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Selveekspress nüüd ka Saku Selveris

16. aprillist on Saku Selveris selvepuldid, mille kasutamine aitab ostjail aega säästa – kaubad saab ostetud järjekorras seismata.
Iseostlejaid abistavad (vasakult) teenindusjuht Keio Lipetski, infotöötaja Silvi Künnap ja teenindusjuht Sille Nevski.

TÄHTSAD TELEFONID

Saku laadale müüma ja ostma

HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

16. mail kella 9-14 toimub Saku aleviku keskuses
traditsiooniline heategevuslik Saku kevadlaat, valla
kogukondliku suhtlemise tippüritus. Laada korraldaja
Saku Lions Klubi, koostöös Saku Vallavalitsusega,
kutsub Saku valla ettevõtteid osalema Saku laadaga
samaaegselt toimuvale messile, tutvustamaks oma
tooteid ja teenuseid. Täiendavat informatsiooni leiate
laada kodulehelt: https://sites.google.com/site/sakulaat/
või laada korraldajatelt sakulaat@gmail.com
TANEL PEETERS, LC Saku laadatoimkonna esimees

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
8. mail 2015

Lk 6
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Teeme Ära talgupäeval sel
aastal tuleohutustalgud

Et tulekahju

Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub koostöös
Päästeameti ja päästeala vabatahtlikega korraldama
kõikjal Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka teistel talgutel senisest rohkem tähelepanu tuleohutusele. Stardipaketis on sel aastal ka suitsuandurid.
Tuleohutustalgute raames
 selgita välja, kas sinu kodukandis saab
 päästeauto ligi elumajadele ja veevõtukohale
 viska majade keldritest välja kõik üleliigne,
liikumist takistav ja kergesti süttiv
 vaata, et lõkkeplats oleks nõuetele vastav ning
selle ümbrus prahist puhas
 veendu, et sinu kodukohas on elumajadel
korras küttekehad ja korstnad
 puhasta teeääred ja koduümbrus koledast ja
kergestisüttivast rämpsust
 veendu, et kodutänava majanumbrid oleksid
tänavalt korralikult näha
 ole lõpuks ometi kindel, et sinu kogukonnas või
kortermajas on kõigil töökorras suitsuandur
Talgud ning nendel osalemise saab kirja panna uuenenud talguveebis aadressil www.teemeara.ee. Tuleohutustalgud on seal lingi all eraldi välja toodud,
samuti saab seal registreeruda enne 2. maid toimuvatele tasuta tuleohutuskoolitustele.
INDREK HIRS
Päästeameti Põhja päästekeskuse pressiesindaja

jääks tulemata
Tulekahju ei hüüa tulles, kuid
sosinaid tema tulekust võib
kuulda, kui oma ümbruses ringi
vaadata. Mida rohkem panustad
ennetusse, seda väiksem tõenäosus on, et tuli tuleb. Testi,
kas sinu kodu on tuleohutu
www.kodutuleohutuks.ee ja
vaata ka www.loke.ee.

 Peeter Mahon vahetult pärast
sündmuse lõppu. Just nii must
töö on kulupõlengu kustutamine.
 Kõik voolikud, mida sel sündmusel kasutasime – lahti ja kokku
tuli kerida 260 m voolikuid.



PANE
SEINALE!

HOONE VÄLINE TULEOHUTUS
Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.

≥ 0.80 m

Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti."

Töötasapind kui korstna kõrgus

PÕLEVMATERJALID

≥ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
Piira kivide või pinnasevalliga
Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
Ära jäta lõket järelvalveta
Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

(nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

≥4m

PRÜGIKONTEINER

≥2m

enam kui 100 L

10 L

või

6 kg

≥ 15 m

LÕKE
läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

≥8m

≥2m

Kuluheina ja roostiku põletamine on

KEELATUD
10 L

≥5m
LÕKE
Tahkel kütusel töötav

6 kg

grillseade grillsöega.

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE KORRAL HELISTA PÄÄSTEALA INFOTELEFONILE 1524
TESTI OMA KODU TULEOHUTUST SIIN: WWW.KODUTULEOHUTUKS.EE

läbimõõduga alla 1 m

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti

TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112
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Saku päästjate
viis tundi võitlust
kulutulega
11. aprillil oli Saku vabatahtlik päästekomando tagasiteel Lääne-Virumaalt, kus sai
tehtud ennetustööd. Olles jõudnud Jägala
kanti, hakkas silma Tallinna suunalt suur
suitsupilv, mida mina ja Peeter Mahon esiti
pilveks ja looduse vingerpussiks pidasime.
Mida edasi, seda selgemaks sai, et suits on
ehe ning tegemist põlenguga. Helistasime
numbrile 112 ning andsime teada suurest
suitsusambast ja kuulsime, et Muuga omad
saadeti juba sündmuskohale. Kuna Saku auto
oli piirkonnas ja vaba, küsiti Muuga meeskonnavanema (päästetööde juhi) käest, kas
saata Saku appi – muidugi saadeti.
Kohale jõudes oli näha laiaulatuslik kulupõleng kuni kolmemeetriste leekidega keset
kõrget kulu, roostikku ja pajuvõsa. Kui n-ö
harilikul kulupõlengul on põhiline tööriist
kululuud, millega põlev kulu maha materdatakse ja leegid summutatakse, siis roostiku
põlemine on nii kuum, et kululuuaga ei saa
tulele kuigi lähedale minna. Sestap kustutatakse põhiliselt veega.
Peeter, olles teatanud, et Saku võtab enda
kontrolli alla tulefrondi parema poole, tormas kohe 8 voolikupikkusega (160 meetrit)
lahingusse. Kui esimene tuli maas, tekkis
mõte panna kaugemale ujuvpump, et saada
vett kraavidest. Läksime pumpa kohale viima, lohistades endi järel ka kogu voolikuliini. Maastikul olid iga umbes 200 meetri
tagant umbes 5 meetri sügavused väga järskude nõlvadega maaparanduskraavid.

Üksi keset tuld
Saime ujuvpumba üle esimese kraavi, kui
märkasin, et selja taga hakkab meie liin tulle
jääma. Mina läksin tagasi, jättes Peetri pumbaga tegelema. Sain voolikud tule eest kokku
korjatud, kui tuli sündmusele saabunud operatiivkorrapidajalt teade, et Saku auto on
ohutsoonis ja tuleb ära viia – tuli oli autost
juba umbes 20 meetri kaugusel.
Operatiivkorrapidaja tuleb kohale siis, kui
on tegemist kõrgema kategooria sündmusega. Alati on tal valik, kas võtta sündmuse juhtimine üle või mitte. Seekord võttis operatiivkorrapidaja sündmuse juhtimise üle ning edasi olid temapoolsed korraldused ülimuslikud.
Kui olin auto ära viinud ja vee Muuga
päästeautole andnud, läksin uurima, mis on
saanud Peetrist. Jõudsin juba poolele teele,
kui tuli taaskord korraldus minna koos Muuga meeskonna vanemaga hüdrandile Saku
autot veega täitma. Saku autole oli antud
ülesanne vett vedada.
Meeskond oli jagatud pooleks. Selleks
ajaks oli Peeter eetrisse juba esimesed teated
andnud, et on üksi keset tuld ja tuli liigub kiiremini, kui tema suudab seda kustutada.

24. aprill 2015

Hiljem rääkis Peeter, et kui ta oli saanud sügavas kraavis pumba paika, ei saanud ta kraavist pead välja pista, sest leegid olid ümberringi. Kokku paigutas Peeter ujuvpumpa 8 eri
kohta. Kuna tuli levis ligi kümnes kohas, oli
raadioeeter teateid ja infot paksult täis. Lisasin
omakorda nii Muuga meeskonnavanemale
kui operatiivkorrapidajale info, et üks Saku
mees on üksi pumbaga ja vajab kiiresti toetust.

Päästev ATV 100 liitri veega
Peale Peetri teadete, et on vaja abiväge –
elektriliinid ees – hakkas kutselistel kerge
hetkeline ahastus tulema, sest tuli oli korraga
enam kui 10 kohas ja mehi oli vähe. Operatiivkorrapidaja tellis Nõmme koos ATVga.
ATV eelis suurte päästeautode ees on hea
maastikuläbivus. ATV peale on ehitatud
kõrgsurve kustutussüsteem, kuhu mahub 100
liitrit vett, millega saab veerand tundi kustutada. Maastikupõlengute puhul on see masin
asendamatu!
Sündmuse arenedes määrati Peetrile lõpuks appi Muuga päästjad, hiljem ka Nõmme
ATV üksus. Kui ATV sündmuskohale jõudis,
oli Peeter see, kes palus luba sõiduk üle võtta
ning asus sellega mööda maastikku tuld taga
ajama ja kustutama.
Samal ajal sõitsin mina Saku autoga operatiivkorrapidaja järel, kellega koos avasime
lukustatud tõkkepuu. Seekord sain ülesandeks sõita antud teed mööda umbes 1 km
ning kustutada teeäärne põlemine. Saanud
autoga kohale, nägin eemalt juba 2–3 meetri
kõrguseid leeke, mis liikusid tuule tõukel kiiresti minu poole. Et mitte ennast ja autot ohtu
panna, jäin mõnevõrra eemale, sest vaja oli
võtta enne voolikud, kui sai kustutama asuda.

Päästeameti andmeil on Saku vallas
sel aastal läinud suhteliselt hästi,
olnud on vaid neli kulupõlengut.
Kolm nendest olid väiksemõõtmelised, kuid 14. märtsil põles Kurtna
külas kulu ja võsa ligikaudu 2500
ruutmeetri ulatuses.

Võtnud ühed meie auto viimastest voolikutest ja viimase joatoru, sain autol pumba tööle, vee voolikusse ning leegid summutatud.

260 meetrit voolikuid
Mina sain vee järgi käia 5 korral, ise kustutada, vett anda, voolikuid lapata jne jne.
Kokkuvõttes oli hea kool voolikute osas,
sest meie auto pealt läks kasutusse 13 voolikut (260 meetrit) – rullida sai neid tublisti.
Alguses lahti ning peale pikka ja väsitavat
tööpäeva ka kokku.
Muuga päästemeeskond kasutas üht sidekanalit, mille operatiivkorrapidaja muutis
sündmuse arenedes teiseks kanaliks, kuhu liitusid kõik sündmusele reageerinud meeskonnad. Seega oli autos vaja kasutada kahte eri
sagedust, saamaks korraldusi operatiivkorrapidajalt ning pidada sidet Muuga meeskonnavanema ja ka Peetriga. Siit tuleb välja, miks
on vajalik vabatahtlikul päästjal tunda raadiojaamu, sest sündmusel võib olla vajadus kasutada mitut kanalit ning hoida kontrolli all
mitut sidepidajat. Sündmus ise koos varustuse
kokkukorjamisega kestis umbes 5 tundi.
Kulupõlengud on igakevadised sündmused, mis hooajaliselt annavad päästjatele palju tööd. Antud juhtumile lisas keerukust puhangutena puhunud tuul, mis andis tulele
hoogu ja jõudu. Lisaks oli tegemist väga keerulise maastikuga ning asjaolu, et põles nii
kulu, roostik kui pajuvõsa, muutis kustutustööde läbiviimise raskemaks. Niisiis tuleb
kulupõlengu kustutamisel lisaks taevast tuleva palavusega võidelda tule sees ja söestunud pinnasel, mis on tahmane ja tuline. Kiiresti tekib vedelikupuudus ning vaid vanajumal taevas teab, mis osakesi kõike võivad
päästjad kustutustööde ajal sisse hingata.
Sündmusele reageerisid päästjad Muuga,
Pirita, Nõmme, Lilleküla ja Kesklinna komandost. Lisaks aitasid kulupõlengut piirata
ka vabatahtlikud päästjad Sakust ning Kaberneemest. Kokku põles kulu ja roostik 16 hektaril. Tallinn-Narva maanteelt reageerisid
Saku vabatahtlikud päästjad Peeter Mahon ja
Johannes Paldrok.
JOHANNES PALDROK

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub järgmiselt:
reedel, 8. mail kl 19.00-19.45 Tõdva küla keskuses, 20.0020.30 Lokuti küla teadetetahvli juures, 20.40-21.00 Vetkal;
laupäeval, 9. mail kl 10.00-10.45 Kurtnas haudejaama
juures, 11.00-13.00 Kiisal rahvamaja vastas, 13.15-13.30
Tagadi küla keskuses;
laupäeval, 16. mail kl 10.00-12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures, 13.00-14.15 E-Ehituskeskuse juures,
14.45-15.15 Kasemetsa raudteejaama juures.
Koeri on võimalik vaktsineerida katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse vastu - hind 8 €; leptospiroosi,
katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfuensa
vastu - hind 12 €. Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja panleukopeenia viiruse vastu –
hind 10 €. NB! Kaasa võtta vaktsineerimispassid.
HELI SUITS, volitatud loomaarst, tel 504 1060

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
27.-30.04* 08:00-17:00 Väliõppus
27.04 09:30-15:00 Laskeharjutus
28.04 09:00-15:00 Laskeharjutus
28.04 15:00-19:00 Laskeharjutus
29.04 10:00-17:00 Laskeharjutus
30.04 16:00-19:30 Laskeharjutus
05.05 09:30-15:00 Laskeharjutus
05.05 15:00-19:00 Laskeharjutus
06.05 10:00-17:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus.
Info: 503 4102, harjutusvali.mil.ee,
manniku@mil.ee

Seoses suurõppusega „Siil”
viib staabi- ja sidepataljon
läbi laskmisi 5.-7. maini
Männiku Kaitseliidu sisetiirus kella 9-22.
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KRISTI JÕELEHT
14. aprilli istungil
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 15.09.2009 korraldus nr 757 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
3 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Saku valla elanikel lubati Südamenädalal (20.–26.04.2015)
kasutada Kurtna Kooli jõusaali
tasuta.
Seoses suvise koolivaheaja
ning teostatavate korrastus- ja remonttöödega lubati sulgeda Saku valla koolid järgmiselt: Saku
Gümnaasiumi kantselei on suletud 13.07.–02.08.2015, Kajamaa
Kool on suletud 01.–12.07.2015,
Kurtna Kooli kantselei on suletud 01.07.–02.08.2015, Kurtna
Kooli spordikompleks on suletud 01.07.–09.08.2015, Saku
Muusikakool on suletud 25.06.–
19.08.2015.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Jälgimäe
külas Mulgi kinnistul.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused mänguväljaku ehitusprojekti koostamiseks Roobuka
külas Metsanurga mänguväljaku kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Juuliku külas Murumäe
tee 37 kinnistul ja Saku alevikus
Õuna tn 20 kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused siderajatise ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Tõdva
küla, Tootmise ja Kontori; tuletõrje veevõtukoha ehitusprojekti
koostamiseks Kasemetsa külas
AÜ Ilmarine II kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Roobuka külas
Restauraatori tee 9 kinnistul.
Nõustuti Ecodiesel OÜ poolt
kavandatava tegevusega (jäätmeloa taotlemine).
Anti kirjalikud nõusolekud
maj.hoone-kasvuhoone täielikuks lammutamiseks ja uue abihoone püstitamiseks Kasemetsa
külas Liilia tee 24 kinnistul, abihoone püstitamiseks Saue külas
Lissira kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamule Kasemetsa külas Käopesa põik 9 kinnistul, AS Saku Õlletehase käärlaagritsehhi laiendusele Saku alevikus Tallinna
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mnt 2 kinnistul; Polli, Simona,
Verneri, Milena ja Lilli kinnistute
elektrivarustusele aadressil Tänassilma küla, Polli, Simona, Verneri, Milena, Lilli, Pille, Tänassilma-Laagri tee, Metsavaimu tee.
Saku Päevakeskuse juhataja
ametisse kinnitati Helen Alton.
21. aprilli istungil
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse suvised lahtiolekuajad
2015. aastal: spordikeskus on
avatud 01.–21.06 kella 6.30-22,
22.06 kella 6.30–14, jõusaal on
avatud 25.06.–31.07 teisipäeval,
kolmapäeval, neljapäeval kella
16–20, reedel kella 10–14, 01.–
31.08 kella 10–22, ujula on avatud 01.–31.08, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kella 6.30–8 ja
17–22, laupäeval ja pühapäeval
kella 10–22, spordikeskus on suletud 23.06 ja 24.06, ujula on suletud 25.06–31.07.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 02.09.2014 korraldus nr 783 „Isikliku abistaja
määramine”.
Kehtestati Saku Gümnaasiumi
klasside täitumuse ülemised piirnormid 2015/2016. õppeaastaks:
4. klassides 26 õpilast; 5., 6., 7.,
8. ja 9a klassides 30 õpilast.
Suurendati Kurtna Kooli 1.,
2., 3., 4., 5. ja 8. klassi täitumuse
ülemist piirnormi 2015/2016.
õppeaastaks kahe õpilase võrra
ning kehtestati ülemiseks piirnormiks 26 õpilast klassis.
Kurtna Kooli lasteaiarühmades, Saku Lasteaia Päikesekild
rühmades, Saku Lasteaia Terake
rühmades suurendati laste arvu
2015/2016. õppeaastaks: aiarühmades 4 lapse võrra (20+4),
liitrühmades 2 lapse võrra
(18+2), sõimerühmades 2 lapse
võrra (14+2).
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Jälgimäe külas Kaiu tee 3 kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoone
ehitusprojektide koostamiseks
Saku alevikus Metsise tn 3 kinnistul, Metsanurme külas Kuuseheki tee 8 kinnistul ja Annekese
tee 34 kinnistul; elektripaigaldise
ehitusprojekti koostamiseks aadressil Metsanurme küla, Metsavaikuse tee; üksikelamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks Kiisa alevikus Metsavahi
kinnistul ja Metsanurme külas

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 16.04.2015 otsusega nr 21 kehtestati Saku valla
Saku aleviku Jõesoo kinnistu (katastritunnus: 71801:001:1470) detailplaneering. Planeeringuga jaotatakse kinnistu kaheks elamukrundiks ning määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu (sh üks olemasolev) ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 1,6
ha. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu
muudatust. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
07.05.2015 kell 15.00 toimub Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1)
Metsanurme küla Ilmarise tee 26 (katastritunnus: 71801:006:0187)
kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala suurendamine). Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 1280 m2. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
14.05.2015 toimub Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) detailplaneeringute lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavad avalikud arutelud. Päevakorras:
1. Kell 15: Tänassilma küla Valdmäe tn 3 (katastritunnus: 71801:001:
1305) ja Valdmäe tn L1 (katastritunnus: 71801:001:1332) kinnistute
detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on Valdmäe tn 3
ja Valdmäe tänav L1 kinnistutest kahe äri- ja tootmismaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 26 000 m2.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
2. Kell 16: Jälgimäe küla Mõisavahe tee 2 (katastritunnus: 71801:
003:0725) maaüksuse detailplaneering. Planeeringu koostamise
eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse
määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 4,6 ha. Detailplaneering on vastavuses
Saku valla üldplaneeringuga.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 24.04.2015 –
14.05.2015 Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/
detplaneeringute_avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Kuresoo tee 97 kinnistul.
Väljastati ehitusload maakaabelliini rajamiseks aadressil Kasemetsa küla, Kuuli, Uus-Kuuli ja
Uus-Kiipsu; sademevee kanalisatsiooni, tänavavalgustuse ja teede rajamiseks aadressil Saku alevik, Oja tänav ja Männimaa tänav; üksikelamute püstitamiseks
Üksnurme külas Krookuse tee 30
kinnistul ja Pähkli tn 1 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rekonstrueerimiseks
Kasemetsa külas AÜ Ilmarine II
kinnistul, kahe maasoojuspuuraugu rajamiseks Saku alevikus
Asula tn 10 kinnistul, piirdeaia
rajamiseks Saku alevikus Pähklimäe tee 13 kinnistul.
Jäeti rahuldamata isiku avaldus ettekirjutuse täitmise tähtaja
pikendamiseks.
Pikendati 1 ettekirjutuse täitmise tähtaega (ehitise seadustamine).
Lõpetati detailplaneeringu
menetlus Saustinõmme küla
Ülase ja Ristiku kinnistutel.
Väljastati kasutusload elamutele Saku alevikus Kirsi tn 1 kinnistul ja Luha tn 8 kinnistul, elektrivarustusele aadressil Üksnurme

küla, Talve tee, Talve tee 4.
Kiisa alevikus asuva Metsavahi katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad aadressidel Saue küla, Kanama meistripunkt ja Kirdalu küla, Pihlaka.
Nõustuti AS Silikaat maavara kaevandamise loa muutmise
taotlusega ja sellega seotud korralduse eelnõuga.
Nõustuti MTÜ Keskkonnateenused poolt kavandatava tegevusega (jäätmeloa muutmise
taotlemine).
2015. aasta eelarve tuludesse
lisati SA-lt Innove laekunud
1600 eurot põhikoolides õppekeelest erineva koduse keelega
õpilaste eesti keele õppe toetamiseks ning lisati Saku Gümnaasiumi eelarvesse 1400 eurot
ja Kurtna Kooli eelarvesse 200
eurot; Siseministeeriumilt laekunud 5000 eurot Saku mänguväljaku edasiarenduseks ning
suurendati sama summa võrra
majanduse eelarvet; Harju Maavalitsuselt laekunud 1300 eurot
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alaealiste komisjoni töö korraldamiseks ning suurendati sama
summa võrra sotsiaalhoolekande eelarvet; Kaitseministeeriumilt laekunud 8676 eurot riigikaitseõpetuse õppekäikude ja
laagri korraldamiseks ning suurendati sama summa võrra Saku
Gümnaasiumi eelarvet.
Saku vallas toimuvate avalike ürituse korraldamise load väljastati MTÜ-le Spordiklubi Porter Racing 03.05.2015 Saku rabametsa terviserajal ja selle
ümbruse metsaradadel toimuva
maastikujooksu „Trail Run” läbiviimiseks (vastutavad Priit
Grünberg, Tarmo Tarlap, Harry
Grünberg), 09.05.2015 Saku rabametsa terviserajal ja selle
ümbruse metsaradadel toimuva
maastikurattavõistluse „Saku
100” läbiviimiseks (Priit Grünberg, Harry Grünberg), 13.05.
2015 Saku rabametsa terviserajal ja selle ümbruse metsaradadel toimuva maastikurattavõistluse „Volkswagen MTB kolmapäevakud” läbiviimiseks (Priit
Grünberg, Harry Grünberg),
04.06.2015 Ülase tänava, Tallinna mnt ja Tammemäe vahelises
metsatukas (Saku vanal terviserajal) toimuva maastikurattavõistluse „Saku noorte rattasari”
II etapi läbiviimiseks (Harry
Grünberg, Priit Grünberg, Aveli
Riiel), 27.08.2015 Saku raudteeäärsel suusamäel, Saku mõisa
pargis ja Saku staadioni ümbruses toimuva maastikurattavõistluse „Saku noorte rattasari” III
etapi läbiviimiseks (Harry Grünberg, Priit Grünberg, Aveli
Riiel), 17.09.2015 Saku valgustatud suusarajal toimuva maastikurattavõistluse „Saku noorte
rattasari” IV etapi läbiviimiseks
(Harry Grünberg, Priit Grünberg, Aveli Riiel), MTÜ-le Eesti
Vanamootorrattaklubi Unic-Moto 03.05.2015 Tagadi külas toimuva Tagadi restauraatorite päeva läbiviimiseks (Aivo Mündel).
Prisma NET OÜ-le anti õigus
paigaldada 12,6 m2 suuruse pindalaga reklaamtulp alates 21.04.
2015 Saku alevikus Pargi tänav
kinnistul asuvale haljasalale.
Teet Lilleorul lubati kasutada
Saku valla logo Saku valla võrkpalli meistrivõistluste karikal.
Saku valla 2015. aasta eelarve reservfondist eraldati 3900
eurot Saku Vallavalitsuse eelarvesse MTÜ Nelja Valla Kogu
liikmemaksu tasumiseks.
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Saku vallavalitsus on Pärnu maantee
tagasipöörde kaotamise vastu
Saku vallavalitsus ei pea Pärnu maantee tagasipöörde sulgemist mõistlikuks, sest piirkiiruse tõstmisest saadud minut ajavõitu toob kaasa sadade inimeste koduteekonna pikenemise ja saastab oluliselt
keskkonda.
Maanteeamet teatas 8. aprilli
pressiteates, et asub tõstma neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega riigimaanteedel
piirkiirust. Pressiteatest jäi kõlama info, et tulenevalt liiklusohutusest ei ole võimalik Tallinn-Pärnu maantee Saue ja
Ääsmäe vahelisel lõigul piirkiirust tõsta. Maanteeameti hinnangul saab piirkiirust tõsta pärast seda, kui on suurendatud
teelõigu ohutust ehk suletud
seal olev vasak- ja tagasipööre,
mis aga pikendab u 350 Saku
valla Saue ja Rahula küla elaniku kojusõidu teekonda.
Saku vallavalitsus ei saa
nõustuda sellega, et piirkiiruse
tõstmise tõttu halvendatakse
oluliselt piirkonna elanike liikumisvõimalusi. Meile jääb
arusaamatuks olukord, kus minutiline ajavõit Tallinn-PärnuIkla maanteel sõitvatele sõidukijuhtidele kaalub üles arvesta-

tava hulga inimeste koduteekonna pikenemise ja tekkiva
täiendava keskkonnasaaste.
Mõistmaks muudatuse majanduslikku ja keskkonda koormavat mõju ainuüksi Rahula küla näitel, toome välja järgmised
arvutused. Maanteeameti andmeil pikeneb Rahula küla inimeste teekond Tallinnast Rahulasse 7,8 km. Meie hinnangul
puudutab see ligikaudu sadat
sõidukit ööpäevas. Tõstetava
piirkiirusega lõigu Saue-Ääsmäe
pikkus on u 7 km. Lõigu läbimiseks piirkiirusel 90 km/h kulub 4
min 37 sek ja piirkiirusel 110
km/h 3 min 46 sek. Seega on piirkiiruse tõstmisest tekkiv ajavõit
69 sekundit, kusjuures ajas võidavad üksnes sõiduauto ja mootorratta juhid. Tallinnas tööl käivate Rahula küla elanike koduteekonna pikenemine saastab
aga oluliselt keskkonda – ühes
kuus suureneb piirkonna 100
sõiduki summaarne kilometraaž
15 600 km võrra, kütusekulu
kasvab 1248 liitrit ja õhku paiskub 253 kg rohkem CO2-e.
Lisaks jääb meile arusaamatuks, miks soovitab Maanteeamet kasutada ümbersõiduks
Jälgimäe teed, kui on teada et

Tallinn-Saku-Laagri mnt ja Tallinna ringtee ristmik ehitatakse
ümber ja ringteest ülesõiduvõimalus suletakse. Vältimaks hilisemaid segadusi, peaks inimeste
liikumisharjumuste kujundamisel arvesse võtma kõiki teada
olevaid muudatusi, aga antud juhul seda tehtud pole. Korrektne
oleks, kui nii olulisi muudatusi
kavandades oleks võimalikult
varakult protsessi kaasatud ka
asjasse puutuvad kohalikud
omavalitsused. Teadsime küll
Tallinn-Pärnu-Ikla mnt ja Kanama tee ristmiku sulgemisest,
kuid meil puudus info Rahula
küla pöördevõimaluste sulgemise kohta. Kohalikul omavalitsusel on väga raske seista oma kodanike huvide eest ja kavandada
võimalikke leevendavaid meetmeid, kui kuuleme olulistest liikluskorralduse muudatustest alles
siis, kui need juba otsustatud on.
Saku vallavalitsus palub
Maanteeametil veelkord kaaluda,
kas piirkiiruse tõstmisega kaasnevad negatiivsed mõjud on antud juhul põhjendatud ning jätta
Rahula ja Saue külade liikluskorralduslahendused muutmata.
TIIT VAHENÕMM
Saku vallavanem

Saku Vallavolikogu 16. aprilli istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis küsis volikogu liige Annely-Thea Häggblom, miks on Saku jäätmepunkt suletud, ning lisas, et peagi tuleb Teeme Ära projekt ning
kokku korjatud prügi ei ole siis
kuhugi viia. Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhi Maire Lauri
sõnul vahetus jäätmejaamal
operaator ja uuel operaatoril ei
ole veel jäätmeluba Saku jäätmepunkti haldamiseks. Jäätmepunkt loodetakse avada maikuu
lõpuks. Vallavanem Tiit Vahenõmme sõnul on Teeme Ära
projekti puhul toodud kohale
prügikonteinerid ning jäätmepunkt ei olegi koht, kuhu peaks
projekti käigus jäätmeid viima.
 Võeti vastu Saku valla 2015.
aasta lisaeelarve
 Võeti vastu Saku valla tunnus-

tamise kord, mis sätestab valla
autasude liigid, kirjeldab, kuidas neid taotleda, anda ja kanda
tuleks. Lähemalt loe maikuu
Saku Sõnumitest.
 Delegeeriti vallavalitsusele
2015. aasta hajaasustuse programmiga seotud ülesannete täitmine.
 Kehtestati Saku alevikus Jõesoo kinnistu detailplaneering.
 Taotleti munitsipaalomandisse omandiõiguseta garaažide ja
kuuride teenindusmaa.
 Otsustati lubada vallavanemal
sõlmida riigiga tähtajatu ja tasuline kokkulepe tehnovõrgu ja
-rajatise ehitamiseks ning talumiseks riigimaantee nr 11241
Kasemetsa –Kiisa teerajatisel.
 Lubati võtta vallavalitsusel
kohustus, katta uue avatava bussiliini kulud, mis ületavad riigi-

eelarvest liinile antava toetuse
ja piletitulu. Loe täpsemalt maikuu Saku Sõnumitest.
 Otsustati omandada MTÜ-lt
Salme Selts kinnistu kergliiklustee ehituseks.
 Lubati vallavalitsusel kuulutada välja riigihange korraldatud
jäätmeveo teenuste osutaja leidmiseks.
 Otsustati teha ettepanek Rail
Balticu maakonnaplaneeringule
võtta võrdlusesse ja analüüsida
Saku valla territooriumil Rail
Balticu raudteetrass Saku valla
üldplaneeringus ettenähtud
raudteekoridoris. Arendus- ja
ettevõtluskomisjoni tehtud ettepanekut võtta võrdlusse vaid
Kasemetsa külast põhja pool
asuv üldplaneeringujärgne trassikoridor ei toetatud.
VICTORIA PARMAS
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Iseostlemise lahendus
Selveekspress on
nüüd ka Saku Selveris
Selveris kasutusele võetud ja
Tallinnas väga populaarne iseostlemise ostutehnoloogia laienes eelmisel nädalal ka Saku
kauplusesse.
Selveekspress on kliendi aega säästev
innovaatiline
lahendus, mis
võimaldab kaubad valiku hetkel
ise skaneerida, ostukotti panna
ning väljudes valida, kas tasuda
makseterminali juures või kassas. Selvepult võimaldab ka
oma ostukorvi sisul ja kogukulul pilku peal hoida, sest ekraanil on näha nii kaupade nimed,
hinnad kui kogusumma. Vajadusel saab klient toote miinusmärgiga ostukorvist maha võtta
ja riiulisse tagasi panna.
Klient võidab nii ajas kui
mugavuses, sest ära jääb terve
hulk poes tavapäraseid liigutusi
– kauba korvi panemine, selle
korvist uuesti väljavõtmine ja
ostulindile tõstmine ning kassas
ootamine. Selvepulti kasutades
saab panna kauba kohe müügisaalis ostukotti. Ajasääst on paljude meie klientide jaoks hindamatu väärtusega. Saku kaupluse
kliendid on kauplusest iseteeninduskassat juba mitu korda
küsinud ja nüüd on meil hea
meel oma siinsetele tarbijatele
vastu tulla. Meie kaupluses on
kolm selvekassat.
Esimene Selveekspress võeti
kasutusele Kadaka Selveris kevadel 2011, hetkel on see kasutusel 16 kaupluses. Selveekspressi teenuseid kasutab praegu
igapäevaselt üle 20 000 kliendi
ehk iga 5. Selveri külastaja. Oleme iseteeninduskassade tulemustega väga rahul ja kindlasti
arendame projekti edasi, paigutades neid enamatesse kauplustesse ning uuendades teenuseid.
Julgustame Selveekspressi
teenust kindlasti proovima. Juhul kui te jääte hätta selvepuldi
kasutamisel, pöörduge julgesti
meie teenindajate poole, kes aitavad teid. Ka viis minutit igapäevast ajasäästu annab teile
aastas 30 tundi puhast võitu.
Meeldivat kasutamist!
ANNA-LIISA ARRAK
Saku Selveri juhataja
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Piiksuva puldiga Selveris osturetkel
VICTORIA PARMAS

N

eljapäeva, 16. aprilli südapäeval avas Saku
Selver selveekspressi,
nii et iga ostja saab nüüd võtta
skaneerimispuldi, hinnad sisse
piiksutada ja ise kassapidajat
mängida. Järjekorras seista pole
vaja, kui just iseostlejaid nii palju ei teki, et kolme poodi üles
pandud makseterminali taha järjekorda ei kogune. Saku Selveri
juhataja andmeil kasutab selveekspressi teenuseid üle Eesti
igapäevaselt üle 20 000 kliendi
ehk iga viies Selveri külastaja.
Ja nüüd on see võimalus meil
Sakuski. Otsustasin siis minagi
käia poes ning osta oma toidu,
kasutades iseostlemise ostutehnoloogiat, nagu Selver pultide
kasutamist nimetab. Kuna leping oli mul neli aastat tagasi
Kadaka Selveris juba tehtud
(see nelja-aasta tagune ost oli
jäänud siiani ka minu ainsaks
selveostuks), siis esimese sammu ehk lepingu vormistamise
võisin vahele jätta ja kohe pultide poole suunduda. Puldid,
muuseas, asuvad sisse minnes
paremat kätt, porgandite kõrval.
Samas saab ise vormistada ka
puldikasutamise lepingu.
Esimese hooga võtsin harjumuspäraselt käevangu ostukorvi, kuid siis lõi tuluke peas põlema: korvi korral jääb iseosteldes
kätest puudu. Panin korvi tagasi
ja võtsin vaid üleõla
koti, kuhu oli mugav paar asja
kohe sisse
panna. Kui on
kavas suurem
poeskäik, on
mugavaim viis
võtta käru, kuhu
panna oma poekott,
näiteks spetsiaalne selveekspressi kärukott, ning pult asetada
selleks ette nähtud hoidikusse.
Haarasin esimesest ettejuhtuvast puldist, aga kätte seda ei
saanud. Seepeale märkasin pultide kõrval olevat ekraani, kus
käis õppevideo minusugustele
algajatele, ning selle kõrval olevat kiipkaardilugejat. Torkasin
partnerkaardi lugejasse, mispeale hakkas üks selvepultidest
helendama. See oligi minu oma.

Müüjate sõnul tasub vaadata,
kas ekraanil olev tekst tervitab
ikka sind, sest võib tulla ette
olukordi, kui helendab mitu
pulti ja haarad hoopis võõra
puldi. Piiksutada sellega saab,
kuid hiljem maksta siiski mitte.

Tark kaal
Suundusin köögiviljade juurde
ja piiksutasin endale +klahvi all
hoides ühed kobartomatid, toimis teisel katsel. Seejärel soovisin brokkolit.
Kaalukaup tuleb erinevalt tavapoeskäigust selveekspressi kasutades ise ära kaaluda. Tore on see,
et kaal tunneb kaalutava vilja
enamasti ära või vähemalt pakub valikut kas see või teine.
Kurgiga ei osanud kaal küll midagi peale hakata, kuid tabloo juhendite järgi sai
kurkki peatselt endale
õige sildi
külge ja puldi
sisse loetud.
Edasi läksin piimatoodete
leti juurde, kus selgus, et lihtsam on hinda sisse skaneerida
riiuli küljes olevalt sildilt kui
kumeralt piimapakilt. Selveekspressi avamisel paaril esimesel päeval Saku Selveri
töötajatel abiks oleva ITspetsialisti sõnul on heaks
näiteks üllatusmuna, mille
kokku kortsutatud paberilt
on pea võimatu hinda masinasse lugeda. Sel juhul
aitab jälle riiulil olev hinnasilt. Spetsialisti sõnul tasub jälgida, kas skaneerides tekib kaubale punaste
kriipsude kõrvale ka roheline mumm. Kui näed rohelist
valgust, võid kindel olla, et hind
on masinas.
Edasi läks ostlemine ludinal,
piiks ja kohupiim, piiks ja apelsinimahl, veel kaks piiksu ning
leib ja sai ka kotis. Esimeseks
korraks aitab kah. Kui tekib
soov mõnest kaubast loobuda,

siis tuleb pult taas triipkoodile
suunata, sõrme miinusklahvil
hoida ja oodata, mil kõlab piiks
ning kaup ongi ostunimekirjast
maha võetud.

Magus ostukontroll
Selvekassasid on Saku Selveris
kolm ning nende kõrval ka tavaline kassa koos kassapidajaga
juhuks, kui soovid maksta sularahas, taaratšekiga või kinkekaardiga. Seda saab selveostu
korral teha ka igas teises tavalises kassas. Selvekassas saab
maksta aga vaid kaardiga. Esmalt tuleb sisestada partnerkaart ja seejärel kaart, millega
soovitakse maksta. Toksida sisse oma PIN-kood, vajutada enter-klahvi, haarata kassast väljuv tšekk (ära karda, see ei kuku
maha) ja ongi poeskäik läbi, kui
just ei hakka vilkuma kõik neli
kassa küljes olevat värvilist
lambikest.
Koos vilkumisega tuleb ekraanile kiri, et oled suunatud ostukontrolli ja tuleb astuda paar
sammu edasi klienditeenindaja
juurde. Ostukontroll ei tähenda, et mõni kaupluse töötaja
on sind jälginud ja kahtlustab
varastamises. Ostukontroll on
rutiinne protseduur, mida tuleb
aeg-ajalt läbida kõigil ostjail.
Millal, selle otsustab arvutiprogramm, mitte poe töötaja. Ka selle otsustab masin, kas töötajale
tuleb ette näidata kõik kaubad
või vaid näiteks neli kaupa.
„Seda ei tuleks võtta isiklikult ning on olnud juhuseid, kus
ostukontrolli puhul on selgunud,
et klient on ostnud vaid kaks
nätsu, kuid lugenud masinasse
kogemata kolm tükki,“ räägib
Sakus abiks olev
Järve Selveri teenindusjuht Helle, kelle sõnul
mõned ostjad
lausa küsivad,
kas ostukontrolli ei saaks teha, sest iga sellise
kontrolli läbinu saab kingituseks
väikese šokolaadi.
Enne selveekspressi esmakordset kasutamist ära unusta
vormistada infolauas või ise
puldistendil selveekspressi kasutamise lepingut
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Kiisa vaba aja keskus võtab ilmet
Veidi aeglaselt küll, aga ta liigub siiski. Nii võiks öelda Kiisa vaba aja keskuse ehituse kohta, mille leping sõlmiti mullu
10. juunil ning mille ehitaja Riito Ehitus lubas 300 päevaga valmis ehitada ehk siis 6. aprilliks sel aastal. Praegu on uutel
asukatel lootus maja avada sügisel. Üks vahva fakt - uue rahvamaja lava pind on sama suur kui vana maja saal!

Hallist karbist on saanud valge maja, mille tagaküljel ehitajad hoolega kimme kinnitavad. Hiljem saavad kimmid oliivrohelise värvkatte.

Ka kõik siseruumid pole enam ühtlaselt hallid. Näiteks raamatukokku Paika on saanud lava ja rõdu. Viimase taga asub ülestõstetav sein, mis
pääseb ere kevadpäike sisse paistma ka katuseakendest. Fotod:
võimaldab saali ja tamburi üheks liita ja nii rohkem rahvast mahutada.

Saku kandletüdruk sai Soome konkursil teise koha
Saku muusikakooli õpilane
Sandra Serena Sulin (pildil) tõi
Soomest rahvusvaheliselt kandlekonkursilt koju teise koha. 13aastane Sandra võistles 13-15aastaste vanuseklassis klassikalise muusika kategoorias, kus tal
tuli võistelda 15 kanneldajaga.
Võistlusel oli kokku 135 konkursanti Soomest, Eestist, Lätist, Prantsusmaalt ja Jaapanist
ning Sandra oli esimene Eesti
muusikakooli õpilane, kes sellest konkursist osa võttis, varem
on eestlased osalenud professionaalide kategoorias.
Konkursil võisteldi laste,
noorte, professionaalide ja ava-

tud kategoorias
ning igaühel
neist oli
kolm stiilikategooriat
- rahvamuusika, kunstmuusika (klassika) ja muu muusika (pop, jazz, omalooming,
elektronmuusika jne.)
Sandra esituses kõlas 7 pala
Ilmari Hannikaineni tsüklist „Palad lastele” op22 - Rococo menuett: „Tõsine keskustelu“, „Tere hommikust“, „Kiisu matused“,
„Petite valse meloncolique“,
„Rannal“, „Väike karjane“.

Kandlepedagoogidest koosneva žürii (Jenni Vartiainen,
Emma Kuntsi, Ulla-Stina
Uusitalo-Ikonen) hinnang
Sandra mängule oli järgmine: „Mäng oli tundeküllane,
kaunis ja õrn. Muusika oli
kaunilt interpreteeritud ja
mäng tehniliselt kindel. Lavaline
olek loomulik ja rahulik.”
Lisaks esinemisele andis konkurss võimaluse kuulata ka teiste
etteasteid. Eriti positiivne oli
see, et mõlemal konkursipäeval
toimusid õhtul galakontserdid,
kus oli võimalik nautida kõikide
gruppide parimaid esitusi.
LAURA LINNAKS, kandleõpetaja

Saku laululaste
tulemused konkursil
Harjumaa Laululaps
3-4-aastased poisid: II koht
Jasse Urb, juhendaja Leevi
Kaustel („Saame tuttavaks“).
7-9-aastased poisid: III koht
Tanel Kütaru, juhendaja Anne
Adams („Imelapse lapsepõlv“).
10-12-aastased tüdrukud: II
koht Kirke Männik, juhendaja
Aili Brett („Ilusa rõõmu laul“).
13-15-aastased poisid: I koht
Märten Männiste, juhendaja
Kaupo Männiste („Ainult head“)
16-19-aastased tüdrukud: II
koht Merit Männiste, juhendaja Kaupo Männiste („Laula mu
laulu helisev hääl“).
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Saku targad on Kiili tarkadest natuke targemad
VICTORIA PARMAS

A

prillikuu 13. päeval lõppes esimene Kiili ja Saku valla mälumängu
ühisliiga Saku võistkonna Üksnurme võiduga. Teisele kohale
tuli varem Kiili Mnemol võidutsenud Paprika ning kolmandale
kohale jäid võrdse punktisummaga Kiili Nipitirid ja Saku Õlmarid.
Mälumängu ühisliigas osales
17 võistkonda, millest üks andis
alla pärast teist vooru. Mälumängurid said kokku seitsmel
korral ning hooaja jooksul tuli
vastata 245 küsimusele. Teenitud punktide vahest nähtub, et
Üksnurmel oli 17 õiget vastust
rohkem kui Paprikal. Kuigi
lõppvõitja oli Üksnurme, said
eri voorudes esikoharõõmu tunda kõik esiviisikusse jõudnud
võistkonnad. Viimase vooru
võitis Saku Mälujahutaja võistkond, kes tuli lõppkokkuvõttes
viiendale kohale.
Esimest korda osales mälumängul Algajatena ka Saku vallavalitsuse võistkond, jäädes
kolmandale kohale, tagant
poolt. Mänge viisid läbi ja küsimusi mõtlesid kilbarid Allar
Viivik ning Mart Vellama. Vellama sõnul oli kahe valla koosmäng igati tore mõte, sest konkurents muutus tihedamaks.
„Eks probleeme oli ka ja alati

Ühismälumängu võitjaks tulnud Üksnurme sai auhinnaks Saku huvikeskuse keraamikaringis valminud karika. Selle hooaja kõige targemad ehk Vello Tõnso, Aase Sammelselg ja Mariann Lugus, fotolt puudub Jaan Loide. Foto:

saab asju paremaks muuta,“
nentis ta lisaks ning lubas omalt
poolt vaadata, et küsimused ei
korduks. „Loodan, et uuel hooajal sari jätkub ja Saku leiab
endale kulturniku, kes meile ka
abiks olla saab.“
Mälumängu mängiti korda
mööda Sakus ja Kiilis ning küsimusi jagati iga kord kätte viie
kaupa. Kui viis minutit möödas
ja viis küsimust vastatud, said
mängijad kohe teada ka õiged
vastused. Kokku oli ühes voorus
35 küsimust.
„Kuidas te Üksnurme võistkonnas nii targad olete?“ uuris
Algajate võistkond pärast tur-

niiri lõppu.
Kaks võistkonna naisliiget
Mariann Lugus ja Aase Sammelselg nimetasid end kohe tagasihoidlikult meeste autojuhtideks ning andsid sõna Vello
Tõnsole. Võistkonna neljas liige
Jaan Loide viimasest voorust
puudus. „Ega seal midagi muud
ole, kui tuleb kogu aeg lugeda,“
nentis Tõnso.
„Mida te loete, kas kõiki ajalehti?“ küsis Algaja.
„Ajalehti ja tänapäeval on ju
Internet,“ vastas Tõnso.
„Internet on ju nii suur, mida
sealt tasub lugeda, et targaks
saada?“ pinnis Algaja.

Südamenädal pani südame kiiremini käima Loomisrõõmu
maast laeni
Saku Gümnaasiumi
õpilaspere tänavune
sinililleline kevadnäitus täidab vallaraamatukogu seminariruumi
äärest ääreni. Näha
saab nii käsi- kui kunstitöid, viimaste hulgas
põneva leiuna valla
sümbolmajade kujutamist eri stiilides. Kuu
lõpuni üles jääv näitus
on vaimustav. Tule ja
veendu!

Südamenädala ürituste sari vallaelanikele sai hoo sisse esmaspäeval
kõndimismatkaga Kiisalt Metsanurme ja tagasi ning aeroobikaga Saku
Valla Spordikeskuses (pildil). Energiast pakatav Zumba ja BodyARTi
treeningute juhendaja Liila Lõuk suutis liikuma panna nii vanad kui
noored, nii pikad kui lühikesed, nii paksud kui peenikesed. Foto:

„Vikipeedia on üks tänuväärne lehekülg. Sinna lööd ühe
märksõna sisse, näiteks mõne
Ameerika linna nime ja lisaks
selle linna kohta infole soovitatakse samal lehel vaadata ka
teiste Ameerika linnade kohta.
Peale selle on võimalik sama asja kohta lugeda infot mitmes
keeles, see kinnistab teadmisi,“
rääkis omaaegse vikipeedia ehk
siis entsüklopeedia taustaga
Tõnso, kes on töötanud kogu elu
kirjastuses ning olnud nii Eesti
Entsüklopeedia kui teiste teatmeteoste toimetaja. „Muusika
faktide meeldejätmisega on ka
tänapäeval lihtsam, internetist
saad muusikat kuulata ja samaaegselt ka selle kohta infot lugeda või ka vaadata.“
Aase Sammelselja sõnul jäävad talle aga faktid meelde siis,
kui ta lugedes mõtleb, et need
tuleb meelde jätta. Igaühel
omad võtted ning algajatel on
palju arenguruumi.
Viimases voorus oli ka üks
küsimus, millele ei teadnud vastust mitte ükski võistkond. Kas
sina tead?
Harjumaa põhjarannikul, Eru
lahes asub Mohni saar. Samas
on ka Haldi saar. Lahes asuvad
veel Suur-, Keskmine- ja Väike-, mille nimedes pole sõna
saar, kuid need nad ometi on.
Kuidas neid kolme nimetatakse? Õige vastus on - lood.
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Kust tuleb hõbetolm
ja kuhu kaob jää?
Saku gümnaasiumi muusikalist
on juba paar nädalat möödas,
kuid ikka veel ilmub aeg-ajalt
silme ette mälupilt avali naeratusega lumememmest, pitskleitides kooritüdrukutest, ustavast
põdrast, Joakimi ratastel kaubajaamast ja muust. Kuidas valmib
kõik see, mis näitlemise ja lauluga kaasas käib, seda kirjeldab
muusikali üks lavastusmeeskonna liikmetest Piret Kaare.

K

ui panna kokku kool ja
suurprojekt, siis on märgusõnaks piiratud vahendid. Üsna palju saab tehtud
ise ja otsida tuleb kõige soodsamaid lahendusi. Selleaastased
kostüümid on valminud muusikali lavastusgrupi käe all. Vaid
mõned üksikud saime laenutada
(tänud Kiisa Rahvamajale ja
Kregleni tallidele). Osa kostüümiosi (linnarahva pluusid-rätikud, jäämeeste vestid-püksidsallid, kirikukoori must seelikpluus) hankisid etenduses osalevad noored ise. Kellel olid need
olemas enda varudes, kes käis
ema-isa riidekapi kallal.
Need kostüümiosad, mis pidid siduma erinevad grupid tervikuks, püüdsime teha ühiste
jõududega. Tänu ühe õpilase
emale saime külastada kangaladu, kus praak- ja jääkkangad
olid soodsa ja seetõttu meile sobiliku hinnaga. Sealt sai kaasa
toodud kirikukoori tütarlaste
pitsrüü, mille tüdrukud juhendaja Inga Maasi käe all ise kokku ühendasid. Linnarahva seelikukangad said Kersti Ulmase
käe läbi ja osade „linnanaiste“
õmblustööna seelikuteks. Tavalised rahvariide jakid muutis
Inga Maasi iseloomulike detailide lisamisega kindrali ja tema
adjutantide vormideks. Inga
Nurme andis uue näo ja lihvi
kuninga kostüümile, mis sai alguse Narvast teise ringi poest
ostetud pintsakust. Samuti sai
tuunitud kostüümid nii prints
Hansule kui Wesseltoni hertsogile. Peenema lossiseltskonna
uhked kleidid tulid direktor Ulvi
Läänemetsa ja õpilase Mariel
Peetsoni kogudest.

Peategelaste kostüümid olid
aga nii spetsiifilised, et tahtsime
need teha võimalikult algmaterjali, multifilmiga sarnased. Kuna oli ette teada, et suurima tähelepanuga jälgivad meid lapsed, siis selleks, et nende elamus
oleks täielik, püüdsime ka kostüümid teha võimalikult autentsed. Elsa ja Anna kleidid-keebid, seelikud jäid minu teostada.
Tikkimistööga alustasin juba
jaanuaris, et Elsa kroonimiskleit
ja Anna teise vaatuse sinine seelik ikka õigeks ajaks valmis
saaksid. Mustrid on pärit multifilmist ning leitud valmiskujul
internetiavarustest. Mitmeid
käike kangapoodi nõudis ka
soov leida võimalikult õiged
kangad. Samas oli tore kogeda
kangapoodides seda, kui palju
inimesed ikkagi antud muinasjuttu juba teavad. Kui poes hõiskas kaasas olnud tütar, et oleme
leidnud õige Anna keebi kanga,
astus ligi müüja, kes kohe vandeseltslaslikult küsis: “Otsite
kangaid Lumekuninganna ja
igavese talve jaoks?“ ja soovitas
omapoolseid lahendusi. Nii et
ka professionaalsed müüjad
andsid oma panuse õigete kostüümide valmimisele.
Ühe menukaima tegelase,
Olafi kostüüm oli aga tehniliselt
nii keeruline, et selle valmistamisel palusime professionaali
abi. Fantastiliselt tõetruu kostüüm valmis nukuteatri töötaja
Annika Aedma käe all.
Kostüümide valmimisel polnud väheoluline ka see, kuidas
mingi asi lavalt paistab. Kuna
lava on kaugel, tuli saalist järele
vaadata missugused detailid
paistavad silma ja mis mitte. Nii
sai viimasel hetkel muudetud
näiteks kindrali kostüümi detaile. Samuti sai Elsa kroonimispäeva kleit endale originaalist
heledamad tikandid, sest tumedaid poleks lihtsalt näha olnud.
Ja väikese Anna ja Elsa kleidid
õmblesin esialgsest kangast hoopis erinevad, sest algselt valitud
kena väikese mustriga kangas
oleks lavalt paistnud lihtsalt valgena. Püüdsime ka selliseid asju
arvestada, et lõpptulemus jääks

Elsa kroonimistseremoonia pakkus palju kostüümiilu. Foto:

võimalikult kena ja nauditav.
Samamoodi sai pikalt juureldud trollide rüüde üle, leidmaks
lahendust, mis laval hea ja õige
efekti annaks. Lõpuks said trollidele hallist kangast tehtud keebid, millele kinnitati kunagi kasutusel olnud tantsukostüümide
hulgast rohelised võrgud ja meie
endi arvates väga hea lahendus
oligi olemas. Kinnitust sai veelkord ka see, et kõikvõimalikud
varem vaja läinud kostüümid või
nende osad tuleb ikka alles hoida, sest iial ei või teada, kus neid
taaskasutada saab. Samamoodi
oli taaskasutuse korras laval ka
näiteks nelja aasta tagusest muusikalist „Vahva rätsep“ pärit kuninglik tool, butafoorne kana ja
hertsogi kuub.

S

elleaastased lava taustapildid (mets, loss ja lossi uks)
valmisid 12. klassi õpilase
Marleen Eino praktilise lõputööna. Samuti oli Marleeni kujundatud kamin ja kirikuaken.
Tööd oli nendega palju, kasutati
mitut tehnikat ning dekoratsioonide paigutust tuli viimasel hetkel veidi muuta, aga tulemus sai
ka nähtud vaeva vääriline, andes
muusikalile juurde just seda
muinasjutulisust.
Dekoratsioonid ja butafooria
sai jälle ühise meeskonnatööna
kokku kogutud. Kes tõi lillepostamendi, kes kroonimispäeva
suured lilled, kes küünlajala, kes
tolmuharja. Suuremad dekoratsioonid, nagu liumägi-trepp,
Joakimi kaubajaam, kirikuaken,
voodi, kamin ja jääraidurite tööriistad ning põder Sven jäid
meie osava puutööõpetaja Aare
Ulmase ja tema õpilaste õlule.
Kuna laval on ruumi vähe ja

tagumistes ruumides puudub ka
läbipääs ühest ruumist teise, on
alati probleemiks nii dekoratsioonide suurus kui nende hoidmine ja paigutamine etenduse
ajal. Nii tuli ka nüüd mõelda dekoratsioonid läbi nii, et esimese
vaatuse väikese Anna ja Elsa
liumägi muutuks teises vaatuses
teistmoodi paigutatuna lumekuninganna trepiks. Samuti tuli
ruumipuuduse tõttu lahendada
kirikuaken ja kamin ühes tükis.
Ehk ühes vaatuses ühtpidi ja teises teistpidi. Kuna kõik pidi olema ka kergesti liigutatav, said
nii eelpoolmainitud dekoratsioonid kui ka näiteks Joakimi
kaubajaam alla rattad ja just sellised mõõdud, et neid vahepealsel ajal oleks võimalik kardinate
taga nähtamatult säilitada.
Etenduse valmimine on alati
midagi rohkemat kui ainult näitlemine ja laulmine. Meie põhiküsimus naljatlemisi oli sel aastal: “Kust tuleb hõbetolm ja kuhu kaob jää“. Elsa võlu-jäätolmu tekitasime hõbepaberi tükkidest. Sellele eelnesid mitmed
katsetused erinevate vahenditega ja erinevas suuruses hõbepaberiga. Ikka selleks, et leida variant, mis on laval paremini nähtav. Oluline oli ka see, et hõbetolmu tükid ei kukuks liiga kiiresti, vaid langeks rahulikult,
andmaks suuremat efekti. Jäätumise lahendasime organzast lisakardinatega, millele teise vaatuse ajal sai jäälossi rõhutamiseks lisatud ka klaasist lumehelbeid ja hõbekarda.
Niimoodi protsessi käigus
arenedes sündiski lavale kogu
näitlejaid ümbritsev lisamaailm,
mis etenduse ühtseks tervikuks
siduda aitas.
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SK GAP/Saku jõudis Eesti meistrivõistlustel hõbemedalini

Aasta ja enamgi on möödas, aga turniir jätkub, jätkub ka sama partii. Piisab ainsast tähelepanematusest - ja kogu tehtud töö võib
tühja minna, ihaldatud koht saamata... see
ongi kirimale. Edu saavutab see, kellel jätkub indu peensusteni uurida kasutatavaid
avanguvariante, kesk- ja lõppmänge, üle
kavaldada vastast. Kaasajal, arvutite ajastul
on viimane mõistagi raske.
Eesti kirimale meistrivõistluste algusest
möödub tänavu 80 aastat, esimesed kolm
võitis Paul Keres (1936, 1940, 1953). Eestil
on ka kahekordne maailmameister - Tõnu
Õim (1982 ja 1999). Äsja lõppesid Eesti 44.
meistrivõistlused, kus Saku oli esindatud
kahe rahvusliku meistriga. Saavutasime
kaks medalit. Siinkirjutaja pälvis hõbemedali, mis oli varasematega (kuld- ja neli
pronksmedalit) kokku kuues. Teet Švilponis lisas oma kontosse seniste (üks kuld ja
kaks hõbedat) kõrvale pronksise autasu.
HANS TOMSON
5. mail kl 18-20 Saku Vallaraamatukogus

SUGUVÕSAUURIMISE INFOPÄEV
Korraldaja Eesti Genealoogia Selts.
Infopäeva viivad läbi seltsi liikmed Aita
Mägi ja Signe Juursalu. Kavas:
• virtuaalse uurimissaali VAU kasutamine
• individuaalsed konsultatsioonid

Eesti saalihoki meistriliigas põhiturniiri võitnud SK GAP/Saku meeskond alistas poolfinaalides
senise valitseva Eesti meistri Jõgeva SK Tähe/Olivia, kuid ometigi tuli finaalides alla vanduda
TTÜ SK meeskonnale. TTÜ SK võitis kolme võiduni peetava finaalseeria tulemusega 3-0 (5-4, 54, 8-2), kuigi esimese kahe võiduni jõuti napilt lisaajal. Hõbemedali said kaela: (tagareas vasakult) Indrek Bauer, Andres Rene Kurmiste, Fredy Maalt, Teet Soasepp, Gert Kevin Kurmiste, Carol Viiding, Sander Stokkeby, (esireas) Siim Stokkeby, Alex Kuusk, Kristo Lehiste, Mats Tamme,
Janek Nõu, Marten Liiva, Ats Tamme ja Lars Hillar. Pildilt puudub Andro Sõber. Meeskonna väravavaht Siim Stokkeby teenis eriauhinnad: põhiturniiri ja kohamängude parim väravavaht.
KRISTINA ŠADEIKO-LIIVA, GAP spordiklubi tegevjuht. Foto: Kristina Šadeiko-Liiva

LIIGUME RÕÕMUGA
Kutsume Sind osalema tervisekõnni sarjal.
Kõnnime mööda Saku valla külasid.
Stardime kell 11.00
1. 5. aprill - Saku-Männiku. Kogunemine
Saku Valla Spordikeskuse ees.
2. 26. aprill - Tänassilma. Kogunemine
Tänassilma tee alguses.
3. 17. mai - Lokuti. Kogunemine
külla sissesõidul teadetetahvli juures.
4. 7. juuni - Kajamaa. Kogunemine
Kajamaa Kooli ees.
5. 21. juuni - Kiisa-Kurtna.
Kogunemine Kiisa Rahvamaja
ees. Kokkuvõte ja auhinnad
aktiivsematele osalejatele.
Kõnnime orienteeruvalt 1,5 tundi.
Võimalik laenutada tasuta kõnnikeppe.
Kõigil, kes osalevad tervisekäimisel, on võimalus
käimisele järgneval pühapäeval külastada tasuta Saku Valla
Spordikeskuse ujulat. 14. juunil - vesiaeroobika kõigile
aktiivsetele kõndijatele!
Täiendav info
annely@lakiauto.ee
või 5103351

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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Kodutütred ja Noorkotkad kevadlaagris
PIRET RINGVEE
MAUNO REINMANN
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
kevadlaagri peakorraldajad
19.-20. märtsil toimus Keilas
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
väiksema vanuserühma kevadlaager. Kohal oli 22 noort: 7
Keila rühmast, 3 Turba rühmast
ja 12 Kurtna rühmast. Laagri
korraldajad ja läbiviijad olid
Kurtna rühma suured Noored
Kotkad ja Kodutütred.
Esimesel päeval õpiti kaarditundmist, kuidas anda esmaabi
ja maskeeruda, kuidas pakkida
varustust ja teha sõlmesid. Noored valmistasid ette koos oma
juhendajaga ka isetegevuskavad. Teema oli noorte enda valikul laagriülemate Pireti ja
Mauno sünnipäev. See on uskumatu, kui loovad võivad noored
olla. Kavad olid väga südant
liigutavad ja lahedad. Õhtu lõppes filmivaatamisega.
Järgmisel päeval said noored
oma eelmisel päeval õpitud
teadmisi praktiliselt proovile
panna orienteerumisrajal. Lisaks korraldati mitmeid toredaid mänge vabas õhus. Lõpetuseks said noored sõita ka
suure sõjaväeauto kastis, mis oli
suur elamus omaette.
Väga suur osa noortest oli
laagris esimest korda ja kui lõpetamisel küsisime, kes tuleks
veel meiega laagrisse, siis vastus oli ühene – mina! Juba oodataksegi järgmist laagrit.
Toitlustuse eest vastutas lapsevanem Küllike Kaljurand, kes
osutus ka laste lemmikuks, sest
toit oli ülimaitsev ja ära ei olnud
vaja visata peaaegu midagi.

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
11.04 teatati, et Saku alevikus
Tallinna maanteel asuvast majast on varastatud tehnikat.
Kahju on 3000 eurot.
15.04 teatati, et Saku alevikus
Tallinna maanteel asuva maja
juurest varastati jalgratas. Kahju on 380 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
11.04 kell 15.36 – kulu ja roostiku põleng 16 hektaril Maardus.
Esimesel laagripäeval õpiti ka sõlmede tegemist. Foto: erakogu

Samal päeval, kui väiksemate laager lõppes, algas kolm
päeva kestnud vanemate Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde Kevadlaager Humala harjutusväljakul. Kohal oli 2 noort Turba, 6
noort Haiba ja 16 noort Kurtna
rühmast. Kuna tegemist oli riigikaitse suunalise laagriga, viisid seda läbi Kaitseliidu Harju
maleva kaitseliitlased.
Esimesel päeval õppisid noored valmistama endale katelokkides süüa, püstitama jaotelki ja
ahju kütma. Et olemine soe püsiks, tuli noortel graafiku järgi
ahju kütta. Õhtu lõppes hilistel
tundidel luureülesande lahendamisega. Järgmine hommik algas
varakult, sest kella kaheksaks
pidi olema esitatud eelmisel ööl
tehtud luureraport. Sellele järgnes hommikvõimlemine, isiklik
hügieen ja hommikusöögi valmistamine.
Päev oli tegus. Osaleti tundides, nagu jao liikumine, meditsiin, topograafia, maskeerimine
jt. Kui kõik see selge, osaleti ja-

gudega airsofti lahingutes vastutegevuse vastu. Ilm oli külm ja
tugeva läbilõikava tuulega, aga
noored ei kurtnud ja osalesid väga aktiivselt kõiges. Hilisel õhtutunnil söödi sünnipäevatorti ja
tehti lõket. Öösel tuli noortel ärgata ööhäire peale – legendi järgi oli kamp laigulisi röövinud
ühe jaoülema, kes oli vaja päästa, ja röövijad kinni võtta. Ülesanne sooritati kiiresti ja hästi.
Viimane hommik algas nagu
tavaliselt. Päev sisaldas endas
üleelamisõpet ja veel airsofti lahinguid. Seejärel tuli laagriplats
kiirelt korda teha, asjad auto peale panna ja kojusõit võis alata.
Oli tore ja väga õpetlik laager. Noored said hästi aru, mis
tähendab, kui varustuses on kirjas ilmastikule vastavad riided.
Oli väga külm ja kellel ei olnud
piisavalt sooje riideid ja kindaid, kannatas natuke ka külma.
Hoolitsesime selle eest, et kõik
lapsed, kel miski puudu, said
siiski omale midagi sooja selga
ja kindad kätte.

Kaasvõitlejat

ANTON ABET
mälestavad Saku
vabadusvõitlejad. Sügav
kaastunne omastele.

Sügav kaastunne
Laine Nurmikule

EMA
surma puhul.
Saku Gümnaasiumi pere

Kallist ema ja vanaema

VIRVE KASKE
(sündinud SAAR)
12. XII 1944 – 16. IV 2015

mälestavad poeg ja tütar
peredega.

Kuulutused
Pakun tööd koduabilisele üks
kord nädalas Männiku külas.
Marili 5806 9888
Viiuli eratunnid Sakus. Lisainfo tel 5198 5553

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Kleidivabrik OÜ asukohaga
Väike-Männiku 5 võtab tööle kogemustega, ausa ja kohusetundliku

õmbleja-rätsepa.
Naiste-laste rõivaste individuaalõmblus. Vajalik eelnev töökogemus õmblusalal. Rohkem infot
marilirooba@gmail.com või

5806 9888

Rõivakaupluses
Saku Konsumis
aprilli lõpuni
kõik rõivad,
nii uued kui kasutatud,

-20%

- 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

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee
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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!
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade ehitus, haljastus. Asfalteerimine. 12 a kogemust. www.
kivivennad.ee, henno.piirme@
gmail.com. Henno 551 9855,
Jüri 558 8842
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
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321
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.
Müüa veise- ja hobusesõnnikut kilekottides, kohaletoomine
tasuta. 5330 5174
Müüa loomasõnnikut - 7 t 150
€, 15 t 220 €, mulda, killustiku
ja liiva. Tel 5697 1079, e-mail
taluaed@hot.ee
Lõhutud küttepuud, head hinnad. Tel 5349 2730, www.metsa
soojus.ee Müüme ka liiva,
mulda, killustikku, laudaväetist
Müüa toored küttepuud lepp, sanglepp, kask. Hind alates 33 €/rm. Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498
Soovin osta korteri või maja
Saku vallas. 5564 5250
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Traditsiooniline lahtiste uste päev

Ootame tellimusi!
Omame pikaajalist kogemust vee-,
kanalisatsiooni- ja sademevee
torustike ehitusel, teede, tänavate
ja kivitöödel ning kõikvõimalikel
pinnasetöödel; liiv, killustik

Teostame
TORUSTIKE
EHITUSTÖID
Kõik vajaminev tehnika,
mineraalpinnas jms on olemas.
Omanikujärelevalve teenuse
osutamine

KONTAKT:
Siim 512 1790
OÜ TarindiProf

„Ajame Eesti aiaasja”
Sakus Teaduse 6a, ETKI taimebiotehnoloogia
osakonnas 30. aprillil 2015 kella 12-19.
Saate tutvuda ETKI taimebiotehnoloogia osakonna tegevuse
ja näitustega, küsida nõu kartuli-, köögiviljade, viljapuude,
marjapõõsaste ning seenekasvatuse asjatundjatelt.
• Väino Eskla õpetab viljapuude lõikamist kl 15 ja 17 • Reijo Simson
õpetab viljapuude pookimist kl 16 • Rein Joost annab nõu roosihuvilistele.

Aeda ja põllule saab soetada:
Jõgeva Seemnekeskuse köögiviljade seemneid ning seemnekartulit;
Koorti Kartul OÜ seemnekartulit; Väino Esklalt marjapõõsaste istikuid;
Päidre Puukooli viljapuude istikuid; Imre Kukelt seeneniidistikku,
köögiviljade ja maitsetaimede istikuid; Rein Joosti roosiistikuid.
Müügil ka toidukartulit, mett.
Päev on tasuta. Kauba eest
saab maksta vaid sularahas.
Info tel 604 1484, 521 0662, viive.rosenberg@etki.ee

TEOSTAN EHITUSTÖID:
•
•
•
•
•
•
•

PUITFASSAADIDE EHITUS JA RENOVEERIMINE
KATUSTE EHITUS
PUITKARKASS-SEINAD
BETOONI-, SARRUS- JA VUNDAMENDITÖÖD
KIPSI- JA KARKASSITÖÖD
PLAATIMINE
USTE-AKENDE PAIGALDUS, VIIMISTLUS

MOBIIL:

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

501 7650

Sõelutud must muld Kajamaalt
Traktori koorem 96 eurot
Saku valla piires (10 t)

kohale tooduna

68 eurot koorem.
Paekivist täitepinnas 80 eurot koorem.
Savikas moreen täitepinnas

Müügil ka erineva suurusega
maakivid, hind kokkuleppel.
Traktor saab maha kallata
ja saab ka hüdromastiga
maha tõsta, nt üle aia.

Telefonilt:

502 4493
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Õlivahetus Texaco Ursa Super LA 30 õliga
Süüteküünla vahetus NGK küünlaga
Õhufiltri vahetus
Lõiketera teritus ja tasakaalustamine
Toite ja süütesüsteemi puhastus
Mootori tööpöörete kontroll ja reguleerimine
Lisatööd/varuosad vastavalt vajadusele, hoolduskampaania kuni mai lõpuni.

Lai valik tehnikat ERAISIKULE või PROFILE.
Püsikliendile SOODUSPAKKUMISED!

HOOLDUS JA REMONT KA:
murutraktorid, trimmerid, võsalõikajad, hekilõikurid jne.
Tehnika 7, Saku alevik, 75501 Harjumaa.
Asume Saku keskel, tehnoülevaatuse E-Tehno taga.
E – R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 53 244 296, E-post: saku@aiataht.ee
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Eriline emadepäev –
3 tenorit ja 30 mandoliini
Orkester Saku Mandoliinid kutsub kuulama arvatavasti oma seni
kõige uhkemat ja pidulikumat kontsertkava, kus kõlavad tuttavad
meloodiad Itaaliast. Mandoliin ja tenor – need on ilmselt ühed esimesed märksõnad, mis selle saapamaaga seostuvad (pitsa ja pasta ei
lähe arvesse).
Nagu kontserdi pealkiri lubab, on laval kolm tenorit ja kolmkümmend mandoliini. Eesti suurim mandoliiniorkester esineb emadepäeval koos kolme tuntud ja tunnustatud tenoriga, kes on laulnud
Estonia teatri laval ja mujalgi suurte orkestrite ees. Kõik me mäletame maailmakuulsat kolme tenori (Pavarotti, Carrerase ja Domingo)
ühiskontserte. Kuldne kolmik esitas napoli laulukesi, ooperiaariaid
ja itaalia rahvamuusikat ning võitis oma hingestatud ja romantilise
esinemisega miljonite muusikasõprade poolehoiu.
Saku Mandoliinid ja meie kolm kuldtenorit püüavad teha sedasama – pakkuda kuulajatele kauneid meloodiaid kaunite häälte esituses
ning kaunite mandoliinihelide saatel. Kavas on nii hingekriipivalt
sentimentaalseid laule kui ka pööraselt hoogsaid, elujaatavaid palu.
Kolm tenorit pole kaugeltki kontserdi ainus väärtus. Pakume kuulajatele veel rea üllatusi ootamatute etteastete näol, kuid need jäägu
tõesti üllatuseks, millest osasaamiseks tuleb kontserdile kohale tulla.
2012. aastal Saku Huvikeskuses tegevust alustanud mandoliiniorkester on paari aastaga kasvanud kolmekümneliikmeliseks ning
annab aktiivselt kontserte nii Saku vallas kui ka kaugemal. Ootame
juba pikisilmi 27. ja 28. juunil toimuvat teist Saku Mandoliinifestivali, mis toob Sakku kokku kõik Eestis tegutsevad mandoliiniorkestrid ja pakub kuulajatele pool tosinat kõrgetasemelist kontserti.
Hetkel on orkester aga eelkõige 10. mail toimuva muusikaõhtu
ootuses. Kontsert „Imeline Itaalia. Kolm tenorit ja kolmkümmend
mandoliini“ algab kl 17 Saku Valla Maja saalis ning on kuulajatele
tasuta. Benvenuti! JOOSEP SANG, Saku Mandoliinide kunstiline juht
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KUHU MINNA

(trompet), Kiili vanamuusikaansambel (Heili Meibaum). Tasuta.

APRILLL
24. kell 19

9. kell 10

„Lootes vaid heale“ esietendus Kiisa Rahvamajas.

Maastikuratta kestvussõit Saku 100 rabametsa radadel. Vt
www.porterracing.ee/saku-100/

25. kell 12

9. kell 11

Mälumängu paaris- ja individuaalmängu Eesti meistrivõistluste etapp Saku Valla Majas.

Käsitöö töötuba Kiisa Rahvamajas – viltimistööd, ehted.

9. kell 12

25. kell 18

Saku Huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 8

Ansambli Rõõmurullid ja Oru
meeskoori kontsert Kiisa
Rahvamajas.

26. kell 11
Tervisekõnni sari „Liigume
rõõmuga“ Tänassilmas. Kogunemine Tänassilma tee alguses,
kõnnitakse u 1,5 tundi. Vt lk 8

26. kella 13-17
Rehe Küüni Kevadpomm kevadturg Üksnurmes. Vt lk 16

30. kell 19
„Kurtna naisrühm 30“ rahvatantsukontsert Kurtna
Koolis. Vt lk 16

MAI
1. kella 10-15
Metsanurme talgupäev matkarajal. Vt http://talgud.teemeara.ee
/events/metsanurme-matkarajapuhkekoht

2. kell 11

10. kell 10
Porterracing laste rattasarja I
etapp Saku rabametsa radadel.
Start terviseraja alguses

10. kell 17
Saku Mandoliinide kevadkontsert „Imeline Itaalia” Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 15

15. kell 19
Segakoori Tuljak kevadkontsert Saku Valla Maja suures saalis.
Vt lk 16

16. kella 9-14
Saku kevadlaat Saku Valla Maja
(Teaduse 1) ümbruses. Vt lk 1

16. kella 18-23
Muuseumiöö Metsanurme külakeskuses. Vt http://programm.
muuseumioo.ee

17. kell 11

Lastehommik Saku huvikeskuses Saku Valla Maja III korrusel.

Tervisekõnnisari „Liigume
rõõmuga“ Lokutil. Kogunemine
teadetetahvli juures. Vt lk 8

3. kell 12

22. kell 19

Jooksuvõistlus Trail Run Saku
terviserajal.Vt www.porterracing.
ee/trailrun/

Vana Baskini Teatri uusim
komöödiaetendus „Õnnenumbrid“ Saku Valla Maja saalis.
Piletid 11 ja 13 eurot eelmüügis
Saku Huvikeskuses ja Piletilevis

5. kell 18
Suguvõsauurimise infopäev
Saku Vallaraamatukogus. Vt lk 10

8. kell 19
Kontsertetendus „Elav muusikaajalugu - keskaeg ja renessanss” Saku Gümnaasiumi aulas.
Esinevad Tõnis Kaumann (bariton), Jose Antonio Page Ramirez

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja
Saku Huvikeskuse kunsti- ja
käsitööringide kevadnäitus

Saku Vallaraamatukogus ja Saku Valla Maja
III krs fuajees on 4.-31. maini avatud
AVAMINE
4. mail kl 17
Saku Vallaraamatukogus
portselanimaaliringid • keraamikaringid • laste ja
täiskasvanute kunstiringid • puutööring • käsitöö- ja
meisterdamise ring • moejoonistamise ring • tarbekunstiring

Allkiri
Foto:

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