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6. märtsil 2011 on
Riigikogu valimised

Märtsis algavad Sakus
ÜVK toruehituse tööd

Saku vallas on moodustatud
3 valimisjaoskonda. Eel- ja
valimispäeval hääletamine,
elektrooniline ja kodus hääletamine ning kandidaadid
Harju- ja Raplamaal / lk 5

Ehitaja plaanib alustada töödega
esimesena Kõrre ja Heina tänaval
ning Luha teel, samuti Nurme
peakraavi puhastamisega. Kaevetööd ja torustike ehitamine toovad kaasa ümberkorraldusi / lk 6

Saku huvikeskus sai
kümneaastaseks

9. veebruaril
loodi Saku
Korvpalliklubi
Kes huvitatud valla
korvpalli- ja spordielu
edendamisest, võtku ühendust e-kirjaga
peeter.loopere@gmail.com / lk 14

Valvekaamerad muudavad elu
vallas turvalisemaks

Vallavanem Kuno Rooba ning Politsei- ja Piirivalveameti
Põhja prefekt Elmar Vaher allkirjastasid 15. veebruaril Sakus koostöö kokkuleppe / lk 5

Sakulased õpilasfirmade laadal

Kümme aastat tagasi loodud Saku Huvikeskuse sünnipäeval said kokku
praegused ja endised töötajad ning ringijuhid / lk 9-10

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
4. märtsil 2011

Sõprusvalla Türi esindajad käisid
Sakus vallavalitsusel külas / lk 3
Kurtna Koolis sai teoks omapärane
päev - sõbralik koostööpäev / lk 8
Sõbrapäeva vastuvõtul tänati valla
kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja
sotsiaaltöö tegijaid / lk 10-11
Klaveriansamblite festivalil “Allegro”
esinesid Saku Muusikakoolist kolm
duot ja üks trio trummidega / lk 13
Suur ristsõna / lk 15

Laadapäeva juhtisid 12. veebruaril Kristiine Keskuses Saku
abituriendid Gert-Kristjan Rungi ja Sander Rebane / lk 11

Kaupo
Sasmin
treenis
Keenias
Eesti eduka pikamaajooksja muljed
eksootilisest maast
ja treeninglaagrist
mägedes / lk 11-12
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Nelja Valla Kogu
tegevus aastatel
2011-2013

Volikogu valis rahvakohtunikukandidaadid

Nelja Valla Kogu 2011. aasta
Leader programmi kevadvoor
on avatud 1. aprillist 15. aprillil
kella 17-ni. Selle aasta programmi rahaline maht on 766 940
eurot.
Kevadvoorus on avatud järgmised meetmed.
Kvaliteetse elukeskkonna
loomine
Eesmärgiks on võtta kasutusele,
projekteerida ja renoveerida
mahajäetud tööstus- ja teenindusmaad uuteks töö- või vaba
aja veetmise kohtadeks, pakkuda kohalikele elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja vaba aja veetmise võimalusi, suurendada
teadlikkust ja oskuseid kohaliku
arengu kavandamisel, arendada
kaugtöökohtade loomise võimalusi.
Kogukonna arendamine
Eesmärgiks on erinevaid piirkondlikke strateegiaid välja töötada, tegevuspiirkonnas suurüritusi ja rahvusvahelisi üritusi
korraldada.
Puhkeplatside ja juurdepääsuteede rajamine
Eesmärgiks on arendada vaba
aja veetmiseks välja avaliku kasutusega puhkeplatse ja matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid kultuuri- ja vaatamisväärsustele.
Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine
Eesmärgiks on korrastada piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile ligipääs läbi viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide võrgustiku.
Kevadvooru koolitus toimub
21. märtsil kell 16 Vääna Külakojas. Lisateavet saab koduleheküljelt www.4kogu.ee, küsimused võib saata ka aadressil
info@kogu.ee.

INNA MIKLI

DEIW RAHUMÄGI
Nelja Valla Kogu

V

allavolikogu 10. veebruari istungist võtsid osa
Ülle-Triin Enden, Leo
Jürgenson, Kaur Lohk, Lemmi Oro, Sirje Peterson, Vaike
Pähn, Marianne Rande, Arvi
Ratassepp, Viive Rosenberg,
Mart Siimann, Merike Sisask,
Marko Tali, Vladimir Teder ja
Tiit Vahenõmm, puudusid
Aare Järvelaid, Marti Rehemaa ja Heli Veersalu. Istungit
juhatas volikogu esimees Marianne Rande, päevakorras oli 13
küsimust.
Lääne-Harju politseijaoskonna juht Kaido Saarniit andis
ülevaate rikkumistest Saku vallas ja politsei tegevusest (täpsemalt Saku Sõnumite järgmises
numbris).
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavolikogu 10.04.2003 määruse nr 9 lisa punkt 10, mis sätestab, et sotsiaalkomisjoni ettepanekul võib vallavalitsus sotsiaalkorteri üürilepingut pikendada tähtaja saabumisel võib üürnik
taotleda uue lepingu sõlmimist.
Otsustati algatada Kanama külas Säre katastriüksusel detailplaneering, anda detailplaneeringu lähteseisukohad ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine - eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub. Saue
Küla MTÜ plaanib Säre katastriüksusele ehitada seltsimaja.
Kehtestati detailplaneering
Saku alevikus Juubelitammede

tee 1 ja Juubelitammede tee 2
vahelisel alal, kuhu on ette nähtud 4 ehitusala: mõisa peahoone, Jõemaja, maakelder ja suvemaja kahe abihoonega. Mõisapargist plaanitakse kujundada
atraktiivne vaba aja veetmise
koht piirkonda külastavatele
inimestele.
Saku Vallavalitsusele otsustati delegeerida veeseaduse § 3²
lõike 5 punktidega 1, 2 ja 3; välisõhu kaitse seaduse § 51 lõikega 3 ja § 78 lõikega 4;
maapõueseaduse § 14 lõikega 2
ja 5¹ ning § 28 lõikega 3 ja 5 kohalikule omavalitsusele pandud
ülesanded - vallavalitsus saab
vajalikke menetlusi kiirelt läbi
viia ja menetlustähtaegadest
kinni pidada.
Teisel lugemisel olnud Saku
valla 2011. aasta eelarve saadeti
kolmandale lugemisele.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla põhimääruse muutmine,
eelnõu saadeti teisele lugemisele.
Muudatused on tingitud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatustest ja kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kehtestamisest,
Saku valla põhimäärus viiakse
nende õigusaktidega kooskõlla.
Saku vallale kuuluv moodustatav kinnistu (pindala 7514 m2,
asukoht Jaama tänav, Saku alevik) otsustati koormata AS Saku
Maja kasuks isikliku kasutusõigusega, mille sisuks on ühisveevärgi-, -kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni torusti-

ke ja reoveepumplate väljaehitamine ja hooldamine.
MTÜ-le Kurtna Spordiklubi
anti kuni 31.12.2017 tasuta kasutada Kurtna Kooli jõusaali
ruum. Kurtna Spordiklubi soovib ruumi sisustada, taotledes
selleks raha PRIA vahendatavast
meetmest. Kui MTÜ rahastamistaotlus rahuldatakse, antakse
ruum avalikuks kasutamiseks.
Riigikogu valimiste läbiviimiseks nimetati jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja
asendusliikmed: jaoskonnakomisjon nr 1 - esimees Kristi Jõeleht, liikmed Vello Tava, Anneli
Sulin, Maris Kastemäe, Maire
Laur, Jüri Lang, Kai Pivnik,
asendusliikmed Karin Tenisson-Alev, Maret Kraav; jaoskonnakomisjon nr 2 - esimees
Kaarel Vilu, liikmed Mati Polman, Krista Polman, Miia
Siidra, Reet Vilu, Katrin Krasilnikov, Riina Eerme, asendusliikmed Eda Piisang, Inga
Nurme; jaoskonnakomisjon nr
3 - esimees Marianne Rande,
liikmed Marianne Õun, Aino
Kiiver, Kairi Langund, Hannes Tõkke, Daina Jüristo,
asendusliikmed Vaike-Laine
Kaljuvee, Tiiu Käärma.
Rahvakohtuniku kandidaatideks valiti Tiit Vahenõmm, Hilja Pihl, Viljar Kimmel, Aino
Kiiver ja Andrus Aruaas, salajase hääletamise viis läbi volikogu liikmete hulgast valitud
komisjon: Ülle-Triin Enden,
Merike Sisask ja Marko Tali.

Kuno Rooba rääkis linnade ja valdade päeval transpordiküsimustest
Linnade ja valdade päevad toimusid sel aastal 16.
ja 17. veebruaril Tallinnas Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses. Kahe päeva jooksul oli omavalitsuste juhtidel ja spetsialistidel võimalus osaleda
aruteludel ja kuulata erinevaid valdkondi puudutavaid ettekandeid.
Esinejate hulgas oli ka Saku vallavanem Kuno
Rooba - ta rääkis teemal „Uued võimalused ühistranspordi kasutamiseks - piirideta omavalitsused
ja maakonnad”. Vallavanem kõneles ühistranspordi rollist ja hetkeolukorrast pealinna ümbruse valdades. Ta tõi näiteid sellest, mida on Sakus suudetud viimasel ajal muuta ja parandada, ning juhtis
tähelepanu kitsaskohtadele. Kuno Rooba ettekannet kuulati huviga, esitati mitmeid küsimusi.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT

Kahe sõprusomavalitsuse kolleegide kohtumine Sakus kujunes asjalikuks aruteluks. Foto:

Türi valla esindajad käisid Sakus külas
INNA MIKLI

S

aku valla ja Türi linna
sõprussuhted said alguse
ligi 20 aastat tagasi. Sellest
ajast alates on omavalitsuste juhid ja esindajad ning kultuurikollektiivid aeg-ajalt kokku saanud ja kogemusi vahetatud,
üksteisele olulistest tähtpäevadest osa võtnud. Kord on koostööd tehtud tihedamalt, kord
peetud väiksemaid pause.
Oktoobris 2005 ühines Türi
linn Kabala, Oisu ja Türi vallaga, moodustunud järglasest,
Türi vallast, sai Saku sõprusomavalitsus. Ja koostöö jätkus.
Möödunud aasta lõpus kohtus
Saku Vallavanem Kuno Rooba
Türi kolleegi Aivo Prüsseliga.
29. jaanuaril käisid Türil külas
Saku valla lauljad, rahvatantsijad, pillimehed ja kultuurikorraldajad.

3. veebruaril kohtusid sõprusomavalitsuste juhid: Türi vallavalitsuse esindajad eesotsas vallavanem Aivo Prüsseliga tulid
Sakku kogemusi vahetama.
Raamatukogu konverentsisaalis
võtsid külalisi vastu Saku vallavalitsuse liikmed ja teenistuste
juhid.
Vallavanem Kuno Rooba tutvustas Saku valda: rääkis elanikkonnast, siinsetest ettevõtetest ja ühiskondlikest organisatsioonidest, haridus-, kultuuri- ja
spordiasutustest, sotsiaalhoolekandest. Vallavanem selgitas,
kuidas on korraldatud valla juhtimine ja tutvustas erinevate teenistuste tööd. Oma juttu ilmestas ta mahuka pildiprogrammiga. Külalised tundsid Saku valla
vastu suurt huvi: nad küsisid nii
üldise eluolu, erinevate valdkondade kui vallavalitsuse töökorralduse kohta palju küsimu-

TÜRI VALD
10 536 elanikku
(1.01.2011 seisuga)
Pindala 598,82 km2
1 linn - Türi
2 alevikku - Oisu ja Särevere
35 küla
si. Samas rääkisid Türi kolleegid ka oma tegemistest, töökorraldusest, probleemidest. Küsimused-vastused kujunesid asjalikuks aruteluks.
Võõrustajad tegid türilastele
Saku Valla Majas ringkäigu,
näitasid hoonet ja tutvustasid
vallavalitsuse töötajaid. Külalised viidi ka huvikeskusesse, kus
oli võimalus portselaniringi
liikmete tegutsemist jälgida.
Nii Saku kui Türi valla esindajad leidsid, et kohtumisest oli
palju kasu ja et suhteid tuleks
veelgi elavdada.

Saku Valla Noortekeskus otsib oma meeskonda
0,5 ametikohaga noorsootöötajat!
Töö sisu:
 Kiisa noortekeskuse töö juhtimine
 noorte suunamine ja omaalgatusliku
tegevuse toetamine
 noortekeskuse ruumides korra
hoidmine ja järelevalve tagamine
 noorsootöö-alaste projektide
kirjutamine ja läbiviimine
 koostöö loomine teiste noortega
tegelevate asutustega
 noortekeskuse tegevuskava
planeerimine ja elluviimine
 noortekeskuse töö korraldamiseks
lisavõimaluste ja -vahendite otsimine

Kandidaadilt ootame:
 soovi töötada noortega
 noortega töötamise kogemust
 erialast haridust või selle
omandamist
 eesti keele valdamist kõnes
ja kirjas
 valmisolekut õhtupoolseks
tööks
 arvuti kasutamise oskust
 projekti kirjutamise oskust
 ausust ja kohusetundlikkust
 head suhtlemisoskust
 loovust

Kasuks tuleb:
võõrkeelte oskus projekti
kirjutamise ja juhtimise kogemus,
enesekindlus, huumorimeel
Tööaeg: osaline tööaeg
Tööle asumise aeg: 1. märts 2011
Noorsootöötaja kandidaat esitab
järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus
CV
hiljemalt 22. veebruariks 2011
aadressil:
evelin.kyberson@sakuvald.ee

8. veebruari istungi päevakorras oli 19 punkti.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 4.01.2011 korraldus nr 7 „Hoolekandeasutuse
ülalpidamiskulude tasumine”.
Kahele isikule otsustati maksta ühekordset toetust seoses raske majandusliku olukorraga kokku 427 eurot (6681,10 krooni).
Ühele isikule anti tasuta kasutada hoolekandetelefon ja häirenupp kuni sotsiaalvalveteenuse vajaduse lõppemiseni.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot (3 krooni) kilomeeter otsustati hüvitada raske
puudega lapse kooli- ja kojusõit
õppeperioodil kuni 30.06.2011.
Janika Kullile väljastati
müügipiletid 11.02, 18.02, 4.03,
11.03, 18.03, 25.03.2011 Saku
aleviku keskplatsil aiasaaduste
ja lihatoodetega kauplemiseks.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse töötajate koosseis alates 01.03.2011.
Kooskõlastati Kurtna Kooli
sisehindamise aruanne.
14.02.2011 lühendati Saku
Huvikeskuse ja Kiisa Rahvamaja noortekeskuste ja Saku
Vallaraamatukogu tööaega.
Saku Valla Spordikeskuse
ujula lubati sulgeda külastajatele 18.02.2011 kell 17-19.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud ja kulunud teavikute kustutusaktid.
Tänassilma külas asuva Köstri katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed: Tänassilma tee 43 - elamumaa, Tänassilma tee 45 - elamumaa, Tänassilma tee T7 - transpordimaa.
Pikendati 2 ettekirjutuse (ehitiste seadustamine) tähtaega.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
laiendamiseks Roobuka külas
Toomase tee 6. Väljastati ehitusluba kaksikelamu ja abihoone (garaaž, katlaruum) püstitamiseks ning anti kirjalik nõusolek abihoone (kuur) püstitamiseks Üksnurme külas Loo tee 2.
Väljastati kasutusluba üksikelamule Saku alevikus Pähklimäe tee 9. 
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 Anti kirjalik nõusolek piirdeaia rajamiseks Saku alevikus
Tariku tn 29.
Tasuta anti kasutada 8.0231.05.2011 reedeti kell 15.1516.15 Saku lasteaia Päikesekild
saal MTÜ-le Tantsukool Danceland laste tantsutreeningu läbiviimiseks, 16.02, 16.03, 20.04,
18.05, 15.06.2011 kell 18.30-21
Saku Vallaraamatukogu konverentsiruum Gert-Kristjan Rungile Saku Ettevõtlike Noorte
Klubi koosolekute läbiviimiseks,
8.03, 15.03, 22.03, 29.03. 2011
kell 19.30-21 Saku Huvikeskuse
ruum nr 317 Andres Tartole
fotokursuse läbiviimiseks.
MTÜ-le ATM Racing väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba Männiku külas Männiku
liivakarjääris 12.02.2011 toimuva ürituse „ATM Racing Jäärada 2011” läbiviimiseks (vastutab Marko Männi).
ANNELI SULIN
15. veebruari istungi päevakorras oli 18 küsimust.
2 vallaelanikule määrati sotsiaaltoetus kokku 384 eurot.
Kinnitati Kajamaa Kooli töötajate koosseis.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse lahtiolekuajad alates
1.03.2011.
Pikendati ühe aiamaja rekonstrueerimise kohta tehtud ettekirjutuse täitmise tähtaega.
Anti tingimuslik kooskõlastus kavandatava puurkaevu asukohale (Metsanurme küla, Jõesilma tee 7).
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine Saku reoveekogumisalale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ning sademe- ja drenaažveesüsteemide rajamiseks.
Väljastati ehitusload elektri
maakaabelliini (pikkus 675 m) ja
komplektalajaama rajamiseks
Kivipõllu eramu 0,4 kV elektrivarustuseks aadressil Kanama
küla Lepiku, Kadakaoksa, Soome, Siili, Tammoja, Kivipõllu,
Ogakivi, Kirsimäe ja T-11343
Kanama tee; MTÜ-le Tagadi Küla Selts matkaraja laiendamiseks
aadressil Kurtna küla, Viimsi
metskond 42 ja Tagadi küla
Viimsi metskond 102; üksikelamu püstitamiseks Üksnurme
külas Mägimänni kinnistul.
AS-le Saku Maja väljastati
ehitusload Saku põhjaosa ühiskanalisatsioonitorustiku, Saku
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põhjaosa sademe- ja drenaažveesüsteemide ning Saku põhjaosa ühisveetorustiku ehitamiseks (kõik Saku ühisveevärgi- ja
-kanalisatsioonirajatiste ehitustööde III piirkonnas). Aadressid, kus ehitamine on lubatud,
avaldatakse Saku valla kodulehel www.sakuvald.ee.
Anti kirjalik nõusolek garaaži
ümberehitamiseks kasvuhooneks Tagadi külas Kivikülvi ja
puurkaevu rajamiseks Tagadi
külas Vana-Männiku kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Jälgimäe külas Murimäe tee 14 ja Saku alevikus
Pähklimäe tee 15.
Algatati detailplaneering ja
otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Metsanurme külas Kiisa
54 kinnistul ja lähialal.
Määrati Tänassilma külas
asuvate katastriüksuste Uuekõrtsi, Valdmäe tn 1a ja Pärnu
mnt 503 liitmise tulemusel
moodustatava katastriüksuse
koha-aadress ja sihtotstarve.
Jäeti rahuldamata 3 ja rahuldati 34 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
Kinnitati mittetulundusliku tegevuse toetamise projektitaotluste menetlemise komisjonide
koosseisud. Kultuurivaldkonna
projektide komisjon: Marianne
Õun, asendusliige Heli Veersalu; Mait Soasepp, asendusliige
Marti Rehemaa; Aivi Lintnermann, asendusliige Margus
Liivik; Tauno Valdna, asendusliige Eve Lutter; Raul Altmäe,
asendusliige Tiina Laube. Muu
tegevusvaldkonna projektide
komisjon: Anneli Kana, asendusliige Peeter Leidmaa; Tiina
Ruut, asendusliige Enel Pungas; Relika Viilas, asendusliige
Merle Hillep; Rene Tammis,
asendusliige Mart Siimann;
Hille Tarto, asendusliige Helle
Pärlin.
Tasuta anti luba kasutada
MTÜ-l Saku Sporting 15.0231.03.2011 laupäeviti kell 12-19
Kurtna Kooli võimlat laste treeningute, Leevi Kaustelil 15.0231.05.2011 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 15.15-16 Saku
lasteaia Päikesekild saali laste
muusikaringi ja Eve Lutteril
15.02-30.04.2011 teisipäeviti
kell 20-21.30 Kurtna Kooli lasteaia saali rahvatantsutreeningute
läbiviimiseks.

Informatsioon detailplaneeringutest
SAKU VALLAVOLIKOGU 10.02.2011 otsusega nr 16 kehtestati üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldav detailplaneering Saku
vallas Saku alevikus Juubelitammede tee 1 ja Juubelitammede tee 2
vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on maakasutuse sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine hoonete
taastamiseks ajaloolisel kujul. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
SAKU VALLAVOLIKOGU 10.02.2011 otsusega nr 15 algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas
Kanama külas Säre (71801:003:0687) katastriüksusel. Planeeringu
koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine seltsimaja ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 10
400 m2. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
SAKU VALLAVALITSUSE 15.02.2011 korraldusega nr 136 algatati
detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Metsanurme külas
Kiisa 54 kinnistul (katastritunnus 71809:001:0450) ja lähialal. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu kaheks elamukrundiks jagamine ning ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 3050 m2. Vt
http://sise.sakuvald.ee/dp/
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Saku, Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris
http://www.sakuvald.ee/168

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

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
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!
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Riigikogu valimised 6. märtsil 2011
Riigikogu valimised Saku vallas
Riigikogu valimisteks on Saku vallas moodustatud 3
valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 1 - Saku Valla Maja 2. korruse istungite saal,
Teaduse 1, Saku alevik
Esimees: Kristi Jõeleht. Kontakt: 6712 431
Valimisjaoskond nr 2 - Saku Gümnaasium, Tallinna mnt 10, Saku alevik
Esimees: Kaarel Vilu. Kontakt: 6718 000, 6718 009
Valimisjaoskond nr 3 - Kiisa Rahvamaja, Kurtna tee 21, Kiisa alevik
Esimees: Marianne Rande. Kontakt: 6074 132

Valimisjaoskondades toimub hääletamine järgmiselt.
Eelhääletamine toimub elukohajärgses valimisjaoskonnas
ajavahemikul 28. veebruarist kuni 2. märtsini kell 12.00-20.00.
Valimisjaoskonnas nr 1 saavad
- valijad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda
ajavahemikul 28. veebruarist kuni 2. märtsini;
- hääletada valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saku valla täpsusega.
Elektrooniliselt saab hääletada 24. veebruaril kella 9.00-st kuni
2. märtsil kella 20.00-ni ööpäevaringselt.
Valimispäeval, 6. märtsil, toimub hääletamine kell 9.00 - 20.00, avatud
on kõik valimisjaoskonnad.
Kodus hääletamine toimub valimispäeval, 6. märtsil. Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletamisruumi
tulla, võib ta taotleda kodus valimist. Kodus hääletamise korraldamiseks
tuleb valijal esitada elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeval kella 16.00-ni kirjalik taotlus, mille
jaoskonnakomisjon registreerib. Kui taotlus esitatakse vallavalitsusele,
registreerib see taotluse ja edastab asjaomasele jaoskonnakomisjonile.
KARIN TENISSON-ALEV
Saku vallasekretär

Kuidas valimistel hääled jagunevad
Valimiskomisjon jagas 101 Riigikogu mandaati hääleõiguslike inimeste arvu alusel 12 valimisringkonna vahel, Harju- ja Raplamaal on
mandaate 14. Kui hääletamine on toimunud, jagatakse igas ringkonnas antud häälte arv mandaatide arvuga (Harju- ja Raplamaal 14-ga) ja
saadakse nn lihtkvoot. Kes lihtkvoodi ületab, pääseb otse Riigikokku.
Edasi loetakse üle, kui palju iga erakonna nimekirjas kandideerijad valimisringkonnas kokku hääli said. See arv jagatakse lihtkvoodiga ja nii saadakse arv, kui palju konkreetse erakonna kandidaate
ringkonnast Riigikogusse pääseb. Kui see arv on erakonnal X Harju- ja Raplamaal näiteks 5, siis pääseb Harju- ja Raplamaalt Riigikokku 5 erakonna X kandidaati. Seejuures ei ole üldse oluline, mitmes kandidaat erakonna nimekirjas oli - valituks osutuvad need, kes
said ringkonnas kõige rohkem hääli. Tingimuseks on, et kandidaadile endale antud häälte arv peab ületama 10% ringkonna lihtkvoodist. Nii et iga hääl loeb ja valituks võib osutuda ka inimene, kes erakonna nimekirjas oli viimane! Üksikkandidaat pääseb Riigikokku
vaid siis, kui talle antud häälte arv ületab lihtkvooti. Nii jagatakse
ringkondades välja suur osa Riigikogu kohtadest.
Ülejäänud kohad jagatakse üleriigiliste nimekirjade alusel, kasutatakse valemit, mis peaks kindlustama, et kokkuvõttes oleks Riigikogus erakonna kohtade % lähedane erakonnale üle riigi antud
häälte %-ga. Sel juhul pääsevad Riigikokku need, kes on oma erakonna nimekirjas eespool ja said oma ringkonnas hääli vähemalt
5% lihtkvoodist.
Vaata http://www.vvk.ee - Riigikogu valimised 2011 - KKK (korduma kippuvad küsimused) - Valimistulemuste kindlakstegemine.

Kandidaadid valimisringkonnas nr 4
Harju- ja Raplamaa
Erakond Eestimaa Rohelised
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Artur Talvik
Tanel Ots
Agni Kaldma
Ahto Oja
Maret Erm
Kalju Valdmann
Urmas Sepp
Roman Antonis
Ero Liivik
Mari-Eva Ahja
Erko Soopalu
Siiri Rebane
Katrin Mesilane
Ain Kabal
Milvi Ilves
Jaan Vaabel

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272

Mart Laar
Marko Mihkelson
Reet Roos
Lauri Vahtre
Tiit Leier
Priidu Pärna
Kaupo Rätsepp
Haldo Oravas
Andrus Saare
Art Kuum
Jan Trei
Priit Põldmäe
Henn Pärn
Elari Hiis
Vambo Kaal
Ann Räämet

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397

Urve Palo
Karel Rüütli
Liina Vahter
Tiit Tammsaar
Astrid Ojasoon
Andra Veidemann
Tõnis Blank
Rein Einasto
Priit Siitan
Meelis Karro
Mati Õunloo
Annely Ajaots
Margus Talsi
Ülo Olm
Egge Kulbok-Lattik
Alger Tammiste

Eesti Reformierakond
507
508
509
510
511

Andrus Ansip
Jüri Jaanson
Kaja Kallas
Kalle Palling
Katrin Karisma-Krumm

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522

Kalev Lillo
Jaak Salumets
Aare Heinvee
Tanel Mõistus
Andrus Umboja
Allan Kiil
Leino Mägi
Arvo Pärniste
Tarmo Vaik
Andre Sepp
Vello Jõgisoo

Eesti Keskerakond
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

Mailis Reps
Aivar Riisalu
Vladimir Velman
Värner Lootsmann
Henrik Normann
Natalia Malleus
Jüri Võigemast
Ago Kokser
Raivo Uukkivi
Peeter Rebane
Vladimir Arhipov
Urmas Arumäe
Hans Liibek
Jüri Lillsoo
Ardo Lass
Erki Savisaar

Vene Erakond Eestis
727 Andrei Širjajev

Eesti Iseseisvuspartei
744 Peeter Paemurru
745 Margus Peterson

Eestimaa Rahvaliit
773
774
775
776
777
778
779
780
781

Viljar Jaamu
Ülle Kiviste
Sergei Jürgens
Arvo Sirendi
Meelis Niin
Asko Kivinuk
Sven-Erik Veimer
Jüri Peterson
Jaan Pöör

Erakond Eesti
Kristlikud Demokraadid
848 Ülle Kalvik

Üksikkandidaadid
858
862
863
866
868
875

Priit Tammeraid
Leo Kunnas
Aare Siir
Siiri Sisask
Ege Hirv
Koit Luus

14 MANDAATI
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ÜKS
KÜSIMUS
Kas remonditööd TallinnSaku-Laagri maantee Saku
ja Tallinna vahelisel lõigul,
nn Männiku teel, jätkuvad?

Vastab Maanteeameti
põhja regiooni direktori
asetäitja AIVO SALUM:
Männiku-Saku tee remont jätkub 2011. aasta esimesel poolel.
Uus riigihange on välja kuulutatud, kuid ehitaja alles välja valimata. Millal töödega täpselt
alustatakse, ei saa veel öelda.
Ehitustööd kulgevad analoogselt eelmise aastaga - teelõiku ei suleta, aga tõenäoliselt
tõstab remont Saku-JälgimäeLaagri suuna liiklusintensiivsust. Seetõttu paigutatakse perioodiks, kui Männiku teel toimub katendi ehitus, Jälgimäe
ristmikule liiklust reguleerivad
foorid.
Kergliiklustee valmib koos
maanteega. Teekatte ehituse
tähtaeg on 15. juuli ja kogu objekti valmimise tähtaeg 15.
august 2011.

Märtsis algavad Sakus toruehituse tööd
MARKO MATSALU
AS Saku Maja

E

elmise aasta detsembris
allkirjastasid AS Saku
Maja ja Skanska EMV
esimese ehituslepingu Saku aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike ning sademevee torustike rajamiseks. See leping hõlmab töid, mis on seotud n-ö
Põhja-Saku torustike rajamisega. 9. veebruaril toimus esimene
koosolek, kus arutati tööde alustamisega seonduvaid teemasid.

Millal ja kus?
Skanska EMV esindajad informeerisid, et reaalsete kaevetöödega alustatakse märtsi
esimeses pooles. Alates märtsi
algusest hakkavad ehitajad peale ettevalmistavate tegevustega,
nagu materjalide ladustusplatside ettevalmistamine, erakordse
talve tõttu kaevikute piirkonnast
lume äravedamine ja trasside
mahamärkimine. Kui kinnistuomanikud märkavad alates
märtsist oma aia taga värvilisi
märgistusi, siis suure tõenäosu-

Teade
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2011. aastal Saku
valla territooriumil tiheasumite lähiümbruses planeeritud
harvendus- ja uuendusraiete asukohaskeemidega saab
tutvuda Saku valla kodulehel aadressil
http://www.sakuvald.ee/45059.

sega on tegemist rajatavate vee
ja kanalisatsiooni liitumispunktide asukohtadega. Ehitaja plaanib märtsis alustada töödega
esimesena Kõrre ja Heina tänaval ning Luha teel, samuti
Nurme peakraavi puhastamisega.

Mis tuleb?
Ehitaja plaanib järk-järgult suurendada töid teostavate meeskondade arvu ning suve alguseks peaks toimuma ehitus mitmel pool Sakus. Kuni külmade
lõppemiseni keskendutakse
peamiselt töödele nendes piirkondades, kus paekivi on maapinna lähedal - nii külmunud
maapinda kui paekivi murtakse
lahti piikvasaraga. Tööde lõpetamiseks on aega 1 aasta ja 3
kuud, kuid kaevetöödega loodetakse selle aasta sees valmis jõuda. Järgmise aasta algusesse jäävad peamiselt teede ja haljastuse taastamisega seotud tegevused.

Mis veel tuleb?
Kindlasti põhjustab torustike
ehitamine ümbersõite ja teede
sulgemisi, tänavatel hakkavad
liikuma suured masinad ning
töödega kaasneb müra ja tolm,
kuni taastamiseni on teede kvaliteet halvem kui seni jne. Paraku on need torustike ehitusega
kaasnevad probleemid, milleta

ei ole võimalik ehitada. Lisaks
nendele on rida ettenägematuid
asju, mida keegi ei plaani, kuid
mis võivad ikkagi juhtuda. Palume kõigilt Saku elanikelt head
tahet ja rahulikku meelt kogu
ehitustööde ajaks, sest kõige
rohkem on nende tööde vilju vaja ikkagi Saku inimestel endil.
Ja kui midagi tundub valesti olevat, siis palume meile sellest
teada anda - proovime kiiresti
lahenduse leida.

Kust saab infot?
Teostatavate tööde kohta info
saamiseks on järgmised võimalused: objektil paiknevad objektisildid koos kõigi vajalike kontaktidega, AS Saku Maja koduleht www.sakumaja.ee ning ajaleht Saku Sõnumid. Objektisiltidel olevatelt kontaktidelt saab
kindlasti kõige operatiivsemat
teavet igasugu katkestuste ja
avariide kohta. Saku Maja kodulehel on täna juba tutvumiseks väljas rajatavate torustike
plaanid. Läbi meie kodulehe
hakkab toimuma ka teavitamine, millises piikonnas toimuvad
järgmisel nädalal tööd, kus on
oodata liikluse sulgemisi ja veekatkestusi. Ka ajaleht Saku Sõnumid hakkab avaldama tänavate nimesid, kus toimuvad
järgmistel nädalatel tööd, ja kus
võib esineda muudatusi liiklemises.

Vallavolinike kokkuhoid aitab parandada Saku valla turvalisust
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefekt Elmar Vaher ja Saku vallavanem Kuno Rooba allkirjastasid 15. veebruaril koostöö kokkuleppe,
mille tulemusel Sakus ja Kiisal asuvate valvekaamerate poolt edastatavat pilti võimaldatakse jälgida Keila konstaablijaoskonnas ja Saku
konstaablipunktis. Märgates rikkumist, võtab politsei tarvitusele abinõud, näiteks saadab sündmuskohale patrulli.
Momendil töötab vallas 8 valvekaamerat, jälgimisseadmed paigaldati möödunud aasta detsembris. Eelnevalt oli kaamerate vajadust mitmel korral erinevatel kokkusaamistel arutatud. Saku Vallavolikogu
turvakomisjoni liikmed tutvusid valvekaamerate tööga Keilas ja pidasid jälgimisseadmete paigaldamist oluliseks.
Kaamera paigaldamine aitab võimalikke kuritegusid ennetada ning
vajadusel politseipatrulli tööd operatiivselt suunata. Salvestatud pildilt
saab ka juba toimunud õigusrikkumisi tuvastada. Süsteem on välja
ehitatud nii, et tulevikus on vajaduse korral võimalik täiendavaid jälgimispunkte lisada.
Valvekaamerate paigaldamine sai majanduslikult keerulisel ajal
teoks tänu vallavolikogu liikmetele, kes jätsid 2010. aastal volikogu
Kuno Rooba ja Elmar Vaheri poolt allkirjastatud kokkulepe või- liikme töö eest võimaldatava hüvitise kasutamata ja suunasid kokkuhoitud raha lisaeelarvega Saku valla turvalisuse tagamiseks.
maldab politseil jälgida valla valvekaamerate edastatud pilti.
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Karin Muru pälvis
Harjumaa
ekspertgrupi
kultuuripreemia

Töötukassa
iseteenindusportaal
hõlbustab töö
otsimist ja pakkumist

Eesti Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupp andis 2. veebruaril
Tallinna Linnateatri teatrisõprade klubis üle 2010. aasta maakonna ekspertgrupi kultuuripreemiad. 25 premeeritud harjumaalase ja kollektiivi seas oli
ka sakulane Karin Muru (pildil), kes pälvis 3000-kroonise
preemia eduka treeneritöö eest
Männiku lasketiirus ja laskespordivõistluste eeskujuliku läbiviimise eest. Preemiad andsid

1. veebruarist on avalikul kasutamisel töötukassa iseteenindusportaal aadressiga http://
iseteenindus.tootukassa.ee.
Iseteeninduskeskkonna arendaja ASi Helmes loodud portaal
muutub ajapikku töötukassa virtuaalseks bürooks, kus on võimalik kasutada mitmeid töötukassa teenuseid.
Praegu saavad kõik huvilised
otsida ja vaadata töötukassale
vahendada usaldatud avalikke
tööpakkumisi. ID-kaardi või
mobiil-ID-ga sisse loginud kasutajad saavad luua oma CV
(elulookirjelduse), kandideerida tööpakkumistele, hallata enda töösoove, vaadata töötukassale esitatud avaldusi ja nende
kohta tehtud otsuseid ning teavitada töötukassat oma andmete
muutumisest või töö leidmisest.
ID-kaardi või mobiil-ID-ga
sisse loginud tööandjad saavad
lisada ja hallata oma ettevõtte
tööpakkumisi, otsida sobivaid
kandidaate iseteeninduskeskkonna kasutajate hulgast, hallata kandideerinud tööotsijate infot. Lisaks on võimalik taotleda
koondamishüvitist.
Edaspidi saavad tööotsijad
võimaluse broneerida vastuvõtuaega töötukassa nõustaja juurde, samuti esitada avaldusi (töötutoetus, töötuskindlustus, ettevõtluse alustamise toetus). Tööandjatele lisandub võimalus
hallata töötukassaga sõlmitud
lepinguid ja edastada nende täitmisega seotud informatsiooni
(tööpraktika, palgatoetus jne).
Uus iseteeninduskeskkond on
loodud võimalikult kasutajasõbralikuna. Selleks kaasati
arendusprotsessi reaalsed tööotsijad ja tööpakkujad, kes andsid
arendajatele väärtuslikke näpunäiteid toimiva infokeskkonna
loomiseks. Kõik iseteenindusportaali puudutavad ettepanekud ja head ideed on oodatud
aadressile itp@tootukassa.ee .

Nicole Knut helistab Tiina Laube (vasakul) ja Annely-Thea Häggblomi (paremal) juhendamisel hädaabinumbril 112. Foto: Marika Korjus

Priitahtlikud pritsimehed
rääkisid koolieelikutele
hädaabinumbrist 112
üle Eesti Kultuurkapitali direktor Raul Altmäe ja Harju maavanem Ülle Rajasalu. Kokku
jagati premeeritavate vahel tänavu 91 000 krooni (5833 eurot).
Maakondlik ekspertgrupp on
igas maakonnas tegutsev Kultuurkapitali struktuuriüksus,
kelle ülesanne on Kultuurikapitali nõukogu poolt maakonna
kultuurivaldkonnale eraldatud
raha jaotamine esitatud taotluste alusel ja omal algatusel. Harjumaa ekspertgrupp toetab abiraha, stipendiumi või preemiatega maakondlikke rahvakultuuri-, spordi- ja noorsootööprojekte, maakonna kultuurilugu kajastavate uuringute, ülevaadete, ajalooliste väljaannete
jmt kirjastamist, maakonnas tegutsevaid mitmesuguste kunstiliikide harrastajaid või harrastajate gruppe ning väljapaistvaid kultuuri-, noorsoo- ja sporditegelasi. Ekspertgrupi tööd juhib esimees Rein Suppi.

Möödunud aasta 9. novembril
loodi MTÜ Saku Priitahtlikud
Pritsimehed, ühing seadis muu
hulgas eesmärgiks ka päästealase ennetustöö ja teabepäevade
läbiviimise.
Seoses 11. Veebruaril toimunud üle-euroopalise hädaabinumbri 112 päevaga külastasid
priitahtlike pritsimeeste ühingu
liikmed Tiina Laube, AnnelyThea Häggblom ja Vladimir
Teder Terakese, Päikesekillu ja
Kurtna lasteaedu ning loovuskeskust Saloke. Kohtuti koolieelikutega, kellega koos arutati,
miks õnnetused juhtuvad, kuidas
neid ära hoida ja kellelt vajadusel abi paluda. Üheskoos korrati
üle hädaabinumbrile helistamine, abi kutsumine ja tee juhatamine. Et kõik hästi meelde jääks,
mängiti helistamine ka koos läbi.
Tiina Laube sõnul olid lapsed
hädaabinumbri vajalikkusest juba teadlikud, samuti teadsid nad,

et kindlasti ei tohi Häirekeskusesse lihtsalt nalja pärast helistada, kuna nii võib mõni tõeline
hättasattunu abita jääda. Oli tunda, et lasteaedades oli pisikestele
kasvandikele päästjate vajalikkusest, õnnetusjuhtumitest ja abi
kutsumisest juba räägitud.
Lapsed võtsid päästjaid hästi
vastu, koos mängiti selgitavaid
mänge ja moodustati suur inimestest koosnev hädaabinumber. Lõpuks jaotati lastele temaatilisi õhupalle ja kleebiseid,
et koduski oma lähedastega vajalik telefoninumber üle korrata.
Ühingu liikmeid rõõmustas,
et lapsed olid neid külla oodanud - õues seisid lumest meisterdatud politsei- ja päästeautod
ja politseikoer. Ning Päikesekillu lapsed kinkisid priitahtlikele
pritsimeestele joonistuste mapi,
kus oli kujutatud nii päästetöötajaid kui kiirabi- politsei- ja
tuletõrjeautosid.

Vt lisaks http://www.rescue.ee/hairekeskus/euroopa-112-paev

SAKU VALLAVALITSUS võtab teenistusse

KESKKONNAKAITSE INSPEKTORI
Peamised tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla veebilehelt
aadressiga www.sakuvald.ee
CV palume esitada 1. märtsiks 2011 Saku Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Teaduse 1,
Saku 75501, Harjumaa või e-posti aadressil saku@sakuvald.ee
Lisainfo telefonilt 6712 422

ERKO VANATALU
Eesti Töötukassa avalike suhete
juht

http://iseteenindus.tootukassa.ee
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Sõbralik koostööpäev Kurtna Koolis
TOIMETAJA
VEERG

Tark inimene teab
Meie hulgas on mitmeid tarku
inimesi. Paljud teavad, kuidas
peaks lapsi kasvatama. Mitte
oma poegi-tütreid, vaid võõraid neid, keda vanemad liiga lahkelt
või, vastupidi, rangelt kohtlevad.
On neid, kes hästi teavad, kuidas näiteks pedagoog peab õpetama, arst tohterdama või sohver sõitma. Ja kuidas kohe kuidagi ei tohi. Loomulikult jagavad nad oma teadmisi ka teiste
ilmakodanikega, kritiseerides
möödalaskmisi.
Kuid on veelgi targemaid, kes
teavad ka seda, kuidas teised
inimesed tööd teevad ehk kui
palju teevad (enamasti vähe) ja
mis nende tööülesanded konkreetselt on. Kust nad teavad iga
eriala spetsiifikat? Raske öelda.
Aga teavad. Paremini, kui ametimehed ise. Ja valgustavad lahkelt ka neid, kes parema meelega jääks õndsasse teadmatusse.
Veelgi targemad on kursis ka
sellega, palju naaber või mõni
muu kaaskodanik palka saab
(liiga suure summa), palju talle
möödunud kuul preemiat maksti (täiesti ebaõiglaselt) ja palju ta
sellest ära kulutas (rumalalt
muidugi). Nad teavad, mida ja
kui palju naaber sööb ja joob,
kas ta maksis oma taldrikutäie
ise kinni või tegi seda keegi teine. Ja kui, siis miks. Nad teavad,
kes kelle sõber on, ja kas see on
aus suhe (enamasti mitte). Nad
teavad, mida kaaslane mõtleb,
kes või mis talle meeldib (kui
halb maitse!), kes või mis külmaks jätab või vastumeelsust tekitab. Loomulikult teavad nad
täpselt, kuidas keegi peaks mingis olukorras käituma, riietuma,
välja nägema.
Kui on mingi üldine jututeema
või vaidlusküsimus, on targal inimesel alati õigus - ta ju teab paremini. Vastuvaidleja seisukoht on
ilmselgelt naeruväärne.
Kust küll targad inimesed
oma teadmised saavad? Kuidas
küll hoiduda, et ise nii targaks ei
saaks?
INNA MIKLI

KAIRI KOOLME
2. klassi õpetaja
5. veebruaril toimus Kurtna
Koolis üks üsna omapärane koolipäev - sõbralik koostööpäev.
Õpilased olid juba ette elevil,
sest kooliasju ega -kotti ei olnud
üldse tarvis kaasa võtta. Ometi
pidi toimuma õppetöö. Huvitav,
mida niiviisi õppida saab…
Hommikul koguneti võimlasse, kus jaotati õpilased rühmadesse. Tekkis üheksa 10-12 liikmega gruppi, milles igast klassist 1-2 õpilast. Seega tuli päeva
jooksul koostööd teha erinevas
vanuses koolikaaslastega, kes
juhuslikult gruppi sattunud. Igal Koostööpäeval õpiti erinevas vanuses koolikaaslasi tundma ja
rühmal oli kapten - kõige vanem nendega suhtlema. Foto: Eva Pukk
ehk 9. klassi õpilane.
Sissejuhatavas kõnes rääkis moodustada sõnadest püramiid.
koostööpäeva õnnestumist 5
Kui 10 punkti läbitud, saadi palli süsteemis. Eelnevalt pidi
direktor Ruth Opmann, et tegemist on sõbraliku koostöö- taas võimlas kokku, et tagasisi- aga ära kuulama kõikide rühma
päevaga ning et toimuma hak- det kuulata. Õpetajad rääkisid, liikmete põhjendatud arvamukab meeskondlik fotojaht, mille et tugeva juhiga rühmadel läks sed, alles seejärel tuli leida sokäigus tuleb igal grupil läbida mõne ülesande puhul paremini, biv hinne. Hindeid oli 3st 5ni ja
10 erinevat õpikoda, lahendades kuid mõnel juhul oli takistuseks põhjendused vägagi asjalikud.
see, et ei tahetud väiksemaid Lapsed olid üldse sel päeval
seal olevad ülesanded.
Eelülesandeks oli rühmale ni- kuulata, kuigi neil oli õigus. keskmisest asjalikumad.
me mõtlemine. Seejärel pidi iga Õpetajatel oli väga huvitav
Ehkki kogu töise koostööpäemeeskond arutama läbi ja pane- kõrvalt jälgida, kui erinevalt va jooksul sai pidevalt palju nalma kirja kolm reeglit, mida nad rühmad ülesannete lahendami- ja, oli päeva lõpus veelgi lõbupeavad oluliseks järgida - et sele lähenesid ja kui erinev oli sam: vaadati fotosid ja lauluvigrupp ei laguneks ja koostöö grupisisene suhtlemine ja toimi- deoid, mis õpikodades pildistasaaks üldse sujuda. Laste mõel- mine. Mõnes rühmas võttis kap- tud-filmitud. Nii nägid kõik ka
dud reeglite hulgas olid näiteks tenilt otsustamise ja juhtimise teiste gruppide lahenduskäike ja
hoiame kokku, oleme sõbrali- üle hoopis noorem kaaslane, kel vahel tõdesid, et - jaa, nii oleks
kud, räägime ükshaaval, teeme oli juhiomadusi ilmselt rohkem. ju ka saanud.
Lõpuks hindas iga rühm
koostööd, ei karju, ei ropenda, ei
Pärast kirjaliku tagasisideletülitse.
he täitmist sai iga õpilane üllaKui reeglid paigas, sai iga
tuspreemia ehk šokolaadi.
Õpilaste arvamusi Koostööpäeval ei olnud ühte
rühm enda kätte ühe koolimajas
tehtud foto. Kõigepealt tuli pilti
võitjat - kõik olid võrdselt eduhoolega uurides nuputada, mis Ma olen õnnelik, et tulin. Ja see
kad, sest kõik õppisid midagi.
oli seda väärt!
paigaga on tegu, et saaks sinna
Lausa silmnähtav oli, kuidas
Õppisin
inimesi paremini tundülesannet lahendama minna.
arenes koostööoskus, erinevas
ma. Suur aitäh meeskonnale!
Mõnda kohta otsiti päris kaua.
vanuses koolikaaslastega läbiTahaks
veel selliseid päevi!
Iga lahendatud ülesande järel
saamise oskus, suhtlemisoskus,
sai grupp uue pildi uue kohaga. Tore oli ka teistega suhelda,
teineteise ära kuulamise ja üksLahendatud ülesande juures tegi mitte ainult oma klassiteisega arvestamise oskus,
kapten oma rühmast foto, et kin- kaaslastega!
üheksandikel grupi juhtimise
nitada õpikoja läbimist ja üles- Täna oli väga huvitav päev!
oskus. Ning tekkis või tugevnes
Oli tore, teeks veel!
ande edukat sooritamist.
kokkuhoidmise tunne. Kogu
Ülesanded olid väga erinevad Oli täitsa vägev päev!
päeva jooksul oli maja vaikne ja
ning nõudsid üksteisega arvesta- Arvasin, et ei tule huvitav päev,
töine, ühest punktist teise liikumist, nutikust, koostööd, grupi- tegelikult oli tore!
vad grupid olid kõik elevil,
juhilt aga ka kindlat juhtimist. See oli väga tore mäng ja
rõõmsad ja kokkuhoidvad,
Näiteks tuli teha oma rühmast tahaks korrata!
enamjaolt suudeti kinni pidada
foto nii, et kellegi jalad maad ei Oli lahe ja väsitav päev,
ka algul kehtestatud reeglitest.
puudutaks. Või teha inimpüra- järgmine kord ärge hakake
Lastelt saadud tagasiside näimiid, lüüa võistkondlikult nael peale nii vara!
tas, et keegi ei kahetsenud laupaku sisse, laulda ühiselt üks laul, Aitäh ilusa päeva eest!
päevasel päeval kooli tulekut.
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Iseseisvuspäevaks
Kui meie isade poolt vabaks võideldud Eestimaale saabusid rasked ajad, Vabadussõjas piiri taha aetud suurriigist vaenlane
haaras tugevama õigusega võimu ja murdis vabaduse, tundsime, et meil tuleb hakata sõdureiks: olime ju noored ja armastasime oma kodumaad, tahtsime
võidelda nagu meie isad Vabadussõjas. Pidasime lootusetut
sõda ja kaotasime selle koos
unistusega olla vabad inimesed
vabal maal. Meie rahvuslikku
mõistust ja kogutud vara rüvetasid ja riisusid pika aja vältel
vihatud okupandid. Kui igasugune lootus oli kadunud, juhtus
ime - meil õnnestus punakaru
haardest välja libiseda. Täna on
meil taas oma maa ja me võime
oma elu seada nii, nagu ise tahame. Kuid kui mõelda kannatustele, mida eesti rahvas on iseseisvuse saavutamise teel läbi
elanud, tulevad meelde Hendrik
Visnapuu luuleread:
„Kui surmasüü olla on väike,
patt armasta oma maad,
siis kustugu jumala päike,
taeva tähtede müriaad!”
Pidi olema tõesti suur süü,
mille eest nii ränka lõivu maks-

ma pidime. Millal ometi jõudsime suuri kuritegusid korda saata? Ajalool oli meie karistamisega nii kiire, et ei lasknud põlvpükstest korralikult väljagi kasvada, enamast rääkimata. Isamaad ja vabadust armastava inimese jaoks oli olemasolu juba
küllaldane põhjus, tutvumaks
sunnitööga Siberis, kus inimvaenulikkus oli elunorm. Nii
kohtles meid barbaarne ida,
mugavalt haigutades sallis seda
kultuurne lääs. Karm saatus
murdis nii mõnegi, kuid keda
murda ei suudetud, karastus:
mida valusam puhastustuli, seda helkivam teras, mida karjuvam ülekohus, seda tugevam
trots!
Lõpuks taastatud vabaduse
ajal on sündinud terve uus põlvkond, rasketel aegadel saadud
haavad on paranenud. Tarmuka
töö ja loova mõtlemisega oleme
saavutanud uue elutaseme.
Kuidas on muutunud meie
kodukoht Saku? Väikesest igavast maa-asulast on viimaste
aastatega kasvanud silmapaistev alevik. Sakku sisenemisel
rõõmustab suvel puhtus ja maitsekas haljastus: ilmekad lille-

puhmad, pöetud teeperved ja
muruplatsid. Aegade jooksul
laokile jäänud mõisapark paistab silma hoolitsetud muru ja
tervete tugevate puudega. Siis
veel tiik ujuvate saarte ja sulistavate partidega, hoolitsetud
teed ja rajad puhkamiseks sobivate pinkidega. See aga on
vaid väline külg. Tundmatuseni
on muutunud elukvaliteet - Saku vallavalitsus on suutnud kogu aleviku elanikele koduseks
muuta, tasemel teenindusvõrgu
luua ja kodanikualgatuseks mitmekülgseid võimalusi pakkuda.
Võimalusi huvialadega tegelemiseks on nii noortel kui vanadel. Kodutunde tekkimine on
meie valla juhtide ja elanike
ühistöö tulemus. Ei tohi unustada, et just kodutundest võrsub
isamaa-armastus, see omakorda
loob eeldused, et noored kasvavad kodumaa ja vabaduse kaitse
vaimus.
Kõik, mis meil täna on, on rajatud isade poolt Vabadussõjas
ehitatud alusmüürile. Olgu isade mälestus meile püha! Head
iseseisvuspäeva!
Saku vabadusvõitlejate nimel
ARVI AASMA

Vene keele nädal Saku Gümnaasiumis
GERT-KRISTJA RUNGI
Jaanuari lõpus toimus Saku
Gümnaasiumis traditsiooniks
saanud vene keele nädal. Tänavu
oli see pühendatud vene moodsa
kirjanduse rajajale Aleksandr
Sergejevitš Puškinile.
Suurt huvi pakkus kõigile
fuajees stendidel rikkalik pildimaterjal, kus võis näha palju
tekste ja kirjutisi poeedi erakordselt huvitavast elust. 12.
klassid andsid välja Puškini-teemalise seinalehe. Lisaks toimusid luuletuste lugemise konkurss ja viktoriin. 6. ja 7. klassid
vaatasid Puškini muinasjuttude
põhjal tehtud filme ja joonistasid pilte. Gümnaasiumiõpilastel
valmisid luuletajast referaadid.
Kõikides klassides tutvustati
suure poeedi loomingut. Tegeleti ka teoste lugemise ja tõlkimisega - teatavasti on Puškinit

Stendid koolimaja fuajees jutustasid poeedi põnevatest elusündmustest. Foto: Gert-Kristjan Rungi

tema hea kujundikeele tõttu väga raske tõlkida. Raamatukogus
oli näitus, kus olid väljas luuletaja teosed nii eesti kui ka vene
keeles.

Nädal möödus kiirelt ja töiselt. Nii õpilased kui õpetajad
said legendaarsest Aleksandr
Sergejevitš Puškinist teada palju uut ja huvitavat.

Huvikeskuse
sai kümneaastaseks
10 aastat tagasi, 8. veebruaril
2001, otsustas Saku vallavolikogu luua uue asutuse - Saku
Huvikeskuse. Algusest peale
Saku Valla Majas või instituudihoones, nagu tookord nimetati,
asunud huvikeskus oli mõeldud
kultuuri- ja seltsielu edendamise, vaba aja veetmise ja kooskäimise kohaks nii noortele kui
täiskasvanutele. Esialgu asus
tööle üks inimene - Aivi Lintnermann. Kuid juba sama aasta
suvel võeti ametisse ka noorsootöötaja.
10 aasta jooksul on huvikeskus pidevalt kasvanud, täna
koondab asutus kõikvõimalikke
ringe ja kultuurikollektiive,
pakub enesetäiendamisvõimalusi, s.t erinevaid koolitusi-kursusi. Huvikeskuse töötajad korraldavad valla suurüritusi ning
kultuuri- ja vaba aja üritusi nii
lastele, täiskasvanutele kui eakatele. Tänaseks on esialgu huvikeskuse alla koondunud noorsootöö tarvis loodud juba uus
asutus - 1. märtsist 2011 hakkab
tööle Saku Valla Noortekeskus.
12. veebruaril peeti Saku Valla Majas huvikeskuse sünnipäevapidu. Kell kolm pärastlõunal
toimus kolmanda korruse saalis
pidulik vastuvõtt, kuhu olid kutsutud endised ja praegused töötajad, vallajuhid, koostööpartnerid. Ühiselt meenutati, mis 10
aasta jooksul toimunud.
Õhtu jätkus kell 5 kontserdiga
teise korruse suures saalis. Esinesid huvikeskuse oma ringid,
kuid samuti tõid tervitusi nii laulude, tantsude kui pillimängu
näol koostööpartnerid. Õnnitlesid-tervitasid endised töötajad,
ringijuhid, valla hallatavate asutuste esindajad, huvikeskuse katuse all tegutsevate ühenduste
liikmed, koostööpartnerid, head
sõbrad. Vallajuhtide nimel ütles
ilusaid sõnu volikogu esimees
Marianne Rande, kes tänas tehtu eest, soovis jõudu ja edu edaspidiseks ning rõhutas, kuivõrd
oluline kultuur meile kõigile on.
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Noored osalesid õpilasfirmade laadal

 Huvikeskusega seotud inimesi kogunes Saku
Valla Majja sünnipäevapeole
palju.
“Nooremale
õele” ehk Saku
Huvikeskusele
Liina Hendriksoni isikus (paremal) soovivad
õnne “vanema
õe” ehk Kiisa
Rahvamaja
esindajad
Marianne Rande
(vasakul) ja
Marianne Õun.
Fotod:

Puidupoisid Karl Ferdinand Mahl, Siim-Johan Ottep, Oskar Künnapuu
ja Kennet Vuks oma kvaliteetse toodanguga. Foto:

Tänati valla kultuuri-,
spordi-, noorsoo- ja
sotsiaaltöö tegijaid
“Teie tööst sõltub vallaelanike
rahulolu,“ ütles vallavanem Kuno Rooba oma tervituskõnes
hallatavate asutuste juhtidele ja
töötajatele, kes tunnustuseks ja
tänuks tehtud töö eest olid sõbrapäeval kutsutud Saku mõisa saali pidulikule vastuvõtule. Kaheksale tublile ja oma tööd südamega tegevale inimesele andsid
vallavanem ning haridus- ja kultuuriteenistuse juht Tiina Roosimägi koos lillekimbuga üle kinkekaardi. Tunnustuse pälvisid
Kiisa rahvamaja ringijuht Anne
Joost ja kultuuritöötaja Marianne Õun, päevakeskuse sotsi-

Vastuvõtule
mõisa saali
olid kogunenud valla raamatukogude,
Saku huvi-,
noorte-, spordi- ja päevakeskuse ning
Kiisa rahvamaja töötajad

aaltööspetsialist Vaike Pähn, Foto:
raamatukoguhoidja Anne Emmus, rahvatantsujuht Eve Lutter, spordikeskuse administraator Mare Linnas, huvikeskuse
kunstiringi juhendaja Maie Le-

Halis Kiisa loodusfotod vallaraamatukogus

Sportlik õnnitlus Päikesekillu võimlejatelt.

 Sünnipäevapeo lõpetas kella
seitsmest alanud peoõhtu - publikul oli võimalik nii mitmeid
kollektiive vaadata-kuulata kui
ka ise minikursustel erinevaid

tantsustiile õppida.
10 aastat on ühe asutuse jaoks
väike iga. Ometi on selle ajaga
toimunud suur areng. Kuhu ja
kuidas edasi? Aeg näitab!

Vallaraamatukogu seminariruumi ilmestavad 18 kaunist looduspilti. 1. veebruaril oma fotonäituse “Maailm ja mõnda”
avanud Halis Kiisa toob vaataja ette lähivõtted hurmavatest
detailidest looduses ning paeluvad maastikuvaated uskumatute värvimängude ja varjunditega. Fotosilma ette on jäänud
müstilised paigad, suvised aasad, käre talv. Võluva pinge
toob piltidesse nihutatud paigutus või ootamatu võttenurk.
Põhikoolipäevil pildistamisega alustanud Halis Kiisa (pildil)
sõnul on ta huvi fotograafia vastu koos tänapäevase peegelkaamera saamisega aina süvenenud. Pildistamist põhiliselt
omal käel ja sõprade abil õppinud autor on saavutanud kõrge
taseme. Halis Kiisa on edukalt osalenud veebikeskkonna loodusfotokonkurssidel. „Maailm ja mõnda” pildid on sündinud suvest 2008 kuni suveni 2010 Eestis, Portugalis, Itaalias
ja Austrias. Nauditav näitus jääb Sakku märtsi lõpuni.

Foto:
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Laupäeval, 12. veebruaril, toimus Tallinnas Kristiine Keskuses traditsiooniline, järjekorras
juba 15. õpilasfirmade laat.
Korraldas SA Junior Achievement Eesti.
Saku koolis tegutsevad gümnasistide õpilasfirmad juba mitmendat aastat, noori juhendab
õpetaja Talvi Järv. Laat annab
noortel suurepärase võimaluse
oma müügioskusi proovida õpilasfirmad tegutsevad vaid
aasta ja seetõttu tuleb iga võimalus ära kasutada.
Kristiine laadast osa võtnud
95 õpilasfirma seas oli 4 Saku
noorte ettevõtet: Käsitehtud
(Evely Auger, Julia Gaptsukova, Priit Kasemaa, Andra
Kivimäe, Kristen Tobias)
müüs mündikotte, vilditud suveniire ja seepe, Puidupoisid
(Oskar Künnapuu, Karl Fer-

18. veebruar 2011

dinand Mahl, Siim-Johan Ottep, Kennet Vuks) puidust
pliiatsialuseid, Silmailu (Rebecca Rebane, Margret-Erika
Triik, Nora Ustav) ehteid ja
Sotik (Eva Maria Kõrvas,
Kristina Tomingas, Riin Uusna, Marie Valgma) maalitud
botikuid. Kõikide ettevõtete
esindajatel õnnestus oma kaupa
müüa. Erilise tunnustuse osaliseks said aga puidupoisid: nende toodang tunnistati laadal kõige kvaliteetsemaks.
Päevajuhtidena tegutsesid
möödunud aastal üht Eesti edukamat õpilasfirmat Pikkasso vedanud tänased Saku abituriendid
Gert-Kristjan Rungi ja Sander
Rebane - nad intervjueerisid
osalejaid ja tutvustasid tooteid.
Eelnevalt rääkisid Saku noormehed õpilasfirmade laadast ka
„Terevisiooni” saates.

Kaupo Sasmin (ülal vasakult kolmas) Keenia gümnasistidega
 Kuivaperioodil
kitsaks
jäänud
jõesängis
varitsesid
saaki krokodillid

Kauplemine Aafrika
kombel

Fotod:
erakogu

pik ja portselanimaalijate juhendaja Merike Toome.
Tervituskontserdil astusid
üles lauljad Marit Kiiker ja
Helena Anni G. Otsa nimelisest
Tallinna muusikakoolist ning

- palju lihtsat ilu

mustlastantsutrupp Al Sol.
Kui haridustöötajaid tänatakse traditsiooniliselt õpetajatepäeval, siis sõbrapäeva vastuvõtt
on edaspidi kõigi teiste vallaasutuste töö tunnustamiseks.

Kaupo Sasmin Keenias
treeninglaagris
INNA MIKLI
Sakus elav 24aastane pikamaajooksja Kaupo Sasmin on varem silma paistnud 5000 ja
10000 meetri distantsidel ning
poolmaratonis, sügisel osales ta
esimest korda maratonil ja sai
kohe Eesti sportlaste hulgas teise
koha. Noormees on treeninud
siiani peamiselt kodumaal, nüüd
otsustas ta esimest korda mägedesse sõita. Eesti 1500 meetri
rekordiomanik Tiidrek Nurme

on mitmel korral harjutanud
Keenias. Möödunud aasta lõpul
läks kogenud „aafriklasega“ kaasa grupp sportlasi, ka Kaupo Sasmin.
Eestlased, 9 meest ja 2 naist,
elasid 2300 meetri kõrgusel
keskmäestikus Iteni külas, kus
sooja oli jaanuaris päevasel ajal
25 kraadi. See 5000 elanikuga
põlluharijate asula on treeningpaigaks ka mitme teise Euroopa
riigi sportlastele, samas harjutasid ka Keenia tippjooksjad. 
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ALGUS PÖÖRDEL
Eestlased elasid mugavas külalistemajas, kus igaühel oma
tuba ja head pesemisvõimalused.
Ning mis kõige olulisem - kõikjal ümberringi sai joosta. Itenis
on maastik künklik, tõusud ja
langused suured. Tasase maaga
harjunud sportlase jalgadele andis see suure koormuse, oli esialgu harjumatu. Ja harjumatu oli
Kaupo Sasmini jaoks muidugi
ka hõre mäestikuõhk: esimesel
nädalal tuli mõnikord tõusudel
õhupuuduse tõttu seisma jääda,
teisel nädalal juba harjus. Päevas
jooksis Kaupo Sasmin keskmiselt 25 kilomeetrit: hommikupoolikuti harjutas üksi, õhtuti
tehti kogu grupiga lõdvestust
ehk joosti üheskoor veel üks tiir.
Treenida sai kõikjal - kruusastel
külateedel ja metsaradadel.
Külalistemajas pakuti kolm
korda päevas süüa. Keenia toidud on pisut teistsugused kui
Euroopas - väga sageli anti
sportlastele ube ja maisi. Ka riis
kuulus tihti toidusedelisse. Ja
kindlasti ugali, maisijahust ja
veest küpsetatud saialaadne,
suhteliselt maitsetu kuid toitev
rahvusroog. Pakuti ka veise-,
lamba-, kitse või kanaliha, mõnikord kala. Salat valmistati kohalikest kapsataolistest viljadest, oli ka tomateid ja porgandeid. Ja puuvilju. Külalistemaja
toidust eestlastele piisas, lisaks
osteti banaane ja mangosid.
Iten on põlluharijate küla:
igal perel on maalapp. Kasvatatakse veiseid, kitsi ja lambaid,
põllukultuuridest peamiselt
maisi. Samas on ka mangoistandusi. Pered on suured, lapsi palju. Töötegijateks on enamasti
naised-lapsed. Kuigi suur osa
eluks vajalikku kasvatakse ise,
on ka poodides kaubavalik rikkalik. Külas on internet, mobiililevi, elekter. Tõsi, elekter kipub sageli kaduma. Inimesed on
Itenis sõbralikud, tahavad võõrastega suhelda. Võimalusel pakuvad midagi müüa, kuid väga
pealetükkivad pole. Kohalikud
räägivad suahiili ja inglise keelt.
Enamik elanikke on vaesed.
Jõukamaks teeb haridus - õpetajad on näiteks väga hästi tasustatud. Kuid koolis käimine on
kallis. Kaupol õnnestus külastada ka Itenis asuvat Saint Patricku gümnaasiumi. Eesti mõistes
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KAUPO SASMIN
24aastane
Treenerid:
Ahto Tatter ja
Toomas Tarm
Klubi: SK Sportkeskus.ee
kehvalt möbleeritud klassitubades kogusid tarkust erinevas vanuses õpilased, kõik meessoost.
Ja kõik kenasti koolivormis.
Paljudele keenialastest jääb
kooliharidus, mis vaid tasuline,
siiski kättesaamatuks.
Külas oli väga palju prügi.
Olid, tõsi küll, ka prügikastid,
kuid need olid enamasti täis.
Rämpsust lahti saamiseks kasutati omapärast viisi - kast keerati
ümber ja prügi pandi põlema.
Eestlastele seostub Keenia
enamasti eksootiliste turismireiside ja safaritega Aafrika
metsades. Tegelikult korraldatakse niisuguseid retki enamasti
rahvusparkidesse, kus tõepoolest lõvisid kohata võib. Külades aga metsloomi pole. Paar
korda käis Kaupo Sasmin ka all
orus, kus temperatuur 40 plusskraadini küündis. Tee ääres nägi
ta ahve puu otsas ning orus, kuivaperioodil kitsaks jäänud jõe
kaldal, pesitsesid krokodillid.
Vaatamata eksootiliste loomade
puudusele oli ka Iteni ümbruse
loodus imetlemist väärt: ilus
künklik maastik, mäenukid ja
sügavad orud. Ja mägedel metsas suured puud. Alusmetsa Iteni ümbruses polnud - kõik oksad-raod korjatakse tule tegemiseks. Nii jätsid võimsad puutüved eriti uhke mulje.
Kaupo Sasmin sõitis Keeniasse 27. detsembril, koju jõudis ta 1. veebruaril. Keenias oli
Saku noormees pea viis nädalat.
Tagantjärele leiab ta, et koht on
treenimiseks ideaalne: sobiv
maastik, kuiv parajalt soe kliima, mäestikuõhk. Kuigi sõiduja elamise kulud tuli sportlasel
endal tasuda ja treeninglaager
läks üsna kalliks, tahaks ta tulevikus tagasi minna.
Kuidas mäestikulaager Kaupo Sasmini sportlikele võimetele mõjus, näitab tulevik. Eelseisvatest jõukatsumistest on
üks tähtsamaid 10. aprillil toimuv Rotterdami maraton.

Sõbrapäeva kingitused
varjupaiga loomadele
SANDRA JÄRV
9.b klassi klassivanem
Sõbrapäev on aeg, mil meile
meenuvad vanad ja uued sõbrad. Soovime, et neil oleks nii
hea kui võimalik, et nad ei peaks
hetkekski tundma end üksikuna
ja teaksid, et me neil olemas oleme. Inimeste parimate sõprade
hulka on alati kuulunud truud
loomad. Varjupaigad on aga täis
loomi, kellel ei ole armastavat
perekonda ega sooja kodu, kus
rõõmsalt nurru lüüa või peremehe juures saba liputada. Sellele
mõeldes tekkis mul idee teha
sõbrapäeval kingitus Tallinna
Loomade Hoiupaiga asukatele.
Hoiupaigas on hetkel väga
raske olukord. Loomadele on
toitu vaid paariks nädalaks, varem olid varud olemas vähemalt
mitmeks kuuks. Otsustasin sellest koolis rääkida ning sain väga positiivse vastukaja - kõik
klassikaaslased olid rõõmsalt
nõus hoiupaika toetama. Arendasime projekti edasi ja saime
endale sponsori, kes oli samuti

ideest vaimustatud. Hea meel on
tõdeda, et ka lapsevanemate arvates oli tegemist väga vahva
mõttega. Leidus neidki, kes meie
sõbrapäeva projekti kokkulepitud viiest eurost suurema rahasummaga toetasid. Nii meie, Saku Gümnaasiumi 9.b klassi õpilased, mõtte hoiupaika toetada
teoks tegimegi. Toidu toimetasime kohale vahetult pärast sõbrapäeva, 16. veebruaril. Hoiupaiga
loomad olid väga rõõmsad: karvaste sõprade sabaliputused ja
nende poolt väljendatud poolehoid olid pingutamist igati väärt.
Loodan, et hoiupaiga asukate
toetamisest kujuneb välja meie
klassi iga-aastane traditsioon: nii
saame ühiselt loomadele rõõmu
valmistada.
Tahaksin tänada kõiki, kes
oma abikäe ulatasid. Kõige suurem tänu hulgilaole Imex Trading Group, kes toetas meie ettevõtmist 150 euroga ja hoolitses kvaliteetse toidu eest. Samuti tahaksin välja tuua osaühingu
Externio, Toomas Pärteli ja
Ando Halliko.
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Saku muusikud klaveriansamblite
festivalil „Allegro“
EUGENIJA KIRSS
Saku Muusikakooli
klaveriõpetaja
5. veebruaril toimus Lasnamäe
Muusikakoolis XIII klaveriansamblite festival „Allegro“.
Alates 1999. aastast toimus üritus Kohilas, kuid 2010. aastal
esinesime Tohisoo mõisahoones viimast korda - Kohila koolituskeskus ja muusikakool loobusid organiseerimisest. Tore, et
Lasnamäe kool võttis festivali
läbiviimise kohustuse endale. Ja
peab tõdema - sai suurepäraselt
hakkama!
Mina oma õpilastega osalesin Festivali viimase esinejana musitseerisid Saku neiud Meeta
juba 8. korda, oleme festivali Morozov (vasakult), Anne-Teele Orav ja Triin Siim.
„omaks võtnud”. Üritus on huvitav selle poolest, et esinevad
õpilaste, õpetajate ja õpilasteõpetajate ansamblid. I festivalil
astus üles 32 õpilast ja 10 õpetajat Kohila Muusikakoolist.
Iga aastaga osavõtjate arv kasvas. Kes ükskord tuli, oli võlutud imekaunist mängust, sai
uusi sõpru ja esinemiskogemusi. Ning tahtis tulla uuesti.
Saku Muusikakool osales festivalil esimest korda 2003. aastal õpetajate ansambliga:
mängisime koos Tiiu Treufeldiga Solovjovi pala “Vikerkaar
linna kohal”. Saime kasulikke
Lasnamäel mängis mitu õdede duot, pildile jäid Siret (vasakul) ja
nõuandeid ja toetust G. Otsa
Triin Siim. Fotod: Mehis Siim
muusikakooli õppejõult Mare
Otsalt. Sellest sai kõik alguse. üle Eesti päris palju, pidime tõ- midega: Kristina Maria ja
Astusime mõlemad klaverian- siselt harjutama, selleks aega Meeta Morozov mängisid Uno
sambliseltsi Allegro liikmeks. leidma.
Antoni lugu „Mustlasneiu Eve”,
Hakkas tõsine töö: esinesime
Aastal 2004 käisin festivalil Siret ja Triin Siim - Ede Polseltsi korraldatud kontsertidel juba oma õpilastega ja sellest diini pala „Kloun”, Mirjam
ajast alates pole ühtegi korda Oravaga mängisin ise Jon Rayvahele jätnud. Saku Muusika- bouldi loo „Astun eemale”. FesKUHU
kooli õpilased on olnud tublid tivali lõpunumbrina astus üles
mängijad ja saanud kiita. See Saku trio: Meeta Morozov, Triin
MINNA
annab hoogu tõsiselt harjutada. Siim ja Anna Teele Orav, trumFestivalidel on ikka olnud žürii, midel saatis Robert Voogma.
NÄITUSED
Kauneid tänusõnad ütles LasVallaraamatukogus Teaduse 1 kes valib paremaid. Saku esinAugust Soomre joonistused
dajad on olnud alati esimeste namäe Muusikakooli direktor
“Igapäevased elulõigud” (28.02)
Maile Harik. Kõik osalenud
seas!
Mart Aru fotonäitus “Pilte
Lasnamäe festivalist võtsid lapsed kutsuti suure aplausi saareisilt Itaalia, Šveitsi ja Prantsuse
osa õpilased Lasnamäe, Paldis- tel ette, neile kingiti kena mapp,
Alpidesse” (kuni 26.02)
ki, Paide, Türi, Saku, Jõelähtme, mille vahel olid juba ühe uue paHalis Kiisa fotonäitus “Maailm
Märjamaa, Kiili ja Kohila muu- la noodid - järgmine lugu, mida
ja mõnda”
sika- ja kunstikoolidest. G. Otsa õppima peaks...
Saku Gümnaasiumis
Pikk festivalipäev oli väsitav,
koolist esines õpetajate duo. SaKristin Reimani (11. klass) akvaku Muusikakoolist astusid la- aga see ununeb kiiresti, jäävad
rellid, pliiatsi- ja arvutijoonistused
vale kolm duot ja üks trio trum- vaid ilusad mälestused!
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18. kell 19
Teatriõhtu Kiisal: Janis Aneraudsi satiiriline komöödia “Kuningriigi lõpp”. Lavastaja
Marianne Õun. Esietendus Kiisa
rahvamaja näiteringilt.

19. kell 11
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosistumine Saku
Valla Maja suures saalis.

22. kell 19
Iseseisvuspäeva aktus-kontsert Kiisa rahvamajas. Vt lk 20

23. kell 18
Eesti Vabariigi 93. aastapäeva
aktus ja pidupäevakontsert
Saku Valla Majas. Vt lk 20

24. kell 7.30
Pidulik lipuheiskamine Saku
Valla Maja esisel lipuplatsil.

24. kell 10.30
Saku Suusapäev 2011
Rabametsa terviserajal. Vt lk 20

24. kell 12
Vabadussõjas langenute
mälestamine Saku mõisa pargis

26. kell 12
Saue ja Saku jäähokiklubide
V sõpruskohtumine Premia
jäähallis. Vt lk 20

MÄRTS

5. kell 11-13.30
Lastehommik huvikeskuses.
Koka-eri. Tehakse ise köögis
süüa, vaadatakse multifilmi
meisterkokast hiir Ratatuillest.
Kaasa võtta põll või kokamüts.

5. kell 19
Naistepäeva tantsuõhtu
“Armsad naised” Saku Valla
Maja suures saalis. Vt lk 12

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 Sakus: Vana
Baskini Teatri etendus
“Äärmiselt piinlik” Saku Valla
Maja suures saalis. Derek Benfieldi komöödia. Lavastaja Eero
Spriit. Mängivad Liina Tennosaar,
Raivo Rüütel, Anne Paluver või
Kaia Skoblov, Alice Kirsipuu,
Janek Sarapson, Väino Laes, Ene
Järvis ja Jüri Karindi. Piletid
müügil Saku vallaraamatukogus.
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Saku Kolmik
2011 alustab!
Saku Kolmik alustab oma IX
hooaega traditsiooniliselt 24.
veebruaril Saku Suusapäevaga.
Seekord vaid 4 päeva pärast Tartu maratoni, aga ega see tugevaid murra. Toimumiskoht on
ikka endine - Saku rabametsa
terviserajad. Lastesõitudes, kus
konkurents alati kõige tihedam,
jagame grupi kaheks - eelkooliealised noorsportlased esimesse
ja algkoolilapsed (kuni 10a) teise sõitu. Vältimaks keskpäeval
algavate põhistartide eel ajakitsikust, alustame laste sõitudega
kell 10.30. Teised vanuserühmad jäävad endiseks ja ka distantsid on eelmise korraga sarnased. Jätkuvalt peame tublide
spordiperede arvestust.
Saku Suusapäeval osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda. Väike muudatus on ka
siin. Eelregistreerimisega on
stardimaks 3 eurot, mis tuleb tasuda pangaülekandega Saku
Suusaklubi kontole hiljemalt
23. veebruariks. Kohapeal tasudes või võistlusele registreerudes on stardimaks 7 eurot. Stardimaks kehtib alates põhivanuseklassist, nooremad ja pensionärid osalevad tasuta.
Täpsem info juhendis veebilehel www.sakusuusaklubi.ee
Saku Kolmikut toetavad Saku
vallavalitsus ja spordikeskus,
LC Saku, Mountain Loghome,
Salva Kindlustus, Bambona
puuviljad, Saku Õlletehas,
seiklusklubi 360*, Tallinna Botaanikaaed. Uue toitlustuspartnerina hoolitseb osalejate kõhutäite eest Saku Mõis.
Seniks harjutage hoolega ja
nautige ilusat talve. Kel jaksu
enam, osaleb 20. veebruaril suusaklassikute „kohustuslikul
suusapeol” - Tartu maratonil.
Head libisemist!
PAAVO NAEL, Saku Suusaklubi

Üksnurme edu jätkub
Ülevallalise mälumängu “Saku
ajukas” neljanda vooru võitis
Üksnurme, teenides 41 punkti,
2. oli Mälujahutaja 35 ning 3.-4.
kohta jagasid võistkonnad Metsanurme ja Õlmarid 28 punktiga.
Viies mäng on 7. märtsil kell
19 Saku Valla Maja saalis.

KLUBI JUHATUS

Andres Kukk

Asutamiskoosolekul Saku mõisas jäid pildile (vasakult) Lauri Tarlap, Tarmo
Sikk, Peeter Loopere, Markko Arro, Andres Kukk ja Marek Linnutaja.

INNA MIKLI
INGRID PÕDER

S

akus on alati olnud palju
spordisõpru, erinevatel
aegadel on olnud laia kandepinnaga mitmed alad. Paljude
harrastajatega, eriti noorte hulgas, on üks populaarsemaid
sportmänge korvpall.
9. veebruaril oli kõigi korvpallisõprade jaoks ajalooline
hetk: sündis mittetulundusühing
Saku Korvpalliklubi. Ühingu
asutamiskoosolek peeti Saku
mõisas. Eelnevalt olid viis entusiasti juba korra Saku korvpalliklubi loomise mõtetega kokku
saanud ja ühingu vajaduse selgeks rääkinud. Esimesel kokkusaamisel, 18. jaanuaril, oli ka
kokku lepitud, et edendama ja
populariseerima hakatakse nii
korvpalli kui ka spordi tegemist
ja sportlikke eluviise laiemalt.
9. veebruari koosolekuks olid
Markko Arro, Andres Kukk,
Marek Linnutaja ja Lauri
Tarlap koostanud ühingu asutamislepingu, põhikirja ja tegevuskava aastateks 2011-2016.
Kohalolijad olid dokumentidega põhjalikult tutvunud ja teinud mitmeid ettepanekuid. Nii
arutatigi koosolekut juhatanud
Marek Linnutaja eestvedamisel
kõik dokumentides sätestatu üksikasjalikult läbi, tehti veel ettepanekuid põhikirja ja asutamislepingu täiendamiseks ja täpsustamiseks ning viidi sisse parandused. Arutelul oli kõne all
näiteks juhatuse ja üldkoosoleku pädevus, finantstehingutega
seonduv, liikmemaksu suurus
(aastas 10 eurot), motivatsiooni

Loodi
Saku
Korvpalliklubi

Lauri Tarlap

Fotod:
Peeter Loopere

ehk MTÜ liikmete eeliste selgemalt väljatoomine (raha laste
võistlusreisideks, soodsam saaliaja hind täiskasvanute harrastusliigale).
Koosolekul arutleti pikalt ka
tegevuskava üle, kõlama jäid
ideed korraldada Sakus tänavakorvpalliturniir täiskasvanutele,
pallimängude kolmikvõistlus,
kord aastas (rahvusvaheline?)
suurturniir, tõmbenumbrina
tuua Sakku mõni noorte meistrivõistluste etapp, saada Harjumaa juhtivaks korvpallikeskuseks, teha koostööd naaberomavalitsustega, arendada rahvusvahelisi suhteid, valida ühingule auliikmeid, moodustada gümnaasiumisse spordiklassid, olla
uue spordisaali ehitamise eestvedajaks. Tegevuskava koostamine jätkub, valmis peaks see
saama veebruari lõpuks.
Markko Arro rääkis kokkutulnutele korvpalli hetkeseisust
vallas, lähiümbruses ja Eestis
treeneri pilgu läbi, tõi arvukalt
näiteid noorte-, meeste- ja naistespordist. Ja selgitas uu(t)e saa-

li(de) ehitamise vajadust.
Asutamiskoosoleku lõpus valiti ühinguga liitunud meeste
hulgast 3-liikmeline juhatus:
Andres Kukk, Peeter Loopere
ja Lauri Tarlap.
Klubi liikmed hakkavad tihedalt suhtlema. Neil on, millest
rääkida - kõik nad on hingega
asja juures, et spordi ja korvpalli
arengut toetada. Mõned meestest mängivad täna harrastajatena ka ise, mõned on varem mänginud. Marek Linnutaja sõnul
on täna vallas vähemalt kaks
harrastajate seltskonda, üks Sakus ja teine Kurtnas, kes mängivad iganädalaselt korvpalli. Ehk
on niisuguseid mehi-naisi tulevikus rohkem!
Kõik korvpalli- ja spordisõbrad on oodatud ühinguga liituma, selleks tuleks juhatusele
sooviavaldus esitada. Ühendust
saab võtta e-kirjaga
peeter.loopere@gmail.com
Saku Korvpalliklubi plaanidest ja tegemistest informeeritakse huvilisi Saku sõnumite vahendusel.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Diabeetikute seltsing
alustas uut aastat
AINO KIIVER

D

iabeetikute Seltsingu
selle aasta tegevus algas
jõuluüritusega Saku
päevakeskuses: kolmekuningapäeval oli kokku tulnud üle poolesaja inimese, et ühiselt möödunud aastat kokku võttev, tublimaid tunnustav ja lustakas jõulupidu maha pidada.
Möödunud aastal tulime kõigi
plaanidega toime, diabeetikute
koostöövõrgustik valla teiste
mittetulundusühingute, katusorganisatsioonide ja teiste Eesti
diabeediseltsidega laienes. Kuna meie peamine ülesanne on läbi õppimise ja kogemuste vahetamise oma haigusega igapäevaelus toime tulla ning aktiivset
hoiakut ja stabiilset elukvaliteeti säilitada, on igasugusel heal
suhtlusel määramatu tähtsus.
Tegusamate liikmetena said
seltsingu tänukirja Eha Plado,
Olga Laud, Helle Vahenõmm
ja Anne Erg. Koostööpartneritest tunnustati Kiisa Rahvamaja. Tänukirjadega olid kaasas Eaineid tutvustavad praktilised
seinakalendrid.
Käesoleval aastal on probleemne mittetulundusliku tege-

vuse rahastamine, sest järjekordselt muudeti toetuste andmise korda ning uus reeglistik
võimaldab toetust saada alles
märtsis-aprillis. Kuidas seni tegutseda, on igaühe enda asi.
Seltsingu peolaua probleemi lahendasid Olga ja Arvo Laud
Arraku talust: sõime imemaitsvat putru koos krõbisevate lihakõrnetega. Ikka tervislikult!
Teise sponsori poolt - avalikustamist ta ei soovi - oli igaühele
kommikott ja diabeeti põdevatele pidulistele lisaks tume šokolaad greibi- või apelsinilisandiga. Õiget jõulutunnet aitas
luua ilus ja sõnaosav Vassilissa,
kes kõigilt pakisaajatelt jõulusalmi või -laulu kuulda tahtis.
Kohtume 28. veebruaril kell
11 päevakeskuses. Plaanis on
firma Surgi Tech koolitus. Kaasa tuleb võtta glükomeetrid - et
neid korrastada (kalibreerida,
puhastada). Samuti tuleks kaasa
võtta abivahendikaart: kes 6
testribade karpi välja ostnud,
saab firmalt kingituseks 1 tasuta. Kes aga enne kohtumist 1,52 tundi pole söönud-joonud,
saab määrata veresuhkru- ja kolesteroolitaset. Koolitus on kõigile tasuta.

Fotokursus Saku Huvikeskuses
Saku Huvikeskus korraldab neljast loengust koosneva
fotokursuse algajatele, juhendab Andres Tarto.
Kursuse toimub teisipäeviti, 8., 15., 22. ja 29. märtsil 2011
Saku Valla Maja III korrusel ruumis 317
Oled oodatud osalema, kui
 Sul on peegelkaamera, kuid Sa ei tunne kõiki tema funktsioone;
 pildistamine on Sinu arvates parim vaba aja veetmise viis;
 soovid õppida pildistama nii, et fotosid oleks huvitav vaadata
ka teistel.
Kursus sisaldab nii teooriat kui praktilist pildistamist. Alustame
päris algusest ja räägime asjadest lihtsalt ja arusaadavalt. Iga
loengu järel antakse kodune ülesanne.
Märksõnad: kaamera tundmaõppimine, hooldamine; erinevad särija avaprogrammid, särikompensatsioon; püha kolmainsus: avasäri-iso; manuaal- ja automaat-teravustamine, õige võttenurk,
kiired ja aeglased objektid ning nende pildistamine; pildistamine
erinevates valgusoludes.
NB! Kursus eeldab peegelkaamera olemasolu. Võtke kaamera
kindlasti kaasa!
Grupi suurus kuni 10 osalejat. Registreerumine
huvikeskus@sakuvald.ee kuni kohti jätkub, hind 40 eurot.
Andres Tarto on pärit Sakust. Fotograafiaga on ta tegelenud 1988.
aastast (vaata www.taevapiltnik.ee, www.taevapiltnik.ee/blog,
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Tule Tuljakuga laulupeole!
Punklaulupeole!
EPP KUIMET
Eesti esimesest punklaulupeost
on möödunud kolm aastat. Või
Euroopa esimesest punklaulupeost või maailma esimesest?
Igal juhul 2008. aasta 7. juunil
see üritus toimus. Ja ülimalt hästi! Ja mitte ainult publiku, televaatajate ja osalejate meelest,
vaid ka korraldajate arvates, sest
nüüd see tuleb taas... Tookord
sai seistud publiku seas, väga tore oli, laulsime hääled ära. Kuid
siiski jäi hinge vaikselt kripeldama, oleks tahtnud lavale, saada uutmoodi laulukogemus.
11. juunil 2011 toimub Rakveres järjekordne punklaulupidu, mis kannab seekord pealkirja „Anarhy in EU“, lauldakse
tuntumate punklaulude seadeid
koorile ja orkestrile. Peo muusikalise juhi kinnitusel on palade
seaded kergelt õpitavad ja jõu-

kohased kõigile. Vaata www.
punklaulupidu.ee.
Selleks, et „Anarchy in the
E.U.!” saaks võimalikult parem,
soovitab korraldustoimkond
kaasa haarata palju häid kaaslasi, hea tuju, asjakohased hüüdlaused rongkäigulistele, stiilse
riietuse. Kuid kõige olulisem on
ikkagi muusikaline tulemus.
Seekord tahab ka Saku segakoor
Tuljak oma panuse anda. Ja selleks, et meid rohkem oleks, võtame uusi lauljaid juurde.
Hei, lauluhuviline! Kui oled
huvitatud liituma segakoori
Tuljak ridadega, tule esmaspäeval kell 18.30 Saku vallamaja III korruse ruumi 317
või võta ühendust e-posti teel
urmi.sinisaar@sakuvald.ee
teel. Noodi tundmine pole oluline, kuid viisi peaksid pidama.
Disko pole oluline, punk on
põhiline!
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519
Arvo Pärniste
Harju- ja
Raplamaa
kandidaat

Head inimesed!
Jällegi on kätte jõudnud aeg, mil tuleb teha valikuid. Tuleb otsustada,
keda usaldada kogukonda riigi kõrgeimas võimuorganis esindama.
On väga tähtis, et igaüks teeks oma valiku - tagantjärele manamine
tulemusi ei anna.
Olen Harju- ja Raplamaal üks Reformierakonna kandidaatidest.
Otsustasin Riigikogusse kandideerida, sest
- oma pika avaliku teenistuse kogemuse tõttu suudan analüüsida,
milline on tehtavate otsuste järelmõju;
- tean inimeste vajadusi ja suudan neid argumenteeritult selgitada;
- suudan mõista lihtsaid inimesi, tugevdada sidet tavakodanike ja
riigielu korraldajate vahel.
Valituks osutununa tegutsen ennekõike selle nimel, et
- iga laps saaks vajadusel lapsehoiukoha;
- Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaev jääksid meie lapselastele.
Teie

Vali oma mees Riigikokku!
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Maksa ja maksa

Tahaksin teada, milleks ja
millise eesmärgiga Saku Vallavalitsus taolise inimvaenuliku
otsuse langetas?
Veel tahaksin teada, kas taoline vallavalitsuse otsus ei ole vastuolus vabariigi presidendi poolt
6. oktoobril 2001 aastal välja
kuulutatud lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadusega?
OLEG BUROV
Kiisa

Mul oli firmaga Ragn-Sells sõlmitud olmejäätmete äraveo leping, mille eest tasusin automaatselt otsekorralduslepingu
alusel. Ei mingeid muresid.
Nüüd keelustas Saku Vallavalitsus oma otsusega nimetaud firmal elanike teenindamise oma
haldusalal ja kohustas elanikke
sõlmima vastava lepingu firmaga Veolia. Lepingu sõlmisin,
aga kui soovisin teenustasu
maksta otsekorralduslepingu
alusel, Veolia keeldus.
Mis nüüd edasi? Saanud firmalt arve, pean, mis tahes ilmaga, lahkuma kodust, sammuma
raudteejaama ja sõitma Tallinna
(pilet 0.86 €), seal minema pangakontorisse, et tasuda arve,
mille eest pank võtab veel 0.96
€. Ning edasi tolgendan linnas,
oodates kojusõiduks rongi. Pilet
veel 0.86 €, siis pikk tee jaamast
koju. Kokkuvõttes kulutan 0.86
+ 0.96 + 0.86 ehk 2.68 € ja raiskan kasutult terve päeva.

Vastab Saku vallavalitsuse
ehitus- ja planeerimisteenistuse juht MAIRE LAUR
Jäätmeseadusest tulenevalt
peab kohalik omavalitsus oma
haldusterritooriumil olmejäätmete kogumist ja vedamist korraldama ning korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks konkursi korraldama. Seega täidab Saku Vallavalitsus
ülesannet, mis on talle pandud
jäätmeseadusega.
Korraldatud jäätmeveo eesmärk on siduda kõik jäätmevaldajad kontrolli parandamiseks ühtsesse jäätmekäitlussüsteemi. Seeläbi väheneb metsaaluste prahistamine, võõras-

Südamlik kaastunne
abikaasale ja pojale perega

Sügav kaastunne Heikile ja
vendadele isa

TOOMAS SALO
surma puhul.
Perekonnad Stokkeby ja
Sarapuu
Lahkus elu, vaikis valu, puhkama
jäid tublid töökad käed.

Mälestame kauaaegset
töökaaslast ja sõpra
TOOMAS SALO.
Siiras kaastunne lähedastele.
Endised töökaaslased
Saku Autobaasi päevilt
Avaldame kaastunnet
lähedastele

TOOMAS SALO

TIIT JÕESAARE

te/avalike prügikastide (vale)kasutamine, nn prügijäneste
tegevus, jäätmete ahjus/lõkkes
põletamine jms.
Pöördusin informatsiooni saamiseks AS-i Veolia Keskkonnateenused Põhja regiooni piirkonnahalduri Katrin Kruusvaldi
poole. Tema sõnul saab otsekorralduslepinguid sõlmida Swedbankis ja SEB-s. Sampo pangaga enam otsekorraldusi ei sõlmita, kuid juba sõlmitud otsekorralduslepinguid ei tühistata. Arveid saab tasuda ka AS-i Veolia
Keskkonnateenused kontoris
Tallinnas Artelli 15.

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

TEEVEN PUIT OÜ
Müüa laias valikus

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

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

Mälestame kauaaegset head
naabrimemme

ZINAIDA LAKSI
ja avaldame sügavat
kaastunnet pojale perega.
Anne ja Maia peredega

Sügav kaastunne Tanelile
ema ja vendadega isa

Avaldame kaastunnet
Mercedes Raidmale

TIIT JÕESAARE

VENNA

kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 12.b klass
ja klassijuhataja

kaotuse puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumist

Mälestame kallist sõpra ja
töökaaslast

Igaviku rajal, mälestuste teel
meenud jälle, veel ja veel

SAIMA KIVI
Olgu meie kaastunne
lohutuseks Urmase perele ja
lähedastele.
Harju AMS Kiisa osakond

Südamlik kaastunne
omastele

Mälestame head naabrimeest

Mälestame

TIIT JÕESAART

TOOMAS SALO

ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja poegadele tema
ootamatu surma puhul.
Metsanurme küla

SAIMA KIVI,
avaldame kaastunnet
omastele.
Kiisa Rahvamaja
lauluklubi

kaotuse puhul.
Naabrid Sakust Jaama 1

Tel 55 10 623

9.märtsilkell19.00

ja avaldame kaastunnet
abikaasale ja poegadele tema
ootamatu surma puhul.
Endised töökaaslased
ASist L&S ja OÜst Mark Oil

kaotuse puhul
Laine, Karl ja Kai perega

KODUVISIIDID

KutsumekõikiSakuvallakoerapidajaid

kaotuse puhul.
Sõbrad ja klassikaaslased
Saku Gümnaasiumi 1999. a
lennust

TIIT JÕESAART

Loomaarsti

Alati sõbralikku

PAUL TALVETIT
mälestab Ülle perega.
Sügav kaastunne Helgile
ning Merjele, Erkole ja
Markole peredega.

Avaldame südamlikku
kaastunnet Helgile ja
omastele abikaasa

PAUL TALVETI
surma puhul.
Tõdva küla seltsing

Südamlik kaastunne
Helgile perega abikaasa

PAUL TALVETI
kaotuse puhul.
Tõdva 7 maja elanikud

Avaldame kaastunnet
Tatjana Nõomaale

VANAEMA
surma puhul.
Töökaaslased
Saku Gümnaasiumis.
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SAKU MÕIS

KONTSERDID:

20.02 RADLEY COLLEGE (UK)
kell 16, TASUTA
LINDPRIID kell 19, pilet 10 €

13.03
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

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

Saku Gümnaasiumis.
Algus 18. märtsil 2011.
Info ja registreerimine õhtuti

50 10 186

Kandidaadilt eeldame:
head tehnilist taipu, arvuti kasutamise ja jooniste lugemise oskust.
Kasuks tuleb eelnev töökogemus puidutööstuses.

mis sobivad kütteks (pikkused erinevad, mänd, kuiv, alustel).
Hind soodne. Helistada tööpäeviti 8.00-16.30 tel 6729 012, 51 87 077

Pliidid, ahjud, soojamüürid,
kaminad. Lammutamine,
puhastamine, renoveerimine,
ehitamine. Materjalide vedu,
töödele garantii 5 aastat.
Ivar 56 651 812

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
18.02 10.00-15.00 Laskeharjutus
08.15-17.00 Väliharjutus
21.02 08.00-17.00 Laskeharjutus
10.00-17.00 Väliharjutus
22.02 08.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
23.02 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
25.02 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
28.02 09.00-21.00 Laskeharjutus
09.00-00.00 Väliharjutus
01.03 08.30-21.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
02.03 09.00-17.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
03.03 00.00-00.00 Väliharjutus
04.03 08.00-15.00 Laskeharjutus
00.00-17.00 Väliharjutus
05.03 09.00-13.00 Laskeharjutus

Müüa kuivad kaminapuud.
Lepp 2.55 € kott (60 l) Hind
koos transpordiga Sakus ja
lähiümbruses! Tel 51 52 160

puidutöötlemiskeskuse operaatorit

PALKTARE annab teada, et müüb höövel- ja saematerjali jääke,

Männiku
harjutusvälja
kasutusgraafik

Ettevõte soovib üürida korterit
töölistele. Soovime omanikuga
lepingulist suhet. Info telefonil
55 570 798, triin@okopesa.ee

Palktare otsib oma
töökasse kollektiivi

Töökoht asub Saku vallas Tõdval.

Otsime täiskohaga lapsehoidjat 1,6-aastasele poisile alates
01.03.2011. Hoidja peaks tulema meie koju E-R, kell 8-18.
Anu, tel 50 26 762

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

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

Kandideerimiseks palume saata CV aadressil:
angelika.leis@palktare.ee või postiaadressil Tõdva küla, 75508 Saku vald.
Lisainfo telefonil 6737 700 või 50 31 596

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

Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 13 500.-. Tel 6661 355,
www.kodukliima.ee

lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid Saku
õlletehasesse

OÜ Ritmo

mootorratta- ja sõiduautojuhi kursused

Kuulutused

Puurkaevude rajamine,
projekteerimine, pumbad.
www.puurkaevud.ee 51 912 748

Saku Pruulikojas

* 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,
Internetis: harjutusvali.mil.ee

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
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Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

