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Lk 2-3

Kuidas
jagatakse
Saku vallas lastehoiu kohti Lk 5

Gümnaasiumi
liiklussõlm valmib
TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

28. august
2015
15 (399)
Hind
0,50 eurot

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
11. septembril 2015

25. augusti õhtul ladusid Verston Ehituse töömehed veel parkla kõrval oleva kõnnitee sillutisekive. 1. septembril saavad kõik kooli juurde
sõitjad kasutada juba uut avarat parklat, kus on
46 auto- ja 4 bussikohta. Ka koolibussile hakkavad suure maja lapsed minema sellest parklast.
Kuigi ka senine võimalus läheneda koolile raudtee poolt jääb alles, hakkab põhiliiklus käima uue
ringristmiku kaudu. Laste koolitoomine peaks
muutuma palju mugavamaks ja autodevool
sujuvamaks.
Liiklusskeem lk 10
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Selle õppeaasta uudised on seotud eelkõige uute ruumide ja suuremate
remonttöödega – Saku gümnaasium sai endale juurdeehituse ja sellega seoses
muutus nii mõndagi ka väikeses majas, Kurtna kool sai uue kuue ning Kajamaa
kool suutis taaskord oma maja seest uusi ruume välja võluda. Ja kõige suurem
uudis on see, et kõigi kolme Saku valla kooli pered on sel aastal kasvanud.

Mida uut
toob uus

õppeaasta

1. SEPTEMBRI AKTUSED
Nädal enne kooli algust käis Saku gümnaasiumi uue
osa fuajees vilgas tegevus. Esimeseks koolipäevaks
peab kõik valmis saama.

Kajamaa kooli uus spordivarustus ja
korda tehtud saali põrand.

Saku Gümnaasium
10.00 - 4.-12. klasside aktus
suure maja aulas
10.40 - 2.-3. klasside aktus
algkooli aulas
12.00 - 1 d ja 1 e klasside aktus
suure maja aulas
12.45 - 1 f ja 1 g klasside aktus
suure maja aulas
14.00 - 1 a, 1 b ja 1 c klasside
aktus algkooli aulas
Kajamaa Kool - kl 10.00
Kurtna Kool - kl 10.30
Saku Muusikakool - kl 16.00
Saku Gümnaasiumi aulas

 Kooli väikese
maja peauksest
sai aga siseneda
juba valmis uude
garderoobi, vaid
sissepääsu ees
olev tee oli veel
valmimisjärgus.

Saku gümnaasiumi juurdeehitus –
peaaegu valmis.
Selles kooli osas
saavad endale
klassiruumid neli
1. ja neli 4. klassi.

Kurtna kool sai suvel uue kuue – maja on küll sama tooni, kuid värskelt üle värvitud. Fotod:
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Nädal enne kooli algust jalutab Saku gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets mööda
sõna otseses mõttes remonti täis maja ja näitab uusi ruume. „Siia vana tehnoloogia- ehk
puutööklassi kõrvale tuleb juurde üks samasugune puutööklass, siia muusikaklass ja
sinna kunstiklass. Nii on kõik oskusained
esimesel korrusel koos,“ räägib ta.
Kokku lisandub juurdeehitusega koolile
18 uut klassiruumi nii tavalisi kui ka aineklasse. Oktoobris peaks valmis ja sisustatud
saama ka neljandal korrusel asuv kaldpõrandaga auditoorium. Direktor viipab käega
koolimaja taga olevale sillutatud platsile ja
ütleb, et sinna mõnusasse tuulevaiksesse
kohta tuleb õuesõppeklass, mida on kaua
igatsetud. Pingid on praegu veel puudu.
Õuesõppe klassi taga maa all on maaküttetorustik, selle peal olev muruala jääb aga samuti õpilaste kasutusse. Taamal paistab veel väike küngas, kust talvel algklassilastel mõnus
kelguga alla lasta.
Uues tiivas hakkavad õppima neli 1. ja
neli 4. klassi. Sellisele lahendusele jõuti pärast tunniplaanide ja õpetajate koormuste arvutamist. „Suures majas on kõik need esimese klassi õpetajad, kes annavad 4. klassile
inglise keele tunde. Nii oli võimalik õpetajate
koormus täis saada. Kahe maja vahet käimine ei tule kõne allagi, sest juba tundide ja vahetundide ajad ei kattu,“ selgitas Läänemets.

Väike maja, suured muutused
Ka lapsed ei hakka uuest õppeaastast enam
keset koolipäeva kahe maja vahet käima. Neljandad klassid, kes varem väikesest majast
suurde puutöötundidesse tulid, on nüüd puutööklassiga samas majas. Kõige suurem muutus on aga väikese maja lastel, kes saavad sügisest süüa oma väikeses majas. Endisest garderoobist on saanud söökla, kuhu mahub
einestama 150 last. Söömine hakkab direktori
sõnul toimuma kahes vahetuses ning söögivahetunni pikkus on 20 minutit. Koolitoit
tuuakse kohale termostega ning kui õpilased
sööma tulevad, siis on lauad juba kaetud.
Ei pea ka muretsema, et õpilastel tuleb
koolimajja läbi söökla siseneda, sest vanast
peauksest saab uuel õppeaastal söökla uks,
kust tulevad koolimajja ainult supp ja praad.
Kogu koolipere hakkab käima aga koolimaja
uue osa uksest, mis kannab nüüd peaukse nime. Samas istub ka koolitädi ning on garderoobid, endise õpetajate toa ja vana kaminaruumi asemel. Õpetajate tuba kolis aga ühte
klassiruumi.
Väikese koolimaja kõige ilusam uuendus
on aga saalis – värvitud seinad ja automaatikaga liigutatavad lavakardinad. „Nüüd saame ka siin teatrit teha,“ ütleb Ulvi Läänemets
õnnelikult. Väikeses majas hakkab õppima
13 klassi: viis 3., viis 2. ja kolm 1. klassi.
Tänu uuele liiklussõlmele ja lisandunud
parklale saab paremini korraldada nii kooli-
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Saku Gümnaasium (26.08 seisuga)
Õpilasi 1023, mis on 71 õpilast rohkem
kui eelmisel aastal. 1. klassi astub 145
õpilast, mis tähendab, et alustab seitse
1. klassi. Gümnaasiumi esimesse klassi
ehk 10. klassi astub aga 42 õpilast ja
avatakse kaks klassi.
Kajamaa Kool (26.08 seisuga)
Õpilasi 46, mis on 7 õpilast rohkem kui
eelmisel aastal. 1. klassi astub 4 õpilast
ning viimasesse ehk 9. klassi 7 õpilast.
Kurtna Kool (26.08 seisuga)
Õpilasi 195, mis on 18 õpilast rohkem
kui mullu. Esimest korda kooli ajaloos
soovis 1. klassi astuda rohkem õpilasi,
kui oli kohti. 1. klassi kohtade arvu
suurendati 26ni, kuid soovijaid oli 35.

Ametisse kinnitati koolidirektorid
Uuest õppeaastast juhivad
nii Kajamaa kui Kurtna
kooli mitte enam
direktori kohusetäitjad, vaid direktorid.
Direktoritena kinnitas
vallavalitsus ametisse
seni kohusetäitjatena
kooli juhtinud Lilian
Joosingu, kes kannab
nüüd nime Lilian Voog,
ja Kristjan Saare.

bussi kui lapsi kooli toovate vanemate liikluse. Väikese koolimaja lapsed lähevad koolibussile vanast kohast oma koolimaja nurgalt
ning suure maja lapsed oma koolimaja
juurest staadioni lähedalt parklast.

Uued õpetajad
Gümnaasiumis on uuest õppeaastast ka mitu
uut õpetajat. Mati Polman läks pensionile
ning matemaatikat õpetab nüüd Annika Krusell, Inna Galkina on algkooli majas pikapäevaõpetaja ja vene keelt õpetab Olga Golubeva, Silja Ild läks pensionile ja inglise keelt
õpetab Tiia Müller. Uues korpuses alustavad
muusikaõpetajana Lana-Maria Peterson, pikapäevaõpetajana Helina Ailt ning õppejuhi
ja haridustehnoloogina Carmen Roomets.
Lapsepuhkuselt tuli tagasi Kati Kurig, kes
hakkab juhatama 1. klassi. Uued klassiõpetajad on veel Maarja Sootalu (1. klass), Maret
Must (1. klass), Kristi Vettner (2. klass), Kristiina Kudrja (1. klass), Kristiina Vanem (1.
klass) ja Mare Maalma (4. klass).
E-kooli asemel hakatakse kasutama uut
veebirakendust Studium.

Kajamaa ja Kurtna uuendused
Kajamaa kooli õpetajad on selle õppeaasta
alguses eriti õnnelikud uute sportimisvõimaluste üle. Uued on jalgpalliväravad. Ära on
lihvitud ja lakitud võimla põrand, mis oli juhiabi Külli Ööbiku sõnul nii halvas seisus, et
seda polnud võimalik enam korralikult puhastadagi. Lisaks on võimlas nüüd reguleeritava kõrgusega korvpallilaud ja rõngas ning
võrkpallivõrk.
Üks võrk on saalis veel, see ripub uute
varbseinte küljes ja esmapilgul ei oskagi sellele otstarvet leida. „Selle võrgu saame lahti
tõmmata ja siis ei lenda pallid vastu seina ega
läbi ukseava saalist välja,“ selgitab Ööbik,
kelle sõnul on koolipere eriti tänulik Martini
isale, kes põranda lihvis, ning kahele virgale
emale - Peetri ja Liisa ning Karl Markuse
emale, kes põranda lakkisid. „Meil oli tõeline meeskonnatöö.“
Õpetajatenimelistest tiibadest on uueks
õppeaastaks saanud roheline ja sinine tiib,
vastavalt sellele, mis värvi on selle klasside
seinad. Ruumide ümbertegemise tulemusel
saadi juurde üks klassiruum, omaette kabinetid said tugispetsialist ja õppealajuhataja.
Lapsed saavad aga hubase peidunurga. „Õpilased armastasid nagunii siia nurka kola vahele pugeda, nüüd koristasime kola ning paneme neile siia ka padjad ja mängud,“ näitab
juhiabi katusealust õpilaste lemmikpaika.
Külli Ööbik näitab uhkusega ka uusi tualettruume, millel on nüüd ees korralikud uksed. Kui olulised võivad olla uksed, selgub
lastevanemate tagasisidest. „Emad kurtsid,
et lapsed ei taha selliste kahepoolsete edasitagasi käivate ustega kabiinides käia, pigem
kannatavat,“ vahendab Ööbik.
Poiste tööõpetuse tund on nüüd oma majas
(varem Kurtnas). Koolis on ka üks uus õpetaja – Terje Isok, kes hakkab juhatama 3. ja 4.
liitklassi. Juhiabi sõnul on Kajamaa koolil
sellest aastast oma õppekava ning kool läheb
üle uuele veebirakendusele Studium ja trimestrite süsteemile ehk edaspidi on õppeaasta jagatud kolmeks pea võrdseks osaks
(56-60 päeva) ning hinded pannakse välja iga
trimestri lõpus: 27. novembril, 4. märtsil ja 3.
juunil. Vaheajad jäävad aga samadele aegadele nagu varem. Süsteem, kus vaheajad ja
hinnete väljapanek ei kattu, annab õpetajate
sõnul võimaluse rahulikult jõuludeks valmistuda ning jäävad ära ka pärast hinnete väljapanekut veerandi lõpus tekkinud tühjad päevad.
Kurtna lasteaialapsi ja õpilasi ootab sel sügisel ees kirgas maja. Aastate jooksul pleekinud hooned said suvel üle värvitud ning
säravad taas oranžilt nagu esimeses nooruses
nii vihmas kui päikeses. Kool on selleks õppeaastaks püstitanud ka uue eesmärgi – digiseadmed ainetundi. Ka ühe uue õpetaja saab
Kurtna sel aastal – õpetaja Liivi hakkab andma keemiatundi.
VICTORIA PARMAS
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Informatsioon detailplaneeringutest
KRISTI JÕELEHT
18. augusti istungi päevakorras
oli 7 punkti.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Jälgimäe külas Tiidu ja Etsi kinnistutel.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Üksnurme
külas Pärnaõie tn 3 ja Talve tee
44 kinnistutel, Roobuka külas
Astra tee 12 kinnistul, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Jälgimäe
küla, Uue-Paju (II maatükk).
Anti ehitusluba abihoone
laiendamiseks Kirdalu külas
Kaasiku kinnistul.
Anti kasutusluba üksikelamule Juuliku külas Taevakaare
tn 12 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 5 jäätmevaldajat.
Nõustuti OÜ BLRT IK poolt
kavandatava tegevusega (jäätmeloa taotlemine ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks majandus- või kutsetegevusena
Harjumaal).
Võeti peremehetu ehitisena
arvele Roobuka külas endise
aiandusühistu Vana Toomas territooriumil asuv elektrivõrk.
19. augusti istungi päevakorras oli 1 punkt.
Kinnitati riigihanke “Teenuste kontsessiooni andmine
korraldatud jäätmeveo teenuse
osutamiseks Saku vallas” komisjoni otsused.

Kaitseväe Männiku
harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
01.09 09:00-18:00 Laskeharjutus
02.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
03.09 09:00-15:00 Laskeharjutus
04.09 10:00-14:00 Laskeharjutus
07.09 09:30-14:00 Laskeharjutus
08.09 09:00-14:00 Laskeharjutus
09.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
10.09 10:00-17:00 Laskeharjutus
11.09 09:00-16:00 Laskeharjutus
11.09-13.09*
16:00-17:00 Laskeharjutus
15.09 09:30-14:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus
Heliefektide tekitamisel harjutuste
käigus peetakse kinni Saku valla
avaliku korra eeskirjas sätestatud
piirangutest. Vajadusel teostab
Päästeamet demineerimistöid.
Telefon: 503 4102
Internet: harjutusvali.mil.ee
E-post: kv.tvj.manniku@mil.ee

18.08.2015 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1, Saku alevik) Saku
aleviku Kõrre kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku
väljapaneku ajal esitasid kaks isikut detailplaneeringule vastuväiteid. Vastuväiteid teinud isikud ei nõustunud avalikul arutelul Saku
Vallavalitsuse seisukohtadega vastuväidete suhtes. Detailplaneering
esitatakse järelevalve menetluse teostamiseks Harju maavanemale.

Valla logo kasutamisest
1. septembrist jõustuv Saku valla põhimäärus https://www.
riigiteataja.ee/akt/408072015007 toob kaasa muudatuse Saku valla
logo kasutamisel. Logo kasutamiseks annab nüüd loa vallasekretär
või tema asendaja, sellega lihtsustub ja kiireneb taotluste menetlemine. Logo kasutamiseks tuleb saata e-posti aadressile saku@
sakuvald.ee või tuua vallakantseleisse allkirjastatud taotlus, milles
tuleb ära näidata, kus ja millal soovitakse logo kasutada. Senini on
soovitud valla logo kasutada nt võistlusdressil, ürituste plakatitel,
trükistel jm.
Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist toetust saanud MTÜ-d,
sihtasutused, seltsingud või füüsilised isikud kasutavad valla logo
lepingu alusel ning eraldi luba taotlema ei pea.
Informatsiooni logo taotlemise või
kasutamise kohta saab vallasekretärilt telefonil 671 2430 või e-posti
karin.tenisson@sakuvald.ee kaudu.
v a l d
KARIN TENISSON-ALEV
Vallasekretär
läbi r
o helise akna

Saku

Tähtaeg läheneb!
1. september on mittetulundusliku tegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg.
Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud. Tegevused peavad olema suunatud Saku valla elanikele elukeskkonna,
turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
Toetuse andmise kord ja taotlusvormid asuvad valla kodulehel
www.sakuvald.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid.
Taotlused tuleb esitada kas:
1) digitaalselt allkirjastatuna valla e-postile saku@sakuvald.ee;
2) tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku
vald või
3) saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku
vald 75501, Harjumaa
Info e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.

INGLISE JA SOOME
KEELE KURSUSED
erinevatele
keeletasemetele
alates 5. oktoobrist õhtuti
Saku Huvikeskuses,
Teaduse 1.
Keeleõpe ka asutustes ja
individuaalselt.
Õpetaja Riina Joonsaar
Registreerimine kuni 21.09.
ja info
E: riinajoonsaar@gmail.com,
T: 520 2152

Treeninghooaeg
2015/2016 Saku Valla
Spordikeskuses
Alates 02.09 aeroobikasaalis:
Esmaspäeviti kell 18.30-19.25
Toning
Kolmapäeviti kell 19.30-20.25
Zumba
Treener Liila Lõuk (liilalouk@
hotmail.com; 516 3724)
Alates 03.09 aeroobikasaalis:
Teisipäeviti kell 19.30-20.30
kõht/selg/tuhar
Neljapäeviti kell 19.30-20.30
kõht /selg/tuhar
Treener Egle Kõrvas
(eglekorvas@gmail.com;
5666 9525)
Alates 02.09 aeroobikasaalis:
Kolmapäevti kell 18.30-19.30
BodyFit - UUS TREENING
Reedeti kell kell 18.00-19.00
BodyFit - UUS TREENING
Treener Kristel Vaht
(kristelvaht @gmail.com;
5300 8931)
Alates 01.09 ujulas:
Teisipäeviti kell 18.30-19.30
vesiaeroobika (Riina Uusna)
Neljapäeviti kell 18.30-19.30
AquaZumba (Jorge Hinojosa)

Sei ujumiskool Sakus
Alates septembrist alustab Saku
Valla Spordikeskuses tegevust
Indrek Sei Ujumiskool nii algajatele kui ka edasijõudnutele.
Treeningutele saab registreerida
aadressil olvik86@hot.ee või
telefonil 5340 4005. Treeningute ajad saadavad treenerid
kõigile registreerujatele. Treeningud algavad neljapäeval, 3.
septembril. Info ujumiskooli kodulehelt www.seiujumiskool.ee.

HEA LAPSEVANEM!
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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Valla lastehoiukohtade jagamise põhimõtted
VICTORIA PARMAS

K

ohalikul omavalitsusel
on kohustus pakkuda
1,5–7aastastele lastele
lasteaiakohta. Alates 1. jaanuarist 2015 võib 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga.
Kuna Saku vallas on lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui vallal
lasteaiakohti, siis pakubki vallavalitsus välja võimaluse panna
sõimeealine laps lastehoidu ning
tasub teenuse eest ise, vanema
tasuda jääb kohatasust 40 eurot
(sama suur kui Saku valla lasteaedade kohatasu, mida vanem
peab katma) ja toiduraha.
Saku vallavolikogu otsustas
22. jaanuaril lubada vallavalitsusel kuulutada välja hange lastehoiuteenuse osutajate leidmiseks. Kokku sooviti osta teenust
järgmise aasta 31. augustini kuni 40 lapsele ning kohatasu lapsehoiukoha kohta ei tohtinud
ületada 400 eurot kuus.
30. juuni istungil kinnitas
vallavalitsus hanke võitnud lapsehoiud, kellega sõlmiti raamlepingud. Esimeses järjekorras pakutakse vanematele välja kolm

Saku vald sõlmis
raamlepingu seitsme
lapsehoiuga
1. OÜ Matu Lastekeskus
Nõmmel – kohamaksumus 319 eurot
2. OÜ SLH & Hooldus
(Pihlaka lastehoid)
Rahula külas – 330 eurot
3. OÜ Lustila Saue linnas –
348 eurot
4. OÜ Defigo Nõmmel –
350 eurot
5. MTÜ Saku Sofi
Lastekeskus Sakus –
365 eurot
6. OÜ Kaisukaru (Kooli
tee lastehoid) Sakus –
400 eurot
7. MTÜ Meiepere lapsehoid
Nõmmel – 400 eurot
esimest kõige odavama pakkumise teinud lastehoidu (kolmes
esimeses lastehoius on kokku
ligi 40 kohta). Kui mõnel neist
enam vabu kohti ei ole, tuleb
lastevanemate jaoks valikusse
hinnalt järgmine lastehoid.

Kuna kaks Saku alevikus
asuvat lapsehoidu, Kaisukaru ja
Saku Sofi, jäid hanke tulemusel
hinna pingereas tahapoole, siis
vald seal olevaid vabu kohti
praegu vanematele ei paku ja
nende eest ei maksa. Lapsevanem võib panna lapse ka lapsehoidu, mida vallavalitsus välja
ei paku (praegu 4.–7. kohale
jäänud või hoopis mõnda teise
lapsehoidu), kuid sel juhul tuleb
kogu kulu kanda vanemal.
Erandid on võimalikud vaid juhul, kui on tegemist erivajadu-

sega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda. Sellisel juhul valib vald
lapsehoiu koostöös vanemaga.
Kuni jaanuarikuuni oli võimalik taotleda vanematel, kelle
lapsed käisid lastehoius, lapsehoiutoetust. Nüüd vald enam
lapsehoiutoetust ei maksa, vaid
rahastab lastehoiuteenust sõlmitud lepingute alusel.
Need lastehoiu lepingud, mis
on sõlmitud 2015. aasta jaanuarist kuni juunini, kehtivad edasi.

Lapse lastehoidu panemise protsess on järgmine:
1. Kui lasteaiajärjekorras olevale perele ei ole veel lasteaiakohta pakutud, kuid vanemal on soov minna tööle või mingil muul põhjusel
vajadus laps lasteaeda panna, tuleb tal teha vallavalitsusele vabas
vormis avaldus (saku@sakuvald.ee), kus ta kinnitab, et on nõus panema lapse lastehoidu.
2. Vallavalitsus annab vanemale valida kolme esimese kõige odavama kohahinna pakkumise teinud lapsehoiu vahel. Nendeks on
Matu Lastekeskus Nõmmel, Pihlaka lastehoiuna tuntud lapsehoid
Rahula külas (OÜ SLH & Hooldus) ja lastehoid Lustila Saue linnas.
3. Vanem valib sealt välja ühe hoiu, kellega sõlmitakse lapsevanema,
valla ja lapsehoiu vaheline kolmepoolne leping.
4. Lastehoidu läinud laps on lasteaiajärjekorras ikka edasi ning kui
konkreetse lapse järjekord kätte jõuab ja lasteaias koht vabaneb,
siis vald seda perele ka pakub.
Infot lasteaia ja -hoiu kohta saab vallavalitsuse hariduse peaspetsialistilt Heli Veersalult telefonil 671 2415.

Turvalist kooliaasta algust
KÄTLIN MURRE,
noorsoopolitseinik

S

eptembri saabumisega lisandub suviselt tühjadele
teedele palju väikseid ja
suuri liiklejaid ning suurem osa
uutest kooliminejatest peab õppima iseseisvalt liiklema. Kõige
kindlam on õpetada oma lapsele
liiklusreegleid ning esimese
klassi koolilaste puhul soovitan
vanematel koolitee koos lastega
kindlasti läbi käia. Jalutuskäigu
ajal tuleks selgitada, kus on ohtlikud kohad, mida peaks jälgima, kuidas liikuma, kuidas on
kõige turvalisem teed ületada ja
kuhu peab sel ajal vaatama.
Saku Gümnaasiumi juures tehtav ring peaks muutma liiklust
sujuvamaks, kuid siiski need
uuendused vajavad harjumist.
Lapsele tuleb rõhutada, et
teed ületades tuleb aeg maha
võtta isegi siis, kui on hirm, et

võib hiljaks jääda. Samuti tuleks
lapsele selgitada, et kuigi ülekäigurajal teed ületaval jalakäijal on
eesõigus, siis tuleb ka enne ülekäiguraja ületamist veenduda, et
autojuht on jalakäijat märganud
ja kavatseb seisma jääda. Alles
siis võib üle tee minna.
Kui kooliteel kõnniteed pole,
tuleb jalakäijal liikuda vasakul
teepeenral, selle puudumisel
sõidutee vasaku ääre lähedal
sõidukeid takistamata. Jalgrattaga liigeldes tuleb olla sõidutee
parema ääre lähedal või teepeenral, ohustamata seal liiklevaid jalakäijaid.
Ratturitest koolijütsid peavad kindlasti kandma ka kiivrit,
mis peab olema paras ja rihmadega kinni, nii et see pead raputades paigast ei liigu.
Jalgrattal peab olema ees valge ja taga punane helkur ning
hämaras liikudes ka sama värvi
tuled. Lisaks peab rattal olema

kell ja töökorras pidur. Selliselt
varustatuna võib iseseisvalt jalgratast juhtida vähemalt 10-aastane laps ning 10-15-aastasel peab
olema jalgrattaluba. Alla 8-aastane laps võib jalgratast juhtida
ainult lähedase juuresolekul.
Et september mööduks rahulikult, külastan ka ise koolide
esimesi klasse, et veelkord meelde tuletada, kuidas ohutult liigelda ja tervena kodust kooli ja koju
tagasi jõuda. Selleks, et kooliaasta algusega kaasnevad ummikud mööduksid võimalikult valutult ning hiljem ei tuleks kaotatud minuteid kiirust ületades tasa teha, peaksid autojuhid varuma veidi rohkem aega tööle
jõudmiseks. Kui hommikul viis
minutit varem toast välja tulla,
jääb lonks kohvi joomata või
ajaleheartikkel lõpuni lugemata,
kuid seda aega maanteel kiirust
ületades tasa tehes võite kaotada
elu.

Südamlik
suvelõpukontsert
Maidlas
Saku vallas elav 18aastane Kerli
Roosnurm on käinud kevadest
alates vabatahtlikuna Haraka
Kodus sealsete sügava vaimupuudega noortega musitseerimas. 31. augustil antakse seal
üheskoos üks südamlik suvelõpukontsert. Kõik on oodatud
kuulama.
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Seoses 1. septembrist
käivituva maakonna
avaliku bussiliiniga
nr 113 on muudatusi
ka seni õpilasi vedanud vallaliinide töös.
Tegevuse lõpetavad
siseliinid nr 11, 15 ja
31 ning ümber korraldatakse liini nr 21
tegevus. Eelnimetatud siseliine kasutanud õpilased saavad
edaspidi kooli- ja kojusõiduks kasutada
liini nr 113 ja selleks
väljastatakse neile
koolist isikustatud
Ühiskaart.
Ühiskaart on vajalik igal sõidul bussi
kassasüsteemi juures
registreerida ja selle
edasiandmine kolmandatele isikutele
on keelatud. Juhul
kui õpilasel ununeb
Ühiskaart koju, tuleb
tal pilet lunastada sularaha eest ja seda kulu vald ei hüvita.
Põhjalikumalt
saab uuest liinist lugeda Saku valla kodulehelt http://www.
sakuvald.ee/et/bussit
ransport.
Muudatusi on ka
senistes sõiduaegades, täpsemad sõiduplaanid leiab alates
31. augustist Saku
valla kodulehelt. Saku valda teenindavast
ühistranspordist kirjutame pikemalt ka
juba järgmises vallalehes.
VIRKO KOLKS,
vallavalitsuse
majandusteenistuse
juht

Liin nr 11
Tehnika
Saku Kingu
Pähklimäe
Murumäe
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Paunamäe
Laagri
Metsavaimu teerist
Kungla teerist
Tänassilma
Topi
Jälgimäe
Kanama teerist
Murumäe teerist
Nurmiko teerist
Nurme tn - Paju teerist
Nurme tn - Männituka tr
Saku raudteejaam

Liin nr 12
08:57
08:59
09:01
09:03
09:05
09:07
09:09
09:11
09:13
09:17
09:18
09:20
09:27
09:29
09:31
09:32
09:33
09:34
09:35
09:40

Liin nr 14
Tehnika
Ailamäe teerist
Atiku tee - Pärnu mnt tr
Uku peatus
Rahula
Männiku talu
Rüütli tee
Üksnurme
Uuetoa
Sepa tee
Saku-Kingu1
Saku raudteejaam

LÕUNASED VÄLJUMISED

Ümberkorraldused
õpilastranspordis
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08:57
09:09
09:13
09:15
09:23
09:26
09:27
09:31
09:34
09:36
09:40
09:44

Tehnika
Aespa
Ikarus
Soonurme
Standard
Kiisa postkontor
Kiisa
Nirgioru
Kalda (Kuresoo ringtee I)
Metsavahi tee (Kuresoo rt II)
Rehemetsa tee
Nurga tee
Kasemetsa
Preeria
Saku raudteejaam

Liin nr 15
Saku raudteejaam
09:40
Saku-Kingu1
09:44
Preeria
09:46
Kasemetsa
09:48
Kajamaa
09:53
Kiisa
10:01
Kiisa Rahvamaja
10:03
Kurtna kool
10:06
Kirdalu rist
10:09
Tagadi peatus (Viljandi mnt) 10:16
Tagadi küla
10:19
Tagadi pood
10:20
Kurtna vana kool
10:22
Kurtna kool
10:25
Tehnika
10:40

Liin nr 21

Liin nr 22

Tehnika
11:25
Saku raudteejaam
11:30
Keskuse
11:33
Preeria
11:38
Kasemetsa
11:40
Aadu tee
11:42
Kajamaa
11:44
Annuse tee
11:49
Tõdva
11:51
Lokuti
11:55
Tõdva
12:00
Kiisa
12:05
Kiisa postkontor
12:08
Kurtna kool
12:12
Kirdalu
12:15
Tagadi peatus Viljandi mnt 12:23
Tagadi küla
12:24
Tagadi pood
12:26
Kurtna vana kool
12:31
Kurtna kool
12:35
Kiisa rahvamaja
12:38
Kiisa postkontor
12:39
Standard
12:41
Soonurme
12:43
Ikarus
12:49
Aespa
12:51
Nirgioru
13:01
Tehnika
13:04

Tehnika
Saku raudteejaam
Preeria
Kasemetsa
Kalda (Kuresoo ringtee I)
Metsavahi tee (Kuresoo rt II)
Rehemetsa tee
Nurga tee
Nirgioru
Kiisa
Standard
Soonurme
Ikarus
Aespa
Kiisa
Tehnika

Saku Salu2 - toimub ümberistumine liinilt nr 23 liinile nr 24

Liin nr 16X
08:47
09:03
09:09
09:11
09:13
09:15
09:18
09:23
09:27
09:30
09:33
09:35
09:40
09:42
09:52

Tehnika
Kajamaa
Lokuti
Kirdalu
Viljandi mnt kaar
Tagadi küla
Tagadi pood
Kurtna vana kool
Kurtna Tiigi tn rist
Kiisa Rahvamaja
Kiisa kurv
Tõdva
Kajamaa
Kasemetsa
Preeria
Saku raudteejaam

08:50
08:58
09:03
09:08
09:10
09:12
09:14
09:16
09:19
09:23
09:25
09:29
09:30
09:34
09:36
09:46

Liin nr 219 Roobuka-Kurtna
Soonurme
Standard
Kurtna

10:04
10:06
10:11

Liin nr 219 Lokuti-Kurtna
Lokuti
Traani
Kurtna

09:26
09:28
09:31

Liin nr 206 Männiku - Saku
Männiku jaam
Karjääri
Tammemäe
Õlletehase

09:48
09:50
09:52
09:54

Saku-Kingu1 - toimub ümberistumine liinilt nr 14 liinile nr 15

Liin nr 23
11:28
11:33
11:38
11:40
11:45
11:48
11:51
11:53
11:56
12:01
12:03
12:05
12:10
12:12
12:19
12:26

Tehnika
Kajamaa
Saku Salu2
Saku raudteejaam
Pähklimäe
Murumäe
Kanama teerist
Jälgimäe
Topi
Jõenurme
Paunamäe
Laagri
Metsavaimu teerist
Kungla teerist
Tänassilma
Topi
Kanama teerist
Murumäe teerist
Tehnika

11:17
11:24
11:29
11:31
11:36
11:39
11:41
11:43
11:45
11:47
11:49
11:51
11:55
11:56
11:58
12:05
12:09
12:10
12:14

Liin nr 24

Saku valla
siseliinide
sõiduplaan
1. septembril
Vedaja AS Samat

Tehnika
11:25
Saku raudteejaam
11:30
Saku Salu2
11:31
Juuliku
11:35
Ringtee rist
11:36
Üksnurme tr (vana vallamaja) 11:39
Lageda rist
11:42
Kõrgemäe rist
11:44
Karjakopli rist
11:47
Sepa tee
11:48
Üksnurme mõis
11:51
Rüütli tee
11:55
Männiku talu
11:57
Rahula
12:01
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Võõrustajatest kiirgas sellist sära, mida võib kohata vaid päikeseriikides elavate inimeste juures.

Saku noorte unistuste
meeskond Armeenias
MIRJAM ORAV
12. augusti hommikul oli Tallinna lennujaamas näha kaheksat
elevil näoga eestlast. Ilm oli külmavõitu ning kõik ootasid kaheksat päeva noortevahetust
päikselises Armeenias: vanu
sõpru eelnevast noortevahetusest, maitsvaid armeenia toite
ning imelise kultuuriga tutvumist. Sellest nädalast tõotas tulla paljudele meist suve parim
nädal. Tagantjärele võin väita, et
seda ta oli.
Noortevahetus Nordic Youth
Meeting toimus sellel aastal
seitsmendat korda ja osa võttis Saku dream team Armeenias. Tagasi jõudes oldi paar tooni tumedakuus riiki: Taani, Venemaa, mad ja kuhja mälestuste võrra õnnelikumad. Fotod: noortekeskus
Soome, Leedu, Armeenia ja
Eesti. Selle aasta noortevahe- Ilm oli kohe alguses 35 kraadi vaatemängu kesklinnas. Pika
tuse teema oli demokraatia ning ringis ning kuna ööbisime kuu- ajalooga Jerevan on väga kauinimõigused. Iga päev toimus rortlinna hotellis, sai palju kasu- nis linn.
palju huvitavaid ning arenda- tatud võimalust basseinis ääres
Igal õhtul toimus kultuuriõhvaid loenguid nendel teemadel, supelda.
tu, mille jooksul tutvuti ühe või
mida viidi läbi hoopis teist mooViiendal päeval läksime kõi- kahe projektis osaleva riigi kuldi kui koolitunde. Korraldati gi osalejatega avastama Armee- tuuriga. Tantsiti selle riigi rahmänge, rohkelt grupitöid ning niat. Hommikul käisime Garni vustantse, maitsti erinevaid toitihti kaasati ka publik. Samuti templis, Geghardi kabelis ning te, lahendati viktoriine ning laularendati oskust lahendada konf- tutvusime mägise ning ilusa di rahvuslaule. Tänu nendele õhlikte. Õppisime selgeks inimõi- maastikuga. Päeval jõudsime tutele saime palju teadmisi teiste
gused, saime palju uusi teadmisi riigi pealinna Jerevani, kus projektis osalevate riikide kohta.
demokraatia kohta Armeenias ja jaotusime gruppidesse ning
Üks paljudest asjadest, mis
õppisime, kuidas ise demok- hakkas linnamäng. Pärast män- meile kõigile kindlasti meelde
raatlikust riigikorrast rohkem gu sõitsime kaubanduskeskuse jääb, on armeenlaste siirus, avaosa võtta.
katusele õhtusöögile, kust ava- tus ja viisakus. Neist kiirgab selProjekti esimesel poolel sai nes hingematvalt ilus vaade öi- list sära, mida võib kohata vaid
näha sõpru eelmisest aastast sele Jerevanile. Hilisõhtul jälgi- n-ö päikeseriikides elavate inining tutvuda uute osalejatega. sime lummavat purskkaevude meste juures. Iseäranis viisakad

28. august 2015

olid poisid, kes alati hoolitsesid,
et sinu veeklaas oleks täis ja sa
end hästi tunneksid. Rahaühik
on Armeenias dram mitte euro ja
vahepeal oli see tohutult segadust tekitav. Samuti on märkimisväärne, et kõik hinnad on
Eestiga võrreldes väga palju madalamad. Näiteks oli kesklinnast
võimalik osta kõrvarõngaid 25
sendi eest ning jäätise hind jäi ka
enamjaolt alla 50 sendi.
Noortevahetuse üks suurim
pluss on, et kõik osalejad unustavad nädalaks ära kõik oma
eelarvamused, kompleksid ja
negatiivsed tunded. Nädalast
võetakse kõik, mida sel pakkuda
on ja enamgi veel – veedetakse
ühiselt aega, naerdakse ning
õpitakse tundma üksteise kultuure. Projekti jooksul areneb
suhtlusoskus ning paraneb inglise keele oskus.
Noortevahetuse jooksul saadud mälestused on nii erilised,
et jäävad kauaks meelde. Alustades pisematest (igaöine võrratu tähistaevas, armsad hetked
sõpradega) ja lõpetades suurematega (Jerevani külastus, imelised vaated ning uued inimesed). Eriti meeldejääv on viimane öö, kui kõik osalejad mõistsid, et ei näe üksteist enam aasta
ning veetsid terve öö koos. Sõpradest lahkumine oli kindlasti
kõige kurvem ja pisaraterohkem
hetk projekti juures, kuid loodetavasti kohtume enamikuga ka
tuleval aastal. Võimalik, et ühe
riigi osalejad tulevad varsti ka
Eesti tiimile külla.
Imeline on veel seegi, et Eesti
tiim ei õppinud tundma vaid
teiste riikide osalejaid, vaid saime lähedasemaks ka üksteisega.
Meie dream team koosnes
kaheksast täiesti erinevast isiksusest, kuid me saime üksteisega väga hästi läbi. Juba hetkel
on meil plaanitud kokkusaamisi
väljaspool projekte ning loodan,
et meie suhtlus jääb veel kauaks
kestma.
19. augusti õhtul Tallinnasse
tagasi jõudes olime kõik paar
tooni tumedamad ning kuhja
mälestuste võrra rikkamad. Me
kõik õppisime sealt midagi, mida endaga terve elu kaasas kanda. Uued teadmised inimõiguste,
demokraatia, Armeenia ja teiste
riikide-inimeste kohta – see projekt on kogemus ja võimalus,
mida tuleb osata väärtustada.
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... jooksid mehed
ja naised Saku
vallas täispikka
maratoni, mis
läbis enamikku
valla asumitest.
81 jooksjast kolm
püstitasid isikliku
rekordi. 27. septembril korraldab
maratoni Saku
valda toonud
Reigo Lehtla
valla teedel Saku
Sügisjooksu,
mille distantsid
on 10 km ja
poolmaraton –
21,0975 km.

... avati Lokutil kitarri suvekool, õpetajaks
külaelanik, hea sõber ja supertore õpetaja
Triinu-Liis. Nii said suvel nii mõnegi
külaelaniku vasaku käe sõrmed villi ja
valutama, aga see eest saavad nad edaspidi
iseseisvalt duuride leidmisega hakkama –
otsivad aga internetist rahvalikke tuttavaid
laule ja pusivad duurid selgeks. Tõuge on
antud, nüüd usinalt edasi! Rohkem infot:
http://lokutimuusika.blogspot.com
... sai Saku vallas vabas
õhus mängida pingpongi
ja sedagi vähemalt kahes
kohas. Vallamajatagusele
platsile püstitas Saku lõviklubi statsionaarse betoonlaua ning Männiku wakepargis sai harrastada rannapingpongi selleks kohale
toodud tavalisel laual. Vallamaja taga laual korraldab
noortekeskus 10. septembril lahtised pinksi võistlused Saku Open 2015.

Esimest
korda sel
suvel...

... lendasid Saku vallas taldrikud
ehk mängiti discgolfi. Ja seda
lausa kahes kohas – Sakus ja
Männikul. Saku discgolf koosneb 12 korvist, millest osa asub
ühel pool motoklubi juures olevat võrkpalli- ja jalgpalliplatsi
ning teine teiselpool, ulatudes
otsa pidi ka mõisaparki. Männiku discgolf asub Valdeku karjääri
ääres algusega Tallinn-Saku kergliiklustee äärest Valdeku karjääri
vasakust nurgast, kulgeb ümber
karjääri ja koosneb 18 korvist.
Männiku discgolfi pargis mängimiseks saab Männiku wakepargist ka kettaid laenutada ja osta.

... läbis Sakut maailma esimene
mandoliinirongkäik. Sakku mandoliinifestivalile
kogunenud pillimehed ja -naised võtsid end Pruulikoja ees ritta ja
marssisid läbi aleviku vallamaja ette, tervitades rahvast tee peal mandoliinihelidega.
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... peeti Sakus petanki turniiri Saku Fun. Suvel petanki väljakuks muutunud Saku jäähokiväljakule kogunes kuule viskama 30 inimest, nii algajaid kui klubides mängijaid.
Kokku sai moodustada kümme võistkonda ning tihe rebimine esikoha karika pärast
kestis õhtuni välja. Turniir on küll läbi, kuid väljakud on avatud kõigile, kel oma kuulid kaasa võtta. Korraldajad Piret ja Kaido Kopel loodavad turniirist kujundada traditsiooni ning ootavad inimesi spordiklubiga liituma. Info tel 53 457 284 ja 25 276 233.

... oli Saku vallas
suveteater – Rehe
küünis mängiti 15
korda etendust
„Grace ja Glorie”
täissaalile. Ülle
Kaljustet Grace
Stilesina ja Hilje
Murelit Gloria
Whitmore´ina sõideti meie valda
vaatama Eesti igast
otsast, lisaks
etenduse elamusele said suveteatrikülastajad teadmise ühest toredast
Näitlejate sõnul juhtusid nad Rehe küünist mööda sõitma
paigast Saku vallas. ning tundsid ära, et just see on õige paik selle etenduse jaoks.

Fotod:
arhiiv

Liblega Palamusel - Vaige Urgard, Tiiu Rõuk
ja Marianne Õun. Foto: Kiisa rahvamaja

Parim näiteduett – Vaige
Urgard ja Marianne Õun
Kiisa rahvamaja näitetrupp osales 21.–23.
augustini toimunud XV külateatrite festivalil, kust tuldi koju näitlejapreemiaga – parim
duett Vaige Urgard ja Marianne Õun. Kiisakad viisid Jõgevamaal Palamusel toimunud festivalile vaatamiseks autori ja lavastaja Tiiu Rõugu etenduse „Lootes vaid heale“.
Etendused toimusid kolmel päeval ja
neljal laval: Palamuse Rahvamaja saalis,
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi väikeses saalis, Palamuse O. Lutsu Kihelkonnamuuseumi II korruse saalis ja Rehe-Möldre
aida sisehoovis. Kokku oli oma oskusi teistele näitama tulnud 35 teatritruppi üle Eesti.
Etendusi hindas 3 žüriigruppi, kuhu kuulusid nii tegevnäitlejad kui teatrikriitikud.
MARIANNE RANDE

Balti kett ja vanim osaleja

...

nähti Jälgimäel pealik Musthabeme laeva ja toimus aardejaht
ehk Murimäe tänava seltskond
korraldas lastele aardejahi metsas ja
Murimäele maabus laevabatuut.
Esimest korda nägid murimäelased
sel suvel oma aedades ka nastikuid.

... avati
Saku
mõisa
väliterrass,
kus sai nautida suvist vabaõhukohviku
õhkkonda – istuda päikesevarjude all,
vaadata mõisapargile ja tiigile ning võtta
kerget einet. Suveterrass töötab veel 3.
septembrini kella 14-20. 1. septembril
alates kella 12 oodatakse lapsi esimest
koolipäeva tähistama. Kohvikus on laste
lemmiktoidud ja üllatused.

23. augustil möödus Balti ketist 26 aastat.
Hiljem on nimetatud seda sündmust ka Balti
teeks. Nagu kõikjal, võtsid ka Saku valla
elanikud Balti ketist aktiivselt osa. Meie kogunemiskohaks oli Urge mägi. Selle sündmusega läks aga Kurtna ajalukku, sest Küllo
Arjakase uurimuse alusel oli vanim ketis
osaleja Kurtna elanik August Turp, kes oli
102aastane. Vanahärra oli kurtnud, et kiirustades oli tal jäänud korporatsiooni värvimüts koju.
10 aastat hiljem seisid sakukad jälle ketis,
kus iga 100 meetri peale oli üks inimene ja
üks põlev puupakk. Möödasõitvad autod
peatusid ja uurisid, mis toimub. Ajalool on
kombeks ununeda, kui teda aeg-ajalt meelde
ei tuletata. HELLE PÄRLIN
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MIS
JUHTUS

Sakus elab
kaks värsket
Euroopa
vibumeistrit

Põhja prefektuur

KATRIN VIRULA

Lisaks suurepärastele poodiumikohtadele uuendas Kristo
AMBU 20 aastat kehtinud jahiringi harjutuse uueks rekordiks
539 silma. Inge lasi uueks naiste
pikkvibu loomaringi Euroopa rekordiks 442, Ülle maastikuringi
uueks Euroopa rekordiks 308 ja
jahiringi omaks 324 silma.
Kõik seni kehtinud Katrin
Virula (Kajamaa Spordiklubi)
naiste pikkvibu Euroopa rekordid ületati. Ülle ja Inge saavutasid meeskondlikus arvestuses
pikkvibu klassis samuti esikoha. Kõik nimetatud medalisaajad kuuluvad MTÜsse Kajamaa

Spordiklubi.
Eestit esindanud 15 sportlasest said medalid kaela 13 – koju
toodi 6 individuaalset kuldmedalit ning lisaks 2 medalit meeskondlikus arvestuses. Hõbemedali sai kaela 3 ning pronksikarva 2 vibulaskjat.
Järgmised kaasaelamist vajavad suurvõistlused toimuvad:
23.–30. august, Gödöllö, Ungari
- maailmameistrivõistlused vibujahis (9 osalejat klubist) ning
1.–6. september, Terni, Itaalia maailmameistrivõistlused 3D
vibuspordis (5 osalejat). Hoiame pöialt!

Põhja päästekeskus
13.08 kell 16.58 sai häirekeskus
teate 3-kordse kasutuseta hoone
põlengust Männiku külas. Hoones põles praht. Menetleja hinnangul oli tulekahju süüdatud
tahtlikult. Päästjad kustutasid
põlengu kella 18.45ks.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
14.08 kell 01.19 – tulekahju mahajäetud majas Männiku külas.

DE
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E

ASENDIPLAAN

TALLINN 

3.-7. augustini peeti Rootsis
Värmlandi parimates metsades
Kil’is taas kord IFAA võistlusformaatides Euroopa meistrivõistlusi maastikulaskmises,
kus osales ka 15 eestlast ning
kus Saku elanikud Kristo Kent
ja Triin Kent võitsid Euroopa
meistri tiitli koos rändkarikaga
vastavalt meeste jahiplokkvibu
ning naiste lihtvibu klassis.
Kristo ületas viiendal võistluspäeval ka 20 aastat kehtinud
jahiringi Euroopa rekordi.
Lisaks Kristole ja Triinule
kannavad Euroopa meistri tiitlit
järgmised kaks aastat ka Ülle
Kell (klass: naiste pikkvibu) ja
Rasmus Käsper (klass: poeglaste lihtvibu), samuti Kajamaa
Spordiklubist. Klubiliige Inge
Sirkel-Suviste saavutas naiste
pikkvibu klassis hõbemedali.

Triin ja
Kristo
Kent
Kajamaa
Spordiklubist

11.08 kell 13.09 teatati liiklusõnnetusest Tõdva-Hageri tee 3.
kilomeetril, kus tee parempoolses servas jalgrattal liikunud
Harrile (50) tagurdas peateele
ette Raul (50) veoautoga Scania. Jalgrattur toimetati PERHi.
17.08 teatati, et Üksnurme külas
asuvast majast varastati sülearvuti. Kahju on 2200 eurot.
18.08 teatati, et Saue külas murti sisse eramusse ning varastati
sülearvuti. Kahju on 600 eurot.
23.08 teatati, et Saku alevikus
asuvast majast varastati neli
autorehvi, viina, õlut ja tööriistu. Kahju on 2400 eurot.
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Liikluskorraldus
LASTEAED
TERAKE

Saku Gümnaasiumi
liiklussõlmes, parklates
ja ühendusteedel

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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Tööpakkumised

Kuulutused

BennetPuit OÜ Keilas võtab
tööle CNC-pingi operaatori.
Lisainfo tel 502 2268.
Rahula tall võtab tööle tubli
hobuseid armastava kogemustega tallitöötaja. Info telefonil
522 8872.

Kuulutused
Müüa 2-toaline korter Kiili alevis, Nabala tee 8-4, kaupluse ja
bussipeatuse vahetus läheduses. Lisainfo tel 5647 2642.
Lõhutud küttepuud, head
hinnad. Info tel 5349 2730,
www.metsasoojus.ee. Lisaks
müüme ka liiva, mulda,
killustikku, laudaväetist.
Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5–20 cm,
lepp 30 cm, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Saku valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070,
www.unitedexpo.ee
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
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
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee

Pakun tööd

koristajale
eramu koristamisel.
Eramu asub Sakus.
Tel 507 0017

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 65 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja
renditeenuste alal. Me hoolime inimestest ja sellest, mis rolli mängib töö nende elus. Alates 2004.aastast oleme Eestis aidanud inimestel
leida nende elu-ja tööstiiliga sobiva ametikoha. Sa alles sisened tööturule, otsid uusi väljakutseid või planeerid karjäärimuutust - meie
Manpoweris oskame aidata. Unistuste töö leidmine on SINU võimuses.
www.manpower.ee

AS Saku Maja
võtab tööle
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
Töö asukoht: Saku
spordikeskus
Tööaeg: graafiku alusel
Kontakt: Ülle
GSM: 529 2469

saunatöötaja
Saunatöötaja
tööülesandeks on Saku
sauna ruumide
korrashoid, kütmine
reedeti meestele ja
laupäeviti naistele.
Informatsiooni saab
AS Saku Maja kontorist
või telefonil 53 26 77 59

Tööriistade ja tehnika
rent SAKUS
Tehnika 7

56 200 606

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!
Titade võimlemine Saku Huvikeskuse III krs saalis al septembrist N ja R 2,5-k kuni 4-a
lastele (6 vanusegrupis). Uued
võimlejad on oodatud! Vt lisa ja
registreeru: titatunnid.lusti.ee
või fb/titatunnid, tel: 5646 1279.
Ehitusluba. Kasutusluba.
info@arhitektjainsener.com
522 0023, Mikk
Hoonete seadustamine, maamõõdutööd, geodeesia, ehitusprojektid. www.geodeesia24.ee
+372 56 217 960
AB TAVA OÜ teostab arhitektuurseid ehitusprojekte ning
hoonete tagantjärgi seadustamisi. info@abtava.ee;
5817 1894
Majade ja aedade värvimine.
Ehitustööd. +372 501 2224
Sakus elav ja tegutsev korstnapühkija. 5648 5903, tarmo@
projektimehed.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.
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
8-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
Puude ja põõsaste saagimine,
tükeldamine ja kändude välja
juurimine. Puuokste ja kändude äravedu. Tel 5347 6867.
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Loomaarst Sinu lähedal!

Pakume Teile:

Loomaarst
Jaak Jõks

Maitsvaid
lõunasööke
Peolaua toitlustust

konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243

meie ruumides või kaasa

MASSAAŽ

Keha pingetest vabaks
ja vaim värskeks
Saku Valla Majas
tuba 329.
Tel 518 9020, Valentina

Peielauda
KÄSNAKALLEja
PÖIALPOISS

Ootame Teid lõunatama argipäeviti kell 9-15
aadressil Valdeku tee 132, Tallinn. Rohkem infot
telefonil 5078326 ja samuti leiate meid Facebookist

TORUSTIKUD OÜ
Vee- ja kanalisatsioonitorustike sise- ja välistööd
Koduleht:
http://torustikud.onepagefree.com
e-post: torustikud@gmail.com
Tel 5839 0415; 5553 3948
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Kanarbiku talu
müüb korralikke

KUIVI KÜTTEPUID!
Sortiment – lepp, sanglepp,
kuusk. Pikkused 30, 33, 38,
50 cm! Vedu alates 5 rm!

Tel 53 737 294

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
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Suvine suvelõpupidu
Saku Pruulikoja ees peetud
Augustfestile jagus soojust
ja sära nii ilma kui esinejate poolest. Rõõmustavalt
palju oli peol peresid, tegevust jätkus igale eale.

Kui veepallid, ponid ja suur batuudilinnak köitsid jäägitult noori pidulisi, siis vanem seltskond nautis
samavõrra muusikuid ja muusikat mitmele maitsele. Mõtlikule lainele viisid kuulaja Mari Jürjensi laulud.

Hoogsas lasteetenduses seiklesid kaks sebrat ja koer. Fotod:

Väsimatu tantsupaar oli platsil terve Uno Kaupmehe esinemise aja.

KUHU MINNA
AUGUST
29. kell 11
3. Juuliku suvelõputurniir rannavõrkpallis Juuliku mänguväljakul.

30. kell 16
Saku PÜ Elukaare teatripileti omanike väljasõit etendusele „Tsirkusprintsess” Saku Valla Maja eest.

SEPTEMBER
5. kell 11-13
Avatud uste päev Saku Huvikeskuses. Vt lk 16

6. kell 10.45
13. Saku rattapäev Rabametsa
terviseradadel. Vt lk 16

17. kell 18
Porterracing laste rattasari. Ühisstart Saku valgustatud suusarajal.
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