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Laagrisse
ehitatakse Saku ja
Saue valla ühine
Nõlvaku lasteaed

Saku valla kuldmärgi pälvinud kauaSaku torustike
aegne vallaraamatukogu juhataja
teise piirkonna
Helle Pärlin
ehitustööde
“Sakus on nii palju teguleping sai allkirjad said inimesi. Kui sina

Projekteerimisperiood on
läbi, lähipäevil kuulutatakse ehitaja leidmiseks
välja riigihange / lk 3

Juuni alguses lüüakse
aleviku idaosas (Kannikese piirkonnas) kopad
maasse / lk 6

nad omaks võtad,
võtavad nemad kohe
sinugi”. / lk 8-10

Vihmasadu ei heidutanud laadalisi
14. mai hommik oli jahe
ja vihmane - päevi kestnud ilusad suvised ilmad
lõppesid paraku just Saku
kevadlaada ajaks. Muidugi pole müüjaid ja ostjaid
külm kunagi heidutanud.
Laupäeva hommikul kell
9, kui laat ametlikult algas, oli Saku valla Maja
juures, Põik tänava ja
Tallinna maantee vahelisel alal koha sisse võtnud
135 kaupmeest, kelle hulgas enim taime- ja lillekasvatajaid, kuid müüdi
ka toidukaupu, riideid,
jalanõusid, majatarbeid,
ehteid, puidust esemeid…
Võru OÜ Kõrkjake esindajad Terje Zukker ja
Peeter Komissarov kauplesid imeilusate punutistega (pildil). / lk 10-11

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
3. juunil 2011

Korraldatud jäätmeveoga seotud
küsimustest ja probleemidest / lk 5
Terake sai 65aastaseks / lk 11-12
Mälumänguturniiril 2010/2011
tõmmati otsad kokku / lk 14
Saku Korvpalliklubi noormehed
osalesid edukalt Soomes rahvusvahelisel turniiril / lk 15
Suur ristsõna / lk 16
Kelle hambaravikulutusi aitab katta
ravikindlustus? / lk 17

Sakulased käisid Sakus

Saku valla esindajad käisid Jaapani Saku linnas külas.
Pildil koos vastuvõtjatega sõprusomavalitsusest / lk 7
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Männiku tee
remondist
AS TREV-2 Gruppi kuuluvad
ühispakkujad OÜ Valga Teed ja
AS Põlva Teed sõlmisid Maanteeameti Põhja regiooniga 18. aprillil 2011 maantee nr 11340 Tallinn - Saku - Laagri (rahvasuus
Männiku tee) km 2,8-9,3 sõidutee remondi ja Tallinna Kommunaalametiga 26. aprillil 2011
kergliiklustee ehitamise lepingu.
Tallinna linnapiirist 4 km lõigul paigaldatakse kaks kihti asfalti ja Saku poolsel 2,5 km pikkusel lõigul ehitatakse laiendused, killustikalus, stabiliseerimiskiht ja kolm kihti asfalti.
Valgustatud kõnnitee rajatakse
Tallinna linna piirist kuni Tammemäe tanklani. Lepingu maksumus on koos käibemaksuga
3 278 576 eurot.
Tööd algasid 2. mail ja kestavad kuni 31. augustini 2011. Esimestena tehti freesimistööd, raadati ja juuriti kõnnitee äärne ja
alune mets, kaevati välja pinnas.
Tee on sõidukitele avatud,
kuid osaliselt on üks suund kinni, liiklust reguleerivad reguleerijad ja kiirust on piiratud 30
km/h ja 50 km/h. Ümbersõitudeks on võimalus kasutada Tallinna ringteed ja Viljandi maanteed või sõita mööda Tallinna
ringteed ja Jälgimäe ristmiku
kaudu Laagrisse suunduda.
Palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust! Soovitame võimalusel kasutada ümbersõiduteid (skeem lk 20).
MEELIS SEPPAM
Projektijuht

Volikogu kooskõlastas teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed”
INNA MIKLI
Vallavolikogu 12. mai istungist
võtsid osa Ülle-Triin Enden,
Aare Järvelaid, Kaur Lohk,
Sirje Peterson, Vaike Pähn,
Marianne Rande, Arvi Ratassepp, Marti Rehemaa, Viive
Rosenberg, Marko Tali, Tiit
Vahenõmm ja Heli Veersalu,
puudusid Leo Jürgenson,
Lemmi Oro, Mart Siimann,
Merike Sisask ja Vladimir Teder. Istungit juhatas volikogu
esimees Marianne Rande, päevakorras oli 8 küsimust.
Otsustati kooskõlastada teemaplaneering „Harjumaa kergliiklusteed”. Teemaplaneeringus on kajastatud kõik Saku valla üldplaneeringujärgsed kergliiklusteed, suusa- ja matkarajad ning koostamisel oleva Saku
aleviku ja lähiala üldplaneeringu järgsed kergliiklusteed. Lisaks on arvestatud varem projekteeritud teedega.
Uuteks objektideks on Jälgimäe
külas Jälgimäe tee äärne kergliiklustee ja Sookaera-Metsanurga külas Tõdva-Nabala kõrvalmaantee äärde kavandatav
perspektiivne kergliiklustee
ühenduse loomiseks Kiili valla
planeeritava kergliiklusteega.
Teemaplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus tehti ettepanek ühendada mööda Murimäe
teed perspektiivse Juuliku-Tabasalu maantee äärne kergliik-

Informatsioon detailplaneeringutest
SAKU VALLAVALITSUSE 10.05.2011 korraldusega
 nr 391 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Üksnurme külas Lume tee 9 kinnistul (katastritunnus 71801:003:0716).
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse
muutmine (lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ligikaudu 2339 m2.
Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
 nr 392 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Piirimäe tn 13a, Piirimäe tn 13, Põikmäe tn 9 ja Piirimäe tn
11 kinnistutel (katastritunnused 71801:001:0303, 71801:001:0314,
71801:001:0301, 71801:001:0313). Detailplaneeringu koostamise
ülesanne on kinnistute ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ligikaudu 10 320 m2. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/

lustee Jälgimäe tee äärse kergliiklusteega ning sellega arvestati. Samuti on arvestatud ettepanekutega Saku vallas planeeritavate kergliiklusteede väljaehitamise prioriteetide osas: I kergliiklusteed riigimaanteede
ääres, Saku aleviku promenaad,
Nurme tänav, Sprindi tee, Maidla tee, Kasemetsa tee, Üksnurme tee; II - Mõisavahe tee, Jälgimäe tee, Soo tee, Tänassilma
tee, Tagadi külas asuv tee, mis
viib Kiisalt karjääride juurde.
Kinnitati eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes
osalemise tingimused ja kord.
Määrus reguleerib valla poolt
eraõiguslike juriidiliste isikute
(osaühingud, aktsiaseltsid, sihtasutused, mittetulundusühingud)
asutamist ja nendes aktsionärina,
osanikuna või mittetulundusühingu liikmena osalemist.
Muudeti Saku Vallavolikogu
14. oktoobri 2010. a otsuse nr 83
„Riigihanke väljakuulutamine
ja varalise kohustuse võtmine”
punkti 1: kirje „Hankeleping
sõlmitakse perioodiks 01.05.
2011 - 01.11.2013“ asendati kirjega „Hankeleping sõlmitakse
tähtajaga kuni 31. oktoober
2013“. Kuna haljasalade hoolduse hanke eeldatav maksumus
ületab riigihangete korraldamise rahvusvahelisi piirmäärasid,
tuleb korraldada rahvusvaheline
menetlus. See eeldab oluliselt
pikemaid tähtaegasid ja alates

1.05.2011 pole võimalik uut lepingut sõlmida.
Metsaveere Majad OÜ-lt otsustati osta transpordimaa kinnistud Saustinõmme külas Õie
teel, Ristiku teel, Nõmme teel ja
Nõmme tee lõigul hinnaga kokku 1 eurot tingimusel, et Metsaveere Majad OÜ on teed projektikohaselt välja ehitanud, teedele on väljastatud kasutusluba
ning kinnistud on vabastatud
hüpoteegi alt.
EstNor Arendus OÜ-lt otsustati omandada kingi vastuvõtmise teel Milkopi kinnistu
jagamise teel moodustatav kinnistu (1900 m2, transpordimaa)
Tõdva külas - sinna rajatakse
kergliiklustee.
Lea Raualt otsustati osta
Proosa kinnistu jagamise teel
moodustatav kinnistu (377 m2,
transpordimaa) Tõdva külas hinnaga 240,95 eurot - ostetavale
maale ehitatakse kergliiklustee.
SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustati võtta 120
kuuks kuni 4 140 000 eurot laenu. Raha kasutatakse Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti omaosaluse katmiseks. Intressimäär on 1,25%
+ 6 kuu Euribor, tagasimaksmine algab 1. jaanuarist 2014.
Juhatuse esimees Marko Matsalu andis ülevaate AS Saku Maja investeeringutest, tegevusest
ja plaanidest aastatel 2009-2013.

Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU toimub 26.05.2011 kell 15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse
tn 1, Saku. Päevakorras:
 Jälgimäe küla Trahteri, Lepatriinu, Pärtla-Tõnu 4 ja Pääsuvälja kinnistute osa ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistute osaline jaotamine äri- ja tootmismaakruntideks ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine äri-, laoning tootmishoonete (ökoloogilise vähenõudliku tootmistegevusega) ehitamiseks. Vastavalt detailplaneeringu eskiisile kavandatakse
luua Saku valda kaasaegne multifunktsionaalne kaubandus- ja teeninduskompleks. Olulisimaks hooneks on planeeritud Eesti Näituste
messikeskus. Ala läänepoolsesse nurka planeeritakse suur veekeskus
koos SPA hotelli, mahuka tervisekeskuse ning büroopindadega. Kõnealune hoonete kogumik moodustab eemalt vaadates ühtse kolmnurkse terviku. Lisaks planeeritakse kahekorruseline ca 35 000 m²
kaubanduskeskus ja ka ehitusmarket. Väiksemad planeeritud hooned ja rajatised on kiirtoidurestoran, tankla ning mõned bürood, kaubandus- ja laopinnad. Tegemist on suure arendusega, kuid otseselt
keskkonda oluliselt mõjutavat tegevust ette näha pole. Planeeritava
ala suurus on ca 24 ha.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT

Eskiisjoonisel on vasakul tulevase lasteaiahoone lõunakülg, kus paiknevad rühmaruumid.

Nõlvaku lasteaia ehitaja leidmiseks
korraldatakse peagi riigihange
INNA MIKLI

S

aku ja Saue valla esindajatel tekkis 2009. aasta alguses mõte ehitada Laagri
alevikku ühine Nõlvaku lasteaed, kus saaksid käia Saue valla
Laagri alevikus Pärnu maanteest
ida pool ning Saku valla Tänassilma piirkonnas elavad lapsed.
Ettevõtmiseks taotleti raha
Euroopa Liidu Regionaalarengu
Fondi meetmest „Kohalike avalike teenuste arendamine”.
Maakondlik hindamiskomisjon paigutas projekti „Saue valla ja Saku valla koostöös Nõlvaku lasteaia ehitus Laagri alevikus” juba 2009. aastal meetmesse esitatud projektide hulgas

 Kurtna küla Jürmani kinnistu
detailplaneering. Planeeringu
koostamise ülesanne on kinnistule ühe elamukrundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 3,6 ha.
Jürmani kin-nistu sihtotstarbeks
on maatu-lundusmaa.
Planeeringute eskiisidega saab
tutvuda Saku Vallavalitsuse II
korruse stendil 20.-26.05 ja 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

esimeseks, paraku viibis vaidlustamise tõttu Vabariigi Valitsuse kinnitus. Sellele vaatamata
osteti sobiv maatükk aadressiga
Kaselaane 1 / Vanasilla 31a
Laagri alevikus. Lasteaia põhiprojekti koostamiseks korraldati 2010. aasta septembris riigihange, töövõtuleping soodsaima pakkumise teinud OÜga Sirkel ja Mall sõlmiti möödunud
aasta oktoobri lõpus.
17. veebruaril 2011 kinnitas
Vabariigi Valitsus kohalike
omavalitsuste investeeringutoetuste kava ehk KOIT kavaga rahasaajate nimekirja ja sellega
Nõlvaku lasteaia ehituseks 1,6
miljoni euro suuruse Euroopa
Liidu toetuse (85% kogu maksumusest) eraldamise. Paraku
nõudis Loksa Linnavalitsus hindamiskomisjoni rahasaajate nimekirja kinnitava otsuse tühistamist. Kohus rakendas nn esialgset õiguskaitset - kogu tegevus peatati. Aprillis see otsus
õnneks siiski tühistati. Seega
saab ehitusega jätkata.
Nõlvaku lasteaia projektijuhi
Meelis Linnamäe sõnul viiakse
aprillis-mais 2011 hoone põhiprojekti sisse ekspertiisi ettepanekutest tulenevad parandused
ja täiendused. Mais-juunis toimub ehituse riigihange. Juunis
peaksid Saku ja Saue vallavolikogud võtma vastu otsuse Nõlvaku lasteaia ehituse omafinantseerimise garanteerimise kohta.
Juulis esitab Saue vallavalitsus
EAS-le rahastamise põhitaotlu-

se ja augustis teeb EAS rahastamisotsuse. Septembris-oktoobris 2011 plaanitakse ehitusega
alustada, valmis peaks lasteaed
saama 2012. aasta alguses.
Tulevase Nõlvaku lasteaia
netopind on ca 1600 m2. Hoone
tuleb kahekorruseline, lasteaeda
on projekteeritud muusikasaal,
võimlemissaal, loovustuba, väike ujumisbassein, köök tervisliku toidu valmistamiseks ja personaliruumid. 6 rühmaruumide
kompleksi paiknevad kahel korrusel maja lõunapoolsel küljel.
Hoones kasutatakse tervisesõbralikke ja toksiliste ainete vabasid ehitusmaterjale: puitu, kivi, naturaalset linoleumi ning
looduslikke värve. Lasteaed on
kavandatud väga kompaktne ja
energiasäästlik, parima võimaliku sisekliima ja kaasaegseima
tehnoloogiaga. Kütteks kasutatakse maasoojuspumpa, päikesekollektoreid ja pelletikaminat. Küttevajadus (neto) on vaid
15 kWh/m2 aastas s.t kogu lasteaia kütteks kulub sama palju
energiat kui tavalise ühepereelamu soojana hoidmiseks.
Hoone kulud on väikesed, kuid
lastel on majas suurepärased
tingimused.
Saku vald katab Nõlvaku lasteaia rajamise kulude omaosalusest 1/6 ja saab lasteaias 20 kohta. Kõige paremini sobib uus
lasteasutus peredele, kes elavad
Tänassilma külas, kuid samuti
neile, kes sõidavad hommikuti
Laagri kaudu Tallinna tööle.

10. mai istungi päevakorras oli
13 punkti.
Kehtestati Saku Vallaraamatukogu suvised teenindusajad:
1.06.-31.08.2011 Saku Valla
Majas esmaspäevast reedeni
kell 10-18, Kiisal 25.07.-22.08.
2011 esmaspäeval kell 14-19,
teisipäevast reedeni kell 14-18;
Kurtna Kooli laenutuspunkt on
suletud 22.06.-31.07.2011; Kajamaa Kooli laenutuspunkt on
suletud 11.07.-31.07.2011.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine hobusetalli
püstitamiseks Tagadi külas Mureli kinnistul.
Väljastati ehitusload hobusetalli püstitamiseks Tagadi külas
Mureli kinnistul, autode varjualuse rajamiseks Jälgimäe külas
Mõisavahe tee 6b, üksikelamu
püstitamiseks Jälgimäe külas
Põltsamaa kinnistul, Ussiaugu
alajaama asendamiseks ja maakaabelliini rajamiseks Jälgimäe
külas Ussiaugu kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Kiisa alevikus Metsa tn 13.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Tammemäe külas Mati kinnistul.
Väljastati kasutusload Metsanurme külakeskuseks rekonstrueeritud rehehoonele Metsanurme külas Rehemetsa kinnistul, üksikelamule Saku alevikus
Kivilille tn 12.
Algatati detailplaneeringud,
anti lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegilised hindamised Üksnurme külas Lume tee 9 kinnistul; Tänassilma külas Piirimäe
tn 13a, Piirimäe tn 13, Põikmäe
tn 9 ja Piirimäe tn 11 kinnistutel.
Nõustuti Rahula külas kasutusvaldusesse antavate vabade
põllumajandusmaade asendiplaanil maatükk nr 6 all (Mihklioru), maatükk nr 4 all (Õiemäe), maatükk nr 3 all (Roheniidu) registreeritud maade riigi
omandisse jätmisega kasutusvalduse seadmise eesmärgil.
Saku alevikus asuvale munitsipaalomandisse taotletavale
maaüksusele määrati koha-aadressiks Raudtee tn 2 ja sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa. 
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 Kanama külas asuva Kuldmaa katastriüksuse uueks kohaaadressiks määrati Tõrutalu.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 17 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
3.05.2011 korraldust nr 377 ja
28.12.2010 korraldust nr 1066
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”.
Saku Huvikeskusele väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba Saku alevikus Teaduse tn 1
hoone (Saku Valla Maja) esisel,
Põik tn ja Tallinna mnt vahelisel
alal 14.05.2011 toimuva Saku
kevadlaada läbiviimiseks (vastutab Liina Hendrikson).
1 Partner Kinnisvara Tallinn
OÜ-le anti õigus paigaldada 1 m2
suurune reklaamtahvel 10.05.
2011-18.04.2012 Männiku külasse Tedre tee 2a maaüksusele.
17. mai istungi päevakorras
oli 11 punkti.
1 lapsele anti väljaspool järjekorda esimene vabanev lasteaiakoht lasteaias Päikesekild.
Kurtna Kooli esimese klassi
täitumuse ülemiseks piirnormiks kehtestati 2011/2012. õppeaastal 26 õpilast.
Võeti vastu detailplaneering
Tagadi külas Veesilma kinnistul.
Nõustuti välisõhu saastelubade andmisega Fortum Termest

AS-ile saasteainete välisõhku
suunamiseks Tänassilma külas
Linamäe tn 6 / Põikmäe tn 6 asuvast saasteallikast ja Jälgimäe
külas Pärnu mnt 535 asuvast
saasteallikast.
2 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 3 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba aiamaja
laiendamiseks ja anti kirjalikud
nõusolekud sauna ja kasvuhoone püstitamiseks Roobuka külas
Silikaadi tee 9.
Väljastati kasutusload puurkaevule Kiisa alevikus Männimetsa tn 4 ja kohvikule Kurtna
külas Keskuse tee 2.
Anti nõusolek Rahula külas
Kiilu, Jälgimäe külas Padriku,
Tõdva külas Võpsiku, Tagadi
külas Laami maaüksuse riigi
omandisse jätmiseks, maakasutuse sihtotstarbeks määrati kõigil maatulundusmaa.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 11 jäätmevaldajat.
MTÜ-le Noorteklubi ESIK
väljastati avaliku ürituse korraldamise luba Saku Valla Maja II
korruse saalis 29.05.2011 toimuva alternatiivse noortekontserdi „Mida Sa veel ootad?” Läbiviimiseks (vastutab Daniel
Reinaru).

Saku vallavalitsuse teenistuses
Keskkonnakaitse inspektor
Liisi Puntso
Alates 4. aprillist töötab Saku vallavalitsuses keskkonnakaitse inspektorina Liisi
Puntso, kelle peamised tööülesanded on
jäätmemajanduse koordineerimine ja
keskkonnakaitsealase kontrolli teostamine.

Liisi Puntso sündis 1985. aastal Tallinnas. Ta alustas kooliteed Harju-Risti põhikoolis, keskhariduse sai Keila Gümnaasiumist aastal
2003. Samal sügisel jätkas ta õpinguid Eesti Maaülikoolis keskkonnamajanduse erialal, bakalaureusekraadi sai aastal 2006. 2006-2008
õppis ta Tallinna Ülikooli magistrantuuris keskkonnakorraldust.
Liisi Puntso töötas alates 2003. aasta oktoobrist ülikooli kõrvalt
mitmes asutuses erinevatel ametikohtadel. Alates aprillist 2007 on
ta teinud erialast tööd - Viimsi vallavalitsuse keskkonnakaitseinspektorina, Paldiski Linnavalitsuses keskkonnaspetsialistina ja
Laeva Vallavalitsuses maa- ja keskkonnaspetsialistina.

Saku Vallavalitsus teatab
Saku Vallavalitsus teatab, et käimas on Saku mõisapargi tiigi
paisule kalapääsu rajamise eelprojekti keskkonnamõju hindamise
(edaspidi KMH) aruande avalik väljapanek, mis kestab 30. maini
2011. KMH aruandega saab kogu avaliku väljapaneku jooksul tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuse kantseleis ja Saku valla kodu-

Saku torustike
ehitus kogub hoogu
MARKO MATSALU
AS Saku Maja

K

ui veel mõni kuu tagasi
puudusid märgid suuremahulisest torustike rajamisest Sakus, siis viimase kuu
ajaga on pilt oluliselt muutunud.
Tänaseks on saanud mitmes aleviku piirkonnas igapäevaseks
vaatepildiks roomik- ja rataskopad, kallurautod ja kaevikute
ümber toimetavad mehed. Seoses töödega on järjest rohkem
liikluskorralduse muudatusi
ning mõnigi kord avastate, et
teie tavapärane tee on suletud.
Kuid see on alles algus - selle
aasta suve lõpuks peaksid tööd
saavutama maksimaalse taseme. Suures mahus kaevetööd
kestavad kuni järgmise aasta sügiseni, mil peaks enamus torusid maasse kaevatud saama.
Palju aega ja vaeva nõudnud
projekteerimistööd on lõppenud
ning jäänud on veel kõik projekteeritu valmis ehitada. Tänaseks annab sellele, et kõik kavandatud tööd ka tehtud saavad,
kinnitust fakt, et lepingud on
sõlmitud umbes 2/3 torustike
ehitamise mahule ehk umbes 64
kilomeetri torustike rajamiseks
ja viimane hange on praegu käimas. Kõik tööd on plaanis lõpetada 2013. aasta suveks.
Eelmise aasta detsembris allkirjastasime AS-ga Skanska
EMV esimese ehituslepingu Saku aleviku vee- ja kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike rajamiseks. See leping hõlmab
töid, mis on seotud n-ö PõhjaSaku torustike rajamisega.
Praegu toimuvad tööd just aleviku põhjapiirkonnas ja Skanska EMV suurendab lähiajal brigaadide arvu veelgi.
Sel nädalal allkirjastasime
Nordecon AS-ga teise ehitusle-

pingu vee- ja kanalisatsiooni-,
sademevee- ja kaugküttetorustike rajamiseks. See leping hõlmab
töid, mis on seotud n-ö Ida-Saku
ja Kannikese piirkonna torustike
rajamisega. Nordecon plaanib
alustada juunikuus, tööd peavad
lõppema 2012. aasta lõpuks.
Kolmas ehitustööde riigihange on käimas ja parim pakkuja
peaks selguma juulis. See leping
hõlmab Saku aleviku vee- ja kanalisatsiooni-, sademevee- ja
kaugküttetorustike rajamise
töid Saku aleviku lõunaosas.
Kõigi tehtavate tööde kohta
on kavas anda Saku rahvale pidevalt teavet. Info saamiseks on
mitmeid erinevaid võimalusi.
Kõige rohkem teavet on AS Saku Maja kodulehel www.
sakumaja.ee, kust leiab infot
liikluskorralduse muudatuste
kohta, seal on lähinädalatel töös
olevad tänavalõigud, kõigi tööde teostamisega seotud ettevõtete ja isikute kontaktid ja
muudki. Ka ajaleht Saku Sõnumid avaldab infot, millistel tänavatel järgmistel nädalatel
tööd toimuvad ja kus võib esineda muudatusi liikluses. Juhin
tähelepanu, et objektil paiknevad sildid on varustatud kõigi
vajalike kontaktidega. Just nendelt kontaktidelt saab kindlasti
kõige operatiivsemat infot kõikvõimalike katkestuste ja avariide kohta. Loomulikult soovitakse korraga võimalikult palju teha, kuid tööde järjekorra planeerimisel püütakse elanikega
arvestada ja tagada parim võimalik liikluskorraldus.
Kui teil on küsimus ja te ei
tea, kellele need esitada, siis
võite saata kirja aadressile
projektid@sakumaja.ee ja me
suuname selle õigele inimesele.
ÜVK uudised lk 17

lehel (http://www.sakuvald.ee). Eelnõu kohta saab Saku Vallavalitsusele esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kuni 30.
maini 2011 kirjalikult posti teel aadressile Teaduse 1, 75501 Saku
alevik ja e-posti teel aadressile maigi.meri@sakuvald.ee.
KMH aruande avalik arutelu toimub 30. mail 2011 kell 17.00
Saku Vallavalitsuse nõupidamiste saalis (Teaduse 1, Saku
alevik). Täpsem info Saku valla kodulehel.
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Jäätmeveost Saku valla territooriumil
LIISI PUNTSO
Keskkonnakaitse inspektor

S

aku valla territooriumil on
korraldatud jäätmevedu
toiminud alates selle aasta
1. jaanuarist ja elanike seas läbiviidud rahuloluküsitluse tulemusel on selgunud, et 76,7%
vastanutest on korraldatud jäätmeveoga pigem või isegi väga
rahul. Üldse ei olnud rahul 5,4%
ja pigem ei olnud rahul 17,9%.

Sagedasemad mured
Põhiliselt pöörduvad aiandusühistute liikmed ennekõike Veolia Keskkonnateenused AS-i
klienditeeninduse poole, sest
neile on koju jõudnud arved tühisõitude eest. Inimesed ei mõista, mille eest arved on, sest nad
pole jäätmevedajaga lepingut
sõlminud ja neil ei teki prügi
üldse või viiakse see ära oma
elukohta.
Jäätmeseaduse § 69 lg 1 kohaselt liidetakse kõik jäätmevaldajad elu- või tegevuskohajärgses
prügiveo piirkonnas kohustuslikult korraldatud jäätmeveoga.
Kõik Saku vallas asuvad jäätmevaldajad - eramajade omanikud, korteriühistud, ettevõtjad,
suvila-, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud või valdajad - loeti jäätmeseaduse alusel alates 1. jaanuarist automaatselt korraldatud
jäätmeveoga liitunuks - kirjaliku
lepingu puudumine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi
kohustusest jäätmeid vedajale
üle anda. Leping ei muuda korraldatud jäätmeveo tingimusi,
vaid selles sätestatakse täpsemalt poolte vastutuse ulatus ja
reguleeritakse erinevaid tehnilisi
tingimusi, mille tulemusena
muutub jäätmevedu sujuvamaks
ja välditakse hilisemaid vaidlusi.
Omalt poolt soovitaksin lepingu
kindlasti sõlmida! Lepingusse
pange kirja võimalikult palju
kontaktandmeid (telefoninumber, e-mail), et vedaja saaks
probleemide ilmnemisel teiega
operatiivselt ühendust võtta.
Veolia Keskkonnateenused
AS alustas alates 1. jaanuarist
jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt Saku vallas, olene-

mata sellest, kas kirjalik leping
oli sõlmitud või mitte. Juhul, kui
väljaveopäeval jäätmeid üle ei
antud, on vedajal õigus esitada
tühisõiduarve. Palun tagage lepingus märgitud kuupäeval
konteinerile ligipääs! Kui te ei
tea, millal teie konteineri väljaveopäev on, pöörduge Veolia
klienditeeninduse poole lühinumbril 1919 või e-posti aadressil veolia@veolia.ee. Jäätmeveoteenuse osutamist takistavate tõrgete puhul tuleb klienditeenindust ette teavitada vähemalt 1 tööpäev.
Kui teil ei ole konteinerit, kuid
soovite siiski oma jäätmed korrektselt üle anda, on võimalik
kasutada jäätmekotiteenust. Ka
selle teenuse tellimiseks peaksite pöörduma Veolia poole.
Kui te ei ole lepingut sõlminud, veetakse olmejäätmed tiheasustusalalt ära regulaarselt vähemalt kord 4 ja hajaasustusalalt
vähemalt kord 12 nädala jooksul.
Korraldatud jäätmeveo eesmärk on eelkõige jäätmevaldajate sidumine ühtse süsteemiga,
parandamaks kontrolli prügiveo
üle. Seeläbi väheneb meie metsaaluste prügistamine, jäätmete
võõrastesse konteineritesse viimine, ahjus või lõkkes põletamine. Eramajapidamises jäätmeid
pliidi alla, ahju või lõkkesse pannes ei saavutata kunagi täielikku
põlemist, puuduvad ka filtrid
suitsugaaside puhastamiseks.
Mittetäielikul põlemisel ja puhastamata suitsugaasides sisaldub palju mürgised ühendeid,
millest mõned tekitava vähki.
Võib ju mõelda, et ühe-kahe
plastpudeli või tetrapakendi põletamine ei tekita suurt keskkonnakahju. Sarnaselt mõtlevaid inimesi aga võib olla maailmas miljoneid. Pakendeid põletades vähendame me järeltulevate põlvede elukeskkonna kvaliteeti.

Korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumine
Kui te ei ela või ei tegutse kinnistul ja seetõttu ei teki ka jäätmeid, saate korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist
taotleda üksnes Saku Vallavalitsuselt, esitades vastavasisulise
taotluse (taotluse vormi saab

Keegi, kel
„jäätmeid
ei teki”, on
Viljandi
maantee
äärde Tagadi viida
juurde prügi poetanud. Foto:
Liisi Puntso

Koostöös Veolia Keskkonnateenused AS-ga korraldame infopäeva
eelkõige aiandusühistute esimeestele ja liikmetele 3. juunil kell 15
Kiisa Rahvamajas (Kurtna tee 21, Kiisa). Ootame rohket osavõttu!

vallavalitsusest või kodulehelt
w w w. s a k u v a l d . e e / 4 4 1 6 3 ) .
Vallavalitsus kontrollib esitatud
andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse teid
vallavalitsuse korraldusega
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab
olla asjaolu, et kinnistul ei elata
või kinnistut ei kasutata. Vallavalitsus võib aiandusühistute
maa-alal asuva jäätmevaldaja
lugeda korraldatud jäätmeveoga
ajutiselt mitteliitunuks talveperioodiks (1. oktoobrist 30. aprillini), kuid aastaringseid vabastusi kergekäeliselt ei anta. Väited, et „jäätmeid ei teki” või
„viin linna kortermaja prügikonteinerisse” ei ole mitteliitumise põhjenduseks. Kui teid on
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud, peate esitama
järgmise aasta 20. jaanuariks
vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Vastasel juhul loetakse
teid korraldatud jäätmeveoga
liitunuks alates 21. jaanuarist.
Kinnituse võib saata Saku Vallavalitsusse postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.
Kui teie aiandusühistu teed on
väga kitsad ja pehme kattega
(mullateed), võiksite koos teiste
liikmetega kaaluda ühise suure
konteineri soetamist aiandusühistu territooriumi algusesse. Nii ei
rikuks rasked jäätmeveokid teid
ja teenuse hind võib aiandusühistu liikmete vahel ära jagades
tulla kokkuvõttes odavam, kui

üksinda jäätmeveo eest makstes.

Saku valla jäätmepunkt
Saku alevikus Tehnika, Staadioni ja Pargi tänava vahelisel alal
asub Saku valla elanike tarbeks
loodud jäätmepunkt, kus on
head tingimused, et tasuta ära
anda töötlemata puitu, vanametalli, paber- ja segapakendeid,
vanapaberit, klaaspakendeid,
sõiduautode rehve, elektri- ja
elektroonikaseadmeid, betooni
ja kive, lehtklaasi ja ohtlikke
jäätmeid. Tasu eest võetakse
vastu suurjäätmeid, sortimata
ehitusjäätmeid, mis ei sisalda
asbesti (nt eterniiti), aia- ja pargijäätmeid ning asbesti sisaldavaid jäätmeid (sh eterniiti).
Kui Teie kasvuhoone on lumerikkal talvel kannatada saanud, siis ärge viige klaasikildusid metsa alla, vaid jäätmepunkti! Läbi liigiti kogumise säästame keskkonda.
Jäätmepunkt on avatud teisipäevast laupäevani kell 10-18.
Lisainfo telefonilt 15155 või emaililt info@ragnsells.ee. Samuti on info Saku valla kodulehel keskkonnarubriigis.

Prügistamine
Kui Te näete kedagi olmeprügi,
suurjäätmeid või ehitusjäätmeid
metsa alla viskamas, palun helistage kohe kas Keskkonnainspektsiooni lühinumbril 1313 või
Saku Vallavalitsusse numbril
6712 447. Hea oleks, kui saaksite üles kirjutada auto numbri
või teha pilti inimesest ja autost,
kes prügi metsa alla viskas.
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Saku torustike teise piirkonna
ehitustööde leping sai allkirjad
INNA MIKLI

T

eisipäeval, 17. mail, allkirjastasid AS Saku Maja
juhatuse esimees Marko
Matsalu ja AS Nordecon juhatuse liige Avo Ambur Saku
mõisas Saku torustike teise piirkonna ehitustööde lepingu.
Tööde tellija on AS Saku Maja, töövõtjad on ühispakkumise
teinud AS Nordecon ja AS EG
Ehitus. Ehituslepingu maksumuseks on (ilma käibemaksuta)
ligi 3,18 miljonit eurot, millest
ligi 2,37 miljonit kulub vee- ja
kanalisatsioonitorustike, ligi
0,26 miljonit sadeveetorustike
ja ligi 0,55 miljonit kaugküttetorustike rajamisele. Tööde käigus tuleb välja ehitada ligi 6,6
km veetorustikke (koos liitumispunktidega), ligi 5,5 km kanalisatsioonitorustikke (koos
liitumispunktidega), ligi 1,2 km
sademeveetorustikke ning ligi
1,75 km kaugküttetorustikke.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamist kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond
läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, omaosaluse tasub
Saku vald. Vee- ja kanalisatsioonitorustikega samaaegselt
ehitatakse sadeveetorustik, rahastajaks on täies ulatuses Saku
vald. Kaugküttetorustike rajamist kaasrahastatakse nn rohelise investeerimisskeemi raames
läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, omaosaluse tasub
AS Saku Maja.
Saku alevik on torustike rajamiseks jagatud kolmeks ehituspiirkonnaks. Kolmandas piirkonnas, nn Pensus ja Nurme tänava ümbruses ehk Põhja-Sakus
teeb töid Skanska EMV, kopp
löödi maasse juba märtsi lõpus.
Esimese piirkonna, s.t Põllu,
Tiigi, Teaduse tänava ja Üksnurme tee ehk Lõuna-Saku torustike ehitamiseks on riigihange
välja kuulutatud, pakkumisi
oodatakse juuni lõpuks.
Teisipäeval sõlmitud leping
reguleerib teises piirkonnas,
Kannikese-Ülase kandis ehk IdaSakus rajatavaid torustikke. Avo
Amburi sõnul kutsutakse juba

TOIMETAJA
VEERG
Juhmina läbi elu

AS Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu (vasakul) ja
AS Nordecon juhatuse liige Avo Ambur allkirjastasid lepingu
17. mail Saku mõisas. Foto:

järgmisel nädalal kokku esimene
koosolek, kus tööde tegijad, tellijad ja valla esindajad saavad kokku. Kaevamisega plaanitakse
alustada juuni alguses.
Ehitustööd peavad olema

lõppenud 2012. aasta sügiseks.
Pärast seda on kõigil piirkonna
elanikel võimalus ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liituda
ning saada endale nõuetele vastav joogivesi.

Projektipiirkonna plaan

Ikka on kuidagi kahju neist, kel
kõik ebaõnnestub. Püüab ju enamik meist oma ülesandeid võimalikult hästi täita nii kodus,
tööl kui mujal, kus kohustusi.
Kes ikka saamatu olla tahab! Ja
töö pidavat ju tegijat kiitma.
Paraku on neid, kes suudavad
kõik ära rikkuda. Räägivad midagi - kõne seosetu, jutt arusaamatu. Kirjutavad midagi - faktivead ajavad üksteist taga, kirjavigadest rääkimata. Mõtet pole
ollagi. Teevad midagi - kukub
nii kehvake välja, et piinlik vaadata. Kuulavad-loevad - ei saa
aru. Vaesed õnnetud!
Me kõik teeme vigu. Igaüks on
milleski saamatum - kes halb kõneleja, kes kehv kirjutaja, kes ei
suuda kätega midagi ära teha.
Mõnel on arusaamisega raskusi.
Aga kõiges saamatu ja juhm olla
on liig mis liig. Ja mõnikord saab
hädine oma isiklike asjadega väga hästi hakkama, kõik õnnestub
suurepäraselt. Äkki on see hoopis
üks võimalustest elus läbi lüüa?
Ikka tuleb lisaks igapäevastele kohustustele ka lisaülesandeid täita. Ja kes siis kehva tööd
tahab, hiljem ju piinlik. Nii jääb
„vaene juhmike” lisakohustusteta. Vähe sellest, kui tal endal
on vaja mõni tähtsam ülesanne
täita, saadetakse kindlasti keegi
arukam ja asjalikum appi. Küll
see apsud ära parandab või ise
töö ära teeb.
Pole märganud, et niisugune
inimene tänada oskaks. Pigem
viriseb, et aidati vähe. Või ei
asutud tema kohustuste kallale
piisavalt kiiresti - sel juhul jookseb ta muidugi kaebama või
unustab abistaja töö sootuks,
mis siis, et teine tükk aega vaeva
näinud. Kui kõik valminud käkki vaatavad ja häbi tunnevad,
küll siis abimees teinekord kiiremini liigutab.
Kas hädine ise ka mõnikord
appi tuleb? Kus sa sellega, tal
endal nii palju tähtsat teha!
Ja nii kulgeb „juhmike” mõnuga läbi elu. Sest ka nii on
võimalik. INNA MIKLI
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Marianne Rande (ees), volikogu aseesimees
Miwako Wajima (taga vasakult), Kuno Rooba
ja volikogu esimees Shigenori Namiki.

Saku valla
delegatsioon
käis Jaapanis
Saku Citys
KUNO ROOBA
Vallavanem
30. aprillist 9. maini külastas
Saku valla delegatsioon sõprusomavalitsust Jaapanis. Sõpruslinn Saku City asub Nagano prefektuuris Jaapani keskosas. Elanikke on Jaapani Sakus 101 000.
Saku vallast viibisid Jaapanis
volikogu esimees Marianne
Rande, volikogu liige Viive Rosenberg, vallavanem Kuno
Rooba, ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur ja
tehnilise infrastruktuuri spetsialist, vallavalitsuse liige Toivo
Alasoo. Ametlikud kohtumised
toimusid Saku City volikogu esimehe Shigenori Namiki ja linnapea Seiji Yanagidaga. Sõprusleping kahe omavalitsuse

Sakulased koos vastuvõtjatega Eesti ja Eesti Saku, Jaapani Saku
ja Jaapani lippude all. Fotod: Maire Laur

vahel allkirjastati 2. mail 2007.
Edasist koostööd kavandades
rõhutasid mõlema omavalitsuse
esindajad soovi toetada Saku
valla ja Saku linna suhteid ja
koostööd kodanike tasemel. Pikemalt räägiti noorte- ja kultuurivahetuse teemal. Kuna Saku
Cityl puudub oma kohalik õllevabrik, sai otsitud ka võimalusi
eksportida Saku õlletehase toodangut sinna piirkonda. Konkreetsemalt lepiti kokku, et sõpruslepingu 5. aastapäeva tähistatakse järgmise aasta augustis
Eestis Saku vallas.
Tehnilise poole pealt tutvuti
päikeseenergia kasutamise võimalustega ja tehti proovisõit ka Eesti delegatsioon Saku vanima pühamuga tutvumas.
Eestisse tulevate Mitsubishi
elektriautodega.
Pikemalt järgmises lehes.

Sakulased pöörasid erilist tähelepanu säästlikele energialahendustele. Pildil Jaapanis nii levinud päikesepaneelid.

Saku Citys on aasta tähtsündmuseks õhupallifestival.
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Ago Allikmaa tõi
Taanist pronksi

Rahutu

Teisipäeva, 3. mai õhtul jõudis
Taanist XVII Balti informaatikaolümpiaadilt koju tagasi Eesti
koondis, kes tõi koju kolm medalit. Võistlusel võtsid üksteiselt mõõtu kaheksa Läänemereäärse riigi - Eesti, Läti, Leedu,
Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa ja Poola - parimate informaatikateadmistega õpilased.
Igast riigist osales 6-liikmeline
gümnaasiumiõpilaste võistkond.
Võistluse üldvõitjaks krooniti
Poola esindaja Mateusz Gołębiewski, kes kogus 780 punkti
800 võimalikust. Eesti võistle- Esireas (vasakult) Liisi Raudväli, Hanna-Katrin Krestinov, Kätriin
jatest teenis Jaagup Repän (Hu- Kukk, tagareas Toomas Liik, Erik Mumm, Nils-Gregory Aer, Aigar
go Treffneri Gümnaasiumi 11. Laane. Foto: Rein Rinne
klass) hõbemedali ning Ago Allikmaa (Saku gümnaasiumi 12.
klass, pildil)
ja Ants
Remm (HuGPS-mäng looduses. Saku Gümgo Treffneri
REIN RINNE
naasiumi õpilased olid tublid:
GümnaasiuSG IT-juht
tüdrukute võistkond – Liisi
mi 12. klass)
pronksid.
Novembrist aprillini toimus Nis- Raudväli (8.a klass), HannaMeie koonsi, Tabasalu ja Laagri koolis Katrin Krestinov ja Kätriin
dises olid likolm maakonna 8. klasside geo- Kukk (mõlemad 8.b) jõudis kasaks Karlgraafia teemapäeva, kus osalesid hel korral esikolmikusse – sai 1.
ja 3. koha. Poiste võistkond Aksel Puulmann (Nõo Reaal- kolmeliikmelised võistkonnad.
gümnaasiumi 12. klass), Andres
Igal päeval oli kindel teema ja Toomas Liik, Erik Mumm,
Erbsen ja Janno Veerog (mõle- külas oli üks huvitav inimene. Nils-Gregory Aer, Aigar Laane
mad Tallinna Reaalkooli 10. Alati oli väga põnev, kuid eriti (kõik 8.b) – esines samuti hästi,
klass). Eesti võistkond pandi meeldis viimane üritus – lastega ka nemad said parimalt võistlukokku Eesti informaatikaolüm- oli kohtuma tulnud tuntud loo- selt 1. koha. Õpilasi juhendas
piaadi (EIO) ja sellele järgne- duse- ja rännumees Hendrik geograafiaõpetaja Kersti Vissov.
Õnnitleme tublisid õpilasi ja
nud valikvõistluse tulemuste Relve. Päevad lõppesid võistlupõhjal.
sega – toimus kas viktoriin või aitäh ka lastevanematele!
Balti olümpiaadi (BOI) pingerida selgitati välja laupäeval
Saku lasteaed Päikesekild kuulutab välja konkursi:
ja pühapäeval toimunud viie LASTEAIAÕPETAJA ametikohale (1,0 ametikohta).
tunnistes võistlusvoorudes, kus
Tööle asumine 15.08.2011.
kummaski oli vaja kirjutada arvutiprogrammid nelja žürii
 LASTEAIAÕPETAJA ametikohale (1,0 ametikohta)
poolt ette valmistatud andmelapsehoolduspuhkuse asendajana. Tööle asumine 15.08.2011.
töötlusülesande lahendamiseks.
Avaldus, elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku
Lahenduste hindamisel võeti arhariduse olemasolu ja HTM-i poolt kehtestatud kvalifikatsioonivesse nii korrektsust (programnõuetele vastavuse kohta, isikut tõendava dokumendi koopia ning
mi poolt leitud vastuste õigsust)
kandidaadi soovil teised tema poolt oluliseks peetavad materjalid
esitada hiljemalt 10. juuniks 2011 Saku lasteaeda Päiksekild
kui ka efektiivsust (programmi
aadressil Teaduse 14, Saku 75501, Harjumaa või elektroonilisel
töötamise kiirust ja mäluvajaaadressil paikesekild@sakuvald.ee. Lisainfo tel 6728 722
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Edu maakonna geograafia
teemapäevadel

LIDIA UUSELU

EVI JOHANDI
„Kõige alus on majandus, aga
majanduse alus on kultuur,” on
öelnud NO99 teatri juht Tiit
Ojasoo. Ja kultuur on aastakümneid kohalikku raamatukogu
juhtinud Helle Pärlini elus
mänginud tähtsat rolli. Võib
öelda, et kogu tema elu ja töö on
olnud kultuurirohke. Eesti
vabariigi sünnipäeval autasustati Hellet Saku valla kuldmärgiga
vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest. Tunnustus eeldab,
et inimene on teinud midagi rohkem, kui tema amet on nõudnud.

Kõik algab lapsepõlvest
Helle on pärit Kadrina mailt, kus
ta 20. juulil 1944 siia ilma tuli.
Sõja jalust kolis perekond Ama
külla, suurtest teedest eemale.
Isa töötas tol ajal Tapa veduridepoos ja elas siis põhiliselt Tapal.
„Meie emaga olime ema sugulaste juures talus. Ema rääkis, et
sõjavägi vooris ka Ama külast
läbi. Kui sakslased meie õuele
tulid, siis läksid nad kohe kaevule end pesema, seevastu venelased tormasid aga sahvrisse sööma. Ema oli minuga aasta kodus
ja läks siis Aaspere lastekodusse
kokaks. Seal töötas ka Heinz
Valgu ema. Ja seda aega ja inimesi ning külalugusid kirjeldab
ajastutruult Heinz Valk oma raamatus „Lugu poisist, keda kallistas ilus pastoriproua”,” meenutab Helle neid kaugeid aegu
ema jutustuse põhjal.
Rahutu laps, nagu Helle oli,
õppis lugema katekismusest sõnu veerides. Tema mängudemaailm oli aga hoopis isemoodi.
Nimelt mängis Helle mitte nukkudega, vaid matuseid, lauldes
mänguhaua ääres kõlava häälega „Issand, sul ligemal”. Lapsed
võeti tollal alati matustele kaasa
ja kadunu ärasaatmine oli seotud paljude maakohale omaste
kommetega. Surnu juures peeti
öösel valvet, küünlad põlesid.
Lapsele kangastus see mällu nagu etendus ja oma mängudes
jäljendas ta inimeste, lindude ja
loomade viimseid hetki. „Et
mind vanaisa matustele kaasa ei
võetud, mängisin ma selle läbi
kodus. Tegin puupulgast risti ja
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Helle on oma saatuse sepp
kaevasin haua,” pihib Helle
muigelsui.

Koolid
Kui Helle õppis Ama algkoolis,
sai ta näitemängudes pidevalt
lindude osi. Kord oli ta kukk,
siis kana, part ja mis kõik veel.
Selles koolis, mida juhatas
Aleksander Ringjärv, tõeline
maaõpetaja, nõelas teda kultuuripisik. Juhataja mängis harmooniumil ja lapsed kuulasid
sageli väljas akna all. Võipere
7-klassilises koolis süstis õpetaja Jaan Allast Hellesse ajaloohuvi. Ja andis lugeda Vabadussõja ajaloo. Missugust julgust
nõudis õpetajalt tol punasel ajal
avada lapse silmad tõelise möödaniku kohta! Helle luges seda
raamatut taskulambiga teki all.
„Olin rahutu, ettevõtlik ja igasuguste asjade väljamõtleja. Võipere kooli õuel etendasime näitemängu, müüsime ka pileteid,
saadud raha eest sõitsime ekskursioonile,” on Hellel meeles.
Kadrina keskkoolis oli vapustav eesti keele õpetaja Inna
Tanvel, kes ärgitas lavastama
näidendeid ja kirjanduslikke
kohtuid. Julgeti jõudu katsuda
isegi „Tõe ja õiguse” IV osaga,
kus Karin ja Indrek oma suhteid
klaarivad. „Et meie klassis oli
ainult üks poiss, laenasime peategelase nooremast klassist.
Sellest kirjutati isegi ajalehes,”
meenutab Helle õhinal neid
kaugeid noorusaegu.
„Nooruses oli ka sport mul
veres. Peale kergejõustiku tegelesin ka jalgrattaspordiga. Sõitsime iga päev võiduratastega
Tapale ja tagasi, käisime võistlustel. Sanitaarsalklastena viidi
meid isegi Venemaale võistlustele, kus tassisime haavatuid ja
tõime neid isegi puu otsast alla,”
otsib Helle mälust veel noorusaja pildikesi. Helle lõpetas
1963. aastal koos keskkooliga
ka Tapa spordikooli.
Et isa töötas hiljem Käsmu siirupivabrikus, tahtis tüdruk TPIsse toiduainete tehnoloogiat õppima minna, eesmärgiks oli uue
šokolaadisordi loomine. Ei saanud sisse. Vanemad muutusid
murelikuks, et laps istub kodus
ja tööd ei ole. „31. augustil sõitis

meie õuele auto koos eesti keele
õpetaja Tanveli ja võimlemisõpetaja Kuusemäega, kes käskivas kõneviisis peaaegu kooris
laususid: „Lähed Viru-Nigulasse
Vasta kooli kehalise kasvatuse ja
eesti keele õpetajaks!”
„Suviti olin Käsmu pioneerilaagris kasvataja. Seal oli mu
kolleegiks ka Mati Polman,
kauaaegne Saku kooli õpetaja,”
läheb Helle oma eluloos edasi.
Ja siis viis elutee rahutu neiu
Tallinna Pedagoogilisse Instituuti (täna Tallinna Ülikool)
inglise keelt õppima. „Aga et
üks stuudiumi lõpetanu suunati
Rakverre vene kooli õpetajaks,
kus ühe õpilase isa käis teda kirvega ähvardamas, mõjus see
mulle nii, et vahetasin teaduskonda ja hakkasin tudeerima
bibliograafiat,” võdistab Helle
räige mälestuse peale veel praegu õlgu.

Raamatukogus tegi
Helle oma elutöö
Helle alustas pikka raamatukoguteed Raasikul Harjumaa keskraamatukogus, mis viidi peagi
Keilasse. Et ta Keilasse minna ei
tahtnud, sai ta töökoha Saku raamatukokku, mis asus Kesk tänav 1. Aasta oli siis 1972.
Tuulekojal polnud seal ühtki
akent, ei olnud isegi vett. Helle
ütleb, et raamatukogust sai tõeline kultuurikeskus alles aastal
1994, kui ta alustas tööd Saku
mõisas. Kõik need aastakümned
on Helle koos kolleeg Pille Mägiga raamatute laenutamise kõrval korraldanud igasuguseid
kooskäimisi, millest mõned väga omanäolised. Kas või ööraamatukogu, kus Indrek Tarand
alustas „Kalevipoja” lugemist ja
kuulajad lamasid põrandal mattidel. Originaalsematest tuleb
märkida „Lugude jutustamise
tundi”, kus kuulajad said fotode
kaudu aimu Saku aleviku vanadest majadest, mida ammu
enam pole. Elsa Pelmas rääkis
Stalini matustest, Hans Tomson
ja Manivald Hellenurm oma kodukülast, Eha Methusalem tõi
kaasa unikaalseid fotosid Jälgimäe ja Üksnurme külaelust, Alma Kallion pajatas oma elust
Jõemajas ja Kanamajas. Igal oli


Märtsis 2008 kolis
vallaraamatukogu
mõisast uutesse renoveeritud ruumidesse
Saku Valla Majas. Pildil
Helle Pärlin (paremal)
koos kolleeg Küllike
Printsevaga raamatuid
sorteerimas.
Foto:


Helle (paremal), tookord Haljaste, koos
pinginaaber Anitaga
Kadrina Keskkooli
lõpupäeval. Aasta oli
siis 1963.
Foto: erakogu

oma lugu, mis kuulama pani.
Ja kui palju kontserte on Helle
korraldanud! Tõnis Mägi on Sakus laulnud 11 korda! Norra õhtul oli kohal ka Norra suursaadik. Rein Rannap klaverimuusika ja oma lehmanahast pintsakuga ning Heiki Mätlik kitarriga
tõid kokku saalitäied rahvast.
Helle on sakulasi viinud ka Pärnu ja Jõhvi kontserdimajja, Rakvere, Viljandi ning Pärnu teatrisse, suvelavastustele Viinistus
ja Käsmus. Nii on ta kogukonda
ühendanud ja inimesi kokku viinud läbi kultuuri.
Omanäolised on olnud ka kirjandusõhtud ja vallast pärit
autorite raamatute esmaesitlused Saku raamatukogus. Helle
oli jällegi algatajaks ja korraldajaks. Esimese esitluse korraldas
ta Erik-Herbert Pinka isast kir-

jutatud mälestusraamatule: ehtis saali, pani lauale pokaalid ja
kutsus inimesed kokku. Erik
Pinka meenutab: „Helle oli see,
kes ärgitas mind Kultuurkapitalile taotlust esitama ja soovitas
raamatut mõisasaalis esitleda.
Ise ma selle peale poleks tulnud.” Järgnesid teised kohalikud autorid: Manivald Hellenurm, Margit Saluste, Elsa Pelmas, Ülo Sirp, Lembit Teinbas,
Mart Tamberg jt, kes oma üllitisi
mõisasaalis rahvale tutvustasid.
Sakku leidsid Helle kaudu tee
ka EnnVetemaa, Mihkel Mutt ja
Albert Uustulnd. Helle: „Istusin
Muti kõrval ja kartsin nii, et jalg
värises, sest kirjanikuhärral oli
küllaltki irooniline ilme. Kõige
huvitavamad olid pärastised
keskustelud, kui kirjanikud olid
juba läinud.” 
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Traditsiooniliselt avas laada vallavanem - Kuno Rooba. Temaga koos
jäid fotole päevajuht Madis Milling ja Saku musterpere pilt (autor
Raul Laugen), mille näoavad andsid kõigile võimaluse samastuda.

 Helle
sugulaste
ringis. Pildil
vasakult esimene tütar
Kadi, ees
keskel abikaasa Aare ja
tema kõrval
Helle. Pildistas poeg
Veiko Pärlin.


2005. aasta
Saku Suve
pidustuste
ajaloohõngulisel mõisapäeval oli
Helle Pärlini
kanda lossiproua roll.
Foto:

 Kõigest sellest polnud Hellele veel küllalt. Ta korraldas parimatele lugejatele ringreise, ikka kindla sihiga. Kord tutvuti
Eesti mõisate, kord Vabadussõja
ausammastega, kaasas teadjamehed, kes ühes või teises ainealas rohkem kodus. Veel pani ta
auhinna välja nendele, kes olid
elukutselised raamatuvõlglased. Üks laenutaja tõi 15 aasta
pärast teose tagasi ja sai kingiks
raamatu!
Lõpetuseks ütleb Helle: „Rahutu hing on mul kogu aeg olnud. Minu pööraseid ideid on
toetanud nii külanõukogu esimehed kui vallavanemad. Perekond on mind välja kannatanud, kuigi mees ükskord küsis
lastelt, kas nad tunnevad seda
tädi, kes uksest sisse tuli. Minu
head abilised on olnud Pille,

Külli, Anne, Juta ja paljud
teised, kes pole paljuks pidanud
ka öötundidel mind aidata.”
Ahtake leheruum ei võimaldanud rääkida sajast kunstinäitusest, mis raamatukogus üles
pandud, supiteatrist, raamatute
pesemisest ja paljust muust.
Rääkimata Helle kiitmisest, mis
talle üleüldse ei meeldi. Las siis
kiidavad vanaema tema neli lapselast.
Rahutu hing Helle on kohaliku kogukonna ühteliitmisel ja
kodukoha väärtustamisel ära
teinud suure töö, mida kroonib
kuldmärk rinnas.

Vabariigi aastapäeval
autasustati Helle
Pärlinit Saku valla
kuldmärgiga

Laadakaupmeeste hulgas oli kõige enam lille- ja taimemüüjaid,
pildile jäi Sindi mees Hinno Kase Kase Aiandist.

Terake mais 2011, esiplaanil kõige uuem, 2009. aastal ehitatud korpus.
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Saku kevadlaat vihmasajus
LAADAST VEEL LK 1

Parima kaupleja tiitli said seekord Kadri ja Lembit Kopso, endised sakulased Väike-Maarjast Kaarli talust. Nad müüsid täisterajahu ja -helbeid, külmpressitud õli, seemneid ja kodus küpsetatud leiba. Leti taga oli kogu aeg
järjekord, lisaks tegi Lembit laulu ja pillimänguga laadaliste tuju heaks.

 Saku Gümnaasiumi õpilasfirma
Sotik esindajate
(vasakult) Julia
Gaptšukova,
Rebecca Rebase
ja Eva Maria
Kõrvase firmakaubaks olid
maalitud botikud
- vihmase ilmaga
ideaalsed jalanõud.

Saku lõvid on ikka laadal väljas olnud. Nii ka seekord. Esmakordselt
korraldati Sakus giidiga bussiekskursioone, mis rahvale väga
meeldis. Pakuti suppi, pannkooki ja jooki, kaubeldi vanakraamiga,
korraldati õnneloos. Saadud tulu kasutatakse heategevuseks.

Laadapäev pakkus ka muud: esinesid puhkpilliorkester SAKU ja huvikeskuse laululapsed, avatud olid huvikeskuse lastetelk ja noortekeskuse
noortetelk, infot jagasid Saku Priitahtlikud Pritsimehed, võistlusi korraldasid Saku Korvapalliklubi ja Saku Fortuna esindajad. Fotod:

Lasteaed Terake sai
65-aastaseks
INNA MIKLI

Nukuteatri saal kogunes lapsi-vanemaid-külalisi täis. Fotod:

65 aastat tagasi, 15. mail 1946.
aastal, avas Sakus Jaama tänava
ja Tallinna maantee nurgal uksed lasteaed Terake. Õigupoolest ei teatatud tookord Terakesest veel midagi, tegemist oli
Harjumaa Töörahva Saadikute
Nõukogu Täitevkomitee Haridusosakonna Saku Lasteaiaga,
mis paiknes sõjakeerises omanikuta jäänud eramajas. Hoones
elasid õlletehase töötajad, lasteaed sai oma käsutusse mõned

toad, kus mudilastel võimalik
mängida, magada, süüa, lisaks
köögi ja laoruumid. Ning samasse majja anti korter ka juhataja Magdalena Luukasele.
Esialgu avati üks rühm, kus oli 8
last. Lisaks juhatajale võeti
ametisse kasvataja, kokk ja
koristaja.
Alates 1957. aastast kandis
lasteaed ENSV Toiduainetetööstuse Ministeeriumi Saku
Eksperimentaalõlletehase Lastepäevakodu nime. Lapsi käis
seal 25-30. 
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 50.-60. aastatel Saku kasvas,
ennekõike laienes õlletehas. Ja
lasteaias kimbutas ruumipuudus. Nii hakati uut hoonet ehitama. Eriprojekti järgi samasse
lähedale, Tallinna maantee äärde ehitatud maja avati oktoobris
1972. Tegemist oli tolle aja
kohta väga esindusliku hoonega, mis mõeldud 110 poisiletüdrukule. Töötajaid oli 30.
1987. aastal nimetati õlletehase lasteaed Terakeseks: eks
viljateradest ju õlut pruulita.
Rühmanimedeks olid aga Oder,
Kaer, Nisu, Rukis, Hernes, Uba.
1992. aastal sai Saku külanõukogust taas vald. Ja Terake
läks Saku valla alluvusse.
2000. aastate alguses oli lasteaed väga väsinud ja kulunud
ilmega, hoone vajas hädasti remonti. 2004. aastal tehti Terakesele põhjalik noorenduskuur:
ehitati juurde suur võimla, renoveeriti olemasolevad ruumid,
uuendati sisustus. Veidi enne,
2002. aastal, oli muudetud rühmade nimed - Terakeses on sellest ajast Naksitrallid, Pöialpoiss, Sipsik, Mõmmik, Pääsupoju, Lepatriinu.
2009. aastal otsustati Terakest
laiendada - ehitada juurde uus
korpus, kus ruumid kahele rühmale. Idee tekkis mais, kopp
löödi maasse augustis. Detsembriks saadi ehitustöödega
valmis ja hakati sisustama. Ning
2010. aasta algusest hakkasid
Nublu ja Lotte rühmad tööle.
Täna on Terake moodne kaasaegne lasteaed, kus momendil
176 last ja 32 töötajat, kellest 22
on erialase kvalifikatsiooniga
pedagoogid.
14. mail tähistati Terakese
sünnipäeva: lasteaiapere, emadisad ja külalised olid kogunenud
Tallinna Eesti Nuku- ja Noorsooteatrisse, kus vaadati etendust „Prügihunt ja Superjänes”.
Lisaks külastati Nukumuuseumi, kus põnevat vaadata nii lastel kui täiskasvanutel. Ja muidugi söödi sünnipäevakringlit.
Seda, et Terake üks tore lasteasutus on, näitas peole kogunenud laste ja vanemate hulk - külalised ei tahtnud hästi Nukuteatri ruumidesse ära mahtuda. Et
Terake üks väga tubli lasteasutus
on, kinnitas oma tervituskõnes
ka vallavanem Kuno Rooba - ta
nimetas Terakest Põhja-Eesti parimaks lasteaiaks.
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Saku vald osales rahvusvahelises

Seminari lõpus tänas juhtpartner Harku vald kõiki osapooli.

Meeldejääv lõpupidu peeti 80ndate stiilis. Fotod: Enda Pärisma

Rootsi osaleja vaatab näitust.

KÜLLI KIIKA

probleeme. Täpsemalt - uurida
erinevaid võimalusi noorte vaba
aja veetmiseks, analüüsida
noorsootööd laiemalt, parandada erivajadustega noortele suunatud programmide kvaliteeti
algkoolides, organiseerida erinevaid koolitusi noorsootöötajatele, töötada kohalikes omavalitsustes välja noorsootöö
arengukavad või neid täiendada, kavandada ja projekteerida
Harku noorsootöökeskuse
hoone.

S

aku vald osaleb alates oktoobrist 2009 kuni 2011.
aasta juuli lõpuni KeskLäänemere INTERREG IV A
programmi noorsootöö arendamise projektis. Lisaks Sakule
löövad Eestist kaasa ka Kiili ja
juhtpartnerina Harku vald, Soomest Sipoo vald ja Rootsist Söderhamni kommuun. Projekti
raames korraldati neljakuuliste
perioodide jooksul ühiseid ettevõtmisi, kuid iga partner viis läbi ka vaid oma noortele planeeritud tegevusi. 2-4. mail toimus
Harku vallas viimane ühisseminar, kus osalesid kõik projektiga
seotud osapooled.

Kuidas projekt alguse sai?
Tegemist oli Harku valla initsia-

tiiviga - neil oli vajadus vaadelda lähemalt noorsootööd, kuna
puudus arengukava ning oli
suur vajadus uue noorsootöökeskuse järele. Leiti, et noorsootöö juures oli kõige märgatavamaks teguriks noorte ajapuudus ning Tallinna kui suure linna
lähedus. Kuid võib olla tundus
nii ainult valla noorsootöötajatele? Just seetõttu alustatigi projektiga ning otsiti nii välis- kui
ka sisepartnereid, et üksteise kogemustest õppida ning leida
koos uusi ja huvitavaid lahendusi. Esmakordselt usaldati KeskLäänemere INTERREG IV A
programmis juhtpartneri roll
Eesti esindajale - Harku vallavalitsusele.
Projekti eesmärgiks oli analüüsida erinevates omavalitsustes noorte tegelikke vajadusi ja

Tegemistest
Esimene töökoosolek toimus
18. märtsil 2009 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuses, osa võtsid Harku, Kiili
ja Sipoo valla esindajad. Lepiti
kokku osalejad, tegevused ja
ühistegevused. 12.-13. oktoobril
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noorsootöö projektis
2009 toimus Harku vallavalitsuses projekti personalile ja meeskonnale esimene koolitus, kus
tutvustati INTERREG IV A
2007 - 2013 programmi projekti
nõudeid (ühine arengutegevus,
ühine rakendamine, juhtimine,
rahastamine). Arutati läbi tööpõhimõtted ning analüüsiti, mis
on projektile lisaväärtust andev
piireületav mõju.
Projekti jooksul toimus 6
juhtrühma nõupidamist, neist 4
Eestis, 1 Soomes ja 1 Rootsis.
Arutati eelarvet, aruandluse esitamist, tegevusplaani, samuti
tuleviku koostöövõimalusi ja
jätkuprojekte. Külastati noorsootöökeskusi Sipoos (septembris 2010) ja Söderhamnis
(mais 2010). Korraldati 4 ühisseminari, mille raames toimusid
erinevad töötoad ja arutelud - 2.5. veebruaril 2010 Harkus, 9.14. mail 2011 Söderhamnis, 6.9. septembril 2010 Sipoos ja 2.4. mail taas Harkus.
Projekti jooksul toimusid
Harkus, Kiilis ja Sakus noortele
mitmed planeeritud tegevused.
Harku partnerid korraldasid jaanuaris 2010 ja veebruaris 2011
Tabasalu ÜG-s teemanädalad
„Tervelt ja targalt suureks“,
augustis 2010 Pivarootsis 60
noorele laagri, 2009. ja 2010.
aastal erinevad laagrid eraldi
tüdrukutele ja poistele, talgutööd
Rannamõisa noorsootöökeskuse
maa-alal. Kiili esindajad organiseerisid seminarid noortele ja
noorsootöötajatele, seikluskasvatuslikud laagrid, kriminaalpreventsiooni teemalise filmiprojekti ja talgupäevad. Saku
noored käisid projekti raames
novembris 2009 ja märtsis 2010
Eesti erinevate noortekeskustega tutvumas, septembris 2010 ja
märtsis 2011 toimusid päästealased koolitused ning juulis 2010
sportlik-seikluslik-kasvatuslik
laager noorteliidritele.

Tulemused
Projekti käigus olid Saku, Harku ja Kiili noored üheskoos
laagris ning tutvusid noortekeskustega Eestis ja välispartnerite
juures. Nii noored kui noorsootöötajad sõlmisid kõikide partneritega head sõprussuhted.
Osalejad veendusid, et eesmär-

gid ja probleemid on neil ühised
riigipiiridest sõltumata. Ning et
kõige rohkem ideid ja lahendusi
saadakse just omavahelistest
vestlustest ning oma silmaga
erinevates riikides eri kohti külastades. Samuti said noored
uusi kogemusi ja teadmisi eri
töötubades ja seminaridel osaledes.
Rannamõisa noorsootöökeskuse maa-alal algatati ja kehtestati detailplaneering, valmisid noorsootöökeskuse eskiis,
ehitusprojekt ja sisekujunduse
projekt. Koostati Harku noorsootöö arengukava aastateks
2011-2016, töörühmas osalesid
ka koostööpartnerid Sakust ja
Kiilist. Harku valla noorte seas
viidi läbi noorsootööd puudutav
küsitlus.
Projektist valmis näitus, millega saab tutvuda kõigi osapoolte juures - kohalikes omavalitsustes või noortekeskustes. Hetkel on näitus üleval Tabasalu
ÜG-s, järgmisena on seda oodata Sakku.
Viimasel Harkus toimunud
seminaril tehti kokkuvõtteid toimunust, tänati osapooli ja kinnitati sõprussidemeid. Eriti meeldejäävaks osutus 80. aastate stiilis lõpupidu, mille tähtsündmuseks said soovide tseremoonia
ja tule-show. Head mõtted said
kirja pandud igaühe personaalsesse soovide karbikesse, mille
võis avada alles kodus.
Viimasel seminaril jäi kõlama
soov jätkata noorsootööalast
koostööd ja miks mitte omavahelisi suhteid omavalitsuste
raames ka teistele valdkondadele laiendada.
Tänan kõiki osalejaid ja loodan, et igaüks sai kaasa midagi
kasulikku, mida oma piirkonnas
rakendada. Samuti loodan, et
peatselt kohtume mõne järgmise projekti raames.

Kiisal peeti laata ja tegutseti töötubades

Kiisa väike kevadlaat meelitas 7. mail rahvamaja õue riiete, jalanõude,
kodutekstiilide, nõude, tervisekaupade ja istikute müüjaid vähem kui
möödunud aastal. Ostjaid-uudistajaid aga jätkus päris palju. Kel kaubad üle vaadatud, sai keha kinnitada: ka toitlustajad olid olemas.
Vahva oli, et laadaga samaaegselt korraldas MTÜ Kodukoht Kiisa
siseruumides rahvamaja käsitööringide näitusmüügi: osta või lihtsalt
imetleda sai näiteks siidimaali või lapitehnikas meisterdatud esemeid. Ka lastele oli mõeldud: sel ajal, kui täiskasvanud õuel toimetasid, said lapsed emadele - emadepäev ju kohe järgmisel päeval - kaarte, ehteid ja puidust kingitusi valmistada. Või iseendale midagi meisterdada. Soovijaid jagus hulgaliselt. Pildil noormehed Lembit Leisalu
juhendamisel puidutööd õppimas.

Projekt„Teadlikulttervislikudvalikud“-kogupunkteosalejakaardile!

KEVADMATK21.mailkell11
AlgusjalõppMetsanurmekülakeskuses ·Matkateema„Meelegametsa!“-
kogemekõiki6inimmeelt·Jõeäärsespuhkekohasturgutus ·Matkalõpus
suppjaõpitubaravimtaimedest
Toetavad:

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

Ülevallalisele mälumängule
„Saku ajukas” tõmmati joon alla
INGRID PÕDER

K

õik mullu novembris
m
äluspordimaratoni
21. kell 11
alustanud
10 võistkonda
Metsanurme kevadmatk. Lk 13
jõudsid kaotusi kandmata lõ21. kell 18
puni. Kord kuus mõõtu võtnud
Saku Huvikeskuse kevadkontmälumängurid kohtusid seesert Saku Valla Majas. Vt lk 13
kord 9. mail Saku Valla Maja
22. kell 22.05
saalis, et tõmmata joon alla 7Kontsertränd reisilugude ja
voorulisele turniirile ja reastada
lauludega “Laur ja Sadam lõplik paremus Saku valla mäsuvekuulutajad” Metsanurme
külakeskuses õhtuhämaruses lõk- lumängutiimide seas.
Finaalvooru - nagu kuue varakevalgel. Sissepääs prii! Puhvetis
semagi - kõik 30 küsimust nõudkuum jook ja muu suupärane.
sid tõsist peamurdmist ja punkti27. kell 18
summa
kasvas kohati visalt. Nii
Lapsevanemate ja Saku Gümmõnigi vastus, mille koostaja ja
naasiumi esinduse vaheline
mängujuht Mart Vellama pärast
jalgpallivõistlus koolistaadionil.
ette
luges, tõi mängijate seas
27. kell 20
kuuldavale
kas elevuse või ohke.
Hooaja lõpetamine Kiisa
Juba esimese kolmandiku järel
rahvamajas. Kapelli Tiri ja
haaras 9 punktiga juhtohjad tatõmba 10. sünnipäev.
belis
Üksnurme (Aase Sammel28. kell 18
selg,
Jaan Loide, Vello Tõnso),
Metsanurme noorte suveal6 punktiga jagasid teist-kolmanguse pidu Metsanurme külakesdat kohta Nobodi (Siim Sadrak,
kuses. Esinevad noortebändid.
Matis Leima, Ardo Kantemus,
28. kell 19
Argo Maripuu) ja Õlmarid
Salongteater “Kaheksa
(Margus Müür, Urmas Lipso,
armastavat naist” Saku Valla
Peeter Siim, Rain Reiman).
Maja suures saalis. Vt lk 20
Pärast teist kolmandikku jätkas
JUUNI
esikohal 27 punktiga Üksnurme,
1. kell 17
20 punktiga tõusis teiseks MäluLastekaitsepäeva teatrietenjahutaja (Hedvig Rajasalu, Redus „Imeilus” Miku-Manni Lasne
Toompuu, Rene Štrik, Andteteatrilt Saku Valla Maja suures
ro
Velberg), 19 punktiga kolsaalis. Lapsed saavad kaasa mängida ja laulda. Etendus kestab 35- mandana kannul Müür ja Viil
(Kristi Karelsohn, Jaan Karel40 minutit. Lastele tasuta.
sohn, Olga Karelsohn, Grete
3.-4. kell 16
Karelsohn). Üksnurme ei laskSaku XI laulu- ja tantsupäev
nud edu käest ka lõpukolmandiSaku mõisa pargis. Vt lk 20
kul - 35 punkti ja vooru võit oli
3. kell 20
käes.
Teine koht kuulus 26 punkViimast korda sel hooajal Janis
tiga Mälujahutajale, kolmas 24
Aneraudsi satiiriline komöödia
punktiga Õlmaritele.
“Kuningriigi lõpp” Kiisa rahvaKui mängujuhid Mart Vellama
majas. Tasuta.
ja
Ave-Maria Ban voorupunktiNÄITUSED
de summad kokku lõid ja mänSaku Huvikeskuse kevadnäigureeglite järgi kaks kehvemat
tus Saku vallaraamatukogus
numbrit maha lahutasid, selgus
Teaduse 1 (kuni 11.06)
lõplik paremusjärjestus. Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas”
neljanda hooaja võitis ümmargu4. “SAKU AJUKAS”
se 100-punktilise tulemusega
Üksnurme. Kogenud kilvaritest
Üksnurme 100 punkti; Õlmarid
koosnev võistkond noppis võidu
88; Mälujahutaja 85; Metsanurteist aastat järjest. Teisele kohale
me 75,5; Imelised 67,5; Müür ja
tõusid 88 punktiga Õlmarid, kolViil 64,5; Nobodi 58,5; Huvikas 55; mandale 85 punktiga MälujahuNägemist 45,5; Powerpoint 35
taja - seegi järjestus sama mis

Finaalvooru parim võistkond Üksnurme (Vello Tõnso, Jaan Loide,
Aase Sammelselg) tuli “Saku ajuka” hooaja võitjaks. Foto:

NII KÜSITI
2. Mille paksust väljendatakse
Dobsoni ühikutes(DU)? Ühik on
oma nime saanud aastatel 18891976 elanud inglise füüsiku ja
meteoroloogi Gordon Miller
Dobsoni järgi.
6. Kui Eesti mees 19. sajandil küsis kõrtsis kortli viina, siis mitu
grammi ta viina sai?
9. Millise kahe mäestiku vahel
asub Bekaa org?
13. Milline elanike grupp tähistab oma päeva 31. mail? Esmakordselt oli neil võimalus seda
päeva tähistada 2006. aastal.
Baltimaades on nende õiguste
aktiivsemad kaitsjad Lätis, kus
2009 toimus nende esimene paraad üle pooletuhande osavõtjaga. Teadlased väidavad, et naturaalsed selle elanike grupi esindajad on üsna haruldane nähtus
ja nende arvates võivad aastaks
2202 nad üldse maailmast kaduda. Ainuüksi viimase 50 aasta
jooksul on nende osakaal maailma rahvastikust kukkunud 49%lt 14%-le: teadlaste arvates sünnib nende viimane esindaja Soomes, kus nende osakaal elanikkonnast on hetkel kõige suurem.
VASTUSED: 2. Osoonikihi paksust atmosfääris. 6. 300 grammi.
9. Liibanoni ja Anti-Liibanoni.
13. Blondid.

K
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eelmisel hooajal. Võitjaid autasustati kaupluse Rahva Raamat
kinkekaartidega.
Aprillivoorus kõigile võistlejatele jagatud küsitluslehed olid

jõudnud tagasi korraldajateni ja
Ave-Maria Ban sai vastustest
kokkuvõtte teha. Hooaja mälumängu korralduse kohta arvasid
pooled vastanutest, et tase oli
võrreldes eelmiste aastatega parem, pooled aga pidasid taset samaks. Kõik jäid rahule mängujuht Mart Vellamaga. Peaaegu
pooled kilvarid arvasid, et küsimused olid liiga rasked või siis,
et võis rahule jääda. Kergeks ei
pidanud küsimusi keegi. Ettepanekud ja kommentaarid olid: liiga palju spordiküsimusi; küsimused võiksid olla kaasaegsemad ja päevakohasemad; rohkem filmi-, popkultuuri-, tehnika-, kunsti- ja kirjanduseküsimusi, ka kodukandiküsimusi. Paaril
korral arvati, et mäng võiks olla
pikem, nt 50 küsimusega. Järgmisel hooajal „Saku ajukal” osalemises oli kindel suurem osa
vastanuist. Kuid oli ka neid, kes
polnud veel otsustanud.
Ave-Maria Bani sõnul on uue
hooaja plaane arutades kõne alla
tulnud mängu alustamine oktoobris, et lõpetada aprillis maikuu kipub kõigil kiire olema. Kaalumisel on Mart Vellama ettepanek koguda võistkondadelt n-ö osalusmaksu, nt 2
eurot, nagu mujal turniiridel tavaks. Siis saaks osta kas auhindu või kohvilauale suupoolist.
Huvikeskusel jääb nüüd aega ettepanekute ja võimaluste vaagimiseks, et sügisel väärt traditsiooniga jätkata.
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Saku Korvpalliklubi
poistele Soomest
pronksmedalid!
MARKKO ARRO

S

aku Korvpalliklubi kaks
noortevõistkonda osalesid
lihavõttepühade ajal rahvusvahelisel korvpalliturniiril
Soomes ning naasid sealt 3. ja 6.
kohaga.
Lahtis toimunud Eastern
Tournamenti pronksmedalid
võitsid 1995. aastal ja hiljem
sündinud poisid. Alagrupiturniir läbiti täiseduga. Alustuseks
alistati Lahti Namika 95 meeskond väga kindlalt 64:46. Initsiatiiv haarati kohe esimestest
sekunditest ja õiget vastumängu
võimalust vastastele ei antudki.
Reimo Loopere tõi parimana
Sakule 17 punkti. Teine alagrupimäng Kataja meeskonna vastu möödus üle kivide ja kändude. Tänu hästi kiirrünnakuid
realiseerinud Karl Hendrik
Holsti ning teravalt ja resultatiivselt tegutsenud Jan Viloka
panusele rünnakul ning kollektiivsele kaitsemängule suudeti
oma paremus siiski 41:34 maksma panna. Viimases alagrupimängus kohtuti Petergofi meeskonnaga Venemaalt. Kuigi Venemaa on suur korvpalliriik, ei
olnud Petergofi näol tegemist
eriti tugeva tiimiga, Saku sai
kerge 55:27 võidu.
Poolfinaalis mindi vastamisi
meeskonnaga Forssan Koripojat. Kohtumine oli väga tasavägine algusest lõpuni. Paar minutit enne lõppu, pärast Mirko
Laanisto nelja järjestikkust
korvi, tundus, et Sakul õnnestub
võit ära võtta. Lõpus eksiti siiski
olukordade lahendamisel rumalalt ning vastane karistas need
vead kindlalt ära. 35:40 kaotus
tähendas, et enamat pronksmedalist Saku poisid enam võita ei
saanud. Kaotuse peamiseks
põhjuseks tuleb pidada asjaolu,
et teisel poolajal suutsid Saku
noormeestest korve visata ainult
kaks: Mirko (kokku 13 punkti)
ja Karl Hendrik (kokku 11
punkti).

Lahtis edukalt
võistelnud Saku
vanemad korvpallipoisid (vasakult) Jan Vilokas,
Silver Zoova,
Joosep Noot,
Mirko Laanisto,
Oliver Villo, Gert
Möllits, KarlHendrik Holst,
Reimo Loopere,
Fred Baranov.
Foto: Anthony
Enden

Pronksimatšis mindi taas vastamisi juba tuttava Kataja meeskonnaga. Seekord tehti asjad
klaariks juba varakult. Teisel
poolajal sekkusid aga mängu
Soome lauakohtunikud, kes Saku 16-punktilise eduseisu vaid
9-punktiliseks „arvutasid”. Kui
Kataja rünnakul veel paar õnnestunud lahendust leidis, oli
vahe järsku vaid neli punkti.
Holsti vabavisked kasvatasid
Saku edu siiski seitsmele punktile 49:42, mis jäi ka lõppseisuks. Mängu resultatiivseim
oli 13 punktiga Gert Möllits.
Pronksmedalid said kaela
Mirko Laanisto, Reimo Loopere, Karl Hendrik Holst, Jan Vilokas, Oliver Villo, Fred Baranov, Gert Möllits, Silver Zoova
ja Joosep Noot.
Saku KK noorimad korvpallipoisid osalesid 2001/02 vanuseklassi turniiril. Viiest mängust
saadi küll ainult üks võit, kuid
selles hoolimata tuleb tunnistada, et poisid võitlesid tublilt.
Vaid ühes mängus kukuti n-ö
ära ja saadi suur 17-punktiline
kaotus. Ülejäänud kaotused tulid väikeste vahedega. Võib öelda, et võidud jäid puhtalt kogemuste puudumise taha, esimesed päris korvpallimängud mängiti meie poiste poolt ju vaevalt
paar kuud tagasi. Kaheksa võistkonna hulgas saadi siiski tubli
kuues koht. Meeskonna parim
korvikütt oli Rasmus Raidvere, esile tuleb tõsta ka Lars

Leppiku väga head tegutsemist.
Veel kuulusid tiimi Erik Möllits, Herman Klippberg, Oliver Toom, Rasmus Tammis,
Henrik Kangur, Uku Kaarel

Mõtte, Markus Liivrand,
Marten Männi, Villem Noot.
Treeneritena käisid Lahtis
kaasas Markko Arro ja Anthony Enden.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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Kelle hambaravi kulutusi ja kuidas
aitab katta ravikindlustus
AIVE EHA
Eesti Haigekassa Harju
osakonna usaldusarst

I

gal aastal lisandub nende
inimeste ringi uusi, kellele
pakub hambaravi kulude
katmisel tuge ravikindlustus.
Tallinnas ja Harjumaal toetab
ravikindlustus ligi 240 000 inimese hambaraviga seotud kulude tasumist.
Alates 01.01.2011 saavad
19,18-eurost hambaravihüvitist
taotleda inimesed, kellele on
riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel määratud töövõimetus- või vanaduspension,
ning üle 63-aastased kindlustatud isikud. Kõrgendatud määras
ehk 28,77 euro suurust hüvitist
makstakse endiselt rasedatele,
alla üheaastase lapse emadele ja
neile, kellel on tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadus.
Haigekassa hüvitab jätkuvalt
63-aastastele ja vanematele ravikindlustust omavatele isikutele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele kord kolme aasta
jooksul 255,65 eurot hambaproteeside maksumusest.
Hüvitise taotlemiseks esitab
kindlustatu haigekassale avalduse ja hambaravi eest tasumist
tõendava dokumendi, mille on
väljastanud hambaraviteenuse
osutaja. Rasedad lisavad avaldusele veel rasedust tõendava arstitõendi. Tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud
lisavad arstitõendi, mis tõendab

Tänu
8. mail koristati „Teeme ära“ talgute raames Sakus Männi tee sissesõiduäärne ala prahist ja võsast. Suur tänu kõigile Metsise AÜ
peredele, kes talgutel vapralt
kaasa lõid, samuti teistele Männi
tee elanikele ja kinnistuomanikele, kes väljakutse vastu võtsid. Samuti täname Saku vallaaednikku
Tiina Kubbit hea koostöö eest.
Eriline kiitus osalenud lastele!
Töise päeva tulemusena korjati
metsast ja kraavist kokku 10 m3
prahti, saadi avaram metsaalune
ja 200 m2 võsavaba kraavi.
Eestvedajad Metsise AÜ-st

tervishoiuteenuse tagajärjel suurenenud hambaravi vajadust.
Inimesel on õigus ravikindlustuse seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud hüvitisele, kui suurenenud vajadus hambaraviteenuse
saamiseks on tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise
tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe ning teiste anomaaliate
kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade kirurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia,
anesteesia ja muu), mille käigus
on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdamine
või siirdamiseks ettevalmistamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatuslike põletike (abstsess, flegmoon)
haiglaravi.
Hüvitist taotleval inimesel
peab hambaraviteenuse osutamise hetkel olema kehtiv ravikindlustus.
Hüvitis makstakse välja sõltumata kulutuse toimumise kohast. See tähendab, et patsient
võib minna hambaarsti juurde
ükskõik millises Eestimaa piirkonnas või välisriigis. Kulutus
peab aga kindlasti olema
tõendatud korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava
originaaldokumendiga.
Hambaraviteenuse hüvitise
taotlemise avaldused võib saata
posti teel või tuua ise haigekassa
piirkondlikku osakonda. Avalduse blankett on saadaval haigekas-

ÜVK uudised
Torustike ehitustööd toimuvad
 Metsatuka ja Kõrre tänaval,
Oja tänava pikendusel ning Nurme peakraavi piirkonnas (Metsatuka ja Nurme tänava vahelisel alal), Kirsi, Õuna ja Tariku
tänaval 11.05-30.07.
 Männi, Metsise ja Mõtuse tänaval 17.05-31.10.
 Jõe, Tammemäe ja Kraavi tänaval 18.05-31.05, seal hakatakse jõe alt puurima.
 Alates 23.05 algavad tööd
Asula tänaval.
Kõigi nimetatud tänavate liikluskorralduse skeemid on nähtaval
AS Saku Maja kodulehel www.
sakumaja.ee. AS SAKU MAJA

sa klienditeenindusbüroodes,
Eesti Posti postkontorites ja haigekassa koduleheküljel. Blankette väljastavad, edastavad ja
abistavad nende täitmisel ka
maavalitsused. Haigekassa kannab hambaraviteenuse hüvitise
kindlustatud isiku pangaarvele
hiljemalt kuue kuu jooksul avalduse laekumisest. Hüvitis makstakse välja hüvitise saaja või kolmanda isiku (nt abikaasa, ema,
lapse) kontole. Hüvitise saamise
õigus aegub kolme aasta jooksul
alates õiguse tekkimisest.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele
MIS
hüvitistele, on tal õigus taotleda
JUHTUS
hüvitist kalendriaasta eest ühe
temale soodsama määra ulatuses. Näiteks suurenenud hamba- Põhja Prefektuur
raviteenuse vajadusega 65-aas- 6.05 tungis naaber Kiisa alevitasel töövõimetuspensionäril on kus kallale 58-aastasele naisele.
õigus saada hüvitist 28,77 euro 17.05 hommikul varastati Saku
ulatuses. Kasutamata hambara- alevikus eramajast käekott koos
viteenuse hüvitis ei kandu järg- rahakoti ja sularahaga, mobiiltemisesse aastasse.
lefon, fotoaparaat, videokaameVähemalt 19-aastastel kind- ra, ehteid, võtmeid ja muid isiklustatud isikutel on õigus saada likke asju. Kahju on 2520 eurot.
ravikindlustuse poolt tasutuna
hambaravi vaid juhul, kui abi Põhja-Eesti Päästekeskus
andmata jätmine või edasilük- 7.05 leiti Männikult 7 õppeotskamine võib põhjustada abiva- tarbelist reaktiivgranaati PG-2.
jaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Kas hambaravi va- Männiku harjutusvälja
jadus on vältimatu, selle otsus- kasutusgraafik
tab arst.
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Alla 19-aastaste ravikindlus- 21.05 09.00-17.00 Väliharjutus
tatud isikute eest tasub ravikind- 22.05 09.00-17.00 Väliharjutus
23.05 09.00-18.00 Laskeharjutus
lustus vastavalt Eesti Haigekas09.00-17.00 Väliharjutus
sa tervishoiuteenuste loetelus 24.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-14.00 Väliharjutus
sätestatud teenustele raviasutus- 25.05 09.00-17.00
Laskeharjutus
tes, kellega on haigekassal sõl09.00-17.00 Väliharjutus
26.05 08.00-19.00 Laskeharjutus
mitud ravi rahastamise leping.

NAISTE LAAGER „Meestevaba nädalalõpp“
Metsanurme külakeskuses 11.-12. juuni 2011

Kahe päeva sisse mahuvad tegevused ja ettevõtmised:
 Jääsulatus ehk tuttavakssaamine, lisaks väike õpetus, kuidas
inimeste nimesid paremini meelde jätta.  Mitte lihtsalt jalutuskäik matkarajal, vaid õpetus ja juhendus teemal „loodus kui jõusaal“.  Toidutegemise lihtsus ja loomingulisus ehk kuidas katta
tervislik ja kiire õhtusöögilaud.  Kas mehed on tõesti Marsilt?
Küsimusele otsib koos meiega vastust psühholoog Voldemar Kolga.
Ole valmis kaasa arutlema!  Praktiline õpe: mida teha, kui
puudub tantsupartner?  Hommikune äratus-võrgutus-võimlemine.  Isetegemise rõõmuteraapia - viid koju eriti ilusa asja
Kahe päeva väärtus rahas a`40 €. Sisaldab juhendatud tegevusi,
toitu, majutust (kämpingumajakestes) ja isetegemise rõõmuteraapia
vahendeid. Enne 25.05 tasunutele allahindlus -10%! Kohti vaid 20!
Info ja registreerimine metsanurme@hot.ee või tel 53 065 503

09.00-14.00 Väliharjutus
27.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-00.00 Väliharjutus
28.05 10:00-17.00 Laskeharjutus
29.05 10.00-17.00 Laskeharjutus
01.06 08.00-17.00 Laskeharjutus
12.00-14.00 Väliharjutus
02.06 10.00-16.00 Väliharjutus
03.06 10.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-14.00 Väliharjutus
Info: tel 50 34 102, manniku@mil.ee
Internetis: harjutusvali.mil.ee

Südamlik kaastunne
Taunole perega armsa ema,
vanaema ja ämma

MALLE TORNI
surma puhul.
Perekond Müür
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Kuulutused

Andis-E OÜ

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. ER 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

PVCkattega
võrkaedade
müük
Sakus
Aedade kõrgused:
1,2 ja 1,5m
www.andis.ee
andis@andis.ee
tel 56 972 360
Transpordivõimalus

Laupäeval, 21. mail kell 10 - 14
toimub Keilas Saajos AS-is

lao tühjendusmüük
Lisaks ustele pakume erinevaid lukke, sulgureid ja materjale

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

Ohtlike puude turvaline
langetamine. Kruntide puhastamine. Puujäätmete äravedu.
Raietööd. Tel 52 50 893,
56 260 344

Keila, Paldiski mnt 31

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

Loomaarsti

KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

Aia- ja haljastustööd. Vanade
ja noorte puude kujundlõikus,
hooldus- ja noorenduslõikus, võra kujundamine. Puude ja taimede istutamine, pinna planeerimine, muruplatside ja sillutisteede rajamine. Tel 56 243 297

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Üürin otse omanikult 1-2-toalise korteri Sakus. Võiks olla
möbleeritud. 53 542 080

Vajadusel paigaldus. Väga
hea hind. Tel 50 65 659,
6565 782; Kadaka tee 4,
Tallinn; www.plekiladu.ee

TEEVEN PUIT OÜ

Müüa lõhutud
KÜTTEPUID

Müüa laias valikus

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

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk
Sileplekk
Lisaplekid

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

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

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

Meie teenused:
korstnaabi@korstnaabi.ee
tel: 58 277 727

www.korstnaabi.ee

 Korstnapühkimistööd
 Korstnate metallvoodrite mõõtmine ja
paigaldamine
 Korstnate sisemine renoveerimine
 Fibo korstnate paigaldus
 Sauna kerise torude paigaldamine
 Lõõride ummistuste likvideerimine

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee
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Saku Pruulikojas
iga päev

maitsvad
päevapraed!
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!

Sakus avatud uus

ILUSALONG & SOLAARIUM
Maikuus kõik BABORi ja ANESI näohoolitsused
-15% ja depilatsioon -10%
Asume Tehnika 5
Täpsem informatsioon ja aegade broneerimine

tel 53 94 66 44
Firma valmistab,
müüb ja
paigaldab

METALLLIPUMASTE
asutustele, eramutele
ja suvilatele. Praegu
soodushinnad!
Lipunöör tasuta.
Garantii. Tellimine ja
info 51 08 742

Veo- ja tõsteteenused
Kaeve- ja planeerimistööd
Telli lõbus õhkbatuut

Täitematerjali, mulla, liiva
ja killustiku müük

Mais broneerides soodushind
E-R 62 €, L-P 77 €, tavahind 96 €.

Tel 56 508 701

Sinine Loss liumäega lapse
sünnipäevaks või aiapeoks!
www.hyppa.ee 56 461 100
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Huvikeskuse kevadnäitus rõõmustab silma

Saku laada päeval vallaraamatukogus avatud näitus tõi vaataja ette huvikeskuse loomeringides valminud tööd. Väljas
on palju toredat keraamikat,
kõrgetasemelist portselanimaali, pilkupüüdvaid õlimaale. Vahvaid joonistusi näitavad
kunstiringide noorimad. Uudsete aladena võib imetleda käsitööringi väljapanekut, kus
ennekõike jäävad silma tikandid ja siidimaal, poiste puutööringi vaimustavaid mudeleid purjekatest majakateni,
tarbeesemeid. Kõrvuti täiskasvanud harrastajatega on
autorite seas rõõmustavalt
palju kunstiandega kooliealisi. Nautida saab loomingulisi
leide ja huvitavaid arenguid.
Tunda on juhendajate tõhusat
tööd. Kuid oma silm on kuningas - näitus Saku Valla Majas
on üleval 11. juunini!

Ümbersõiduskeem. Teeremondist loe lk 2
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