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„Kõige tähtsam ülesanne
on tõsta õpilaste ootust
iseenda suhtes!”
Irene Käosaar hariduskonverentsil Saku
Gümnaasiumis
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Kevad õues, aias, hinges
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Saku Sõnumid jälle
11. aprillil 2014

Kevadekuulutajad õitsevad ja laulavad aias. Lumeroos on juba tükk aega õites. Lund ennast - niipaljukest, kui seda tänavu oli - võib ehk hea otsimise peale
veel aianurgast leida. Kas tõesti on selle pikalt vinduva nullilähedase ilma põhjuseks kliima soojenemine,
nagu arvab Euroopa Komisjon ja paljud teised, kuigi
pole puudust ka teistsugustest arvamustest. Suusatajad ju sellel talvel suuski alla ei saanudki, kui nad just
kunstlumel ei sõitnud, ja Gröönimaa jääkate pidavat
hoolega sulama. Loodame vähemalt, et see protsess
väga kiiresti ei kulge, sest mis mõte oli siis ehitada
Nurme tänava piirkonda võimas liumägi - aga kes
seda kõike ette oskas näha! Tekst ja foto: Mart Aru

Mittetulundusliku
tegevuse toetusfondist eraldati

45 200 eurot.
Projekti- ja tegevustoetusi said valla
mittetulundusühingud, seltsingud
ja üksikisikud. Lk 5

Küllap jäi tähelepanelikule lugejale eelmisest lehest silma, et vallavalitsus
väljastas 11. märtsi istungil ehitusloa turuplatsi rajamiseks Saku alevikku
aadressil Uus-Saku tänav 1a. Aastaid on aleviku keskel asuva poe, praeguse
nimega Konsum, läheduses kaubeldud – põhiliselt aiasaadustega, kuid ka taimede,
lihatoodete ja muuga. Kaupa pakuvad nii oma valla inimesed kui ka kaugemalt
tulijad. Kauplejad seavad end sisse parkimisplatsil või kõrvaloleval murualal. Hea
pole aga üks ega teine koht: ühel takistatakse parkimist ja liiklemist, teisel
rikutakse inetult muru. Kauplemise kõrghooajal, suvel, on müüjaid palju. Ent
rohkelt leidub ka ostjaid - järelikult on see märk taolise väikekaubanduse
vajalikkusest aleviku keskel. Vallavalitsuse tellimusel valminud projektist ja
turuplatsi rajamise käigust nõustus rääkima valla arhitekt LEHO VILU.
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Sakku
rajatakse

turuplats

Uus-Saku 1a turuplatsi kujundusplaan (haljastus on illustratiivne)
Projekteerija Ülle Kunnus
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Saku Sõnumid

selles osas otsuse hiljem. Aga letid tulevad
siis kindlasti teisaldatavad, nii et saaks
sillutatud platsi ulatuses kombineerida, kas
panna neid rohkem või vähem. Kohtpüsivaid
lette ei saa olema.

Turuplats korrastab
väikekaubanduse
Saku inimestel on vajadus ühelt poolt oma
liigsed põllumajandussaadused turustada,
teiselt aga muretseda pere toidusedelisse koduaedade tervislikku mahetoodangut. Praegu toimub kauplemine parkimisplatsil, segades sellega nii autode parkimist kui inimeste
liikumist. Seepärast otsustaski vallavalitsus
väikemüügitegevuse organiseerida ühele
kindlale kohale - turuplatsile. Nii teaksid vallaelanikud, et just sellest kohast saavad nad
osta lisa toidulauale ning turustajatel oleks
kindel teadmine, et just selles kohas on võimalik müüa. Võib-olla leiab siis tee oma toodanguga Saku turule ka rohkem valla talunikke. Asukoha valik kaupluselähedase Uus-Saku 1a kinnistu kasuks tehti seetõttu, et see on
vallale kuuluv vaba plats, läheduses toimub
juba muu kaubandustegevus ja koht ise inimestele harjumuspärane. Asukoht on hea
veel sellegi poolest, et ühtib keskalevikus sakulaste põhiliste liikumissuundadega

Läbiv ülesehitus teeb
liikumise lihtsaks
Projekti on teinud maastikuarhitekt Ülle
Kunnus. Vallapoolselt nähti turuala vaba planeeringuga kõva alusel platsina, kuhu saaks
paigutada müügilette, ning sellega seondavalt osaliselt ümber
kujundada haljastust
– muuta ümbrus ilusamaks. Otsus turuplatsi kõva aluse kasuks langetati sellepärast, et looduslik
murupind muutuks
vihmaga tallates paratamatult porimülkaks. Projekteerija
ongi oma töös ette
näinud värvilisest kõvast kõnnitee sillutiskivist kaarjat ala, kust inimene saab kerge
vaevaga poest tulles või ka kodust poodi minnes läbi astuda, et vaadata turult endale vajalikku. Just selle eesmärgiga on plats organiseeritud läbikäidavaks.
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Esimesena rajatakse platsi
sillutis ja abihoone

Vertikaalne laudis

Horisontaalne laudis

Uus-Saku 1a inventariruumiprügimaja eskiis (otsavaade)
Pindala 4,8 x 2,4 m. Seinad on horisontaalse ja vertikaalse peensaetud
laudisega ning värvitud valgeks.
Katusekate - hall valtsprofiilplekk
kimisvõimalusi.
Turuplatsi keskele on ette nähtud pingid,
mis ilmestavad ja liigendavad ala ning
muudavad platsi ühtaegu ka puhkealaks. Nii
saaks kasvõi õhtuti, kui turul müügitegevust
ei toimu, platsi kasutada
mõnel muul eesmärgil,
näiteks jõulude ajal avalike ürituste korraldamiseks või siis mõne väikese temaatilise laada pidamiseks.
Esialgu ei ole kavas
turule ühist kindlat inventari muretseda. Igal kauplejal peaks olema kaasas
oma müügilett. Vaatame,
kuidas olukord kujuneb - kui tekib vajadus
ühise inventari järele, siis teeb vallavalitsus

Valla 2014. aasta
eelarvesse on
planeeritud 32 000
eurot turu
rajamiseks Sakku

Vallavalitsus andis turuplatsi rajamiseks ehitusloa. Esmajärjekorras rajatakse ehituslikud
tööd - sillutise osa ja inventari hoiuruumprügimaja - ning seejärel hakatakse platsi
korrastama ja haljastust rajama. Nii et - esimesena plats, pingid ja ehitis, siis kohe järgmise etapina puud-põõsad ja muu.
Haljastuse küsimustega tegeleb vallaaednik. Projektis on toodud mahud, kui palju tuleb näiteks pinke, ja antud ideed, millised
võiksid pingid olla. Ning milline võiks olla
sillutis, milline haljastus.
Praegu tegelebki vallavalitsus sellega, et
võtab ehituslikke pakkumisi, kaalub neid ja
kui on leitud sobiv tegija, siis sõlmitakse lepingud. Ning kui ilm lubab, alustatakse kohe
ehitustöödega. Kas suviseks kauplemishooajaks turuplats valmis on, ei julge esialgu lubada, kuid lootma peab.

Mis meeldib arhitektile
Mulle meeldib platsi läbiv ülesehitus - ma ei
pea eraldi minema turule, ma saan muu tegevuse käigus, kas siis poes käies või linnast
töölt tulles, siit läbi astuda ja vajaliku kätte.
See on hea.
Seegi on projekti juures suur pluss, et siin
ei ole n-ö ehituslikku vahtu - ei ole hoonet, ei
kioskeid. Plats on avatud ja võimaldab turu
kujunemise käigus paljugi vastavalt vajadusele ümber teha.
Mõte käib ka selles suunas, et miks mitte ei
võiks Saku keskne avalik plats kujuneda uueks
puhkealaks. Kaugemale vaadates näen platsi
osana promenaadist, mis on kavandatud Saku
aleviku üldplaneeringus alevikku läbima.
INGRID PÕDER

Kiisa vabaajakeskuse ehitus võib peagi alata

Prügimaja, pingid, parkla
Turuplatsi teenindamiseks on lähedusse ette
nähtud n-ö prügimaja, täpse nimetusega inventari hoiuruum-prügimaja, kuhu saab tekkivaid jäätmeid koguda ja kus abivahendeid
hoida. Tulevikus näiteks ka teisaldatavaid
müügilette või muud inventari. Majale tuleb
valge horisontaalse ja vertikaalse paigaldusega puitlaudis, mis on inspireeritud Saku
vanade pesukuivatusalade seinte omanäolisest kujundusest. Parkla jääb enam-vähem
praegusele kohale. Et kauplemine viiakse
parkimisalalt ära, siis avardab see natuke par-

Riigihange keskuse ehitamiseks on lõppenud, pakkumise tegid 8 ehitusettevõtet. Valla suurehitise projekti tutvustas pärast istungit volikogu liikmetele arhitekt Aleksander Skolimowski. SS
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ANNELI SULIN
18. märtsi istungi päevakorras
oli 17 päevakorrapunkti.
Ühe korraldusega määrati
ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused ning kolme korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 21.01.2014 korraldus
nr 62 „Projektitoetuse muutmine“ ja 5.02.2013 korralduse nr 98
„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 4.12.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks aadressil
Metsanurme küla, Kuuseheki
tee ning maakaabelliini rajamiseks aadressil Üksnurme küla,
Vana-Parma ja Saku alevik,
Viimsi metskond 26.
Anti kirjalik nõusolek abihoone lammutamiseks aadressil
Kiisa alevik, Suvila põik 8 ning
puurkaevu rajamiseks aadressil
Tagadi küla, Saare.
Lõpetati Saku aleviku Pähklimäe tee 3 kinnistu detailplaneeringu menetlemine.
Väljastati kasutusluba veetrassile aadressil Kasemetsa küla, Uus-Raili, Raili tee, Raili tee
1, Hiiemäe tee 1, Hiiemäe tee 3.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati viis jäätmevaldajat.
Nõustuti EcoPro AS-le jäätmeloa väljastamisega.
Otsustati võlgnikuga sõlmida maksegraafik eluasemekulude ja lasteaia kohatasu võlgnevuse tasumiseks Saku vallale.
Rahuldati kaks avaldust ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamise kohta.
Määrati Saku vallas Kajamaa külas asuva katastriüksuse
Roosna koha-aadressiks Kajamaa küla, Päästevälja.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Jälgimäe küla, Ussinurga.
Saku valla 2014. aasta eelarve reservfondist eraldati 1377,73
eurot tänavavalgustuse ehituse
eelarvesse Tänassilma külas Tänassilma-Laagri tee Pille lõigul
avariilise tänavavalgustusmasti
asendamiseks.
KRISTI JÕELEHT
25. märtsi istungi päevakorras
oli 15 punkti.
Tunnistati kehtetuks Saku Val-

Saku Sõnumid
lavalitsuse 17.12.2013 korralduse nr 1010 „Hoolekandeasutuses
ülalpidamiskulude katmise toetus“ punkt 1.1. ja 19.03.2013 korraldus nr 193 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”.
Kehtestati Saku Gümnaasiumi
klasside täitumuse ülemised piirnormid 2014/2015. õppeaastaks:
3. klassid kuni 26 õpilast; 4., 5.,
6., 7., 8. klassid kuni 30 õpilast.
Kehtestati Kurtna Kooli klasside täitumuse ülemised piirnormid 2014/2015. õppeaastaks: 1.,
2., 4. klassid kuni 26 õpilast, 7.
klass kuni 28 õpilast.
Seoses suvise koolivaheajaga
otsustati Saku Muusikakool sulgeda 02.07–19.08.2014.
Saku valla 2014. aasta eelarve
mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati raha projektitoetusteks, 7 projekti otsustati
mitte toetada (vt lk 5).
Südamenädalal 14.–20.04.
2014 kehtestati Saku Valla Spordikeskuse kõikide teenuste hinnaks 1 euro.
Seoses südamenädalaga ning
eesmärgiga suurendada liikumisharrastust kehtestati 14.–25.04.
2014 Kurtna Kooli jõusaali teenuse hinnaks 1 euro.
Võeti vastu detailplaneering
Saku alevikus Nurme tn 61 ja
Nurme tn 67 kinnistutel.
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Juuliku külas
Kuu põik 7 kinnistul, üksikelamu
laiendamiseks Saku alevikus
Kesk tn 19 kinnistul, aiamaja täielikuks lammutamiseks ja üksikelamu püstitamiseks Saku alevikus Tammemäe tee 12 kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 28.12.2010 korralduse nr 1067 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 3.16.
Kasemetsa külas asuva Siilu
katastriüksuse koha-aadressiks
määrati Väikemetsa tee 2.
Saku alevikus Saku-Tõdva ja
Tallinn-Saku-Laagri kõrvalmaanteede, Pähklimäe 1 ja
Küütsu tn 4 kinnistute vahelise
ala ning lähiala detailplaneeringu järgse krundi nr 1 koha-aadressiks määrati Küütsu tn 2,
krundi nr 2 koha-aadressiks
11340 Tallinn-Saku-Laagri tee
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Saku Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a otsusega nr 19 kehtestati Metsanurme küla Rehemetsa (katastritunnus: 71801:006:0241) detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu maa sihtotstarbe muutmine, sotsiaal-, äri- ja elamumaa kruntide moodustamine
ning ehitusõiguse määramine. Rehemetsa kinnistul asuvad külakeskus ja talukompleks koos kämpingu hoonetega. Planeeringulahendus näeb ette lisaks olemasolevatele hoonetele veel kaupluse, lasteaia ning kolme kaksikelamu rajamise. Planeeringuala suurus on ca 12
ha. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Saku valla üldplaneeringut planeeringuala ulatuses. Detailplaneeringuga muudetakse
osa Rehemetsa kinnistust tiheasustusega alaks, mille maakasutuse
juhtotstarve on üldkasutatava hoone maa, kaubandus-, teenindus- ja
büroohoonete maa, pere- ja ridaelamu maa, tootmismaa ning puhkeja virgestusmaa tiheasustuses. Planeeringu materjalidega on
võimalik tutvuda http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Alates 7.04.2014 kuni 21.04.2014 on tööaegadel Saku Valla Maja (Saku, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku valla
Roobuka küla Veskimetsa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine, hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeritav ala jagatakse 13 krundiks, nendest 8 elamumaakrunti, kuhu
määratakse ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks. Igale moodustatavale elamumaakrundile on võimalik ehitada üks üksikelamu, mille
maksimaalne kõrgus võib olla kuni 9 m, ja kuni kaks abihoonet, mille
maksimaalne kõrgus võib olla kuni 6 m. Detailplaneering ei sisalda
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 6 ha.
Alates 14.04.2014 kuni 28.04.2014 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Saku aleviku Nurme tn 61 ja Nurme tn 67 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistute 3
krundiks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse
määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule, üksikelamu ja kaksikelamu ehitamiseks. Planeeritav ala jagatakse 3 elamukrundiks (suurused vahemikus 1411–1830 m2), kuhu määratakse ehitusõigus lisaks
olemasolevale üksikelamule, üksikelamu ja kaksikelamu ehitamiseks.
Hoonete kõrgus võib olla üksikelamutel ja kaksikelamul 9 m ning
abihoonetel 6 m, kruntide maksimaalne täisehituse protsent 20. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6100 m2. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://sakuvv.
kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 8.04.2014 kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1).
Päevakorras:
1. Tõdva küla Karja-Allika kinnistu detailplaneering. Planeeringu
koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Vastavalt detailplaneeringu eskiisile kinnistu jagatakse 6 elamumaa krundiks (sh 1 olemasolev elamu) ning moodustatakse 1 transpordimaa krunt. Uute
moodustatavate elamukruntide suurused on 1668–4552 m2. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1,7 ha.
2. Saku alevikus Üksnurme tee 12 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu 3 äri- ja tootmismaa krundiks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6800 m2.
Eskiislahenduste põhijoonise ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda
27.03-08.04.2014. a Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/
detailplaneeringute-avalikustamine ja Saku Vallavalitsuses tööaegadel.

L5, krundi nr 3 koha-aadressiks
11342 Saku-Tõdva tee L12.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees oleva võlgnevuse tasumiseks.
Lihthanke „Saku mõisapargi
102 puu hooldamine“ eest vas-

tutavaks isikuks määrati Virko
Kolks ning moodustati komisjon nimetatud hankemenetluse
korraldamiseks ja hankija nimel
otsuste tegemiseks järgmises
koosseisus: Tiina Kubbi, Toivo
Alasoo, Virko Kolks.
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Tegevus- ja
projektitoetustest
2014. aasta valla eelarvest oli mittetulundusliku tegevuse toetusfondi (MTT) maht esimeses taotlusvoorus 35 200 eurot, mis jagunes järgmiselt: spordile 13 600 eurot, kultuurile 9 600 eurot ja muule valdkonnale 12 000
eurot. Tegevustoetusete maksmiseks oli
2014. aastal 10 000 eurot.
Esimesse taotlusvooru laekus 25 spordi-,
17 kultuuri- ja 17 muu tegevusvaldkonna
projekti. Pärast laekunud taotluste esmast
kontrollimist läbis dokumendivooru 23 spordivaldkonna projekti kogusummas 27 168
eurot, 15 kultuurivaldkonna projekti kogusummas 18 322 eurot ning 19 muu valdkonna projekti kogusummas 19 779 eurot. Vastavalt MTT korrale jäeti menetlemata nende
organisatsioonide projektid, kelle eelneva
rahastuse saanud projekti aruanne oli laekunud hilinemisega.
Projektitaotlusi hindas kaks komisjoni
järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
kooskõla kehtiva Saku valla arengukavaga;
kasusaajate arv, sh valla elanike osatähtsust
nende seas; uudsus või traditsioonide jätkamine; mõju kogukonna kaasamisele ja koostööle; jätkusuutlikkust; projekti kvaliteeti sh
projekti loogilisus ja arusaadavus, planeeritud tegevuste vastavus projekti eesmärgile,
eelarvekulude sihipärasus ja põhjendatus,
kaasfinantseerijate olemasolu.
Taotletud summa ületas eelarves ettenähtud vahendeid kaks korda. Seepärast toetas
spordikomisjon ennekõike neid projekte,
mille tegevused olid suunatud lastele ja
noortele. Üksiksportlaste puhul arvestati
toetuse suuruse määramisel, kas tegemist on
Eesti või rahvusvahelisel tasemel sportlasega. Rohkem põhjendatuks loeti sellised kulud, mis toetasid projekti elluviimist. Vähendati kaudseid kulusid.
Kultuurivaldkonnas rahuldati ligi pooled
projektitaotlused täismahus. Toetust vähendati või ei antud tegevustele, mille toetamist
ei näe ette MTT kord ning projektid millel
puudus avalik huvi.
Muu tegevusvaldkonna projektides ei toetatud rahaliste vahendite piiratuse tõttu varustuse soetamist ning vähendati nende organisatsioonide projektitoetust, kelle tegevused
olid suunatud oma liikmeskonnale.
Investeeringuprojektide puhul on oluline,
et vajalikud toimingud oleks eelnevalt läbi
viidud - olemas ehitusprojekt, kooskõlastus
maaomanikega jms. HELE-MALL KINK

2014. aasta tegevustoetus:
MTÜ Jälgimäe 150; MTÜ Kurtna Külaselts 500;
MTÜ Lokuti uued ja vanad 500; MTÜ Metsanurme
500; MTÜ Männiku Küla Selts 300; MTÜ Rahula
Külaselts 500; MTÜ Saue Küla 500; MTÜ Tagadi
Küla Selts 500; SA Rehe Seltsimaja 500; MTÜ
Saku Korvpalliklubi 1550; MTÜ Saku Sporting
3000; MTÜ Tantsukool Danceland 1500.

Saku Sõnumid
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Spordivaldkonna projektid (Toetuse saaja / projekt / toetussumma)
Epp Pohlak

Anna Pohlaku ettevalmistus ja osavõtt täiskasvanute
purjetamise EMist Horvaatias
Janek Toiger
Jarek Toigeri osalemine 2014. aasta I poolaasta hooaja
võistlustantsuvõistlustel
Kaie Luik
Hanna-Greeta Peetersi osalemine 2014. aasta hooaja
ratsavõistlustel
Kaupo Sasmin
Ettevalmistus Rotterdami maratoniks - treeninglaager Portugalis
Liina Tšernov
Ettevalmistus 2014. aasta kergejõustiku hooajaks treeninglaager USAs
MTÜ Kajamaa
Kajamaa viburajale võistlusreeglitele vastava võistlusväljaku
Spordiklubi
rajamine
MTÜ Koroonaklubi Tirts
Koroonaklubi osalemine klubivälistel võistlustel ning Saku
Segapaari ja Saku MV üksikmängus korraldamine
MTÜ Motoextreme
Ettevalmistus 2014 MM hooaja etappideks - Gert Krestinovi
treeninglaager Belgias
MTÜ Porter Racing
SK Porter Racing spordiüritused 2014
MTÜ Porter Racing
Noorte osalemine 6 etapil maastikurattasarja
Team Rattapood Cup 2014
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
Saku Jäähoki Klubi 2014. aasta hooaja treeningud Jeti jäähallis
MTÜ Saku Korvpalliklubi
Saku valla 2014. aasta meistrivõistluste korraldamine korvpallis
MTÜ Saku Korvpalliklubi
Korvpalliturniiri Saku kevad 2014 korraldamine 2001-2002 ja
2005-2006 sündinud poistele
MTÜ Saku Maleklubi
Maleklubi osalemine klubivälistel meistrivõistlustel, Saku
meistrivõistluste korraldamine tava-, kiir- ja välkmales ning
Saku MK kiirturniir Hans Tomsoni karikatele
MTÜ Saku Sporting
Suvi jalgpalliga
MTÜ Saku Suusaklubi
Saku Kolmiku 2014 korraldamine
MTÜ Saku Sääruklubi
Saku Suursõidu korraldamine
MTÜ Spordiabi
Ettevalmistus Enduro MMiks - Rannar Uusna treeninglaager
Itaalias ja Hispaanias
MTÜ Tantsukool Danceland Tantsuturniiri Corny Karikas 2014 korraldamine
MTÜ Triatloniklubi 21.CC Saku Triatloni 2014 korraldamine - Eesti Triatloni Liidu
karikasarja etapp, Eesti MV lastedistantsil, Eesti kaitseväe MV
MTÜ Võimlemisklubi Valere Saku võimlemise arendamine - laste võistlustel osalemine ja
võimlemistreeneri koolitus

400
200
200
400
400
990
485
400
765
830
1250
610
560
630
1062
1900
300
400
1075
500
243

Kultuurivaldkonna projektid
MTÜ Jälgimäe
MTÜ Kaasiku Taluselts

Jälgimäe küla traditsioonilise jaanipäeva korraldamine
240
Pärandkultuuripäeva korraldamine Kaasiku Loovkeskuses
koostöös Viljandi Kultuuriakadeemia tudengitega - käsitöötoad,
-laat ja teatraalne taaskehastamine
630
MTÜ Metsanurme
Tulelt tulele - Saku valla jaanitule korraldamine ning laulupeo
tule teekonna peatuspaigas toimuva rahvapeo korraldamine,
tule valvamine
1449
MTÜ Saku Linedance
Erinevate tantsutehnikate õpetamine kõigile valla tantsuklubi Happy Feet
huvilistele ja -klubidele koreograafi ja tänavatantsija Guyton
Mundy (USA) ja Darren Bailey (UK) õpetamisel. Valla noortele
avatud tantsuõpe funcy tantsustiilis
1070
MTÜ Saku Puhkpilliorkester
Kontsertreis Peterburi Jaani kirikusse
2000
Seltsing Gitanda
Saku sõprusvalla Strängnäsi ja Saku valla flamenkotantsijate
heategevuslik ühisesinemine Saku laadal
734
Seltsing Kurtna naisrühm 50 aastat järjepidevat täiskasvanute rahvatantsuharrastust Sakus.
Kohtumine Saku sõprusvalla Kandava rahvatantsukollektiiviga
880
Seltsing Linda
50 aastat järjepidevat täiskasvanute rahvatantsuharrastust
Sakus. Väljaande „50 aastat naisrahvatantsu Sakus” trükkimine
575
Seltsing Linda
50 aastat järjepidevat täiskasvanute rahvatantsuharrastust
Sakus. Linda Rausi mälestuspingi valmistamine ja Saku
avalikku ruumi paigaldamine
642
Seltsing Saku Mandoliinid Saku Mandoliinifestivali korraldamine - Eesti esimese
mandoliinifestivali korraldamine
450
Seltsing Saku segakoor Tuljak
Tuljaku traditsioonilise kevadkontserdi korraldamine
750
Seltsing Siiru-Viiru
Õpime ja õpetame - Kiisal emadepäeva ja heategevuspäeva
„Perelt perele” üritustel käsitöötubade korraldamine
180

Muu tegevusvaldkonna projektid
Arvi Aasma

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Saku piirkondliku
organisatsiooni tegevuse toetamine - riiklike tähtpäevade
tähistamine Sakus ja mujal, osalemine EVTÜ üritustel
EELK Saku Toomase Kogudus
Saku laste suvelaagri korraldamine laagrikeskuses Talu
Kajamaa piirkonna pensio- Koosolemise rõõm - piirkonna eakate ühisürituste korraldamine
näride seltsing Meelespea
MTÜ Lokuti uued ja vanad Lokuti küla vastlapäeva ja kogukonnakooli korraldamine
MTÜ Rahula Külaselts
Seeneke - Rahula küla läbiva koolibussi marsruudi tee äärde
seenekujuliste bussiootepaviljonide ehitamine
MTÜ Saue küla
Saue küla suvepäeva korraldamine
MTÜ Vana-Harju Skautide Malev
Saku skautide 2014. aasta tegevuse toetamine
SA Rehe Seltsimaja
Rehe küünile lauadade ja pinkide soetamine
Saku Valla Diabeetikute Seltsing Elu diabeetikuna - osalemine erinevatel koolitustel, üritustel
Seltsing KI-KU-TA-RO
Naudi väärikat vananemist - seltsingu piirkonna eakate
ühisürituste ja väljasõitude korraldamine
Seltsing KI-KU-TA-RO
Piirkonna eakatele ekskursiooni „Narva-Jõesuust oma koduni”
korraldamine
Seltsing Kukkur
Saku III 3+ rattaretk - matka korraldamine vähemalt kolmerattalise abivahendiga liikujatele ja nende saatjatele
Seltsing Saku Pensionäride Liigume nooruslikult - ekskursioon, eakate koosviibimised ja
Ühendus Elukaar
sünnipäevade tähistamised
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Volikogu 20. märtsi istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis tulid käsitlemisele neli probleemi: 1.
pimedad tänavad Jõe, Kalda, Priimula ja
Männi Saku alevikus. Majandusteenistuse
juhi vastusest selgust, et eelarve võimaluste
piires on sel aasta eesmärk saada valgeks
Jõe tänav, milleks on eeltööd tehtud. 2. Kiisal puuduvad osadel tänavatel, sh Nurga,
Metsa, Turu, Pargi, nimesildid. Vastuses nimetati põhjustena liiklusmärkide mahasõitmist; tänavanimede muutumist, eriti aianduspiirkonnas; nime puudumist. Pidev tegevus koostöös maanteeametiga viitade ja
siltide korrastamises käib, töid tehakse järgemööda põhimõttel suuremad teed enne. 3.
Kiisal Kurtna teel puud ohtlikult längus tee
poole. Vallavalitsuse taristuspetsialist vastas, et alanud rekonstrueerimise käigus saab
korda, vastav projekt on tehtud. 4. Invaühingul ei võimaldatud mittetulundusliku tegevuse toetuse fondist taotleda projektitoetust.
Vallavalitsus vastab kirjalikult.
 Võeti vastu kodu- ja pereteenuse osutamise tingimused ja kord.
Uus kord loob võimaluse toimetulekuraskustes isikut või peret abistada tema harjumuspärases keskkonnas. Kui koduteenust
osutati ka varem, siis pereteenust pakutakse
Saku vallas esmakordselt. Saku Päevakeskusesse luuakse juurde 0,5 koormusega peretöötaja ametikoht.
 Kehtestati detailplaneering Metsanurme
külas Rehemetsa kinnistul.
Detailplaneeringuga muudetakse osa Rehemetsa kinnistust tiheasustusega alaks, mille maakasutuse juhtotstarve on üldkasutatava
hoone maa, kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa, pere- ja ridaelamu maa, tootmismaa ning puhke- ja virgestusmaa. Rehemetsa kinnistul asuvad külakeskus ja talukompleks koos kämpingu hoonetega. Planeeringulahendus näeb ette lisaks olemasolevatele hoonetele veel kaupluse, lasteaia ning
kolme kaksikelamu rajamise. Ette on nähtud
kinnistust maa eraldamine kergliiklustee ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 12 ha.
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Saku alevikus Saku-Tõdva ja Tallinn-SakuLaagri kõrvalmaanteede, Pähklimäe 1 ja
Küütsu tn 4 kinnistute vahelise ala ja lähiala
detailplaneeringu järgne krunt nr 1 (sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) ning krunt
nr 4 (sihtotstarve transpordimaa). Tegemist
on planeeringualaga kiriku ehitamiseks.
Transpordimaa krunt on planeeritud eesmärgiga, et tulevikus oleks võimalik rajada sõi-

dutee kõrvale jalgtee või jalg- ja jalgrattatee.
 Kehtestati Saku valla munitsipaalkooli direktori, õppealajuhataja ja õpetaja töötasustamise alused.
Määrusega sätestatakse munitsipaalkoolid direktorite töötasu vahemikud, õpetajate
töötasu alammäär ning sotsiaalne garantii.
Muuhulgas on kooli direktoril õigus maksta
tööjõukuludeks ettenähtud summa piires
preemiaid, määrata tasusid täiendavate
tööülesannete täitmise, asendamise ja
nõutavast tulemuslikuma töö eest ning
maksta teisi seadusest tulenevaid tasusid.
Õpetaja töötasu alammäär täistööajaga
töötamise korral on 800 eurot. Õpetaja
klassijuhatamise tasu on sõltuvalt õpilaste
arvust klassis vahemikus 110 – 130 eurot.
 Muudeti volikogu 28.02.2013 määrust nr
3 „Saku vallavalitsuse palgajuhend“
Palgajuhendi üks muudatus võimaldab
maksta teenistujale täiendavate teenistusülesannete eest vallavalitsuse liikmena lisatasu kuni 5% teenistuja individuaalsest põhipalgast. Teise muudatusega määrati 5.
teenistustasemele vastavaks põhipalga vahemikuks 1375 – 1800 eurot (varem 1375 –
1600). Põhipalga vahemiku suurendamine
tulenes abivallavanema ametikoha loomisest vallavalitsuse struktuuris.
 Määrati Saku vallasekretär volitatud isikuks, kes kannab majanduslike huvide deklaratsioonide registrisse Saku valla deklarantide ja majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni liikmete
andmed ning kellele anti õigused majanduslike huvide deklaratsioonide registris.
 Jäeti andmata seisukoht riigigümnaasiumi loomiseks Saue valda Laagri keskusesse.
24. jaanuaril 2014. aastal Saku Vallavalitsusele saadetud kirjas annab Saue Vallavalitsus teada, et Saue Vallavolikogu on volitanud Saue Vallavalitsust pidama läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga
ning Lääne-Harju omavalitsustega riigigümnaasiumi asutamiseks ja pidamiseks Saue
vallas Laagri keskuses ning teeb kirjas Saku
Vallavalitsusele ametliku ettepaneku toetada
Lääne-Harjumaa piirkonna riigigümnaasiumi loomist. Vallavolikogu otsustas vastuseks
saadetavas kirjas anda Saue Vallavalitsusele
teada, et Saku valla arenguseminaril 28.
märtsil arutatakse seda teemat ning et seisukoht riigigümnaasiumi osas saadetakse Saue
vallale hiljem.
Pööripäeval peetud istung lõppes kevadel.
INGRID PÕDER

Saku Päevakeskus kuulutab välja avaliku konkursi

PERETÖÖTAJA (0,5 koormusega) ja
HOOLDUSTÖÖTAJA (0,8 koormusega)

ametikohale

28. märts 2014

Saku Päevakeskus
hakkab pakkuma
pereteenust
Alates 1. aprillist luuakse Saku valda uus
peredele suunatud teenus – pereteenus.
Pereteenus on suunatud toimetulekuraskustes peredele eesmärgiga aidata peredel
luua laste turvaliseks kasvukeskkonnaks
vajalikud tingimused, et lapsed saaksid
elada oma kodus koos vanematega.
Sellega seonduvalt võetakse Saku Päevakeskusesse tööle poole kohaga peretöötaja. Peretöötaja on spetsialist, kes toetab
perekonda kodu ja isikliku eluga seotud
igapäevatoimingute sooritamisel ja asjaajamisel, aidates seeläbi kaasa perekonna
elukvaliteedi säilitamisele või parendamisele harjumuspärases keskkonnas.
Selleks, et selgitada pereteenuse ja peretöötaja vajadust, tuleb minna ajas taga-si.
Alates 1995. aastast on vallavalitsuse
koosseisus lastekaitsespetsialist, kelle töö
sisu ja koormus on tulenevalt ühiskonnas
toimunud protsessidest aastatega palju
muutunud. Viimase kümne aastaga on Saku valla elanike arv suurenenud viiendiku
võrra. Kui kümme aastat tagasi elas vallas
7447 elanikku, neist 1756 alla 18aastast last,
siis 2014. aasta alguses olid vastavad
numbrid 9201 ja 2220.
Oluliselt on tõusnud sekkumist vajavate
juhtumite, sealhulgas keerukate kohtuprotsesside ning ka kohtuväliste vaidluste
hulk ja vajadus erapooletu spetsialistina
laste huvisid kaitsta. Samas on endiselt vaja
järjepidevalt ja eesmärgistatult abis-tada
raskustes olevaid peresid, mis oma
olemuselt on väga ajamahukas töö.
Eelnimetatu tingiski vajaduse esmatasandi peretöö tegija tööle võtmiseks.
Saku Vallavolikogu märtsikuu istungil
sai „Kodu- ja pereteenuse osutamise tingimused ja kord“ ka volikoguliikmete
heakskiidu. Lisaks pereteenusele on uues
korras kaasajastatud ka koduteenuse tingimusi. Koduteenus, mis inimestele on
rohkem teada koduhooldusteenuse nime all,
on suunatud kõrvalabi vajavatele puuetega
inimestele ja eakatele, et võimaldada neil
elada kodus. Teenust osutab päevakeskuse
hooldustöötaja.
Kes soovib täpsemat infot kodu- ja pereteenuse kohta, võib pöörduda Saku Päevakeskuse poole kas telefonitsi 604 1731 või
e-posti teel paevakeskus@sakuvald.ee.
VIOLA LÄÄNERAND, vallavalitsuse
sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku
valla kodulehelt www.sakuvald.ee.
CV ja motiveeritud sooviavaldus palume saata hiljemalt
13. aprilliks 2014 e-posti aadressile
paevakeskus@sakuvald.ee või Saku Päevakeskusesse
Pargi 27, Saku 75501. Lisainfo telefonilt 501 5770.
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Et meie koolilaps oleks õnnelik ja tark
Juubelihõnguline
hariduskonverents
Saku Gümnaasiumis

S

aku Gümnaasiumi viies „Heade kogemuste päev“ toimus traditsiooniliselt kevadisel koolivaheajal, sedapuhku
18. märtsil. Oli, mida kaasa mõelda, oli,
mille üle rõõmustada.
Tore, et aasta-aastalt on konverentsil osalenute arv suurenenud. Sel aastal oli kohal
rekordarv osalejaid, 130 haridustöötajat üle
Eesti.
Viis aastat tagasi, kui teostus päeva idee,
oli eesmärgiks jagada häid ja vajalikke kogemusi valla erinevate haridusasutuste töötajate vahel. Päeva sisustasid siis valla
omad õpetajad. Üksteiselt õpiti ja talletati
häid mõtteid. Piltlikult öeldes moodustus
kogemustest läbilõige, kuidas valla lastega
lasteaiast gümnaasiumini toimetatakse.
Tagasivaate tulemusena mõistame, et
kasvasime ja laienesime iga konverentsiga.
Näiteks muudeti päeva korraldust vastavalt
tagasisidest saadud ettepanekutele. Ühe
näitena rakendati konverentsi osana töötubasid, mille raames valisid osalejad endale
meelepärase teema, mis võimaldas kolleegidega mõtete vahetuse korras süvitsi minna või midagi kasulikku koha peal praktiliselt õppida. Aasta-aastalt kasvasime välja
ka valla piiridest.
Viimastel aastatel on suurenenud just
väljastpoolt valda esinejate hulk, seda eesmärgil, et vahetult kursis olla ühiskonnas
toimuvaga ning mujal tehtavaga.
Alati on konverentsil olnud mingi kandev mõte. Selle aasta konverentsi moto
„Õppimist toetav kool“ sündis tänase hariduselu prioriteete arvestades. Üha rohkem
tähtsustatakse ühiskonnas, et lapsed oleksid
õnnelikud, et nad saaksid koolis ja elus hästi
hakkama. Seda arvestades reastasime ka
selle aasta konverentsi teemad. Haridus- ja
teadusministeeriumi üldharidusosakonna
juhataja Irene Käosaar rääkis hariduse kaasajastamisest, PISA testi tulemustest koorunud järeldustest, õpilaste motiveerimisest,
elukestvast õppest. Õppimist toetava hindamise eestvedaja Leelo Tiisvelt tegi ettekande uuest Viimsi valla Randvere koolist, kus
loodud soodsad tingimused erivajadustega
lastele ning tegeldakse kaasava haridusega.
Oma kooli õppetöö ja koolikorralduslikke
kogemusi jagasid Haljala ja Euroopa Kooli
juhid. Saku valla blokis jagasime kogemusi
riigikaitse õppest ning esinesid lasteaia Terake väikesed näitlejad, kes tõid meieni
meeleoluka etenduse. Vähemalt sakukad
tõdesid, et meie gümnaasiumil on nende
laste näol jätkusuutliku muusikali jaoks tu-

Saku gümnaasiumi viiendat aastat korraldatud „Heade kogemuste päevast” kevadisel koolivaheajal võttis osa 130 haridustöötajat üle Eesti. Fotod: SS

Häid mõtteid hariduse kaasajastamisest
pakkus oma ettekandes Irene Käosaar.

gev järelkasv tulemas. Päeva lõpetas Toomas Luhats Eesti Televisioonist, kelle edastatud vahetu ja vaba, reaalsusel põhineva
filmi „Üheksandikud“ valmimislugu oli sedavõrd kaasakiskuv, et osutus rosinaks päeva lõpus.
Kui lisada eelpool öeldule, et lõunapausi
ajal tutvustasid Elioni esindajad tahvelarvutite kasutamise võimalusi koolitunnis ja selleks korraldasid ka näidistunni, võib selle
aasta kogemuste päeva igati kordaläinuks
pidada. Seda tõendas ka päevale antud tagasiside – viie aasta parim.
Kuhu aga edasi? Tõenäoliselt on vaja
võtta mõttepaus, et leida uusi ideid. Kutsume kõiki kaasa mõtlema!
ANNE KULDMÄE
Saku Gümnaasiumi arendusjuht

Terake - õppimist
toetav lasteaed

M

eie lasteaia üheks õppimise lisaväärtuseks on lavastusõpe. Lastele meeldib esineda ja teiste etenÕppimist toetavast koolist rääkis Leelo Tiisvelt dusi vaadata. Esinedes areneb laste esineViimsi valla Randvere koolist
misjulgus, empaatiatunne, laieneb silmaring
ja mälu. Rolli võttes elab laps läbi sama, mida tegelane näidendis. Erinevate kostüümide
kandmine on omakorda lisaväärtus. Kindlasti on lavastusõppes tähtis osa koostööl.
Eelmisel kevadel liitusime „Kiusamisest
vaba lasteaia” projektiga. Paljudele on see
tuntud kui „lillade karude” projekt. Projekti
eesmärk on parandada laste omavahelisi
suhteid, aru saada erinevatest tunnetest nii
enda kui ka kaaslase puhul. Lapsed on teoorias väga tublid, aga päriselus tihtipeale kõik
nii hästi välja ei tule. Projekti põhiväärtused
Ka õpetajad õpivad - Eda Esperk Saku gümnaasiumist ja Ulvi Klemmer Kajamaa koolist.
on sallivus, austus, hoolivus ja julgus. 
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 Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema teadmiste ja oskuste pagas, mille abil
saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.
Väga tähtis on laste jaoks Sakulugu.
Meie valla tunnuslause on „Läbi rohelise
akna“. Lasteaia asukoht on suur lisaväärtus
õpetamisele. Paljusid asju saab vaadata piltidelt või filmidest, kuid oma silmaga vaadates on kõik asjad palju tõetruumad. Sakus
on kõik ühe jalutuskäigu kaugusel – jõgi,
mets, Saku mõis ja park, erinevad asutused.
Vaimsele ja füüsilisele tervisele pannakse alus lapseeas. Pere suhted on lapse tervis,
seda kogevad meie õpetajad iga päev. Õpetamisele on vastuvõtlik ainult heas meeleolus põngerjas. Seega on õpetaja esmane
ülesanne luua õppimist soodustav atmosfäär. Üks hea viis selleks on füüsiline aktiivsus. Meie moto „Liigud õues - tervis põues”
toetab seda igati. Terviseedenduse oleme viinud nii laste, perede kui personali tasandile.
Toimuvad jalgsi- ja jalgrattamatkad, suusatamise ja ujumise algõpetus, suusa- ja ujumisüritused, jooksu- ja pallimängupäevad.
Rõõmu teeb see, et perede osavõtt meie terviseüritustest on aktiivne ja rohkearvuline.
Kõrv on valelik, aga silm räägib tõtt.
Keskajal sai inimene elu jooksul välismaailmast niipalju infot kui täna vaid ühe päevaga. Aegu tagasi olid vanaema ja vanaisa
need, kes lapsele maailma ümber jutustasid.
Täna peab laps ise aru saama ja läbi töötama
info, mis meediakanalid temani kannavad.
Meedia peegeldab väärtusi – meie eesmärk
on õpetada lapsi nägema sõnumi taha,
mõistma tegelikku sisu. Kui palju toodab
meedia müüte ja mis on tegelikkus?
Väärtuskasvatus võib olla planeeritud ja
süstematiseeritud, kuid suur osa väärtushoiakutest kujuneb läbi igapäevase loomuliku sotsiaalse praktika. See ongi lasteaias
õppimise alus ja lisaväärtus.
MARIKA JÄRVE, õppealajuhataja
EVE LAIVERIK, direktor
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Hea näide õppimisele lisaväärtuse loomisest oli Terakese lasteaia Pääsupoja rühma väikeste
näitlejate toredalt mängitud etendus „Vaeslaps ja talutüdruk”. Foto: Anton Noor

HEADE KOGEMUSTE PÄEV
SAKU GÜMNAASIUMIS
Saku Gümnaasiumi direktor
ULVI LÄÄNEMETS:
Olen aru saanud, et ühte asja ei tohi kaua
teha – see muutub ebahuvitavaks. Viie aasta
tähis märgib, et peame otsima uusi ideid ja
väljundeid. Oleme võtnud aja maha, et
mõelda, kust king kõige rohkem pigistab.
Ehk sellega seoses tuleb mõte, mida, millal,
kellele ja kuidas edasi minna, teha.
Toimunud konverentsiga olen rahul.
Rõõmustas, et tagasiside oli viie aasta parim. Sel aastal oli meil ka väga palju osalejaid väljastpoolt: Haljala, Saue ja Turba
Gümnaasiumist, Kadrina Keskkoolist, Harkujärve Põhikoolist, Kostivere, Lehola, Neeme ja Vääna-Jõesuu Koolist ning lisaks meie
enda valla koolide õpetajad. Osalejaid oli
parasjagu, rohkem olnukski keeruline saali
mahutada.
Kui me oleme varasematel aastatel näinud vaeva sellega, keda kutsuda konverentsile esinema, siis selle aasta teemad ja esi-

nejad tekkisid sügisel kuidagi iseenesest.
Kõik need esinejad jõudsid meie konverentsile tänu sellele, et olime eelnevalt üht või
teistmoodi vabariigi tasandil kohtunud.
Pean üldse väga oluliseks kolleegidega mõtete ja ideede vahetamist, üksteisel külas
käimist. See rikastab meid kõiki.
Lõpetuseks tahan kiita oma meeskonda,
kes on viis aastat aidanud hea tahtega konverentsi korraldada: Piret Sahva, Anne Kuldmäe, Miia Siidra, Kai Lao, Rein Rinne ja Anton Noor. Koostöös peitub edu võti!

Kolmandal Saku laste teatripäeval toodi lavale seitse vahvat etendust

Päikesekillu Rukkilille rühma laste mängitud loos „Külmataat” oli palju õpetlikku. Foto: SS

Saku Valla Maja suur saal oli 26. märtsil
peaaegu õhtuni täis valla noort teatrirahvast
- käimas oli järjekordne laste teatripäev.
Lavale astusid järgemööda Saku lasteaia- ja
algkoolilapsed. Lasteaia Terake Nublu rühm
mängis suurepäraselt „Nukitsameest”, Päikesekillu Rukkilille rühm „Külmataati”,
Nõlvaku lasteaia Naerulindude rühm „Kolme põrsakest”, Saku gümnaasiumi I klassi
näitering „Vanamemme jutuprille” ja IIIa
klassi näitering „Killukesi koolielust” ning
huvikeskuse teatriringid „Väikest nõida”.
Külalisesinejad Tallinnast, tugikeskuse
JUKS teatritrupp, tõid lavale „Ja lugu sündis
maailma”. Vaheajal lõbustas lapsi kloun.
Kolm aastat tagasi Saku huvikeskuse
poolt ellu kutsutud ülevallaline laste teatripäev on osutunud väga menukaks. SS
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Algkooli meistripiigad on
nakatunud isetegemise
pisikuga

S

aku gümnaasiumi algklasside majas
tegutseb vilkalt üks tore ring, kus õpetaja Marianne Esperki juhendamisel
õpitakse tegema põnevaid näputöid. Meisterdamisring käib koos kord nädalas, ringi
tööst võtab osa 10-12 last, sel aastal paraku
vaid tüdrukud. Osa lastest käib ringis juba
kolmandat aastat, osa esimest või teist. Osalejad on 2. ja 3. klassi õpilased, sügisel oli
alustajate hulgas ka 1. klassi lapsi. Mõned
lapsed on ringist lahkunud, kuid kohe on ka
uued huvilised olemas. Juhendaja sõnul on
meisterdamisringi kohtade arv piiratud, sest
tegu on käsitööga ja õpetajal tuleb juhendada igat last eraldi.
„Huviringis meisterdamine avardab
lapse silmaringi, arendab loovust, annab
kunstialaseid teadmisi ja pakub isetegemise
rõõmu. Valminud tööd rõõmustavad nii tegijaid kui ka vaatajaid ja kasutajaid,“ kinnitab juhendaja Marianne Esperk, kelle sõnul
varases koolieas kunsti ja meisterdamisega
tegelemine aitab kaasa lapse kindla eneseväljendusoskuse tekkimisele ning loovuse
ja käelise motoorika arengule. „Pakun lastele erinevaid tehnikaid ja materjale välja, siis
arutame koos, mida tegema hakkame,“ selgitab õpetaja meisterdamisringi köögipoolt.
„Töö käib vahel nii, et mitu asja on korraga
käsil – näiteks pannakse aknavärvidega tehtud töö kuivama ning jätkatakse poolelioleva kraklee-tehnikas eseme värvimist. Suuremateks töödeks oli kalender ja momendil
lõpetamisjärgus pildiraam. Vahelduseks paberitöödele tegime vitraaže ja nuputöid,“
valgustab ringijuhendaja loomeprotsessi
käiku.
Meisterdamisringis valminud töödes on
kasutatud väga erinevaid materjale – modelleerimisvahasid, erinevaid pabereid,
pappe, teipe, küünlaid, klaasi, liime, lakke,
värve jne. Õpitud on põnevaid tehnikaid –
decoupage'i, krakleed, vitraaži, modelleerimist, scrapbookingut, 3D kaartide tegemist,
harjutatud erinevaid paberilõikeid, paberite
tuunimist, voltimist ja palju-palju muud.
„Lastele meeldib eriti uuega kaasa minna ja
kuigi vahel tundub asi keerulisena, saadakse raskustest üle,“ rõõmustab õpetaja, kes
peab kõige tähtsamaks seda, et lapsed tunneksid isetegemise üle heameelt, õpiksid
uusi oskusi, tehnikaid ning saaksid infot ka
poes müüdavatest meisterdamisvahenditest ja oskaksid neid ise kasutada. „Suurim
rõõm ongi mulle see, kui lapsel silm särab ja
ta lahkub ringist valmis tööga rõõmsal mee-

FOTOD: MARIANNE

ESPERK

lel,“ tunnistab õpetaja.
Piltidel olevad imeilusad meisterdused
on valminud kõik sel õppeaastal. „Tüdrukud on supertublid, võtavad raskeid töid
ette,“ ütleb käsitööhuviline juhendaja.
„Olen näidanud lastele enda tehtud töid,
millest on neil tekkinud soov ka ise proovi-

Meisterdamisringis saadakse selgeks
palju põnevaid tehnikaid ja tüdrukute
osavate käte all valmivad väga huvitavad tööd: (esimeses reas vasakult)
nuputöö magnetid, decoupage’i ja kraklee-tehnikas taldrikud, (teises) teramassist rinnamärgid, paberist magnetid, (kolmandas) kaunistatud purgid
küünaldele, volditud lilledega südamed sõbrapäevaks uksele, (neljandas)
soft-massist ämblikud, scrapbook-tehnikas kalender, (viiendas) klaasvitraaž.

da ja teha. Paraku peavad mõned tööd veel
ootama, kuni piigad sirguvad. Kas ka siis
veel isetegemise soovi on, eks paistab,“ lausub Marianne Esperk, kellele meeldib juhendada ja õpetada ning kes tahab oma
teadmisi ja oskusi lastele edasi anda.
INGRID PÕDER
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Võistlustantsijate suurepärased tulemused
2014. aasta Eesti meistrivõistluste sarjas

Rando Kuriks (Tantsukool Danceland) ja Kristin Sõber (Tantsukool Laguun) võitsid noorte 2
vanuseklassis 2014. aasta Eesti meistrivõistlustel hõbemedalid. Tantsupaari treenivad
Kristina Tennokese, Baile Orb ja Diana Mitt. Foto: Andres Josu

28. märts 2014

E

esti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril, toimusid Tallinnas Audentese
spordikompleksis 2014. aasta Eesti
meistrivõistlused 10-tantsus. Kokku osales
erinevates vanuseklassides 137 tantsupaari.
Võistlejaid hindasid kohtunikud Kanadast,
Belgiast, Hollandist, Rumeeniast, Uus-Meremaalt, Bosnia-Hertsegovinast, Itaaliast,
Ungarist ja Valgevenest.
Noorte 2 vanuseklassis saavutasid kõrge
teise koha Rando Kuriks ja Kristin Sõber Tantsukooli Danceland ja Tantsukooli Laguun ühispaar. Suurepärase tulemuse saavutanud võistlustantsijaid treenivad Kristina Tennokese, Baile Orb ja Diana Mitt. Suureks toeks on võistlusperioodil olnud nende
õpetajad Saku ja Jüri gümnaasiumist.
Häid tulemusi saavutas ka Junior 2 vanusegrupi tantsupaar Kairo Kõrgend ja Anastasija Bezuglaja, kes 2014. aasta Eesti
meistrivõistluste sarjas tulid kõigil kolmel
võistlusel finaalikohtadele. Saku tantsupaar
saavutas standardtantsudes 6. koha, ladinaameerika tantsudes 4. koha ja 10-tantsus 5.
koha. Kairo ja Anastasija kindlustasid sellega endale koha Eesti koondises. Edukalt
esinenud tantsijate treenerid on Kristina
Tennokese ja Baile Orb.
KRISTINA TENNOKESE

Vastlad matka,
kuklite ja
kalessisõiduga
Jälgimäel

S

aku valla abiga toimus märtsi esimesel
pühapäeval Jälgimäe külas lustlik
vastlaüritus. Vastlalisi tuli kohale nii
Jälgimäelt kui ka naaberküladest. Ilmataadiga saadi heale kokkuleppele, sest poriste
päevade vahel oli just sellel hommikupoolikul maas kerge lumevaip ja lapsed said
oma kelgud ritta seada.
Ühiselt läbiti matk ajaloolistel Jälgimäe
küla radadel pikaajalise külaelaniku Ruudi
Alba juhendamisel. Üheskoos saadi teada,
et parun von Glehn pani omal ajal Vääna jõe
oma soovi moodi voolama, et Jälgimäel on
tehtud õlut nagu Sakuski ning et mõnes kodus võib leida veel kohalikust savist tehtud
telliseid kirjaga „Topi“.
Pärast koduloolist matka mugiti kukleid
ja lapsed said kodutänavatel kalessisõitu
proovida. Laste sõidutamisega sai koorekohvi-karva suksu oma selja mõnusasti aurama - aitäh talle selle suure lasterõõmu eest!
Üheskoos veedeti üks tore ja aktiivne pühapäev. Kiitus kõigile osalejatele ja panustajatele! MARIA ROOSAARE

Matkates Ruudi
Alba juhendamisel mööda küla
ajaloolisi radu,
jõuti ka kunagise
Jälgimäe kooli
juurde.

Üht õiget
vastlapidu ei
saa ju ometi
pidada ilma
kukliteta!

Laste suureks rõõmuks said nad vastlasõitu
teha uhke kalessiga. Fotod: Maria Roosaare
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Vana Baskini Teater tuleb Sakku
oma uhiuue lavastusega!

K

uidas oleks elada rikkana? Mis juhtuks, kui ootamatult sajaks sülle tohutu materiaalne küllus näiteks loteriivõidu näol? Nende teemadega on mänginud meist igaüks! Paraku on sellist õnne antud vaid vähestele ja suurem osa jääbki unistaja rolli. Või kuulud sina nende inimeste
hulka, kes ei hooli rahaküllusest ja mõnusamast elust? On see su kindel põhimõte, või
varjad selle taha hoopis oma laiskust ja saamatust raha teenida? Mis siis juhtuks, kui
just sulle „soovimatu õnn” sülle peaks sadama? Kui suur peaks olema rahasumma suurus, et sinu põhimõtted minema pühkida?
Need on teemad, mida lahkab noor Prantsuse näitleja ja komöödiakirjanik Sébastien
Thiéry absurdihõngulises komöödias „Comme s`ill en pleuvait”, mille Vana Baskini
Teater on võtnud oma repertuaari pealkirjaga
„Minu esimene miljon”. Thiéry on näitlejana
mänginud mitmes prantsuse filmis. Umbes
30-aastaselt hakkas mees ka lavastama, mängides alati ka ise oma tükkides. 2009. aastal
pälvis lavastaja kaks Prantsuse teatri tähtsaimat auhinda Molière’i parima meesnäitleja
ja parima komöödia kategoorias.

Etenduses „Minu esimene miljon” võetakse vaatluse alla keskklassi mured ja rõõmud, mida me rahaga teeme ja mida teeb raha meiega. Tüki lavastas Ivo Eensalu, kes
esietendusega 14. märtsil tähistas ühtlasi oma
60. sünnipäeva. Etenduses mängivad Pirjo
Levandi ja Meriline Kirbits, meespeaosades
näeme Raivo Rüütlit ja Madis Millingut.
30. aprillil on Saku publikul võimalus
näha komöödiat omaenda kodulaval! Kahetunnine etendus algab, nagu ikka, kell 19 ja
on vaheajaga. Piletit etendusele on võimalik
soetada Piletilevi müügikohtades või Saku
Huvikeskusest Saku Valla Maja III korrusel.
Palume oma tulekust võimalusel ette teatada
telefonil 671 2403 või 517 3760. Täispilet on
hinnaga 12 eurot, sooduspilet pensionäridele ja õpilastele maksab 10 eurot.
Paneme kõigile teatrisõpradele veel
kord südamele, et pilet tuleb osta eelmüügist! Vaid eelmüügist soetatud pilet
tagab kindlalt etenduse toimumise, müüdud piletite arvu põhjal otsustab teater etenduse toimumise või ärajätmise.
Kohtume kõigi teatrisõpradega aprilli lõpus Saku Valla Majas! AVE-MARIA RAPPER

Uut Saku kevadlaada korralduses
Tänavuse Saku kevadlaada korraldab 17. mail MTÜ Saku Lions klubi koostöös Saku
Vallavalitsusega. 4. märtsil pidasid osapooled laadateemalise kohtumise, kus lepiti kokku
laada korraldusega seonduv. Jagati ära poolte kanda jäävad kulud ja korralduslik tegevus.
Kõik laada tulud jäävad Saku lõviklubile ja kantakse klubi heategevuskontole.
Saku laadal on olemas oma koduleht https://sites.google.com/site/sakulaat/ ja e-posti
aadress sakulaat@gmail.com. Välja on töötatud juhend ja tingimused laadal osalejatele ning
registreerimisvorm laadale kauplejaks registreerimiseks. Osavõtuks saab eelregistreerida
laada kodulehel või otselingil http://www.eformular.com/sakulaat/registreerumine.html
kuni 15. maini. Kodulehel on toodud ka osalustasude suurused ja tasumise kord.
Kõik laada korralduse ja registreerimisega seonduvad küsimused tuleb saata e-posti
aadressile sakulaat@gmail.com SS

Lugupeetud AS Saku Maja kliendid
Alates 01.05.2014 lõpetab AS Saku Maja sularahamaksete vastuvõtmise tarbimisteenuste
eest. Edaspidi saate teenuste arveid tasuda enda jaoks kõige mugavamal viisil – pangakontoris, internetipangas või sõlmides e-arve püsimakselepingu.
E-arve püsimakseleping tähendab, et pank teeb Teie eest vajalikud ülekanded lepingus
määratud kuupäeval. E-arve püsimakselepingu võite sõlmida internetipangas või pangakontoris. Lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed leiate Teile esitatud teenuste arvelt. Lepingu
sõlmimine on tasuta. Samuti on tasuta kõik e-arve püsimakse põhjal tehtud ülekanded.
NB! Kui juba kasutate arvete tasumisel pangateenuseid, jätke eelnev informatsioon tähelepanuta. AS Saku Maja juhatus

Verekeskus kutsub Saku doonoripäevale
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama
11. aprillil Saku Valla Majja (Teaduse 1) kella 10-13. Doonoriks sobib terve, puhanud ja
söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi
kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid
verd loovutama regulaarselt, 3-4 korda aastas. Viimati käis verekeskus Sakus 20. detsembril, mil doonoripäeva külastas 20 inimest, vereloovutuse tegi 17 ja esmadoonoreid oli kaks.
Lisainfot saab www.verekeskus.ee ja Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
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Puhkpilliorkester
Saku esines
Elukaare eakatele
Üldlaulupeoks valmistuv puhkpilliorkester
Saku andis oma dirigendi Ants Reinholdi
taktikepi all huvitava kavaga kontserdi Saku pensionäride ühenduse Elukaar koosviibimisel. Laulupeorepertuaarist kõlas omapäraselt pala „Tulkõ kokko“. Klassikast oli
valitud esitamiseks kauni meloodiaga Vivaldi „Talv“. Publikus tekitas elevust igihaljas marss „Vanad sõbrad“ ja popurrii
Kustas Kikerpuu lauludest. Kava muutis
mitmekesisemaks ka saksofonisolisti Ever
Talumaa esinemine. Meeldivaks üllatuseks
oli noor bariton Janari Jorro, kes esitas orkestri saatel Raimond Valgre igihalja loo
„Mul meeles veel“. Kontserdi lõpuks esitas
orkester paar pala hoogsas valsirütmis.
Tõesti kaunis algus päevale!
Dirigent rääkis ka orkestrit ees ootavast
vastutusrikkast esinemisest Peterburi Jaani
kirikus. Hoiame neile pöialt!
Kuulajad olid südamest tänulikud muusikutele, kes ei pidanud paljuks laupäeva
hommikul eakatele esinema tulla.
LY MADISSOON

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Küttest Krimmi sündmuste taustal
Kas Saku valla juhid kavatsevad midagi ette
võtta kaugküttesüsteemide ümberehitamiseks ja üleviimiseks lokaalküttele, kas turbale või puiduhakkele? Põhjusi muutmiseks on
küllaga, kasvõi Krimmi sündmused, rääkimata suurtest küttearvetest ka soojal talvel.
EVI JOHANDI
Vastab KADRI KRALLA, ASi Saku Maja
finantsjuht, juhatuse liige:
Soojamajanduse arendamine on olnud ning
on ka 2014. aastal ASi Saku Maja üheks
suuremaks prioriteediks. Praegu on valmimas Tehnika katlamaja renoveerimiseks alternatiivide tasuvusuuring. Uuringuga selgitame välja võimalused biokütusel (taastuval energial) töötava katla väljaehitamiseks.
Eelmistel aastatel oleme investeerinud
Saku võrgupiirkonnas kaugküttetorustike rekonstrueerimisse. Lisaks on rekonstrueeritud
Kurtna võrgupiirkonna katlamaja ja trassid.

30. märtsil läheb
Eesti üle suveajale
Märtsi viimasel pühapäeval kell 3 öösel algab suveaeg. Kellaosutid tuleb nihutada
ühe tunni võrra edasi. Suveajale lähevad
üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Saku Sõnumid

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marko Kibuspuu
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KUHU MINNA

Kuulutused

MÄRTS
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad.
Tel 5626 3857
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Abi maja kasutusloa
saamisel. Tel 52 200 23 Mikk
Müüa loomasõnnikut 7 t 150
eurot, 15 t 210 eurot, mulda
(ka kompostmulda), killustikku
ja liiva. Tel 5697 1079, e-mail
taluaed@hot.ee
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
Müüa heas korras 1-toaline
mugavustega, hubane ja valgusküllane korter Sakus, 1. korrus,
pakettaknad kahele poole,
turvauks. Otse omanikult! Hind
31 000 eurot. Tel 5897 1758
Välja üürida pikemaks ajaks
2-toaline väga heas korras
korter Sakus. 514 0475 Kairi

Tänu
Suur tänu Saku vallale, kes
meie vastlaprojekti toetas!
Jälgimäe küla rahvas
Täname suurepärase tulemuse
eest Eesti meistrivõistlustel
oma kalleid treenereid Kristina
Tennokest, Baile Orbi ja
Diana Mitti ning oma õpetajaid
Saku Gümnaasiumist ja Jüri
Gümnaasiumist, kes kõik on
võistlusperioodil suureks toeks
olnud. Võistlustantsijad Rando
Kuriks ja Kristin Sõber
Suur tänu treeneritele Kristina
Tennokesele ja Baile Orbile
treeningute eest. Võistlustantsijad Kairo Kõrgend ja
Anastasija Bezuglaja

Perearsti
nõuandeliin

1220

Mälestame traagiliselt
lahkunud

ENNO STAALI.
Avaldame siirast kaastunnet
abikaasale ja lastele.
Kurtna, Tiigi 14 majaelanikud

30. kell 14
Kaitseliidu Ühendorkestri
kontsert Saku Valla Maja saalis.

APRILL

1. kell 18
Naljapäeva kontsert „Õige
või vale pill?“ Saku Gümnaasiumi aulas - Saku Muusikakooli
õpetajate ja õpilaste esituses
kõlavad humoorikad palad pillil,
mis esitajale tuttav ei pruugi olla.

3. kell 19, 4. kell 14
Saku vallas alustasid tööd uued kiiruskaamerad kolmes piirkonnas:
Saku ja Tallinna ringtee vahelises lõigus Juulikul (fotol) ning TallinnRapla-Türi maanteel Saustinõmmes ja Kirdalus. Foto: SS

Saku Gümnaasiumi muusikal
„Sugar ehk džässis ainult
tüdrukud“ gümnaasiumi aulas.

6. kell 11

Harjumaal alustasid tööd veel
üheksa kiiruskaamerat

Ülevallaline laste lauluvõistlus „Las laps laulab 2014“
Saku Valla Maja saalis.

18. märtsil alustasid Harjumaa riigimaanteedel kiirusemõõtmist
veel üheksa kiiruskaamerat, mis lisandusid neljale jõuluajal Ääsmäe-Haapsalu maanteel käivitatud kiiruskaamerale.
Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane sõnul paiknevad uued
kaamerad Tallinn-Saku-Laagri, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna
ja Tallinn-Rapla-Türi maanteel nii 50, 70 kui ka 90 km/h alas. „Kiiruskaamerad on paigaldatud teelõikudele, kus on viimaste aastate
jooksul toimunud raskeid liiklusõnnetusi,“ selgitas Vane ning lisas,
et kiiruste kontrolli alla saamine aitab kindlasti vähendada liiklusõnnetuste tekkimise tõenäosust nendel lõikudel.
Uued kiiruskaamerad on paigaldatud Tallinn-Saku-Laagri teel
(12. km-le) 70 km/h alasse Saku ja Tallinna ringtee vahelisesse lõiku (kaks kaamerat) ning Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna teele
Vääna-Jõesuusse 70 km/h alasse (17. km-l) ja 50 km/h alasse (18.
km-l) kummasegi üks. Tallinn-Rapla-Türi teele lisandus viis kaamerat: 70 km/h alasse (7. km-l) Luigele kaks ning 90 km/h alasse
(11. km-le) Saustinõmmele üks ja (17. km-le) Kirdalusse kaks.
Nüüdsest on Eesti riigimaanteedel üleval 53 mõõtekabiini ja 35
kiiruskaamerat. ALLAN KASESALU, Maanteeamet

SG eelkooli lastevanemate
koolitus algkooli aulas.

Mardisoo OÜ teostab

VEE- ja KANALISATSIOONI
EHITUST

10. kell 18
10. kell 15
Kiisa-Kurtna-Tagadi-Roobuka
Pensionäride Ühenduse
kevadpidu Kiisa Rahvamajas.

11. kella 10-13
Doonoripäev Saku Valla Maja
suures saalis.

Pakun klassikalist

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

Lõikan hekki,
teen saetöid ja
lõikan võsa.
Tel 5554 7291

5197 4990.

Ostame
metsakinnistuid ja
raieõigust.

Soovi korral ka haljastus- ja pinnasetööd.

Energiavaru OÜ, 508 0336,
info@energiavaru.ee

eraisikutele.
Tasuta konsultatsioon ja hinnapakkumine

Kallis Aive lastega,
avaldame sügavat
kaastunnet abikaasa ja isa

Mälestame kauaaegset
külaelanikku

Avaldame kaastunnet
Andrusele perega

ENNO STAALI

EINAR SIRGLA

ENNO STAALI

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kurtna Külaselts

surma puhul.
Kolleegid Saue
konstaablijaoskonnast

ootamatu kaotuse puhul.
Kurtna naisrühm
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Sulle-Mulle
iseteenindav kirbuturg
Kurtnas töötab täie hooga!
Meil on uskumatult soodsad hinnad!
Tooge kõik oma mittevajalik meie juurde müüki.
Võtame müüki ka mööblit!
Kes müüa ei soovi, siis võib ka niisama meie juurde
tuua! Transpordiga saame aidata!
Avatud oleme T-R 11-18 ja L-P 11-15 Kurtna tee 33
Info saamiseks helistage 5343 7949 või 5552 2623

www.sulle-mulle.eu

28. märts 2014

Saku
Pruulikoda
otsib oma kollektiivi

abikokka.
Tööaeg T-N kella 15.00-21.30 ja
P kella 11.00-21.30.
Lisainfo tööpäeviti kella 7- 15
telefonil 513 6748 või
merle@pruulikoda.ee
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338 saku@pruulikoda.ee Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

Saue Ilusalong

Fekaalivedu
Kanalisatsioonitorustike survepesu
Sadevee kaevude puhastamine
Pumpamistööd
Kanalisatsiooni ummistuste
likvideerimine

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

Töötame 7 päeva nädalas, avarii väljakutse 24 h
Kaardimakse võimalus

Tel nr 53 512 017
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

9. aprillil
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas
Eesti-Soome

jalatsivabriku lao

tühjendusmüük.
Allahindlused!

TP Bilanss OÜ pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise suurusega äriühingutele, FIEdele,
korteriühistutele ning teistele mittetulundusühingutele.
Raamatupidamist koostame programmis Merit Aktiva ja palga arvestust Merit
Palk programmiga. Kui teil on oma programm, tuleks võimaldada juurdepääs.

Rohkem infot info@tpbilanss.ee ja www.tpbilanss.ee

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu
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Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis
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