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FOOKUSES:

Jaapan ja
jaapanlased
– Saku valla
kaugeimad
sõbrad
Lk 2-3

Lotte ja
limonaad:
Saku koolilapsed
otsivad uuele
limonaadimasinale nime

Lk 7

Laupäev tõi Sakku laadamelu

Kes tuli
laadale
rattaga, kes
korviga, kes
fotoaparaadiga
– oma osa sai
igaüks.

Lk 8
TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
5. juunil 2015

Saku Muusikakooli uute õppurite vastuvõtt
2015/2016. õppeaastaks toimub
2. juunil kella 11-14 ja 17-20
3. juunil kella 11-14 ja 17-20
Õpilaskandidaatidel palutakse ette valmistada üks laul
(ei pea olema pikk), mis tuleb vastuvõtukatsetel
esitada. Vastuvõtukatsetel hinnatakse õpilaskandidaate neljal alal: 1) laulmine; 2) rütmikatse;
3) helide järelelaulmine (õige helikõrguse tabamine);
4) mälukatse (lühikese meloodia järelelaulmine).
Katsed toimuvad muusikakoolis Tallinna mnt 10 Sakus.
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„Ootusärevus kohtuda meist sada korda suurema rahvaga u 7500 miili ja 10
lennutunni kaugusel võttis maad juba paar nädalat enne reisi algust. Isegi
hirmumõte maavärinast või tsunamist vilksas peast läbi, kuid kohtudes
Sakus rahulikult omi asjatoimetusi ajavate jaapanlastega, kadusid hirmumõtted,“ nii meenutab Terakese lasteaia direktor Eve Laiverik 30. aprillist
8. maini kestnud Saku vallavalitsuse reisi Jaapani Sakusse.

Pilguheit Jaapani argipäeva
Jaapanis oli kevad, kuulus kirsside õitsemise
aeg oli just lõppenud, kuid asaleahekid, mitmesugused põõsad ja puud olid täis õiteilus.
Jaapani koduaia teevad iseloomulikuks kivid, voolav vesi, leht- ja okaspuusortide vormid ning kujundatud puud.
Vabaabielu ja enne pulmi sõbrustamine pole Jaapanis kombeks. Leidub veel perekondi, kus vanemad otsivad lastele abikaasa,
kuid lastel on õigus vanemate valikust keelduda. Pruutpaar lõbusõidul riksaga linnamelus.

Pisikesteks tupsudeks pügatud puude sadades aastates mõõdetavat vanust reedavad tüved. Saku iidse 1521. aastal ehitatud Teishouji budistliku templi peasissekäigu ees kasvavad elupuud olid väärikas vanuses ning ümbruskond mõnusa samblavaiba all.

2020. aasta olümpialinn Tokyo valmistub
mängudeks. Lammutatakse 1964. aasta olümpiastaadion, et ehitada samale kohale uus.
Ehituspraht veetakse merre ja rajatakse tehissaared. Ühte nendest, Odaiba saart, nägime
ise. Miljonilinnad maailmas muutuvad ühenäolisteks. Jaapaniski on Vabadussammas.
Peale rahvusliku sumomaadluse on tervisesporti armastavate jaapanlaste seas populaarne jalgpall ja rattasport. Rattavõistlusel Tokyo
tänavatel osalesid nii suured kui pisikesed.

Lastehoid Jaapani moodi.
Jaapanis tähistatakse eraldi
poiste ja tüdrukute päeva. Poistepäeva puhul heisatakse 5. mail
masti karpkala lipud, tüdrukute
päeval, 3. märtsil laotatakse
treppidele punased vaibad, demonstreeritakse keisrit ja keisrinnat ning nende õukonda uhketes pidurüüdes.

Jaapan ja
jaapanlased –
Saku valla kõige
kaugemad sõbrad

Jaapani pealinna Shibuya ristmikku ületab
päevas üle 1 miljoni inimese. Selles piirkonnas paikneb palju kaubanduskeskusi.
Jaapani naised on aastasadu käinud
varbavahe
sandaalidega, mille all
kantakse
ühe varbaga
sokke.
Ilus oli, kui sandaal polnud lõpuni jalga
surutud ning kand jäi pisut üle ääre. Astudes
varbad sissepoole, tõmbas iga samm kimonohõlmad koomale. Tänapäeval kantakse
moodsaid kingi, kuid et säilitada iluideaal ja
„kaunis kõnnak“, kantakse ikka veel üks
number uuremaid jalanõusid. Moodsad tüdrukud Tokyo päikeses.
Õhupallifestival on kevadises Sakus tippsündmus. Taevasse lendas 45 kuumaõhupalli.
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Saku valda külastas 20 Jaapani linnapead

18. mail külastas Saku valda 20 Jaapani linnapead ning Jaapani suursaadik Eestis Tetsuro Kai ja saatkonna 1. sekretär Takashi Ato. Vallavanem Tiit Vahenõmm tutvustas neile Saku valda. Külalised käisid ekskursioonil Esko talus ja Saku õlletehases. Linnapead külastasid Sakut
oma Soome-Eesti-Rootsi ringreisi käigus ning veetsid siin terve päeva.



Jaapani toidukultuur erineb meie omast drastiliselt. Söögikohtades on aknal valimiseks
väljas pakutavate roogade mulaažid. Lauale
tuuakse palju toitu suurtel vaagnatel, kuid
taldrik, millest pulkadega süüakse, on pisike. Sageli küpsetatakse toitu ise laual oleval
söe- või gaasipannil. Meile tuntud sushi kõrval on populaarne sashimi – toored õhukesed
lõigud lihast või kalast, mida kastetakse erinevatesse sojakastmetesse. Spagettide suhu
luristamine on aga vägagi viisakas.
EVE LAIVERIK

Oluline kokkulepe: Saku
õpilased sõidavad Sakku
Sõit Jaapanisse on pikk ja väsitav. Teatavasti
on meil Jaapaniga ühine naaberriik, kuid sellest ainsast riigist ülelend võtab aega 10 tundi. Et jõuda meie Saku nimelisse sõpruslinna,
tuli Tokyo lennujaamast väljudes istuda kohe
veel viieks tunniks väikesesse bussi, millega
head sõbrad olid meile pealinna vastu tulnud.
Vastuvõtt Jaapani Sakus oli aga suurejooneline. Väikese Eesti esindaja võtab pahviks, kui 1igi 130-miljonilise rahvaga maa
võtab sind vastu nii, et isegi raudteejaama ees
lehvib sinimustvalge ja kohe tuleb anda intervjuu Jaapani suurimale telekanalile.

Linnapead kuulasid tõsiselt ja tähelepanelikult vallavanem Tiit Vahenõmme ettekannet Saku vallast. Fakti peale, et väikseim maatükk,
kuhu Saku vallas hajaasustuses elav pere oma kodu ehitada saab, on
kaks hektarit, võttis meestel näod laiale naerule. Rahvastiku tihedus
Jaapanis on 339 inimest/km2, Eestis on see arv 29. Fotod:

Jaapani televisioonis võib rahulikult rääkida eesti keeles, sest näiteks inglise keele oskusest ei ole sellel maal kuigi palju kasu. Otsesuhtluse võimalus oli kogu visiidi vältel
väga haruldane, kõiges tuli usaldada tõlki. Ka
turistideküllase Tokyo restoranis ei teinud ettekandja inglise keeles õllel, veinil ja teel vahet. Meie õnneks saime teekaaslaseks maailma parima tõlgi ja giidi, Saku päritoluga tüdruku, täna Tokyos Jaapani kirjandusloost
doktoritööd tegeva Margis Talijärve. Saime
aimu, et hea tõlgi tunnus on tõlgitavatest teemavaldamises peajagu üle olemine, viletsa
kõne paremaks tegemise kunst, ebaviisakuste oskuslik silumine ning üksnes enda teada
jätmine, millal ja milles ta on pidanud originaali kohendama.
Sügavaima mulje Jaapanis jätsid mulle
aga inimesed. Jaapanlased on vist maailma
viisakaim ja külalislahkeim rahvas. Külalised saavad seal tunda üksikasjadeni korraldatud vastuvõttu ja tähelepanelikku hoolitsust.
Muljet avaldab kõikjal valitsev puhtus. Ka
rahvarohkes Tokyos ei näe tänaval kommipaberitki, kõnniteed ja asfalt tunduvad nii tolmuvabad, nagu oleks just äsja paigaldatud.
Erinevalt mitmetest Aasia rahvastest oskab eestlane jaapanlases ära tunda tuttava valu möödunud sajandi sõdades ja selle järel läbielatus. Sarnaseid jooni, kui nii üdse saab
öelda, on ka religioosses kogemuses, ennekõike inimesemääratluses. Jaapanis tuntud
budism ei sunni inimest taassünni ahelasse,
kus sa pead järgmise elu näiteks loomana

Kas teadsid, et...
... Saku on ainus Eesti omavalitsus, kel on sõpruslinn
Jaapanis. Selleks on Saku.
veetma, ja lahkunud esivanemad ei lahustu
pärast korduvaid taassünde kõiksusevaimu,
vaid jäävad personaalselt alles. Just esivanemate kultus (ka nende külaskäigu puhul laua
katmine) ja looduse pühaks pidamine loovad
tugevad paralleelid meie vana pärimusega.
Meie nädalase visiidi ajal tuli meil aga liigagi sageli kanda 22-24-kraadises kuumuses
musta ülikonda ja lipsu, sest Jaapanis on see
vähegi ametlikuma kohtumise või esindusülesande juures norm. Kaheksa aasta eest
sõlmitud sõprussuhte värskendamisele lisaks
oli tähtsaim kokkuleppeteema õpilasvahetus. Esialgse kokkuleppe järgi võiks kaheksa
Saku ja Kurtna 13-15-aastast õpilast külastada oma eakaaslasi Jaapani Sakus. Vastukülaskäigule lubasid jaapanlased oma õpilased
saata aasta pärast. Kuid juba järgmiseks aastaks, Saku valla 150. sünnipäeva aastaks kutsusime meile külla Saku linna juhid.
TANEL OTS
Saku Jaapani delegatsiooni kuulusid volikogu esimees Tanel Ots, vallavanem Tiit Vahenõmm, finantsjuht Evelin Normak, volikogu
liikmed Eda Esperk ja Margit Nurmeots,
lasteaia Terake direktor Eve Laiverik ning
Saku Tehno esindajana Rene Tammis.

Jaapani nädal traditsiooniks
Eelmisel aastal toimus Saku vallas esimest korda Jaapani nädal, kus tutvustati
jaapani kultuuri, toite, käsitööd, võitluskunste. Ka sel aastal on kavas korraldada täiskasvanud õppija nädalal, 12.–18. oktoobrini Jaapani nädal. Üritused
toimuvad valla hallatavates asutustes ning osalema on oodatud kõik vallaelanikud. Täpsem info juba sügisel Saku Sõnumites, valla kodulehel ja Facebookis.
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KRISTI JÕELEHT
12. mai istungi päevakorras 15
punkti.
Müügipiletid väljastati FIE-le
Valeri Bortkevitš 12.-16.05.2015
Saku turuplatsil aiasaadustega
kauplemiseks ning Hilja Soomrele 15.05.2015 Saku turuplatsil
aiasaadustega kauplemiseks.
Kiisa Rahvamaja otsustati
sulgeda töötajate puhkuste perioodiks 29.06.–26.07.2015.
Kehtestati Saku Vallaraamatukogu suvised lahtiolekuajad
järgmiselt: Saku Valla Majas on
raamatukogu avatud 01.06.–
31.08.2015 esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval kella 10–18,
kolmapäeval kella 10–19, reedel kella 10–16; laupäeval,
pühapäeval suletud; Kurtna
Kooli teeninduspunkt on suletud 18.06.–14.08.2015; Kajamaa Kooli teeninduspunkt on
suletud 29.06.–26.07.2015.
30.–31.05.2015 toimuva Saku Valla Noortekeskuse päästelaagri hinnaks kehtestati päästeringis mitteosalejale 15 eurot.
Täiendati Saku Vallavalitsuse 28.11.2012 korraldust nr
1045 „Saku Valla Spordikeskuse spordisaalide ja rajatiste üürihindade kinnitamine ning Saku
Vallavalitsuse 02.10.2012 korralduse nr 861 kehtetuks tunnistamine“.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojektide koostamiseks
Jälgimäe külas Tammoja kinnistul ja Tiidu kinnistul, üksikelamu
ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Roobuka külas Ristikheina tee 15 kinnistul, korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Kannikese tn 16 kinnistul.
Määrati ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma
külas Johannese tee 3 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
aiamaja tehnosüsteemide muutmiseks Kiisa alevikus Kaja tn
25 kinnistul, üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Saku
alevikus Asula tn 10 kinnistul,
abihoone püstitamiseks Saue
külas Selma kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisu-
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kohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Tõdva külas Platsi maaüksusel ja lähialal.
Väljastati kasutusload elamutele Kajamaa külas Vanaesko kinnistul ja Saku alevikus
Sarapuu tn 6a kinnistul.
Koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati Saku alevikus Männi tee 10 katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele ja Raudtee tn
10 jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
4 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele teenindusmaad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Saku vallas toimuva avaliku
ürituse korraldamise load väljastati MTÜ-le Saku Lions Klubi 16.05.2015 Saku alevikus
Teaduse 1 hoone ümbruses ning
Põik tänava ja Tallinna maantee
vahelisel haljasalal toimuva
Saku kevadlaada 2015 läbiviimiseks, Saku Valla Noortekeskusele 06.06.2015 Saku skatepargis (Nurme tn 27, Saku
alevik) toimuva ürituse „Saku
Skate 2015“ läbiviimiseks (vastutab Evelin Küberson).
Saku alevikus Uus-Saku tn
1a kinnistul asuv Saku turuplats
anti 17.05.–31.12.2015 tasuta
kasutada AS-ile Saku Maja turukaubanduse korraldamiseks.
19. mai istungi päevakorras
13 punkti.
Kinnitati Kajamaa Kooli töötajate koosseis 2015/2016. õppeaastaks.
Alates 21.08.2015 anti väljaspool järjekorda 2 lapsele lasteaiakoht Saku Lasteaias Terake.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine mööblitsehhi
laiendamiseks Tänassilma külas
Mihkli kinnistul.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 12.05.2015 korraldusega nr 421 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tõdva küla Platsi (katastritunnus: 71801:006:1039) maaüksusel ja lähialal. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine. Planeeringuga soovitakse kavandada angaari/laohoone ehitust. Planeeritava maa-ala suurus on ca 3600 m2.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega 444 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Roobuka küla Roheluse tee 1 (katastritunnus: 71814:001:0477) maaüksusel ja lähialal. Planeeringu
koostamise eesmärk on maaüksuse hoonestusala piiritlemine ning
ehitusõiguse määramine ärihoone laiendamiseks. Planeeringuga
soovitakse määrata eeldused olemasoleva kaupluse juurdeehituseks. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2200 m2. Detailplaneering on
vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega nr 445 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Saustinõmme küla Ülase (katastritunnus: 71801:001:0545) maaüksusel. Planeeringu koostamise eesmärk on maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse
määramine üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Planeeritava maaala suurus on ca 1,60 ha. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

Määrati ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Juuliku
külas Talu tee 12 kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Pähklimäe tee 8 kinnistul, ridaelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Männiku külas Nõmmiku tee 7 kinnistul ja Nõmmiku tee 8 kinnistul.
Väljastati ehitusload õhuliini
rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Metsavaikuse tee;
mööblitsehhi laiendamiseks Tänassilma külas Mihkli kinnistul.
Väljastati ehitusluba aiamaja
juurde- ja ümberehitamiseks
üksikelamuks ning anti kirjalik
nõusolek abihoone püstitami-

seks Kasemetsa külas Käokõrva
põik 14 kinnistul.
Algatati detailplaneeringud,
anti detailplaneeringute lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegilised
hindamised Roobuka külas Roheluse tee 1 maaüksusel ja lähialal ning Saustinõmme külas
Ülase maaüksusel.
Väljastati kasutusload elamutele Metsanurme külas Ilmarise tee 24 kinnistul, Roobuka
külas Põhjala tee 1 kinnistul, Saku alevikus Kivisalu tee 22 kinnistul, Tänassilma külas Haldja
tn 1 kinnistul.
Kurtna külas asuvale Kati katastriüksusele määrati kohaaadressiks Aasu tee 6.
Määrati Metsanurme külas
Sookäpa tee 6 asuva aiamaja
teenindamiseks vajalik maa ja
ostueesõigusega erastamise tingimused.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Nõustuti AS Saku Maja vee
erikasutusloa muutmisega.
Saku vallas toimuva avaliku
ürituse korraldamise luba väljastati Saku Huvikeskusele 30.05.
2015 Saku Valla Maja õuealal
toimuva ürituse Saku XII Lauluja Tantsupäev läbiviimiseks
(vastutab Liina Hendrikson).
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Juuliku ja Tammemäe saavad
puhta vee ja ühiskanalisatsiooni
VICTORIA PARMAS

M

aikuus algab Saku
vallas taas üks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise projekt, millega saavad endale puhta vee ja
kanalisatsiooni Juuliku külaseltsi ja aiandite piirkonna elanikud
ning Tammemäe kortermaja,
kiirabi- ja päästekomando punkt
ning bensiinijaam. Projekt läheb
maksma 687 447 eurot, mille
eest pannakse maha 7,5 kilomeetrit torustikku ning millest
saab kasu 74 majapidamist.
„Kuigi ühisvesi on sealse
piirkonna elanikel oma pumbajaamast olemas, saavad elanikud projekti lõppedes endale
tunduvalt parema kvaliteediga
vee, mis vastab kõigile nõuetele. Lisaks paraneb varustuskindlus ehk ära jäävad veekatkestused,“ ütles Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu.
Lisaks kanalisatsiooni- ja
veetorudele saab Juulikul lahendatud ka tuletõrje veevarustuse küsimus, välja ehitatud viis
reoveepumplat (üks neist Sakus) ja üks purglapumpla. Projekt lõpeb novembris ning ka tänavad on kavas selle aastanumbri sees taastada. Matsalu
sõnul saab selle projekti lõppedes üks seadusepunkt täidetud –
kogu Saku reoveekogumise ala
on ühisveevärgi ja -kanalisatsi-

8. mail sai kahe lepingu vahetusega alguse taas üks Saku valla ÜVK
projekt – Juuliku küla, Tammemäe küla ja Saku aleviku ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Saku Maja juhatuse esimehe
Marko Matsaluga (paremal) vahetasid töödelepinguid ja pastapliiatseid AS-i Terrat juhatuse esimees Mikk Mahlapuu ja P.P. Ehitusjärelevalve juhatuse liige Marten Pikaru (vasakul). Foto:

ooniga kaetud.
Ehitaja ASi Terrat juhatuse
esimees Mikk Mahlapuu kinnitas, et ehitusega püütakse elanikke võimalikult vähe häirida.
„Nii palju kui võimalik paneme
torusid haljasalade alla ning paigaldame kinnisel meetodil ehk
ei kaeva kraave,“ ütles Mahlapuu ja lisas, et harutorustike paigaldamiseks tuleb siiski ka veidi
teid läbi kaevata.
Kõigist teede sulgemistest
teavitab ehitusfirma kohalikke
elanikke, pannes sellekohased
teated postkastidesse, kuid ehitusobjekti juht käib krundid läbi

ja räägib kõigi elanikega ka isiklikult. Liikumist hakkavad suunama liiklusskeemid. Kui elanik
näeb, et ehitus hakkab tema majani jõudma ja tal on tulemas
mõni auto, mis peab maja juurde
pääsema, siis palus ehitaja esindaja sellest objekti juhile teada
anda. „Püüame inimeste soovidega arvestada,“ lausus ta.
Torustik ehitatakse välja poole meetri kaugusele krundi piirist, kuhu tuleb liitumispunkt
ning sealt edasi tuleb elanikul
torustikku ise edasi ehitada. Liitumistaotlusi saavad inimesed
hakata esitama novembrist.

Sakus alustab Indrek Sei ujumiskool
2015/2016. aasta hooajal toimuvad ujumise treeningsüsteemis muudatused. Alates septembrist alustab Saku Valla
Spordikeskuses tegevust Indrek
Sei Ujumiskool. Kõik seni toimunud trennid lähevad Sei Uju-

miskooli alla (ka kõik senised
ujumistrennis käijad peavad
end uuesti registreerima).
Edaspidi palun esitada oma
küsimused ja sooviavaldused,
mis puudutavad ujumistreeninguid Saku Valla Spordikesku-

Toruehitusega
segipaisatud tee
Sooviks selgitust, kuidas eramu
vee- ja kanalisatsioonitrassiga
liitumisel peaks välja nägema
tänava sulgemised, kaevetööd
ja tänavakatte taastamine? Kas
tänavakate peab olema taastatud samade materjalidega või
võib kasutada muid kättejuhtuvaid materjale?
Toon ühe näite, kus eelmisel
suvel trassiga liituja kaevas üles
äsja freesasfaldiga kaetud tänava. Tavaliselt võtab liitumine aega ühe päeva, kuid see tänav seisis üleskaevatuna ja läbipääsu ei
olnud sealt kaks nädalat. Hiljem
aeti auk kinni, kuid jäeti tänav
korda tegemata, praegu on seal
mõne ruutmeetrine porimülgas.
MEELIS NOORTAMM
Vastab vallamajanduse insener Siim Rõõmus: Liitumine
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub liituja vee-ettevõtjale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel.
Kui kaevetöid tehakse valla kohalikul teel, reformimata riigimaal või munitsipaalmaal, on
liitujal kohustus taotleda Saku
vallavalitsuselt kaevetööde luba
ning järgida Saku valla kaevetööde eeskirja. Iga taotlust vaadatakse eraldi ja kaevetööde
loaga väljastatakse ka tingimused - kas tänava võib liikluseks
sulgeda, kui kauaks võib sulgeda, kuidas peab tee taastama.
Võib ka olla olukord, kus tee
tuleb taastada hoopis paremate
materjalidega.

HEA LAPSEVANEM!
ses, meiliaadressidel info@
seiujumiskool.ee või olvik86@
hot.ee või telefonil 5340 4005.
Täiendavat infot leiate ka kodulehelt www.seiujumiskool.ee
ANDRES OLVIK
Treener

Pihlaka Lastehoid alustab rühma komplekteerimist uute lastega 2015/2016. õppeaastaks.
Ootame lapsi vanuses 1,5-3 aastat. Asume Saku vallas Rahula
külas Pärnu mnt poolses osas.
Lastehoiul on suured, soojad
ja valgusküllased ruumid, õues
mänguväljak. Lapsed saavad olla palju värskes õhus, näha hobuseid ja elada maalähedases
elukeskkonnas. Lapsi hoiavad
toredad hoidjatädid. Meie lastehoiu lastele laienevad kõik Saku
vallas kehtivad toetused.
Tulge koos lapsega meie lastehoiuga tutvuma. Info telefonil
514 4608, 514 4689, 507 6388.
Vt ka www.pihlakalastehoid.eu
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Saku
noortekeskuses
töötab vabatahtlik
Portugalist
VICTORIA PARMAS
„Minu nimi on Ana Rita Monteiro Gonzalez
Freire Amado,“ tutvustab end Kurtna koolilaste ees seisev Portugali vabatahtlik, kes
järgmised kuus kuud töötab Saku noortekeskuses.
Esimene asi, mida Rita pärast enda täisnime ette vuristamist selgitama peab, ongi
Portugali nimede panemise süsteem. Esimesed kaks eesnime on tema omad, järgmised kaks on saadud ema perekonnalt ja
viimased kaks isa perelt. Ennetades õpilaste
küsimust, kui pikk on siis tema laste nimi,
teatab Rita kohe, et vanematel on nimepanekul vaba valik ning tema oma lapsele nii
pikka nimerodu panna ei kavatse.
Eestisse sattus Rita Euroopa Vabatahtlike Teenistuse programmi kaudu. Kuna Rita
soov oli teha vabatahtliku tööd just noortekeskuses, siis oli parasjagu valida kaks riiki
– Eesti ja Soome. „Otsustasin Eesti kasuks,
sest mu jalgpallurist sõber on juba mõnda
aega Eestis mänginud ning kiitis seda
maad,“ põhjendab Rita, kes on paari siin
oldud nädala jooksul jõudnud käia Kumus,
Rocca al Mare vabaõhumuuseumis ja
Helsingis, osaleda jüriöö jooksul ning

südamenädala aeroobikatrennis. „Eestis on
tõesti mõnus õhkkond. Kui suurlinnades on
kõik anonüümne, siis Tallinn on rahulik ja
Eestis on tunda kogukonna tunnet – igaühelt võib abi küsida ja üksteist toetatakse.“
Noortekeskuses soovis psühholoogina
töötav Rita kogemusi omandada seetõttu, et
tal on plaan avada koos sõbraga Portugalis
noortekeskus. Rita jutust selgub, et tema
kodumaal on noortekeskused eraomanduses ning need meenutavad rohkem meie pikapäevarühmi – õpilased lähevad pärast
tunde sinna ja teevad seal kõike seda, mida
on vaja teha kooli jaoks. Piljardit ja play stationit mängitakse kodus.
„Saku noortekeskuses on mõnus vaba
õhkkond ning palju asju tehakse ka väljaspool maja ning looduses,“ kiidab vabatahtlik,
kes on käinud noortekeskusega koolides õpilastega Twisterit mängimas, mänginud noortega ping-pongi, piljardit ja arvutimänge.
Tööpäev noortekeskuses lõpeb hilja õhtul ning pärast seda sõidab Rita Nõmmele,
kus ta elab eesti peres. Tööle ja koju sõidab
ta muuseas jalgrattaga. Kõige suurema erinevusena kahe riigi vahel nimetab ta sööki –
Portugalis süüakse palju mereande ja erinevat liha, Eestis on jälle väga head magustoidud. Kõige rohkem üllatas Portugalist
tulnud naist aga Eesti inimeste avatus.
„Mind hoiatati, et eestlased on endassetõmbunud ja ei kipu suhtlema, aga minu kogemuste puhul pole see üldse nii,“ ütles ta.

EELK Saku Toomase koguduses alustab laupäeval, 30. mail kl 16
kristlikku usku tutvustav leerikool.
Saame kokku paariks tunniks nädalavahetustel ja üritame koos leida vastuseid elu kõige tähtsamatele küsimustele! Leerilapsed on oodatud laagrisse 12.-14. juunini. Vanusepiir: alates 15. eluaastast.
Tunnid toimuvad Saku palvemajas Tallinna mnt 8. Leeriõnnistamise jumalateenistus on 4. oktoobril.
Kursuse lõppedes on võimalik saada ristitud ning liituda kogudusega. Kursus on TASUTA – laagri
hind mõistlik! Info ja registreerimine: saku@eelk.ee või tel 5650 6651 (noortejuht Kristiina Seppel)
või 5919 7802 (kirikuõpetaja Magne Mölster). Vt ka http://saku.eelk.ee

VICTORIA PARMAS

V

olikogu võttis aprillikuu istungil
vastu uue Saku valla tunnustamise
korra, milles on varasemast rohkem
võimalusi tunnustust jagada.
Vajadus uue korra järele tulenes sellest,
et vana 2005. aastast pärit kord oli ajale jalgu jäänud – autasude andmise korras oli
vaid kaks autasude liiki: Saku valla teenetemärk (kuldmärk ja hõbemärk) ning Saku
valla tänukiri. Puudus oli teenetemärgi ja
tänukirja vahepealsest tunnustusavaldusest.
Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud
või organiseerinud valla üritusi, samuti edukalt esinenud valla üritusel või esindanud
Saku valda. Valla teenetemärk antakse erilise auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate (hõbemärk) või erakordselt väljapaistvate (kuldmärk) teenete eest. Samuti
võib selle saada siis, kui sinu pikaajaline töö
on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri,
majanduse või muu valdkonna arendamisele
Saku vallas. Kuidas tunnustada aga näiteks
noort inimest, kel ei ole veel ette näidata
pikaajalisi väljapaistvaid saavutusi, kuid kes
on siiski midagi olulist korda saatnud? Selle
lünga täidab nüüd Saku valla vapimärk.
Tunnustamise korda ja sealhulgas ka vapimärgi kujundust arutasid kõik volikogu
komisjonid. Valida oli 12 vapimärgi kavandi vahel, millel oli kujutatud õllekappa ja
adraterasid kas siis rukkilille, avatud peopesade, erinevate taimelehtede, S-tähe või
abstraktsete kujundite taustal. Volikogu pea
ühehäälne eelistus langes rukkilillega kavandile, mille idee pärineb Saku valla sümboolika autorilt, kunstnik Raul Laugenilt
ning mida arendas edasi volikogu liige Annely-Thea Häggblom.
Peale vapimärgi lisandus korda veel
tunnustusavaldusi. Ettevõtlusauhinnaga on
võimalik tunnustada ettevõtjat, kelle tegevus on jätnud olulise jälje valla kogukonna
ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna
arengut. Lisandunud on auhind „Aasta tegu“, mis antakse isikule, kes on teinud teo,
mis on vallale oluline, mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud
kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud
vallale kui paikkonnale tuntust.

SAKU MAJA AS

SAKU MAJA AS

Tööd saab VEEMAJANDUSE

Saku tunnustab
tublimaid

PROJEKTIJUHT

Töö kirjeldus:
 Saku Maja arendusprojektides osalemine, kooskõlastuste hankimine
 Suhtlemine klientide, maaomanike, omavalitsuste ja ettevõtetega
 Arendusprojektide ettevalmistamine ja osalemine arengukavade
väljatöötamisel
Täpsem info: www.cvkeskus.ee või saku@sakumaja.ee
Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 20.05.2015 aadressile
saku@sakumaja.ee või kandideeri läbi CVkeskuse keskkonna.

Tööd saab VEEMAJANDUSE

LUKKSEPP

Töö kirjeldus:
 Vee ja kanalisatsioonitorustike remont ja renoveerimine
 Pumbamajade ja pumplate jooksev remont ja hooldus
 Veemõõdusõlmede hooldus ja veearvestite vahetamine
 Tellimustööde teostamine  Avariiväljasõidud vastavalt graafikule
Täpsem info: www.cvkeskus.ee või saku@sakumaja.ee
Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 20.05.2015 aadressile
saku@sakumaja.ee või kandideeri läbi CVkeskuse keskkonna.
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Saku valla tunnustusavaldused on:
1) Saku valla teenetemärk (kuldja hõbemärk);

Hõbemärk

Kuldmärk

2) Saku valla vapimärk;
Vapimärgi kujundusidee - rukkilille taustal
olev Saku valla vapp pärineb kunstnik Raul
Laugenilt. Tunnustusmärki kantakse üldjuhul
rinnal vasakul küljel.

Kasemetsa
tee uuenduskuur kestab
Kasemetsa kergliiklustee Metsanurme
külas on nüüd valmis
ning haljastus võtab
jumet - äsja külvatud
muru juba rohetab.
Sel aastal on järg sõidutee käes, mis rekonstrueeritakse
maanteeameti tellimusel. Foto:

Nädal ja korrus - gümnaasiumi juurdeehitus edeneb

3) Saku valla logoga rinnamärk;

4) Saku valla tänukiri;
5) ettevõtlusauhind;
6) auhind „Aasta tegu“
Logoga rinnamärk on aga mõeldud tööstaaži eest antava tunnustusena vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajate ning
volikogu ja selle komisjonide liikmetele.
Kui teenetemärgid antakse kätte 24.
veebruaril, siis vapimärke antakse läbi aasta
pidulikel üritustel vastavalt esitatud taotlustele. Ettepaneku kedagi tunnustada võib teha aga igaüks. Teenete- ja vapimärgi laureaadid otsustab volikogu, auhinna „Aasta tegu“ saaja valib vallavalitsus.

Kolmapäeva pärastlõunal on Saku gümnaasiumi juurdeehitusel parasjagu käsil seinapaneelide monolitiseerimine betooniga. Objektijuhi Gunnar Pütsepa sõnul on järgmiseks tööks
vahelae paneelide paigaldamine, uuel nädalal algab juba kolmanda korruse ehitus. Paika
saavad seinapaneelid. Koolihoonet ehitab Nordlin Ehitus OÜ. Foto:

Sakus valmib Lotte limonaad
Sakus valmib Lotte limonaad ja Lottemaal
Pärnu lähedal avatakse Saku laste ristitud limonaadimasin.
Just täna, 22. mail lõpeb limonaadimasina nimekonkurss, kus said osaleda kõik Saku gümnaasiumi 1.-3. klasside lapsed. Nimekonkursi kuulutas 11. mail Saku koolis
välja Lotte isiklikult. Võitjanime pakkuja
sõidab koos kõigi oma klassikaaslastega
juuni alguses Lottemaale ekskursioonile.
Võitja ja limonaadimasina nime saad teada,
kui vaatad Saku vallavalitsuse Facebooki.
“Säilitusainetevaba Lotte limonaadiga
sisenesime karastusjookide segmenti ning
teeme seda koostöös väga tugeva partneri
Lottemaaga,” ütles Saku Õlletehase turundusdirektor Kadri Ärm, kelle sõnul on Saku
Õlletehase eesmärk tõusta karastusjookide
segmendis koduturul juhtivate tootjate
hulka.

Lotte rääkis Saku lastele ka limonaadi saamisloo, mis on järgmine: Voldemar tuli jooksuga Leiutajatekülla ja pajatas vihmast, mis
maitseb nagu karamell. Lotte, Bruno ja Albert läksid seda imevihma ise oma silmaga
vaatama ja maitsma. Voldemar oli vihmapiisad kõik kenasti katseklaasi kogunud ja
andis neid proovida.
Seda karamellimaitselist vihma sajab
vaid korra aastas, siis kui kuukivid hõõguma
hakkavad ja taim kuu poole kasvama hakkab. Onu Giovanni pani ämbritäie vihma
oma purskkaevu ning terve küla sai head
külma karamellijooki.
Väino muidugi leiutab lepikus sepikut
juba viiendat aastat, aga ükskord tuli suure
sisinaga tellisest hoopis mull. Kolmest tellisest tuli kohe palju mulle. Lotte pani mullid
karamellijooki ja niimoodi see Lotte limonaad sündiski.
Foto: Andres Raudjalg / Saku õlletehas
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Saku vallutasid taas laadalised
Pildikesi
päikselisest
laadapäevast
16. mail Saku
Valla Maja juures

Vallamaja esine oli esinemislavaks mitmele kollektiivile. Parasjagu hüplevad asfaltlaval hip-hopparid.
Kas järelkasv Saku priitahtlikele
pritsimeestele? Võimalik!

Igale linnule oma pesa, igale rüütlile oma mõõk.
Mõlemaid sai valmistada laada puutöökojas.

Laadaleib Läti moodi - värske kaup naaberriigist.

Vihased linnud või päästevesti soovitav pall,
mõlemad lapsele samavõrra olulised.

Janimet ei ole mingi tavaline metallitöökoda, see firma
on spetsialiseerunud individuaalsete mittestandardsete tellimuste täitmisele.

Vaarika- või viinamarja-, kirsi- või koola-, vanilli- või
nätsumaitselist suhkruvatti, osta, mida hing ihaldab.
Pannkooke või paellat? Aga palun - lõvikohvikus
on kõike, mis mokkamööda laadalisele!

See on taipoks!
 Vallavalitsuse telgist sai
uurida otse
tegijatelt, mida sammasteLaada pealavalt kostus muusikat mitut sorti: puhusid puhkpilga majas iga
päev tehakse. lid, tõmmati lõõtsa ja lõõritati kaunil häälel. Fotod:
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Kurtna rahvatantsijad
pidasid juubelipidu

Naiste tantsud ratastel. Foto: Anna Lutter

30. aprillil tähistasid Kurtna naisrühm ja
segarühm Hellad Tallad oma 30. ja 5. juubelit ühise rahvatantsukontserdiga.
Naisrühm esitas kontserdil Kurtna kooli
saalis läbi tantsu hetki Kurtna naisrühma
30-aastasest ajaloost. Taasesitati mitmeid
rühma jaoks tähenduslikke, enim tantsitud
ja armastatud tantse. Publiku jaoks meeldejäävaim oli tants tõukeratastel, sest lisaks
koos tantsimisele on selle naisrühma sportlikud ja nooruslikud liikmed juba üle 10
aasta koos ka ühiseid rattamatku korraldanud.
Aja jooksul on tantsurühm leidnud endale palju toredaid sõpruskollektiive ja kontserdi teise poole sisustamisse kaasatigi külalisrühmad Kiilist ja Sakust. Publiku ette
astusid ka Kurtna kooli lasterühma tantsijad. Pidutsemiseks oli põhjust ka Kurtna

koolis tegutseval noorte segarühmal Hellad
Tallad, kes sai 5aastaseks. Just selles rühmas on täna tantsimas ka järelkasv – tantsijate endi tantsupisikust nakatunud lapsed.
Kontserdi lõpus jagus õnnitlejatel lilli,
kingitusi ja lõbusaid meenutusi mõlema
juubilari saavutuste tunnustamiseks.
Saku Huvikeskuse juhataja Liina Hendrikson andis üle Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi tänukirjad ja staažimedalid üle 30aastase staažiga rahvatantsijale
Pille Otsale, 20 aastase staažiga tantsijatele
Aive Staalile ja Ritva Soole ning pikaajalise
osalemise eest tantsurühmas tunnustati tänukirjaga ka Eve Ratasseppa, Anne Kalvetit
ja Maarika Paabstelit. Peoliste südamliku
tänu ja lillesülemitega peeti meeles ka rahvatantsijate juhendajat Eve Lutterit.
LIINA HENDRIKSON

Laulsid Saku Tuljak ja Ylöjärvi Saurion Sävel

Segakoor Tuljak andis oma Soome sõprade etteastest kiirgas laulurõõmu. Dirigent Arto Niemineni jätkus ka klaveri taha. Fotod:
esimese kevadkontserdi Hageri kirikus. 15. mail esineti
Saku Valla Maja saalis, kus
külalisena lõi kaasa sõprusvalla Ylöjärvi segakoor Saurion Sävel Soomest. Kuigi
kava oli mõneti harjumatu ja
eriilmeline, oli tulemus vaimustav. Tõeline üllatus oli
harvaesitatav Hongi pentatooniline missa „Amazing
Grace”, milles oli segunenud korea ja ameerika muusika. Soome sõbrad andsid
elurõõmsa kontserdi meloodilistest lauludest. Muuhulgas kõlas ka viis muusikalist
„Viiuldaja katusel”. Üleva
tunde tõi saali Sibeliuse
Tuljaku tänavune kava oli vaimulikust muusikast. Koori juhatasid Kristina Kodas (pildil) ja Sven Peterson.
„Finlandia-hümni” esitus.
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Tähelepanu –
taldrikud lendavad!
TEET LILLEORG
LC Saku pressisekretär
Sellist pealkirja võiks kanda
korralikku peretüli edastav teade, aga „nii hästi“ meil õnneks
ei lähe, kirjutan hoopis uuest
võimalusest värskes õhus kehalisi harjutusi teha. Nimelt, mängime discgolfi ja seda Sakus!
Saku lõviklubi, koostöös Saku noorte discgolfarite ja Saku
vallavalitsusega ehitab maikuu
jooksul Sakku 12 korviga discgolfi raja. 2. juuniks, kui laulusõnade järgi on kõik ennast pruuniks päevitanud, on rada valmis.
Rada algab motostaadionil
asuva rannavõrkpalli platsi kõrvalt ja kulgeb lähiümbruses 2kilomeetrise ringina. Kuna ringi
läbimisel peab veel kummardama ja kettaid viskama (loe: otsima), siis võib õhtul raja läbinu
oma treeningpäevikusse kirja
panna 5 km! Mängu kirjeldamiseks hüppan „tegijakärbeste“
kodukale www.discsport.ee ja
sedastan: „Discgolf on hasarti tekitav sportmäng, kus mängijad
peavad võimalikult väheste visete arvuga spetsiaalse lendava

taldriku viskama discgolfi korvi.
Mängu võidab see, kes väiksema
visete arvuga läbib etteantud raja. Mäng sarnaneb oma põhimõttelt tavalise palligolfiga, ainult selle vahega, et palli, kepi ja
augu asemel on ketas ja spetsiaalne kettidega korv. Discgolf on
üks soodsamaid sportlikke harrastusi üldse, vaja on vaid paari
ketast, mõnusat seltskonda ja
head ilma või siis häid riideid.
Ehkki discgolfis on olemas palju
visketehnikaid, eristatakse siiski
kahte põhitehnikat, milleks on
tagakäevise ja eeskäevise. Need
kaks põhitehnikat on soovitav
kõikidel mängijatel vähemalt
algtasemel omandada, sest mõlemad on teatud situatsioonides
äärmiselt vajalikud.”
Nii lihtne see mäng ongi! Samal aadressil pakutakse ka igakülgset konsultatsiooni ja mänguvahendeid nii algajatele kui
ka edasijõudnutele. Kui oled autoga tulemas, jälgi palun parkimiskorraldust; kui sööd kommi,
siis viska paber prügikasti ja kui
taldrikut lennutad, siis arvesta
palun ka teiste rajal liikujatega. Kuigi Saku discgolfi rada on ainult 2 km pikk, siis koos ketaste otsimiHead taldrikud lendu!
sega kõnnib mängu läbija maha 5 km jagu maad. Skeem: LC Saku

Rannahooaeg Männikul algab 30. mail
30. mail avab rannahooaja Unibet Männiku wakepark, kus sel
aastal on mitmeid uuendusi. Pidu algab kell 12 ja kestab päikeseloojanguni
Eelmisel aastal Saku vallas
Valdeku karjääris tegevust alustanud wakepark on laiendanud
veelauaga sõitmise ala ning ehitanud juurde veel ühe raja. Nüüd
on kolme rajaga Saku valla wakepargist saanud Eesti suurim
veelaudurite park, kus saavad
harjutada nii päris algajad kui
päris edasijõudnud, sest radadele on lisandunud ka eriti häid
sõiduoskusi nõudvad obstaaklid, millel püsimiseks on vaja
head tasakaaluhoidmise oskust
ning millele saamiseks head
hüppevõimet. Hea uudis on see,
et laudureid ootab ees uus varustus – saapad, lauad ja handlid.
„Kuigi lainelaua ala on suurenenud, ei ole rannaala väikse-

Kuigi mai teisel nädalal oli vesi vaid 7 kraadi, käisid treeningud juba
täie hooga. Et veespordiga saaks alustada varakult ja tegeleda ka
külma ilma korral, on rannas sel aastal tünnisaun, kus äsja veest
naasnud laudurid mõnusalt oma järgmist sõitu saavad oodata, ilma
et oleks kartust külmetuda. Foto:

maks jäänud,“ kinnitas wakepargi juht Merle Antson, kelle
sõnul on liivaala vee arvelt juurde rajatud. „Et vanematel oleks
lihtsam lastel silma peal hoida,

piirame laste ujumisala poidega. Nii on juba kaugelt vaadates
selge, kust maalt läheb vesi laste
jaoks liiga sügavaks.“
Randa on oodata ka uusi ak-

tiivset tegevust pakkuvaid rajatisi. Antsoni sõnul saabub jaanipäevaks ronimisministeeriumist
ronimissein, kus on ohutu turnida ka ilma julgestuseta. Kavas
on rajada kaugemale kaldaalale
ning metsa discgolfi rada. Lastel
saab rannas olema liivakast päris nende päralt olev liivaala.
Kes veel vees nii osav pole, et
kõrgele obstaaklile minna, saavad tasakaalu harjutada rannas
oleval kitsal kummilindil ehk
slackline’il. Rannalisi ootavad
võrkpalliplats, batuut ja laste ronimiskompleks.
Nälga ei pea rannas kannatama, sest müügil on rukkipalad,
vrapid, jäätis, joogid. Kel soov
lauasõitu treeneri juhendamisel
õppida, saab registreerida end
suvistesse trennidesse. Registreerimine juba käib ning kohad
täituvad väga kiiresti.
VICTORIA PARMAS
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Diabeetikute
suveüritused

Kümme
kuldset
medalit
ja kolm
karikat
Kurtna noormeestele langes
au esindada Harjumaad MiniErnal. Foto: Kaimo Tamme

PIRET RINGVEE
Kurtna Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde rühmajuht

M

ai alguses toimus
Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde aasta
kõige olulisem võistlus – Harju
luureretk, kus Kurtna noored
saavutasid kolm esimest kohta.
Kurtna rühmast oli kohal 5
võistkonda, lisaks veel 2 poissi
segavõistkonnas „Jotos”. Nooremast vanuseastmest 7-13aastased, oli Kurtnal kaks Kodutütarde ja kaks Noorte Kotkaste
võistkonda. Noorte võistlusrada oli linnulennult 15 km pikk.
Kokku oli sellel rajal 10 tegevuspunkti, kus lapsed said oma
teadmisi ja oskusi proovile panna. Väga raskeks tegi asja ilm.
Lapsed läksid rajale suure vihmaga ja juba 30 minutit hiljem
olid nad kõik läbimärjad. See
oli ka põhjus, miks osa võistkondi katkestas. Kurtnast katkestas kolm nooremate võistkonda, kus olid enamik 7-8aastased tüdrukud. Sellegi poolest
said nad väga hea kogemuse ja
keegi ei kurtnud millegi üle.

Kuulutused
Müüa väga soodsa hinnaga
kvaliteetsed värava-, aia- ja
tõstuste lahendused. Liugvärav avale kuni 4,5 m 1500 eurot
(liugvärav, automaatika, paigaldus). Liugväravad on tsingitud
ja värvitud. Tel 5895 8809.
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade ehitus, haljastus. Asfalteerimine.12 aastat kogemust. www.
kivivennad.ee, henno.piirme@
gmail.com, Henno 551 9855,
Jüri 558 8842.

Võistlustulle jäi siiski üks
Noorte Kotkaste võistkond
koosseisus: Alex Ringvee (12a),
Kaspar Merisalu (12a), Hannes
Markus Selde (12a) ja Joosep
Talumees (8a). Eelnevatel aastatel on see poiste võistkond
saavutanud teise koha. Sellel
aastal, kui võistlus oli varasemast palju raskem ja ilm ka väga
halb, saavutasid need tublid poisid 12 Harjumaa võistkonna
seas esimese koha.
Vanemate 14-18aastaste laste
kategoorias oli Kurtnal välja
panna kaks võistkonda: tüdrukute võistkond (Merilin Kurn,
Cristel Veber, Annabel Klein ja
Aleksandra Azarova) ja poiste
võistkond (2 poissi Kurtnast
Herman Pihlak, Jonatan Vallimäe ja kaks mujalt). Nende
võistlus algas reede öösel kell
kolm ja lõppes pühapäeva
hommikul 10 paiku.
Rada oli sellel korral väga
raske. Ilmastikuolud ei soosinud ka üldse mitte. Linnulennult
oli raja pikkus 50 km, aga kuna
tegutses ka vastutegevus, siis lõpuks käidi kindlasti maha rohkem kilomeetreid. Ülesanded

olid keerulised, näiteks tuli ületada kahel korral jõge, neist ühel
korral oli vaja päästa ka uppunu
ja teda elustada; oli mäkkejooks
ja siis teiselt poolt köitega laskumine ja palju muud. Võistlejatel ei olnud ööbimispunkti, nii
et nad magasid 20 minuti kaupa
maastikul ja siis jälle liikusid.
Võistlus lõppes 1,5 km pikkuse
lõpujooksuga.
Ka vanemate hulgas oli katkestajaid, põhjuseks enamasti
villis jalad või mõni muu trauma, aga need ei olnud Kurtna
noored. Kurtna tüdrukud saavutasid esimese koha. Ja see annab
neile au esindada Harjumaad
üle-eestilisel Kodutütarde suurvõistlusel Ernake.
Ja ega poisidki kehvemad olnud, ka nemad saavutasid Noorte Kotkaste arvestuses esimese
koha ja see annab neile au esindada Harjumaad Noorte Kotkaste üle-eestilisel suurvõistlusel Mini Erna. Kurtna rühm sai
kokku 10 kuldset medalit ja
kolm karikat. Oleme nende üle
väga uhked!!!
Võistkondi koolitasid Mauno Reinmann ja Piret Ringvee.

SAKU LASTELAAGER
21.-23. august 2015
Laagrikeskuses Talu
7-12aastastele lastele
Osavõtumaks 15 €
Kohtade arv piiratud!

Laagris toimub
Laulud, mängud, piiblilood,
sportmängud, seiklusrada,
grillimine, meisterdamine
ja palju muud

Info ja registreerimine
Tel 5650 6651 või e-mail
kristiinaseppel@eelk.ee
Lisainfo http://saku.eelk.ee

Laagrit korraldab
EELK Saku Toomase kogudus
Laagrit toetab SAKU VALD

Saku diabeetikute seltsi liikmeid ja teisi huvilisi ootavad suvel ees võimalused oma elu huvitavamaks teha. 14. juunil saab
koos Kiisa rahvamaja näitetrupiga sõita Rakverre. Väljasõit
Saku päevakeskuse juurest kell
8.30, Kiisalt kell 9.00. Rakveres
võib osaleda leinapäeva üritustel ja vaadata rahvamajas Tiiu
Rõugu lavastust „Lootes vaid
heale“ Kiisa näitetrupi esituses.
Sportlik pühapäev toimub 2.
augustil Oxforellis, kus saab
osaleda Harjumaa puuetega inimeste suvisel maakondlikul
spordipäeval. Toimuvad sportlikud mängud, paadisõit, lustakas
võistluslik forellipüük ja palju
muudki põnevat. Väljasõit kell
8.30 Saku päevakeskuse juurest.
Mõlemale üritustele on vaja
registreerida ja maksta päevakeskusesse osalustasu. Infot
saab telefonilt 604 1050.
AINO KIIVER, seltsi esimees

Tööpakkumised
Otsime müüjat Saku Selveri
lillepoodi. Väljaõpe kohapeal,
töö sobib ka pensionärile. Lisainfo nr 525 1770 või arved@
burmaniaed.ee
BennetPuit OÜ Keilas võtab
tööle maaler/püstol-värvija.
Lisainfo tel 502 2268.

Müüa lõhutud

küttepuud
Lepp 34 eur/rm
Kask 39 eur/rm

Tel 509 9598
Kanarbiku talu müüb
korralikke kuivi ja
tooreid küttepuid.
Puuliigid: hall lepp, sanglepp,
saar. Pikkused 30, 33, 37, 43,
50, 60 cm. Transport hinna
sees. Tel 5373 7294

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

Ristsõna koostas Viljar Kimmel
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MIS
JUHTUS

Kassid ja koerad Saku vallas
Lemmikloomad on meie sõbrad
ja seltsilised. Selleks, et lemmiklooma pidamine oleks meeldiv nii loomapidajale kui ka
kaaskodanikele, tuleb teada Saku vallas sätestatud koerte ja
kasside pidamise eeskirja ning
sellest kinni pidada.
Kõigi heaoluks peab loomapidaja tagama, et tema lemmikloom ei ohustaks teisi loomi,
inimesi, vara ega rikuks avalikku korda. Antud olukordade vältimiseks tuleb vajadusel kasutada jalutusrihma, kandevahendit
või suukorvi.
Avalikus kohas:
1. ei tohi viibida lemmikloomaga kohas, mis on tähistatud vastava keelumärgiga;
2. ei tohi ujutada ja pesta looma
avalikes supluskohtades;
3. peab ära koristama looma väljaheited.
Samuti ei tohi jätta lemmiklooma järelevalveta avalikku
kohta kauemaks kui pooleks
tunniks. Seejuures peab olema
tagatud, et loom ei ohustaks kedagi, kellegi vara ega pääseks
vabadusse.
Saku valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja rikkumisel,
kui see on põhjustatud ettevaatamatusest varalist kahju või
inimesele tervisekahjustuse, karistatakse rahatrahviga. Aastal
2014 oli Saku vallas 15 sellist
juhtumit, mil politsei sekkus.
Sel aastal on taolisi juhtumeid
olnud juba kolm.
Saku vallas on koera omanikul kohustus märgistada lemmikloom mikrokiibiga ja registreerida lemmikloomaregistris
kolmandaks elukuuks või kui
loom on endale võtmise ajal vanem, siis tuleb seda teha looma

omandamise esimese kuu jooksul. Maikuu seisuga on registri
andmetel Saku vallas 1084 looma, kellest koeri 845, kasse 238
ning ka üks tuhkur.
Kui lemmik juhtub kaduma
minema, on kiibiga märgistatud
looma lihtsam omanikuga taas
kokku viia. Kui lemmikloom läheb kaduma, tuleb sellest teavitada hoiupaika ning lemmiklooma fotoga kuulutused lisada infotahvlitele, loomafoorumitesse
ning saata hoiupaika meili teel.
Saku vallast püütud hulkuvad
loomad toimetatakse MTÜ
Loomade Hoiupaika.
Aastal 2014 viidi Saku vallast varjupaika 32 koera ja 27
kassi. Neist 22 koera ja 1 kass
leidsid tee tagasi koju ning 7
koera ja 2 kassi said uue omaniku. Omanikul tuleb oma eksinud lemmikule järgi minnes tasuda looma hoidmise kulud.
Üks päev koera hoidmist varjupaigas maksab 14,6 eurot ja kassi hoidmine 5,75 eurot. Loom,
kes ei ole kiibitud, kiibitakse
varjupaigas ning ka see tuleb
omanikul kinni maksta.
Hulkuvat koera märgates tuleb teavitada hoiupaika ning helistada Saku vallavalitsusse,
sest hoiupaiga töötaja tuleb hulkuvale loomale järele vaid siis,
kui see on vallavalitsusega
kooskõlastatud (tel 671 2431).
Kiiret reageerimist vajavate
juhtumite puhul tuleb helistada
112 või esitada süüteoteade
www.politsei.ee, võimalik on
pöörduda ka piirkonnapolitseiniku vastuvõtule kolmapäeviti
kl 15-17.
SANDRA KOUGIJA
Lääne-Harju politseijaoskonna
politseipraktikant

Südamlik kaastunne
Aino Kiiverile kalli

Meie südamlik kaastunne
Aino Kiiverile perega vend

kaotuse puhul.
KÜ Ülase 6 elanikud

VENNA

VAINO LUIGE

surma puhul.
Saku Diabeetikute Selts

surma puhul.
Ülase 12 elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet
Aleksander Svännile kalli

Saku jahiselts avaldab
kaastunnet abikaasale ja
lähedastele

Mälestame head sõpra,
kauaaegset jahi- ja töökaaslast

Põhja prefektuur
10.05 teatati, et Männiku külas
Tooma teel asuva maja korteris
lõi 42-aastane mees 40-aastast
naist. Kahtlustatav peeti kinni.

Põhja Päästekeskus
11.05 tehti kahjutuks Tammemäe külast leitud unitaarlask.
12.05 tehti kahjutuks Rahula
külast põllutöödel leitud mürsk.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
11.05 kell 20.58 - maastikupõleng Viliveres Kohila vallas.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
23.-24.05* 09:00-13:00 Väliõppus
23.05 09:00-19:00 Väliharjutus
25.05 09:00-17:00 Laskeharjutus
26.05 10:00-14:00 Laskeharjutus
26.05 14:00-18:00 Laskeharjutus
27.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
28.05 09:30-15:00 Laskeharjutus
29.05 09:30-15:00 Laskeharjutus
29.-31.05* 10:00-15:00 Välilaager
01.06 10:00-14:00 Laskeharjutus
01.06 14:00-18:00 Laskeharjutus
02.-05.06 09:00-17:00 Laskeharj
05.06-07.06*
19:00-17:00 Väliharjutus
* Pidev kestvus.
Vajadusel teostab Päästeamet
harjutusväljal demineerimistöid.
Heliefektide tekitamisel harjutuste
käigus peetakse kinni Saku valla
avaliku korra eeskirjas sätestatud
piirangutest. Info manniku@mil.ee
503 4102, harjutusvali.mil.ee,

Mälestame head kolleegi

VELLO KANNIKUT
Südamlik kaastunne
omastele.
AS Saku Maja töötajad

Kaastunne Liinale vend

JANNO HOMMIKU

VENNA
kaotuse puhul.
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar juhatus

ARDO-TIIT
STÖCKENIUSE
surma puhul.

ARDO-TIIT
STÖCKENIUST.
Siiras kaastunne
lahkunu perekonnale.
Raul ja Enno

Kuulutused
Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!
Ehitusluba. Kasutusluba.
Projekteerimine. Hoonete
seadustamine. Ehitiste ekspertiis. Asjalik abi ehitusvaldkonnas. Helista 522 0023,
Mikk. Töö tulemuslik.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899!
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.
Rae vallas Suuresta külas
müüa suures koguses head
haljastusmulda. Saadaval ka
täitemuld, soovi korral transport. Info: tel +372 522 0073,
e-mail muld@golfest.ee
Müüa loomasõnnikut - 7 t 150
€, 15 t 220 €, mulda, killustikku
ja liiva. Tel 5697 1079, e-mail
taluaed@hot.ee
Müüa mett alates 6 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg, on kojutoomine Sakus tasuta. Tellimine
e-mailil arusauna@gmail.com;
kodulehel www.facebook.com/
arusaunamesindustalu või tel
518 6301.
Lõhutud küttepuud, head hinnad: www.metsasoojus.ee, tel
5349 2730. Müüme ka liiva,
mulda, killustikku, laudaväetist.
Müüa toored küttepuud lepp, sanglepp, kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498.
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KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee
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Näitus täis andekat loometööd

KUHU MINNA
MAI
22. kella 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.

22. kell 19

14. kell 17

Vana Baskini Teatri komöödiaetendus „Õnnenumbrid“
Saku Valla Maja saalis. Piletid 11
ja 13 eurot kohapeal.

Hanna-Liina Võsa lastelaulude plaadi esitluskontsert „Miki
merehädas“ Üksnurmes Rehe
küünis. Pilet 10  Piletilevist.

24. kell 15

19. kell 13

Rongkäik ja kontsert „Värvikirev elukaar“ Kohila mõisa
hoovis. Esinevad Raplamaa tantsijad ja lauljad.

Põhikooli lõpuaktus Kurtna
Koolis.

29. kell 19
Huvikeskuse loomeringide tänavune väljapanek Saku
Valla Majas on eriilmeline ja köitev.
Oma töid näitavad
nii algajad loojad
kui kõrgel tasemel
kogenud tegijad.
Vaatamisrõõmu pakuvad laste joonistused ja meisterdused, keraamika ja
portselanimaal
ning kunstitööd.
Näitus ootab huvilisi kuu lõpuni.

Kutse
heategevuslikule
tantsuetendusele

PuhkpilliorkesterSaku

13. kell 18
Mari Kalkuni kontsert Kepsleva Poni Kõrtsis Kohila vallas
(Hageri poe juurest 1,6 km Kernu suunas). Pilet 5 

Hooaja lõpupidu Kiisa Rahvamajas.

30. kell 16
XII Saku laulu- ja tantsupäev
Saku Valla Maja juures vabaõhuplatsil. Vt lk 16

JUUNI
4. kell 17.30
Porterracing laste rattasarja
II etapp – start Saku vanal
terviserajal.

6. kell 10.30
XIII Saku jooksupäev (Saku
Kolmiku 2015 II etapp) rabametsa terviseradadel. Vt lk 16

6. kell 12
Saku Skate 2015 - võistlused
(rula, tõuks, BMX) Saku skatepargis.

6. kell 19
Puhkpilliorkester Saku esineb
tantsuetenduses „Ela ereda
leegina” Saku Valla Maja saalis.

7. kell 11
Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Kajamaal. Kogunemine Kajamaa kooli ees. Kõnnitakse u 1,5 tundi. Võimalik tasuta laenutada kõnnikeppe. Info
annely@lakiauto.ee, 510 3351

19. kell 16
Saku Gümnaasiumi 9. klasside
lõpuaktus gümnaasiumi aulas.

20. kell 13
Saku Gümnaasiumi 37. lennu
lõpuaktus gümnaasiumi aulas.

21. kell 11
Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Kiisal ja Kurtnas.
Kogunemine Kiisa Rahvamaja ees.
Kõnnitakse u 1,5 tundi. Kokkuvõte ja auhinnad aktiivsematele osalejatele. Info annely@lakiauto.ee
või 510 3351

22. kell 20
Jaanikupäev Kiisal rahvamaja
juures.

23. kell 18
Saku valla jaanituli Üksnurmes
Rehe küüni juures.

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
„Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja“, lisaks väljapanek eesti kaasaegsest krimikirjandusest. Vt http://lib.sakuvald.ee
Saku Huvikeskuse kunsti- ja
käsitööringide kevadnäitus.
Oma töid esitlevad portselanimaali- ja keraamikaringid, laste ja
täiskasvanute kunstiringid, moejoonistamise-, puutöö-, käsitööja meisterdamise ring (kuni 30.05)

Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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