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SAKU VALLA JAANITULI SÜÜDATI ÜKSNURMES REHEKÜÜNI JUURES
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KIISAL PEETI JAANIKUT JA ALEVIKUPÄEVA
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Valla jaaniõhtu peeti sel aas-

tal Üksnurme külas. Presidendi
süüdatud võidutuli jõudis Rehe
seltsimaja juurde stiilsel sõiduriistal GAZ-69 (pilt 1). Jaanilõkke süütasid vallavanem Kuno Rooba, kaitseliitlane Tanel
Ots ja külavanem Margus
Hein. Üksnurme lõkkemeistrite
looming lõõmas uhkelt ja rõõmustas suurt hulka jaanilisi (2).
Tuult (õnneks mitte vihma)
trotsides mängiti päevajuht Allan Kressi eestvedamisel ära
kõik traditsioonilised murumängud laste köieveost kuni
veega täidetud õhupallivolleni,
heitevahenditeks linad (3, 5).
Auhindu oli nii magusaid kui
kihisevaid. Suures maakiviseintega küünis, tulevases seltsimajas, tõmbasid pidu käima Kiisa
kapell Tiri aga Tõmba, huvikeskuse seeniortantsugrupp Lendler (4) ja ladinatantsutrupp Panter. Viljandi bändi Anmatino
muusika saatel löödi tantsu. Sama katuse all pakuti rahvale kõhutäidet ja keelekastet. Kes väsis, sai saunabussis ihule kosutust (6). Pisiperele tegi suurt
rõõmu Jõekääru talu ponihobustega ratsasõit. Mõndagi last ehtis uhke näomaaling. Suur parkimisala ja bussiühendus küladega tegi jaanipeole tulemiseminemise mõnusaks.

Kiisa rahval on traditsiooniks
paar päeva enne jaani alevikupäeva pidada ja seejärel oma tuli
süüdata. Nii ka sel aastal. 22.
juunil kogunes rahvamaja õule
hulk aleviku inimesi, kuid tulijaid oli ka kaugemalt. Pidulisi
tervitas alevikuvanem AnnelyThea Häggblom, esinesid rahvamaja kollektiivid: ansambel
Rõõmurullid, pensionäride lauluklubi, tantsurühm Kiisatar
(pildil), live-tantsutrupp. Mõnusat muusikat tegi kapell Tiri aga
Tõmba.
Seejärel süütasid AnnelyThea Häggblom ja rahvamaja juhataja Marianne Rande jaanitule. Tantsuks hakkas mängima
Jõgeva ansambel Vana Kallim.

Volikogu tagas Nõlvaku
lasteaia omafinantseeringuks
kuni 150 000 eurot
INNA MIKLI
Vallavolikogu juunikuu teisest,
29. kuupäeval toimunud istungist võtsid osa Aare Järvelaid,
Leo Jürgenson, Kaur Lohk,
Sirje Peterson, Vaike Pähn,
Marianne Rande, Arvi Ratassepp, Marti Rehemaa, Viive
Rosenberg, Mart Siimann,
Merike Sisask, Marko Tali,
Vladimir Teder ja Tiit Vahenõmm, puudusid Ülle-Triin
Enden, Lemmi Oro ja Heli
Veersalu. Istungit juhatas volikogu esimees Marianne Rande,
päevakorras oli 2 küsimust.
Saku vallale kuuluv Sakus
Nurme tn 27 asuv kinnistu (79
227 m2) otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Kinnistule rajatakse 287 m pikkune 10 kV õhuliin ja mõlemale
poole liini telge 10 meetri laiune
kaitsevöönd, koormatava ala
pindala on 5895 m2.
Otsustati tagada projekti
„Saue valla ja Saku valla koostöös Nõlvaku lasteaia ehitus
Laagri alevikus“ Saku valla

poolne omafinantseering summas kuni 150 000 eurot.
Saku Vallavalitsus rajab koostöös Saue Vallavalitsusega Laagrisse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi toetusega kuuerühmalise Nõlvaku lasteaia. Saku
vald saab lasteaias kasutada ühe
rühma jagu kohti. Ehitustööde
käigus lammutatakse krundil
asuv vana laohoone, ehitatakse
uus kahekorruseline õõnesbetoonplokkidest ja -paneelidest
konstruktsiooniga passiivmaja
tehnoloogiaga lasteaed (suletud
brutopind 1782 m2 , köetav pind
1604 m2), ehitatakse välised tehnovõrgud, mänguväljakud ja
muud rajatised ning tehakse heakorratööd. 20. juunil avatud riigihankel tegi parima pakkumise
OÜ Eventus Ehitus - 2 024 484
eurot. Eeltaotluse järgne rahastamisotsus on 1 632 709 eurole.
Saue ja Saku valla poolseks
omafinantseeringuks jääb 867
291 eurot. Volikogu kinnitas Saku valla poolseks omafinantseering kuni 150 000 eurot, 2011.
aastal tasutakse sellest kuni 42
821 eurot.

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Juunis 2011 laekus Saku valla eelarvesse 494 530 eurot üksikisiku
tulumaksu. Kasv võrreldes 2010. aasta sama ajaga 7,0%
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Vastavalt Konkurentsiameti 21.06.2011 otsusele nr 9.1-3/11-004, Aiandusühingu Kuresoo juhatuse
28.06.2011 protokollilisele otsusele nr 2 ning Saku Vallavolikogu 14. aprilli 2005. a määruse nr 10 „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord” § 12 p-le 9 kehtestatakse alates 1.
oktoobrist 2011. a AÜ Kuresoo hallatavast ühisveevärgist AÜ Kuresoo ja AÜ Kaseoksa piirkonnas tarbitava
veeteenuse hinnaks eratarbijaile 0,41 EUR/m3 ehk 6,42 kr/m3.
JAAN OJASAAR, juhatuse esimees
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
17. juuni istungi päevakorras
oli 5 punkti.
Väljastati ehitusload Saku
Jaama-Kannikese-Ülase ja vana
asula piirkonna ühisveetorustiku
ehitamiseks (Saku ühisveevärgija kanalisatsioonirajatiste ehitustööde II piirkond) aadressil Saku
alevik, Jaama, Jaama põik, Aiandi, Kannikese, Ülase, Mooni,
Sambla, Mustika, Silla, Kalda,
Asula, Pärna, Metsa, Põik, Aasa,
Kesk ja Nurme tänavad, Tamme
tee, Tallinna mnt, Silla tn 2a, Tallinna mnt 10, Aiandi 2a, Kooli
tee 1, Kooli tee 1a, Kooli tee 5
ning riigi omandis olev maakatastrisse kandmata maa; Saku
Jaama-Kannikese-Ülase ja vana
asula piirkonna ühiskanalisatsioonitorustiku ehitamiseks (Saku
ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde II piirkond)
aadressil Saku alevik, Jaama,
Jaama põik, Aiandi, Kannikese,
Ülase, Mooni, Sambla, Mustika,
Silla, Kalda, Asula, Pärna, Metsa, Põik, Aasa, Kesk ja Nurme tänavad, Tamme tee, Tallinna mnt,
Silla tn 2a, Tallinna mnt 10,
Aiandi 2a, Kooli tee 1a, Kooli tee
5, Saku mõisapark ning riigi
omandis olev maakatastrisse
kandmata maa; Saku JaamaKannikese-Ülase ja vana asula
piirkonna sademe- ja drenaažveesüsteemide ehitamiseks (Saku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde II piirkond) aadressil Saku alevik, Jaama, Aiandi, Asula, Pärna, Metsa,
Põik ja Nurme tänavad, Tallinna
mnt, Tallinna mnt 10 ning Saku
mõisapark; 10 kV õhuliini ümbertõstmiseks aadressil Saku alevik, Nurme tn 27 ja Oja tänav.
Saku Huvikeskusele väljastati avaliku ürituse korraldamise
luba Saku alevikus Saku Valla
Maja ümbruses 19.06.2011 toimuva Saku Suve Suursõidu korraldamiseks (vastutas Liina
Hendrikson).
Tunnistati vastavaks ja kvalifitseeriti riigihankele „Saku
valla haljasalade hooldus perioodil juuni 2011-oktoober
2013” esitatud OÜ Kinnisvarateenindus, Õismäe Haljastus
OÜ, AS ISS Eesti, OÜ Kesklinna Pargid, Teho Eesti Teehooldus OÜ pakkumused. 
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 Tunnistati vastavaks ja kvalifitseeriti riigihankele „Saku aleviku Nurme tänava kergliiklustee ja ühisveevärgi ning kanalisatsiooni rajamine” esitatud AS
Lemminkäinen Eesti, AS BALTIFALT, AS Teede REV-2,
Skanska EMV AS pakkumused.
Edukaks tunnistati vastavalt Teho Eesti Teehoolduse OÜ ja AS
Teede REV-2 pakkumus.
21. juuni istungi päevakorras oli 19 punkti.
1 puudega isikule määrati
hooldaja.
Sõlmiti 5 sotsiaalkorteri tähtajalised üürilepingud.
1 isikuga otsustati sõlmida
Saku vallale kuuluva eluruumi
kasutamisega tekkinud kulude
võlgnevuse kohta maksegraafik.
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunati 1 raske puudega laps.
Kurtna Kooli direktori kohusetäitjaks kinnitati Priit Jõe.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse suvised lahtiolekuajad.
Võeti vastu detailplaneering
Üksnurme külas Parma 2 kinnistul.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 3 korraldusega
projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine hobusetalli
laiendamiseks Rahula külas
Pihlaka 1 kinnistul.
Väljastati ehitusload aiamaja
juurde- ja ümberehituseks üksikelamuks ja abihoone laiendamiseks Metsanurme külas Kiisa
29 kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Rahula külas Kassikäpa kinnistul, hobusetalli laiendamiseks Rahula külas Pihlaka 1
kinnistul, elektri maakaabelliini
rajamiseks Heina tn 8 kinnistu
elektrivarustuseks Saku alevikus Heina tn 5 ja Heina tänaval,
maakaabelliinide ja alajaama rajamiseks aadressil Saku alevik,
Männi tee, Tammemäe tee,
Kraavi tn, Laane tn ja Lääne
alajaam ning riigi omandis olev
maakatastrisse kandmata maa;
tootmis- ja laohoone rekonstrueerimiseks Saku alevikus Saale
kinnistul; 10kV maakaabelliini
ümbertõstmiseks Tänassilma
külas Jälgimäe tee 1.
Väljastati ehitusload ja anti
kirjalik nõusolek üksikelamu ja
garaaži laiendamiseks ning kuuri püstitamiseks Kiisa alevikus
Turu tn 6.
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Riiklikus ehitisregistris registreeriti Tagadi külas Tarva
kinnistul asuv saun.
Kajamaa külas asuva Esko
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed: Esko ja
Männialuse - mõlemad maatulundusmaad.
Kiisa alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati kohaaadressid: Jaama tn 1a ja Revalipargi. Kurtna külas katastriüksuste Kurtna tee 50, Viimsi
metskond 42 ning Tagadi tee ja
Tiigi tänava äärsete kinnistute
vahelisele Kurtna paisjärve idapoolse osa alusele maa-alale
määrati koha-aadressiks Kurtna
paisjärv V1; katastriüksuste
Saega ja Varsakabja vahelisele
Kurtna tiigi alusele maa-alale

määrati koha-aadressiks Kurtnatiigi; Keila jõe, Keskuse tee
äärsete kinnistute ja Kurtna-Vilivere teega piirnevale Kurtna
paisjärve läänepoolse osa ja
Kurtna tiigi alusele maa-alale
määrati koha-aadressiks Kurtna
paisjärv V2. Tagadi külas riigi
omandisse jäetavatele maaüksustele määrati koha-aadressid:
Viimsi metskond 132, Viimsi
metskond 133, Viimsi metskond
134, Viimsi metskond 135,
Viimsi metskond 136. Saku alevikus asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele määrati koha-aadressid: Teaduse tn 3a, Üksnurme
tee L3.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Saku valla 2011. a eelarve reservfondist eraldati 1880 eurot
Saku Gümnaasiumi eelarvesse

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 18.07.2011 kuni 1.08.2011 on tööaegadel Saku Valla Majas
(Saku, Teaduse 1) AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Üksnurme külas Parma 2 (katastritunnus 71801:003:0074) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine kaheks äri- ja tootmismaa ning kaheks transpordimaa krundiks ja ehitusõiguse määramine äri- ja
tootmishoonete ehitamiseks. Hoonestatavatele kruntidele on ette
nähtud kokku kuni seitse hoonet. Planeeringuga haaratud maaala suurus on ca 3,2 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringuga saab tutvuda ka Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU toimub 28.07.2011 kell 15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse
tn 1, Saku. Päevakorras:
 Üksnurme külas Lume tee 9 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud
hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine). Planeeritava ala
suurus on ca 2339 m2.
 Kurtna külas Saega kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu ja lähiala kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni nelja üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1,5 ha.
Planeeringute eskiisidega saab tutvuda Saku Vallavalitsuse
II korruse stendil 18.-28.07 ning 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

SAKU VALLAVALITSUS võtab teenistusse

EHITUSSPETSIALISTI

Peamised tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate
Saku valla veebilehelt aadressiga www.sakuvald.ee
CV palume esitada 25. juuliks 2011 Saku Vallavalitsuse
kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa või
e-posti aadressil saku@sakuvald.ee Lisainfo telefonil 6712 422
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jaanuaris ja veebruaris toimunud veeavariide tagajärgede likvideerimiseks.
Saku Huvikeskusele väljastati
avaliku ürituse korraldamise luba Üksnurme külas Rehe küüni
maa-alal 23.06.2011 toimuva
Saku jaanipäeva läbiviimiseks
(vastutas Ave-Maria Ban).
Tulekild Ilutulestikud OÜ-le
anti luba 16.07.2011 ajavahemikul kella 22.45-23.00 Saku alevikus Saku mõisa tagusel maaalal ilutulestiku korraldamiseks
(vastutab Kaupo Mätas).
28. juuni istungi päevakorras
oli 20 punkti.
Sõlmiti 1 sotsiaalkorteri tähtajaline üürileping ja 1 isikuga
otsustati sõlmida Saku vallale
kuuluva eluruumi kasutamisega
tekkinud kulude võlgnevuse
kohta maksegraafik.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud teavikute kustutusakt.
Kehtestati Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu
katmise kord.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 6 korraldusega
projekteerimistingimused, 1 korraldusega muudeti varem väljastatud projekteerimistingimusi.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine kontori, tootmis- ja
laohoone püstitamiseks Tänassilma külas Tänassilma tee 31.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Kurtna külas
Aru kinnistul; üksikelamu püstitamiseks Roobuka külas Metsanurga tee 8; elektri maakaabelliini rajamiseks Küütsu tn 7
kinnistu elektrivarustuseks Saku alevikus Küütsu tänaval; üksikelamu laiendamiseks Tammemäe külas Tamme kinnistul;
kontori, tootmis- ja laohoone
püstitamiseks Tänassilma külas
Tänassilma tee 31.
Väljastati kasutusload elektri
maakaabelliinile Kajamaa külas
Aadu teel; elektri maakaabelliinile Saku alevikus Heina tänaval; üksikelamule Tänassilma
külas Arusisaliku tee 2.
Keelduti kasutusloa väljastamisest üksikelamule, mis on rajatud aadressil Roobuka küla,
Soonurme tee 3.
1 isikule tagastati riigilõiv
summas 63,91 eurot.
Jälgimäe külas asuva Pärnu
mnt 557 katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele
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katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed: Pärnu
mnt 557 - ärimaa, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee - transpordimaa. Tagadi külas asuva Sulevi katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed: Sulevi ja VanaSulevi - mõlemad elamumaad,
Uus-Sulevi - maatulundusmaa.
Jälgimäe külas asuva TõnuMihkli katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed:
Tõnu-Mihkli - maatulundusmaa, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee transpordimaa.
3 isikule tagastati õigusjärgluse alusel võrdsetes mõttelistes
osades 33,76 ha maad kohaaadressiga Tõdva küla, VäljaMardi.
Anti nõusolek Tagadi külas
Viimsi metskond 137, 139, 140,
141, 143 ja 146, Kirdalu külas
Viimsi metskond 138, Männiku
külas Viimsi metskond 144 ja
145 maaüksuste riigi omandisse
jätmiseks, maakasutuse sihtotstarbeks määrati kõigil maatulundusmaa.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
26.04.2011 korraldust nr 356
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine”.
Kehtestati Saku valla eelarve
koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord ja Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise alused.
Hansa Ilutulestikud OÜ-le
anti luba 29.07.2011 ajavahemikul kell 22.50-23 ja 01.07.2011
ajavahemikul kell 22.50-23 Saku alevikus Saku mõisa tagusel
maa-alal ilutulestiku korraldamiseks (vastutab Viljar Vare).
Saku valla 2011. aasta eelarve
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati 449 eurot
MTÜ Saue Küla projekti „Kanama küla mänguväljaku projekteerimine” kaasfinantseerimiseks.
Saku valla 2011. a eelarve reservfondist eraldati 2405 eurot
majanduse eelarvesse sõiduauto
Audi A6 remonditööde eest tasumiseks. Sõiduk sai kahjustada
Kurtna-Vilivere teel, mis on kohalik tee, külmakerkest põhjustatud löökaugu tõttu.

1. juuli 2011

Saku valla elanike rahuloluküsitluse kokkuvõte
KUNO ROOBA
Vallavanem

S

aku valla elanike 2011.
aasta rahulolu-uuringu küsitlusleht oli ajalehe Saku
Sõnumid 15. aprilli numbri vahel ja Saku valla kodulehel
www.sakuvald.ee elektrooniliselt kättesaadav 18. aprillist 1.
maini. Vastajatel oli võimalik
teha vastuste vahel valik ja märkida ära omapoolne täiendav arvamus-kommentaar.

Vastanute taustast
Vastas 166 inimest vanuses 1785 eluaastat. 77% vastanutest
olid naised ja 23% mehed. Enamik vastanutest olid Saku alevikust (43%), Kiisalt (15%) ja
Juulikult (10%). Ühtegi ankeeti
ei laekunud Kurtna, Lokuti,
Sookaera-Metsanurga, Tammejärve ja Tammemäe küladest.
Ülejäänud küladest vastajate
arv jäi 1-5% piiridesse.
35% vastanutest on Saku
vallas elanud 3-9 aastat, 26%
10-24 aastat, 23% enam kui 25
aastat ja 11% on Saku vallas
sündinud. Alla 3 aasta vallas
elanuid oli vastanute hulgas 5%.
56% vastanutest olid kõrgharidusega, 38% kesk- või keskeriharidusega. Pooled vastajatest olid keskastmejuhid, spetsialistid, ametnikud, 16% pensionärid, 7% ettevõtjad (sh
FIEd) ja 5% töötud või ajutiselt
mittetöötavad.
40%-l vastanutest ei olnud
alla 18aastaseid lapsi, 51%-l oli
1-2 last.
70% vastanutest elas eramus,
30% kortermajas. 48% töötasid
Tallinnas ja 27% Saku vallas.
HARIDUS
65%-l vastanutest puudus kok-

kupuude hariduse valdkonnaga,
32% olid hariduse kättesaadavuse ja õppekasvatustööga
rahul või pigem rahul.
Kommentaaridena toodi mitmel korral välja liiga pikka lasteaiajärjekorda.
KULTUUR, SPORT, VABA
AEG
85% vastanutest olid rahul kultuuriteenuste, sportimisvõimaluste ja raamatukoguteenuste
kättesaadavusega ning 73% oli
rahul üldse vaba aja veetmise
võimalustega.
SOTSIAALHOOLEKANNE
JA TERVISHOID
63%-l vastanutest pole kokkupuudet sotsiaalhoolekande ja
tervishoiuteenustega.
11% vastanutest ei olnud rahul sotsiaalhoolekandealase info kättesaadavusega ning 53%-l
puudus kokkupuude.
22% vastanutest ei olnud rahul lapsehoidmise võimalustega ning 62%-l pole sellega kokkupuudet.
Kuigi 81% vastanutest ei ole
kasutanud Saku päevahoiu teenuseid, olid ülejäänud teenustega pigem rahul või väga rahul.
Tervishoiu valdkonnas ollakse rahul perearstiteenusega
(60% vastanutest), kuid vastajad esitasid mitmeid pretensioone teenusele pääsemise kohta. 22%-l vastanutest pole kokkupuudet või ei ole nad perearstiteenuseid kasutanud.
LOODUS JA
ELUKESKKOND
Loodus- ja elukeskkonnaga oli
pigem rahul või väga rahul 61%
vastanutest, üldse ei olnud või
pigem ei olnud rahul 31%. 9%
nimetas, et puudub kokkupuude
loodus- ja matkaradadega, suplusvõimalustega, mänguvälja-

kutega, spordiväljakute ja -rajatistega, lemmikloomade pidamise kultuuridega.
85% vastajatest oli Saku valla
mainega rahul.
INFRASTRUKTUUR JA
KOMMUNAALMAJANDUS
Infrastruktuuri ja kommunaalmajandusega vallas oli rahul
44% vastanutest, 24%-l kokkupuude puudus. 56% vastanutest
oli rahul ühistranspordiühendusega Tallinna, kuid vallasisene
ühistranspordi kasutamise võimalus vallakeskussesse vajab
parandamist.
Kuna enam vastajaid elab eramajades, siis puudub 68%-l
kokkupuude soojusenergia teenuse hinnaga.
Teede ja tänavate talvise hooldusega jäi rahule 57%, suvise
hooldusega 72% vastanutest.
ETTEVÕTLUS
70%-l vastanutest puudus ettevõtlusega kokkupuude. 31%
vastanutest leidis, et vabu töökohti on vähe.
TURVALISUS
Avaliku korra ja turvalisusega
vallas oli rahul 75% vastanutest,
naabrivalvega 62% (29%-l
kokkupuude puudub). Autojuhi
seisukohalt oli liiklusturvalisusega pigem ja väga rahul 67%
ning jalakäija ja ratturi seisukohalt 63% vastanutest.
KOHALIK OMAVALITSUS
Kohaliku omavalitsuse teenustega ollakse üldjuhul rahul.
Klienditeenindusega vallavalitsuses oli rahul 70% vastajatest,
kuid pigem või üldse ei olnud
rahul 13%. Soovitakse rohkem
e-teenuseid.
AJALEHT SAKU SÕNUMID
82 % vastajatest oli ajalehega
Saku Sõnumid rahul, 7-8% vastajatest pigem ei olnud rahul.

Saku - Tõdva tee suletakse osaliselt
27.06.2011 - 25.08.2011 on riigimaantee nr 11342 Saku Tõdva lõigul km 3,4 - 7,4 tee
remonttööde tõttu suletud. Tagame kohalikele elanikele, firmadele, kinnistuomanikele, politsei- ja päästeteenistusele vajaliku juurdepääsu ja ühistrans-

pordi toimimise. Liiklemistingimused on teetööde iseloomust
sõltuvalt raskendatud. Palume
kõrgendatud tähelepanu ja ettevaatlikkust suletud teelõigul
liiklemisel!
Samal perioodil on liiklemiseks avatud riigimaantee nr

11240 Tõdva - Hageri lõigul km
0 - 3,6. Sel teelõigul tehakse samuti teetöid ning kiirus on piiratud vastavalt töö iseloomule 30 50 km/h.
KAUPO RAADIK
Tallinna Teede AS,
Ehitusdivisjoni projektijuht
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 Samati bussid viivad sakulased pealinna. Foto: Andres
Saluste
 Juhatuse esimees Mart Prikk tegi juubelipeol möödunud
20 aastast kokkuvõtte. Foto: • • • •

Samatil oli kahekümnes sünnipäev
INNA MIKLI
18. juunil sai 20aastaseks Samat
AS, Saku ettevõte, mida vallaelanikud tunnevad eelkõige kui
firmat, mis sõidutab soovijaid
bussidega pealinna ja tagasi.
Kuid Samatis on ka moodsa sisseseadega tehnohoolduspunkt.
Ning firma bussid sõidavad ka
väljaspool valla territooriumi Harjumaal kokku 19 erineval
liinil. Ning need, kellel transporti vaja, saavad Samatist busse, nii suuremaid kui väiksemaid, tellida.
20. juunil peeti Saku mõisas
ettevõtte sünnipäeva. Õhtut juhtis Tarvo Krall, hea muusikaga
lõi mõnusa meeleolu ansambel
L’Dorado. Juubelile olid tulnud
Samati töötajad, koostööpartnerid, külalised, Saku valla esindajad. Ettevõtte juht Mart
Prikk andis möödunud 20 aastast ülevaate, rääkis firma kujunemisloost ja arengust ning
praegustest eesmärkidest. Ta tänas nii koostööpartnereid kui
neid inimesi, kes on pikka aega
Samatis töötades ettevõtte arengule kaasa aidanud. Ta rõhutas,
et firma edu aluseks ongi ennekõike tublid töötajad. Vähe on
toimivaid transpordifirmasid,
mis oleksid nii ammu alustanud!
Täna töötab Samatis 55 inimest, neist pooled on Saku valla
elanikud. Firma käsutuses on 13
suurt ja 17 väikebussi.

Mart Prikk Samatist

Samat AS on 1991. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev ja
Eesti kodanikele kuuluv ettevõte. Firma on mitmeid aastaid
ühistranspordi arengule kaasa
aidanud: Samat on küllaltki
noor, aga aktiivne ja turu vajadustele kiirelt reageeriv väikeettevõte.
Esimestel aastatel oli Samati
põhitegevuseks transpordivahendite hooldus ja remont: tehti
mootorite ja veermike remonti,
pleki- ja keretöid, samuti värvitöid - seega kõike transpordivahendite ekspluatatsiooniks nõutavat ning vajalikku. Täideti ka
kindlustusfirmade tellimusi, parandades avariilisi autosid. Tallinnas tehnilist väljaõpet andvate koolidega sõlmiti lepingud,
õpilased said Samatis praktikal
käia ning transpordivahendite
hoolduses ja remondis praktilisi
oskusi omandada.
1993. aastal hakati kõigile
transpordivahenditele, ka traktoritele, tehnoülevaatust tegema. 1997. aastal ehitati täiesti
uus, igati kaasaegsetele nõuetele vastav keskus, kus tehti tehnilist ülevaatust ka raskeveokitele. Uus kvaliteet suurendas
kontrollitavate autode arvu

enam kui 2500 masinale aastas.
Lisaks oli firma seotud ka tookord Eestis läbi viidud erastamiseprotsessidega: Keskkonnaja Põllumajandusministeeriumiga olid sõlmitud koostöölepingud tehnika enampakkumiste korraldamiseks. Koostööd
tehti ka pankrotihalduritega aidati pankrotipesades olevat
kaupa realiseerida.
Samat alustas 1996. aastal
Eestis esimesena väikebussidega ühistransporditeenuse osutamist - riigilt mingeid dotatsioone saamata. Väikebusside kasutusele võtmise tingis asjaolu, et
senised bussid olid suured ja
küllaltki vanad, kuid nõudlus oli
parema kvaliteedi, mugavama
ja kiirema teenuse järele.
Täna ongi ettevõtte põhitegevuseks ühistransporditeenuse
osutamine Harjumaal. 2007.
aastal osaleti ja võideti Harjumaa edelasuuna riigihange ning
sõlmiti viieaastane teenuse osutamise leping. Täna sõidavad
Samati bussid Harjumaal kokku
19 liinil. Ettevõte pakub täiendavalt ka laiapõhjalist autobusside transporditeenust, mis sisaldab tellimusreise, turismireise, transfeere ja vedusid nii Eestis kui ka väljaspool. Ettevõte

AS Samat kollektiiv tänab kõiki reisijaid ja
partnereid meeldiva koostöö eest.

annab hetkel tööd enam kui 50
inimesele.
Samat osaleb erinevatel hangetel, mille tulemusel plaanitakse laiendada ettevõtte tegevust
ning kasvada suuremaks. Erinevate partneritega sõlmitud koostöölepingute tulemusel sõidavad Samati liinidel uued bussid,
mis peaksid tagama teenuse
kõrge kvaliteedi ja mugavuse.
Hiljemalt käesoleva aasta sügiseks on plaanis luua kuukaardisüsteem. Kasutusele võetakse
väga mugavad kiipkaardid, mida klient saab kasutada vastavalt oma reisimise sagedusele.
Eesmärgiks on rakendada kiipkaardisüsteemi kõikidel Samati
liinidel. Juhul, kui ka teised
ühistranspordiettevõtted võtavad sama süsteemi kasutusele,
on reisijatel võimalus sama
kaardiga ka nende liinidel sõita.
AS-i Samat missioon on pakkuda inimestele kiiret ja mugavat reisijateveoteenust. Eesmärgiks on arendada ühistransporditeenuseid, suurendada klientide rahulolu, laiendada tegevust
ja saada seeläbi Harjumaal
üheks suuremaks ühistransporditeenuse pakkujaks. Samuti on
eesmärgiks suurendada väikebusside osatähtsust tellimusvedudel, töölisvedudel, valdade
siseliinidel ning reisijate etteveol valdade keskustesse, raudteejaamadesse ja suurtesse bussiterminalidesse.
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TOIMETAJA
VEERG
Kasvatamatusest

Kel meist ei oleks teatris või
kontserdil jäänud elamus saamata, sest kusagil on keegi seganud - kõva häälega lobisenud,
krabistanud või köhinud.
Restoranis oli umbes 5aastane poisipõnn. Jonnis. Kriiskas.
Kallas oma taldriku ümber. Vanemad püüdsid keelata, ähvardasid isegi, et hiljem loomaaeda
ei lähe. Väikemehel oli üsna
ükskõik. Tormas laudade vahel
ringi, püherdas põrandal. Lõpuks haaras ühe neiu magustoidust maasika. „Pole hullu, ta ju
väike,” arvas huligaani isa. No
kuulge! On ikka hull küll, kui
kellegi räpased näpud, ükskõik,
kas siis suured või väikesed,
sinu toidus sobravad! Rikutud
magustoidu omanik oli sõnatu,
jõmpsika perekond aga asutas
minema - ähvardustele vaatamata loomaaeda.
Laulupeorongkäigu ajal hakkasid silma kaks ratastel mehehakatist. Püüdsid marssijatest
võimalikult lähedalt mööda sõita, äärmisi peaaegu riivates.
Keegi käratas kurjalt, keegi palus kenasti, et mingu kaugemale. Poisid ei teinud väljagi. Tuttav pilt paljudelt väliüritustelt!
Lõpuaktusel oli tähelepanu
keskpunktis nii 2aastane jõmpsikas. Jooksis müdinal ringi,
turnis treppidel, ukerdas laval,
tegi valju häält. Vanemate meelest oli ilmselt kõik korras - segajat välja ei viidud. Mis sest, et
harrast meeleolu ei tekkinud
ilmselt kellelgi. Mis sest, et nendest viimastest sõnadest, millega lõpetajaid teele saadeti, jäi
osa kuulmata. Kõigil. Ka neil
poistel-tüdrukutel, kelle auks
aktust peeti.
Vabakasvatus? Ei, hoopis
kasvatamatus. Pisikesest peale
juurdunud teadmine, et kõiki
reegleid võib rikkuda. Ei mingeid piire!
Küll võivad vanemad imestada, kui nende armastatud lapsuke
kurikaelana lõpetab. Või kui temast kasvab inimene, kes siin
maailmas üldse oma kohta ei leia.
INNA MIKLI
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Naerusuine ja siiras
Kristel Linnutaja
INNA MIKLI

K

ristel Linnutaja alustas
oma kooliteed 12 aastat
tagasi Saku Gümnaasiumis. 1. klassis oli tal liiga lihtne,
ka õpetaja Kaire Põld arvas, et
tüdrukule oleks enamat vaja. 2.
klassi läks ta Tallinna Prantsuse
Lütseumi - et keeled hästi selgeks saada. Aastast aastasse õppis Saku neiu vaid viitele. 22.
juunil sai ta lõputunnistuse koos
kuldmedaliga.
Täna 19aastane rõõmsameelne ja naerusuine Kristel tunnistab, et õppimine läks tal üllatavalt lihtsalt: pea oli lahtine, nii
humanitaar- kui reaalained sobisid hästi. Eriti meeldis talle
ajalugu: õpetaja Karin Lippus
oskas aine väga intrigeerivaks
teha, ajalugu sai südamelähedaseks ja oluliseks ka väljaspool
kooli. Prantsuse Lütseumis olid
head õpetajad, kes oskasid hästi
seletada. Tunnis kuulas Kristel
alati huviga, kõik jäi meelde ja
kodus oli vähem tööd.
Oma kooliga on Kristel väga
rahul. Õpilastelt nõuti palju.
Sageli tuli pikki kirjalikke töid,
näiteks arvustusi ja esseesid
kirjutada, need röövisid õhtuse
aja. Kuid õpetajad tahtsid ja
suutsid tunnid põnevaks muuta.
Kool süvendas kultuurihuvi Tallinna Prantsuse Lütseumis
peetakse kunsti tundmist ja
kultuurielus toimuvaga kursis
olemist haritud inimese elu
loomulikuks osaks.
Vaba aega jäi Kristelil kooli
kõrvalt siiski palju. Lapsena
käis ta ujumis-, seejärel tantsutrennis. Siis sundis vigastus loobuma. Spordipisik on aga jäänud: ta käib jooksmas ja rattaga
sõitmas. Ja ujumas.
Kõige enam pühendub neiu
muusikale - juba 11 aastat män-

Kristelile meeldib Eestimaal ringi rännata. Pildil juuni keskel
Tõrvas. Erakogu

gib ta Arsise kellade ansamblis.
Kristelile on kunst väga hingelähedane, ta käib sageli näitustel
ning armastab omaette olles
joonistada ja riideid ümber teha.
Ta on sage kinokülastaja ning
suur teatrisõber, eriti armastab
Linnateatrit ja Teatrit NO99.
Nukuteatris köidab aga tehniline pool.
Lütseumis oli väga tore seltskond - ühtehoidvad, arukad ja
huvitavad inimesed, kellega
koos alati vahva. Suur osa vabast ajast kuluski klassikaaslastega suhtlemisele. Õhtul välja
minnes mõeldi esmalt, kus
võiks koolikaaslasi kohata. Ühiselt korraldati palju toredaid ettevõtmisi, nädal enne lõpetamist oli Kristel näiteks klassikaaslastega Tõrvas, puhati vaikses kohas järve ääres, käidi lähedal asuvates koobastes, sõideti paadiga, mängiti korvpalli,
tehti sauna, pidutseti. Tore oli!
Kindlasti kulus suur hulk vabast ajast ka kodus toimetades.
Ja koos õe-vennaga: äsja Prantsuse Lütseumis põhikooli lõpetanud Sandra ja Saku Gümnaasiumis 3. klassi jõudnud Hans

Lapsi oodatakse Saku Gümnaasiumi eelkooli
Saku Gümnaasiumi eelkool alustab tööd 2011. aasta septembrist. Ootame 2012. aasta sügisel kooliteed alustavaid
koduseid või koolipikendusega lapsi. Vanemate avaldusi
võetakse vastu 26. augustini tööpäeviti kooli kantseleis.

Kristjan on vanemale õele väga
lähedased ja väga olulised.
Kristel on üks väheseid, kes
tegi 6 riigieksamit: kirjandi, inglise ja prantsuse keele, ühiskonnaõpetuse, ajaloo, möödunud
aastal keemia. Teemal „Minu
Eesti” kirjutades sai ta maksimaalsed 100 punkti, ajalooeksamil 99. Väga tugevad olid ka
ülejäänud tulemused. Kuhu
edasi? Kristelit huvitab kunst ja
oma tulevast elu näeb ta teatrimaailmas, kusagil lava taga.
Mida neiu täpsemalt õppida
soovib, jääb esialgu saladuseks.
Aeg näitab. Kindlast tahab ta
end täiendada kusagil prantsuskeelses keskkonnas: et „päris
keel” suhu saaks. Aga oma tulevikku seostab ta Eestiga. Ja elada soovib Tallinnas - kooliaastate jooksul on pealinn koduseks
muutunud.
Kristel arvab, et inimesed
peaksid raamatuid lugema ja
maailmas toimuval silma peal
hoidma. Teadmistejanu on
tähtis! Lisaks tarkusele hindab
ta huumorimeelt ja põnevaid
huvisid. Ning oskust olla õnnelik.

4. juulist 29. juulini
TOIMETUS PUHKAB.
Saku Sõnumite järgmine
number ilmub 12. augustil. Kena suve kõigile!
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Rõõmsameelne elluastuja Argo Maripuu
INNA MIKLI

A

rgo Maripuu, 19aastane
Männiku küla noormees, käis alates 1. klassist Saku koolis. Ta õppis hästi:
ikka olid tunnistusel vaid viied.
21. juunil sai Argo koos Saku
Gümnaasiumi lõputunnistusega
kuldmedali - suurepäraste tulemuste eest.
Kooliaastatele tagasi vaadates
tunnistab Argo, et tal on kõik
suhteliselt lihtsalt läinud: ükski
aine raskusi ei valmistanud, tundides kuulas ta hoolega ja sageli
sellest piisas. Kodus tuli teha
suuremaid kirjalikke töid. Argo
arvab, et üle õppida ei tasu kunagi. See võib valusalt kätte maksta. Heade tulemuste saavutamiseks on vaja lahtist pead ja loogilist mõtlemist, oskust analüüsida
ja sünteesida. Õppeainetest
meeldis Argole kõige enam inglise keel. Sest see aine on vajalik,
lisaks on õppekava huvitavalt
üles ehitatud. Ning inglise keele
õpetajatega tal samuti vedas.
Seetõttu püüdis ta ka rohkem õppida. Kuid teine lemmik oli veel
- füüsika. Mis aga üldse ei sobinud, oli kirjandite kirjutamine.
Argo arvab, et kirjutama peaks

siis, kui tuleb hea mõte. Mitte
kindlal ajal kindlas kohas kindlal teemal. Sellele vaatamata
läks tal eesti keeles hästi ning
kirjanditki õnnestusid.
Saku Gümnaasiumiga on Argo rahul. Ta ei ole kunagi kooli
vahetada tahtnud, kuigi pärast 9.
klassi kiitusega lõpetamist oleks
see lihtne olnud. Sest Sakus on
võimalik piisavalt õppida.
Noormees on veendunud, et
kõik sõltub õppijast endast - kas
on mõistust ja tahtmist. Kool annab teoreetilised teadmised,
kuid maailmapildi ja suurema
osa haridusest saab inimene
kaasa kodust, palju ka sõpradelt.
Vaba aega jäi Männiku noormehel piisavalt. Talle meeldis
sõpradega jalgpalli mängida enamasti Saku koolistaadionil.
Kuid ta käis ka talvel suusatamas, suvel jooksmas ja rattaga
sõitmas. Ning alates hetkest, kui
veetemperatuur 10 plusskraadini
jõudis, ka pidevalt ujumas. Argo
on hästi suur filmisõber. Ja armastab väga muusikat. Sest
muusika loob meeleolu, rahustab, toob hea tuju. Ta peab end
küll pigem rokisõbraks, kuid
tunnistab, et kuulab igasuguseid
lugusid: kõik oleneb kohast ja si-

Suure
osa
suvest
veedab
Argo
Saaremaal.
Jaanipäeva
eel oli
noormees
veel
Sakus.
Foto:••
• • • •

tuatsioonist, sest erinevates olukordades sobib erinev muusika.
Abiturientide suurimaks katsumuseks on riigieksamid. Argol läksid eksamid hästi. Parimaks tulemuseks oli 98 punkti
matemaatikas, kuid ka inglise
keele 96 on suurepärane saavutus. Muidugi kirjutas ta kirjandi
ja tegi möödunud aastal keemiaeksami. Keskmine tulemus 90
avab iga kooli ukse.
Mis edasi? Argo 4 aastat vanem õde Evelin sai just panganduse alal bakalaureusekraadi,
ema on raamatupidaja, isa elektrik. Argo kõnnib oma teed. Ta on
otsustanud, et läheb Tallinna
Tehnikaülikooli ja valib mõne

insenerikutse andva ala, näiteks
mehhaanika, või siis Tartu Ülikooli loodusteaduskonda. Ja
kindlasti tahaks ta õppida aasta
vahetusüliõpilasena välismaal,
kusagil inglisekeelses kõrgkoolis - see annaks kogemusi ja oskusi. Aga oma tulevikku näeb ta
kindlasti Eestis. Kas just Männikul, kuid mõnes sarnases asulas.
Linnaelu ta ette ei kujuta.
Argo arvab, et oluline on lahtiste silmadega ringi käia ja mitte
muretseda. Peab olema optimist.
Et õnnelik olla, tuleb teada, mida
tahad, tuleb oluline ebaolulisest
eristada ja sellele keskenduda. Ja
kui midagi tähtsat saavutatud,
sellest ka rõõmu tunda.

25 aastat hiljem: Saku Gümnaasiumi vilistlase mõtisklus lapsevanemana
MERIKE SISASK

A

rmas 18-aastane mina,
25 aastat tagasi enne jaanipäeva istud sa siinsamas Saku kooli saalis kaheksanda lennu hulgas. On kaheksakümnendad, Saku Gümnaasium
on Artur Vaderi nimeline Saku
Keskkool, lõpuaktusel mängitakse Eesti NSV hümni, lõputunnistus kirjutatakse välja eesti
ja vene keeles. Aga sa oled noor,
elevil, tuleviku pärast muretu ja
maailm tundub ees lahti olevat.
Vahepeal on muutunud nii mõndagi ning sinu lapsed kuuluvad
põlvkonda, kes on sündinud ja
täiskasvanuks saanud Eesti Vabariigis. Samas, kas tead, 18aastane mina, üht-teist on ka sel-

list, mis ei ole vahepeal muutunud. Nii mõnedki sinu õpetajad
- Mati Polman, Aide Vungo,
Inna Galkina, Anne Rooste,
Sirje Roots, Tiiu Zirnask - on
Saku koolis endiselt tegijad
ning Saku puhkpilliorkester on
jälle laval nagu toonagi.
Armas 18-aastane mina, pärast Saku kooli lõpetamist saad
sa rännata mööda maailma, sa
omandad mitut sorti haridust,
pead mitmeid ameteid, ujud nii
päri- kui vastuvoolu. Saku koolist saadud haridust ei pea sa häbenema ja sinu Saku kooli sõbrad on su sõbrad endiselt. Sa
saad pikapeale aru, kulla 18aastane mina, et pole vaja tahta
midagi muud. Kõige parem on
seal, kus sa oled, kõige tähtsamad inimesed on need, kes on

sinu kõrval, ja kõige tähtsamad
tegevused on need, mis on sul
käsil. Sa saad kogeda ka seda, et
maailm ei ole läbinisti turvaline
paik, saad tunda valu ja sinna
pole miskit parata. See läheb
mööda. Siiski soovitan soojalt pane rattaga sõites kiiver pähe,
autoga sõites turvavöö kinni ja
hüppa pea ees vette ainult tuttavas kohas.
Tahaksin sulle veel saladuskatte all öelda, armas 18-aastane
mina, et su vanemad mõistavad
sind paremini, kui sa julgeksid
loota ja oskaksid karta. Nad näevad sind tegelikult läbi, nii heas
kui halvas, aga enamasti on neil
piisavalt elutarkust, et kõike
mitte alati välja näidata. Ja tead,
ajapikku saad sa aru, et nad tõepoolest on ka ise noored olnud.

Ja et nad päriselt ka on huvitatud
sellest, kuidas sul läheb.
Meditsiinidoktor Bernie Siegel on öelnud: „Kui ma peaksin
lühidalt ütlema, kuidas kasvatada üles vaimselt ja füüsiliselt
terve laps, siis ma soovitaksin
teil võtta koerakutsikas, minna
temaga veterinaari juurde ja küsida temalt, kuidas kutsikat kasvatada. Siis minge koju ja kasutage oma lapse kasvatamisel
kõike seda sama - armastust,
usaldust, lugupidamist, järjepidevust, distsipliini, kiindumust
ja õpetust.“
Aitäh, õpetajad, et olete olnud
meie laste päralt! Aitäh, lapsed,
et te meil olemas olete! Palju õnne, lapsevanemad - teie kutsikatest on kasvanud suurepärased
inimesed!

9
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Saku Gümnaasiumi XXXIII lend

12.a klass

1. rida vasakult: Sigrid Reinvelt, Kerli-Kristin Salo, Piret Pannal, Kerlyn Jüriväli, Merilin Kuklas, klassijuhataja Krista Polman, Krista Kekk,
Siiri Sõmer, Annaliisa Täht.
2. rida: Janek Nõu, Kuldar Mark, Liis Kuusk, Getter Marjatta Klemets, Gert Kevin Kurmiste, Ago Allikmaa.
3. rida: Sten Karu, Mats Tamme, Ardo Kantemus, Teet Soasepp, Siim Sadrak, Andro-Alari Tali, Argo Maripuu, Rauno Nõmmiko, Ats Tamme.

12.b klass

1. rida vasakult: Markus Saukas, Karel Kirss, Kristi Paigelkaln, õpetaja Ruudi Alba, klassijuhataja Eda Piisang, Signe Pauk, Evelin Ots, Gerda Aava.
2. rida: Sander Rebane, Priit Kasari, Siim Pajula, Tarvo Maasik, Mark Kiptšakbajev, õpetaja Marianne Esperk.
3. rida: Rene Kasemets, Sven Saagim, Tanel Jõesaar, Kennet Käpp, Mihkel Näks, Kauri Veertee, Gert-Kristjan Rungi.
Pildilt puudub Birgit Maasing.
Fotod: • • • •
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Saku Gümnaasiumi

9.a klass

1. rida vasakult: Lauretta Kubbi, Jaanika Malla, Kelli Mets, Geidi Tõlgu, Karmen Suss, Kätlin Šadeiko, Kristi Rapper, Joanna Parma, Liis Pass,
Eleriin Pärn. 2. rida: klassijuhataja Anna Kikkas, Elleliis Valge, Meeta Morozov, Reijo Seemre, Andres Rea, Tõnis Piip, Claus Oliver Pajuri. 3. rida:
Marko Abiline, Reijo Olavi Komu, Martin Näks, Karmo Kirss, Markus Soom, Martin Pärnpuu. Pildilt puuduvad Grete Puri ja Roman Stanovoi.

9
9.b klass

1. rida vasakult: Evelin Korjus, Renita Linnjärv, Marleen Valdmaa, Kelli Pärtel, Laura Hirv, Lee Rõuk, Sandra Järv, Keidi Kaitsa, Triin Evard,
Karin-Liis Tambaum. 2. rida: Oliver Vippul, Kaspar Ruut, Kristjan Mossin, Martin Erik Annus, Mattias Raime, Georg Sebastian Kraas, esimene
klassijuhataja Piret Sahva, klassijuhataja Riin Fingling. 3. rida: Maksim Emil Zakurakin, Andro Halliko, Martin Vetemaa, Erik Jõesaar, Argo
Sikk. Pildilt puudub Patrik Lumiste.

(
K
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1. juuli 2011

põhikooli lõpetajad

9.c klass

1. rida vasakult: Diana Jõessar, Kristi Pirn, Kristin Prantsus, Merilin Aberut, Debby Titson, Karina Telling, Eveli Voolens, Ebe-Kai Rüütli. 2. rida:
Margo Lunde, Aigar Artov, Evon Mägi, Raul Kull, klassijuhataja Eve Roossaar. 3. rida: Eric Bachmann, Kristjan Velleste, Robert Kotsalainen,
Raido Aasa.

Kajamaa Kooli lõpetajad

Kurtna Kooli lõpetajad

9. klass

(Pildil vasakult) Ragnar Vahtramäe, Sandra Tartes, klassijuhataja
Kristi Väär, Marilin Võhma, Tarvo Türner.

9. klass

1. rida vasakult: Risto Vahar, Raimond Ojassalu, Kati Kirsipuu, klassijuhataja
Priit Jõe, Kristiina Rätsep, Andre Hõrak. 2. rida: Martin Isok, Rain Alev, Fred
Fotod: • • • • Ehasalu, Liisa Soomer, Joonas Joosing, Keith Karula.
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Parimad koolilõpetajad olid kutsutud
vallavanema vastuvõtule

Vallavanem Kuno Rooba kutsus Saku valla parimad koolide lõpetajad,
nende vanemad ning õpetajad ja koolijuhid 17. juunil vastuvõtule Saku
mõisa. Tänades ja tunnustades kõiki, soovis ta noortele julgust suurelt
unistada, miks mitte maailma tippu jõudmisest.••• • • •

“Targa rehealune” 3000 tantsijaga väljakul. Fotod: Teet Koppel

VASTUVÕTULE KUTSUTUD LÕPETAJAD:
Kristel Linnutaja - kuldmedal, Tallinna Prantsuse Lütseum
Ago Allikmaa - kuldmedal, Saku Gümnaasium
Argo Maripuu - kuldmedal, Saku Gümnaasium
Rauno Nõmmiko - kuldmedal, Saku Gümnaasium
Kadri Sepp-Mahl - kuldmedal, Tallinna Täiskasvanute
Gümnaasium
Kadri Lutter - hõbemedal, Audentese Spordigümnaasium
Liisa-Triin Pallase - hõbemedal, Vanalinna Hariduskolleegium
Siim Sadrak - hõbemedal, Saku Gümnaasium
Karel Kirss - hõbemedal, Saku Gümnaasium
Gaidi Hiob - kiitus, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi
põhikool
Triin Evard - kiitus, Saku Gümnaasiumi 9. klass
Sandra Järv - kiitus, Saku Gümnaasiumi 9. klass
Meeta Morozov - kiitus, Saku Gümnaasiumi 9. klass, Saku
Muusikakool
Krõõt Jaakson - kiitus, Saku Muusikakool
Anne Liis Kasterpalu - kiitus, Saku Muusikakool
ÕPETAJAD JA KOOLIJUHID:
Anna Kikkas - Saku Gümnaasiumi 9.a klassijuhataja
Riin Fingling - Saku Gümnaasiumi 9.b klassijuhataja
Krista Polman - Saku Gümnaasiumi 12.a klassijuhataja
Eda Piisang - Saku Gümnaasiumi 12.b klassijuhataja
Ulvi Läänemets - Saku Gümnaasiumi direktor
Merike Toompärg - Saku Gümnaasiumi õppealajuhataja
Tauno Valdna - Saku Muusikakooli direktor
Eugenija Kirss - Saku Muusikakooli õpetaja
Avo Uukado - Saku Muusikakooli õpetaja
Julia Kahro-Reinman - Saku Muusikakooli õpetaja

Saku naised ja noored
käisid Jõgeval esimesel
naiste tantsupeol
ÜLLE LOIK
Rahvatantsurühm Linda

J
Saku Linda ja Kurtna naisrühm Jõgeval naiste tantsupeol.

1. juuli 2011

õgeval toimus 12. juunil Eesti esimene naiste tantsupidu,
mille korraldasid Jõgeva
maakond, linn ja folklooriselts
Jõgevahe Pere eesotsas Airi
Rütteriga. Ettevalmistused algasid juba mitu aastat tagasi:
kuulutati välja uute naiste tantsude võistlus ja peo jaoks valiti

mitmed päris uued ja keerulised
tantsud. Üldlavastaja Ülo Luht
aga vaatas kõik peol osalenud
3000 tantsijat eelnevalt üle.
Tantsupidu pani harjutama
ka Sakus naised ja noored - Saku Huvikeskuse rühma Linda,
Linda vilistlasrühma Lindaratas, Kurtna naisrühma, lasteaedade Terake ja Päikesekild 3
tantsurühma ja Kurtna noorte
segarühma Hellad Tallad.

• • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
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Kokku sai sakulasi 7 rühma.
Meie suurepärased õpetajad olid
Eve Lutter, Aime Tamm, Egle
Kõrvas ja Tiiu Rõuk, kelle juhatusel saime kõik tantsud selgeks.
Peo proovid algasid reedel,
10. juunil kell 11 hommikul Jõgeva maakonna erinevatel staadionitel, Saku rühmad harjutasid Laiusel, Palamusel ja Jõgeval. Ilm oli väga palav - külmapealinnast Jõgevast oli saanud
seekord kuumapealinn. Proovides saime joosta tantsu vaheaegadel veepudeli järele, sest
joomata ei olnud 30-kraadises
põrgukuumuses võimalik olla.
Harjutusväljakule ei lubatud
tulla ka peakatteta. Korraldajad
olid õnneks ilmaga arvestanud
ning toonud spetsiaalsed veekraanid harjutusväljakutele.
Eks nii mõnelgi naisel lõppes
pidu suure kuumuse tõttu juba
proovis, kuid meie, kanged Saku naised ja noored, pidasime
lõpuni hästi vastu.
Proovipäevade õhtutel toimusid Jõgeval simmanid, esimesel
õhtul Toomas Lunge & Indrek
Kalda ning teisel õhtul ansambli
Untsakad saatel. Külas käis ka
jõuluvana. Simmanil tantsiti vanu seltskonnatantse, kaasa lõid
kõik, keegi ei olnud väsinud. Esinemas olid ka tantsurühmad Eestist ja mujalt. Proovipäevad venisid seega päris pikaks, kuid jalavalu üle ei kurtnud keegi. Ööbisime Jõgeval lasteaias Karikakar,
Jõgeva gümnaasiumi ühiselamus
ja Palamuse gümnaasiumis.
Reedel käisid tantsurühmade
õpetajad ja rühmade esindajad
Kassinurmes loitsimas.
Pühapäeval tuli rahvariided
kohe hommikul selga panna.
Saime kava kolm korda läbi
tantsida - peaproovi ajal ja kahel
põhietendusel. Pealtvaatajaid
oli terve tribüün täis. Õhtusel
kontserdil olid ka presidendid
Toomas Hendrik Ilves ja Arnold
Rüütel. Usun, et neile ja kõigile
teistelegi vaatajatele naiste
emotsionaalne, kuum ja väega
pidu meeldis.
Jõgeva tantsupidu oli hästi
korraldatud, tundsime end seal
väga oodatult ja koduselt.
Kuumarekord sündis, nagu lubas lavastaja Ülo Luht. Ta lubas
seda rekordit juba varakevadel
ja õigusega.
Loodame tantsida ka paari aasta pärast Jõgeval toimuval teisel
naiste tantsupeol. Aitäh, Jõgeva!

18. juuni 2010

Saku Lõviklubi hooaeg sai läbi
TOOMAS TAVA
LC Saku pressisekretär
2010-2011

L

õviklubi hooaeg sarnaneb
koolilaste omaga: alustame alati septembris ning
suve alguseks saame „kooliaasta“ ehk hooajaga ühele poole.
Nii ka seekord. Aprilli koosolekul jõudsime valida järgmise
aasta juhatuse - kes teistest veelgi aktiivsemalt lõvielu edendab
ja suunab.

Laat ja hooaja lõpetamine
Lõviklubil on Saku kevadlaadal
alati oma roll olnud. Nii ei puudunud ka sel korral traditsioonilised LC Saku heategevuslik õnneloos, pannkookide küpsetamine, lõvisupp, õlle ja karastavate jookide müük, vanakraamiturg ning sportmängud. Uue
atraktsioonina saime Hansabussi abil Sakku City Touri kahekordsed bussid, millega igal
täistunnil valla piiridesse koos
giidiga ekskursioonile sõidutati.
Ilmataadi vempudest hoolimata
jäid nii külastajad kui lõvid üritusega rahule ning taas õnnestus
korjata heategevusraha, mida
laste mänguväljaku rajamisel
kasutame. Täname kõiki, kes lõviklubi ürituse läbiviimisel aitasid! Lehte mahuvad vaid õnneloosi toimkonna erilised tänud
oma abilistele: aitäh, Sille-Liis
Männik, Ann ja Liis Rehemaa, Hanna-Greta Peeters ja
Martin Tava!
2010-2011 hooaja lõpetasime
pärast laadakraami kokkupakkimist. Sõitsime sellesama City
Touri bussiga Raplamaale, kus
parvesaunas sai nii laadale kui
lõppevale hooajale meeldivalt
joon alla tõmmatud.

Mänguväljak Saku lastele
Saku Lionsi klubi poolt sel hooajal algatatud heateo tänuõhtu
kõrval oli teine peaprojekt laste
mänguväljaku rajamine Saku
Tervisekeskuse ette platsile.
Siinkirjutaja mäletab veel aegu,
kui sama koha peal sai lasteaias
mängitud. Nii et platsile mänguväljaku ehitamine ongi „unustatud vana“ ehk endiste traditsioonide taaselustamine.

 Saku tervisekeskuse ette rajatakse laste
mänguväljak. Kõige esimesena lammutati
vana purskkaevu ääred ja alustati liivakasti
ehitusega. Foto: Toomas Tava
 Saku kevadlaadal pakkusid lõvid ja nende
noored abilised moosiga pannkooke ja
keerutasid loosiratast. Foto: Vello Tava

LC Saku juhatus
hooajal 2011/2012
President: Margus Malla
I asepresident:
Maido Kiviorg
II asepresident: Juhan Matt
Eelmine president:
Teet Lilleorg
Sekretär: Harry Grünberg
Laekur: Arvo Pärniste
Klubi meister: Tanel Peeters
Tailtwister: Taivo Puuorg
Pressisekretär: Indrek Ulmas
Liikme- ja laiendustoimkond:
Arvi Ratassepp
Revident: Margus Tinits

Oleme küll Saku laada ja teiste tuluüritustega raha korjanud,
kuid see on pigem omafinantseeringuks ehk projektile väikeseks seemneks. Vajalik oleks
leida ka kaastoetajaid. Hetkeseis on selline, et meie suuremat
rahataotlust - esitaja MTÜ
Samm ehk perearstikeskuse arstid - hetkel ei rahuldatud, kuid
sügisel esitatakse projekti kaasfinantseerimiseks uus taotlus.
LC Saku alustas mänguväljakuga järk-järgult - korjatud rahaliste vahendite ja klubiliikmete tööga. Esimesel kokkusaamisel lammutasime vana purskkaevu ääred ning alustasime liivakasti ja mänguväljaku esimese osa ehitusega. 
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Meile on appi tulla lubanud perearstikeskuse arstid, LC Lahti,
Betoonimeister, Palktare, Hansabuss jm toetajad. Loodetavasti saavad Saku lapsed ja lapsevanemad varsti mänguväljakul
taas meeldivalt aega veeta.

Suvepäevad ja klubi 20.
juubel
Igal suvel peab kogu Eesti Lionsi piirkond suvepäevi, nii ka sel
aastal. Karepal juulis toimuvatele suvepäevadele plaanib LC
Saku minna suure osalejaskonnaga. Sel aastal on igale klubile
määratud laagristiili ja etteastete teemaks üks riik, sakukad said
loosi tahtel Armeenia. Nüüd
tuleb agaralt pead murda, kuidas
üritus toredalt välja mängida.
Aeg läheb ja Saku Lionsi klubi
pole enam mingi poisike, vaid
hakkab nii-öelda meheikka jõudma. Suve lõpus saab asutamisest
20 aastat, juubelit tähistame Eesti taasiseseisvumispäeval.
Aga nii suvepäevadest kui
juubeliüritusest teeb sügisel ülevaate juba uue hooaja pressisekretär.

Malekarikas ringleb
Metsanurmes
Metsanurme malehuvilised mehed olid tegelikult juba pikka
aega mõtteid mõlgutanud, et külasisene maleturniir korraldada.
Kaua sa ikka naabrimehega koos
„treeninglaagris“ harjutad - vaja
ju ka mõõtu võtta, et kes parem
ja kes alla jääb! Mõte sai teoks
25. mail külakeskuses. Abistava
käe ulatas peakohtuniku rollis
Saku maleklubi hing Hans Tomson, kellele metsanurmekate
poolt ka lehe kaudu tänusõnad!
8 meest - Ivar Sirp, Jakob
Jasman, Harald Einseli, Raivo Reinsoo, Kaljo Laul, Ivar
Sirk, Enn Salujärv, Andres
Kull - istusid erinevate vastastega ruudulise laua taga, kellad
aega tiksumas, kuni selgus lõpptulemus: Metsanurme malemeister aastal 2011 on Ivar Sirp.
Puidust karikas jääb võitja kätte,
osalejad aga andsid peaaegu
vande, et turniirist saab iga-aastane traditsioon. Nii et huvilised,
harjutama - pea see 2012. aasta
maikuu kätte ei jõua!
ANNELI KANA

ARVAMUS

Saku
raudteesõlmeks?
Hoolimata raudtee tähtsuses Saku tekke juures on Saku täna
ühistranspordi mõttes tupik.
Marsaga saab küll Tallinna ning
vahel harva rongiga Pärnusse,
Viljandisse või Türile, aga mujale pääseb vaid läbi Tallinna - kõigepealt on vaja sõita Tallinnasse. Seega teeme oma sõidud
autodega, sest nii on mugavam
kui marsade-busside-rongidega.
Unustatud raudteejupp võib
aga peagi jälle saada kuumaks
raudteelõiguks, sest Rail Baltica
kaartide III etapp suundub Raplast Pärnu suunas (esimesed
kaks etappi läbivad Tartut ning
kolmas etapp on uus raudtee läbi Pärnu). III etapi tasuvusanalüüs on valmis, kuid pole veel
avalikuks tehtud, aga Siim Kallase kommentaaridest võib oletada, et majanduslikult on plaan
mõttekas, kui poliitiline tugi taha jõuab. Siiski on sellest Sakule rõõmu vähe, kui näeme Varssavi rongi vaid maksimumkiirusel mööda tuhinemas.
Kui aruteluteemaks on rongide peatumine Pärnus, rääkimata
Raplast, siis tundub kohatu rääkida Saku võimalustest. Ometi
on täiesti reaalne võimalus olemas. Lähiaastatel on juttu olnud
ka teisest raudtee suurprojektist
- Tallinna ümbersõidust, mis
kaardile vaadates läbiks kindlasti ka Saku valda. Eelkõige
Paldiski transiidiärimehi ning
Tallinna linna huvisid teenivat
marsruuti tahaks iga vallakodanik näha endast möödumas võimalikult kaugelt.
Seni on ringtee plaanid (meie
õnneks?) soiku jäänud, kuid kui
ükskord ehituseks peaks minema, siis Saku valda tekkib koht,

kus ristuvad kaks suurt raudteeprojekti. Pideva müra tõttu prooviksime selle ilmselt ajada valla
piiridest väljapoolegi. Ent mis
siis, kui ringtee plaan muutuks
kaubarongiliiklusest reisirongiliikluseks ja valda tekiks jaam
otse Keilasse või Rakverre sõitmiseks? Või sealt samm edasigi,
et Saku jaam asuks mõlemal
liinil samas kohas, võimaldamaks lõunast tulles nii läände
kui itta ümber istuda, ilma Tallinnasse sisse sõitmata? Saku
inimeste liikumisvõimalus paraneks ning mõni ümberistuv reisija võiks jaama kõrvale tekkivasse kohvikusse ka mõne euro
jätta.
Saku tõmbekeskuseks on Tallinn, aga ei maksa arvata, et
selline raudteekeskus tunduks
ehitamiseks põhjendamatu.
Maanteevõrgustikus on Tallinna ringtee riigi üks prioriteetsemaid projekte ning võrreldes
muude Rail Baltica ehitamise
kuludega on raudtee ümbersõidu osa imetilluke (linnulennult Lagedi-Saku-Saue 26 km
või Aruküla-Saku-Valingu 34
km). Euroopa raudteeliiklus põhineb just mugavatel ühendustel
läbi sõlmpunktide ning Tallinnasse minekut vältiv tee võiks
olla ehituseelarvele vaid murdosa lisades planeerijatele ja projekteerijatele huvitav lisa.
Rail Baltica ettevalmistamine
siirdub nüüd ilmselt järgmisesse
faasi, kus hakatakse täpsemaid
plaane tegema. Veel pole hilja
õigeaegse lobitööga Saku raudteesõlm projekti lisada või vähemalt tegeleda raudteekoridoride
planeerimisega - sõlmpunkti
jaoks eelduste tekitamiseks. Õlut
ei veeta raudteel enam ammu,
reisijaid veel veetakse, aga vähe.
Täna on Sakus raudtee unustusse
vajutanud, kuigi tänu õnnelikule
asukohale on meil potentsiaali
välja arendamiseks nüüd küllalt.
PRIIT TINITS

Saku Valla Spordikeskuse
suvised lahtiolekuajad
25.06.-17.07.2011 on Saku Valla Spordikeskuse JÕUSAAL
avatud teisipäevast neljapäevani kell 16-20 ja reedeti kell
10-14, muud saalid ja ujula on samal ajal suletud.
18.07-02.08.2011 on spordikeskus on suletud

1. juuli 2011

K

KUHU
MINNA

JUULI

1. kell 18

Jäähokimehed mängivad jalgpalli! Saku, Aruküla ja Uudeküla
hokimängijate kohtumine jalgpallis
Saku staadioni muruväljakul.

17. kell 14

Suvine vabaõhujooga
Metsanurme külakeskuses.

21. kell 19

Tantsuõhtu suvekohvikuga
Metsanurme külakeskuses.
AUGUST

14. kell 14

Suvine vabaõhujooga
Metsanurme külakeskuses.

Tutvume LäänePärnumaaga
14. juulil k.a korraldab Saku
Pensionäride Ühendus Elukaar
reisi, tutvumaks Lääne-Pärnumaa ja Manilaiu saare vaatamisväärtustega. Väljasõit on kell
8.00 Saku Valla Maja eest. Külastame Lihula mõisamuuseumi
ja linnusevaret, Vatla mõisa.
Edasi sõidame piki Paatsalu randa Varblasse, kus peatume Karl
Ristikivi ja Kristjan Palusalu
mälestuskivide juures, samuti
tutvume Uue-Varbla väikemõisaga. Kella 13 ajal on ilusa ilma
korral soovijatele suplus Matsi
rannas. Edasi külastame laemaalingutega Tõstamaa mõisa. Kella
16 ajal jõuame Munalaiu sadamasse, kust meid viiakse paatidega Manilaiu saarele. Ülesõit
kestab ca 10 minutit. Manilaiul
ootab meid tõeline haugisupp
(mitte lurr - perenaise sõnad) ja
kohv koogiga. Naudime loodust
jalutuskäiguga saare edelatipule
(edasi-tagasi ca 4,5 km). Kellel
on selle maa läbimisega raskusi,
neid on peremees nõus sõidutama ka autoga. Sakku jõuame tagasi orienteeruvalt kella 21.30
paiku. Jällegi jagab oma laialdasi teadmisi meile juba tuntud giid
Jaan Masing.
Reisi maksumus SPÜ Elukaar liikmetele 17 eurot, mitteliikmetele 20 eurot. Kõik teenused on hinna sees.
Helmi Kreek paneb kirja ja
võtab raha vastu alates 4. juulist
igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 11-12 Saku Päevakeskuses. JÜRI SOOME
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Pruulikojas avati
Saku Jäähoki Klubi
auhindade stend
PEETER LEIDMAA

S

uviselt soojal maikuu viimasel reedel toimus Saku
Pruulikojas Saku Jäähoki
Klubi 2010-2011 hooaja pidulik
lõpetamine. Üritusele olid kutsutud meeskonna toetajad, abimehed, mängijad ja treener.
Sel hooajal võtsime koostöös
Saku Õlletehasega kasutusele
uue kujundusega heledad särgid
(Saku ON ICE), sellega seoses
tekkis mõte eksponeerida Saku
Jäähoki Klubi senise kaheksa
tegevusaasta jooksul võidetud
karikaid ja klubi sümboolikat
Saku Õlletehase territooriumil
asuvas Pruulikojas, kus muuseumi ekspositsioonina on esitletud ka õlletehase enda väärikas ajalugu. Meie klubi juhatuse
liige Ülo Maitus valmistas kena
puidust riiuli, millele paigutasime võidetud karikad, selle all
eksponeerime juba eelpool mainitud klubi uut särki.
Stendi avamisel andsime kohale tulnud toetajaile, - AS Saku
Tehno esindajale Rene Tammisele, Saku Õlletehas AS esindajale Riho Evendile ning Saku
Vallavalitsuse toel jääväljaku
kastmisega läbi aegade tegelenud Heino Sarapuule - üle raamitud pildid kevadtalvel Loodusliku Jää Hokiliiga võitnud
Saku hokimeeskonnast. Isiklikud raamitud pildid said ka sel
hooajal meeskonnasisesel hääletusel parimaiks tunnistatud I
võistkonna väravavaht Marek
Leet ja II meeskonna väravavahi
kohuseid täitev Alar Tooming.
Marek Leet oli ka HHL-i ehk

ÜVK uudised

Auhindade stendi
ees saab Peeter
Leidmaalt (paremal)
raamitud pildi Saku
Õlletehase esindaja
Riho Evendi


Loodusliku Jää Hokiliiga võitnud Saku meeskond. Fotod: Saku Jäähoki Klubi

Harrastajate Hokiliiga II liiga
parim väravavaht, lastes hooaja
19 mängu jooksul sisse vaid 9
väravat (meie meeskond lõi ise
92 väravat). Meeles pidasime ka
poole hooajal pealt liitunud ja
kohe häid tulemusi näidanud
treener Sergei Lukinit (meie senine kauaaegne treener Nikolai
Virjassov siirdus veebruarist
väärikale vanemtreeneri ametikohale Venemaale Veliki-Novgorodi linna hokikeskusesse).
Sõbralikus õhkkonnas meenutasime lõppenud hooajal saavutatut: Saku I meeskond sai

Torustike ehitustööd toimuvad III piirkonnas
 Kullerkupu, Luha, Niidu, Tariku, Männi, Asula ja Kesk tänaval
 Tammemäe teel
Alates 27.06 alustas II piirkonnas töid AS Nordecon. Torustike
ehitustööd toimuvad
 Kannikese, Ülase, Aasa, Metsa, Mooni tänaval
 Jaama põik tänaval
Tänavate liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja
kodulehel www.sakumaja.ee. AS SAKU MAJA

HHL-i II liigas kordagi kaotusekibedust tundmata esikoha ja hilisemal karikaturniiril teise koha. Saku II meeskond sai HHL-i
kolmandas liigas väga tihedas
rebimises kuuenda koha, kolmandast kohast jäi puudu vaid
kolm punkti. Saatuslikuks said
kolme võidu kõrval tervelt 6 viigimängu ja mitmed ühepunktilised kaotused.
Muidugi ei saa mainimata jätta Loodusliku Jää Hokiliiga
võitmist, osa võtsid nii esimese
kui teise meeskonna mängijad
ja ka mõned sel hooajal liiga-

mängudest kõrvale jäänud Saku
hokimehed.
Arutasime ka järgmise hooaja
plaane. Oluliseks uuenduseks on
treeningute arvu tõus nädalas kahelt korralt kolmele. Koostöös
Saku Valla Spordikeskusega käivitame eeloleval, loodetavasti
taas pakaselisel talvel Saku välisjääväljakul uisulaenutuse.
Soovime kõikidele fännidele,
toetajatele - lisaks eelpool mainituile AS Rebellis, AS Samat, OÜ
Mark Oil, Arcoman, AS Sami,
AS Peri, Riab Transport - ja koostööpartneritele kena sooja suve.

Kõrgoja Ehitus OÜ teostab järgmisi töid:

Kõnniteekivide paigaldamist
Puidust terrasside, kuuride, katusealuste
ning kasvuhoonete ehitust;

Hoonete puidust välisviimistlust.
Täiendav info telefonil: 53 404 215



Kuulutused ja reklaam tel 6712 425 või e-post ss@sakuvald.ee
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KIRJAD JA
KÜSIMISED
Loomaarsti koduvisiitidest ehk keda ja
kuivõrd usaldada
Lugenud 17. juuni Saku Sõnumitest lk 18 kuulutust „Loomaarsti koduvisiidid“, tundsime
siirast heameelt: saame konsulteerida arstiga oma vana (12aastase) liikumisraskuste all kannatava koera osas loomale igati
mugavalt, ilma tülikate transportimisprobleemideta. Asi saigi teoks 17. juunil, kui dr Aamisepp tuli koera vaatama. Leidnud, et loom on oma vaeguste
kannatamisel suhteliselt tubli,
otsustas ta siiski teha nii valuvaigistava kui ka hormoonsüsti. Võimalikest ohtlikest kõrvaltoimetest ta meid ei informeerinud. Täiendavalt kirjutas ta ka
valuvaigistavad tabletid, mida
pidime hakkama andma peale
süsti mõju (5-7 päeva) lõppemist. Tablettide kohta märkis
ta, et need võivad põhjustada
verejooksu seedetraktist.
Järgmisel päeval oli koera liikumine tunduvalt parem, kuid
õhtuks ilmnesid seedeprobleemid. Järgmisel hommikul selgus, et loom on öö jooksul korduvalt verd oksendanud. Helistasime arstile, kes õhtul kohale
tulles tegi uue süsti, mis pidi
soodustama vere hüübimist.
Küsimusele, kas reedel tehtud
valuvaigistav süst võis põhjustada verejooksu, vastas ta jaatavalt. Alles siis, tagantjärele?!
Öösel oksendas koer veelgi
verd, hommikuks oli ta väga
raskes seisus ning suri piinarikast surma.
Dr Aamisepp pole siiani (s.o
Kallis väike Romet ema
ja õdedega!
Südamlik kaastunne isa

RAUL TRAUMANNI
kaotuse puhul.
SALOKESE pere

Südamlik kaastunne Anethile
ja tema perekonnale kalli isa

RAUL TRAUMANNI

kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 6.a klassi
õpilased, lapsevanemad ja
klassijuhataja

22. juunini) koera olukorra vastu huvi tundnud. Arsti käitumise
osas tekkis esmane küsimus,
miks ta ei informeerinud meid
valuvaigistava süsti ohtlikest
kõrvalmõjudest. Miks ei lasknud ta meil otsustada, kas selliseid tõsiseid kaasnähtusi põhjustavaid süste üldse teha? Kui
oleksime hingeski osanud aimata, et valude vaigistamine võib
lõppeda verejooksu ja surmaga,
poleks me ju mingil juhul süstiga nõus olnud. Kokkuvõttes õnnestus meil tänu arsti usaldamisele oma koer tappa - väga rängal viisil nii koerale kui meile.
Abitus olukorras olime ju arsti
vaikimise tõttu kõik.
Lemmikloomaomanikud!
Soovitame teil enne, kui helistate dr Aamisepale telefonil 55 10
623 järele mõelda ja ISE piisavalt
informatsiooni koguda, teadmaks, kas see on kõige õigem
samm oma sõbra abistamiseks.
Perekond PARMAS Sakust

Vastab loomaarst
IRIS AAMISEPP
Looma omanikuga suhtlesin
viimati 20. juunil, koera surmast
sain teada ajalehe toimetajalt
22. juunil.
Kurvaks uudiseks on see
mullegi. Mõistan inimeste leina
ja kurbust sõbra kaotuse puhul
ning ka pahameelt, kuna koeraomanike silmis tundub süüdi
olema arst. Antud juhul oli tegu
juba eaka, 12aastase Saksa lambakoeraga. Liikumisraskused
on paljudel suuremat tõugu
koertel suhteliselt sage probleem, liigeste probleeme esineb
juba nooremaski eas.
Sellel koeral oli profülaktikat
glükosamiiniga juba tehtud ning
lisaks oli loomal diagnoositud
ka puusaliigeste düsplaasia.
Avaldame sügavat kaastunnet
Merikesele ja tema
lähedastele abikaasa

JAAN SAARERANNA
surma puhul.
Töökaaslased Saku
Gümnaasiumi sööklast

Loom liikus üsna kangelt ja ka
õuetrepist üles tulekul oli tal
raskusi. Järgmiseks sammuks
liigeseprobleemide ravis ongi
valuvaigistid, mis kõik aga vedeldavad verd. Kuna koer oli ka
varem läbinud valuvaigistavate
tablettide kuuri, andis see eelduse valuvaigistavat süsti kasutada. Valuvaigistava süsti toime
on 24 tundi. Teise süstina kasutasin hormooni, mille toime on
pikem, kuid mis on vajalik,
maandamaks survet närvidele.
Arvestades koera vanust, suhtusin raviskeemi ettevaatlikkusega ning seetõttu soovitasin
valuvaigistavaid tablette hakata
andma hiljem. Et ravimile tekkis nii tugev reaktsioon, ei osanud ka mina ette näha. Antud ravimid on loomaarstidel igapäevaselt kasutusel ja aidanud paljusid loomi. Kaldun arvama, et
sellise raske reaktsiooni puhul,
kus isegi vasturavimid ei aidanud, pidid olema juba eelnevad
mao-seedetrakti muutused või
hüübimishäired. Kahjuks on nii,
et alati ei suuda ka arst looma
päästa, sest loodusega võideldes
võime jääda kaotajaks.
Koeraomaniku kiri on kirjutatud ilmselt leina ja kurbuse
hoos. Unustatud on ära, et lisaks
17. juuni visiidile suhtlesime ka
20. juunil. Loomulikult rääkisin
omanikule looma seisundist, ravikuurist ja sellega kaasneda
võivatest probleemidest. Ilmselt
ei osanud omanik neid tähele
panna ja tervistumise ootused
olid kõrged.
Paraku on nii, et haiged loomad surevad teinekord raviprotsessi käigus ja üksikjuhtudel võib
ravi isegi kiirema surma esile
kutsuda. Suhtun alati oma patsientidesse suure tõsidusega ja informeerin ka loomade omanikke.

1. juuli 2011

MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
23.-24.06 varastati Männiku külas eramajast sülearvuti. Kahju
on 1280 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
18.06 kell 16.58 teatati Häirekeskusele tulekahjust Roobuka
külas - põles vana autoremonditöökoda. Põleng kustutati 2 tunni
jooksul. Hoone hävis osaliselt ja
lähedal asunud läbipõlenud
elektripost vajus viltu. Inimesed
kannatada ei saanud. Tulekahju
tekkepõhjus on selgitamisel.

Toimetus kuulutuste ja
reklaami sisu eest ei vastuta

Kuulutused
Mira ehitusmaterjalid OÜ otsib
Sauele oma meeskonda laotöölist. CV saata Segu 8,
Saue, 76505 Harjumaa või emailile info@mira.ee. Lisainfo
tel 6790 670
Vajatakse E-kat autojuhti.
Info: 56 800 800
Maja projektid. Hoone mõõdistamine. Paberite korrastamine.
Ilupildid. Marek 52 200 23
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee, 51 912 748
Akende pesu ja kodude
koristus, mob 58 098 230
Teen rohu- ja heinamaadel
niitmistöid. Tel 52 71 184
20.06 õhtul Ülase tn-lt kadunud
laste jalgratas Author Cosmic.
Ratta raam on 11´´, hõbedane,
kollaste kirjadega, sadul on
must, pudelihoidja. Raami viimased numbrid 941. Leidjale
vaevatasu. Tel 51 10 571

Südamlik kaastunne Janele
kalli isa

JAAN SAARERANNA
kaotuse puhul.
Sinu endine Saku
Gümnaasiumi klassipere

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd
KOGEMUSTEGA

Mälestame Üksnurme
külaelu aktiivset elluäratajat

Ei ole õige öelda, et inimesed
tulevad ja lähevad. On inimesi,
kes tulevad ja kunagi ei lähe.

R-kat laadurekskavaatorijuhile
ja C-kat autojuhile!

ja avaldame sügavat
kaastunnet omastele.
Üksnurme rahvas

JAAN SAARERANNA

Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee.
KIIRE!

JAAN SAARERANDA

Südamlik kaastunne Janele
perega kalli isa
kaotuse puhul.
Gerlin, Maicken ja Berit
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17
Männiku harjutusvälja
kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
21.07 09.00-16.00 Väliharjutus
22.07 09.00-17.00 Laskeharjutus
09.00-12.00 Väliharjutus
25.07 08.30-17.00 Laskeharjutus
12.00-00.00 Väliharjutus
26.07 08.30-17.00 Laskeharjutus
00.00-00.00 Väliharjutus
27.07 09.30-17.00 Laskeharjutus
00.00-12.00 Väliharjutus
28.07 08.15-20.30 Väliharjutus
29.07 09.00-17.30 Laskeharjutus
1.08* 09.00-18.00 Laskeharjutus
08.15-20.30 Väliharjutus
2.08 09.00-18.00 Laskeharjutus
3.08 09.00-18.00 Laskeharjutus
4.08 09.00-18.00 Laskeharjutus
5.08 09.00-18.00 Laskeharjutus
8.08 09.00-18.00 Laskeharjutus
08.00-18.00 Väliharjutus
9.08 08.30-17.00 Laskeharjutus
08.00-18.00 Väliharjutus
10.08 08.30-17.00 Laskeharjutus
11.08 08.30-16.00 Laskeharjutus
12.08 10.00-17.30 Laskeharjutus
Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid.
NB! Vastavalt vajadusele teostab
Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Lisainfo: tel: 503 4102,
manniku@mil.ee
Internetis: harjutusvali.mil.ee
* Augusti andmed võivad muutuda.
Jälgida harjutusvälja infotahvligraafikuid!

Loomaarsti

KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk
Sileplekk
Lisaplekid

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

TEEVEN PUIT OÜ

Müüa laias valikus

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

Müüa lõhutud
KÜTTEPUID

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

1. juuli 2011
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Saku Pruulikoja
lahtiolekuajad suvel
E 11.00 – 15.00
T – N, P 11.00 - 22.00
R, L 11.00 – 00.00

4. – 10. juulil on Pruulikoda suletud

Kõiki kliente ootame taas alates 11. juulist!
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!

ARMSAD VANEMAD!
Teie pisipõnn saab koha Rahula külas
Pihlaka lastehoius. Ees ootavad kuus
rõõmsat mängukaaslast ja sõbralikud
hoidjatädid. Küsi lisa telefonil 51 44 608

Riho Tali Õigusabi
osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.

Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 581 56 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

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

Andis-E OÜ

PVCkattega
võrkaedade
müük
Sakus

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

FEKAALIVEDU
Saku ja Kiisa
piirkonnas 24 h

55 05 507
www.fekaal.ee

• • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • •
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IV Saku
Suursõit

 Põnevat vaatemängu ja närvikõdi pakkus publikule
külgvankrite klassi sõitjate heitlus esikoha pärast
 Suursõidul võis näha stiilseid härrasmehi võrridel
 Esmakordselt kõlas Saku rajal rollerite mehine mürin
Stardiloa on
saanud Hiinakate klassi tõsised
tegijad 
Hetk veel ja rajale sööstavad
noorimad kihutajad - küll ilma
mürinata 
Fotod: • • • •

RAUL LAUGEN
Saku Sääruklubi

P

ühapäeva, 19. juuni ennelõunal tabas tähelepaneliku sakuka treenitud kõrv
vallamaja suunalt ühemõttelist
mürinat. Seesama kodanik - kui
ta ikka tähelepanelik oli - teadis
muidugi juba ka põhjust: peeti
IV Saku Suursõitu.
Päikesevalgust kiivalt oma
haardes hoidev pilvevaip, milletaoline oleks F1 Grand Prix sarja tegijatele hulgaliselt halle
karvu istutanud, lisas säärusarja
järjekordsele etapile vaid vürtsi.
Pikk mees sorgus vuntsidega
rääkis kõigile, kes vähegi kuulata viitsisid, salakavalast mikroporist ja selle ohvritest läbi
spordiajaloo. Piknikukorvidega
rahvamassi teed lõigates liikusid pered oma traditsioonilistele

kohtadele raja ääres. Võistlusstardid võisid alata.
Mida sõit edasi, seda selgemaks sai, et sakukad võtavad ka
seekord kodupubliku ees hulgaliselt poodiumikohti. Ootuspäraselt puhastas, küll mõningate
kosmeetiliste eranditega, auhinnalaua perekond Roosnurm.
Originaal 25 klassis triumfeeris
noor Raido Roosnurm, kel
koos Hergo Roosnurmega
õnnestus võita ka põnevaim 80
cm3 külgkorvi klass. Originaal
+25 võit läks mootorigeenius
Mauno „Nunn” Roosnurme
kontole. Isa edu kordas Hiinakate klassis poeg Mikk Roosnurm. Start hiljem võitis isa lisaks ka klassi Standard +25.
Väikestel ehk 50ccm3 külgkorvidel oli parim paar Saku etapi
üks mootoreid Virgo Roosnurm koos vennapoja Mikuga.

Et lugejale ei jääks muljet, et
selles sarjas vaid Roosnurmed
sõidavadki, jätkan klassidega,
kus eelmainit perekond esikohti
ei noppinud. Klassis Open võttis
sakukast vanameister Aivar
„Äss” Kantemus noorte ja vihaste noka vahelt elegantselt
esikoha. Standard 25 võit läks
aga Muhumaale, vormistajaks
Alo Aavik. Naisteklassi - jah,
leidub ka selline - võitis Sürgavere tüdruk Keiti Korsar.
Esimest korda Saku Suursõidu ajaloos nägi publik rajal ka
rollereid. Rollerid jagunesid

samuti kahte eraldi klassi: 2T
parimaks sõitis ennast põnevas
rüsinas Karl Lõbus Muhumaalt, 4T võitjaks tõusis mitte
vähem huvitavas sõidus Jaan
Kaunissaar Autofrend Teamist.
Ka sel korral ilmestas võidusõitu rattavõistlus lastele. Hästi
stardis avanenud Norman
Tamm jagas oma jõuvarusid
kõige arukamalt. Selline tarkus
leiab harilikult pärgamist. Erandiks ei olnud seegi kord.
Saku Sääruklubi ja konkurendid üle Eesti loodavad laheda
publikuga kohtuda aasta pärast.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses juunis 2011
registreeritud Saku laste sünnid

Oliver Martin Saar
Carmen Sammelselg
Eleanore Mäetalu
Rosanna Mišin
Steven Sumberg
Kaarel Kõvask

1. juuli 2011

Võit Vabadusõjas on tänase Eesti alus
• • • • ••••••
• • • • • •• •••••••••
aastast 1994

Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
Ingrid Põder
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435

ss@sakuvald.ee

Saku Vallavalitsuses juunis 2011
registreeritud Saku elanike surmad

Ilmatar Tammaru
Hermiine-Miralda Valk
Vello Leinuste
Jaan Saarerand

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

HINNAKIRI
1 kuu 0,68
3 kuud 2,05
6 kuud 4,10
12 kuud 8,21

Võidupühal süüdati küünlad Eesti riigi iseseisvuse eest võidelnute ja elu andnute mälestuseks. Pildil asetavad Saku mõisa pargis
lillekorvi mälestuskivi jalamile abivallavanem Arvo Pärniste ja
vabadusvõitlejate ühingu esimees Arvi Aasma. • • • •

Suvenäitused raamatukogus: organza-lilled kübaratel ja fotohetked Montrealist

Vallaraamatukogu seminariruumi on vallutanud õrn ilu - pilkupüüdvad õhulised organza-tehnikas lilled kaunistamas arvukaid kübaraid, kindaid, kleite, kotte, ehteid. Kurtna käsitöömeistri ja -juhendaja Evi Tuha väljapanekut “Organza-lilled ja liblikad suvekübaratel
ja kottidel” saab nautida 15. juulini. Kahed kursused läbi teinud
autori sõnul leidis ta organza-lillede meisterdamises suure armastuse ja nii valmiski talveõhtutel suur hulk fantaasiarikkaid õisi. Lilled
tehakse spetsiaalsest kangast, servade kõrvetamisega antakse
kroonlehtedele kuju, lisatakse pärleid ja muid kaunistusvahendeid.

Mart Aru uus fotonäitus “Montréal” avab vaatajale kauge Kanada karge sarmi. Näha saab vahetuid hetki varakevadise Montréali linnamelust, võluvaid vaateid parkidele ja keset linna kõrguvale kaljukünkale. Rännuhuvilise sakulase kaamerasilma ette
on jäänud koloriitsed tänavamuusikud, inimesed metroorongides (kummiratastel sõitvad!), Hiinalinna kalapoes või kärestikujõe kaldal. Autori sõnul üllatasid teda sealsete looduskaitsealade
asukad - nii julgeid linde polnud kogenud reisimees varem näinud. Mart Aru huvitav reisipildivalik jääb üles poole suveni. • • • •
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