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Seoses lasteaiakohtade nappusega on Saku vald juba tükk aega otsinud
võimalusi, mis aitaks probleemi lahendada. Ühe võimalusena pakkus
volikogu revisjonikomisjon välja koduse lapse toetuse. Kaalukausil on
olnud ka koostöö mõne eralasteaiaga, erinevate vallahoonete kohandamine või rendipindade leidmine sõimerühmadeks, hoopis uue hoone
ehitamine või moodulite rentimine.
15. mai volikogu istungil andsid volikogu
liikmed seisukoha koostatavale sotsiaaltoetuste korra eelnõule ning jätsid häälteenamusega välja koduse lapse toetuse. Toetuse võimalikkust ja vajalikkust olid oma koosolekutel eelnevalt arutanud kõik volikogu komisjonid, kellest vaid kaks ei pooldanud seda
toetust. Volikogu istungil sai aga toetus kokku vaid 6 poolthäält, vastu oli 9 liiget ning 1
liige jäi erapooletuks.

Küsitlus: koduse lapse
toetus või erahoid
Vallavalitsus küsitles telefoni teel lasteaia
järjekorras olevate 0-3aastaste laste vanemaid, et saada teada, kui palju neist oleksid
huvitatud kodus oleva lapse toetusest või variandist, et vald sõlmib mõne erahoiuga lepingu ja maksab erahoiu kinni, vanema tasuda jääb vaid sama suur kohatasu, nagu see on
Saku valla lasteaias.
100 lasteaiakoha järjekorras olevast vanemast õnnestus küsitleda 89. 33% vastanuist
oli huvitatud toetusest, sest üks vanematest

soovis ka edaspidi lapsega kodus olla. 51%
vastanuist soovis saada lapsele kohta erahoius
või Saku valla lasteaias. Need olid vanemad,
kes juba käisid tööl või soovisid tööle minna.
Erahoiu korral soovisid nad valida lastehoiu
ise vastavalt tööle sõitmise teekonnale. Vastanud tõid välja ka selle, et erahoid on kallis
ning lapsehoidjat on Sakust raske leida.
13% vastajatest oli nõus nii koduse lapse
toetusega kui eralastehoiu variandiga.
Üks vastaja tahtis ainult kohta Saku valla
lasteaias.

Lasteaiajärjekorra pikkus
 1. mai seisuga on Saku vallas praegu 82
1,5-7aastast last, kellele pole sel aastal lasteaiakohta anda.
 1. mai seisuga jääb 2015. aastal ilma kohata 66 last.
 Kui arvestada igal aastal vabanevate lasteaiakohtade ning registrisse ja järjekorda juurde tulevate lastega, on viimastel aastatel lisandunud järjekorda igal aastal keskmiselt
55 last. Seega on vaja juurde 120 kohta.
 Valla lasteaedades on kokku 674 kohta.
SS

Kuhu panna
väikesed

lapsed?
Hooned, mida on viimastel
nädalatel tõsisemalt kaalutud
Saku vallas lasteaiakohtade
juurdesaamise võimalustena.
Aruteludest on läbi käinud
veel teisigi eraisikute pakutud
hooneid. Kõiki neid tuleks
suuremal või vähemal määral
remontida ning lasteaiaks
ümber kohandada.

Volikogu koalitsioon: prioriteediks on lasteaiakohad

E

nne kevadist arenguseminari võtsime
endale ülesande vaadata üle kõik pinnad Sakus ja väljaspool, millel oleks
võimalik korraldada mõne valla allasutuse
tööd. Teoreetiliselt käisime läbi ka nii mõnegi
tänase asutuse ümberpaigutamise võimaluse.
Kõige palavamaks probleemiks on meil teadagi lasteaia ja sõime kohtade nappus.
Kurtna kogukonna poolt leidis tõsist vastuseisu vallavalitsuse plaan kohandada Kurtna lasteaia saali asemele uus rühmaruum.
Koguti mitmeid kümneid allkirju. Sellist initsiatiivi tuleb tunnustada. Tean omast kogemusest Nabala kaevanduste vastasel rindel,
kuidas väline oht või mure ühendab ja lähendab, vahel teeb omavahel tuttavaks seni võõrana kõrvuti elanud inimesi. Jääb üle vaid
loota, et Kurtna lasteaia saali toetuseks koondunud inimeste võrgustik suudab ka edaspidi üheskoos algatusi tõsta ja korda saata midagi, millele paljud teisedki saavad poolthääle anda.
Volikogu koalitsioon on otsustanud, et
Kurtna lasteaia saal jääb alles. Kiireid ja valla
jaoks jõukohaseid võimalusi uute lasteaiakohtade loomiseks kaardistasime tegelikult
kaks korda rohkem, kui meil täna on lasteaia
järjekorras kohti. Näiteks oleme tõsiselt kaalunud Saku Tehno pakkumist, mille järgi an-

taks vallale rendile 900 m2 lasteaiaks kohandatud pinda, kuhu juba eelolevaks sügiseks
võiks avada vähemalt 4 rühma koos avara
mänguväljakuga. Sarnaselt eelmisega on
konkurentsivõimelise rendihinnaga saadaval
ka Saku vana muusikakooli hoone, mis pärast põhjalikku remonti mahutaks kaks rühma.
Kindlasti oleme otsustanud esimeses järjekorras edasi minna Saku vallale kuuluvate
pindade kasutuselevõtuga. On lootust, et
päevakeskus saab oma käsutusse Teaduse 13
asuva hoone. Päevakeskuse tänastesse ruumidesse aadressil Pargi 27 mahub 4 rühma.
Tuliuus ja uhke mänguväljak on seal maja ees
juba olemas ja kõrval laiuvast mõisapargist
paremat ja turvalisemat mängumaad on raske
leida. Lähikonnas on vallal veel üks pind, tänase Konsumi kõrval seisev teeninduspaviljon, kuhu on võimalik kaks rühma avada.
Eelduseks on mõistagi, et täna sakulastele
vajalikud rentnikud uue pinna saavad. Täpselt nende kahe hoone vahele jääb juba paar
aastat lastele kutsuvalt avatuna tegutsenud
Terake 2. Seega avame hiljemalt uue aasta
alguses 6 uut rühma, millest enamik mõeldud sõimekohtadeks ehk vanusele 1,5-3 aastat. Vanemad sakulased teavad, et Pargi 27
hoone ongi algselt ehitatud lasteaiaks.



Üksnurme tee 8
AS Saku Tehno hoone

Pargi 27
Saku valla hoone, milles asuvad
tervisekeskus ja päevakeskus

Uus-Saku 3a
Saku valla hoone, nn teeninduspaviljon
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Kui meil paari aasta pärast õnnestub
 avada
uus perearstikeskus, siis saame
juba kogu Pargi 27 hoone täies mahus laste käsutusse anda. Perearstikeskuse asemele peaks
lahedasti mahtuma veel 3 rühma. Töö käib toetuse saamise nimel, mis võimaldaks ka Päikesekillule 4 lasteaiarühma juurde ehitamist.
Lasteaiajärjekord on miski, mis kunagi otsa
ei saa. Mõne aasta eest oli sadakond last järjekorras, pärast seda, kui vald oli avanud 120
uut kohta, näitas järjekord numbrit 115. Seega
on meil täna väga raske prognoosida, kui palju
kohti tegelikult vajame. Saku vallas võib elada
kuni paar tuhat inimest ilma sissekirjutuseta,
ka nende peredes kasvavad lapsed ei ole meil
teada. Registris on lasteaiaealisi lapsi üle 900,
aga lasteaiakohti pisut enam kui kaks kolmandikku sellest. Oleme hinnanud, et täna ei ole
kohta umbes 280 lapsel. Järjekorras on hetkel
82 last. Viimasest numbrist lähtumegi, sest
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kohti saame pakkuda ikka tegelikele soovijatele. Loome 6 rühma, igas vähemalt 16 kohta,
seda on rohkem kui täna järjekorras lapsi.
Opositsioon on revisjonikomisjoni kaudu
esitanud volikogule eelnõu, mille järgi tuleks
lasteaia kohtade rajamise asemel maksta toetust kodustele lastele. Tegemist on päris hea
eelnõuga. Ka kogenud perearstide soovitusi,
et lapse liiga varases eas sõime paigutamisega pole vaja kiirustada, tuleb tõsiselt võtta.
Ainult üks valik on veel raskem, kui kahe halva vahel otsustada. See on siis, kui laual on
kaks head valikut. Paraku tuleb täna valla
nappide eelarvevahendite juures käsitleda
koduse lapse toetamise ettepanekut konkureeriva eelnõuna uute kohtade loomisele.
Mõlema jaoks korraga ei leidu vahendeid.
Kui maksta 280 lapsele 150 eurot kuus, tähendaks see kulu 462 000 eurot aastas. Kui
maksta koduse lapse eest 217 eurot kuus toe-
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tust, mis on meie vallas ühe lasteaiakoha tegelik maksumus, siis oleks valla aastane kulu
668 360 eurot. Võrdluseks võib tuua, et Pargi
27 remont 4 uue rühma avamiseks maksab
300 000 eurot ja keskusköögi laiendamine
nende ja teiste uute rühmade edaspidiseks
teenindamiseks läheb maksma 100 000. Kõik
280 last ei soovigi kunagi lasteaiakohta,
koduse lapse toetuse võtaksid aga enamik.
Meie esimene eesmärk on täna aidata tööturule tagasi lapse sündimise järel kodus olnud vanemad, kel töökoht olemas. Nemad
omakorda aitavad valla tulubaasi hoida.
Järgmiseks soovime arvestatava hulga
uute sõime- ja aiakohtade lisandumise järel
analüüsida muutusi valla elanike registris ja
vahepeal kadunud lasteaiajärjekorras. Edasistes otsustes võib ka koduse lapse toetus olla
üks tööriist, mille täna kuuri hoiule tõstame.
TANEL OTS, vallavolikogu esimees

Volikogu opositsioon: miks on mõistlik maksta koduse lapse toetust?

K

oolieelse lasteasutuse seaduse järgi
peab omavalitsus tagama lasteaiakoha kõigile 1,5-7 aastastele lastele.
Lapsevanem aga pole kohustatud kohta vastu
võtma, st vastandina koolikohustusele lasteaiakohustust meie riigis pole. Saku vallas on
olemas lasteaiakohad praktiliselt kõigile 3aastastele ja vanematele lastele. Kõigile lastele vanuses 1,5-3 aastat praegu aga kohti ei
jätku. Kuna viimase 3 aasta jooksul on sündimus nii Eestis kui Saku vallas vähenenud,
siis järgnevail aastail lasteaiakohtade vajadus
väheneb. Rahvastikuregistri järgi on 1. mai
seisuga Saku vallas lapsi vastavalt sünniaastale järgmiselt:
2014
27
2013 126
2012 146
2011 127
Perearstid ei poolda lapse
2010 173
liiga vara kollektiivi pane2009 164
mist. Esimese kahe elu2008 171
aasta jooksul kasvab laps
2007 158
tormiliselt, küpsevad tema
organid ja lõikuvad hambad, see kõik on tema
väljakujunemata immuunsüsteemile suur
koormus. Kui laps läheb sellel ajal sõime, ei
suuda tema immuunsüsteem teda kaitsta haiguste eest. Pärast haigestumist kulub organismil kuu aega vastupanuvõime taastamiseks. Kui laps liiga varakult pärast haigust
lasteaeda viia, saavadki alguse sagedased haigestumised. Lisaks on esimesed eluaastad
olulised turvatunde tekkimisel. Väikelaps vajab eelkõige oma vanemaid, turvalist ümbrust, mitte aga pikka väsitavat ja lärmakat
eemalolemist kodust. Uurimustest on selgunud, et liiga varakult kollektiivi läinud lapsed
on kodustest lastest märksa agressiivsemad.

Miks see on
hea lapsele?

Miks see on hea perele?
Paljud pered soovivad saada kaks (vahel ka
kolm) last suhteliselt järjest, et lapsed saaksid

omavahel mängida ning vanemad oleks kokkuvõttes vähem aega hõivatud väikelaste eest
hoolitsemisega. Samuti on oluline pere
sissetulek. Vanemahüvitise maksmist jätkatakse, kui perre sünnib selle saamise ajal järgmine laps. Kui ema on järgmise lapsega niikuinii kodus, siis on tal vanema lapse varakult täisajaga lasteaeda panemise motivatsioon selgelt väiksem ning pigem on tal tarvis
aeg-ajalt lapsehoidjat, et oma asjatoimetusi
ajada või lihtsalt pisut puhata.
Saku vallas tehtud küsitlus näitas, et ligi
pooled 1,5-3-aastaste laste vanematest pole
väga huvitatud lapse täisajaga lastesõime panekust. See suhe sobib ka matemaatiliselt seisukohaga, et lasteaiaküpseks saab laps umbes
2 aastaselt kuni 2 aasta ja 2 kuuselt. Seetõttu
on mõistlik luua lasteaiakohad umbes pooltele 1,5-3aastastele lastele. Ülejäänud pooltele lastele on mõistlik maksta toetust samas
määras, kui kuluks lapse ülalpidamiseks lasteaias. Nii on tagatud rahaline õiglus, samuti
saab laps olla koos emaga (isaga, vanavanemaga jne) kodus ja perele on pärast vanemahüvitise lõppemist tagatud mingigi sissetulek, nii et ema ei peaks rahapuudusel ja lapse
huve kahjustades liiga vara tööle minema.

Miks see on arukas valla
rahakasutuse mõttes?
Meil on praegu rahvastikuregistri andmetel u
200 1,5-3 aastast last, sündimuse trend on pi-

gem langev. Seega oleks vallal mõistlik pakkuda u 100 sõimekohta ja jätta 100 kohta loomata ning maksta selle asemel toetust. Kui
toetuse suurus võrduks lapse jooksva kuluga
lasteaias (praegu 217 eurot kuus), siis jooksva kulu osas vald ei võidaks ega kaotaks midagi. Kapitalikulu ühe lapse kohta oleks uue
lasteaia ehitamisel (amordiperiood 30 aastat)
ühe lapse kohta u 50 eurot kuus, ruumide ajutisel rentimisel oluliselt suurem ehk 75 ja
rohkem eurot kuus. Seega oleks 100 loomata
sõimekoha pealt valla kokkuhoid (st ärajäänud kapitalikulu) sõltuvalt investeeringu
vormist (kas ise ehitada või rentida) 60-90 000
eurot aastas.

Kokkuvõtteks:
Koduse lapse toetusmudel on kasutusel Saue
ja veel mõnes vallas. Pole ühtki sisulist argumenti, miks ei võiks koduse lapse toetust
maksta, kui paljud lapsevanemad eriti just
kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni eelistavad sellise võimaluse olemasolu. Omavalitsuse eesmärk on pakkuda oma elanikele parimaid teenuseid, mitte aga pingutada juriidiliselt korrektse, kuid sisult ja rahaliselt ebamõistliku 100%-lise linnukese kirjasaamise
nimel. Selliselt toimides on paremini tagatud
meie järelkasvu tervis ja säästlikult ringi käidud valla maksumaksja rahaga. Meie ettepanek on win-win, st kõik võidavad.
KALLE PUNGAS, keskkonnakomisjoni liige

Õlletehase pere istutas Sakku 20 õunapuud
Saku Õlletehase töötajad läksid kaasa „Teeme ära“ aktsiooniga ja istutasid 3. mail Saku jõeäärsele alale 20 õunapuud. Istutatud õunapuud on iluõunapuud, mis pole loodud mitte söögiõunu kasvatama, vaid pakuvad silmarõõmu, seda eriti kevadel, mil puud õitsevad. Puude
kasvukoht valiti välja koos valla aednikuga.
Lisaks puude ilule said õunapuud istutamiseks valitud seetõttu, et üks inimeste lemmikjooke Saku toodete seas on Somersby siider, mida toodetakse naturaalsest õunaveinist.
KRISTINA TAMBERG
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KRISTI JÕELEHT
13. mai istungi päevakorras oli
14 punkti.
Kinnitati 2014. aasta hankeplaan.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Bydgoszcz OÜle 17.05.2014 Männiku külas
toimuva Männiku Wakepargi ja
Valdeku ranna piduliku avamise läbiviimiseks (vastutab Mihkel Männik).
1 isikuga sõlmiti munitsipaalkorteri tähtajaline üürileping.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega Veho Eesti AS-ile
saasteainete välisõhku suunamiseks aadressil Tänassilma
küla, Jälgimäe tee 1.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine lao- ja tootmishoone püstitamiseks Jälgimäe
külas Ussinurga kinnistul.
Kehtestati Saku Valla Spordikeskuse suvised lahtiolekuajad
2014. aastal: spordikeskus töötab 01.06.–22.06 kella 6.3022.00; spordikeskus on suletud
23.06 ja 24.06; ujula ja spordisaalid on suletud 25.06.–31.07;
jõusaal on avatud 25.06.–31.07
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 16–20 ning reedel
kella 10–14; spordikeskus on
avatud alates 01.08 kella
6.30–22.00; ujula on avatud
01.–31.08 esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kella 6.30–8.00 ja
17–22; laupäeval ja pühapäeval
kella 10–22.
Anti nõusolek 23 maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks.
Anti nõusolek Metsanurme
külas asuvate Jugapuu tee 10 ja
AÜ Kiisa katastriüksuste piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload lao- ja
tootmishoone püstitamiseks Jälgimäe külas Ussinurga kinnistul, üksikelamute püstitamiseks
Kasemetsa külas Metsa-Aru
kinnistul ja Saku alevikus Männi tee 8a kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil Kasemetsa küla, Metsa-Aru, Jussi,
Lõuna-Nurme ja Sassi; üksik-
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elamu, garaaži ja sauna püstitamiseks Üksnurme külas Talve
tee 49A kinnistul, veetorustiku
rajamiseks aadressil Saku alevik, Tiigi tn 19, Tiigi tänav ja
Uusmäe tänav; kanalisatsioonitorustiku rajamiseks aadressil
Saku alevik, Tiigi tn 19, Teetammi, Tiigi tänav ja Uusmäe tänav;
sademevee kanalisatsiooni rajamiseks aadressil Saku alevik,
Tiigi tänav ja Uusmäe tänav; tänavavalgustuse rajamiseks aadressil Saku alevik, Uusmäe tn 2,
Teetammi, Tiigi tänav ja Uusmäe tänav; sidekanalisatsiooni
rajamiseks aadressil Saku alevik, Tiigi tn 19, Tiigi tänav ja
Uusmäe tänav; kaugküttetorustiku rajamiseks aadressil Saku
alevik, Tiigi tn 19, Tiigi tänav ja
Uusmäe tänav.
Anti kirjalikud nõusolekud
abihoonete püstitamiseks Juuliku külas Murumäe tee 70 kinnistul ja Kasemetsa külas Tulika
tee 30 kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Kasemetsa külas
Hiiemäe tee 3 kinnistul, Kiisa
alevikus Kadaka tn 11 kinnistul
ja Saku alevikus Piibelehe tn 11
kinnistul.
Saku valla 2014. aasta eelarve
reservfondist eraldati 295 eurot
vallavalitsuse eelarvesse advokaadibüroo arve tasumiseks.
20. mai istungi päevakorras oli
15 punkti.
Müügipiletid väljastati Peebu OÜ-le 01.06.-30.08.2014 Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks, Võidomaa OÜ-le 21.05.-20.08.2014
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
aiasaadustega kauplemiseks.
Kehtestati koduteenuse loetelu ja hinnad ning kodu- ja pereteenuse dokumendivormid.
Kehtestati detailplaneering
Saku alevikus Nurme tn 61 ja
Nurme tn 67 kinnistutel.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine vasikalauda
lammutamiseks aadressil Tõdva
küla, Tootmise; kauplus-laohoone laiendamiseks aadressil Tänassilma küla, Tänassilma tee 15.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kanama külas Kivikangru kinnistul.
5 korraldusega määrati projekteerimistingimused, 1 korraldusega muudeti varem väljastatud projekteerimistingimusi. 
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Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 20.05.2014. a korraldusega nr 438 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Nurme tn 61 ja Nurme tn 67 kinnistute detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistute kolmeks
krundiks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule, üksikelamu ja kaksikelamu ehitamiseks. Kinnistud asuvad Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega alal, kus maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Vt sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Alates 4.06.2014. a kuni 4.07.2014. a on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku Teaduse tn 11 kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jaotamine kaheks krundiks ja määrata ehitusõigus neljakorruselise korterelamu ning kuni kahekorruselise ärihoone ehitamiseks (kinnistul asub olemasolev näitusepaviljon, mis
rekonstrueeritakse). Ärihoone maksimaalne kõrgus maapinnast on
7,7 m. Neljakorruselise korterelamu maksimaalne korterite arv on 24
ning kõrgus kuni 17 m.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusega alal, mille maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga
muudetakse Teaduse tn 11 kinnistu maakasutuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast osaliselt korterelamumaaks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6 300 m2.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel sakuvald.ee/et/
eeskirjad-ja-korrad3

Saku Vallavalitsus kuulutas välja
avaliku konkursi

VALLAMAJANDUSE INSENERI
ametikohale
Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla
kodulehelt www.sakuvald.ee.
CV palume saata 29. maiks 2014 Saku Vallavalitsusele
Teaduse 1, Saku alevik 75501 või e-postiga saku@sakuvald.ee
Lisainfo telefonidelt 671 2410 või 504 4051.

Saku Vallavalitsus kuulutas välja
avaliku konkursi

VALLAAEDNIKU ametikohale
Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla
kodulehelt www.sakuvald.ee.
CV palume saata 30. maiks 2014 Saku Vallavalitsusele
Teaduse 1, Saku alevik 75501 või e-postiga saku@sakuvald.ee
Lisainfo telefonidelt 671 2410 või 504 4051.

Aitäh
Traditsiooniline Saku kevadlaat sai nädalavahetusel peetud, seekord Saku Lions klubi juhtimisel. Aastaid vallavalitsuse korraldatud
ürituses on Saku lõvid ikka oma tegemistega kaasa löönud, kuid
eelmisel aastal andis vallavalitsus lõvidele üle peakorraldaja rolli.
Laupäeval püstitatud kauplemisrekordid tõestasid ilmekalt, et
üritus läks suurepäraselt korda. Kuulda oli kiidusõnu nii ostjate kui
müüjate suust. Ka vallavalitsus tänab lõvisid tehtud töö ja laadavaimu virgena hoidmise eest!
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 Väljastati ehitusload üksikelamu ja garaaži püstitamiseks
Tammemäe külas Jaagusilla
kinnistul, garaaž-kuuri püstitamiseks Üksnurme külas Lume
tee 2 kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Tänassilma külas
Metsavaimu tee 8 kinnistul,
maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Metsanurme
küla, Annekese tee 9 ja Annekese tee; maakaabelliini ja alajaama rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Konna tee; kauplusja laohoone laiendamiseks Tänassilma külas Tänassilma tee
15 kinnistul, vasikalauda lammutamiseks Tõdva külas Tootmise kinnistul, majandushoone
osaliseks lammutamiseks Kiisa
alevikus Nurga tn 4 kinnistul.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 06.12.2011 korraldus nr 1084 ja selle alusel väljastatud ehitusluba nr 18829 elektri
õhuliinide rajamiseks ja kirjalik
nõusolek nr 18849 tuletõrjevee
puurkaevu hoone püstitamiseks
Kirdalu külas Tagamaa kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Metsanurme
külas Jugapuu tee 9 kinnistul.
Väljastati osaline kasutusluba tootmishoone-kontori laienduse I korrusele Jälgimäe külas
Ojanurme kinnistul.
Väljastati kasutusload Kiisa
avariireservelektrijaama ehitistele (generaatori hoone 2, juhtimiskeskuse hoone 2, 330 kV
võrgulülitusseadmed, teed ja
platsid, gaasijaotustorustik) Kirdalu külas Tagamaa kinnistul.
Tagadi külas Induse katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Politsei- ja Piirivalveametile 24.05.2014 Kiisa
alevikus Laulu tn 17 asuval Kiisa
staadionil toimuva Saku valla
ohutuspäeva läbiviimiseks (vastutab Andre Raud), MTÜ-le
Orienteerumisklubi Orion 15.07.
2014 Männiku külas Tallinna
Terviseteisipäevaku läbiviimiseks (vastutab Viiu Rebane).
Moodustati alaline hankekomisjon hangete maksumusega
6000 eurot kuni riigihanke piirmäärani läbiviimiseks järgmises
koosseisus: majandusteenistuse
juht, taristuinsener, referent.
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Uus abivallavanem Andi Einaste
12. maist töötab Saku Vallavalitsuse abivallavanemana
Andi Einaste, kelle kureerida on haridus-, sotsiaal-,
kultuuri-, noorsootöö- ning
spordivaldkond. Intervjuu
tegemise ajaks oli abivallavanem tööl olnud täpselt
ühe päeva.
Kuidas tekkis mõte kandideerida Saku abivallavanemaks?
Olen varem sarnasel ametikohal
olnud ning teadsin, mida see töö
endast kujutab. Ka abivallavanema juhitav valdkond on mulle
Esimese kümne päeva jooksul oli abivallavanem Andi Einaste läbi
tuttav – olen töötanud hariduse,
käinud kõik valla sotsiaal-, haridus- ja kultuuriasutused. Pildil gümkultuuri, spordi ja sotsiaalvald- naasiumi puutööklassis. Foto: SS
konnas alates kehalise kasvatumalusele gümnaasiumihariduse
se õpetajast ja koolidirektorist
omandamiseks kodu lähistel.
KES TA ON?
kuni abilinnapea ja maakonna
Saku eeliseks on hea asukoht
haridusosakonna juhatajani.
transpordi mõttes, usun et suuViimased kaks aastat olen olnud  Andi Einaste on 50aastane, ta
daksime gümnaasiumihariduettevõtja, viinud läbi koolitusi on sündinud Kallastel ja õppisest huvituma panna ka osa
ning lepingupartnerina aidanud nud Juhan Liivi nim Alatskivi
Raplamaast. Samas tuleb väga
Eesti Laulu- ja Tantsupeo Siht- keskkoolis. Kõrghariduse oman- täpselt läbi kaaluda kõik plussid
asutusel eelseisvat pidu korral- das Tartu ülikoolis, kus lõpetas
ja miinused, mõtlen nii riigidada, olen tantsupeo korraldus- kehakultuuri teaduskonnas
gümnaasiumi asukoha kui tinjuht (see on ka põhjus, miks töö- suusaspordi eriala.
gimuste osas. Ilmselt on paraltan abivallavanemana kuni juuli  Ta on töötanud kuus aastat
leelne teema kohe ka õpilaskokeskpaigani poole koormuse- kehalise kasvatuse õpetajana,
du küsimus.
ga). Abivallavanema ametikoht olnud 10 aastat Rakke gümnaaMis on sinu kui korraldusjuhi
tundus huvitava võimalusena, siumi direktor, töötanud kolm
ülesanne tuleval tantsupeol?
kus ma saan oma oskusi ja koge- aastat Jõgeva linnavalitsuses
Seekordsel peol vastutan tantmusi rakendada. Kuna meie pe- abilinnapeana ning kaks maasupeo tehnilise poole eest. See
rel on Sakus juba kümme aastat valitsuses haridus- ja sotsiaalon kogu taristu, mida on vaja, et
korter, siis oli ka elamiskoha osakonna juhatajana. On olnud
Rakke vallavalitsuse ning
tantsupidu toimuda saaks: toitmure lahendatud.
Jõgeva linnavalitsuse ja -volilustus, majutus, tualetid ja prükogu
liige.
Siiani elasite rohkem Jõgevagimajandus, turva- ja valvetee Friedrich Naumanni Fondi
maal, miks valisite oma
nistus, liikluskorraldus, märgisteiseks elupaigaks just Saku? moderaatorina viis aastatel
tega Kalevi staadion ja veel palSakku ostsime korteri siis, kui 2002–2006 läbi üle 40 koolituse
ju muud. Eelproovides on tantmu abikaasa asus tööle Tallinna. omavalitsuste ametnikele ja
sijatele tagatud märgistatud harSaku võlus oma meeldiva elu- volikogu liikmetele üle Eesti.
jutusväljakud (neid on 9), on
keskkonnaga – siin on palju ro- Kolmel aastal on kutsutud
olemas helitehnika, lava muusieksperdina koolitustele Ukraihelust, linnulaulu ja turvaline nas. Olnud eraettevõtja, viinud
kutele, Kalevi tantsuareeni kaskeskkond. Esimestel aastatel läbi tantsujuhi eetika koolitusi
tetakse öösel jne, jne. Kõik laolin Sakus pigem külaline, kuid ja olnud erinevate ürituste
hendused peavad toimima nii
seoses laulu- ja tantsupeo ette- moderaatoriks.
päikeses kui vihmas.
valmistustega olen viimase aas-  On juhtinud 13 aastat Jõgeva
Oled olnud ka tantsupidude
ta jooksul elanud peamiselt just KEK-i segarühma Kaaratsim ja 6
lavastusmeeskonna liige. Kas
Sakus. Mulle meeldib siin.
aastat Jõgeva kooliõpilaste
oled rohkem loominguline
noorterühma. On osalenud
või pigem reaalala inimene,
Sakus on praegu väga
tantsupidude lavastusmeeskellele sobivad loogilised
aktuaalne riigigümnaasiumi
kondades, olnud üld- ja
lahendused ja reeglid?
teema, sest Harjumaale tuleb
korraldusjuht.
Olen ka ise sellele mõelnud ja ei
neid tunduvalt vähem kui siin  On saavutanud 1986. aastal
oskagi täpselt öelda. Tantsupeo
on praegu gümnaasiume. Kas koos abikaasaga esikoha vabalavastamises on rohkem mateSaku peaks võitlema siia riigi- riiklikul Tuljaku võistutantsimaatikat ja realismi, kui sealt
gümnaasiumi rajamise eest?
misel soolopaaridele.
välja paistab.
Kindlasti. See on tagatiseks või-
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 Üks asi on looming ja hoopis
teine tantsupeol tantsu lavastamine suurele väljakule. Viimase
puhul tuleb väga täpselt läbi arvutada, mitme sammuga kui
kaugele jõuab ja mitu takti see
muusikas aega võtab. Mulle
meeldivad tantsumustrites selged ja puhtad jooned.
Mis on sinu tugevad küljed?
Suhtlemine ja pedagoogika on
need, mis mulle on looduse
poolt antud. Mulle meeldib
meeskonnatöö. Ka koolidirektorina oli minu sõnum õpetajatele ja õpilastele, et kui on muresid, tuleb need läbi arutada.
Keelamise ja eitusega probleeme ei lahenda.
Oled viinud läbi tantsujuhi
eetika koolitusi. Mida tantsujuhi eetika endast kujutab?
See on tunnetuslik kirja panemata reeglite kogum. Olen tantsinud koolipõlvest saadik ja
puutunud kokku väga paljude
tantsuõpetajatega. Rahvatantsu
põhitõdede osas on mulle eeskujuks olnud kõige rohkem
Henn Tiivel, Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli juht. Olen olnud koos abikaasaga 13 aastat
Jõgeva segarühma „Kaaratsim“
juht ning aastaid nii tantsupeo
ettetantsimise kui võistutantsimiste žüriides. Selle töö käigus
on mulle jäänud silma asju, millest peab rääkima. Tantsujuhi
eetika on väga lai teemade ring,
alustades rahvariietest ning lõpetades lillede ja repertuaarivalikuga. Kas keegi lavale tulles
veel kohendab end? Mida teha
siis, kui sõlg tantsu ajal maha
kukub? Eesti rahvariides mees
ei vajuta oma ümarapõhjalist
kaabut eest kolmnurkseks nagu
kauboid või kingitud lilli ei jäe-

Saku Sõnumid
ta maha. Teatud asjad on lubatud siis, kui on jalas teksad, rahvariideid kandes kehtivad teised
reeglid ja tavad.
Nii nagu rahvatantsuga oled
olnud kogu elu seotud ka
spordiga. Mis sporti sa
praegu teed?
Spordis olen praegu veidi tagasi
tõmmanud. Nooremana sobisid
mulle hästi keskmaajooksud –
400, 800 ja 1500 meetrit, suusatamine ja kergejõustik. Viimati
võistlesin ja olin vabariigis medalikohtadel veel veteranidegi
vanuseklassis. Üle kümne aasta
olen mänginud võrkpalli. Viimastel aastatel on mängimine
asendunud vile puhumisega
kohtuniku rollis. Praegu mängin
hea meelega petanki.
Mis petanki juures võlub?
See on ala, mis tundub igav senikaua, kuni sa ei ole seda mänginud. Petank võib olla väga hasartne ning selles on vaja head
käetunnetust nagu võrkpalliski.
Pärast seda kui ise tantsimise
lõpetasid, sai sinu hobist
tantsimisest hoopis sinu töö.
Mis aitab sul aga end töömõtetest välja lülitada?
Olen Peipsi äärest pärit ja sain
kolmandas klassis külge kalalkäimise pisiku. Olla päevake
karges talvises Peipsi õhus omaette, vaadata päikesetõusu ja
lasta mõtetel liikuda omil radadel, see on üks minu patareide
laadimise viise.
Kui kuulsid varem kohanime
Saku, mis sul sellega seostus?
Varasemalt seondus Saku nimi
peamiselt Saku õllega. Nüüd
võlub Saku oma meeldiva elukeskkonnaga.

Tänavused teetööd
Saku vallas on sel suvel kavas kolm suuremat teeremondi- ja ehitusobjekti – Nurme tänav, Kasemetsa tee ja Kasemetsa kergliiklustee.
 Nurme tänav rekonstrueeritakse Kirsi tänavast Paju tänavani.
Tänav saab selles lõigus uue kandekonstruktsioon ja asfaltkatte.
 Kasemetsa tee Kiisa-poolses osas freesitakse vana künklikuks
muutunud asfaltkate ning tee silutakse greideriga kuni kahe kilomeetri pikkusel lõigul. Järgmisel aastal on kavas tee pinnata.
 Välisrahastuse toel rajatakse Kasemetsa kergliiklustee. Tee ehitust
alustatakse Kasemetsa tee algusest ning I etapis rajatakse kergliiklustee kuni Kuresoo ringteeni. Kas valmib ka II etapp, sõltub hanke
maksumustest. Kasemetsa kergliiklustee täispikkus on 2,6 km.
Teede ehitaja leidmiseks on välja kuulutatud hange ning töid
alustatakse pärast jaanipäeva, mil koolibussid enam ei sõida. Teed
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Saku Vallavolikogu 15. mai istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis tunti huvi,
millal algab Nurme tänava remont. Vallavanem Janec Leppiku sõnul alustatakse töödega
juulis, kui koolibuss seda teed
mööda enam ei sõida.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Tänassilma külas
Valdmäe tn 5 kinnistu krunt nr 2.
 Võeti vastu detailplaneering,
mis muudab Teaduse tn 11 (näitusepaviljoni kinnistu) maakasutuse juhtotstarvet. Kui siiani
sai ehitada sellele kinnistule
vaid kaubandus-, teenindus- ja
büroohoone, siis uus planeering
lubab ehitada kinnistule ka
neljakorruselise korterelamu.
 Koormati 7 aastaks Saku vallale kuuluv Kiisal asuv Laulu tn
17 kinnistu isikliku kasutusõigusega MTÜ Kodukoht Kiisa
kasuks. Koormamine on vajalik,
et Kodukoht Kiisal tekiks maatükiga omandisuhe ja ta saaks
taotleda toetust maatükil olevate
mänguväljakute korrastamiseks.
 Suunati Saku valla 1. lisaeelarve teisele lugemisele. Eelarves
tekitas enim arutelu Kurtna kooli lasteaia saali asemele ühe lasteaiarühma loomine. Kuna saali
kaotamisele olid vastu Kurtna
lasteaia vanemad ning see üks
rühm poleks lahendanud valla
lasteaiakohtade nappuse probleemi, otsustati saali rühmaks
ümberehitamisest loobuda.
 Lubati vallavalitsusel kuulutada välja riigihange administraatori-, puhastus- ja garderoobiteenuse tellimiseks. Hankeleping
sõlmitakse neljaks aastaks maksumusega kuni 600 000 eurot.
 Tuvastati Lokuti külas asuvate
kergplokkidest kahe boksiga

ga-raaži, puitmaterjalist kuuri ja
maa-aluse betoonplokkidest tuletõrje veemahuti peremehetus.
 Tunnistati kehtetuks volikogu
16.08.2012 tehtud otsus, mis
andis Ülase parkmetsa korteriühistule Ülase 12 pikaajalisse
kasutusse, kuna korteriühistu
loobus mõttest kujundada parkmets pinkide, puhkenurga ja
spordirajatistega puhkealaks.
 Volitati vallavalitsust pidama
läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks ja pidamiseks Saku alevikus. Volikogu
esimehe Tanel Otsa sõnul nähakse riigigümnaasiumi hoonena Saku Valla Maja. Opositsiooni esindaja Lemmi Oro sõnul
pooldab ta igati riigigümnaasiumi tulemist Sakku, kuid ei ole
nõus sellega, et gümnaasium tuleks Saku Valla Majja, kuna see
eeldaks suuri kulutusi vallavalitsuse mujale kolimiseks. Kui sellesse hoonesse ei tule riigigümnaasium, peaks vald Tanel Otsa
sõnul leidma ise raha selle hoone
renoveerimiseks.
 Delegeeriti vallavalitsusele
„Hajaasustuse programmiga“
seotud kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.
 Kinnitati vallavalitsuse liikmeks Saku uus abivallavanem
Andi Einaste.
 Kujundati seisukoht kolme ja
enamalapselise pere koolitoetuse ning uue toetuseliigi – koduse
lapse toetuse – maksmise kohta.
Otsustati:
1. koduse lapse toetust maksma
ei hakata, vaid raha suunatakse
uute lasteaiakohtade loomisele;
2. 3- ja enamalapselised pered
saavad ka edaspidi koolitoetust.

saavad valmis suve lõpuks. Täpsem info liikluspiirangute kohta ilmub enne ehituse algust. Juhul, kui hangete tulemusel selgub, et raha jääb üle, otsustatakse ka neljanda objekti töösse võtmine.
Lisaks suurtele tee ehitustele alustatakse valla kruusakattega
teedel tolmutõrjetöödega. Tolmutõrjetööde tegemisel kasutatakse
kaltsiumkloriidi, mis peaks vastu pidama terve hooaja, kui just ei
tule pikaajalisi vihmasadusid. Tolmutõrje töid tehakse eri piirkondades kokku 9 kilomeetril.
Talve ja vihmadega auklikuks muutunud kruusateede sõidetavust parendatakse greideriga silumise teel. Kuna talv oli lumevaene, tuli greiderdamisega varakult alustada ja nii on tänaseks kõik
teed juba kaks ja mõned rohkem kordigi höövliga üle käidud.
Töid tehakse vastavalt vajadusele (sõltub ilmast ja liikluskoormusest konkreetsel teel) suvi läbi. Mõnda teed on vaja hööveldada
vaid kord hooaja jooksul, teist aga iga kuu. Saku Vallavalitsus
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Abiturientidele kõlas koolilõpukell

Esmaspäeval helises Saku gümnaasiumi 32 abituriendile koolilõpukell. Pärast aktust tuldi koos klassijuhataja Anna Kikkasega välja, et suvises kuumuses istuda kooliõuele oma puu. 2014. aasta lõpetajad
panid sirguma väikese elupuu ‘Smaragd’. Abiturientidel on seljataga eesti keele ja inglise keele riigieksamid. Lehe ilmumise päeval 23. mail sooritatakse matemaatika riigieksamit. Teha jäävad veel lõpueksamid
ning kaitsta uurimus- ja praktilised tööd. Saku gümnaasiumi 36. lennu lõpuaktus on 20. juunil. Foto: SS

Kohustuslik oodatud õuevahetund
VICTORIA PARMAS
Aasta tagasi otsustasid Kurtna
kooli õpetajad, et viimasel veerandil on üks pikk vahetund
nende koolis õuevahetund, mille kõik õpilased veedavad õues.
Koolijuhi Kristjan Saare sõnul esimese hooga see idee kõigile lastele meeltmööda ei olnud. Kool aga leidis, et otsus on
tehtud laste heaolu ja tervise huvides ning õuevahetund jääb
jõusse – seda peetakse aasta esimesel ja viimasel veerandil. Sel
kevadel arendas kool mõtet edasi, otsustades muuta vahetunni
mitmekesisemaks. Kool ostis
lastele vanu häid õuemänge, mis
tänapäeval ehk enam nii iseenesest teada ei olegi, ning tutvustas neid lastele. Nüüd on koolipäeva keskel 15 minutiks õue
pääsenud lastel kasutada hüppenöörid, kummikeks, lendavad
taldrikud. Õpilased saavad
mängida jalg- ja korvpalli. Koolijuhi sõnul on kavas osta veel
ka kriidid. Lastega on õues alati

Kui eelmisel aastal tuli õpilasi õue ajada, siis nüüd lennutavad õhinal taldrikuid ja hüppavad keksu nii suured kui väikesed. Foto: SS

ka mõni õpetaja.
„Sel kevadel on seis selline,
et algklassiõpilased jooksevad
õue võidu, et kes esimesena välja saab, ning ka kõige suuremad
mossitajad põhikooli lõpuklassidest viskavad lendavaid taldrikuid ning sekkuvad aeg-ajalt
tüdrukute keksumängu,“ nentis

Koolituspäev tulekul
Saku valla diabeetikute seltsingu koolituspäev on esmaspäeval,
26. mail kell 11 Saku päevakeskuses. AINO KIIVER

Kristjan Saar. „Me ise usume, et
üks mõnus ja sõbralik maakool
peakski olema selline, mis suudab tekitada hubase ja koduse
õhkkonna. Kõik vahendid on
meil ju selleks olemas.“
Paljudes Euroopa koolides,
eriti Soomes, peavad õpilased
kõik vahetunnid veetma õues
ning seda ka talvel. Kristjan
Saare kinnitusel käivad algklassiõpilased ka neil talvel õues.
„Ja miks ka mitte, meie neid ei
keela.“
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Oussama HilaliChergui –
Maroko juurtega
vabatahtlik Sakus
5. mail saabus Saku Valla Noortekeskusesse Oussama HilaliChergui, uus vabatahtlik Prantsusmaalt (pildil). Oussama on
23aastane Prantsuse noormees,
kelle juured ulatuvad Marokosse. Komöödia- ja animatsioonihuviline vabatahtlik aitab kohalikku noorsootööd korraldada
jaanuari keskpaigani. Vabatahtlikku toetab
Euroopa
Va b a tahtliku Teenistuse
programm.
Millega sa
enne Eestisse vabatahtlikuks
tulekut Prantsusmaal
tegelesid?
Tegelesin enne hoopis tehnilise
erialaga, mida olin koolis õppinud. Hiljuti aga otsustasin, et järgin oma südant ja pühendun
hoopis noorsootööle, kuna see
on mu suur huvi olnud. Nii läbisin ma Prantsusmaal sealse noorsootöötaja koolituse, kuid seejärel oli mul vähese praktilise kogemuse tõttu raske sellel erialal
tööd leida.
Ja sealt tuligi mõte
vabatahtlikuks hakata?
Jah. Ma sattusin ühele üritusele,
kus tutvustati Euroopa Liidu
erinevaid võimalusi noortele
ning mulle jäi kohe kõrvu ja tekkis suur huvi Euroopa Vabatahtliku Teenistuse osas.
Aga mille pärast just Eesti?
Miks mitte näiteks Saksamaa
või Hispaania?
Esimesena kandideerisin ma vabatahtlikuks hoopis Poola, sealt
aga ei tulnud mulle vastust. Seejärel otsustasin, et kandideerin
mitmesse kohta ja kõige kiiremini tuli vastus Eestist. Kuna
ma tahtsin juba kannatamatult
minna, siis otsustasingi Eesti
kasuks. Kusjuures Eesti pole ju
Poolast ka nii kaugel!
Millised on sinu ootused
sellele aastale? Millisena näed
ennast aasta pärast vabatahtliku teenistuse lõppedes? 
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Infoks:
Euroopa Vabatahtlik Teenistus
on võimalus noortele, kes soovivad 2-12 kuud teha välisriigis
vabatahtlikku tööd ning sealjuures tutvuda selle riigi, keele,
inimeste ja kultuuriga. Euroopa
vabatahtliku teenistuse eesmärk
on arendada solidaarsust, edendada sallivust ja kodanikuaktiivsust ning tugevdada üksteisemõistmist. Programmis saavad osaleda noored vanuses 1830 eluaastat. Saku noortekeskus
on saanud Euroopa Noored Eesti büroolt akrediteeringu, et võib
olla vabatahtlikke
vastuvõtvaks ja
saatvaks organisatsiooniks.
ITA
PUUSEPP
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Päikesekillu heategevusõhtul
valitses tegutsemisrõõm
Lasteaia Päikesekild
direktor Tiiu Rõuk:
Heategevuspäev oli suurepärane! Hinge täidab tänutunne ja uhkus laste, tegusate lastevanemate, aktiivsete hoolekogu liikmete, lasteaia personali, ringijuhtide, meeskonnatöö
ja omavaheliste suhete,
toimivate kokkulepete üle.
Ühiselt tehes ei ole 1 ja 1
kokku mitte 2, vaid 11.
 Õuemurul esinesid lapsed, kes
võtavad osa huvitegevusest.
 Proovida sai päris päästekiivreid.
 Heategevuskohvikus jätkus õhtu
läbi maiasmokkade sagimist.

8. mail kogunesid lasteaia Päikesekild lapsed ja lapsevanemad juba kolmandale heategevusüritusele „Saame kokku“.
Üritus sai alguse kuus aastat tagasi, et anda vanematele võimalus veeta veidi vaba aega mõnusas seltskonnas oma lasteaias
ning ühtlasi koguda ka raha lasteaias tarvilike projektide jaoks.
Tavaliselt kipub kiires elutempos olema ikka nii, et laste
hommikune viimine ja õhtune
toomine toimub ruttu ja jooksujalu. Aega lihtsalt kasvatajate
või teiste vanematega vestlemiseks võtavad vähesed. Heategevusüritus andis vanematele võimaluse istuda tuttavate-sõpradega heategevuskohvikus, vaadata lasteaia huviringide esinemist, proovida kätt loteriis, osta
käsitööletist mõni meene. Lapsed said näidata oma vanematele aasta jooksul ringides õpitut,
läbida batuudil takistusriba,
proovida täpsusviset, lasta endale kaunis näomaaling teha ja
lõpuks proovida ka tuletõrjeauto kabiinis istumist.

Fotod: SS

 Loodan Eestis viibitud aja
jooksul kõvasti noorsootööalaseid kogemusi koguda ning samuti ka uusi meetodeid ja aktiivseid tegevusi õppida, mida
hiljem siis Prantsusmaal noortega tegeledes kasutada. Samuti
loodan, et oskan põhiväljendeid
ja saan aru lihtsamast eesti keelest. Väljendite õppimisega olen
juba alustanud. Ja muidugi arendan siin palju ka oma inglise
keele oskust.
Mis sa arvad, mida võiksid
sina Eesti noortele pakkuda?
Usun, et minu Prantsusmaa kogemused erinevad Eesti noorsootöötajate omadest ning nii
saan pakkuda seda, mida olen ise
õppinud. Samuti huvitab mind
teater, seega loodan noortega tegeledes ühendada teatrit ja rollimänge ning erinevaid keeli: eesti, inglise ja prantsuse keelt. Kusjuures noored juba õpivad huviga minu käest erinevaid prantsusekeelseid väljendeid ja sõnu.
Oled juba nädala Eestis
viibinud. Millised on sinu
esmamuljed?
Minu esimene nädal siin on olnud igati positiivne! Olen saanud väga palju häid kogemusi,
oma suuruselt meenutab Saku
mulle mu kodulinna, pere on väga tore ning aitab mul eesti keelt
õppida, noored on väga avatud
ja suhtlevad minuga hea meelega. Ja see nädalavahetus käisin
isegi Tallinnas! Kusjuures Tallinn on minu jaoks ikka täitsa
suurlinn. Sakus tunnen end ikka
palju kodusemalt.

Saku Sõnumid

Heategevusüritus sai teoks
hoolekogu initsiatiivil ja paljude lapsevanemate toetusel. Vanemad lõid kaasa nii käsitööleti
täitmisel kui pakkusid enda
küpsetatud hõrgutisi kohvikusse. Oli õhupallide jagajaid, oli
leti taga müüjaid, oli loteriivõitude kätteandjaid.
Selleaastase ürituse organiseerimine läks tänu tõhusale
meeskonnale ladusalt ja sujuvalt.
Tulemuseks oli tore õhtupoolik.
Lasteaia hoov oli täis rõõmsaid
vanemaid, sebivaid lapsi. Ei kiirustanud lasteaiast koju ei lapsed
ega vanemad, kõigil tundus olevat aega. See oli ka üks ürituse
mõte. Ilm hoidis meid, lapseva-

nemad toetasid meid, lapsed
tundsid rõõmu. Õhtu kujunes
tõeliselt soojaks, nii ilma kui tunnete poolest. See ehk ongi selle
ürituse kõige suurem väärtus.
Heategevusürituse tulu oli
1734 eurot. Selle raha eest on kavas rühmade liivakastidele osta
kerged mugavad ja ilmastikukindlad katted. Selleks et kaitsta
liivakaste nii öösel kui talvel.
Praegu tegelebki hoolekogu sobilike variantide leidmisega.
Öeldakse, et kolm on juba
traditsioon. Loodetavasti jääb
„Saame kokku“ traditsioon Päikesekildu püsima veel pikkadeks aastateks.
Lasteaia Päikesekild hoolekogu

HOOLEKOGU TÄNAB
TÄNAME KÕIKI LAPSI JA LAPSEVANEMAID, kes toetasid üritust oma panuse ja kohalolekuga. Ilma teieta
ei oleks meie plats nii rõõmsat suminat täis saanud!
TÄNAME FIRMASID, kes küll otseselt meie lasteaiaga seotud ei ole, kuid heast südamest meie üritusele
õla alla panid ja loteriirattasse võrratuid auhindu leidsid: Struktuurifondid, Vembu-Tembumaa, ERSO,
Batuudijuss, R-Joom OÜ, Saku Õlletehas, Saku Pruulikoda, kirjastus Koolibri, Taarapõllu talu, Santa Maria,
Kadarbiku Köögivili OÜ, lõunarestoran Daily, Tammiko Pagar OÜ, Razoone massaažikabinet, Kurtna mootorrattamuuseum, Pizza Kiosk, Uno Pizza, Aia- ja lilleäri Nurmiko, Nõmme seikluspark, Kuristu miniloomaaed, Optiline Grupp OÜ, graveerija Lilyan Külaots, Paulig, trükikoda Rebellis, Anneli-Thea Häggblom ja
Laura Viiroja, Karupoeg Puhh OÜ, Kregleni tallid, Kalev SPA OÜ Kalevi Veekeskus, OÜ Nõmme Raamat.
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S

el kevadel toimus Saku kevadlaat 27. korda. Juba
möödunud sügisel tekkis
mõttevahetus Saku vallavalitsuse ja Saku Lions klubi esindajate vahel, kuidas võiks korraldada järgmist kevadlaata.
Vallavalitsuse soov oli tuua laadakorraldusse värskust, lõvide
soov oli teenida tulu heategevuslike projektide tarvis Saku
vallas. Mõningase kaalumise järel otsustasid lõvid selleaastase
Saku kevadlaada korralduse enda õlgadele võtta, vallavalitsus
toetas oma kogemuste ja tugiteenustega.
Ettevalmistustöö ja programmi väljatöötamine algas juba

jaanuaris. Eesmärgiks seati pakkuda mitmekülgset meelelahutust laada igas vanuses külastajatele ning olla atraktiivne kauplemiskoht laadal kauplejatele.
Soov oli kujundada sellest tore
pereüritus, kus saab teha vajalikke sisseoste, tutvuda Saku vallas
pakutavate teenustega, saada
ülevaade mitmesugustest huvitegevustest, nautida sisukat kultuuriprogrammi laval ja võtta
kehakinnitust. Pika eeltöö tulemusena oli laval esinemiskava
tihe ja kuulamist-vaatamist jagus pikaks ajaks. Esinesid lauluja tantsulapsed, mandoliinide orkester, puhkpilliorkester, peaesineja oli Ott Lepland. Seda kõike

oli mõnus vaadata Lõvikohvikust. Traditsiooniliselt näitasid
oma tehnikat ja lubasid soovijatel kätt harjutada Saku priitahtlikud pritsimehed ning maanteeameti stendis sai proovida kokkupõrget väikesel kiirusel.
Täiesti uuena oli laadal avatud
messi ala, kus Saku valla ettevõtted said tutvustada oma tooteid
ja teenuseid. Samuti tutvustasid
oma tegevusi põhjalikumalt Saku spordikeskuse treeningrühmad. Väga populaarseks osutus
meisterdamise koda. Kauplejaid
oli seekord rekordiliselt palju –
neid ulatus Teaduse tänava ringteest kui Konsumini.
Kokkuvõtteks võib öelda, et

Fotod: SS, Mihkel Ivask

Viis suvist hetke Saku kevadlaadalt:
(ülalt) stiilne sepisemüüja, taipoks, sebrasõit, laada peatänav, ostja otsustab.

Soe kevadilm soosis Saku kevadlaata

laat läks igati korda. Kuigi tagasiside külastajatelt ja kauplejatelt on olnud valdavalt positiivne, on siiski veel üht-teist, mida
järgmiste laatade korraldamisel
lihvida saaks. Siinkohal tänavad
Saku lõvid Saku vallavalitsust ja
Saku Huvikeskust, kellega koostöös toimus laada ettevalmistus.
Samuti täname toetuse eest Saku
Õlletehast, turvafirmat G4S ja
Klick-i. Suured tänud ka laadal
esinejatele, kauplejatele ja külastajatele ning loodame teid näha-kuulda järgmisel aastal. Seniks soovime kõigile ilusat kevade jätku ning sooja suve!
PRIIT NÕMMEOTS
LC Saku pressisekretär
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Huvikeskuse
kevadnäitusel
näeb rohkelt
rahvusmustreid

M

aikuu lõpuni ehivad Saku raamatukogu
kaunid esemed: rahvusmotiivides maalitud portselan, loodusmotiividega keraamika, pehmed vilditud ning värvikirevad savist loomad, seened, putukad ja mutukad. Värvikirevaks on muutunud ka raamatukogu ja vallamaja kolmanda korruse seinad. Oma töid esitavad
Saku huvikeskuse ringid. SS
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Üheksa tundi
Rahvusliku käsitöö ja meisterdamise
ringid on viltinud lisaks lilledele, liblikatele ja loomadele ka rahvusmustri
ridikülile. Juhendaja Sirle Reiu.

Allkiri. Foto: SS

Keraamikaringi liikmed on eelistanud
oma töödes kasutada loodusmotiive ja
fantaasiat. Juhendajad Jarõna Ilo ja
Jane Paadimeister.

Avely Riiel läbis kuuest ringist viis ja oli metsas 7 tundi 59 minutit. Foto: Porter Racing

PRIIT GRÜNBERG

Juba pea 20 aastat koos käinud portselanimaalijatel tekkis möödunud sügisel
mõte kanda portselanile esivanemate
näputöö – rahvarõivaste kaunid triibud
ja ornamendid ning maitsekad värvikombinatsioonid. Nii saidki tassid endale Muhu pätikirja, taldrikud suure kuhiksõle, dessertlusikad aga hoopis
arhailised sõõrid ja ristid. Juhendaja
Merike Toome.
Fotod: SS

 Laste kunstiringis käiva Deborah
Drelli tööd. Juhendaja Maarja Nurk.

Päikesekillu iga lapse üks töö on näitusel
Lasteaia koridoriseinu katavad
pikad piltide read. Õppealajuhataja Tiina Saarepuu sõnul valis
sel aastal iga laps ise oma töödest ühe, mis talle kõige rohkem
meeldis. Näitus sai helge ja siiras.

Fotod: SS

„Käsnasingel, Svammisingel ja muud koledad loomad olid Porter Racingu meeskonna poolt valmis seatud, kui mai teisel laupäeval anti stardipauk järjekordsele Saku
100 sõidule – Eesti kõige raskemale rattamaratonile keskmisi kiirusi arvestades. Eelmise päeva troopiline tsüklon oli oma töö
teinud ning svammid ning käsnad korralikult läbi leotanud. Tõotas mitte just liiga
kiire sõit tulla,“ kirjutab oma kodulehel
rattaklubi CCRM, kellelt oli seekord tules
vaid kaks kollanokka – Mihkel ja Alvaro.
Saku rabametsas spordiklubi Porter Racing korraldatud kümnes Saku 100 maastikurataste sõit oli ka tõelistele maastikurattasõpradele väljakutset pakkuv. Saku 100
meelitas kohale napilt üle 100 osaleja, kelle
tegemisi stardi eel ja enda sõidu järel jälgisid ka Porter Racing lasterattasarja esimesel
etapil osalenud 35 noort rattasõpra.
Ürituse päevale eelnenud vihma tõttu oli
see läbi aegade raskeim Saku 100 – 100 km
pikkuse distantsi läbis sel aastal kokku 15
osalejat. Õnneks ei ole Saku 100-l katkestajaid ja tulemuse saavad juhendi järgi kirja
kõik, kes on läbinud vähemalt ühe ringi. See
on hea võimalus ennast proovile panna.
Raskel rajal sai tavapärane umbes viietunnine võitja aeg ümber juba eelviimase 17
km pikkuse ringi lõpus ja finišisse jõudis algusest peale sõitu juhtinud ja lõpuni kiireim
mees Tarmo Neemela (Extreme Sport) ajaga 6:18:02. Naiste kiireim ja ühtlasi ka kiireim noorrattur Iris Õunmaa (Jõelähtme
Singel) läbis kuueringilisest täisdistantsist 5
ringi ajaga 07:09:59. ja viimasena 100 km
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väntamist Saku rabametsas
distantsi lõpetanud Hugo Klaos sai
protokolli aja 9:30:23. Märkimisväärne on
veel noorte ratturite Kevin Viikoja (sünd
1999) ja Karl-Martin Nurme (sünd 2003)
osalemine nii raskel sõidul.
Saku 100-l enim kilomeetreid läbinud
„Mahumeistrite“ klubi tiitel läks pärast
aastaid Jõelähtme Singli klubile kuulumist
sel korral Porter Racing klubile. Lühikese
sõidu kestel korraldatava „Singlikunni“
tiitel läks sõidu teise koha omanikule Tiimo
Tõnissonile (Porter Racing).
Porter Racing Laste rattasarja I etapp toimus ühisstardist ja vana lasketiiru ümbruses
kulgevale rajale pääsesid nii juba tõsiselt rattasporti harrastavad noored kui ka jooksurattaga sõitvad tillukesed. M15 klassi kiireim oli Rait Ärm (Porter Racing). 3 ringi
(ring 1,6 km) sõitnud M12 ja N12 klassi
kiireimad olid vastavalt Henry Grünberg
(Porter Racing) ja Laura Tormet (Porter Racing). N10 klassis pakkus klubidevahelist
konkurentsi NRK eest sõitnud ja kiireimaks
osutunud Marii-Isabel Allikberg. Sama vanuseklassi poiste kiireim oli Joonas Kirs
(Porter Racing). Kõige nooremad lapsed pidid läbima korralikku ja kindlasti neile väljakutset pakkuvat maastikurattaringi ühe korra,
kiireimaks osutus Kristopher Robin Kongo.
Järgmine etapp toimub 5. juunil Saku
vanal terviserajal. Start avatakse kell 17:30
ja sõidetakse eraldistardist.

Klubi CC Rota Mobilis ratturi
Mihkel Laine läbielamised
Saku 100 distantsil:
Kahjuks või õnneks ma ei osanud midagi
karta selle ürituse ees, kuna see oli mu
esimene etteaste. Eesmärgiks oli 100 km ära
sõita.... Suusaraja sillal üritasin küll ülirahulikult võtta, aga siiski asi lõppes kerge breiktantsuga sillal. Ratas püsti ja edasi. Enne
finišit panin veel risu ühe juurika taha, peale
pauku läks lenks ca 10 kraadi vasakule ja
üsna debiilne sõiduasend oli paratamatus....
Kolmanda ringi algul oli Singli Kunni katse
ja lendasin täiega hooga peale. Kakskümmend sekundit hiljem mõistsin, et mul üldse
jalga pole selle mudase singli jaoks. Tempo
oli selline, et päris külili ei kukkunud, aga
vaevu liikusin seal mudas... Neljandal ringil
sõitsin vist võrreldes esimese ringiga poole
aeglasemalt. Jalad olid kangis, vasak jalg
krambitas kohati, selg oli valus, jalg hõõrus
kingas, käelabad olid kanged ja valusad,
kuuse- ja männioksad koorisid käevartelt
nahka maha, organism oli täiesti kurnatud
olekus ning magus jook ja geel ei maitsenud enam. Kartes suurt musta auku
pikemas perspektiivis, ei olnud mõtet seda
kahte ringi otsa kerida. Muidugi oleks tahtnud 100 km kirja saada, aga mitte täna, ega
ka järgmine aasta… Sakus HT’ga sõites on
korralikku jalga vaja, et jõuaks püsti peal
kõõluda. Mõne hea aasta pärast ehk uuesti.

Liiga palju suuri veokeid
VICTORIA PARMAS

E

elmisel nädalal olin sunnitud vabandama oma hilinemist ühele Saku koolis toimuvale kohtumisele Saku Õlletehase juures oleva ummikuga. Mõtlesin
siis, et tegemist oli ebasoodsa momendiga –
õlletehase värava juures oli parkimas ja manööverdamas mitu pikka veokit ning kogu
liiklus Jaama tänaval seisis. Selgus aga, et
tegemist ei olnud mitte ebasoodsa momendi, vaid hoopis ebasoodsa olukorraga.
Olukorra lahendamiseks pani vald Jaama
tänavale õlletehase maja juurde parkimist
keelavad ajutised liiklusmärgid ning kaupa
toovad veokid on suunatud ootama Selveri
taha ASi Saku Tehno parkimisplatsile.
„Parkimisala Saku Tehno territooriumil
on mõeldud ajutiseks lühikeseks peatuspaigaks veoautodele, kes mingil põhjusel on
Sakku kohale jõudnud varem kui on nende
teenindamise aeg – laadimisaeg – õlletehases,“ ütles Saku Õlletehase kommunikatsioonijuht Kristiina Tamberg, kelle sõnul on
parklas ka WC, et kellelgi ei tekiks mõtet
ümbrust reostada. „Tegeleme tehases mõis-

tagi aktiivselt teavitusega, et rahvusvaheliste firmade veoautod peaksid täpselt kinni
laadimisaegade broneerimisest ega saabuks
Sakku muul ajal. Vabandame Saku rahva
ees, kui parkivad veoautod on kellelegi ebamugavusi tekitanud.“
Kuna Saku Õlletehas on rahvusvaheline
firma, kel on kaubavahetus enam kui 15 riigiga, võib uue korraldusega harjumine võtta mõnda aega aega. Lahendus on aga leitud
ning korda aitavad pidada nii õlletehase turvateenistus kui ka politsei.
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Sakulased suvisel tantsupeol
XIX tantsupeo „Puudutus“ esinejate perre
pääses kuus Saku rahvatantsu- ja liikumisrühma. Kaks maakondlikku eelproovi läbisid
edukalt naiste liikumisrühmadest Saku Lasteaed Terake (juhendajad Egle Kõrvas, Eve
Laiverik, Tiiu Rõuk) ja Saku Sanglejate naisrühm (Kersti Ulmas), B 2 segarühmadest Saku Huvikeskuse segarühm Tugevad ja Kohevad (Eve Lutter) ja Kurtna Kooli vilistlasrühm Hellad Tallad (Eve Lutter), naisrühmadest Saku Linda (Eve Lutter) ning D segarühmadest Saku Sanglejad (Kersti Ulmas).
Pealavastaja Maido Saare sõnul olid eelproovid stabiilselt kõrge tasemega. Kuna seekord kannab tantsupeo iga tants väga selget
mõtet, siis hinnati esituse juures lisaks rühma
üldisele tehnilisele tasemele ka väljenduslikkust ning oskust jutustada konkreetse tantsu
lugu. Samuti jälgiti rühmade üldist lavakultuuri, rahvarõivaste korrektsust ja nende
kandmise oskust. Kokku osales teises eelproovis 921 kollektiivi, peole sai 654.

Laulupere Laulukarussellile!
Sel aastal läheb Saku vallast Laulukarussellile keerlema Märten Männiste, kes saavutas Harjumaa lauluvõistlusel 10-12aastaste
laste seas esikoha. Žürii valis võitjate hulgast Harjumaad esindama kuus last.
Ka Märteni õde Merit saavutas oma vanuseklassis 16-19aastaste seas esikoha. Õdevenda juhendab nende isa Kaupo Männiste.
Esikoha Harjumaa võistlusel osalenud Saku
valla lastest sai veel Perkel Kõrgesaar (3-4a,
juhendaja Aili Brett). Gert Grünberg (7-9a,
juhendaja Maimu Hint) pälvis Sandra Nurmsalu eripreemia. Harjumaa Laululaps 2014
üldvõitja on 7-9aastaste vanuseklassis võistelnud Nissi tüdruk Helmi Holm. SS
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Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marko Kibuspuu
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MIS
JUHTUS

Tähelepanu, kaugküttetarbijad!

Põhja päästekeskus
9.05 kell 12.02 sai häirekeskus
teate tulekahjust Kirdalu külas.
Päästemeeskondade saabudes
hõõgus puitmaja ühes toas voodi. Inimesi kodus polnud. Päästjate saabumise ajaks olid voodist
jäänud järele ainult vedrud. Tules olid kannatada saanud toa
põrand ja seinad. Päästjad panid
tulele piiri poole tunniga. Põleng
sai valvemenetleja sõnul alguse
voodis suitsetamisest.
Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea...

Südamlik kaastunne omastele

Tööpakkumine metsaistutajatele Saku vallas ja mujal Harjumaal. Vajalik oma transport.
Küsi lisa forestis.ee@gmail.com
või helista nr 5334 1209

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

Männiku Teeninduspunkt Pihlaka 1a. Tel 506 5072. Telerite
ja arvutite remont, koduvideote
salvestamine DVD-le, ukse- ja
fonoluku võtmete kopeerimine,
jalatsite parandus ja värvimine,
teritus: keraamilised noad, hakklihamasina terad.

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

surma puhul.
Eevi perega

lisainfo www.koduabiekspert.ee

KLAARA TÄRI
kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi I lend

Avaldame kaastunnet
Tommile ja tema perele
armsa venna ja poja

THEO PÄRNA
kaotuse puhul.
Kannikese rühm

KODUABIEKSPERT OÜ,

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

Nii äkki tühjaks jäi Su
koduõu ja -aed.

JAAN KIVILA

Sügav kaastunne
Anne Ergile

Teostame kvaliteetseid värvimistöid. Renoveerime ja vahetame välisvoodrit. Ehitame
terrasse ja maja puitkarkassi.
Telli kõik ehituspuusepa ja
maalritööd meilt! Tel 5695 0175
OÜ Potipoiss: korstnapühkijaja pottsepatööd, küttekehade
remonttööd. Tel 5807 2581,
info@ potipoiss.ee,
www.potipoiss.ee
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies Fassaad OÜ, tel 5624 1509 Andres
Saekaatriteenus lintsaega.
Hööveldamine paksusmasinaga. Soodne puit. Saepinnud kütteks. Saeteenused OÜ, Saku v,
Männiku k, www.resultes.ee,
resultes@resultes.ee.

Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Tel 5859 9737, e-post
tarbeklaas@hot.ee

ÕE
surma puhul.
Saku Vallaraamatukogu

kaotuse puhul.
Kaastöötajad endisest
Vabariiklikust Agrokeemia
Laboratooriumist

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321

Ehitusliiv, killustik, freesasfalt
ja sõelutud muld. Vedu 8 tonni
koorem. Kaevetööd, maastiku
kujundus, kiviplatsid, haljastusteenus, aiad. Info: 5878 0000
Meelis, www.sulane.ee

kaotuse puhul.
Kivilille tänava elanikud

MAIE TÜÜRI

Sauna rent. Majutamine.
www.tiskresaun.fie.ee Tel 5815
2661, 5656 2009

Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362

Mälestame head naabrit ja
avaldame sügavat kaastunnet
Piretile lastega

Südamlik kaastunne Raulile
ning ta perele abikaasa,
ema ja vanaema

Kuulutused

Neljapäeval, 5. juunil 2014 kell 19 ootame teid Saku
Valla Majja Teaduse 1 arutamaks aleviku soojusenergiatootmise tuleviku ja kortermajade soojustamise
teemadel.
Loodame aktiivset osavõttu.
Initsiatiivgrupi nimel TOOMAS VAHEMÄE, tel 5373 6090

ZINAIDA HERMLINI

Meie südamlik kaastunne
Helile, Merlinile ja Margotile
armsa ema ja vanaema

25. mai 2014

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu

Soovin osta endale sõiduauto
hinnaga kuni 1000 €. Võib olla
ülevaatuseta. Tel 5819 0200,
rain30@hot.ee
Ostan ENSV ja EW aegseid
rinnamärke, postkaarte, vanaraha, valikuliselt vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid.
Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
juubelid, pulmad,
koolilõpupeod,
firmaüritused ning
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

Söödad ja muud
tarvikud kodulindudele
ning küülikutele ainult

KITI KANALA
SÖÖDATOAST.
Asume Tagadi küla keskuses
kaupluse majas.
Kontakt 5858 7606
http://kitikanala.kogu.info/

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

Taasavatud on
kasutatud riiete
kauplus
HILBUKAS.

SAKU LASTELAAGER
8.-10. august 2014
Laagrikeskuses Talu
7-12 aastastele lastele

Nüüd asume Harjumaal

Kurtna külas
Kurtna tee 32.

Osavõtumaks 12€
Kohtade arv piiratud!

Kaup on kvaliteetne ja
pärit Inglismaalt.
Külastada võib meid

Laagris toimub

OLETE OODATUD!

Müüa lõhutud

küttepuud
kohaletoomisega,
lepp 37 eur/rm, metsakuiv
okaspuu 36 eur/rm.
Tel 509 9598

Tel 5919 7902 või e-mail
ave.molster@eelk.ee
Lisainfo http://saku.eelk.ee

Laulud, mängud, piiblilood,
sportmängud, seiklusrada, Laagrit korraldab
grillimine, meisterdamine ja EELK Saku Toomase kogudus
palju muud
Laagrit toetab SAKU VALD

T-R kell 10.00-16.00 ja
L-P 10.00-16.00

MÜÜA loomasõnnikut
7 t 150 , 15 t 220 ,
mulda 15 t 140 , komposti 7 t 120 , 15 t 180 ,
sorteeritud paekivi 20  t,
killustikku ja liiva.
Tel 5697 1079, 670 1290,
e-mail: taluaed@hot.ee

Info ja registreerimine

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

KURTNA KOOL võtab 2014/2015. õppeaastast konkursi korras tööle:
tüdrukute käsitöö- ja kodunduse õpetaja, osalise koormusega
poiste tööõpetuse õpetaja, osalise koormusega
matemaatika- ja füüsikaõpetaja, osalise koormusega
lasteaiaõpetaja, 1,0 koormusega
koolipsühholoogi, 0,5 koormusega
lasteaia liikumis- ja ujumisõpetaja, 0,75 koormusega
Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiatega
palume saata hiljemalt 06. juuniks e-aadressile kurtnakool@sakuvald.ee
Info telefonil 671 9231

ÄRATUSKOOSOLEKUD
3.-4. juunil kell 18.30 Oleviste kirikus Lai tn 50
Jutlustab imetegudega mees
Nathan Morris (USA).
Ülistus: Lydia Stanley Morrow (USA) ja Effata koor (Eesti)
Olge kohal!
AS Saku Maja
võtab tööle

saunatöötaja
alates 01. juunist k.a.
Info AS Saku Maja
kontorist või tel 5326 7759

TELLIMINE

58 341 341
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Saku disco-tüdrukud tulid Eesti meistriks
Lõppenud disco dance tantsustiili hooaja Eesti
meistriteks tulid kaks Saku tüdrukut Getriin Riimand ja Johanna-Elise Kabel.
4. mail toimusid Pirita Majandusgümnaasiumis
järjekordsed Eesti Tantsu Organisatsiooni korraldatud meistrivõistlused disco dance tantsustiilis,
millest võtsid osa ka Sakust pärit tüdrukud Getriin
Riimand ja Johanna-Elise Kabel. Lisaks paaristantsule tulid Getriin ja Johanna-Elise medalikohtadele ka soolo kategoorias. Johanna-Elise võitis
kokkuvõttes kuldmedali ning Getriin hõbemedali.
Märkimisväärseks teeb tüdrukute medalikohad
tõsiasi, et alistati 42 ülesastunud tantsijat.
Getriin ja Johanna-Elise alustasid tantsimist
kolm aastat tagasi V.A.T stuudios treener Riin
Uusna käe all ning teevad trenni 2-3 korda nädalas. Tantsupaarina alustasid Getriin ja JohannaElise koostantsimist alles möödunud septembris.
Disco dance tantsustiili omapära on äärmiselt
kiire rütm. Tantsija peab olema väga paindlik,
vastupidav ning heas füüsilises vormis. Duo kategoorias hinnatakse lisaks ka paari sünkroonsust
ja koostöö sujuvust.
Disco dance karikavõistlused toimuvad kolm
korda aastas ning tantsijad saavad igalt võistluselt
vastavalt saavutatud kohale reitingupunkte. Hooaja lõpuks võidab Eesti meistri tiitli enim reitingupunkte kogunud tantsija. Uus hooaeg algab 17.

23. mai 2014

KUHU MINNA
MAI

24. kell 19
Segakoori Tuljak kevadkontsert „Las jääda ükski laul“
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16

25. kell 19
Alternatiivne noorteüritus
ESIK Saku Valla Maja saalis.

30. kell 19
Kontsert „ASMARAH 10“
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16.
JUUNI

1. kell 12
Tõdva piirkonna pensionäride piknik Kivi-Lillemäe talus.

1. kell 12-15
Lastekaitsepäeva kogupereüritus Saku Valla Maja õuealal.
Vt lk 16

5. kell 17.30
Getriin Riimand (vasakul)
ja Johanna-Elise Kabel.

augustil, mil Getriin ja Johanna-Elise suunduvad
nädalaks hooaja ettevalmistuslaagrisse.
RIIN UUSNA

Porter Racingu lasterattasarja 2. etapp (eraldistart) Saku
vanal terviserajal. Registreerimine ja info www.porterracing.ee

7. kell 9-15
Saku Suursõit - väikesekubatuuriliste mootorsõidukite
võidusõit ümber Saku Valla Maja.

7. kell 15

Kevad, laps ja lill

Taidlejate kevadkontsert
Kiisa rahvamajas.

Saku huvikeskuse lastekollektiivid lõpetasid hooaja 18. mail
kontserdiga. Toreda kavaga astusid üles käsikellade ansamblid ja
soololauljad, keda juhendab Urmi Sinisaar, Aili Breti tütarlaste
ansamblid ja külalistena mudilased ning plokkflöödiring koos juhendaja Maria Männiga (pildil).
Vahvaid vahepalu esitasid aga
liblikas (Lisanna Eliise Aaviste),
lepatriinu (Kristine Kullat) ja mesilane (Ave-Maria Rapper). SS

8. kell 10.30
Saku Kolmiku jooksupäev
Saku rabametsa radadel. Vt lk 16

NÄITUSED
Saku Huvikeskuse kunstiringide kevadnäitus Saku vallaraamatukogus ja Saku Valla Maja
III korruse fuajees (kuni 31.05)
Möödunud sajandi mänguasjad Heli Männi kogust Saku
vallaraamatukogus (kuni 31.05)

Ehitame Sakku linnuvaatlustorni!?

Foto: Mart Aru

Linnuvaatlustorni ehitamise mõte tekkis sellest, et oleme juba aastaid oma akna taga talvel linnukesi toitnud ja täheldanud selle juures suhteliselt suurt liigirikkust – rasva-, sini- ja sootihased,
mitut liiki vindid ja rästad, kärbsenäpid, leevikesed, siisikesed, aga ka suuremad linnud –
rähnid, harakad, tuvid, külalisena ka mänsak ja nurmkanad. Linnud ümbritsevad meid ju igal
pool ja oleks tore neid tiivulisi naabreid lähemalt tundma õppida. Ning kui kenasti nad siristavad,
igaühel oma laul. Kindlasti on paljud metsateed käies püüdnud mõistatada, kus see lind küll
laulab, aga maapinnalt on siristajat väga raske märgata.
Tänavu on kevad olnud suhteliselt aeglane, putukaid on vähevõitu ja nii oleme lindude toidulaua eest kauem hoolt kandnud kui tavaliselt. Nüüdsama oma õues märkasin kärtspunase rinnaesisega leevikese isalindu. Peatusin. Ta vaatas mulle veel lehtimata okste vahelt otsa ja nagu kutsus palju tagasihoidlikuma rüüga paarilist toidulaualt mõnd seemet nokkima. Ettevaatamatu liigutus ja linnukesed kadusid. Vaatlustornist saaks aga lindude argipäeva askeldusi paremini nautida ja ka metsalinde pildistada. Torni saaks kasutada ka loodusloo õpetaja, tuues sinna lindudest
eriti huvitatud õpilasi, kellest mõni võib just vaatlustorni tõttu kunagi ise saada ornitoloogiks.
Teen asjast huvitatutele ettepaneku: saame kokku 9. juunil kell 18 Saku raamatukogus. Kohale tuleb ka Aarne Tuule Eesti ornitoloogiaühingust. Huvilised, kes ei saa sel ajal tulla, võivad
oma soovist teada anda mulle e-kirja teel: martaru44@hotmail.com MART ARU
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Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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