa 20 riiki. Tegemist oli võistkondliku jõukatsumisega, mis hõlmas eksperimente bioloogia, keemia ja füüsika
valdkonnast.
Eesti osales
juba 7. korda.
Meie esimesse
võistkonda
kuulusid Taivo Pungas ja
J a a n To o t s
Sandra
Tallinna Re- Schumann
aalkoolist ning
Kaur Aare
Saar Tallinna
Inglise Kolledžist, teise
Sandra Schumann ja UkuKaspar Uusta- Taivo Pungas
lu Tallinna Reaalkoolist ning Mette Purde Tallinna Prantsuse Lütseumist.
Eksperimentaalsed võistlused
toimusid kahes voorus. Esimesel
päeval tuli õpilastel tunda pärmiseente elutegevust, töötada mikroskoobiga, määrata jodomeetriliselt jääksuhkrute sisaldust õlles
ning tiheduse kaudu iseloomustada erinevaid õllesorte. Teise vooru katsed olid pühendatud
kontaktläätsede optikaga, läätsematerjalide saasteprobleemide
ning silma ehitusega seotud optiliste nähtuste uurimisele.
Eesti esimene võistkond - Taivo, Jaan ja Kiur Aare - sai üldkokkuvõttes teise tulemuse ja kuldmedalid (medali võib saada mitu
võistkonda, selleks tuleb saavutada teatav hulk punkte). Teine
võistkond - Sandra, Uku-Kaspar
ja Mette - tuli üldarvestuses 9.
kohale ning sai hõbemedalid.
Taivo Pungas ja Sandra Schumann on mõlemad Saku elanikud, seega on kolmandik Eesti
esindusest pärit Sakust.
17aastane Taivo õpib 11. Klassis. Ta on arvutihuviline, mängib
saalihokit ja armastab matkata.
Sandra on samuti 17aastane ja
õpib 10. klassis. Ta mängib sageli
viiulit ning tunneb huvi astronoomia ja lingvistika vastu.
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Õpilased Saku
vallavalitsuses külas
Saku Gümnaasiumi 4.d klassi õpilased käisid koos oma
õpetaja Maris Kastemäega vallavalitsuses külas. Mida
lapsed hiljem arvasid?

K

olmapäeval käisime oma
klassiga Saku vallavalitsuses. Riided panime ära
garderoobi ja siis läksime vallasekretär Karini juurde. Tema
hakkaski meile maja näitama.
Arhitekt Leho Vilu näitas
meile erinevaid makette. Veel
käisime haridus- ja kultuuriteenistuse juhi Tiina Roosimägi, finantsteenistuse juhi Evelini ja
paljude teiste juures. Saku Sõnumite peatoimetaja Inna Mikli
rääkis meile, kuidas tehakse ajalehte. Ta tuli ka mõttele, et me
kirjutaks sellest käigust. Me saime käia vallavanem Kuno Rooba kabinetis ning proovida tema
toolil olla. Lõpuks mängisime
läbi vallavalitsuse ja volikogu
istungi. Karin rääkis meile, kuidas kõik käib ja kus keegi istub.
Ma sain olla vallavanem ja volikogu aseesimees.
Selline oli meie käik Saku
vallavalitsuses. See oli väga huvitav ja mulle meeldis.
LIISA LIIK

Me kõndisime umbes 1,2 km.
Kui kohale jõudsime, panime
riided garderoobi ja läksime 2.
korrusele. Meil oli seal väga põnev, sest läksime haridus- ja kultuuriteenistuse tuppa. Seal saime teada koolidest ja kooliga
seotud asjadest. Me läksime
veel finantsteenistuse tuppa,
kus saime teada, kui palju raha

on vallavalitsuses. Meile meeldis veel see, et me saime vallavanema tooli peal istuda, sest
seal oli väga mugav olla. Viimasena käisime volikogu saalis,
kus olin volikogu liige. Volikogu liikmed said esitada küsimusi. Me saime veel volikogu saalis väikese haamriga lüüa. Mulle
meeldis väga Saku vallavalitsust külastada.
KARL NURME

Ma olin põnevil, sest polnud kunagi Saku vallavalitsuses käinud. Tundsin maja pigem Saku
huvikeskuse nime all.
Saime teada, et lastekaitsespetsialist otsis taga kahte last,
kes sellel õppeaastal esimesse
klassi oleksid pidanud minema.
Spetsialist arvas, et nad sõitsid
välismaale elama. Meile tutvustati ökonomisti, kes koos finantsteenistuse juhiga valla
eelarvet koostab. Tutvusime
veel Saku valla arhitektiga, kes
huvitavaid makette näitas. Ka
minu isa on arhitekt. Põnev oli
ka haridus- ja kultuuriteenistuse
juhi juures, kes meile täpsemalt
koolidest rääkis. Käisime ka
vallavanema uhkes kabinetis.
Kõik said proovida ta pehmes
arvutitoolis istuda.
Pärast viidi meid koosolekuruumi. Järgnevalt pidasime
kaarja laua taga vallavalitsuse
istungit, kõigil oli oma amet.

Õpilased kuulasid, mida vallasekretär Karin Tenisson-Alev rääkis,
ja proovisid samal ajal kordamööda vallavanema tooli. Foto:

Mina olin vallasekretär ja mulle
anti ette suur punane raamat. Pidasime volikogu istungit, kus
mul oli au olla volikogu esinaine. Mõlemal istungil jagati kõigile kätte päevakord. Volikogu
istungit alustati haamri löömisega vastu ruudukujulist alust.
MIRJAM ORAV

Kolmapäeval läksime me teise
tunni ajal Saku vallavalitsusse.
See oli suur ja ilus maja. Läksime esiuksest sisse ja panime riided garderoobi. Vallasekretär
Karin võttis meid vastu ja tutvustas maja. Käisime arhitekti
juures ja ta näitas meile Saku
valla maketti. Veel käisime finantsteenistuse juhi ja lastekaitsespetsialisti juures. Põnev oli
toimetajate juures, kes tegid
värsket Saku Sõnumit. Haridusja kultuuriteenistuse juht Tiina
Roosimägi rääkis meile tööst ja
probleemidest, mida nad lahendama peavad. Käisime veel vallavanema Kuno Rooba kabine-

tis. Volikogu esinaist Marianne
Randet me ei näinud. Kõige lõpus tegime volikogu istungi ja
mina olin volikogu liige.
ALEKS ADAMSON

Kolmapäeval läksime koos
klassiga Saku vallavalitsusse.
Jalutasime sinna umbes pool
tundi ja jõudsime üheksaks kohale. Läksime vallasekretär Karini juurde ning ta asus meile
maja näitama. Käisime haridusja kultuuriteenistuse juhi juures.
Veel nägime, kuidas töötavad finantsteenistuse juht ja ökonomist. Mulle meeldis väga vaadata Saku Sõnumite tegemist.
Lõpuks pidasime vallavalitsuse istungi ja Liisa sai olla vallavanem. Vaatasime läbi päevakorra ning pidasime ka volikogu
istungi. Mirjam oli volikogu esimees Marianne Rande. Ta sai
haamriga ka lüüa.
Mulle meeldis külaskäik väga, see oli huvitav ja tore.
SIRET SIIM

EVIKA võõrustas vallarahvast
Reedel, 29. aprillil, oli Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA lahtiste uste päev - vallaelanikud
said tutvuda teadusasutuse tegemistega ja vaadata kartulinäitust.
Nõu anti kõigile, kel huvi seente, köögiviljade, marjapõõsaste või
viljapuude kasvatamise vastu: igaüks võis küsida, mis konkreetselt huvitas või muret tegi. Õpetati, kuidas närilisi, mutte, tigusid
ja putukaid aiast eemale peletada. Väino Eskla rääkis viljapuude
lõikamisest, juhtis tähelepanu, millised oksad eemaldada, millised
alles jätta ning näitas kohapeal ette, kuidas täpselt tegutseda.
Soovijad said istikuid soetada. Pildil tutvustab vanemteadur Viive
Rosenberg erinevaid kartulisorte.
INNA MIKLI
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Tuljaku öökontsert lummas kuulajaid
EVI JOHANDI

M

öödunud pühapäeva
Tuljaku kontserdi
kutsele oli trükitud
„Uus kuub”, mida kaunistasid
eelmistest sajanditest pärit uhketes riietes inimfiguurid. Mis
oli siis kutse moto taga? Koori
eesotsas on uue mõttelaadiga
inimesed, kes oskavad kontserdi allutada ühele teemale ja
siduda ajastute riietumisstiilid
samast epohhist pärit heliloojate
muusikaga. Seetõttu oli õhtu
muusikasündmus huvitav ja
omanäoline.
Juba kavaleht meenutas pär- Tuljak esitas erinevate ajastute muusikat. Fotod: Evi Johandi
gamenti ja mis kõige tähtsam kuulaja sai siit ammendava teabe. Ära olid toodud nii lauljate
nimed kui ka 17.-18. sajandi
moevoolude tutvustajad. Isegi
laulusõnad olid seal koha leidnud. Siinkohal kiidan Saku
gümnaasiumi kunstiõpetajat
Eda Piisangut ja tema juhendamisel suure uurimistöö ära teinud Johanna Rõigast ja Kelly
Laanet, kes publikule selgitasid, missugused rõivad ilmestasid üht või teist sajandit, ja oskasid seda teha just parajas annuses. Neidude juttu illustreerisid pildid valgustahvlil. Ja ennäe imet, lavale astusid ka elusad modellid säravates kostüümides. Aga mis on sellel kõigel
Koolinoored tutvustasid publikule, milliseid riideid vastavate
ühist muusikaga? Tulime ju palade loomise ajal kanti.
kontserdile! Valgustahvlile ilmusid ka kõnealuste ajastute raamatud kinni.
Rosemari”, „Armupiinad” ja
heliloojad: Charpentier, Haydn,
Kust siis sellise sümbioosi- „Armurõõmud”.
Mozart. Beethoven, Schubert, taolise kontserdi idee pärit?
Kuulajad lahkusid vaiksesse
Mendelssohn ja Strauss. Ja kohe
Koori dirigent Urmi Sinisaar kevadöösse, kõrvus klassikalise
kõlas ka koorilt vastava muusi- avab telgitaguseid: “Ajendiks muusika helidesära.
kalooja laul. Ja seda originaal- oli Mozarti „Väike öömuusika”,
Mis mõtet on kirjutada möökeeles! Saksa keel oli kooril nii- mis sobis hästi nii koorile kui dunud kultuurisündmusest, kus
võrd selgeks õpitud, et sõnadest teises osas esinenud Estoniast lugeja ei ole osalenud? Aga selvõis aru saada. Selle kõige kõr- pärit kvartetile. Minu kätte sat- leks, et teada anda, kui andekaid
val paitas kõrva koori hea täm- tusid austerlase Lorenz Maier- inimesi koduvallas elab, nagu
ber, mis näitab, et rühitakse tem- hoferi arranžeeringud (näitab Tuljaku dirigendid Urmi Sinipokalt kammerkoori staatuse läikivat Maierhoferi noodiraa- saar ja Kristina Kodas, kelle
poole. Võib-olla on kvaliteetne matut), mida kasutasime. Veidi tööst kontserdikülastaja igapäelaul tingitud ka sellest, et lauljad kartsin, kas meil saksa keel välja vaeluks uusi emotsioone ammuon enamasti üheealised? Koori- tuleb, kuid harjutamise tulemu- tab. Ja et oma valla inimestest
liikmete säravatelt nägudelt sena kõik laabus.” Nii et origi- on võimalik kokku panna väike
paistis, et nad naudivad laul- naalse kontserdi idee pärineb kammerkoor, kes laulab uues
mist. Kuid kõige selle taga on Urmi Sinisaarelt.
kuues.
pikk ja vaevarikas dirigenditöö.
Teises osas mängis Estonia
Tuljaku laulukava „Uus
Koor katsetas ka pilkupüüdvat kvartett, kus esinejate hulgas oli kuub” saab kuulata Tallinna
liikumist, osa liikmeid istus ühe kaks kontsertmeistrit, Mozarti lauluväljaku Klaassaalis 26.
laulu ajal lava treppidele, teise „Väikest öömuusikat”, lisaks mail kell 19. Kaastegev ERRi
laulu ajal löödi plaksuga noodi- kõlasid Kraisleri „Imekaunis segakoor.

6. mai 2011

Mälestuskastid
vallaraamatukogus
Saku Vallaraamatukogus võib
12. maist 22. juunini vaadata
äärmiselt omapärast näitust MTÜ Looja on uudistajatele
tutvumiseks välja pannud nn
mälestuskastid.
Mis ja miks? Selgitab Leida
Rätsep: „MTÜ Looja tegeleb juba 5 aastat rahvusvahelise eakate mälestustöö projektiga, mis
pakub erinevaid võimalusi vanemaealiste mälestuste taaselustamiseks ja jäädvustamiseks.
2009. aasta 1. septembriks kutsusid Kieli partnerid meid külla
- üritustele ja näitusel osalema.
Valisime teemaks „Noor Eesti
mees suures sõjas”, soovides
meeles pidada sõjas osalenud
mehi, vaatamata sellele, millises
armees nad võitlesid. Nii valmisid mälestuskastid „Saksa sõdur.
Metsavend” (Alfred Keerd),
„Meremehena Kielis 1943. a”
(Vello Raie), „Tallinn põleb
9.03.1943” (Fredi Lepp), „Soome poisid” (Uno Järvela, Raul
Kuutmaa) ning „Eestlane laulab” (Maie Peinar, Maret Kiissa,
Ralf Kaup). Need mälestuskastid olid aasta Kielis ja ümbruskonnas näitustel. Samal ajal valmisid uued kastid: „Poliitvang”
(Vaike Kupper), „100” (Harry
Micael Veide), „Soomepoiss”
(Villem Ahas), „Sõdur Punaarmees” (Ants Laht)
Igas mälestuskastis on sõnum
edasi antud piltide, dokumentide, skeemide ja muude esemetega ning koos seletava kaaskirjaga. Näitus elustab vaataja
sõjaaastate üleelamisi ja mälestusi.

Selgusid parimad
Maie Orava tantsude
tantsijad
Jüripäeval Kosel toimunud
Maie Orava tantsude võistutantsimisel osales 4 vanemat segarühma, 7 naisrühma, 4 nooremat
segarühma ja 3 esindusrühma.
Võistutantsimise parimad selgusid žürii - Igor Tõnurist, Leida Tiis, Kalev Järvela, Karin
Soosalu, Vaike Rajaste - publiku ja Maie Orava punktide summeerimisel. Vanemate segarühmade hulgas sai II koha Saku
Pangviina (juhendaja Eve Lutter). LIINA HENDRIKSON
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Tere tulemast, tilluke särasilm!
INNA MIKLI

Kurtnas Koolis esinejatest (ülemisel pildil) olid enamik lapsed,
Saku Valla Majas tantsisid peamiselt täiskasvanud. Pildil kõhutantsutrupp Asmarah. Fotod:

„Tere siis tulemast meie planeedile, tilluke särasilm…”. Laste
sündide tähistamiseks korraldatud vallavanema piduliku vastuvõtu avas 29. aprillil In Boili
luuleridadega Saku vallasekretär Karin Tenisson-Alev. Ta
rääkis, et traditsioon kõige pisemad vallaelanikud koos emade-isadega Saku mõisa kutsuda
sai alguse 2005. aastal. Selle piduliku sündmusega väärtustatakse elu ja järjepidevust ning
avaldatakse heameelt elanike
juurdekasvu üle. Vallasekretär
õnnitles vanemaid ning rõõmustas, et Saku vallas on laste arv
pidevalt kasvanud. Aprillikuu
viimaseks reedel olid mõisa
oodatud 12 poissi ja 16 tüdrukut, kes sündinud 2010. aasta
lõpust 2011. aasta märtsikuuni.
Vallavanem Kuno Rooba tervitas kohaletulnuid. Ta pani vanematele südamele, et need oma
lapse jaoks ikka aega leiaksid:
aega rääkimiseks, aega ära kuulamiseks, aega lohutamiseks,
aega riidlemisekski, kui vaja.

Seejärel andis vallavanem kohale tulnud lastele - 8 poisile ja
12 tüdrukule - üle kingituse, Saku valla logo kujulise hõberipatsi, millel aimatav linnupesakasti motiiv sümboliseerib kodu
looduse keskel. Väikesed inimesed said mälestuseks ka valla
vapiga sünnitunnistuse kaaned,
mille vahel Jaan Kaplinski
luuleread. Perekonnaseisuametnik-personalispetsialist Anneli
Sulin, kes enamiku saalis olnud
poiste-tüdrukute sünni registreerinud, andis väikestele vallakodanikele nüüd lilleõied.
Pidulikul üritusel esinesid
õpetaja Maimu Hindi väikesed
laulupoisid lasteaiast Päikesekild. Vastuvõtu lõpetas aga Saku
Muusikakooli õpilaste kontsert:
pisipoisid- ja -tüdrukud, nende
emad-isad, õed-vennad ja lähedased said nautida klaveri-,
viiuli-, kitarri-, klarneti-, flöödija saksofonihelisid. Väikesed
vallakodanikud kuulasid vaikselt, ilma nututa. Võib-olla viib
elutee neist nii mõnegi tulevikus
Saku Muusikakooli pillimängu
õppima.

Saku kooli abituriendid
Sakus ja Kurtnas löödi tantsu
Kätte on jõudnud aasta, mil Eestis toimub kõikvõimalikke tantsuüritusi. Ka Saku valla tantsijaid ootavad eest pingelised
päevad täis ülesastumisi. Suvised tegemised juhatati sisse rahvusvahelise tantsupäevaga, mis
ametlikult 29. aprillil. Saku vallas algasid üritused aga juba varem - 28. aprilli õhtul toimus Saku Valla Maja saalis kontsertetendus, esinesid Saku linetantsuklubi Happy Feet, flamenkotantsutrupp Gitanda, seeniortantsurühm Lendler, kõhutantsutrupp Asmarah ja ladinatantsurühm Panter. Lisaks
„omadele” astusid üles ka külalised - tantsustuudio Habibik
mustlastantsijad esitasid mitu
hoogsat ja silmailu pakkuvat
etteastet. Publiku poolehoidu ja
aplausi jagus kõigile.
Õhtu lõpuosas sai aga igaüks
oma oskusi täiendada - Aime

Tamm ja Evely Vaigur meelitasid pealtvaatajad tantsupõrandale ja õpetasid uusi samme.
29. aprilli õhtul tähistati tantsupäeva Kurtna Koolis etendusega „Reis läbi Eesti ehk kojujõudmine”. Õpilased tutvustasid Eestimaa erinevaid piirkondi, laulsid ja muidugi tantsisid.
Oma oskusi näitasid kõik koolipere nooremad - 1.-4. klassi lapsed. Õpilasi toetasid oma etteastetega Kurtna naisrahvatantsurühm ja kooli vilistlasrühm
Hellad Tallad. Oli laulurõõmu,
oli tantsulusti. Ja mis väga oluline - jagus ka publikut. Kurtna
koolimajas oli nii palju isasidemasid, õdesid-vendi, sõprututtavaid, et jäi mulje - kogu
ümbruskonna rahvas on kokku
tulnud. Väga mõnusat oma-kooli-tunnet ja ühtekuulumise hõngu oli ses õhtus.
INNA MIKLI

INNA MIKLI
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smaspäeva hommik, 25.
aprill. Kell on tiksunud
veidi üle poole kümne.
Saku Gümnaasiumis on väga
vaikne, garderoobis vaid mõned
üksikud abituriendid, igaüks
kuidagi oma mõtetes.
Kell saab kolmveerand. Aula
ukse taha kogunetakse. Õpetaja
Veiko Klaan jagab veel viimaseid tarkuseteri.
Komisjon läheb saali. Ja ükshaaval hakkab õppealajuhataja
Merike Toompärg hõikama
nimesid. Noormehed ja neiud
astuvad tähestiku järjekorras ette, ulatavad Evi Roosile oma
dokumendi. Sisenevad aulasse,
kus direktor Ulvi Läänemets
igaühe oma kohale juhatab.
Kell saab kümme. Üle saali
kostavad haridusministri õpetused-soovitused. Esimese riigieksami, kirjandi kirjutamiseks
on laudade taha istunud 43 abi-

turienti ja 7 inimest, kel gümnaasium juba varem lõpetatud,
kuid kes vajaduse või huvi sunnil nüüd taas eksamitunnet, kes
naudingu, kes hirmuga, läbi elavad.
Kümme ja kümme minutit.
Lehed teemadega on laiali jagatud, mustandipaberid ka. Saalis
on väga vaikne. 50 inimest on
paberite kohale kummardunud.
Osa põrnitseb teemasid, osa juba kirjutab. Komisjoniliikmed
püüavad reipa näoga olla, jälgivad hoolega eksaminande.
Kell saab üksteist. Esimene
noor inimene tõttab saali etteotsa, annab töö ära ja sammub õppealajuhataja saatel välja. Kas
tekkis vajadus hetkeks eksamivaba õhku hingata?
Abiturient tuleb peagi tagasi,
läheb järgmine. Saalis on juba
veidi liikumist. Need, kes veel
alustanud pole ja endiselt teemasid põrnitsevad, saavad aru,
et aeg liigub. LK 12 

11

6. mai 2011

Koos vallavanemaga jäid 29. aprillil Saku mõisa trepil pildile 8 pisipoissi ja 12 tüdrukut, nende vanemad ja lähedased. Foto:

alustasid riigieksameid kirjandit kirjutades

Kell 10 Saku Gümnaasiumi aulas. Kes abiturientidest kuulab haridusministri kõnet, kes mõlgutab muremõtteid…

TEEMAD 2011
1. Minu Eesti (7 kirjutajat)
2. Sotsiaalmeedia mõjust
inimsuhetele (11)
3. Ühiskonna arengu võti
on haridus (4)
4. Elu mõte on üksteisele
tuge pakkuda. (Iiri
vanasõna) (5)
5. Igal ajal on oma nägu
(-)
6. „Kui palju on asju,
mida ma ei vaja.“
(Sokrates) (1)
7. „Ajaloost õpime seda,
et inimene ei õpi ajaloost.“ (Georg Wilhelm
Friedrich Hegel) (3)
8. Kultuur meis ja meie
ümber (1)
9. Kuidas kirjandus on
mõjutanud minu
tõekspidamisi? (4)
10. „Eesmärk on see,
mis annab elule
tähenduse.”
(Theodore Parker) (14)
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Kell saab pool üks. Esimene
kärme annab puhtandi ära, temal on raskused seljataga ja üks
eksam sooritatud. Loodetavasti
õnnelikult.
Tunnid mööduvad. Enamik
saalis olijaist maalib korraliku
käekirjaga puhtandit. Järjest
rohkem on tõusjaid ja minejaid.
Saalis on vähe rahvast ja vähe
õhku.
Kell saab pool neli. Ulvi Läänemets tuletab meelde, et kirjutada saab veel vaid pool tundi.
Hetk tähelepanu, siis lendavad
pastakad taas üle ridade.
Kell on neli. Laua taha on jäänud veel vaid 2 inimest. Üks
tõuseb, annab töö ära. Teine samuti. Kas ta oma mõtted ümber
kirjutada suutis, ei tea. Töö tundub lühikesevõitu. (Hiljem kolleegidega lobisedes selgub, et
enam pikalt kirjutada ei tohigi üle 800 sõna on juba miinuseks!)
Komisjoni liikmed korjavad
pabereid kokku. Esimene riigieksam on läbi. Nüüd tuleb vaid
kannatust varuda ja poolteist
kuud tulemusi oodata.

Karel Kirss:
Sellel aastal
olid kirjanditeemad minu
arust päris
head. Kindlasti
leidsid kõik sobiva, millest kirjutada. Ise kirjutasin teemal „Ajaloost õpime
seda, et inimene ei õpi ajaloost“. Valisin selle, kuna olen
ajaloos suhteliselt tugev ja see-

ga oli see ka kõige lihtsam. Kuna ma ei ole Nostradamus, ei
hakka oma tulemust ennustama. Tuleb, mis tuleb. Teiste
teemadega ma oma pead eriti
vaevama ei hakanudki. Arvan,
et enne kui üldse hakata kirjandit kirjutama, peab olema juba
mingi valdkonnaga kursis. Kui
on suur teadmistepagas kaasa
võtta, on kirjandit lihtsam kirjutada, kuna tead kindlalt, millest
kirjutad, ja suudad ka oma mõtted õige pealkirjaga kokku sobitada.

Sander
Rebane:
Kirjutasin kirjandi teemal
„Ühiskonna
arengu võti on
haridus“. Valisin selle, kuna
mul tekkis kohe mitu ideed, kuidas seda teemat lahti harutada.
Olen ka varem haridusest kirjutanud ning tundsin end nagu
kala vees. Sellel aastal oli paljudele kindlasti üllatuseks ning
raskuseks see, et puudus otseselt
keskkonnateema. Mind see õnneks ei puudutanud. Esmalt
mõtlesin küll, et võib päris keeruliseks minna, aga kui hakkasin rohkem keskenduma, sain
aru, et nii raske olukord polegi.

Signe Pauk:
Sel aastal leidus palju teemasid, millest
mul oleks olnud midagi
kirjutada. Ma

kirjutasin sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele. Loodetavasti
sain sellega enam-vähem hakkama. Teemad olid hea, sest nad
olid nii laiad ja paljude puhul sai
kirjutada väga erinevatest asjadest.

GertKristjan
Rungi:
Esialgu valisin
„Sotsiaalvõrgu
stike mõju
inimsuhetele”,
kuid väikese mõtlemispausi
järel sain aru, et sel teemal on
mul öelda üsna vähe ja samu
asju, mida ilmselt ülejäänud
kirjutajadki mainiksid. Niisiis
kirjutasin küpsuseksami teemal
„Minu Eesti”, käsitledes Eesti
kodanikuaktiivsust seoses valimistega ja indiviidi tasemel
teostatavat aktiivsust „Teeme
ära“ kampaania näol, kus ürituse algatajaks oli inimene tavakodanike seast. Lisaks puudutasin korruptsiooni ja arutlesin
Eesti tulevikuväljavaadete üle.
Suhtun oma kirjutisse väga kriitiliselt ja arvan, et ei suutnud endast maksimumi anda. Teemad
olid minu arvates üldiselt sobivad, usun, et igaüks sai leida
õige, millega oma arutlust siduda. Kuidas meil, abiturientidel, see välja tuli, on iseasi, kuid
loodame parimat!

Täname
Kõik abituriendid soovivad tänada eesti keele ja kirjanduse
õpetajaid Veiko Klaani ja Kaja
Kiivet heade õpetuste eest!

Muusikahuvilised!

Lauluvõistluse finaali pääses 3 Saku lauljat

Saku Muusikakooli
sisseastujatele toimub
konsultatsioon
esmaspäeval, 30. mail
2011 kell 18.

Maakondliku laste laulukonkursi Harjumaa Laululaps 2011 lõppvõistlus on 7. mail Viimsi Huvikeskuses. 16. ja 17. aprillil toimunud
eelvoorudest pääsesid finaali kolm Saku valla noort solisti: Märten
Männiste (võistles 7-9aastaste hulgas, õpetaja Kaupo Männiste),
Merit Männiste (13-15, Kaupo Männiste) ja Elis Loik (16-18, Aili
Brett). Hoidkem pöialt! SS

Vastuvõtukatsed
toimuvad teisipäeval,
31. mail 2011 kell 13-15 ja
17-19 ning neljapäeval,
2. juunil 2011 kell 17-19.
Täpsem info Saku Muusikakooli kodulehel
http://www.sakuvald.ee/
muusikakool/

Noormaletajad omandasid võistluskogemusi
16. aprillil toimusid Lagedi Põhikooli lahtised meistrivõistlused
males, osa võtma oli kutsutud ka Saku noormaletajaid. 24 noort
vanuses 7-18 aastat mängisid ühisel turniiril 7 vooru. Parimaks sakulaseks osutus 10aastane Anna Suzdalev, kes 3,5 punktiga tuli
tütarlaste hulgas teiseks. Iti Miina Ulmas ja Juhan Suzdalev kogusid 3 punkti. Teise koha diplomi 8aastaste vanuseklassis pälvis
2,5 punktiga võistluste noorim, 7aastane Artur Ulmas.
Noortele oli see turniir elu esimeseks võistluseks, omandati väärtuslikke kogemusi. HANS TOMSON

„Saku ajuka” finaalmänguni on jäänud
loetud päevad
Mälumängusarja „Saku ajukas”
eelviimane voor 11. aprillil esikoha suhtes üllatusi ei pakkunud - 35 punkti ja taas võit Üksnurme mälumängijatele, võistkonnas Jaan Loide, Vello Tõnso, Aase Sammelselg, Mariann Lugus. Teine koht kuulus
30 punktiga Õlmaritele (Margus Müür, Urmas Lipso, Tarmo Viil, Rain Reiman, Peeter
Siim), esikolmiku lõpetas 27
punktiga Metsanurme tiim
koosseisus Enn-Toivo Annuk,
Peeter Leidmaa, Malle Kõbu,
Anneli Kana, varuliige Eve
Annuk.
Kuuendat kohtumist juhtinud kilvar Mart Vellamale oli
abiks Ave-Maria Ban huvikeskusest. Viimase arvates oli
mäng üldiselt raskevõitu, kohati
saadi punkte imevähe. Arusaamatusi tekitas küsimus mootorsaagide kohta, mille vastuseks
mängujuht oli pakkunud Fiskarsi. Üks võistkond leidis, et
õige oleks olnud vastusevariant
Stihl. Tagantjärele kontrollides
veendus ka Mart Vellama Stihli
õigsuses ning võistkondade
punktiseisu tehti parandused.
Turniiri korraldajad Saku huvikeskusest jagasid kõigile osalejatele lehed küsimusega, kuidas sel aastal mänguga rahule
jäädi. Kokkuvõtted avalikustatakse finaalvoorus, võimalusel
võetakse tähelepanekud uuel
hooajal arvesse. Seniks aga
pöidlad pihku ja 9. mail Saku
Valla Maja suurde saali lemmikutele kaasa elama!

NII KÜSITI
2. Miks võtsid viikingid oma
mereretkedele kaasa nn päikesekive (peeni sillerdavaid mineraalsulatisi sisaldavaid oligoklasse), mida on nimetatud ka
põldpaodeks. Neid kive oskasid
kasutada vaid valitud isikud.
Milleks neid kasutati?
6. Millises Euroopa riigis on 128
000 elanikuga Balti maakond?
13. Rolls Royce oli tema kirg. Tal
oli neid 9, ka maailma ainuke
poolroomik Rolls Royce, millel
olid ees suusad lumes sõitmiseks. Kellest jutt?
Vastused: 2. Kompassi asemel.
6. Moldova 13. Lenin

ALGUS LK 10-11
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Kiisal esietendus „Kaheksa
armastavat naist”

MAI

6. kell 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.

INNA MIKLI

7. kell 10-14

M

öödunud sügisel sai
Kiisa rahvamaja näitering uue lavastaja –
trupiga hakkas tööle Tiiu Rõuk.
Jürikuul sai esimene tükk lavaküpseks – 29. aprillil esietendus
Robert Thomas` näidend „Kaheksa armastavat naist”.
Igal lavastajal on oma käekiri.
Kiisa näitlejate esituses oleme
harjunud nägema komöödiaid ja
ajaloolisi tükke. Tiiu Rõuk oli
valinud lavastamiseks ootamatu
žanri – psühholoogilise kriminulli. Näidend vastab kõigile
kriminaalloo reeglitele – suletud territooriumil on tapetu ja on
kaheksa naist, kellest igaüks iga
oma kaaslast kahtlustab. On selge, et mõrvar ei saanud tulla väljapoolt. Ja samas selgub peagi,
et õiget alibit pole kellelgi, põhjuseid peremeest tappa aga jagub. Tegelikult näidend õige
kriminull polegi, pigem psühholoogiline tragöödia, lugu
inimsuhetest. Lugu, milles on
sügavust ja mis paneb mõtlema.
Kiisa etenduses astusid vaataja ette Aivi Lintnermann, Rita
Bergmann, Doris Abe, Maire
Lõhmus, Marianne Õun, Vaige Urgard, Liidia Hokkanen
ja lavastaja Tiiu Rõuk ise. Tõsi,
toatüdrukut mängib ka Margit
Nurmeots, kuid esietendusest
tuli tal haiguse tõttu kõrvale jääda. Enamik näitlejaid on publikule ammu tuttavad. Marianne
Õuna teatakse lisaks veel lavastajana, kelle käe all mitmeid
tükke vaataja ette jõudnud. Kuid
üks osatäitja, Vaige Urgard,
mängis Kiisa laval esmakord-

K

KUHU
MINNA

Kiisa kevadlaat rahvamaja õuel.
„Perelt perele”. Töötoas emadepäevakingituste valmistamine.

9. kell 19
Ülevallalise mälumängu
“Saku ajukas” finaalvoor Saku
Valla Maja suures saalis.

14. kell 9-14
Saku kevadlaat Saku Valla Maja
õuealal. Vt lk 20

15. kell 10-14
Talgud Kiisa moodi. Talgusupp.
Kogunemine staadionil.

17. kell 19
Kaheksa naist suutsid Kiisa publiku ette tuua hulga tundeid: ahnuse, naiivsuse, kadedus, omamissoovi, ülbuse, hirmu… Foto:

selt. Ka siit erinevus – varem
pole, vähemalt siinkirjutaja,
Kiisal vaid naisosatäitjatega
etendust näinud.
Tiiu Rõuk iseloomustas näidendit kui kerget, naljakat, tempokat, pinget hoidvat alltekstiga
tükki, mis läbi iroonia räägib
üksindusest ning püüdlemisest
armastuse ja soojuse poole. Samas tunnistab lavastaja, et hea
tulemuse saavutamine nõuab
osatäitjatelt mahukat eeltööd ja
vaeva, samuti on vajalik toimiv
ansamblimäng. “Jäin esietendusega rahule. Lavalt vaadetes –
kahjuks ei saanud mängida
Margit Nurmeots – ei olnud näha eelneva aja tööd, „õmblused
ei kärisenud”. Märkasin hoopis
mängurõõmu ja näitlejate vahelist kooskõla: partneritunnetus
ja koosmäng olid väga head,
näitlejad hoidsid nii tempot kui
ka pinget, iga osatäitja tunnetas

KÄSITÖÖHUVILINE!
12. mail kell 18 Saku huvikeskuses (ruum 301)

PAKUTRÜKI JA TEKSTIILILE
MAALIMISE KURSUS
Kaasa võtta tekstiilesemeid, mida soovite
kaunistada (T-särgid, kotid, jakid, seelikud, jne.)
Tekstiilivärvid ning trükipakud kohapeal saadaval.
Võimalus teha ka rahvuslikke mustreid. Kursuse
ühe korra tasu 5 €. Eelregistreerimine ja info tel
51 00 434 (Tiina Laube) või tiina.laube@rescue.ee

oma rolli vastutust,” rääkis Tiiu
Rõuk. Ja lisas kiidu- ja tänusõnad: “Nende kaheksa suurepärase naisega on rõõm loometööd teha! Imetlen nende tehatahtmist, mängulusti, head tuju
ning igaühe erilisust ja omapära.
Suur tänu publikule sooja vastuvõtu eest! Tänu kõigile abistajatele ja toetajatele!”
Rahvamaja toolid - mis seekord vist küll kõik saali toodud olid kõik inimesi täis. Oli seisjaidki. Ja etenduse lõppedes teenis näiteseltskond publikult kõva ja kauakestva aplausi.
Tahaks “Kaheksat armastavat
naist” Kiisa trupi esituses veel
vaadata. Siis, kui juba mitmeid
kordi mängitud. Ja tahaks toatüdruku rollis ka Margit Nurmeotsa näha – kindlasti loovad nii
erinevad inimesed nagu Tiiu ja
Margit pisut isemoodi tegelaskujud.

Hekkide pügamise töötuba
Tule ja õpi midagi uut või kinnista
oma teadmisi! Õpet jagab arborist
HEIKI HANSO. Töötuba toimub
14. mail kell 10.30-12.30 Päikesekillu
lasteaias. Võta kaasa oma töövahendid,
siis saad kõike omal käel proovida.
Eelregistreerimine kuni 12. maini
tiina.kubbi@sakuvald.ee.
Kohtade arv piiratud!

Kepikõnd liikumissarjas “Teadlikult tervislikud valikud” Üksnurme Reheküüni juures.

20. kell 20
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on pilli-,
ja poliitikamees Aivar Riisalu.

21. kell 11
Metsanurme kevadmatk
liikumissarjas “Teadlikult tervislikud valikud” Metsanurme külakeskuse juurest. Matkajuht ja
tervisliku toitumise töötoad.

21. kell 18
Saku Huvikeskuse kevadkontsert “Mõista-mõista” Saku
Valla Maja suures saalis. Tasuta.

27. kell 18
Lastevanemate ja Saku
Gümnaasiumi esinduse
vaheline jalgpallivõistlus
koolistaadionil.

27. kell 20
Hooaja lõpetamine Kiisa
rahvamajas. Kapelli Tiri ja
tõmba 10. sünnipäev.

28. kell 18
Metsanurme noorte suvealguse pidu Metsanurme külakeskuses. Esinevad noortebändid.

28. kell 19
Salongteater Saku Valla Maja
suures saalis. “Kaheksa
armastavat naist” Kiisa
rahvamaja teatritrupi esituses.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
Merle Silla maalinäitus “Maalitud orhideed” (kuni 12.05).
Saku gümnaasumis
Kristin Reimani (11. klass) akvarellid, pliiatsi- ja arvutijoonistused
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Elukaare hooaeg lõppes
LY MADISSOON

Eesti Draamateater suvel
Saku mõisa ballisaalis –
“Marquis d´Artiste”

L

isaks Jazzkaarele ja arvukatele kontsertidele võõrustab Saku mõis sel suvel
Eesti Draamateatrit - etendub
“Marquis d´Artiste”, osades
Jan Uuspõld (pildil) ja Hendrik Toompere jr.
Etenduse paremaks jälgimiseks paigaldatakse Draamateatri poolt tõusvate ridadega
poodium ning igale etendusele
müüakse maksimaalselt vaid 82
kohta. Etendused algavad kell
19, tund varem avatakse kohvik.
Lisainfo Eesti Draamateatri,
Piletimaailma ja Saku mõisa
kodulehelt.
KÄRT RADIK

E

esti Draamateater tuleb
sel suvel publiku ette koguni kolme suvelavastusega. Meile kümme aastat põhiliseks suviseks mängupaigaks
olnud Keila-Joa mõis on uue
omaniku käe all põhjalikku
uuenduskuuri saamas, seepärast
tuli teatril uusi põnevaid mänguplatse välja vaadata ja Saku
mõis oma hoolitsetud ümbruse
ja nägusa interjööriga sobis
üheks suveteatrisaaliks suurepäraselt.
Sakus hakkab Eesti Draamateater mängima katalaani kirjaniku Rodolf Sirera põnevat
psühholoogilist kahe mehe kassi-hiire mängu “Marquis d'Artiste”, kus kombitakse lavalise
aususe viimaseid piire. Kas hea
näitleja peab tundeid lihtsalt
usutavalt esitama, etendama või

neid ka ise päriselt läbi elama?
17. sajandi mõisamiljöös saavad kokku Hendrik Toompere
jr-i kehastatud salapärane markii, kelle erihuviks on näitlejatöö enda jaoks kirurgipeensusteni avada, ning Jan Uuspõllu
mängitud kuulus näitleja, kelle
ülesandeks jääb kõik oma eriala
arsenalist välja panna. Lavastaja on Hendrik Toompere jr jr
ehk Toomperede teatriperekonna kolmanda põlvkonna esindaja, alles möödunud aastal lavakunstikooli lõpetanud näitleja.
“Marquis d'Artiste” on tema
esimene lavastus.
Näidend eeldab mänguruumina veidi pidulikumat, ajaloohõngulist miljööd, kus publik
intiimses õhustikus natuke pealt
tunni kestva loo hargnemist lähedalt jälgida saaks. Saku mõisas leidsime väga sobiva keskkonna ja koostöövalmis vastuvõtjad. Kaunid mõisaruumid ja
ilus vana park, kus etenduse eel
jalutada - siin on olemas kõik
tingimused, et teatripublik
saaks suveõhtusse kaasa toreda
teatrielamuse.
Etendused Saku mõisas algavad 5. juunil esietendusega,
kokku on publikul juunis ja
augustis võimalik vaadata näidendit 14 korral.
Piletid on müügil Draamateatri kassas ja kodulehel, Piletimaailma kodulehel ja müügikohtades üle Eesti.
TANEL TOMSON
ED kommunikatsioonijuht

Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar hooaja viimane kokkutulek möödus sisukalt ja mitmekesiselt. Lisaks tavapärasele
kultuuriprogrammile said kuulajad volikogu liikme Lemmi
Oro käest täpsemat infot pensionide maksmise korra ja tulumaksuvabastuse avalduse esitamise kohta ning nõuandeid, kuidas kontrollida, kas avaldus on
juba kunagi tehtud. Sotsiaalteenistuse juht Eda Esperk informeeris kohalolijaid Tallinna kalmistutel olevate hauaplatside
kasutamise korrast ja lepingute
sõlmimise vajadusest. Eakatele
tutvustati ka tervisele kasulikke
loodustooteid. Ühenduse juhatuse esimees Jüri Soome rääkis
suveks plaanitud üritustest.
Kultuuriprogramm oli seekord mitmekesine. Kõigepealt
üllatasid muusikalise lavastusega Päikesekillu lasteaia mudilased Maimu Hindi ja Krista
Nõu juhendamisel. Väikesed

näitlejad esinesid julgelt ja
rõõmsameelselt ning pälvisid
kuulajatelt suure aplausi. Temperamentselt ja meisterlikult
esinesid flamenkotantsijad Gitanda rühmast, nende liikumine
ja kostüümid püüdsid pilku oma
elegantsiga. Publik võttis esinemise soojalt vastu. Tantsunumbritega astus üles ka enamuses
pensioniealistest koosnev seeniortantsijate rühm Lendler
Aime Tamme juhendamisel.
Hoolimata east olid esinejad
kergejalgsed ja tublid. Kava lõpetas ansambel Vilistlased Rein
Tali juhendamisel. Nii kevademeeleolulised ja lõbusad kui ka
tõsisemad muusikapalad esitati
lauljate poolt suure kaasaelamisega ning need pakkusid publikule meeldiva elamuse.
Pärast esinejate kuulamistvaatamist sai Kiisa kapelli lõbusa muusika saatel jalga keerutada.
Sadakond saalis viibijat veetsid sisuka ja meeldiva hommikupooliku.

Päikesekillu mudilaste esinemine tegi pensionäridele palju
rõõmu. Foto: Jüri Soome

Rahvarohke tervisepäev
25. aprillil korraldasid Saku
päevakeskus ja diabeetikute
seltsing koostöös tervisepäeva,
mis oli sisutihe ja rahvarohke.
Alustuseks sai lasta määrata
kolesterooli ja veresuhkru taset.
OÜ Koduõendus spetsialist
Kristina Kams pidas loengu
jalgade tervishoiust, seejärel
nõustas osalejaid individuaalselt. Seejärel kuulati ühe diabee-

tiku edulugu – kuidas ta haigusega toime tulles oma elukvaliteedi säilitas. Kiisa rahvamaja
taidlejad Evi Tuha ja Aala
Florina esitasid kauneid viise,
mitmeid palu laulsid kõik osalejad koos. Ajaloohuviline
Henn Latt rääkis Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi haua otsimisega seonduvast ja näitas videosalvestust.
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Mäesuusatajate hooaeg on lõppenud

Sõidame Lätti
ekskursioonile!

TIIT VAHENÕMM

7.-8. juunil korraldab Saku Pensionäride Ühendus Elukaar kahepäevase ekskursiooni Läti
Vabariiki, tutvumaks sealsete
kaunimate kohtadega. Välja
sõidame kell 8 Saku Valla Maja
eest. Külastame Valmierat, Cesist (Võnnut) ja jõuame Riiga,
kus sööme Lidos hilise lõunasöögi. Teeme jalutuskäigu Riia
vanalinnas ja ööbima sõidame
uhkesse Kuramaa hertsogite
pealinna Jelgavasse. Soovi korral käime poes ja Liepupe jões
suplemas. Zemgale hotellis on
broneeritud kahekohalised toad.
Teisel päeval pärast hommikusööki tutvume hiiglasliku barokse Jelgava lossiga, külastame hertsogite 16.-18. saj hauakambrit ja muuseumi. Edasi sõidame suursugusesse Rundale
lossi, tutvume ka võrratus prantsuse stiilis lossiaiaga. Lõunaks
jõuame Bauska ordulinnusesse,
kus ka lõunatame. Tagasiteele
asume kella 15.30 paiku ja koju
jõuame hiljemalt kell 22-ks.
Ekskursiooni maksumus
SPÜ liikmetele 55 eurot, mitteliikmetele 60 eurot. (Hinna sees
ei ole lõunasööki Lidos, see
maksab 6-7 latti). Kes väljasõidu ajaks ei ole jõudnud raha vahetada, saab seda teha Iklas.
Sõidule kirjapanek ja raha
vastuvõtt alates 9. maist igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell
11-12 Saku Päevakeskuses Helmi Kreegi juures, kus saab ka
täiendavat teavet võimalike
muutuste kohta.
Kõigil osalejatel kindlasti
kaasa võtta pass või ID-kaart,
hea tuju ja lõbus meel. Toredat
rännulusti!

Selle aasta pika talve lumenõlvad on kodumaal sulanud ning
lõpule on jõudnud ka mäesuusatajate hooaeg.
Meie esinumbri Karoliina
Vahenõmme (15) hooaeg algas
lennukate soovide ja ootustega
juba eelmise aasta augustikuus,
kui ta koos treeningukaaslasega
läks õpinguid jätkama Soome
Kuusamosse. Tüdrukud olid eelmisel kevadel läbinud Ruka Alppikoulu katsed ning olid Soome
tipp-mäesuusakoolis esimesed
õpilased Baltikumist.
Alguses õpiti intensiivselt
soome keelt ja kohaneti koolisüsteemiga, mis meie omast pisut erineb. Täna saab öelda, et
harjumine oli kiire ning õpitulemustelt on Karoliina ka Soomes
kooli priimuste seas.
Sügiskuudel tehti trenni üldfüüsilise seisundi parandamiseks (6-8 treeningut nädalas)
ning oktoobris algasid sõidud lumel. Esimestel treeningutel sündis kahjuks ka selle hooaja esimene tõsiseim vigastus - Karoliina rebestas kanna piirkonnas
paiknevad sidemed ning oli kuni
jõuludeni suuskadelt eemal.
Uuel aastal läks treeningute ja
võistluste karussell taas käima
ning järjest hakkasid paranema
ka tulemused. Esimene hooaja
sihtmärk, viia FIS punktid alla
100, sai täidetud veebruari alguses. Esimest korda osalesid meie
suusatajad ka kiirlaskumise
võistlustel - Ylläsel Soome juunioride meistrivõistluste raames.
Sealsel kiirel rajal ulatusid tippkiirused üle 100 km tunnis. Ettevalmistused märtsi vaheajal toi-

Startiva Katariina saadab teele õde Triinu. Vasakul treener Nils
Kroon. Foto: Tiit Vahenõmm

muvaks Balti karikaks ning selle
raames peetavateks Eesti meistrivõistlusteks läksid edukalt, kuni nädal enne vaheaega juhtus
järjekordne kukkumine ülisuurslaalomi treeningul, tulemuseks
murdunud pöial ja operatsioon.
Kahjuks tuli seetõttu võistlustest
osa võtta vabatahtlikuna rada siludes. Karoliina treeningpartner
võitis suurslaalomi Balti karika
ka täiskasvanute arvestuses ning
näitas häid aegu hilisematel Soome täiskasvanute meistrivõistlustel.
Karoliina lõpetab kooliaasta
Kuusamos ja loodab, et saab ka
tuleval hooajal Ruka Alppikoulus õpinguid jätkata.
Noorem õde Triinu (12) on
sel aastal treeninud rohkem küll
kodustel nõlvadel ja väiksema
koormusega, kuid siiski õnnestus tal koju tuua oma vanuseklassi Eesti meistri hõbedased
medalid.

Oma mäesuusatajakarjääri
alustas ka õdedest noorim, Katariina (4). Jõulude ajal tegi ta
hoogsaid poognaid Lapimaal,
kus uuendas suusatamise käigus
ka eesti keelevara - nimelt ristis
tooltõstuki ümber istuktõstukiks. Katariina osales ka mitmel
noorte võistlusel, kus tema väljapaistvaim saavutus oli III koht
Valgamaa mängudel suurslaalomis 2002. aastal sündinute ja
nooremate arvestuses. Katariina
hea tuju ja särav naeratus jäid
suusanõlvadel meelde paljudele.
Karoliina tänab kõiki pöidlahoidjaid, toetajaid ja Saku valda,
et uusi oskusi ja kogemusi andnud mäesuusahooaeg teoks sai,
ning loodab südamest, et vigastustest tingitud tagasilöökidele
vaatamata säilib usk temasse ka
edaspidi.
Karoliina tegemistest võib
lähemalt lugeda kodulehelt
www.karoliinavahenomm.com.

JÜRI SOOME

päevakeskuses
Lõpetuseks täpsustasime Tartusse sõiduga seonduvat. Saku
suhkruhaiged võõrustasid 16.
aprillil Tartu diabeetikuid. 14.
mail on plaanis vastukülaskäik,
millest saavad osa võtta eelkõige diabeetikud, vabade kohtade
olemasolul ka teised huvilised.
Välja sõidame kell 7.30 päevakeskuse juurest. Osalusmaks on
10 eurot. AINO KIIVER

Saku valla korvpallimeistrivõistluste AJAKAVA
09.05 kell 19.30: Õllekas - Saku KK
09.05 kell 21.00: Jälgimäe - Retsid Rotid

25.05 kell 19.30: Saku Parimad Pojad - Veteranid
25.05 kell 21.00: Kurtna - Zingo

11.05 kell 19.30: Veteranid - Kurtna
11.05 kell 21.00: Saku Parimad Pojad - Zingo

30.05 kell 19.30: Poolfinaal 1 A-alagrupi 1 - B-alagrupi 2
30.05 kell 21.00: Poolfinaal 2 A-alagrupi 2 - B-alagrupi 1

16.05 kell 19.30: Jälgimäe - Saku KK
16.05 kell 21.00: Õllekas - Retsid Rotid

01.06 kell 19.30: kohad 7-8
01.06 kell 21.00: kohad 5-6

18.05 kell 19.30: Veteranid - Zingo
18.05 kell 21.00: Saku Parimad Pojad - Kurtna

02.06 kell 19.30: kohad 3-4
02.06 kell 21.00: FINAAL

23.05 kell 19.30: Saku KK - Retsid Rotid
23.05 kell 21.00: Jälgimäe - Õllekas

Võistlused toimuvad Saku Valla
Spordikeskuses Tallinna mnt 10
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Jüripäeva tähistati teatejooksudega

MIS
JUHTUS
Põhja-Eesti Päästekeskus

Algklasside jüripäeva jooks sai teoks Saku rabametsa terviserajal. Pildil võidukas 3.d klass kringliga. Foto: Kirsti Esperk

21. aprillil toimus Sakus jälle
traditsiooniline Jüriöö teatejooks, mis on järjekorra numbriga 29. Järgmisel aastal siis ümmargune tähtpäev. Seekord vedas üle pika aja ka ilmaga, õhtu
oli nii soe, et rahvas ei tahtnud
kuidagi laiali minna. Tundus, et
paranenud oli ka pealtvaatajate
käitumine, vähemalt lõpukoridor oli päris lai ja ilma igasuguste piireteta. Probleemiks
jooksurajal olid siiski - nagu
alati - mõned jalgratturid.
Osales 21 võistkonda. Selgitati paremusjärjestus neljas vanusegrupis: 5.-6. klass, 7.-9.
klass, 10.-12. klass ja täiskasvanud ja külalised.
Absoluutne paremusjärjestus:
1. Aleks - Mihkel Võsa, Allar
Saar, Robert Schmidt, Liina
Tšernov, Sven Oja, Triin
Toomsalu, Kristina Toomsalu; 2. SK Saku Fortuna - Marten Liiva, Elen Marunevitš,
Andres Kurmiste, Annika
Raun, Reigo Adamson, Berit
Oll, Indrek Bauer; 3. 11.a, va-

nusegrupi parim - Martin Kangur, Sandra Kougija, Andres
Aava, Liisa Staal, Rainer
Loopere, Kati Metsla, Kert
Aedla; 4. Saku Suusaklubi; 5.
12.a; 6. 10.a; 7. 9.b, vanusegrupi
parim - Maksim Zakurakin,
Laura Hirv, Andro Halliko,
Kelli Pärtel, Kaspar Ruut,
Marleen Valdmaa, Georg Sebastian Kraas; 8. 9.c; 9. 9.a; 10.
12.b; 11. 11.b; 12. 7.a, 13. 8.c,
14. 8.a; 15. 8.b, 16. 6.a, vanusegrupi parim - Margus Kaiva,
Grettel Sokolov, Rando Kuriks, Aneth Traumann, Nikita
Kirejev, Benedikte Petrutis,
Henri Petrutis; 17. 5.c; 18. 6.b;
19. 6.c; 20. 7.b; 21. 5.b.
Auhinnaks olid kringlid, mille eest suur tänu LC Sakule.
Toetas ka Saku Valla Spordikeskus. Üldvõitjaks tulnud
võistkond sai Saku mõisa poolt
kingituseks 2 tundi sauna. Korra
eest aitas hoolt kanda politsei,
muu asjaajamisega toetas Saku
Vallavalitsus, eriti täname Toivo Alasood. TIIU ZIRNASK

13.04 tehti kahjutuks 4 Männikult leitud 20 mm õhutõrje
mürsku ja 20 mm lask.
20.04 kell 16.20 põles Sakus
Tiigi tänaval umbes 30 m2 ulatuses kulu.
20.04 kell 8.04 nähti suitsu tõusmas Tänassilma külas asuvast
ühekordsest kivimajast. Nõmme päästjad kustutasid mahajäetud majas põlenud prahi.
27.04 tehti kahjutuks Tammemäe küla karjäärist leitud miini Paljude pealtvaatajate ergu- pilduja miin.
tuste saatel startisid võistlejad 2.05 kell 17.47 teatati kahjutuSaku Valla Maja juurest 3 kilo- lest Saku raudteejaama juures,
meetri pikkusele 7 etapiga
kus ühes kohas põles paarkümjüriöö teatejooksule. Foto:
mend ja teises 300 m2 kulu. Kell
18.50 põles 400 m2 kulu staadio25. aprillil toimus Saku raba- ni taga raudtee ääres, kell 19.41
metsa terviserajal 1.-4. klasside oli sealsamas taas kulupõleng.
jüripäeva jooks. Alustasime G4S Eesti
soojendusvõimlemisega, siis 16.04 teatati vandaalitsemisest:
startisid 1. ja 2. klassid ja seejä- tervisekeskuse trepile (Pargi 27)
rel 3.-4. klassid. Võistkonnas oli oli öösel lõke tehtud. Põlengu
5 poissi ja 5 tüdrukut.
tagajärjel sai peauks tahmakah1. klasside parimad: I koht 1.a 1. justusi, jalamatt hävis. Juhtunuvõistkond (Katriin Saulus, Ka- ga tegeleb politsei.
roliin Remmelg, Kirke Män- 22.04 kell 14.18 oli auto nr 245
nik, Caitlyn Kesa, Sandra- TFE keelumärki eiranud ja sõitKeitli Ruht, Henry Hunt, nud rabametsa terviserajale lõkMattias Oliver Johandi, Mar- keplatsi kõrvale.
kus Kuusik, Oskar Matt, Sten 29.04 kell 18.50 teatati lõkkest
Kuimet), II koht 1.b, III koht 1.a mõisa kõrval tühjalt seisva lagu2. võistkond.
nenud hoone varemetes.
2. klasside I koht 2.b (Ann-Ma- 30.04 kell 19.08 oli Saku rabari Servet, Erik Möllits, Megan metsa terviserajale pargitud
Meerits, Rasmus Tammis, Sil- auto nr 803 TBU.
via Türkson, Kaspar Kallas,
Elise Uurimäe, Tarvo Heinta- Männiku harjutusvälja
lu, Ralf-Sander Suvinõmm), II kasutusgraafik
koht 2.c ja III koht 2.a klass.
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
3. klasside I koht 3.d - Anette 06.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
Aro, Marten Erik Johandi, 08.05 09.00-17.00
Väliharjutus
Paula Maria Mengel, Robert 09.05 15.00-18.00 Laskeharjutus
07.00-00.00 Väliharjutus
Tarlap, Kertuliis Kirs, Otto
09.00-17.00 Laskeharjutus
Polding, Merilyn Männik, 10.05 00.00-19.00
Väliharjutus
Henrik Jõesalu, Linette List- 11.05 11.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
mann, Cardo Sikk, II koht 3.a,
12.05 08.00-23.00 Laskeharjutus
III koht 3.b klass.
09.00-17.00 Väliharjutus
4. klasside I koht 4.d - Mirjam 13.05 10.00-16.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
Orav, Karl Nurme, Arianna 14.05 08.00-00.00
Väliharjutus
Sofia Jater, Jarko Palmiste, 15.05 00.00-18.00 Väliharjutus
Liisa Liik, Aron Leemets, Li- 16.05 15.00-18.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
sette Rooberg, Kermo Mets, 17.05 10.00-17.00
Laskeharjutus
Mari-Liis Kuldma, Aleks
09.00-17.00 Väliharjutus
Adamson, II koht 4.a ja III koht 18.05 08.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
4.b klass.
19.05 09.00-16.00 Laskeharjutus
Võistlus lõppes maiustamise
09.00-17.00 Väliharjutus
ja hea tujuga. Kogu päeva soosis 20.05 09.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
kevadiselt päiksepaisteline ilm.
Lisainfo: tel 50 34 102, manniku@
KIRSTI ESPERK

mil.ee; Internetis: harjutusvali.mil.ee
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Kuulutused
Otsime toredat ja usaldusväärset lapsehoidjat kahele tüdrukule (3,5- ja 5,5-a). Asume
Saustinõmme külas. Tasu kokkuleppel. Täpsem info telefonil
52 96 144, Piret.
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
Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869.-. Tel 6661 355,
www.kodukliima.ee
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee, 51 912 748
Ohtlike puude langetamine ja
kändude freesimine,
53 474 029
Ohtlike puude turvaline
langetamine. Kruntide puhastamine. Puujäätmete äravedu.
Raietööd. Tel 52 50 893,
56 260 344
Müüa soodsalt küttepuid.
51 68 067.
Must muld koos transpordiga
kuni 6 tonni. Must kasvumuld
on suure huumusesisaldusega,
turba ja sõnnikuga kompostitud
ning ilma kivideta. Sobib hästi
kasvuhoonesse ja haljastuseks.
Hind 99 €. mullavedu@hot.ee,
tel 52 52 632

Müüa kivisuvila
(krunt 948 m2, elamu
pind ca 35 m2) Saku
vallas Metsanurme külas.
6485 752, Maie
Mõni hetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga väga valus...

Südamlik kaastunne Anettele
emaga armsa isa

HEIMAR ARO

Tasuta koerte ja kasside
vaktsineerimine marutaudi vastu:
reedel, 6. mail 2011
 kell 19.00-19.45 Tõdva küla keskuses
 kell 20.00-20.30 Lokuti küla teadete tahvli juures
 kell 20.40-21.00 Vetkal

laupäeval, 7. mail 2011
 kell 10.00-10.45 Kurtnas haudejaama juures
 kell 11.00-13.00 Kiisal rahvamaja vastas
 kell 13.15-13.45 Tagadil Sipelga poe ees

laupäeval, 14. mail 2011
 kell 10.00-12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures
 kell 13.00-14.15 E-Ehituskeskuse juures
 kell 14.45-15.15 Kasemetsa raudteejaama juures

Samas on võimalik vaktsineerida
 koeri katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse
vastu - hind 6 eurot
 koeri leptospiroosi, katkuviiruse, adenoviiruse,
parvoviiruse ja parainfuensa vastu - hind 10 eurot
 kasse herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeenia viiruse vastu - hind 8 eurot.
NB! Kaasa vaktsineerimispassid!
HELI SUITS
volitatud loomaarst, telefon 50 41 060

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd

KOGEMUSTEGA
laadur-ekskavaatorija buldooserijuhile!
Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee
KIIRE!
MÜÜA

HOBUSESÕNNIKUT
KOHALETOOMISEGA.
Hobusesõnnikul on suur väärtus:
kevadel kaitseb taimi külma eest
ja suvel on kasulik väetisena,
milles suur lämmastiku- ja
kaaliumisisaldus. Tel 56 58 581

Sügav kaastunne Maiele
kalli poja

HEIMAR ARO

HarjuTarbijateÜhistu
KiisaA&OjaKiiliKonsumi
kauplusedpakuvadtööd

MÜÜJATELE
puhkusteperioodiks.
Kandidaatideltootameausust,täpsustjatahettöötadamüüjaklienditeenindajana.
Pakumekaasaegseidtöötingimusi,kindlatsissetulekutja
sõbralikkukollektiivi.
TäpseminfoKiisaA&OjaKiiliKonsumikauplustestvõiühistu
personalijuhilt,tel6699801.
SooviavaldusekoosCV-gapalumesaatakeskus@harjuty.ee

RAAMATUPIDAMINE
Lihtsast kandest bilansini. Ka väikestele firmadele.
rmp.antwort@gmail. com. Tel 51 35 164, Pille Kask

Südamlik kaastunne Maiele,
Sünnele ja Merikesele kalli
poja ja venna

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi 3.d klassi
lapsed, klassijuhataja ja
lapsevanemad

kaotuse puhul.
Perekonnad Rebane ja
Kekk

HEIMAR ARO

Elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Puhka rahus, öö on saabunud Sinule,
maha jätsid mured, vaevad,
mälestused kõigile…

Avaldame siirast kaastunnet
Maiele, Üllele ja Anettele
poja, elukaaslase ja isa

Mälestame kallist klassivenda
HEIMAR AROT.
Südamlik kaastunne kõigile
omastele.
Klassikaaslased ja klassijuhataja Saku Keskkooli
päevilt

Meie siiras kaastunne Maiele
kalli poja

HEIMAR ARO
kaotuse puhul.
Lehte, Aili, Valja, Külli

kaotuse puhul.
Helvi, Hille, Aili

HEIMAR ARO
lahkumise puhul.
Maiu, Intu, Enn, Viktor,
Toomas

Mälestame kauaaegset
head sõpra
HEIMAR AROT.
Siiras kaastunne omastele.
Perekond Roosnurm

Südamlik kaastunne
Sünnele ja Merikesele
armsa venna

HEIMARI
kaotuse puhul.
Ülle ja Rita
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HIKKOR PUIT OÜ
Kütte- ja kaminapuude tootmine, müük
Tellimine:
50 50 924  www.hikkor.ee  hikkor@hikkor.ee
Hageri küla, Kohila vald, Raplamaa

TEEVEN PUIT OÜ
Müüa laias valikus

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

Müüa lõhutud
KÜTTEPUID
lepp, sanglepp, haab, metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm).
Hinnad soodsad, küsi julgelt
tel 56 157 788,
kuttelepp@hot.ee

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
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Saku Pruulikojas
igal argipäeval

maitsvad
lõunad!
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!

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 581 56 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

Aedade ja väravate
ehitus,
väravaautomaatika
ja uksetelefonide
paigaldamine,
avamine mobiilist,
lipud ja lipumastid
ning palju muud.
Vaata kodulehelt
www.lounaekspert.ee
Tel 50 97 627

Uus autoteenindus Sauel
 Diagnostika
 Elektritööd
 Signalisatsiooni paigaldus
 Ettevalmistus ülevaatuseks
 Rehvitööd
 ja muud remonditööd
Parimad hinnad ja
professionaalseim teenindus!
Pärnasalu 21, Saue
Tel 6709 626, 53 094 933
www.s-autohooldus.ee

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Täitematerjali, mulla, liiva
ja killustiku müük

Tel 56 508 701
Kevadine lemmikloomade vaktsineerimine
soodushinnaga!
Saue Loomakliinikus toimub 1.-15. mail koerte ja kasside
soodushindadega vaktsineerimine:
kõik koera ja kassi kompleksvaktsiinid soodushind 11
marutaudi vaktsiin
soodushind 3
Vältimaks asjatut ootamist palume aeg ette registreerida.

SAUE LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia.
Hill's ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Sooja 1, Saue  tel 600 3382  avatud E-R 15-19, L 10-13
www.sauekliinik.ee  info@sauekliinik.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses aprillis 2011
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Piia-Rõõm Käärt
Hugo Sildvee
Hugo Mark Orgusaar
Piibe Liis Jõgisalu
Erik Hendrik Orav
Laura Katrina Noorma

Saku Vallavalitsuses aprillis 2011
registreeritud Saku elanike surmad

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

Maria Laansalu
Mare Jurnas
Heimar Aro

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

Maantee nr
11240
Tõdva - Hageri
km 0,0 - 3,57 ja
nr 11342
Saku - Tõdva
km 3,4 - 7,4
ehitusaegne
liikluskorraldus
(I etapp)

Ümbersõiduskeemid

Tellija: Maanteeameti põhja regioon
Töö tegija: Tallinna
Teede AS, tel
6061 901
Liikluskorralduse
eest vastutav isik:
Roland Valge, tel
6061 987
Tööde alustamise
aeg: 11.04.2011
Tööde lõpetamise
aeg: 20.09.2011
Tööpiirkonna
pikkus: 3,57 km
Teetöödest loe lk 3

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

