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Saku vabatahtlikud
päästjad tulevad appi
Lk 2-4

Mida Saku laps loeb?

Üle-eestilise XII Nukitsa konkursi parima raamatu valimisel osalenud Kurtna Kooli 3. klassi tüdrukud (esireas
vasakult) Ingrid Lisett Reinpõld, Hanna Camilla Kadarik, Elle-Liis Liivas ja Marii Tumm kinnitasid kui ühest
suust, et nende lemmikraamat on Reeli Reinausi „Detektiiv Triibik loomaaias“. 9. klassis käiv Kristo Weber
küll oma häält raamatutele ei andnud, kuid lugenud on ta neist nii mõndagi.
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Hoolda puid targalt
Vallaaedniku soovitus: Hoolduslõikus
on töö, mis tuleb ette võtta vastavalt
vajadusele, mitte aga siis, kui naaber
seda teeb. Hakates puud noorena
õigete lõikustega kujundama, kasvab
puu tugev ja pikaealine ning pakub
Lk 11
rõõmu mitmele põlvkonnale.

Lk 8-9
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Saku vabatahtlikud päästjad tulevad appi

S

aku vabatahtlike päästjate
appitõttajad vallas vabatahtlikud
1991. aastast pärinev Scania
mehed-naised. Kui 2012. aastal
on üks uuemaid autosid, mis
tegid Saku päästjad 16 väljasõitu,
Eesti vabatahtlikel päästjatel kasiis 2013. aastal sõideti õnnetussutada on. Auto said Saku päästjad
paigale juba 104 korral.
enda käsutusse eelmise aasta alguSaku päästjate tööpiirkond ei
sest ning esimene väljakutse, kuhu
piirdu ainult Saku vallaga. Kõige
rootslasel sõita tuli, asus Saku sükaugemal on käidud Paldiskis, aga
dames – põlesid mõisapargis asuappi on tõtatud ka Padisele, Tartu
Aastast 2010
vad kuurid. Kuure ei õnnestunud
maanteele ja kahel korral ka
algul
küll päästa, kuid Saku mehed olid kohal enne Tallinnasse. Kõige kauem kestnud väljakutse Uus auto saadi komandole 2013. aasta
kutselisi pritsimehi ja alustasid päästetöid.
oli Karjakülas, kus kustutati tuld pea 15 tundi
Saku Priitahtlike Pritsimeeste ülema Pee- järjest. Põlesid karusloomakasvatuse juures
ter Mahoni sõnul ollakse Scaniaga rahul ka olevad põhupakid.
Päästeameti tasemel ning nende toetus
„Meie hoonesse sisse ei saa, meil pole suitvabtahtlike tööle on oluline. Scaniaga saab susukeldumisvõimekust, mis ei tähenda ainult
tänu automaatkäigukastile kiiremini ja varustuse, nagu hingamisaparaatide olemassujuvamalt liikuda, ka kiirust on autol roh- olu, vaid nõuded on meeskonna suurusele,
kem kui eelmistel autodel ZIL-il ja Merce- väljaõppele ja füüsilistele katsetele,“ räägib
desel. Samas kiidab ta ka kõige vanemat va- Mahon, kelle sõnul on vabatahtlike peamine
batahtlike masinapargist: „ZIL on nähtus töö põlengutel kustutamine väljastpoolt ning
omaette. Kui Scania sõidab kiiresti, siis ZIL vesivarustuse tagamine. Vabatahtlikud päästsõidab igal pool.“Kõik kolm masinat seisa- jad on väga arvestatav abi kutselisele meesvad Tammemäel Saku vabatahtlike päästjate konnale - täna ei ole ühtegi näidet, kus pääs- Tutermaal tulekahju kustutamas 2012
komandos ning Mahoni sõnul on kogu aeg tesündmusel ei oleks osatud appi tõtanud vamidagi, mis vajab putitamist.
batahtlikele päästjatele tegevust leida.
Enamik päästjate tööajast ongi ootamine.
Enamik väljasõidud on küll põlengutele,
Kas seda tehakse komando ruumides või ko- kuid lisaks kutsutakse vabatahtlikke ka tordus, on igaühe enda otsustada. Oluline on, et mikahjusid kõrvaldama, näiteks teid sinna
15 minuti jooksul oldaks valmis välja sõitma. kukkunud puudest vabastama. Paaril korral
Nii näeb ette leping Päästeametiga. Päästjate on Saku päästjad käinud ka kassi puu otsast
logiraamatust nähtub aga, et keskmiselt jõua- alla aitamas ja jalgpallimatši turvamas. Livad Saku päästjad väljuda 5-7 minuti jook- saks on saanud Saku vabatahtlikud päästjad
sul. „Oleme ka kahe minutiga startinud,“ üt- kutse televisiooni ja teatrisse – kaasa on tehleb Mahon, üks 39 vabatahtlike seltsi liikmest. tud nii Nukuteatri hooaja avamisel kui „Kel2012. aasta 16. mail suleti Saku kutseliste gukoerte” ja „Kättemaksukontori”
Kiirusriietumine pritsimeeste võistlusel 2013
pritsimeeste komando ja nii ongi lähimad seriaalides.

Ü

Saku päästjate tööpiirkond
on lai. 2013. aastal tegi
komando kokku 104
väljasõitu

Külade päeval Metsanurmes näidati erinevate
tulekustutusvahendite suutlikkust. Fotod: Saku VPK

Kas teadsid, et...
... kartulikoored aitavad
korstna seina külge kleepunud
pigist lahti saada. Koorid
kartulid ära, kuivatad koored ja
viskad kütmise ajal ahju. Tee
seda järjepidevalt.
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„Meiega saab arvestada, sest oleme regulaarselt valves,“ ütleb Peeter rahulolevalt.
Nädalavahetustel ollakse valves 24 tundi,
tööpäevadel aga õhtul seitsmest hommikul
seitsme-kaheksani. Tuumik, kes 2010. aastal
seltsi asutamisaastal alustas, on jäänud, kuid
juurde on tulnud ka uusi inimesi.
„Seda pole veel olnud, et meil valvekorda
meest välja panna ei ole,“ kinnitab Mahon.
Igal aastal püüavad Saku päästjad tublimaid
tunnustada ja annavad välja rändkarika enim
valves olnud liikmetele. Eelmise aasta valvekordade eest rändas karikas autojuht Johannes Paldrokile (1500 tundi) ja tõrjuja Madis
Millingule (üle 800 tunni). Parima uustulnuka tiitli sai aga Heido Peterson.
„Vabatahtlikuks olemisel on pere toetus väga oluline,“ rõhutab Mahon. „Kodus peab
kõik korras olema, siis saad minna lahendama
teiste probleeme ja muresid. Paljud mehed on
ka oma naised seltsi toonud, sest me ei käi ju
ainult tulekahjudel, suur osa tööst on ennetustegevus ja inimeste harimine. Aga on ka naisi,
kes käivad valves. Meil on seltsis 13 naist.“
Tänavu on Saku vabatahtlikel päästjatel
Mahoni sõnul kavas alustada noortele mõeldud tuletõrjeringiga. See on ring, kus on võimalik valmistada end ette igaks elujuhtumiks. Kuigi nimi sisaldab sõna „tuli“ õpitakse seal ka esmaabi- ja veeohutusteadmisi ning
seda, kuidas käib päästetöö kaevandustes.
Üheks osaks päästjate tegevusest on sport,
võisteldakse näiteks veejoa täpsussihtimises
mootorpritsist ja lahinghargnemises ning kiirusriietumises. Isegi redelist ronimist õpitakse, sest sealgi on oma reeglid. „Pead ronima
vasak käsi ja parem jalg
korraga. Kui sa seda ei
tee, tuleb võnge sisse ja
võid alla potsatada.“
Valvetoa seinal ripub
sakukate saak möödunudsuviselt XII Priitahtlike Pritsimeest Foorumilt Aegviidus: meeskondliku võistluse II

Saku priitahtlike pritsimeeste ühingu asutamiskoosolek peeti 9. novembril 2010 vallaraamatukogus. Asutajaliikmete hulgas olid (vasakult) tollane vallavanem Kuno Rooba, abivallavanem Arvo Pärniste, majandusteenistuse juht Virko Kolks ja aktiivne eestvedaja Tanel Ots.

koht, foorumi huumoripreemia, foorumi publiku lemmik, foorumi parim näitleja (Saku
tüdrukud Ly Villo & Tiina Laube) ning parim
taidluskava. Pritsimeeste head huumorisoont
näitab ka Madis Millingule kingitud isetehtud
joatoru, kust saab lasta kaks juga korraga.
Mahoni sõnul ei jää Saku vabatahtlikud
loorberitele puhkama ega vana rasva peale
lootma. Õppeharjutusi tehakse omakeskis pidevalt, et tunda oma tehnikat
ja valla iseärasusi, näiteks
veevõtukohtasid.
Ka kodudes võiks inimesed
Mahoni sõnul õnnetustele
ennetavalt mõelda. Näiteks
võiks tema sõnul läbi mõelda
evakuatsiooniplaani ja selle,
millised asjad esimesena
kaasa võtta. Maapiirkonda-

Pritsimeeste tarkus:
Ahju küta parem
kaks korda päevas,
mitte üks kord ja
kaks ahjutäit.

Aasta tagasi külastasid Saku pritsimehi
Tammemäel kõrged päästejuhid.
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des võiks kodus seina peal olla legend, kuidas
kohale sõita. Kuigi on GPSi ajastu, tuleb ette
olukordi, kus on vaja seletada, kuidas abi
kõige kiiremini kohale tulla saaks.
Kui aga tulekahju juba puhkenud on, siis
on päästja sõnul oluline väljudes uksed ja aknad sulgeda, et tuli võimalikult vähe õhku
juurde saaks. See piirab tule levikut ja mõni
väiksem tulekahju on teinekord õhupuudusest iseenesest kustunudki.
„Tuli võib alguse saada väikestest asjadest,
millele esimese hooga ei oskagi mõelda,“ ütleb Mahon ja loetleb mõningaid: „Ahju- või
pliidisuu ees olevatest küttepuudest, puitpõrandale unustatud äsja ahjust võetud tuhka
täis plastämbrist, elektrivõrku ühendatud
täies pikkuses lahtikerimata jäetud töötavast
pikendusjuhtmest.

Ü

Priitahtlike pritsimeeste tegevuses on suur osa ennetus- ja teavitustööl. Pildil näitavad päästjad
Saku kevadlaadal, mis juhtub, kui pannil põlema läinud rasva kustutada veega. Fotod: SS
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Kui juhtmekassetist kerida välja vaid 10 meetrit ning 40 meetrit jääb pooli peale rulli, siis ajab juhtmes olev induktsioonvool juhtme kuumaks.“ Samas on tal tuua näide ehitustöölistest, kes
oma sokid ööseks elektriradiaatorile kuivama panid. „Hommikul
polnud vaja mitte ainult uusi sokke, vaid ka uut soojakut.“
VICTORIA PARMAS

14. märts 2014

sel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
KRISTI JÕELEHT
Männiku külas asuvale 3 katastriüksusele määrati uued ko4. märtsi istungi päevakorras ha-aadressid.
oli 15 punkti.
Saku valla 2014. aasta eelKurtna Kooli lasteaiarühma- arve reservfondist eraldati 3379
des, Saku Lasteaia Päikesekild eurot Saku Valla Spordikeskuse
Alates 12. märtsist on jääle minek keelatud! rühmades, Saku Lasteaia Tera- eelarvesse basseini filtriliiva ja
ke rühmades suurendati laste ar- filtrisõelte vahetamiseks.
Tuletame meelde, et kulu põletamine on
vu 2014/2015. õppeaastaks: lasSaku Vallavalitsuse majanEestis aastaringselt keelatud!
teaiarühmades 4 lapse võrra dusteenistuse juht, taristuinseViimased soojad päevad on sulatanud selle vähesegi lume ning kui- (20+4), liitrühmades 2 lapse ner, vallamajanduse insener ja
vatanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Kas on ikka mee- võrra (18+2), sõimerühmades vallaaednik määrati ametniles, et kulupõletamine on keelatud? Igal kevadel saavad päästjad (v.a lasteaia Päikesekild Ülase keks, kes esindavad vallavalithulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud kulu- ja prahipõlen- rühm) 2 lapse võrra (14+2).
sust Saku valla kaevetööde eesgutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Saku Valla Spordikeskuse kirja rakendamisel, kaevetöö
Kulu põletamine on keelatud!
müügikaupadele kehtestati lubade taotluste menetlemisel
müügihinnad.
ning kaevetöö lubade väljastaLõkke tegemine ja grillimine
3 korraldusega määrati ehiti- misel või taotlejate teavitamisel
Kontrolli alt väljunud lõkkest, kui ka grillimise tuleohutusnõuete se arhitektuursed ja ehituslikud taotluse rahuldamata jätmisest.
eiramisest võib alguse saada nii metsa-, maastikutulekahju kui ka lisatingimused.
Riigihanke „Kiisa Vabaaja
hoone tulekahju.
Väljastati ehitusload maa- Keskuse ehitamine“ eest vastuToome siinkohal ära nõuded, mida tuleb lõkke tegemisel kaabelliini ja alajaama rajami- tavaks isikuks määrati Virko
kindlasti täita:
seks vastavalt projektile „Män- Kolks ning moodustati komis·
Lõkkekoht tuleb teha mittepõlevale alusele või kuivanud taimes- niku 35/10 kV alajaama demon- jon nimetatud hankemenetluse
tikust puhastatud mittesüttivale pinnasele.
teerimine ning uue Männiku 10 korraldamiseks ja hankija nimel
·
Käepärast tuleb hoida piisav kogus kustutusvahendeid proportsi- kV jaotuspunkti paigaldamine” otsuste tegemiseks järgmises
oonis lõkke suurusega, mis tagaks vajadusel lõkke kustutamise või aadressil Männiku küla, Trapi koosseisus: Evelin Normak,
tule leviku piiramise. Sellisteks vahenditeks on näiteks tulekustuti, tee ja Männiku alajaam 2; ük- Marianne Rande, Virko Kolks.
ämber veega, kululuud vms. Tulekustutusvahendite tagamine on sikelamu laiendamiseks Roolõkke või muu küttekoldevälise tule tegija kohustus.
buka külas Okka tee 6 kinnistul. 11. märtsi istungi päevakorras
·
Lõkke juurest selle põlemise ajal lahkuda ei tohi ning valvatakse
Anti kirjalik nõusolek aia- oli 17 punkti.
kuni lõkke kustumiseni või kustutatakse lõke ja ka veendutakse maja täielikuks lammutamiseks
Kinnitati Saku Päevakeskuse
lõkke kustumises.
Saku alevikus Tariku tn 28 kin- töötajate koosseis.
Alates 01.09.2014 anti väl·
Lõkkekoht peab asuma ohutul kaugusel hoonest, põlevmaterjali nistul.
Väljastati kasutusload rida- jaspool järjekorda 6 lapsele laslahtisest hoiukohast ning millel tule tegemisega ei kaasne tuleohtu
elamu sektsioonile Männiku teaiakoht ja 3 lapsele osaajaline
metsale ja muule taimestikule ning turbapinnasele.
külas
Tooma tee 18 kinnistul, lasteaiakoht.
·
Arvestada tuleb ka tuule kiirusega. Lõket ja muud küttekoldeväSulev Pihlile väljastati müülist tuld ei tohi teha kui tuule kiirus on üle 5,4 m/s. Tuule kiiruse ja kaarepoolihoonele Tõdva külas
gipilet 14.03.–13.05.2014 Kiisa
ilmastikuolude kohta saab kiiret infot Keskkonnaagentuuri Ilma- Kiisa alajaama kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest va- alevikus Tõdva-Hageri tee ja
teenistuse kodulehelt www.emhi.ee.
bastati
9 jäätmevaldajat.
Laulu tänava vahelisel alal Saku
·
Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkeNõustuti
Ekovir
OÜ-le
jäätVallavalitsuse
poolt määratud
koht vähemalt 8 meetri kaugusel hoonest või põlevmaterjalide
meloa
väljastamisega.
müügikohal
taimedega
kauplehoiukohast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel
Nõustuti „Riigi jäätmekava” miseks.
paikneb lõkkekoht vähemalt 10 meetri kaugusel metsast.
4 korraldusega määrati ehi·
Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel paikneb lõkkekoht 2014-2020” maakondade jäätmehooldust
puudutava
eelnõutise
arhitektuursed ja ehituslivähemalt 15 meetri kaugusel hoonest või põlevmaterjali hoiukoga.
kud
lisatingimused,
1 korralduhast. Tuleohtlikul ajal nimetatud läbimõõduga tule tegemisel paikLõpetati
Tänassilma
küla
sega
projekteerimistingimused.
neb lõkkekoht vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
1 korraldusega muudeti vaTuleohtliku ning suure tuleohuga aja alguse ja lõpu määrab Pääste- Toomavälja kinnistu detailplarem väljastatud projekteerimisamet ja korralduse teeb Päästeamet avalikult teatavaks ning see jõus- neeringu menetlemine.
Juuliku külas asuva Juuliku tingimusi.
tub väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldamisele järgneval päeval.
tee
3 katastriüksuse ning JälgiJäeti algatamata keskkonnaKüttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuemäe
külas
asuvate
Põllunurga
ja
mõju
hindamine Kiisa Vabaaja
te rikkumise eest võib eraisikut karistada rahatrahviga kuni
Mõnsima II katastriüksuste liit- Keskuse püstitamiseks aadres800 eurot.
Detailsemad lõkke tegemise ja grillimise kohta nõuded leiab mise tulemusena moodustatava- sil Kiisa alevik, Kurtna tee 8.
Algatati detailplaneering, ansiseministri määrusest nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja le katastriüksusele määrati koha-aadressiks
Juuliku
küla,
Juuti
detailplaneeringu
lähteseisugrillimise kohale esitatavad nõuded”.
liku tee 3 ning sihtotstarbeks äri- kohad ja jäeti algatamata kesk50% ja tootmismaa 50%.
konnamõju strateegiline hindaSaku Priitahtlike Pritsimeestega liituda soovijad maaKanama
külas asuva Kivi- mine Metsanurme külas Laanesaavad võtta ühendust Peeter Mahoniga telefonil kangru katastriüksuse ja Metsa- lille tee 1, Laanelille tee 2, Laa5332 0580 või e-posti aadressil peeter@tulex.ee nurme külas asuva Ranna ka- nelille tee 4 ja Nurga tee 10 kintastriüksuse jagamiste tulemu- nistutel.

PÄÄSTJAD PANEVAD SÜDAMELE
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Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 20.05.2003 korraldus nr 477 „Detailplaneeringu koostamise algatamine”.
Võeti vastu detailplaneering
Roobuka külas Veskimetsa
kinnistul.
Väljastati ehitusload gaasitorustiku rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Urda tee 5 ja Urda
tee; sidekanalisatsiooni rajamiseks aadressil Jälgimäe küla,
Pärnu mnt ja Urda tee; Kiisa Vabaaja Keskuse püstitamiseks
aadressil Kiisa alevik, Kurtna
tee 8; turuplatsi rajamiseks aadressil Saku alevik, Uus-Saku tn
1a; üksikelamu püstitamiseks
aadressil Saku alevik, Pähklimäe tee 21 (varem väljastatud
ehitusluba nr 8453 tunnistati
kehtetuks).
Väljastati kasutusluba Männimaa elamurajooni elektrivarustusele aadressil Saku alevik,
Nurme tn 27, Männimaa tn 12a,
Tariku tn 1, Männimaa tänav,
Tariku tänav, Nurme tänav, Oja
tänav.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Timuti tee 2 kinnistul.
Kooskõlastati puurkaevu likvideerimine Tänassilma külas
Lätte kinnistul.
Pikendati 1 ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Orienteerumisklubi TON 01.05.2014
Männiku külas toimuva Tallinna Orienteerumisneljapäevaku
läbiviimiseks (vastutab Mait
Tõnisson).
Ruf Eesti AS-ile anti luba
Saku alevikus Saku mõisa tagusel maa-alal 15.03.2014 ajavahemikul kella 22.00–22.59
ilutulestiku korraldamiseks
(vastutab Rinald Kodasma).

Üleskutse lastele ja
noortele, kes
pildistavad loodust
Kutsume teid osalema fotovõistlusel Looduse Aasta Foto
2014. Ootame pilte nii loomadest, loodusest kui kui ka inimesest looduses. Žürii on alati
just teie loomingut imetlenud.
Tantsivaid Hunte ja väärikaid
auhindu jätkub ka teile ja parimad pildid pääsevad Loodusfoto aastaraamatusse 2014.
Info laf.looduseomnibuss.ee
Tööde esitamise tähtaeg 17.03.
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavalitsuse 11.03.2014. a korraldusega nr 204 algatati
detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Metsanurme küla
Laanelille tee 1, Laanelille tee 2, Laanelille tee 4 ja Nurga tee 10
(katastritunnused 71801:006:0443, 71801:006:0444, 71801:
006:0446, 71801:006:0437) kinnistutel. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistute ehitusõiguse muutmine (lubatud
hoonestusala ja maksimaalse ehitusealuse pindala suurendamine). Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6 325 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Jälgimäe küla Aare kinnistu detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 27.03.2014 kell 15 Saku
Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1). Detailplaneeringu ülesanne on
kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine
tankla ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on 11 500 m2.
Eskiislahenduste põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda 13.03-27.03.2014. aastal Saku valla kodulehel http://sakuvv.
kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine ning Saku Vallavalitsuses tööaegadel.

Kiisa raudteejaama juurde
rajatakse autodele parkimisplats

Saku Vallavolikogu
istung toimub
20. märtsil 2014. a
algusega kell 17
Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Kodu- ja pereteenuse
osutamise tingimused ja
kord
4. Detailplaneeringu
kehtestamine
4.1. Metsanurme külas
Rehemetsa kinnistu
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
5.1. Saku alevikus Saku-Tõdva
ja Tallinn-Saku-Laagri
kõrvalmaanteede,
Pähklimäe 1 ja Küütsu tn 4
kinnistute vahelise ala ning
lähiala detailplaneeringu
järgne krunt nr 1
5.2. Saku alevikus Saku-Tõdva
ja Tallinn-Saku-Laagri
kõrvalmaanteede,
Pähklimäe 1 ja Küütsu tn 4
kinnistute vahelise ala ning
lähiala detailplaneeringu
järgne krunt nr 2
6. Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja
töötasustamise alused

Kiisa raudteejaamas on juba pikka aega olnud probleemiks autode
parkimine. Rongiga tööle sõitjatel pole õiget kohta, kuhu auto
päevaks ootama jätta. Nii seisavadki autod riburada piki teeäärt,
üks ratas murul, teine sõiduteel, takistades niigi kitsal teel liiklust
ja kulutades niigi habrast muru.
Probleemi lahendamiseks otsustas vald rajada autodele parkimisplatsi, mis tuleb jaama hoone kõrvale kuuritagusele heinamaale. „Mis läind, see läind,“ ütleb Konrad Saem, kes on seal siiani
tühjalt seisnud maalapil paar viimast aastat omatarbeks lilli ja köögivilja kasvatanud. Tulbid ja nartsissid on äsja oma lehed mullast
välja ajanud ning maasikad, maapirnid ja kopsurohud just ärkamas, kuid midagi pole parata, sest maa, millel mees aiamaad haris,
pole tema oma. SS

20. märtsil kell 18.57 algab KEVAD!

7. Saku Vallavolikogu
28.02.2013 määruse nr 3
„Saku Vallavalitsuse
palgajuhend“ muutmine
8. Volitatud isiku määramine
9. Seisukoha andmine
riigigümnaasiumi
loomiseks Saue valda
Laagri keskusesse
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 17. märtsist
2014 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://
sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt
tel 671 2430.
Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

6

Saku Sõnumid

Lapsed tõid koolimajja
lahinggranaadi
KSENIA ISAKOVA
Põhja päästekeskuse
pressiesindaja
10. märtsil kell 15.15 said demineerijad väljakutse Saku valda
Kurtna koolimajja, kuhu õpilased olid toonud granaaditaolise
eseme. Demineerijad palusid
koolimajas viibivatel inimestel
kohe sealt lahkuda. Politsei ja
õpetajad evakueerisid hoones
viibinud õpilased, lasteaialapsed ning koolipersonali, kokku
140 inimest.
Sündmuskohale saabunud
Põhja pommigrupi demineerijad tegid kindlaks, et kooli oli
toodud käsigranaat F-1 ja üks
jahipüssi padrun. Käsigranaat
oli roostes ja ilma sütikuta, sütiku kohal oli amortiseerunud
transpordikork. Jahipüssi padrun oli seest tühi. Demineerijad
võtsid esemed koolist kaasa, et
need ohutus kohas kahjutuks
teha.
Õpetajate ja õpilaste selgituste kohaselt jõudis käsigranaat kooli õppekäigult Pakri
poolsaarele. Lapsed leidsid granaadi Pakri poolsaarel ning väidetavalt näitasid seda seal ka
ühele õpetajale. Õpetaja teadmata korjasid õpilased selle granaadi siiski üles, võtsid selle
bussi kaasa ning viisid lõpuks
kooli. Koolis nägid ja puudutasid lõhkekeha veel mitmed õpetajad ja õpilased, enne kui üks
õpetajatest helistas hädaabinumbrile.
Seekord lõppes lugu õnnelikult – lahinggranaat ei plahvatanud laste käes, bussis ega koolihoones. Lapsed ei pruugi tunda lõhkeesemeid ja täpselt saada aru, kui ohtlikud need on.
Täiskasvanutel tuleb omale lõhkeesemete ohtlikkus selgeks teha, et seda siis ka lastele rääkida.
Lõhkekehad on valmistatud
inimeste tapmiseks ja vigastamiseks, neid ei tohi mitte mingil
juhul puudutada. Eseme leidmisest andke teada numbrile
112, ainult siis saate olla kindlad, et lõhkekeha hävitatakse ja
see ei saa enam inimestele viga
teha.

KOMMENTAAR
Kurtna Kooli direktori kt
KRISTJAN SAAR:
Esmaspäeval käis tõesti kooli
kolm klassi õppekäigul Pakri
poolsaarel. Ekskursiooni käigus
leitud granaat tekitas palju huvi.
Poisid näitasid seda õpetajale ja
ekskursioonijuhile. Giidi hinnangul oli tegemist ohutu õppegranaadiga, kuid õpetajad palusid seda siiski mitte puutuda.
Olukord arenes aga oodatust
vastupidises suunas ning õpetajate teadmata jõudis granaat
kooli.
Õnneks lahenes kõik positiivselt. Kirjeldatud sündmusest
on palju õppida. Alustagem kõigepealt ennetustööga nii kodus
kui koolis. Aprillikuuks on Päästeametiga kokku lepitud ülekooliline õppepäev, sellest osa võtma ootame ka lapsevanemaid.
Kuupäev on täpsustamisel ning
sellest anname eraldi teada.

14. märts 2014

TTÜ kutsub Saku valla
lapsevanemaid osalema
projektis „Koos tööle“
HELEN TÜRKSON
KOOS TÖÖLE projektijuht

T

allinna Tehnikaülikool
ootab kuni 7aastaste laste
vanemaid, kes ei ole olnud töösuhtes (ei ole kehtivat
töölepingut) vähemalt viimased
18 kuud, osalema projektis, mis
pakub suurepärast võimalust
osaleda koolitustel, karjääri- ja
kogemusnõustamisel, tööklubides ning tööpraktikal ettevõtetes. Tegevused on osalejatele tasuta, lisaks on võimalik saada
stipendiume, sõidutoetusi ning
kasutada tasuta lastehoidu.
Projekti „Koos tööle – terviklik tugi lapsevanematele“
keskendumiskoht ei ole ainult
osalejate tööleaitamine, vaid
eesmärk on pakkuda terviklikku tuge, kuidas töö- ja pereelu

ning haridustee jätkamine võimalikult stressivabalt ühildada.
Tööleasumise barjääri suurendavad hirmud - üsna laialt on
levinud arusaam, et ema varajane tööleasumine ei mõju hästi
lapse arengule ning lapse ja ema
vahelisele kontaktile, mis kindlasti vastab tõele teatud vanuseni, kuid mida ei saa üldistada
üle 3aastaste laste osas.
Hirmudest ülesaamine tööleasumisel ja lahenduste (lastehoid, logistika, psühholoogilised aspektid lapsest eemal olles) otsimine töö- ja pereelu
ühildamisel on võtmesõnaks nii
töö leidmisel kui ka tööl püsimisel – selles osas kaasab „Koos
tööle“ projekt appi lisaks karjäärinõustamistele ja koolitustele ka vabatahtlikud mentorid,
kellel on kuni 7aastane laps ja
kes on ise viimase viie aasta
jooksul tööle naasnud. Olnud
äsja töölenaasja olukorras, saavad nad oma kogemustega palju
abiks olla, pakkudes individuaalset kogemusnõustamist, millel on nii emotsionaalne kui ka
praktiline väärtus.
Projektiga liitujatel avaneb
ka suurepärane võimalus osaleda tuntud karjäärinõustaja ning
tööõnne ja enesearengu teemade uurija Tiina Saare koolitusel
„Õnnelik tööelu – müüt või tegelikkus?“. Sellel koolitusel
keskenduvad osalejad eneseanalüüsile, uurivad tööalase
eneseleidmise võimalusi ja
kaasaegset tööfilosoofiat ning
tutvuvad põhjamaiselt karge
eneseturundamisega tööturul
ning harjutavad selleks vajalikke oskusi.
Lisaks on algamas ka arvuti-,
ettevõtluse- ja asjaajamisega
ning muude valdkondadega
seotud koolitused, kuhu on osalema oodatud nii emad kui isad.
Täpsem info projekti kohta
on Tallinna Tehnikaülikooli kodulehel www.ttu.ee/koos-toole
Projekti toetatakse Euroopa
Sotsiaalfondi meetmest 1.3.1
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“.
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Tähistati pidulikult Saku valda sündinud laste päeva

Vallavanema vastuvõtule mõisa saali oli 7. märtsil tulnud 21 tillukest Saku valla kodanikku, saatjaks emad-isad ja õed-vennad.

Õnnitledes peresid lapse sünni puhul andis vallavanem Janec
Leppik neile üle kingituse - valla logo kujutava hõberipatsi.

Hoogsate polkade-valssidega tervitas pidulisi Saku muusikakooli
rahvamuusikaansambel. Fotod: SS

aku valla väärikas traditsioon tähistada vallavanema
vastuvõtuga pidulikult laste sündi sai ilusa jätku 7. märtsil.
Saku mõisa saali oli vallavanem
Janec Leppik palunud koos vanematega kõik need tillukesed
vallakodanikud, kes ilmavalgust
näinud 2013. aasta teises pooles
ja 2014. aasta jaanuaris. Kokku
oli kutsutuid seekord 35 - 17
poissi ja 18 tüdrukut, neist üks
kaksikutepaar.
Tähtsa päeva juhatas sisse

malustest, millega saab koduvald pakkuda tuge lastega peredele nende tähtsal eluetapil. „Ei
ole paremaid, halvemaid aegu,
on vaid hetk, milles elame praegu”, võttis ta oma pöördumise
kokku Artur Alliksaare tuntud
sõnadega. Iga pisipoiss ja -tüdruk sai vallavanemalt traditsioonilise kingituse - Saku valla logo
kujulise hõbedase ripatsi. Ilus
mälestusese jääb lapsele alatiseks meenutama tema sünnipaika. Sümboolne on seegi, et valla

S

vallasekretär Karin TenissonAlev poetess Leelo Tungla sõnadega. Küllap kõnetasid luuleread pisikeste jalgade sibamisest
ja hällist kostvast nutujorust tuttavalt värskeid lapsevanemaid.
Hella noodi lisasid huvikeskuse
beebide võimlemisringi ja lasteaia Päikesekild laulutüdrukute
esinemine.
Oma tervituskõnes lapse kasvatamist elu tähtsaimaks tööks
nimetanud vallavanem Janec
Leppik rääkis teenustest ja või-

tunnusmärk kujutab linnupesakasti.
Piduliku päeva lõpetas Saku
Muusikakooli õpilaste väike
kontsert. Peresid tervitama olid
tulnud rahvamuusikaansambel
õpetajate Anneli Leima ja Laura
Linnaksi juhendamisel ning solistid Sandra Serena Sulin kandlel ja Hanna Bulgarin kitarril.
Ilus tava koguneda mõisa saali ja rõõmustada üheskoos laste
sünni üle sai Saku vallas alguse
juba 2005. aastal. SS
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Saku valla lapsed valisid oma

Ü

le-eestilise XII Nukitsa
konkursi raames valisid
oma lemmikraamatu ka
Saku valla lapsed. Konkurentsitult osutus parimaks „Lotte ja
kuukivi saladus“ ja seda nii
teksti kui piltide poolest.
6. jaanuarist kuni 20. veebruarini oli Saku valla kuni 16aastastel lastel võimalus hääletada oma lemmikautori ja -illustraatori poolt. Sedeleid täideti Sakus ja Kurtnas. Kokku oli
osalejaid 73 vanuses 5 kuni 16,
33 tüdrukut ja 40 poissi. Vanuseliselt oli hääletajaid kõige
enam 11aastaste laste seast - 19,
järgnesid 9aastased - 13, 10aastased - 10 ja 7aastased - 9. 15aastaseid oli vaid 2 ja 16aastasi
1. Muretsemiseks pole aga põhjust, sest need arvud ei peegelda
lugemishuvi, vaid ainult konkreetselt Nukitsa konkursil hääletamishuvi. Noored loevad tegelikult kooli ja huviringide
kõrvalt piisavalt ja kuna hääletada oli võimalik ka internetis
Lastekirjanduse Keskuse kodulehel, siis loodan, et kasutati seda nutikamat varianti.
Hääletussedelitest on näha,
et Kurtna kooli õpilased suhtusid konkursil hääletamisse täie
tõsidusega – just nemad täitsid
enamiku sedelitest.
Konkursil osalenud raamatute nimekirjad olid jaotatud lugejate vanuserühmade järgi kolme ossa: A – väiksemate laste
raamatud (0-7a), B – suuremate
laste raamatud (8-12a) ja C –
noorteraamatud (13-16a). Järgnevas tekstis on samad tähed lisatud raamatu pealkirja juurde,
et oleks näha, mis vanusele
mõeldud raamatuid lapsed kõige rohkem nimetasid. Kirjanike
kategoorias märkisid lapsed sedelitele 34 autorit ja raamatut.
Kunstnike kategoorias 27 illustraatorit ja raamatut.
Kokkuvõttest selgus, et näi-

SAKU LASTE
LEMMIKUD
NUKITSA
KONKURSIL
2014

Kurtna Kooli 3. klassi tüdrukute arvates on parim raamat “Detektiiv Triibik loomaaias”. Foto: SS

teks Olivia Saarelt meeldisid
lastele lausa kolm erinevat raamatut ja kahe raamatuga jõudsid Saku laste lemmikute nimekirja Piret Raud, Heli Illipe-Sootak, Reeli Reinaus, Ilmar Tomusk ja Eve Hele Sits. Illustraatorid Piret Raud, Marja-Liisa
Plats, Elina Sildre ja Epp Marguste on nimekirjas kahe erineva
raamatu kunstnikutööga. Huvitaval kombel jäävad mõnest raamatust lastele meelde vaid pildid, aga õnneks enamasti see nii
siiski ei ole, mida tõestab ka
hääletustulemuste kokkuvõte.
Nüüd jääme huviga ootama
XII Nukitsa konkursi lõplikke
tulemusi. Kas Saku laste valitud
lemmikautor ja kunstnik on ka
kogu Eesti laste lemmikud, see
selgub juba aprilli alguses. Lastevanematel ja kasvatajatel/õpetajatel soovitan selles kokkuvõttes nimetatud lasteraamatuid lähemalt uurida, sest midagi peab
neis olema, et nad lastele meel-

de jäid. Kahtlemata on konkursi
ja hääletamise kõige suurem
pluss, et suur hulk lasteraamatuid sai läbi loetud, kõik emakeeles ja Eestimaa autorite looming. Igati tubli tegu, eriti kui
silmas pidada emakeelepäeva.
Nukitsa konkursi eesmärk on
välja selgitada laste lemmikkirjanik ja -illustraator. Seekord
olid võistlustules 2012. ja 2013.
aastal ilmunud algupärase lastekirjanduse esmatrükid. Hindamisel oli 199 raamatut (172 kirjaniku- ja 163 kunstnikutööd).
Konkursi pidulik lõpetamine
toimub 5. aprillil 2014 Eesti
Rahvusraamatukogus Tallinna
Raamatumessi raames. Lõpetamisele on oodatud lisaks auhinnasaajatele hääletuses osalenud
lapsed, kes valitakse loosi teel
proportsionaalselt maakondades/linnades hääletanute arvuga.
Alates 16. märtsist on Saku
raamatukogu lasteosakonnas
(Teaduse 1) näitus Saku valla

laste lemmikautorite ja lemmikkunstnike raamatutest. Raamatuid saab lugemiseks reserveerida Saku Vallaraamatukogu
koduleheküljel lib.sakuvald.ee
ja otsida veebikataloogist saku.
webriks.ee. Rohkem infot Nukitsa konkursi kohta on Lastekirjanduse Keskuse kodulehel
www.elk.ee.

Kes siis on Saku valla
laste lemmikkirjanikud
ja -raamatukunstnikud?
Lemmikkirjanik on ülekaalukalt
ja konkurentsitult Janno Põldma
raamatuga „Lotte ja kuukivi saladus“ (A) - 12 häält. Sama raamatu kunstnik Heiki Ernits võitis kunstnike kategoorias 16
häälega. See on raamat, mis
meeldib Saku lastele nii sisu kui
piltide poolest. Ega siin midagi
väga üllatavat ei ole, sest koeratüdruk Lotte raamatud ja filmid
on kuulsad juba üle maailma.
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lemmikraamatuid
Kirjanike kategoorias jagavad teist kohta võrdse häälearvuga kaks autorit Reeli Reinaus
„Detektiiv Triibik loomaaias“
(B) ja Kairi Look „Leemuripoeg Ville teeb sääred“ (B), mõlemad said 5 häält.
Kolmanda koha said võrdselt
4 häälega kolm autorit: Markus
Saksatamm „Kass ja kinopilet“
(B), Aino Pervik „Isegi Max ei
usu enam“ (A) ja Riina Pauklin
„Suure Lohe maa“ (B).
3 häält: Gerda Kordemets
„Klass. 1. osa“ (C) ja Mika Keränen „Professor Must: salaselts
Rampsu viies juhtum“ (B)
2 häält: Jaanus Vaiksoo „Supipotikarneval“ (B), Kiiri Saar
„Ruubeni liblikad. Jordan“ (C),
Heli Illipe-Sootak „Pörkölt“ (B),
Ilmar Tomusk „Mauno saladuslik kadumine“ (B), Evelin Mikker „Epu“ (B), Elo-Maria Roots
„Vaimude jaam“ (C).
1 hääl: Janka Lee Leis „Hanna
ja Aleksi lood. 1. osa“ (A), Olivia
Saar „Täpi Triinu“ (A), Piret
Raud „Natuke napakad lood“
(A), Heljo Mänd „Tuulehunt“
(A), Kirill Teiter „Kati ja Jeti:
liiklusraamat lumeinimestele“
(B), Heiki Raudla „Väike Albert“
(B), Olivia Saar „Robi“ (A), Heli
Illipe-Sootak „Väike jope“ (A),
Kätlin Kaldmaa „Lugu Keegi Eikellegitütre isast“ (B), Eve Hele
Sits „Mooni metsauudistaja“ (B),
Siiri Laidla „Toometondu“ (B),
Piret Raud „Kolm soovi“ (A),
Eve Hele Sits „Mooni Eestimaa
raamat“ (B), Andrus Kivirähk
„Konna musi“ (A), Olivia
Saar„Hiirepoiss Krips ja rotipoiss

Kraps“ (A), Ilmar Tomusk „Kolmanda A kriminalistid“ (B), Erik
Ehasoo „Minu esimene äri“ (A),
Adeele Rass „Kasuisa“ (C), Reeli
Reinaus „Aguliurka lapsed“ (B),
Juhan Voolaid „Kullamäe lood“
(B).
Kunstnikest said teise koha
väärilise 6 häält võrdselt Anni
Mäger „Kass ja kinopilet“ (B),
autor M. Saksatamm, ja Ott Vallik „Detektiiv Triibik loomaaias“ (B), autor R. Reinaus.
Kolmas koht ja 5 häält läks
Elina Sildre raamatule „Leemuripoeg Ville teeb sääred“ (B),
autor K. Look.
4 häält: Kaspar Jancis „Supipotikarneval“ (B), autor J. Vaiksoo, Marja-Liisa Plats „Väike
Albert“ (A), autor H. Raudla.
3 häält: Marja-Liisa Plats
„Pörkölt“ (B), autor H. IllipeSootak, Kaupo Sardis „Suure
Lohe maa“ (B), autor R. Pauklin
Lembit Mikker „Epu“ (B), autor
E. Mikker.
2 häält: Kärt Koosapoeg
„Klass“ (C), autor G. Kordemets,
Kamille Saabre „Tuulehunt“ (A),
autor H. Mänd, Sven Parker
„Kati ja Jeti: liiklusraamat lumeinimestele“ (B), autor K. Teiter.
1 hääl: Silvi Väljal „Täpi Triinu“ (A), autor O. Saar, Anu Kalm
„Isegi Max ei usu enam“ (A),
autor A. Pervik, Piret Raud „Natuke napakad lood“ (A), autor P.
Raud, Ülle Meister „Robi“ (A),
autor O. Saar, Elina Sildre „Väike jope“ (A), H. Illipe-Sootak,
Marge Nelk „Lugu Keegi Eikellegitütre isast“ (B), autor K.
Kaldmaa, Epp Marguste „Mooni
metsauudistaja“ (B), autor E. H.
Sits, Piret Raud „Kolm soovi“
(A), autor P. Raud, Epp Marguste
„Mooni Eestimaa raamat“ (B),
autor E. H. Sits, Ilmar Trull „Tuvi
jalutab“ (B), autor I. Trull, Mare
Hunt „Toometondu“ (B), autor
S. Laidla, Anne Pikkov „Konna
musi“ (A), autor A. Kivirähk,
Olivia Lipartia „Soolikarohu Eva
ja Mägede Hugo“ (A), autor J.
Järva, Kirke Kangro „Südasuvi“
(B), autor L. Tungal, Andres
Kuura „Kullamäe lood“ (B),
autor J. Voolaid.
Kokkuvõtte konkursi
tulemustest Saku vallas koostas
KÜLLIKE PRINTSEVA

14. märts 2014

Sakus nähti hai uime, uneelukat ja
neljavärvilise sabaga musta kassi

Kurtna õpilaste võluv looming Saku raamatukogus. Fotod: SS

K

õik, kes veebruari lõpuja märtsi algusnädalal
Saku raamatukokku tulles seadsid sammud ka seminariruumi, said osa ühest armsast
näitusest – omatehtud keraamikat ja käsitööd näitasid Kurtna
Kooli õpilased. Imetleda võis
1.-3. klassi laste savitöid ja 6.
klassi tüdrukute dekoratiivpatju. Võluvad eksponaadid olid
valminud kooli savikojas ja käsitöötundides.
Saviringi laste hea silma ja
osava käega tehtud tööd paelusid eelkõige oma rõõmsa kuju ja
julge värvikooslusega. Põnev
pitsiline pind lasi aimata heegeldatud algupära. Mängulised
vormid (tükkidest kokku pandud taldrikud, mõni vaas kujult
kolmnurkne ja kauss paadi moodi), toredad pinnaglasuurid, mis
võtnud mõnikord ootamatu kuju. Toreda tulemuse oli andnud erinevate siniste
toonide kokkusulatamine. Vaasid,
vaagnad (üht
kalakujulist
vaimukas hai
uim kaunistamas), tassid,

salvrätihoidjad, küünlajalad –
kõik väga omanäolised. Oli lilli
mustriteks maalitud, või ka
hoopis põnevamat - kaks rohelist silma helekollasel, seest helesinisel, kolmnurksel vormil.
6. klassi tüdrukute vahvad
dekoratiivpadjad olid valminud
käsitöötundides. Ja nagu võis
lugeda juuresolevalt tutvustuselt, oli iga padi oma looja nägu.
Ilu-, kaisu-, unepadjad - igal
neist oma sõnum. Uneelukas,
jalgadeks poolkuud. Must kass,
kel nelja värvi vöödiline saba.
Sarviline põder triipude keskel.
Mõnel padjal head sõnad ja
satsid. Paelaga ühendatud minimõõtudes vaimukas kaksikpadi, tähed peale õmmeldud. Küllap omaniku nimetähed? Aplikatsioonid olid patjadele kinnitatud heegelpistetega. Näha
võis head materjalitunnetust ja
värvivalikut.
Kurtna kooli
savikoda juhendavad Ülle Saluvere ja
Maie Härmann ning käsitööd õpetab
Anna Lutter. SS

10

Saku Sõnumid

Naine on ristsõna, kus midagi ei ristu

Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna! Foto: Kairi Langund

Kõigi suurte asjade algus on naine ja seda
eriti siis, kui läheneb naistepäev. Kiisa Rahvamaja tilluke saal sai häid inimesi pilgeni
täis 7. märtsi õhtul – just naistepäeva eel, et
tähistada koos varasaabunud kevadet – kaks
ühes nagu nüüd on kombeks öelda.
Rahvamaja taidlejad olid ettevalmistanud muusikalis-laulu ja sõnalis-tantsulise
kava, läbi eluliselt olulise temaatika vastava
tähtpäeva eel. Nii andsid endast parima alati
rõõmsatujulised „Rõõmurullid“, estraadiringi vanad ja noored ning igihaljas Kiisa
kapell uues värskendatud koosseisus. Lauldi
ja luuletati, sõnastati ja tantsiti – ikka nais-

tele. Meie maja publik täheldab teraselt, tajub peenelt, järeldab taiplikult; avastab, märkab, haarab ja mõistab kõike. Meil on hea
koostöö saalis ja laval toimuva vahel. Mis
aga korraldajatele erilist rõõmu tegi, oli see,
et meie talendi austajaid oli kogunenud
palju-palju ja järjekordselt kurvaks tegi, et
seltskondlik tantsulis-muusikaline programm toimus partneri varvastel või närvidel,
sest tantsu põrandal lihtsalt ruumi ei olnud.
Tore aga, et kõik endast kõik andsid ja et
ka kaugelt nurga rahvas (Tõdva piirkonna
eakad) kohale jõudis ja meiega koos lustis.
MARIANNE ÕUN

27. märtsil kell 16
toimub Saku
Muusikakooli
kammersaalis
J. A. Šaporini
nimelise Moskva
muusikakooli

tšello- ja viiuliõpilaste kontsert.
Kontsert on tasuta,
kõik muusikasõbrad
on palavalt oodatud!

14. märts 2014
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Hoolda puid targalt
TIINA KUBBI
Vallaaednik

Puude valik väikekinnistutele
Paljud raielubade taotlemisega seotud probleemid tulenevad sellest, et aiapidaja ei ole
osanud puud istutades mõelda ette 20, 50
ega 100 aastat. Taotletakse raieluba puudele, mis kasvavad meetri kaugusel hoonest.
Tihti on selgitus “tõime kuusekese metsast,
oli teine alles pisikene ja puule kohta otsides
leidsime parima koha maja juurde...” Metsapuude (kuuse, kase) istutamine väiksele
1000 m2 suurusele kinnistule, toob kaasa
mitmeid probleeme: puud kasvavad liiga
kõrgeks ja liiga laiaks, varjutades maja või
naabri kasvuhoone, nende pinnapealsed
juured võivad lõhkuda maja vundamenti
või jalgteed. Väikekinnistule võiks valida
puu, mis ei kasva üle 15 m kõrgeks.
Kuna puu juured tungivad võrakroonist
laiemale, ei ole mõistlik rajada aiamaad või
kasvuhoonet puu alla. Saak jääb seal nigelaks ning puu kasvades tekib taimedel valguse ja toitainete puudus. Väikestele kruntidele sobivad hästi tormikindlad püramiidvormid, mille võra on kitsas, sellest tulenevalt on aias rohkem ruumi ja päikest. Mitmetel levinud liikidel on aretatud ka kompaktsemaid ja väiksemaid sorte. Näiteks kui
harilik pärn kasvab tavaliselt kuni 30 m kõrguseks, siis sort `Greenspire` kasvab vaid
12 m kõrguseks.
Puu elujõud sõltub kasvupinnasest ja valgusest. Seega - otsides krundile uut puud, tuleb kindlalt teada, milline pinnas krundil on,
kas on ka kevadist pinnavett ja millised on
valgusolud. Hea võimalus ettekujutuse ja
tegelikkuse võrdlemiseks on väljavalitud
puu võralaius maha märkida ja hoone katuseharja arvestades ette kujutada, kui kõrgeks
puu kasvab ning kas see vastab teie soovile.
Tihti istutavad inimesed puid majast
eemale, oma kinnistust väljapoole, tänavamaale, sõidutee ning ristmike lähedusse.
Selle tagajärjel väheneb aga nähtavus ristmikel ning teele kasvavad oksad lõhuvad
sõidukeid. Et seda ei juhtuks, tuleb oma
krundilt väljaistutamise soovi korral puuvalik ja istutuskoht kooskõlastada vallavalitsusega, kes seab ka puu istutajale kohustuse puud hooldada.

Puude hooldus
Kui hakata puud noorena õigete lõikusvõtetega kujundama, kasvab puu tugevaks ja
pikaealiseks ning võimalik on kokku hoida
hilisemaid kulutusi puu hooldamiseks.
Näiteks võiks puul olla üks latv. Mitmeladvalistel puudel tuleb konkureeriv latv
noorena eemaldada. Vana puu tugeva lõikuse tagajärjel saab mitmeks aastaks palju

tööd juurde, sest puu hakkab kasvatama
vesivõsusid, mida tuleb perioodiliselt
eemaldada.
Puu hooldamisel tuleb esimesena
eemaldada kuivanud, ristuvad ning võra sisemusse kasvavad oksad ja oksatüükad,
õige on seda teha oksa hargnemiskohast.
Väikese läbimõõduga ja õige lõike puhul
hakkab oksakoht ühtlaselt ümberringi kinni
kasvama ja kaitseb lõikekoha haigustekitajate eest. Suurte, 10 cm läbimõõduga lõikekohtade haavad kasvavad kinni kauem aega
ja seetõttu võivad sinna sattuda haigustekitajad. Reegel on, et lõikehaav peab olema
kolm korda väiksema läbimõõduga kui allesjäänud oks või tüvi.
Nende puude oksad, mis ulatuvad sõiduvõi kõnniteele, tuleb eemaldada umbes 4 m
kõrguselt, et lumelükkamismasinad ja prügiveoautod pääseksid kitsastel tänavatel liikuma. Oksad on mõistlik ära lõigata tüve lähedalt säilitades oksakrae või kui võimalus
on, siis püstisema oksa pealt, suunates oks
kasvama püstisemalt.
Infot puude lõikamise kohta saab raamatutest ja internetist ning oskuslikku tööd oskavad teostada arboristid ehk puukirurgid ja
aednikud.

Lõikusaeg
Puud on soovitav lõigata siis, kui väljas on
plusskraadid. Enamik aiapidajaid lõikab
puid kevadel, kui kiired aiatööd ei ole veel
alanud. Samuti on kevadel enne lehtimist
hästi nähtavad oksad, mis eemaldada tuleks. Oluline on teada puu liigilisi iseärasusi. Näiteks kaskede ja vahtrate, pähklipuude, kirsside ja ploomide lõikamine varakevadel võib osutuda puule kahjulikuks, sest
lõikehaava kaudu kaotab puu toitaineid ja
vett. Neid liike tuleb lõigata siis, kui lehed
on suureks kasvanud.
Enne lõikustööde alustamist on tähtis
kontrollida ja teritada lõikeriistad. Kindlasti
on tähtis enda turvalisus, näiteks redeli
kasutamisel peab olema eriti ettevaatlik.

Vale lõikusega tehtud vigu ei ole alati võimalik hiljem parandada ning tulemuseks
on avalikus ruumis inetult hooldatud või
murdumisohtlik puu. Fotod: SS

Levinumad vead puude lõikamisel
* Oks lõigatakse liiga kaugelt oksakraest –
tekib tüügas ja haigustekitajad pääsevad
tüüka kaudu puud kahjustama.
* Oksa eemaldamisega eemaldatakse ka oksakrae ja puule tekib raskesti paranev haav.
* Puu tüve mahavõtmine (puu tulbastamine).
* Jämeda oksa eemaldamine vale tehnikaga
– oks rebib saagimise käigus kaasa puukoort, tekib raskesti paranev haav.
* Liiga hilja otsustatakse, et soovitakse
suure kasvuga puu võra hoida väiksena.

Okste utiliseerimine
Puude oksad on soovitav kohe põletada,
väikse koguse oksi saab viia jäätmepunkti,

Oksatüügas

Kinnikasvav
lõikepind

tellida firma, kes oksad ära viib, purustada
oksapurustiga. Kui oksi on väga palju ja neid
soovitakse ladustada avalikule territooriumile, tuleb selleks vallast luba küsida. Saku
alevikus on levinud kinnistuvälised, elanike
loodud lõkkekohad, kus saab oksi põletada.
Okste ladustamine sinna lõkkeasemele ei ole
lubatud. Oksad tuleb ladustada oma kinnistule ja lõkkekohale tuua vaid põletamiseks.
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
03.03 kell 7.53 teatati, et Saue
vallas Valingu külas põleb
põllul heinapall. Keila päästjad
ja Saku vabatahtlikud päästjad
kustutasid põleva heinapalli
kella 8.19ks.

Põhja prefektuur
27.02 anti politseile teada, et
Saku alevikus varastati lukustamata välisuksega eramust telefon ning rahakott sularaha ja dokumentidega. Kahju on kokku
739 eurot.
4.03 anti politseile teada, et Kirdalu külas on traktorilt Belarus
varastatud kardaan ja pump.
Kahju on kokku 1100 eurot.
4.03 avastati, et Saustinõmme
külas on hoonest varastatud
mootoreid, saunaahi, neli torupuuri, metallrattaid ja muid asju. Kahju on kokku vähemalt
3015 eurot.

Saku Sõnumid
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Viljapuudelõikus sinu koduaias
Räpina Aianduskool otsib Sakus
“Viljapuude ja marjapõõsaste
kujundamise ning viljapuude
pookimise” koolituse tarvis koduaedu, kus koolitust korraldada. Vastutasuks saab aiaomanik
hooldatud puud ja põõsad.
Räpina Aianduskool korraldab 3. - 4. aprillini Sakus “Viljapuude ja marjapõõsaste kujundamise ning viljapuude pookimise” koolituse, mis on mõeldud Harjumaa põllumajandustootjatele ja põllumajandussaaduste esmatootjatele. Koolitus
algab kell 9 Harjumaa Taluliidus (Üksnurme tee 8, III korrus,
Saku), õppepäev kestab kella 9
– 16. Koolitus on põllumajandustootjatele ja -saaduste esmatootjatele tasuta. Koolitust toetab PRIA.
Esimesel koolituspäeva põ-

hiteema on viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine ning teisel
õppepäeval õpitakse viljapuude
pookimise põhitõdesid ja -võtteid. Koolitus annab praktilisi
oskusi ning õppegrupis osalejate arv on piiratud. Koolitusel
osalemiseks on kindlasti vajalik
eelregistreerida kooli kodulehel www.aianduskool.ee või
helistada 796 1549; 5346 1209
või kirjutada e-aadressil irmen.
nagelmaa@aianduskool.ee.
Selleks, et meie koolitus
oleks huvitav, tõhus ja praktiline, vajame ka osaleja abi –
seekord viljapuuaeda, et läbi
viia praktilist õppust. Hea sakulane, kes sa soovid osaleda koolitusel ja sul on olemas viljapuuaed ning sa oled nõus lubama
15-17 kursuslast oma aeda, siis
anna sellest teada kursusele re-

gistreerimisel. Me ei julge garanteerida, et kõik su viljapuud
saab lõigatud, kuid osaliselt
kindlasti. Õpime rohkem, kui su
aias juhtub olema eri vanuses
erinevaid viljapuid (sh luuviljalisi) ja marjapõõsaid.
Samas võime praktilist õpet
läbi viia ka mitmes aias, et saaksime lõigata erinevas vanuses ja
erinevaid viljapuid. Aja kokkuhoiu mõttes on tore, kui aias on
olemas ka redel (vanade ja kõrgete puude tarvis) ning saab kasutada pikema varrega oksakääre ja -saage. Koolituse viib läbi
kauaaegne Räpina Aianduskooli puukoolimajanduse ja puuviljakasvatuse õpetaja-metoodik
ning praktik Sirje Tooding.
EDA GROSS
Räpina Aianduskooli
täienduskoolituse metoodik

Kuulutused
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5626 3857
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Tel 5663 0024
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Abi maja kasutusloa
saamisel. Tel 52 200 23 Mikk
Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Hind alates 32 €/m3.
Transport hinna sees. Lisainfo
tel 5648 2704 (Kullamaa)
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com,
tel 501 8594
Ehitusliiv, killustik, freesasfalt
ja sõelutud muld. Vedu 8 tonni
koorem. Kaevetööd, maastiku
kujundus, kiviplatsid, haljastusteenus, aiad. Info: 5878 0000
Meelis, www.sulane.ee
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, vanaraha, postkaarte, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
17.03 10.00-15.00 Laskeharjutus
22.03 09.00-18.00 Väliharjutus
08.00-23.59 Väliharjutus
23.03 09.00-13.00 Väliharjutus
18.03 08.30-16.30 Laskeharjutus
24.03 10.00-15.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
25.03 09.00-12.00 Laskeharjutus
19.03 10.00-16.00 Laskeharjutus
08.00-17.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
26.03 10.00-16.00 Laskeharjutus
20.03 08.30-16.30 Laskeharjutus
09.00-16.30 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
27.03 09.00-16.00 Laskeharjutus
21.03 10.00-14.00 Laskeharjutus
09.00-17.00 Väliharjutus
28.03 10.00-14.00 Laskeharjutus
00.01-20.00 Väliharjutus
Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele
teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimis-töid. Harjutused
toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Lisainfo: tel
503 4102, manniku@mil.ee, Internetis harjutusvali.mil.ee
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*

Mälestame ühenduse liiget

LEIDA SINKI
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
KI-KU-TA-RO PÜ

Avaldame siirast kaastunnet
Tiina Turpile kalli

VENNA
surma puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ

Reklaami ja
kuulutusi
saab tellida
telefonil 671 2425,
meiliaadressil
ss@sakuvald.ee
või toimetuses
(Saku, Teaduse 1,
tuba 220).

Avaldame sügavat kaastunnet
Ene Hovile armsa

EMA
surma puhul.
Töökaaslased
Harju Tarbijate Ühistust
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Makita on maailmas juhtival kohal professionaalsete tööriistade tootmises ning omab
esindusi üle maailma. Makita Oy Eesti filiaali
teeninduspiirkonnaks on Baltimaad ning
samuti tarnitakse tooteid Norra ja Rootsi.

Express Post AS on alates 1997. aastast tegutsev
ajakirjandusväljaannete tellimise ja kojukandega
tegelev ettevõte.

Otsime SAKU alevikku ja SAKU valda

JALGSI lehekandjaid,
AUTOGA lehekandjaid ja
VANEMLEHEKANDJAID,
kelle ülesandeks on väljaannete
varahommikune (3.30-7.00) kanne,
vanemlehekandja tööpäev on 5 tundi.
Töötasu on 3,40 eurot tund + reklaamikande tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise kulud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7700 või täita CV aadressil
www.expresspost.ee

Makita Oy Eesti filiaal
Pakutav ametikoht:

LAOTÖÖTAJA
Tööülesanded:
• Kauba vastuvõtmine
• Kauba ladustamine, komplekteerimine
• Kauba väljastamine
• Inventuurides osalemine
Nõudmised kandidaadile:
• Arvuti kasutamise oskus
• Ausus ja täpsus tööülesannete täitmisel
• Valmisolek füüsiliseks tööks
• Hea pingetaluvus
Kasuks tuleb:
• Tõstukijuhi tunnistuse olemasolu
• Inglise keele oskus
Omalt poolt pakume:
• Huvitavat ja pingelist tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Sõbralikku ja meeldivat kollektiivi
• Väljaõpet
• Kaasaegseid töötingimusi
Kontaktisik:
Anna-Liisa Raudsep
Aadress:
Piirimäe 13, Saku vald
Koduleht:
www.makita.ee
Tööaeg:
Täistööaeg, tähtajaline
Lisainfo:
Sobivusel pakume pikemat koostöölepingut
Tööle asumise aeg: Niipea kui võimalik

CV saata:
Lõpptähtaeg:

anna-liisa.raudsep@makita.fi
25. märts 2014

Fekaalivedu
Kanalisatsioonitorustike survepesu
Sadevee kaevude puhastamine
Pumpamistööd
Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine
Töötame 7 päeva nädalas, avarii väljakutse 24 h
Kaardimakse võimalus

Tel nr 53 512 017

Pakume tööd
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

PUHASTUSTEENINDAJALE
Töö asukoht: Saku
Kontakt: Ilona Arharova
GSM: 5565 9495

müüja-klienditeenindajatele
Tõdva AjaO
kaupluses ja
Saku Konsumis.
Täpsem info
kauplustest või
personalijuhilt
tel 669 9801

Raamatupidamise aastaaruannete
koostamine (OÜ, MTÜ, SA)
Aastaaruannete finantsanalüüs
Majanduskoolituse OÜ
Tel 502 3907
aruanne@majanduskoolitus.ee

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •

ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

Pakun klassikalist

massaažiteenust
Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Telefon 518 9020
Valentina

Müüa heas korras
1-toaline mugavustega,
hubane ja valguskullane
KORTER SAKUS,
1. korrus, pakettaknad kahele
poole, turvauks. Otse
omanikult! Hind 32 000 EUR.
Tel 5897 1758
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Pea pidu kodus!
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
juubelid, pulmad,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Pruulikoja meeskond valmistab
söögid, toome nõud, katame ja
koristame laua.
Valikus külmad ja soojad
söögid ning dessert.
Oma soov edasta e-mailil
visit@pruulikoda.ee või
telefonil 5302 6858

www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

kodumasinate paigaldus
sanitaartehnilised tööd
ukseluku vahetus ja hooldus
siseviimistlustööd
mööbli montaaž ja demontaaž
akende ja uste paigaldus
kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

Puidupood Sakus

—
ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
Üksnurme teel
—
santehnilised sisetööd
müüb ehituspuitu
—
liiva, haljastusmulla, killustiku müük
—
geodeetilised mõõtmised ja
ja puitbriketti
mahamärked
- lauad, prussid
—
ekskavaatori- ja kalluriteenused
- aialipid
5850 4300
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Energiavaru OÜ, 508 0336,
Tel 501 0701, 510 9068,
info@energiavaru.ee

Ostame
metsakinnistuid ja
raieõigust.

670 6876
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Saku vallas on mäesuusatamine popp!

KUHU MINNA

SIRLI METSAMÄE
TIIT VAHENÕMM

14. kell 19
Teatriõhtu Saku Valla Majas:
Teoteatri etendus „Kõik
(s)ängis” suures saalis.

E

simese märtsi varahommikul startis Saku valla
koondis läbi rohelise kodumaa Kiviõli tuhamäe poole,
kus peeti Eesti valdade XXII talimängud mäesuusatamises.
Läbides „stalkerlikku“ aheraine
mäestikku tekkis juba kõva
kahtlus korraldajate infos lume
olemasolu kohta, kuid kohale
jõudes olid nõlvad valged ning
päike siramas tööstusmaastiku
kohal. Osalejaid oli kohale jõudnud 85, kuid pea teist samapalju
pelgas ilmselt lumepuudust.
Naiste klassis võitis teist aastat järjest esikoha Karoliina Vahenõmm, kes sõitis isegi meeste
arvestuses välja päeva kolmanda aja. N16 klassis said Triinu
Vahenõmm teise ja Katariina
Vahenõmm neljanda koha. Lisaks esindasid Saku valda Karl
Vahenõmm ja Herlent Krik.
Karl (sünd 2008) oli ka ühtlasi
võistluste noorim startija, kuid
see kord jäi veel mägi natuke tugevamaks vastaseks, aga järgmisel aastal on vast jõuvahekorrad vastupidi. Võistkondliku pa-

15. kell 11
Pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja saalis.

18. kell 10
Saku valla haridusasutuste
Heade Kogemuste Päev Saku
Gümnaasiumi aulas.

26. kell 10-17
Saku Laste Teatripäev Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 16

27. kell 16

Saku tublid mäesuusatajad (taga vasakult) Herlent Krik, Triinu
Vahenõmm, Karoliina Vahenõmm, (ees) Katariina Vahenõmm ja
Karl Vahenõmm. Foto: Sirli Metsamäe

remusjärjestuse selgitamiseks
liideti 4 parema võistleja kohapunktid sõltumata vanuseklassist ja selle tulemusel sai Saku
vald kolmanda koha 161 punktiga. Esimene oli Tartu vald (194
p) ja teine Kadrina vald (168 p).
Kokku osales mäesuusatamises
14 valda ja nende hulgas saavutada kolmas koht on väga hea tu-

lemus. Võistluste tulemustega
saab tutvuda www.joud.ee. Tubli tulemus näitab taas, et meie
vallas on sport noorte seas popp!
Mäesuusatajate hooaeg jätkub talvisel koolivaheajal Põhja-Soomes, kus peetakse Balti
Karika raames ka Eesti meistrivõistlusi. Mullust tiitlit läheb
kaitsma Karoliina Vahenõmm.

Tule aga tule tuletulemisele!
ANNELI KANA
MTÜ Metsanurme

K

es veel ei tea, see teadku!
Kes veel pole kuulnud,
see kuulaku! Laulupidu
on tulemas!
Ja et suure peo hakatuseks tuletornis leegid lõõmaks, tuleb
see tuli ju kusagilt tuua. Kaunis
traditsioon on see, et laulu- ja
tantsupeo tuli loidetakse Tartus,
esimeses peopaigas. Sealt ta siis
tavapäraselt Tallinna poole rändab, on seda teinud küll hobukaarikutega teid mööda, küll
vett pidi lotjadel, venedel ja purjekatel. 2014. aastal, Liikumise
ja spordi aastal, kulgeb tuli jalgratastel üle 1000 kilomeetri Taaralinnast pealinna. Tule teekonna nimi on sedakorda „Külast
külla ja käest kätte“. Kuna Saku
vallas laevatatavaid jõgesidmeresid pole, siis jäime tuletoo-

MÄRTS

mise rõõmust eelmisel korral
kõrvale. Nüüd on aga õnn mitmekordne - nimelt on meil au,
rõõm ja kohustus tuli valla piiril
vastu võtta, temaga külast külla
liikuda, õhtul toita-joota ja tema
auks pidutseda, teda terve öö
valvata ja alles teise päeva hommikul naabervalda teele saata.
Kui nüüd poeetilisematelt
pööretelt argisemal ja asisemal
moel öelda, siis on lugu järgmine. 2014. aasta laulu- ja tantsupeo „Aja puudutus. Puudutuse
aeg“ tule teekond läbib Saku
valda kohe päris pikalt, 2. Juuli
pärastlõunast 3. juuli hommikuni. Tuli saabub Saue vallast
meie kätte üle Pärnu maantee,
Kanama teemeistri juures, taastatud nimega Saue külas. Sealt
edasi kulgeb teekond Üksnurme
rehe küüni ja mõisa juurde, jätkab teed Sakku ning siirdub siis
oma pikemasse peatuspaika

Metsanurme külakeskuses.
Tuld saab tema teekonnal saata,
teda tee ääres tervitada, tuletoojaid kosutada, tulest saab omale
kojugi leeki laenata. Kindlasti
toimuvad mitmetes peatuspaikades laulu- ja tantsuetteasted.
Kella 20st algab Metsanurme
külaplatsil suur simman rahvalike pillilugude ja atsakate tantsusammudega. Pisut hiljem läheb
suuremaks mölluks ansambli
„Ajaratas halastamatult veereb,
ei teda peatada saa, eriti“ saatel.
Väikesest saab suur ehk laulupeo tule tõrvikust süütame vägeva lõkke. Kui pidu kell 23
vaibub, ei tähenda see aga täielikku tegevusetust. Nimelt on
siis aeg ametisse asuda tulevalvuritel, kes tunniajaliste vahetustega 2-4-liikmelistes gruppides tuld valvavad, kohalikud
kaitseliitlased nõu ja jõuga abis.
Terve öö mulksub välikatlas

J. A. Šaporini nimelise Moskva muusikakooli tšello- ja viiuliõpilaste kontsert Saku muusikakooli kammersaalis. Tasuta.

28.
Saku Gümnaasiumi lahtiste
uste päev.

30. kell 14
Kaitseliidu ühendorkestri
kontsert “Daamide valik
2014” Saku Valla Maja saalis.

NÄITUSED
Saku valla laste lemmikkirjanike ja -kunstnike raamatute
näitus Saku raamatukogus
(alates 16.03). Vt lk 8-9

XXVI LAULU- JA
XIX TANTSUPIDU
4.-6. JUULIL TALLINNAS
supp ja õuelaval mängib eelmise laulupeo video. Kõiki osalisi
premeeritakse tulevalvuri medaliga. Hommikul kell 8 söödame tuletoomise ametlikul meeskonnal, kes loodetavasti vahepeal magada on saanud, korralikult kõhu putru täis ja kell 9 läheb tulekolonn Kasemetsa, Kajamaa ja Tõdva kaudu Viljandi
maanteele, veel viimased kilomeetrid Sookaera-Metsanurga
külas ja annamegi tule Kiili vallale üle.
Vaata tuletoomisest lähemalt
www.tuletulemine.ee
Saku vallas toimuvaga hoia
end kursis www.metsanurme.eu
kaudu, loomulikult anname infot ka edaspidi Saku Sõnumites.
Öiseks tulevalvuriks saab ennast registreerida metsanurme
@gmail.com
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Saku Sõnumid

Kroonika
Saku Vallavalitsuses veebruaris 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Marleen Tarto
Mia Marii Eylandt
Hans Gustav Vahimets
Oskar Krestinov
Kenert Kraav
Victoria Jazõkov
Robin Annerviek
Rocco Tarvis

Harju pereelu veebruaris 2014
Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku
toimingute talituse andmetel
registreeriti 129 lapse sünd (poisse sündis 69,
tütarlapsi 60). Esmasündinuid oli 52, teisi lapsi 41, kolmandaid 30, neljandaid 3, viiendaid
2 ja kuuendaid 1. Sündis ka paar kaksikuid.
Surmakandeid koostati kokku 92 (mehi suri
44, naisi 48). Lahkunute keskmine vanus oli
73,5 aastat. Mehed elasid keskmiselt 70- ja
naised 77aastaseks.
Registreeriti 4 ja lahutati 4 abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati 1.

Saku
Sõnumid
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

14. märts 2014

