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Saku saalihokimeeskond tuli
esimest korda Eesti meistriks!
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Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
27. mail 2016

Eesti saalihoki meistriliigas tuli hooajal 2015/2016
Eesti meistriks SK LINK/Saku meeskond.
Eesti meistritiitli võitmiseks oli meeskonnal vaja kolme
võitu. Esimesed kaks mängu võideti vastavalt 6:5 ja 11:6.
Kolmandas ja neljandas kohtumises tuli vastu võtta kaotused 5:8 ja 3:5. Paf saalihokiliiga finaalseeria otsustavas
viiendas kohtumises 17. aprillil Tartus oli SK LINK/Saku
meeskond 7:5 (2:1; 4:0; 1:4) parem EMÜ Spordiklubist ja
tuli esimest korda Eesti meistriks. Kohamängude parimaks väravavahiks valiti Lars Hillar ning meistrivõistluste kõige kasulikumaks mängijaks Kristo Lehiste. Eesti
meistritiitli võit annab meeskonnale võimaluse osaleda
oktoobris rahvusvahelisel turniiril EuroFloorball Cup.

Eesti meistrid: (ülareas
vasakult) Lars Hillar,
Carol Viiding, Reigo
Adamson, Riivo Marks,
Fredy Maalt, Andres
Kurmiste, Janek Nõu,
Teet Soasepp, Sander
Stokkeby, Marten Liiva,
Toomas Tamme; (alumises reas) Andro Sõber,
Siim Stokkeby, Mats
Tamme, Alex Kuusk,
Rainer Komi, Kristo
Lehiste, Gert Kurmiste,
Kristjan Puu. Pildilt
puudub Ats Tamme.
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Maikuu
olulised

teeehitused
Tee-ehitushooaeg on alanud:
remonditakse vanu, kuid ehitatakse
ka päris uusi teid. Otsapidi jõuab
sel aastal Saku valda ka Tallinna
ringtee rekonstrueerimine
kaherealiseks maanteeks.

Saku vald saab päris
uue maantee – JuulikuTabasalu tee

P

eatselt algab Saku vallas täiesti uue
maantee Juuliku-Tabasalu tee ehitus.
See tee muudab Sakust Laagri kaudu
linnasõidu veidi lühemaks ning kaotab ära
liiklusõnnetusterohke Jälgimäe ristmiku Tallinna ringteel.
Uus tee algab Saku aleviku Nurme tänava
Juuliku-poolsest otsast, kulgeb viaduktina
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üle Tallinna ringtee ja ühineb teisel pool seda
Jälgimäe teega Topi ringristmikul. Tegemist
on riigiteega ning ühe osaga Tallinna ringtee
ümberehitusest esimese klassi maanteeks.
Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juhi Lembit-Alo Kippari sõnul loodavad nad lepingu ehitajaga allkirjastada
maikuus ning siis kohe algab ka ehitus. „Juuliku-Tabasalu tee koos Juuliku eritasandilise
ristmikuga peaksid valmis saama selle aasta
lõpuks ning järgmiseks sügiseks peaks ringtee Saku viaduktist kuni Kanama viaduktini
olema ümber ehitatud 2+2 maanteeks,“ kirjeldas ta kaheaastase ehitusprojekti ajakava.
Millal uut teed pidi Tallinnasse sõitma saab
hakata, ei osanud Kippar veel öelda, sest lepingu järgi ei pea ehitaja teed ilmtingimata
sel aastal avama.
„Kõige olulisem on meie jaoks muuta liiklemine ohutumaks,“ ütles Kippar ja näitas
samal ajal uuendatavat Tallinna ringtee lõiku
arvutiekraanilt liikluskindlustusfondi veebikaardilt, kus see on täis värvilisi täppe, igaüks märkimas toimunud liiklusõnnetust. Eriti
täpiline on kaart valgusfooriga Jälgimäe ristmikul ja selle ümbruses. „Loodame, et täppe
rohkem juurde ei tule,“ ütles ehitusvaldkonna juht. „Luige ja Juuliku vahelist ringtee osa
saame ehitama hakata loodetavasti 2018.
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aastal ning 2019. aastaks peaks kogu ringtee
kuni Kanama sõlmeni olema 2+2 ehk mõlemas suunas kaherealine.“

Uus ringristmik
Suurim muutus pärast Juuliku-Tabasalu tee
valmimist on viie tee ristiks kutsutava Jälgimäe valgusfooriga ristmiku sulgemine nii, et
alles jäävad vaid parempöörded ehk siis tänast teed pidi enam Sakust Laagrisse sõita ei
saa. „Ristmikku ei suleta enne, kui uus viadukt on valmis,“ ütles Kippar ja lisas, et uue
tee ehitus ei tohiks liiklejatele esialgu kaasa
tuua mingeid muutusi. „Enamik tänavusest
tee-ehitusest käib alal, kus praegu laiuvad
heinamaad ja vähesel määral on ka metsa.
Kuid ka ristmiku ehitamise ning järgmisel
aastal ringtee ehitamise ajal ei suleta teed
täielikult.“
Projekti käigus ehitatakse Karjavärava
viadukti alla uus tunnel, nii et sõidukite läbipääs sealt säilib. Lisaks ehitab vald Karjavärava tee äärde ka jalgtee. Jalgsi pääseb üle
ringtee veel ka Männi tee lähedusse jääva
Saku silla alt. Nurme tänava otsa ehitatakse
ringristmik, kuid Nurmiko aianduspoeni
sealtkaudu siis enam sõita ei saa, vaid Nurmikole tuleb läheneda tee teisest otsast.
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNGID
21. aprilli istung
 Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
 Kiisa Rahvamaja põhimäärus
 Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
1. Männiku külas Tooma teega piirnev
maa-ala
2. Kirdalu külas Kõrnumäe tee ääres asuv
Kõrnumäe katastriüksusega piirnev maaala
3. Metsanurme külas asuv katastriüksuste Sallametsa ja Loo vaheline maa-ala
4. Kiisa alevikus asuva Roobuka paisjärve
alune ja seda ümbritsev maa-ala

 Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine
1. Tõdva küla Tootmise, Matsu, Katkuoja,
Rukkimäe, Palgi ja Kontori maaüksustel
ning lähialal
2. Tänassilma küla Väike-Kirsimäe maaüksusel

 Detailplaneeringu osaline
kehtetuks tunnistamine
 Keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine,
detailplaneeringu menetluse
jätkamine ning uute lähteseisukohtade andmine
 Madala sissetuleku piiri
kehtestamine sotsiaaltoetuste
andmiseks
 Rahaliselt hinnatava
kohustuse võtmine
 Ehitiste peremehetuse
tuvastamine
 Tee välja arvamine nimekirjast ja tee registreerimine
riiklikus teeregistris
 Kinnistu koormamine isikliku
kasutusõigusega
1. Tänassilma küla Koduääre kinnistu,
kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks ja
hooldamiseks
2. Tänassilma küla Tänassilma tee T7
kinnistu, kergliiklustee ehitamiseks,
omamiseks ja hooldamiseks
3. Tänassilma küla Uue-Jaagu kinnistu,
kergliiklustee ehitamiseks, omamiseks ja
hooldamiseks

 Vallavara omandamine
1. Tänassilma küla Daneli, Marko, Nurga
kinnistu jagamise teel moodustatavad
kinnistud, sihtotstarve transpordimaa
2. Tänassilma küla Kirsimäe kinnistu
jagamise teel moodustatav kinnistu,
sihtotstarve transpordimaa
3. Tänassilma küla Veskimäe kinnistu
jagamise teel moodustatav kinnistu,
sihtotstarve transpordimaa

 Saku valla 2016. aasta 1. lisaeelarve, eelnõu 1. lugemine
 Üürilepingu eellepingu sõlmimine OÜ-ga Saku Tervisekeskus
 Loa andmine
 Alkoholi jaemüük kohapeal
tarbimiseks Kiisa Vabaajakeskuses
 Delegeerimine
vallavalitsusele

Hea
lehelugeja!

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID

TIIT VAHENÕMM, Saku vallavanem

T

ahan sulle rääkida selle
aasta olulisematest toimetamistest meie koduvallas. Märgiline on see meie
kõigi jaoks – tähistame ju
üheskoos Saku valla juubelit –
150. sünnipäeva. Väärikas tähtpäev ei ole meile ainult pidupäev, vaid seab tõsised väljakutsed tegemistes ja otsustamistes.
Me elame vallas, mis on tänu
oma elanikele Eesti üks tugevamaid omavalitsusi. Me oleme
ise otsustusvõimelised ja meie
volikogu annab mõistlikke suuniseid, pidades silmas vallaelaniku heaolu, ning ei kõigu oma
kaalutlustes poliitiliste tõmbetuulte keerises.
Märtsikuu lõpus toimunud
arenguseminaril olid kaalumise
all tõsised teemad: Saku ühe
sümboli Saku Valla Maja saatus,
koolivõrgu korrastamine ja
perspektiivid naabritega ühinemise osas. Sel korral oli aruteludel jooksev kajastus sotsiaalmeedia vahendusel ning huvilised said kommenteerides kohe
oma meelsusest märku anda.
Täna oleme tõdemusel, et
meie koolivõrk on optimaalne
ning meil ei ole tarvis head haridust pakkuvat süsteemi lammutada. Meie põhikooli lõpetajad
saavad muretult valida vastavalt
soovidele edasiõppimise koduses gümnaasiumis või heas
ametikoolis. Gümnaasiumi lõpetajad on tõstnud meie kooli
oma lõpueksami tulemustega
Eesti parimate koolide hulka.
Haldusreformi osas on enamiku
seisukoht, et tark ei torma.
Kindlasti jälgime hoolega, milliseid seadusi riik selles valdkonnas vastu võtab ja oleme vajadusel valmis operatiivselt tegutsema.
Eelmisel aastal olid meie investeeringud seotud peaasjali-

kult kooli juurdeehituse ja Kiisa
Vabaajakeskuse valmimisega.
Sel aastal on fookus suunatud
peamiselt teedele, mis paiknevad keskasulast kaugemal.
Kokku saab ehitatud või korda
tehtud ligi 15 kilomeetrit vallateid, milleks kulub umbes 2,5
miljonit eurot. Teine massiivne
euroopa raha toel tehtav investeering, mida sel suvel tehakse,
on valda läbiva raudtee rekonstrueerimine – selle käigus vahetatakse ära rööpad ja neid kandev killustikust aluskiht. Tööde
tulemusena hakkavad rongid
hiljemalt tuleva aasta lõpuks
sõitma tänasest kiiremini ja ka
vaiksemalt.
Kolmanda suurinvesteeringu
teeb maanteeamet ringtee piirkonnas – uue ja otsema teega
saab ühendatud Jälgimäe teel
Tänassilma tehnopargi juures
olev ring Saku aleviku serval
paikneva Nurme tänavaga. Uus
läbimurre Sakust väljumisel
mõjub ehk ka positiivselt Tallinna suunal liikujaid hommikuti
pidurdavatele seisakutele. Teedega seonduvaid tegemisi on
palju ning sellega seoses palun
teilt mõistvat suhtumist töödega
seotud häiringute osas.
Tänase teadmise järgi saame
alustada sel suvel Päikesekillu
lasteaia laiendamisega. Ehitust
on pikisilmi oodatud, kuid
Euroopa rahaga seotud bürokraatia nõuab oma ja seetõttu on
algus viibinud. Tööde käigus
saab korda olemasoleva hoone
keskosa, laiendame keskuskööki ning rajame uued lasteaiakohad kuni 96 lapsele.
Lõpetuseks tahan teid kõiki
kutsuda 11. juunil Saku mõisaparki, kus tähistame koduvalla
juubelit. Põnevat tegevust, vaatamist ja kuulamist jätkub kõigile terveks päevaks!

TÄNU
Saku Suusaklubi tänab Taivo Puuorgu ja Avantirent.ee-d,
kes aitasid suusaradadele lund tuua ja rada korrastada.

22. MÄRTSI ISTUNGIL:
Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba anti Männiacs Extreme Team MTÜ-le 14.
05.2016 Männiku külas Männiku polügoonil endurosõidu läbiviimiseks (vastutab Kaido Raja).
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Saku alevikus
Tehnikumi tn 6 kinnistul, Aru tn
5 kinnistul ja Aru tn 7 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamute püstitamiseks Saku alevikus
Õuna tn 20 kinnistul, Juuliku
külas Talu tee 4 ja Talu tee 14
kinnistutel, puurkaevu rajamiseks ja üksikelamu püstitamiseks Üksnurme külas Talve tee
29 kinnistul.
Võeti vastu Üksnurme küla
Haavasalu tee 5 maaüksuse detailplaneering.
Anti kasutusluba elamule Rahula külas Pihlaka tee 13 kinnistul.
Tänassilma külas asuva UusKirsimäe katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Jälgimäe külas asuva Jälgimäe katastriüksuse koha-aadressiks määrati Mõisavahe tee 12.
Saku valla 2016. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati MTÜ-le
Saku Diabeetikute Selts kaasfinantseerimise toetust 216 eurot.
Saku valla 2016. aasta eelarve
reservfondist eraldati 850 eurot
Saku Lasteaed Päikesekild eelarvesse ootamatu ja vältimatu
nõustamisteenuse sisseostuks.
29. MÄRTSI ISTUNGIL:
Saku Päevakeskus otsustati sulgeda töötajate puhkuste perioodiks 11.–24.07.2016 ja 27.–30.
12. 2016.
Suurendati Kurtna Kooli 1.,
2., 3., 4., 5. ja 9. klassi täitumuse
ülemist piirnormi 2016/2017.
õppeaastaks kahe õpilase võrra
ning kehtestati ülemiseks piirnormiks 26 õpilast klassis.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saue külas Uue-Pearna kinnistul, üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Kiisa alevikus
Kaja tn 9 kinnistul.
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Anti ehitusload üksikelamu
ja abihoone püstitamiseks Tagadi külas Metsatare kinnistul, üksikelamute püstitamiseks Metsanurme külas Kuldkinga tee 22
kinnistul, Lehekese tee 1 kinnistul ja Nurga tee 9 kinnistul ning
Üksnurme külas Lukussepa tee
21 kinnistul.
Määrati Kasemetsa külas Tulika tee 20 asuvate ehitiste teenindamiseks vajalik maa ja maa
ostueesõigusega erastamise tingimused.
Võimaldati Üksnurme külas
asuva maa (Krookuse tee, Krookuse pumbajaam) ostueesõigusega erastamist aiandusühistule
Saku Ülased.
Kehtestati veoautode sõidukeeld kuni tee kandevõime taastumiseni Saku vallas asuvatel
järgmistel kohalikel teedel:
Nõela teel, Kurtna - Vilivere
teel, Sprindi teel, Ehitaja teel,
Kuresoo ringteel, Kasemetsa
teel, Metsavahi teel, Tänassilma
teel, Mõisavahe teel, Kõrnumäe
teel, Hao teel, Atiku teel, Rahula
- Saku kõrvalmaantee 4,355. kilomeetrilt Atiku teele suunduval
teel.
Saku valla 2016. aasta eelarve reservfondist eraldati 13 440
eurot majanduse eelarvesse tulekahjus hävinud hoone lammutuskulude katmiseks.
5. APRILLI ISTUNGIL:
Muudeti Saku Vallavalitsuse
07.04.2015 korralduse nr 291 lisa „Kurtna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord”.
Kehtestati 2016. aastaks sotsiaaltoetuste määrad: madala sissetulekuga pere koolitoetus 128
eurot, puudega lapse haridusasutusse sõidu toetuse määr 0,19
senti läbitud kilomeetri kohta,
puudega lapse hooldajatoetuse
määr 25,57 eurot, puudega isiku
haridusasutusse sõidu toetuse
määr 0,19 senti läbitud kilomeetri kohta, puudega isiku hooldaja-

toetuse määr 25,57 eurot, eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse määr 45
eurot, sünnitoetuse määr 320
eurot, kolme- ja enamalapselise
pere koolitoetuse määr 32 eurot,
matusetoetuse määr 96 eurot.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Roobuka külas Heki tee 6 kinnistul ja Üksnurme külas Mägimänni kinnistul, üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saustinõmme külas Sihisalu
kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu
ja abihoone püstitamiseks Tänassilma külas Arusisaliku tee 1
kinnistul, sidetrassi rajamiseks
aadressil Saue küla, 11343 Kanama tee (lõigul Tallinn-PärnuIkla teest kuni Kanama-Üksnurme teeni); 11344 Kanama-Üksnurme tee (lõigul Saue küla Kanama teest kuni Üksnurme küla
Rahula-Saku teeni); Üksnurme
küla, Muusa ja Rehe küün;
11345 Rahula-Saku tee (lõigul
Üksnurme küla Kanama-Üksnurme teest kuni Saku alevik
11342 Saku-Tõdva teeni) ning
Kiisa alevik, Kurtna tee 8;
11152 Kirdalu-Kiisa tee (lõigul
Kiisa alevik Kurtna tee 8 kuni
Kurtna küla Mõisamaa kinnistuni); Kurtna küla, Viimsi metskond 46 ja Mõisamaa; Kirdalu
küla, Jaago ja Kivi-Masti.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Saue külas Maastiku kinnistul ja Üksnurme külas Talve tee 42 kinnistul.
Tõdva külas asuva Animäe
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitati Kiisa Rahvamaja
ruumide üürihinnad ja teenuste
hinnad.
12. APRILLI ISTUNGIL:
Kinnitada Saku Päevakeskuse

töötajate koosseis.
Seoses üle-eestilise südamekuuga kehtestati ajavahemikul
25.–30.04.2016 Saku Valla
Spordikeskuse jõusaali ja ujula
üksikpiletite (tavapilet, vallaelanikupilet, sooduspilet) hinnaks 1
euro.
Saku Valla Spordikeskusel
lubati väljastada Saku valla laste I mitmevõistluse peaauhinnana 150 korra kasutusega kliendikaart, mis sisaldab 15 X 10
korra ujula sooduskaarti.
Anti ehitusload üksikelamu
ja sauna püstitamiseks Kurtna
külas Jõekääru kinnistul, puurkaevu rajamiseks Metsanurme
külas Kuuseheki tee 16 kinnistul, üksikelamu ja garaaži püstitamiseks Saue külas Tuule kinnistul.
Anti kasutusload elamutele
Roobuka külas Kaseniidu kinnistul ja Kibuvitsa tee 8 kinnistul ning Saku alevikus Kivisalu
tee 15 kinnistul.
Saku alevikus Oja tänava pikendusena välja ehitatud liikluspinnale määrati nimeks Oja
tänav.
Suleti Saku vallas asuv Kurtna-Vilivere tee lõigul 1,4-1,8 km.
Birkenwald MTÜ-le anti
õigus paigaldada 18 m2 suuruse
pindalaga reklaamtreiler 01.–
20.05.2016 Saku alevikus Küütsu tn 2 kinnistule.
Vanamõisa küla MTÜ-le anti
õigus paigaldada 18 m2 suuruse
pindalaga reklaamtreilerid
12.04.–03.05.2016 ja 25.07.–
22.08.2016 Saku alevikus Küütsu tn 2 kinnistule ja Rahula külas Annetalu kinnistule.
Sõlmiti tähtajaline üürileping
18.04.2016–17.04.2018 Multi
Pharma OÜ-ga Kiisa alevikus
Kurtna tee 21 asuva äriruumi
kasutamiseks apteegiteenuse
osutamiseks.
Kinnitati Saku vallale kuuluvate, Kiisa alevikus Kurtna tee

21 asuvate ruumide kasutusse
andmiseks suulise enampakkumise tingimused.
Kinnitati Saku Vallavalitsuse
2016. aasta hankeplaan.
19. APRILLI ISTUNGIL:
Anti projekteerimistingimused
abihoone ehitusprojekti koostamiseks Juuliku külas Murumäe
tee 62 kinnistul, üksikelamute
ehitusprojektide koostamiseks
Üksnurme külas Talve tee 14 ja
Tammetõru tn 8 kinnistutel, Kiisa alevikus Hageri tee 14 kinnistul, Saku alevikus Kivistiku tn 7
kinnistul, Roobuka külas Restauraatori tee 10 kinnistul.
Anti ehitusload aiamaja lammutamiseks ja üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas
Kuresoo tee 28 kinnistul, üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Saue külas Maastiku kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Roobuka külas Metsanurga
tee 33 kinnistul, Kirsi tänava ja
Asula tänava ühendustee rajamiseks aadressil Saku alevik,
Asula tänav ja Kirsi tänav; sõidutee rekonstrueerimiseks aadressil Tänassilma küla, Tänassilma tee; jalgratta- ja jalgtee rajamiseks koos tänavavalgustusega aadressil Tänassilma küla,
Tänassilma-Laagri tee (lõigul
Väike-Pille kinnistust kuni
Kungla tänavani).
Anti kasutusload elamutele
Kasemetsa külas Käopesa põik
15 ja Väikemetsa põik 26 kinnistutel.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Metsanurme
külas Kasemetsa tee 34 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatavate
kinnise soojussüsteemi puuraukude asukohad aadressidel
Saku alevik, Põllu tn 1, Tiigi tn 4
ja Pähklimäe tee 5.
Määrati Kiisa alevikus Vahtra tn 4 asuva elamu teenindamiseks vajalik maa ja maa ostueesõigusega erastamise tingimused.

Samati bussipiletite
hinnad muutuvad
1. maist maksab sõit Samati bussiga Tallinnast Sakku 1.80 asemel 2 eurot ja Tallinnast Kiisale
2.20 asemel 2.40. Samati kaardi
omanikele on sõit 10% odavam
(siiani 5% odavam) ehk Sakku
1.82 ja Kiisale 2.18. Kaks eurot
maksva kaardi saab osta ja sellele
sularaha peale laadida bussijuhi
juures või Sakus Samati kontoris.
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TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
 Saku Vallavalitsuse 22.03.2016. a korraldusega nr
241 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH) Saku valla Tõdva küla Tõru (katastritunnus: 71801:006:1044) maaüksusel. Planeeringu koostamise vajadus ja eesmärk on maaüksuse jagamine, hoonestusala ning ehitusõiguse
määramine kaksikelamu ehitamiseks. Planeeritava
ala moodustavad Tõru maaüksus, osa Saku-Tõdva
tee maaüksusest) ja osa reformimata riigimaast
ning selle suurus on ca 9400 m2. Detailplaneering
on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. KSH
jäeti algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja
on Saku Vallavalitsus. Planeeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi
täiendavaid uuringuid. Antud korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.
sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning
tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1,
Saku alevik).
 29.03.2016 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1,
Saku alevik) Tänassilma küla Valdmäe tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikul väljapaneku ajal esitati planeeringule üks vastuväide. Saku Vallavalitsus ettepanekuga ei nõustunud. Ettepaneku esitaja loobus enne avaliku arutelu oma ettepanekust.
 Saku Vallavalitsuse 5.04.2016 korraldusega nr
289 kehtestati Saku valla Tänassilma küla Valdmäe
tn 3 ja Valdmäe tn L1 kinnistute (katastritunnused:
71801:001:1305, 71801:001:1332) detailplaneering. Planeeringuala moodustavad Valdmäe tn 3
kinnistu, Valdmäe tn L1 kinnistu ja osa Valdmäe tänava maaüksusest Planeeringuala suurus on ca
26200 m2. Planeeringu eesmärk on planeeritavale
alale äri- ja tootmismaa kruntide moodustamine
ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses
Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga on kavandatud kokku neli äri- ja tootmismaa krunti.
Kruntide maksimaalne täisehitusprotsent jääb vahemikku 46-48% ning nendele saab ehitada ühe
põhihoone ja kuni kaks abihoonet. Hoonete maksimaalne korruselisus on kolm ja maksimaalne kõrgus 14 m. Lisaks näeb planeeringulahendus ette
ühe transpordimaa krundi moodustamise. Planeeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning loodus-keskkonnale. Vt http://www.
sakuvald. ee/kehtestatud-detailplaneeringud.
 Saku Vallavalitsuse 12.04.2016. a korraldusega nr
307 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH) Saku valla Kasemetsa küla PõlluKiipsu maaüksusel (katastritunnus: 71801:006:
0087) ja lähialal. Planeeringu koostamise vajadus
ja eesmärk on Põllu-Kiipsu mü ja lähiala kruntideks
jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute, kaksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Juurdepääsude lahendamiseks vaja moodustada ka transpordimaa
krunt. Planeeritava ala moodustavad Põllu-Kiipsuja Kiipsu tee L1 maaüksus, osa Remmelga tee 1-, osa
Remmelga tee 4-, osa Roosi- ja osa Kiipsu tee maa-

üksusest. Planeeritava ala suurus on ca 38 500 m2.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju
puudub. Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Saku Vallavalitsus. Planeeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni
põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise
käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud
korraldusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald. ee/algatatud-detailpla
neeringud ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku alevik).

 Alates 9.05.2016. a kuni 22.05.2016. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse 1, Saku alevik) teise
korruse stendil ning Saku valla kodulehel (http://
www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust)
avalikul väljapanekul Saku valla Saku aleviku
Männituka tee 1 kinnistu (uus aadress: Oja tn 31;
katastritunnus: 71801:005:0005) detailplaneering.
Planeeringuala koosneb Oja tn 31 maaüksusest.
Planeeritava ala suurus on ca 2900 m2. Planeeringu
koostamise eesmärk on maaüksuse ehitusõiguse
määramine maksimaalselt nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks. Planeeringuga kavandatud olemasoleva elamu ümberehitus nelja boksiga ridaelamuks ja kuni kolme abihoone ehitamine. Krundi
maksimaalne ehitusalune pindala võib olla kuni
580 m2. Ridaelamu suurim lubatud kõrgus on 13
meetrit hoonet ümbritsevast keskmisest maapinnast. Kui antud hoone asemele rajatakse uus ridaelamu või antud hoonele rajatakse uus katus, siis
peab lähtuma ümbritsevast hoonestusest ja Saku
alevikus väljakujunenud maksimaalsest hoonete
(suhtelisest) kõrgusest ning seetõttu on eelnevalt
mainitud juhtudel hoone maksimaalne kõrgus
maapinnast 9 m. Abihoonete maksimaalne lubatud kõrgus võib olla 3,5 m. Ridaelamu suurim eluruumide korruselisus on 2. Detailplaneering on
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga kooskõlas. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja
vastuväiteid.
 Saku Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 38
algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja
jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatamiseks Saku valla Tõdva küla
Tootmise, Matsu, Katkuoja, Katkuoja, Rukkimäe,
Palgi, Kontori maaüksustel (katastritunnused:
71801:006:0012, 71801:006:0212, 71801:
006:0414, 71801:006:0415, 71801:006:0412,
71801:006:0385, 71801:006:0384) ja lähialal. Planeeritav ala koosneb, lisaks eelnevalt mainitud
maaüksustele, Pumbamaja, Tõdva sidesõlm, osa
11342 Saku-Tõdva tee maaüksustest ning jätkuvalt riigi omandis olev maast. Planeeritava ala suurus on ca 12,9 ha. Planeeringu koostamise vajadus
ja eesmärk on planeeritava ala kruntideks jaotamine, hoonestusalade ning ehitusõiguste määramine
lisaks olemasolevatele ehitistele tootmis-, lao- ja
ärihoonete ehitamiseks. Detailplaneering sisaldab
Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut,
kuna detailplaneeringuga soovitakse vähendada
Kivisilla peakraavi kalda ehituskeeluvööndit planeeritava ala ulatuses. KSH jäeti algatamata, kuna
eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, korraldaja

TEATED PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEST
Saku Vallavalitsusele on 04.04.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu
olemasolul ehitiste ümberehitamise projekteerimiseks Saku vallas Saku alevikus Kullerkupu tn 10
(71801:011:0420) kinnistul. Tegemist on Saku Vallavalitsuse 21.09.2004 korraldusega nr 1158 kehtestatud Kullerkupu krunt 47 kinnistu detailpla-

neeringuga. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.
Alates 02.05.2016 kuni 15.05.2016 on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise
korruse stendil ning valla kodulehel avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projek-

Saku Vallavalitsus. Planeeringu algatamise hetkeks
kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud otsusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.
ee/algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).

 Saku Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 39
algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja
jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatamiseks Saku valla Tänassilma
küla Väike-Kirsimäe (katastritunnus: 71801:001:
0023) maaüksusel. Planeeritava ala moodustab
Väike-Kirsimäe maaüksus ning selle suurus on 0,67
ha. Planeeringu koostamise vajadus ja eemärk on
Väike-Kirsimäe kruntideks jaotamine ning hoonestusalade ja ehitusõiguste määramine. Planeeringuga soovitakse jaotada maaüksus kokku neljaks elamumaa krundiks ja rajada sinna kaks üksikelamut
ning kaks ridaelamut. Detailplaneering sisaldab
üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna detailplaneeringuga soovitakse muuta üldplaneeringus määratud Väike-Kirsimäe maaüksusele määratud korterelamumaa maakasutuse juhtotstarvet
pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarbeks. KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangust järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, korraldaja Saku Vallavalitsus. Planeeringu algatamise hetkeks kogutud
informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu
koostamise käigus teha eraldi täiendavaid uuringuid. Antud otsusega on võimalik tutvuda Saku
valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/
algatatud-detailplaneeringud ning tööaegadel
Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku alevik).
 Saku Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 41
jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) Jälgimäe küla, Uueoti ja Tuuleveski
(katastritunnused: 71801:003:0034, 71801:003:
0008) kinnistute detailplaneeringu Tuuleveski kinnistu osas. Planeeringu koostamise eesmärk on
Tuuleveski kinnistu hoonestusala ning ehitusõiguse määramine äri ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Saku Vallavolikogu, - korraldaja Saku Vallavalitsus KSH jäeti algatamata, kuna eelhinnangust
järeldus, et eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Antud otsusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://www.sakuvald.ee/geoinfo
susteem ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses
(Teaduse tn 1, Saku alevik).
 Saku Vallavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 40
tunnistati kehtetuks Saku Vallavolikogu 10.04.
2003 otsusega nr 43 kehtestatud Saku valla Saku
aleviku Maituse maaüksuse ja lähiümbruse detailplaeering Pähklimetsa tee ääres asuva ca 5010
m2 pindalaga jätkuvalt riigi omandis oleva maatüki
osas. Planeeringu eesmärk oli Maituse maaüksuse
ja selle lähiala kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine. Planeeringuga nähti ette kahe
korterelamute kruntide moodustamine ja viie väikeelamukrundi moodustamine. Lisaks kavandati
üks üldmaa krunt ja kaks transpordimaa krunti.
Planeeringu elluviimisega ei ole avaldatud olulist
mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-,
sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamisega
on jätkuvalt tagatud detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine.
teerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala ning arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi. Avaliku väljapaneku
jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi
võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Vt http:
//www.sakuvald.ee/projekteerimistingimusteavalikustamine
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MTT esimese taotlusvooru toetused
Saku valla 2016. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondi maht projektitoetusteks I
taotlusvoorus oli spordivaldkonnas 17 600 eurot, kultuurivaldkonnas 12 000 eurot ja muus valdkonnas 15 190 eurot. Kokku esitati spordivaldkonnas 21 projekti kogusummas 23 415 eurot, kultuurivaldkonnas 10 projekti kogusummas 8 820 eurot ja muus valdkonnas 17 projekti kogusummas 25 114 eurot. HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
Taotleja

Projekti nimi ja tegevus

Toetus

SPORDIVALDKOND
MTÜ Spordiklubi
Porter Racing

SK Porter Racing spordisündmused 2016 (Saku 100,
MTB kolmapäevakud, Saku laste rattasari; Saku trail
run ja klubiliikmete osalemine erinevatel spordisündmustel)
MTÜ Saku Maraton
Saku pikamaajooksude sari, klubidevaheline Saku
pikamaajooksu karikavõistlus
MTÜ Tantsukool Danceland Juubeliturniir Corny karikas 2016
MTÜ Saku Sporting
Saku jalgpalli suvelaagrid 2016
MTÜ Saku Maraton
Orienteerumise algõpe Saku algkoolis ja gümnaasiumis.
Orienteerumispäevade läbiviimine
MTÜ Saku Korvpalliklubi Saku valla 2016. aasta meistrivõistlused korvpallis
MTÜ Saku Sporting
Saku meistrivõistlused jalgpallis 2016
Saku Jäähoki Klubi
Saku valla esindamine EMV Jäähokis I ja II liigas 2016. aastal
Spordiklubi TATS
Spordiklubi TATSi Saku treeningrühma osalemine
Eesti tiitlivõistlustel
GAP Spordiklubi
SK LINK/Saku osalemine Eesti saalihoki meistriliiga põhiturniiril
MTÜ Kajamaa Spordiklubi Estonian Open Eesti meistrivõistlused maastikulaskmises
medalite tootmine
MTÜ Spordiabi
Rannar Uusna osalemine enduro Euroopa meistrivõistluste
Itaalia ja Prantsusmaa etapil ja treeninglaagris Hispaanias
Anna Pohlak
Anna Pohlaku ettevalmistus ja osavõtt Rio 2016
olümpiamängude kvalifikatsioonist
Enel Kivimäe
Jarek Toigeri 2016. aasta I pa hooaeg võistlustantsus
Katrin Virula
Katrin Virula sportliku eneseteostuse aasta 2016 sportlase
ja treenerina
Ene Rahuoja
Ardi Bogdanov purjetamise 29er (kahemehepaat) EM-st osavõtt
KULTUURIVALDKOND
MTÜ Lokuti uued ja vanad Kultuurisuvi Lokuti külas ja külapäev (kitarriringi ja külapäeva
korraldamine)
Spordiklubi Laansoo
Saku Motoklubi 50. aastapäev ja Saku valla 150. aastapäev
Motokrossi Team
(Saku Motoklubi ajaloo talletamine ja esitlemine Saku laadal)
Saue küla MTÜ
Saue küla suvepäev 2016
MTÜ Omakogu
"Noodipuu" linnalaager ja kontsert Kallisaba puhkekeskuses
MTÜ Urban Style
Saku Koolitantsule! (esinemisriided ja treeningud)
Reeli Reinaus
Hageri kihelkonna kohapärimuse kogumine
(kohapärimuse kogumine Saku valla territooriumil)
Seltsing Gitanda
Tuli sinu südames 10 aastat (kontsert Kiisa rahvamajas)
Marika Järvekülg
Made Järvekülje osalemine koorikonkursil "Festival
International de Musica de Cantonigros" Hispaanias
Eesti Tütarlastekoori koosseisus
Seltsing Saku
Saku naisrahvatantsurühma Terake 5. tegevusaasta
naisrahvatants Terake
tähistamine
MTÜ Harjumaa
HKO osalemine orkestrite festivalil Prantsusmaal Vienne`is
Keelpilliorkester
(Arianna Sofia Jateri, Sirje Mülleri, Kaari Klesmenti osalemine)
MUU VALDKOND
MTÜ Saku Valla Invaühing Linnalaager Suve sõber
EELK Saku Toomase Kogudus Saku laste suvelaager
Rehe Seltsimaja SA
Päevalaager lastele Rehe küünis
MTÜ Saku Valla Invaühing Suvine tervise- ja õppelaager sõpradega
MTÜ Metsanurme
Metsapäeva töötoad ja esinejad
MtÜ Lokuti uued ja vanad Lokuti küla spordiväljaku renoveerimine (võrk- ja jalgpalli
väravate võrgud) ja suvekooli korraldamine
Rehe Seltsimaja SA
Küüni kasutusaeg pikemaks (tuulekasti sulgemine, välismüüri
vuukimine ja usteavade parandamine)
MTÜ Rahula Külaselts
Saagu valgus otse külla (tänavavalgustite soetamine
koolibussipeatustesse Rahula külas)
Saku Diabeetikute Selts
Diabeetik tegutseb (liikmete osalemine erinevatel koolitustel
ja üritustel)

3000
2800
1544
824
550
640
270
1980
1900
1500
468
500
500
500
460
164

Toetused
elutingimuste
parandamiseks
hajaasustuses
Kuni 1. juunini saavad hajaasustuses
elavad vallakodanikud esitada Saku
vallavalitsusele taotlusi vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide ning
juurdepääsuteede rajamiseks tehtavate kulutuste katmiseks. Maapiirkondades elavaid peresid toetab nende elutingimuste parandamisel EASi
hajaasustuse programm, kust kaetakse kolmandik tehtud kulutustest,
kolmandiku katab vallavalitsus ning
perel jääb katta kolmandik. Maksimaalne toetus ühe majapidamise
kohta on 6500 eurot.
Seda, kas majapidamine asub hajaasustuses, saab järele vaadata Saku
valla koduleheküljelt üldplaneeringu
kaardilt „Üldplaneeringu põhijoonis”, kus tiheasustusalad on märgitud musta katkendliku joonega ning
tehtud üldjuhul ka kollaseks.
Üldinfo: Hele-Mall Kink, tel 671
2405, helemall.kink@sakuvald.ee
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rajamine: Anne Kadaja, tel 671 2416,
anne.kadaja@sakuvald.ee
Juurdepääsuteed ja autonoomsed
elektrisüsteemid: Virko Kolks, tel
671 2406, virko.kolks@sakuvald.ee

1090
750
700
2120
2540
450
470
200
200
300
1905
1505
1278
475
1745
1150
3000
2996
1136

7

HEAD TERAKESE
SÕBRAD JA
ENDISED KOLLEEGID
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Särasilmne kevadlaat
ANDRES LUKIN
TEET LILLEORG

T

raditsiooniline Saku kevadlaat toimub laupäeval,
14. mail Saku vallamaja
ümbruses. Kolmandat aastat järjest korraldab kevadlaata Saku
lõviklubi, koostöös vallavalitsuse ja allasutuste tublide inimestega.
Et lõviklubi näol on tegemist
eelkõige heategevusliku organisatsiooniga, siis üha enam muutub ka Saku laada kuvand heategevuslikumaks ja laada tulud
investeeritakse heategevusprojektidesse Saku vallas. Laada
tuludest on ehitatud Saku mõisaparki ja lähiümbrusesse harrastajate hulgas kiiresti populaarsust kogunud 12-rajaline
discgolfi väljak ja lauatennise
välilaud vallamaja taha. Plaanis
on arendada discgolfi väljak
täismõõtu ehk 18-rajaliseks.
Selle aasta laada tuludega paneme õla alla Kajamaa kooli väliõppeklassi ehitusele.

Saku kevadlaat algab kell 9
päevajuht Taavi Puuoru tervitusega. Laada kõneleb ametlikult
avatuks Saku vallavanem Tiit
Vahenõmm ja seda kell 10.
Kauplemisalale on välja mõõdetud 450 platsi. Registreerimisel on kauplejad hinnanud Saku
laata heaks kauplemispaigaks,
kus on alati palju toredaid kauplejaid ja laadalisi.
Mida siis võib laadalt leida?
Juba teada-tuntud heal tasemel taimevalikule sekundeerib
palju käsitöömeistreid. Kohal on
hulk kodumaise toidukraami
pakkujaid ja välismaise tööstuskauba müüjaid. Ka sel korral on
avatud traditsiooniline messiala.
Paarkümmend ettevõtet on tulemas oma teenuseid-tooteid tutvustama. Kindlasti saab olema
huvitav!
Pisiperet on rõõmustamas
lastealal karussellid, kiiged,
elektriautod ja batuudid – pakutakse lusti ja lõbu, nii et tasub
tulla kogu perega. Spordialal on
telgid püsti löönud Saku spordi-

keskuse toimekad inimesed, kes
tutvustavad spordikeskuse treeningrühmi. Viiakse läbi näidistreeninguid ja -esinemisi.
Avatud on ka vallaala, kus
saab suhelda vallaametnikega
informaalses õhkkonnas. Uurida ja teada saada valla allasutuste tegemiste ja teenuste kohta ja
miks ka mitte võtta vallavanemal „nööbist kinni“. Tänavu pakub vallaalal jaapani toite Jaapani Kultuuri Koda. Samuti
saab kuulda jaapani laule. Oma
võimeid näitavad vabatahtlikud
pritsimehed.

Ehitame
koos
Sakku
kiriku!
ESKIIS

AVE MÖLSTER, EELK Saku
Toomase koguduse liige
Laupäeval, 4. juunil kella 11–15
toimub Saku palvemaja (Tallinna mnt 8) õuealal suur kogupereüritus Saku kiriku laat.
Ürituse eesmärk on pakkuda tegevusi nii lastele kui täiskasvanutele ning koguda annetustega
raha kiriku ehituseks.
Laadakaupa pakkuma on
oodatud kõik huvilised! Lauad
on korraldaja poolt. Avatud on
kohvikuala, kuhu on võimalik
annetusena tuua müügiks omavalmistatud kodutooteid. Töötubades jagub tegevusi lastele,

noortele, peredele. Kuulata saab
head muusikat, laval astuvad
üles erinevad esinejad, nt nukuteater Talleke.
Miks kirik Sakku? Juba üle
20 aasta on Saku palvemajas
(väike roheline majake ehituspoe kõrval) toimunud jumalateenistused, seda küll Hageri koguduse raames. Aastal 2013 loodi iseseisev EELK Saku Toomase kogudus. Saku palvemaja
kuulub tegelikult vennastekogudusele, hoone on vana ja väsinud. Saku kogudus on aga kasvanud ja vaja oleks suuremaid ja
paremaid ruume – uut kirikut.

Saku on suur alevik, kuid oma
sakraalhoone puudub. Selle aasta jaanuaris väljastas Saku vallavalitsus ehitusloa Saku kiriku
ehitamiseks. Seega pikaaegne
unistus ja idee on teoks saamas,
kuid ootame ka kogukonna tuge!
Milline kirik? Uues kirikus
on planeeritud veidi üle 100 istekoha, kui avada saali tagumised uksed, siis mahutab kirik
kuni 200 inimest. Kirik saab
olema nii sakraalse kui praktilise lahendusega ja suurepärase
akustikaga. Kirikus on võimalik
pidada kontserte, viia läbi laulatusi ja matusetalitusi. Kirikus

Lõvialal pakuvad mitmekesist meelelahutust ja kehakinnitust Saku lõviklubi liikmed.
Toitlustus tuleb tavapäraselt koduselt laadapärane. Laadalaval
alustavad valla tublid isetegevuslased juba kell 10. Esinevad
Saku valla lastelaulukonkursi
„Las laps laulab“ laureaadid ja
huvikeskuse kollektiivid. Kell
12 on Saku Valla Maja saalis teadustsirkus lastele (mironofshow.
com) Laada peaesineja on ansambel Nukker Kukeke. Selle
aasta laadaprogrammi olulisim
täiendus puudutab just viimast
esinejat. Nimelt on Nukker Kukeke kõiki laadalisi ootamas laada afterpartyle Saku Pruulikojas. Uksed on avatud kogu päeva
ja ansambel astub lavale kell 22.
Laadaloterii iga pilet võidab
kestab seni, kuni loosiratas tühi.
Küsisime laada peakorraldajalt, lõviklubi asepresidendilt
Andrus Pukilt, mis teeb selle
laada eriliseks. Andrus ütles:
“Eesti lõvide selle aasta juhtmõte on „1000 säravat silma“. Saku
kevadlaadal on neid kordades
rohkem.“ Sära silmadesse ning
kohtumiseni Saku kevadlaadal!

hakkab toimuma laste ja noortetöö, seal saab olema pastoraat ja
kiriku ruume saab ka rentida.
Miks laat? Et kirik saaks olema sakulaste oma, soovime kaasata Saku elanikke kiriku ehitusprotsessi. Kogudusel on olemas
sõbrad ja partnerid välismaal,
kes tahavad kiriku ehitamisse
panustada. Aga vajame ka Saku
enda elanike ja ettevõtete abi ja
toetust. Juba on andnud oma
nõusoleku üritust toetada Saku
Õlletehas, aitab ka meie pikaaegne koostööpartner Saku Huvikeskus. Kõik laadalised saavad tegevustes osaledes anda
oma panuse. Laada müüjad saavad osa oma tulust annetada kiriku fondi. Kauplemiseks võta
ühendust kristiina.seppel@
eelk.ee või helista 5650 6651.
Ootame kauplema nii väikeettevõtjaid kui eraisikuid. Rohkem
infot Saku kiriku ehituse kohta ja
link laadale registreerumiseks:
saku.eelk.ee.
Jälgi infot Saku valla infotahvlitel ning internetis. Kohtumiseni Saku kiriku laadal 4.
juunil! Teeme koos sakulastele
ühe toreda päeva!
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Saku õpetajad
maailmas
tarkust saamas
VICTORIA PARMAS

K

ui Saku gümnaasiumi
õpilased sügisel alustasid rahvusvaheliste projektidega, siis õpetajad just lõpetasid Erasmus+ programmi vahendusel toimunud rahvusvahelises projektis osalemise.
Projekti „Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus”
raames oli kolmel õpetajal võimalus ennast täiendada Iirimaal
ja Sloveenias. Eesmärk oli koolituste abil tuua klassiruumi
uuenduslikke lähenemisi õpetamisele. Kõik koolitusel osalenud on omakorda saadud teadmisi kolleegidele korraldatud
õppepäevadel edasi jaganud.
Kogemusi koolitustelt oli erinevaid – kes sai peaaegu privaatõpet, olles 4-5õpetajaga rühmas
ja kasutades kooli fotostuudiot,
kes aga sai ennast proovile panna 20 õpetajaga rühmades, kus
tuli näiteks ka umbkeelse lauanaabri eest inglise keeles kosta.

Ümberpööratud
klassiruum
Inglise keele õpetaja Taivi
Õigus osales Iirimaal Dublinis
koolitusel „Digivahendite kasutamine klassis“. Käsitletavad
teemad olid enamasti kõik seotud digikeskkonnaga (nutitelefon ja/või arvuti) ning õppeainete lõimimisega. Eraldi räägiti
ümberpööratud klassiruumist.
„Kui traditsioonilise õpetuse
korral selgitab õpetaja tunnis
uut osa ning koju jääb ülesannete lahendamine ja kinnistamine, siis ümberpööratud klassiruumis teeb õpilane endale kodus teooria selgeks ja klassis
kinnistatakse seda üheskoos erinevate võtetega,“ selgitas Õigus, kelle sõnul on see õpetajale
suur väljakutse ja väga töömahukas, kuid muudab õpetaja
õpilasele huvitavamaks, originaalsemaks.
„Mingeid erilisi vahendeid
vaja ei ole, küll aga tuleb läbi
mõelda visioon, kuidas oma
tund selle meetodi järgi üles

Saku gümnaasiumi
külalised:
30 õpilast
ja 6 õpetajat kolmest
riigist.
Foto:
Saku gümnaasium

ehitada. Võimalusi on palju.
Mina näiteks salvestan uue osa
oma jutuna videosse, kus on nii
teooria kui ka küsimused. See
tuleb õpilastel kodus läbi töötada. Siis tulevad nad tekkinud
küsimuste ja märkmetega kooli
ning algab rühmatöö - harjutused, rollimängud, debatid. Koolitunni aega saame pühendada
sellistele tegevustele, mida õpilane kodus üksi teha ei saa. See
meetod aitab muuta noored
iseseisvamaks, vastutustundlikumaks ning keegi ei saa jääda
passiivseks, ka nõrgemad õpilased mitte. Hispaania õpetajate
sõnul on ümberpööratud klassiruum neil juba aastaid kasutuses
ja lausa kohustuslik.“

Klass paberivabaks
Algklasside õpetaja Mari Tuisk
osales aga Dublinis koolitusel
„Digitaalne kirjaoskus koostööks klassiruumis“, kus õpiti
kasutama programme, et teha
ise või õpilastega koos multifilme ning luua, toimetada ja esitleda helifaile. Koolituse käigus
loodi esitlus ja koduleht www.
marijamerlinikoolitus.weebly.
com. Lisaks tutvuti e-Twinningu võimalustega laiemalt ning
otsiti lahendusi klassi paberivabamaks muutmiseks.

Loovmõtlemine tunnis
Kooli arendusjuht ja projekti
koostaja Anne Kuldmäe käis
aga ise Sloveenias Ljubljanas
koolitusel „Loominguline mõtlemine Bono meetodil“. Sloveenias on väga populaarne loova
mõtlemise guru dr Edward de
Bono, kelle tuntum meetod on
kuue mõttemütsi meetod. Koo-

lituse põhirõhk oli aga Bono
CoRT Lessons meetodil, kus
õpilastele antakse ette sammud,
mis aitavad loovalt mõelda.
„Bono seisukoht on, et loovust saab õppida, see koosneb
tehnikatest ja meetoditest, nii et
iga inimene võib oma mõtlemist
korrastada ja panna end loovamalt mõtlema. Neid võtteid me
koolitusel õppisimegi. Lisaks
ka mõistma põhjuseid, mis takistavad loova mõtlemise arengut klassis ja kuidas lahendada
koolis ettetulevaid probleeme,“
rääkis Kuldmäe, kes sai Ljubljanas külastada ka mõtlemisklubi,
mis on Sloveenia koolides väga
populaarsed.” Kokku on neid
umbes 80. Pea 40 riigis on loovmõtlemine kohustuslik aine õppeprogrammis, sest õpitud oskusi saab kasutada igapäevaelus
ükskõik missugustes situatsioonides probleemide lahendamisel ja oma tegevuse efektiivsemaks muutmisel. Bono meetod
sobib igaühele, ka näiteks haridusliku erivajadusega lastele.“
„Kui oled ise õpitust vaimustatud, siis tulevad ka lapsed sellega kaasa,“ võttis Kuldmäe
kokku nii enda kui teiste õpetajate koolitustelt saadud kogemused. Teda täiendas õpetaja
Õigus, kelle sõnul ei aita ükski
IT-juht digiõpet õppeprotsessi
tuua. „Kõige lihtsam on öelda,
et asjad ei tööta. Õpetaja peab
aga ise tahtma ja endale asjad
selgeks tegema,“ leidis ta ja tõi
näite esimesest Dublini koolituspäevast, mil õpetajad jäeti
pooleks tunniks digiseadmete
küljest lahti ühendatud juhtmetega klassiruumi ülesandega
seadmed tööle saada.

Kuus inglisekeelset päeva
Märtsis võõrustasid Saku gümnaasiumi rahvusvahelises projektis osalevad 12-14aastased
õpilased kuue päeva jooksul
oma projektipartnereid kolmest
riigist – Hollandist, Poolast ja
Itaaliast.
Õpilased elasid meie õpilaste
kodudes, kuid ega nad seal palju
aega olla saanudki, sest päevad
olid tihedalt tegevusi täis. Töö
toimus rahvusvahelistes gruppides, töökeeleks oli inglise keel,
kuid esimese asjana õpiti tundma üksteise keeli. Kokkusaamise eesmärk oli aga arutada, kuidas muuta koolielu huvitavamaks, mida peaksid õpetajad
õpetamises muutma. Kõik riigid
tulid kohtumisele juba vastatud
küsimustikega, mis puudutasid
õppekava, päevakava, erinevaid
võimalusi koolides. Iga grupp
arutas, milline oleks ideaalne
kool, tund, õpilane ja õpetaja ja
tegi teistele tutvustamiseks kokkuvõtte.
Nädala jooksul tutvusid külalised ka Eesti kultuuriga, näiteks õppisid algkooli rahvatantsijate juhendamisel eesti tantse,
orienteerusid Tallinna vanalinnas ning külastasid Paide ajakeskust ja Imavere piimandusmuuseumi, kus valmistasid ise
kohukesi ja jäätist.
Külalisi ära saates olid paljudel silmad vees ja lubati kindlasti ühendust pidada. Nüüd jääb
üle vaid oodata järgmist projektikohtumist, mis toimub sügisel
Poolas.
ANNE KULDMÄE,
Saku gümnaasium

10 SÜNDMUS APRILL 2016

LAVASTUSGRUPP
Inga Nurme:
kõik, mis puudutab muusikat

Piret Kaare:
sõnaline osa ja
kriitika

Parimad laululapsed
5 - 6aastased
I koht: Oliver Markus
Nõmmeots „Vallatu
tee” - õp Leevi Kaustel

Anton Noor:
sõnaline osa,
valgus ja muu
tehniline pool

I koht, publiku lemmik:
Ronja Kokk, „Pilvepildid” - õp Aili Brett

Kersti Ulmas:
liikumine laval
ja ka lavale
ning sealt ära

Aare Ulmas:
Taluperemees, Tuvike ja John – justkui üks ühele „Siin me oleme“ filmist.

Gümnaasiumi
5. muusikal
„Suvitajad”
„Ma armastan teid isegi rohkem kui siiakala!“ ütles Saku gümnaasiumi direktor Ulvi
Läänemets, liigutuspisarad silmis, pärast
tänavuse koolimuusikali „Suvitajad“ viimase etenduse lõppu laval seisjaile. Saalitäis
publikut aplodeeris püsti seistes. Me oleme
Tallinnast, me maksame! John, lase vesi välja! Kes meist ei mäletaks neid Kohviveski
(muusikalis Tuvikese) alias Lia Laatsi hüüatusi mängufilmist „Siin me oleme“. Kui siis
John alias Rasmus Nurmetalu lavale ilmus,
oma esimesed poosid võttis ja repliigid poetas, oli tunne, nagu Ervin Abel ise oleks lavale astunud. Naerupahvakuid, vaiksemaid
turtsatusi ja aplause kostis saalist ikka ja
jälle. Teiste seas nautis etendust professionaalne koomik ja parodeerija Jan Uuspõld,
kes kuulis etendusest samal hommikul Kuku
raadiost. „Mulle meeldib käia vaatamas, mida noored teevad. See on võimalus näha, mis
elus tegelikult toimub ja kuhu suunas nali liigub,“ kommenteeris ta.
Töö „Suvitajatega“ algas juba augustis,
mil muusikaõpetaja vaatas „Siin me oleme“
filmi ja kirjutas seda minuti kaupa lauselause haaval üles. Seejärel tuli tegevus lava
tarvis ümber sättida. Erinevalt eelnevatest
aastatest, kus lavastusmeeskond rolle konkreetsetele õpilastele pakkus, otsustati sel aatal anda võimalus kõigile ja korraldati osatäitjate leidmiseks koolisisene konkurss.
Igasse rolli tuli 3-4-5 soovijat, ka Tuvikese
rolli kandideeris mitu tüdrukut, kuid proovides selgus, et kõige ägedam naine oli siiski Karl-Thomas Kallasmaa. „Esinemis- ja
tähelepanugeen on mul kogu aeg olemas olnud,“ ütles noormees, kes näeb ka oma edasist elu lavalaudadel. Hoolimata loomupärasest andest tegi Tuvike lavastajate sõnul

dekoratsioonid
ja butafooria

aga kõvasti ka tööd rolliks valmistumisel.
Kui mõni õpilastest on justkui lavale
sündinud ja särab kohe algusest peale, siis
teisel on vaja ossa sisse kasvada, kolmanda
tõmbab käima aga publik. „Rasmus Nurmetalu – erakordselt andekas kuju, aga säramiseks on tal vaja publiku tagasisidet,“ iseloomustab lavastusgrupp üht peaosalist. „No ja
siis meie valvearmastaja Kristjan Kõva ehk
Timmu. Peretütar Liina (Johanna-Elise Kabel ) juba küsis sel korral, kas ta kellegi teisega ka saaks abielluda. Nad on aga omavahel nii ideaalne armastajapaar, et hoolimata
konkursist oli nende armastus taas kõige tõelisem. „Kas ka päriselus? „Ei, meie armastus
on professionaalne,“ kommenteeris Timmu.
Lavastajate sõnul oli tänavune trupp
proovides väga ülemeelik – küll astuti valedes riietes lavale, nii et laval olijad kõhud
kõveras naersid, küll unustati redel lakaluugi
alla panemata või aeti tekst segamini. „Etenduses aidati aga üksteist alati hädast välja.“
Meeskond ei ole aga ainult näitlejaid.
„Igal aastal tuleb keegi ja küsib, kas ta aidata saaks, näiteks kavalehti kokku voltida,“
rääkis Inga Nurme. Tänavu oli näiteks õpilastest lausa eraldi meeskond, kes saagisid
meremees Mardile luuavarsi sobivaks, ikka
paar sälku sisse, et need vihahoos vastu
põlve lüües kindlasti katki läheksid ja põlv
terveks jääks. Ja luuavarsi kulus õige palju.
Vaieldamatult oli tänavuse etenduse üks
peategelane Aare Ulmase juhendamisel ja
6.-8. klassi poiste abil valminud lavakujundus „Poisid lausa lunisid, et saaksid katust
lüüa ja muid pärisasju teha,“ meenutas õpetaja. Dekoratsioonid olid seekord tõesti päris
– redelit mööda sai lakka ronida ja kaevust
ämbriga vett välja vändata. Isegi räästa all
rippuvad lestad olid pärislesta tegu ja nägu.
Viis aastat kogemusi ja arengut. Mis edasi? „Tahaks kõrgemat ja sügavamat lava
(ülemine kardin oli Tuvikesel peaaegu vastu
pead ning dekoratsioonid tuli pärast eesriide
avanemist lavale lükata, muidu ei mahtunud
ära) ja saalis tõusvat põrandat ja lava taha
tahaks ust ka,“ unistab lavastusgrupp.
VICTORIA PARMAS

7 - 9aastased
I koht: Kristo Õruste,
„Möllumees” - õp
Maimu Hint
I koht, publiku lemmik:
Karolin Rohula, „Emale” - õp Urmi Sinisaar

10 - 12 aastased
I koht: Trevor Tarto,
„Valge aurik” - õp
Anne Adams
I koht: Marleen Liivik,
„Astub hommik” õp Aili Brett

13 - 14aastased
I koht: Lee Ann
Madissoon, „Vaadata,
näha” - õp Aili Brett
I koht: Märten Männiste, „Väike Eestimaa”
- õp Kaupo Männiste

16 - 18aastased
I koht: Anne Liis Kasterpalu, „Fly my to the
moon” - õp Inga Nurme
Saku huvikeskuse korraldatud ülevallalisest
laste lauluvõistlusest „Las laps laulab” võttis
tänavu osa 50 lauljat. Kuues vanuserühmas
võistelnud lapsi hindas tuntud muusikategelastest - Maris Liloson, Tiina Kivimäe, Märt
Hunt - koosnev žürii. Lisaks valis oma lemmikud publik. Esikoha auhinnad, jäätised,
kinkis parimatele Kajamaa küla Esko talu,
eripreemiad panid välja valla spordikeskus,
noortekeskus, lõviklubi ja Pruulikoda.
Võitjad osalesid 22.-23. aprillil Viimsis
maakonnavoorus „Harjumaa laululaps”, kust
I koha oma vanuserühmas tõi Sakku Märten
Männiste, II koha Ronja Kokk ning III kohad
Trevor Tarto ja Anne Liis Kasterpalu. Ronja
Kokk valiti Harjumaad esindama 3-7aastaste
vanuserühmas „Laulukarussellil”.
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Kümme
aastat
tuliseid
tantse
Flamenko on
rohkem kui tants
– just seda näitasid Gitanda tantsutrupi tantsijad
oma juubelikontserdil „Tuli
sinu südames 10
aastat“. Flamenko, see tähendab
sõpru nii Eestis
kui kaugemal,
tähendab piknikku õunapuu
all, aga ka reisi
Hispaaniasse ja
Rootsi, tähendab unistusi ja
arengut, k auneid soenguid ja
kleite ning säravaid naeratusi.
Kontserdil Kiisa Vabaajakeskuses esinesid

peale Gitanda tantsijate ja juhendajate ka külalistrupp Fiesta ja tükike Saku mandoliinide ansamblist. Läbinisti naiselikud tantsud juhatas
sisse Allan Hooki mehelik hääl. Ülevaate kümnest tegevusaastast sai publik aga fotoesitluse
kaudu.

TEATER
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Hokihooaja
kokkuvõte
PEETER LEIDMAA

S

aku ON ICE mõlemale
meeskonnale on selle hooaja mängud jäähoki EMV
raames harrastajate hokiliiga
põhja piirkonna I ja II grupis
lõppenud. Saku ON ICE I meeskond saavutas oma tugevusgrupis küll neljanda koha, kuid hõbemedal jäi vaid kahe punkti
kaugusele. Sel hooajal oli I alagrupp oluliselt tugevnenud ühe
kõrgliiga meeskonna EMV-lt
eemalejäämise tõttu, sest osa
vastasmeeskondi oli sealt endale olulist täiendust hankinud.
Seega oleme tulemusega, mis
on kohavõrra eelmise hooajaga
võrreldes kõrgemal, rahul.
Saku ON ICE II võistkond
saavutas sel aastal 8 võistkonna
seas 5. koha. See on võrreldes
eelmise aastaga (4. koht) küll
koht allapoole, kuid ka selles
grupis oli sel hooajal tase oluliselt tõusnud ja eelmisel hooajal
oli ka üks osaleja vähem. See

Saku ON ICE koondvõistkond, kes esindab Sakut Rootsis toimuval harrastusturniiril. Foto: Helin Loik

kõik räägib jäähoki kui harrastuse populaarsuse olulisest kasvust, mis on pärast Tallinnasse
kolme tänapäevase jääväljaku ja
kurlinguradadega Tondiraba jäähalli tekkimist hoo sisse saanud.
Kõige positiivsem tulemus
sel hooajal oli meile II koht
EMSL Jõud meistrivõistlustel
Harjumaad esindades. Kaotasime napilt ühe punkiga Tartumaad esindavale Tartu Kajaka
meeskonnale.
Treeninghooaeg kestab meil

veel kuni mai lõpuni ja plaanis
on osaleda esmakordselt Rootsi
Kuningriigis Uppsalas 29.-30.
aprillini toimuval harrastusturniiril Saku ON ICE koondvõistkonnaga.
14. mail osaleme taas Saku
ON ICE hokisärkides Saku kevadlaada messialal, kus pakume
laadakülalistele eelmisel aastal
hästi populaarset ja meeleolukat
osavusvõistlust – pealevisked
hokivärava puuväravavahile ja
päris väravavahile. Võistlust läbi viivatel hokipoistel ja -meestel on seljas Saku ON ICE logodega suve- ja mängusärgid. Auhindadeks on meie toetajate, Saku valla, Premium-7, SAMAT-i,
Škoda Laagri ja Saku Õlletehase meened-tooted.

27.-29. mail osaleb Saku ON
ICE I meeskond juba traditsioonilisel, sel korral Tondirabas
toimuval rahvusvahelisel (Soome, Venemaa, Eesti) Hoki CUP
2016 turniiril. Meie eesmärk on
korrata eelmise aasta saavutust
– absoluutgrupi esikohta.
Vahelduseks hooaja jooksul
jääväljakul toimunud mõõduvõtmistele korraldame pärast
hooaja viimast treeningut, esimesel juuni nädalavahetusel Saku jalgpallistaadionil Saku ON
ICE I ja Saku ON ICE II vahelise jalgpallikohtumise. Suvehooajal aga kutsume kõiki huvilisi Saku jääväljakul juba teist
aastat asuvale kõigile avatud
petangi mänguplatsidele sportlikult aega veetma.

Tulemused:
www.hhl.ee/pages/et/hooaeg-20152016/1.-grupp/maengud.php
www.hhl.ee/pages/et/hooaeg-20152016/2.-grupp/maengud.php

Valla võrkpallimeistriks
said Isad ja Pojad Tallinnast
Läbi märtsikuu väldanud Saku valla võrkpalli meistrivõistlused
võitis täiseduga külalisvõistkond – VK Isad ja Pojad Tallinnast.
Teist korda toimunud meistrivõistlused olid võrreldes eelmise
aastaga meeskonna võrra kosunud – osalenud 65 võrkpallurit jagunesid sel aastal kuue võistkonna vahel. Võistlused olid tulised ja
ühepoolseid mänge taas ei korraldatud. Kuigi turniiri võitja kippus
Saku võistkondadest tublim olevat, siis valla võistkondadel oli omavahel mängu küll ja veel. Kõik võistkonnad said turniiril vähemalt
ühe võidu, mis annab tunnistust võistkondade ühtlasest tasemest.
Võitjale võistkonnale järgnesid tihedas konkurentsis Saku NEP,
Saku Noored, Saku Lõviklubi, Kurtna Võrkpall ja Kurtna NEP. Turniiri All Stars meeskonda valiti Siim Melles, Raimo Roodi, Robin
Lilleorg, Peep Vahar, Jaana Männik ja Paavo Sedrik. Meistrikarikas
läks küll aastaks valla piiridest välja, aga eks see teadmine lisab
kohalikele võrkpalluritele indu paremaks saada. Täname Kurtna
kooli, Saku spordikeskust ja kõiki abilisi võistluste läbiviimisel.
TEET LILLEORG, Saku Lõviklubi
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Tantsukoolil
Danceland
täitus
10 aastat
KRISTINA TENNOKESE
Tantsukool Danceland tähistas
10aastaseks saamist uhke tantsuturniiriga Corny Karikas. Esmakordselt toimus 9. aprillil Saku spordikeskuses Dancelandi
juubeliturniiri raames ka Eesti
karikavõistluse etapp võistlustantsus. Eesti karikavõistlused
koosnevad Eesti eri paikades
korraldatavast 11 karikaetapist,
mille põhjal selgitatakse välja
aasta jooksul karikavõistlustest
osavõtjate Eesti paremik. Karikavõistlused viiakse läbi erinevate vanuseklasside individuaalvõistlustena standardtantsudes
ja ladina-ameerika tantsudes.
Sakus toimunud karikaetapil
võistles kokku 294 tantsupaari.
Kohalikust tantsukoolist Danceland võttis võistlustest osa 25
tantsupaari. Kokku said Dancelandi tantsupaarid neli kuldset,
neli hõbedast ja seitse pronkskarikat. Finaali jõuti 19 korral,
neist esikolmikusse 15 korral.
Võisteldi nii standardtantsudes
kui ladina-ameerika tantsudes.

 Dancelandi peatreener Kristina Tennokese jagamas võidukarikaid Eesti karikavõistluste etapil, mis toimus Sakus esimest
korda. Fotod: Peeter Kalmet
 Dancelandi tantsupaar
Tantsukool Danceland
Simon Harli Allik ja Lisette
tänab oma toetajaid:
Metsalu.
Vanuseklass / Stardiklass / Tantsupaar
Saavutatud tulemus
Mudilased 2 tantsu Oskar Enno Kabel - Feia Lily Sarna
3. koht
Lapsed 2 2 tantsu Keron Rico Sillaste - Hettel Vedro
2. koht
Lapsed 2 6 tantsu Robi Kalmet - Inger Uutsalu
1. koht
Lapsed 2 E klass ST Robin Kruuse - Mirell Lohk
2. koht
Lapsed 2 E klass LA Karl Kristjan Lillepea - Lisanna Eliise Aaviste 2. koht
Lapsed 2 E klass ST Joosep Kalmet - Kertu Kuklase
5. koht
Lapsed 2 E klass LA Joosep Kalmet - Kertu Kuklase
3. koht
Lapsed 2 E klass LA Robin Kruuse - Mirell Lohk
6. koht
Lapsed
D klass ST Matthias Saar - Marin Raba
4. koht
Jun 1
D klass ST Marlon Hellaste - Iti Grethel Ameljušenko 4. koht
Jun 1
D klass LA Marlon Hellaste - Iti Grethel Ameljušenko 1. koht
Jun 2
D klass ST Kristofer Robin Aasna - Henriette Mahon 2. koht
Jun 2
B klass LA Simon Harli Allik - Lisette Metsalu
3. koht
Jun 1
C klass ST Robert Schwarz - Annabel Esperk
3. koht
Noored+TK B klass ST Kaspar Eerik Maarand - Britta Unt
1. koht
Noored+TK B klass ST Robert Tarlap - Brigitta Toomingas
4. Koht
Noored+TK B klass LA Kaspar Eerik Maarand - Britta Unt
3. koht
Noored
Vaba kl ST Kairo Kõrgend - Liis Rehemaa
1. koht
Noored
Vaba kl LA Kairo Kõrgend - Liis Rehemaa
3. koht
TK
Vaba kl ST Rando Kuriks - Anastassija Bezuglaja
3. koht
TK
Vaba kl LA Rando Kuriks - Anastassija Bezuglaja
3. koht

Krossikulla võitis
Harri Kullas
9. aprillil toimus Saku-Männiku
krossirajal motokrossi suvehooaja avapauk, milleks sel korral
oli “Eesti Liivakuningas 2016”
nimeline võistlus. Ühtlasi oli tegu Eesti hobikrossiklubi karikasarja juba seitsmenda hooaja
avavõistlusega. Vaatamata raskele liivarajale kogunes starti
üle 200 võistleja ning juba viies
Liivakuninga tiitel meelitas kohale ajaloo tugevaima konkurentsi. Ülipõnevaks kujunesid
seekord just MX A+Juunior
stardid, kus ajasõidus mahtusid
poolteise sekundi sisse lausa
viis meest: Priit Rätsep, Karel
Kutsar, Tanel Leok, Gert Krestinov ja Harri Kullas. 2016. aasta liivakuninga tiitli ja Kenomer
1000 auhinna võitis Harri Kul-

Corny Big (DTL), Saku
vald, Saku Õlletehas,
Reklaamistuudio, Rocco,
Kalev, Kexchoklad, City
Motors, Gravex, Pagaripoisid, Tridens, A le Coq.
Suur tänu klubi lapsevanematele, kes aitasid
võistluste korraldusele
kaasa.

Üksnurme võitis jälle
Teist aastat tegid üheskoos ajugümnastikat Saku ja Kiili mälumängurid. 16 võistkonda käisid vaheldumisi võistlemas
Kiilis ja Sakus. Nagu eelmisel
aastal, võitsid ka sel korral kilvarid Aase Sammelselg, Mariann Lugus, Jaan Loide ja Vello
Tõnso võistkonnast Üksnurme,
järgnesid Paprikad Kiilist, kolmandaks võitlesid end eelmise
aasta neljandad Kiili Nipitirid.
Mängu juhtisid ja küsimused mõtlesid välja Allar Viivik
ja Mart Vellama.

Elukaar astus suvesse

Liivakuningas Harri Kullas koos Tanel Leoki (2. koht) ja Karel Kutsariga
(3. koht). Foto: Motostart Photography

las, kes on selle tiitli võitnud ka
2014. aastal.
Tulemused kodulehel: http://
ehkk.ee/ tulemused/2016-2.

Kohtumiseni 14. mail Tihemetsas Lauri krossirajal.
OLIVER SEPP
Eesti Hobikrossiklubi

16. aprillil pidas Elukaar hooaja viimast koosviibimist, kus
õnnitleti suviseid sünnipäevalapsi ja tehti teatavaks eelseisvate ürituste kava. Meelelahutust pakkusid naisansambli 13
eakat laululindu ja 8 kergejalgset tantsijat. Lisaks neile esinesid noored muusikud Otto Jõeleht, Henri Särekanno, Uku
Kangur ja solist Maarja Tosin.
Head tervist, toredat suve ja
päikest soovis ka Saku Sohvi.
ERIKA VESIK
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Kohtumiseni
spordiradadel!
PRIIT GRÜNBERG, Spordiklubi Porter Racing

H

ooajal 2016 on tervisesportlastel
taas võimalus osaleda mitmetel
traditsioonilistel spordiklubi Porter
Racing spordisündmustel.
Jätkuvalt toetame noorte tervislikke eluviise ja kõikidel alltoodud sündmustel on
alla 18. aastastel (k.a) osalemine tasuta.
Sportlikult aktiivsete noorte lisandumisel
on ka laiem positiivne mõju. Aastatepikkune kogemus näitab, et liikuv laps paneb liikuma ka vanemad! Hooaja vältel on võimalik osaleda üheksal sündmusel.
7. mail on maastikurattasõbrad oodatud
Eesti pikima traditsiooniga maastikurataste
kestvussõidule Saku 100. Tegu on nõudliku
maastikurattasõiduga, kuid sündmuse motost „Sõida palju jaksad!“ lähtuvalt ei ole kohustuslik läbida täisdistantsi 100 kilomeetrit.
Tulemuse ja koha saavad protokolli kõik vähemalt ühe ringi läbinud. Sõit toimub Saku
rabametsas, kasutades ära aastate jooksul
arendatud tihedat rajavõrgustikku. Trass on
tehniline, oskusi ning füüsist proovile panev.
7. mail alustab oma neljandat hooaega ka
Porter Racing laste rattasari. Tegu on 4osalise minisarjaga kuni 14-aastastele. Sarja eesmärk on tuua noored tervisliku liikumise ja rattaspordi juurde. Sõidud toimuvad
nii ühis- kui ka eraldistardist erinevatel radadel Saku lähiümbruses. I etapp toimub
paralleelselt Saku 100-ga Saku rabametsas.
Järgnevad etapid leiavad aset 2. juunil, 25.
augustil ja 15. septembril. Iga etapi läbijale

on väike meene. Kõikidel etappidel osalejad saavad viimasel etapil ka eripreemia!
8. mail toimub Saku Trail Run maastikujooks, mis on mõeldud neile, kel meeldib
joosta mitmekesises metsakeskkonnas –
seni vaid rattasündmusel kasutuses olnud
tehnilistel Saku raba- ja metsaradadel väljaspool enim kasutatavaid terviseradu.
Täisdistants on umbes 16 kilomeetrit ja võimalik on valida ka poole lühem trass.
Eesti populaarseim maastikurattakrossi
sari Škoda kolmapäevakud toimub Saku vallas kahel korral: 25. mail toimub Saustinõmmel kolmapäevakute III etapp ja 7. septembril koguneb maastikuratturite seltskond kolmapäevakute finaaletapile ja pidulikule lõpetamisele Saku terviseradadele. Kolmapäevakute eesmärk on maastikurattasõidu kui
võistlusspordi tutvustamine. Oodatud on
kõik jalgrattahuvilised, eriti aga sporditee al-

guses olevad noored. Kolmapäevakud toimuvad nädala sees pärast tööpäeva vabalt
valitud ajal eraldistardist (v.a finaaletapp).
2. oktoobril toimub Saku vanal terviserajal heategevuslik spordisündmus rahvusvaheline maastikurattapäev lastele. Rahvusvahelise Maastikuratta Assotsiatsiooni
(IMBA) 12 aastat tagasi algatatud sündmuse eesmärk on kutsuda üles lapsevanemaid
ja spordiaktiviste viima lapsi loodusesse
maastikurattaga sõitma. Maastikurattapäev
lastele on sportlik meelelahutus ette valmistatud rajal koos põnevate takistustega ja rattavalitsemist arendavate ülesannetega.
Lisainfo Porter Racing FB lehel ja kodulehel www.porterracing.ee.
Loodame teiega kohtuda õige pea spordisündmustel ja kutsume kõiki avastama
Saku lähiümbruse liikumisvõimalusi! Hea
tervis on sportlike eluviiside vili!

Sakus mänguraviga käitumisprobleemide vastu
EVE LAIVERIK

S

aku Sofi lastekeskuses on alustanud
tööd mänguterapeut, kes aitab läbi
mängu leida lahendusi mitmesugustele lapsega seotud probleemidele.
Mänguravi võib aidata, kui ilmneb, et
lapsel on keskendumishäired õppetegevuses; tal on keeruline oma tundeid väljendada; talle valmistab raskusi uute olukordadega kohanemine; ta reageerib näiliselt lihtsates olukordades ebaadekvaatselt (vihastab,
lööb, puhkeb nutma); kui peres on haigus,
kaotus või lein. Mänguteraapia siht on leevendada laste psühholoogilisi ja emotsionaalseid seisundeid, mis põhjustavad käitumisprobleeme.
Lapse mängu üks eesmärk on väljendada
enda mõtteid, soove, vajadusi ning tundeid.
Mängimine mõjub loovalt, rahustavalt ja
maandab stressi. Neid põhimõtteid silmas

pidades saab mängu kasutada lapse psüühika tervendamise eesmärgil. Mänguteraapias ongi mäng tervendav protsess, kus
mänguasjad on lapse sõnad ja mäng lapse
keel. Mänge ning võtteid valitakse vastavalt
lapse vanusele.
Mängu kaudu saab selgitada lapse hirmu, ängi, konflikti ja eripärase käitumise
tekkepõhjuseid. Mänguteraapia omapära
seisneb selles, et laps juhib protsessi, ja terapia erineb tavamängust selle poolest, et
terapeut aitab lapsel mänguga lahendada
tema jaoks kerkinud probleeme.
Teraapia käigus õpib laps ennast, ümbritsevaid inimesi ja olukordi tundma. Ta
leiab mängulised vahendid oma tunnete ja
kogetu väljendamiseks ning probleemide
lahendamiseks. Terapeudi roll ei ole mitte
niivõrd suunav, vaid toetav, juhatades last
läbi mänguliste tegevuste tervenemiseni. Et
laps lülituks mängu, tuleb kujundada kõik

nii toredaks kui võimalik ja teha midagi
vahvat koos. On oluline, et meeldivate asjadega tegeldes laps ka areneks.
Abivahenditena kasutatakse mänguteraapias muusikat, maalimist, joonistamist,
lugude jutustamist, käpiknukke, metafoorikaarte, mitmesuguseid mänge, mänguasju
ja looduslikke materjale, nagu liiv, savi,
vesi. Osalemiseks ei pea lapsel olema eeloskuseid üheski valdkonnas.
Sedalaadi tegevusteraapiat saab kasutada kõige efektiivsemalt 3–12aastaste laste
puhul. Mänguteraapia abil areneb lapse
suhtlemisoskus ja keskendumisvõime, ta
õpib väljendama oma tundeid ja kohandama oma käitumist ning omandab sotsiaalseid- ja probleemilahendusoskusi.
Mänguterapeudi vastuvõtt toimub Saku
Sofi lastekeskuses Üksnurme tee 8. Täpsem
info mänguteraapias osalemise kohta kodulehelt www.sakusofilastekeskus.eu.
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Kaptenleitnant Indrek Hanson
pöörab Saku valda näoga mere poole
JANE NIIT, TTÜ Mereakadeemia
2016. aasta on Eestis merekultuuri aasta. Kuigi merepiirita
Saku vald asub Harjumaa keskosas ning valla tunnuslause on
olnud „Läbi rohelise akna”, siis
tänavu võib esile tõsta hoopis
Saku meremeelsust. Saku on
oma koduks valinud ka inimesed, kelle jaoks on meri töö, elukutse ja elustiil ning kes proovivad Saku valla elanikke suunata
rohkem näoga mere poole.
uba seitse aastat on Saku
rohelust nautinud ning samal
ajal merendust propageerinud kaptenleitnant Indrek Hanson (40), kes täna täidab Eesti
mereväes mereväebaasi ülema
ülesandeid. Indrek on ka üks
neist külalisõpetajatest, kes merekultuuriaasta haridusprogrammi raames käib koolides ja
lasteaedades rääkimas oma mere elukutsest.
Mere äärest, kuulsate reederite ja laevaehitajate piirkonnast
Häädemeestelt pärit kaptenleitnant jõudis Harjumaale teenistuskohast tuleneva ümberasumise tõttu. Sakku elama asumine oli aga isiklik ja kaalutletud
valik. „Saku vald on Tallinnale
piisavalt lähedal ja väga hea
korraldusega omavalitsus. Valla
areng on tasakaalustatud ja võtab arvesse eeskätt perede vajadusi koolide ja lasteaedade osas.
Kahjuks on halbu näiteid tuua
teiste Tallinnat ümbritsevate
omavalitsuste osas, kus kinnisvarabuumi tõttu kiire elanike
kasvuga ei olnud võimalik tagada olulisi teenuseid sinna ümberasunud peredele,“ kirjeldab
Indrek Sakus elamise hüvesid.
„Samuti on tegemist prestiižse
ja väärika ajalooga asumiga.
Kindlasti andis otsusele tuge ka
abikaasa varasem seotus antud
kandiga.“
ndreku tee mereelukutseni
on olnud huvitav ning võib
öelda, et läbi raskuste tähtede poole. Pärast nooremallohvitseride kursuse läbimist ajateenistuses küpses Indreku peas
soov oma edasine töökoht siduda mereväega, ent kuni aastani

J

I

2008 ei olnud Eestis võimalik
mereväeohvitseriks õppida. See
võimalus tuli alles 2011. aastal,
mil Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis
avati mereväeohvitseri õppesuund. Üldmerenduslikke õppeaineid õpetavad TTÜ Mereakadeemia õppejõud, praktika toimub aga mereväe laevadel.
„Aastatel 1994–2008 oli
ainuke võimalus saada mereväeohvitseriks välismaal: Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal või Ameerika Ühendriikides. Mina valisin Rootsi, et õpetajatel oleks lihtne perekonna- Mereväebaasi ülem kaptenleitnant Indrek Hanson tutvustamas kaitnime hääldada,“ ütleb Indrek seväe juhatajale ja kaitseministrile Miinisadama linnakut ning selle
naljatledes, ent tõsinedes lisab: arenguplaane. Foto: Eesti Merevägi
„Kuna õpe käis kohalikus keeles, pidin selgeks õppima rootsi
keele. 1999. aastal lõpetasingi
Rootsi Kuningliku Mereväe ohvitseride kooli navigatsiooni ja
miinitõrje eriala. Samuti läbisin
ohvitseride II taseme koolituse
Rootsi Kuninglikus Sõjaväeakadeemias Karlbergis.“
Hiljem on ta end täiendanud
ohvitseride kolmanda taseme
koolitusel USA Meresõjakolledžis Newportis. Kuigi kolmas
tase on võimalik läbida ka Balti
Kaitsekolledžis Tartus, on eelistatud USA koolitus, kuhu aastas
on aga ainult üks õppekoht väe- Meeleldi koolides-lasteaedades merest ja mereväest rääkimas käiva
liigi kohta. „Kursus oli rahvus- Indrek Hansoni sooja käepigistust said tunda Terakese lapsed.
vaheline – kokku 32 riiki –, mis lev“ ja „Admiral Pitka“ erine- tele ka operatsioonistaap ja meomakorda laiendas silmaringi. vatel positsioonidel laeva ko- reväe operatsioonikeskus. MeLisaks saime lähemalt näha mandörini välja,“ ütleb ta ja kü- reväebaasi on koondunud aga
USA riiklikke asutusi ja suur- sib kohe, kas teate üldse, mille- toetavad valdkonnad: administkorporatsioone,“ kirjeldab Ind- ga tegeleb komandör? „Paljud reerimine, k.a finants, personarek Ameerikas kogetut.
inimesed ei tea, et komandör on lihaldus, elukaaretoetus, maisänavu on Indrek aga üks kapteni vaste sõjalaevas ja ta maatransport, varade ja varude
nendest paljudest Eesti vastutab kogu laeva ja mees- haldamine ning meditsiin,“ võmereväe ohvitseridest, konna eest ning on taktikalise tab Indrek Eesti mereväe strukkes käivad vabal ajal oma kodu- tasandi juht.“
tuuri lihtsalt ja lühidalt kokku.
koha koolides ja lasteaedades
Kuna paljudel mitte sõjaväes „Mereväebaas asub Miinisadarääkimas oma ametist ning me- käinud tsiviilinimestel puudub mas, mis on koduks ka mereväe
rendusest. Veebruari lõpus kü- arusaam või ülevaade, millega laevastikule. Mereväebaasi üleslastaski Indrek Terakese laste- Eesti merevägi tegeleb, siis an- anne on varustada mereväe allaeda ning plaanib veel minna nab Indrek alati ülevaate ka Ees- üksusi ja Vahipataljoni sõjaväeoma tütre Mirteli Päikesekillu ti mereväest kui organisatsioo- politseid kõige vajalikuga ning
lasteaeda ning poja Henri kooli nist. „Merevägi jaguneb kaheks osutada sadamateenust.“
Saku gümnaasiumisse.
struktuuriüksuseks: laevastiLõpetuseks ütleb Indrek, et
„Olenevalt noorte vanusest kuks ja mereväebaasiks, mis käib väga hea meelega koolides
saan rääkida oma tööalasest ko- mõlemad alluvad mereväe üle- ja lasteaedades merest ja meregemusest ning Eesti mereväest male Sten Sepperile. Laevastik- väest rääkimas, nii et õpetajad
laiemalt. Olen teeninud mere- ku kuulub lisaks miinitõrje- ja võivad külalistunni sooviga julväe laevadel miinitraaler „Ka- abilaevadele ning miinituukri- gelt tema poole pöörduda.
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Tõdva küla –
valla süda
PILLE JANDAK

T

õdva küla asub täpselt kahe Tallinnast lähtuva
maanteetrassi – SakuKiisa-Aespa ja Tallinn-RaplaTüri – vahel. Möödatuhisejad
ilmselt ei teagi, milline võimas
ajalugu sellel kohal on. Esimesed kirjalikud andmed Tõdva
küla kohta pärinevad 13. sajandist Taani Hindamisraamatust,
kus nimetatud 15 adramaa suurust Tedau-nimelist küla. Tõdva
külaga on seostatud ka Saku
mõisa kõige varasemat asupaika. Arvatakse, et küla sai oma
nime sealse Tödwen’i aadlisuguvõsa nime mugandusest.

Küla täis muistiseid
Arheoloog Mauri Kiudsoo ning
kirikuõpetaja ja Saku volikogu
esimehe Tanel Otsa artiklitele
toetudes on Tõdva piirkonna
tähtsamad muistised:
 Metallurgiakompleks Ildase
talu õuel. 10. sajandi ainus Läänemere idakaldal muinasaja lõpusajandeist säilinud rauatööstus. Sealsete sulatusahjude toodang töödeldi kaubarauaks kohapeal;

Tõdva
küla
linnulennult.
Foto:
KristjanJaak
Nuudi

Vaata lugu Animäest ja Silmaallikast ERR arhiivi kodulehelt
www.arhiiv.err.ee – haridus –
Eesti looduslikud pühapaigad.
Poe talu vahel Nabala maantee
ääres. Siin elati juba I aastatuhande alguses eKr. Asulakoha
alale jäävad ka kivikalme ja
ohvrikivi.
 Silmaallikas Ildase ja VanaIldase kinnistute piiril on Harjumaa suurimaid ohvriallikaid
rikkalike hõbedaleidudega. Allikas on väliselt maaparanduse
käigus hävitatud, kuid väljutab
veel tänagi vett.
 Animägi on arvatav muistne
hiiekoht, kuuludes kompleksi
Silmaallika ja lähikonna ohvrikividega. Nimi võib olla seotud
nii anni kui ohvriga, kuid võib
viidata soome-ugri loomismüüdile hanest ja tema munadest.

Valla staatuses

Muistne raud. Foto: Kadri Kopso

 Muinastee üle Tõdva koolme
(tänase Viljandi mnt ja Vääna
jõe ristumiskohal) oli muinasajal peamine maismaa ühendustee praeguse Tallinna aladelt
Viljandi-, Pärnu-, Riia- ja KeskEuroopa suunal.
 Keskaegne kabel oli olemas
Vääna jõe lõunakaldal veel 16.
sajandil. Vennastekoguduse palvemaja, üks esimesi Harjumaal,
ehitati vana kabeli kohale 1808.
 Muistsed asulakohad Viljandi mnt ja Järve oja vahelises
piirkonnas. Uurituim neist kolmest asub Tõdva kaupluse ja

1850. aastal on Tõdva külas olnud 249 elanikku ja 33 talu, mille nimed pole aastatega palju
muutunud. Külas oli tol ajal kaks
kõrtsi – Tõdva kõrts ja Traani
kõrts. 1941. aasta külaelanike
nimestikus oli 94 elanikku (mehed olid sõjas) ja 18 talukohta,
millest enamik (13) kandis eelmisel sajandil olnud talunimesid. See annab aimu, et tegemist
on järjepideva ajalooga väärika
külaga, kus nii mõndagi on
jäänud ajahambast puutumata.
Haldusreforme on toimunud
alati: mõisate maade jagamisel,
valdade moodustamise ja nende
liitmise tulemusel. Tõdva küla
nime kuulsuse üks eredaim näide võiks olla 1939. aastal moodustatud Tõdva vald, mille keskele jäi Saku asula. Tõdva valla

eksisteerimine Eesti Vabariigis
jäi aga väga lühikeseks. Pärast II
maailmasõda okupeerisid võõrväed Eesti ja maa haldusjaotuses loodi külanõukogud. Tõdva
vallast sai kolm külanõukogu –
Kurtna, Nabala ja Saku. Põllumajanduses loodi ühismajandid
ja Tõdva küla baasil kolhoos Punane Täht. Nõukogude aja lõpuks jäi küla Saku Näidissovhoosi maadele.

Tõdva praegu
Peale Eesti vabariigi iseseisvumist sovhooside-kolhooside lagunemisel jäi palju suurehitisi
tühjaks. Tõdva külal on vedanud
– pea kõik sellest ajast pärit tööstushooned on leidnud kasutuse:
töötab viljakuivati (Karu talu),
vanas laudas asub piirkonna
suurim tööandja – palkmaju tootev Timbeco Woodhouse OÜ,
töökojas tegutsevad Tõdva Auto
OÜ ja vastasutatud Tõdva Vabatahtlik Pääste, väetiseküünis ja
endises tanklas küttepuid tootvad firmad, kartulihoidlas vanavara kaupmees. Külas asuvad
veel piirkonna ainuke kauplus –
Tõdva A ja O, palvemaja ning
Alexela tankla, kus saab hommikuti kuuma kohvi ning Pai Paga-

Tõdva küla sümboolika looja
on Rein Nigul.

ri värskeid saiakesi.
Rahvastikuregistri andmetel
elab Tõdval praegu 115 inimest.
Hajaasustusega külaosas on 23
majapidamist. Tiheasumis on
neli kahekorruselist kortermaja
ja ridaelamu, siin asuvad lõkkeplats, laste mänguala ja võrkpalliväljak. Tänu Saku Lions Klubile ja Kajamaa külaseltsile on
kõigile kasutamiseks korvpalliväljak Kajamaa kooli hoovis.
Iga-aastane traditsioon on
kevadine küla ühiskoristus.
Suuri ettevõtmisi 2007. aastal
moodustatud Tõdva küla seltsing hetkel ei korralda, kuid lööme agaralt kaasa naaberkülade
ja alevike üritustel. Noorte perede ja laste osakaalu vaikne kasv
annab lootust, et Tõdva küla
jääb vaatamata pealinna lähedusele elujõuliseks.

Mägi liidab küla
Märtsi lõpus suurel reedel kogunesid Animäe juurde ärksamad Tõdva
küla elanikud, kes on mures selle paiga saatuse pärast. Aastakümneid
külas elanud inimestele on see olnud lapsepõlve jaanitulede paik ja
kelgumägi. See on sajandeid olnud koht, kus küla kokku sai.
Viimastel aastatel on mägi olnud erakätes ja vahetanud omanikku.
Omanikel on aga selle paigaga oma plaanid. Külarahvas küll mõistab
mujalt tulnud ärimehi, sest võõral on raske selles madalas künkas ilu
näha, veel vähem hingestatud paika tunnetada, kuid kohalikele on
koht kallis ning seepärast peetakse plaani, kuidas teha nii, et äri saaks
aetud, aga mägi jääks alles. Kuigi enamik puudest on mäelt maha võetud, on selle uus omanik suuremad puud elanike palvele vastu tulles
kasvama jätnud ning selle eest on külarahvas väga tänulik.
VICTORIA PARMAS
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Nipp 1
ning suvi suhteliselt kuiv.
namasti on
Niisket puud ei saa ladustada
inimestel
jali, et kord aastas puhastami- tihedalt puukuuri ega keldrisse,
korstnasest piisab, mõnel juhul tuleb sest ta läheb hallitama. Hallipühkija kutsumiaga ka sagedamini puhastada. tus tuleneb puu kõrgest niiskusega tuli takus süNäiteks keskküttekatlaid võik- sest ning keldri õhuniiskusest ja
gisel – siis tuleb meelde, kui tähtis on talvel soe tuba, sid eramajaomanikud ka ise aeglasest õhuvahetusest. Puid
ning seepärast peaks korstna- korra nädalas puhastada, siis on tohib siseruumides (puukuuris,
pühkija enne kütmise algust lõõ- nende kasutegur suurem. Vaid keldris) kuivatada vaid juhul,
rid puhtaks tegema ja ahjud-plii- millimeetrine tahmakiht kütte- kui on tagatud hea ventilatsioon.
Puu niiskusesisaldus sõltub
did üle vaatama. Nüüd on talv kolde lõõristiku siseseintel täküll möödas, kuid just õige aeg hendab 10-protsendist kütteka- ka sellest, millal see on lõigatud,
du. Kui tahmakiht kasvab, võib näiteks südatalvel lõigatud puud
kutsuda korstnapühkija. Miks?
Kui alles sügisel ahju või küttekadu lõpuks ulatuda isegi on kuivemad kui kevadel mahkorstna kordategemisele mõtle- pooleni. Ja tekib ka oht, et tahm lajooksu ajal lõigatud puud.
Kuiva küttepuu kütteväärtus on
ma hakata, on juba hilja, sest siis võib süttida.
Ahju minev küttepuu võiks tunduvalt kõrgem, mis tähenei leia enam pottseppi, korstnaladujaid ega teisi töömehi. See- olla kuivanud vähemalt kaks dab, et eralduv soojushulk on
tõttu ongi hea lasta talvel tekki- aastat, kuid tänapäeval kipub suurem võrrelduna niiske puinud pigi ära pühkida siis kohe, metsast võetud puu kohe samal duga kütmisel. Kuivad küttekui kütteperiood on lõppenud. aastal ahju minema. Seega mida puud süttivad kergelt ja kiirelt,
Peale selle loeb korstnapühkija varem kevadel küttepuud telli- põlevad puhtalt ja loovutavad
üles kõik leitud vead – kas on da, seda kauem on neil aega kui- puus leiduva soojusenergia hea
korsten katki, vajab sisu va- vada ja seda suurem kütteväär- kasuteguriga küttekoldele. Toore küttepuu niiskus peale raiuhetamist või on ahjus midagi vi- tus neil on.
Küttepuude kuivamiskiirus mist on ligi 50%, kuivaks loega – ja nii jõuab suvel kõik vead
sõltub puu liigist, kuivamistingi- takse küttepuud umbes 20%
ära parandada.
Eramaja küttesüsteemi tuleb mustest, halupuude paksusest ja juures, eelistatult alla selle. Selpuhastada kord aastas. Seda võib ladustamisest. Ühe suvega võib line puuhalg tundub kaalult kerteha ka majaomanik ise, kuid iga saada suhteliselt kuiva küttepuu, ge ja on veidi tuhmunud.
Suurendamaks küttepuude
viie aasta tagant peab seda tege- kui puud on lõhutud halgudeks,
ma kindlasti kutseline korstna- laotud riita varakevadel, kaitstud põletamisest saadavat kasu,
pühkija. Kortermajade puhul Kutsetunnistusega korstna- peab halud tooma külmast tuppa
1-2 ööpäeva enne kütmist, et
peab aga iga aasta käima seda
pühkijat on lihtne leida Eesti puud jõuaksid soojeneda ja lootööd tegemas korstnapühkija.
Korstnapühkijate Koja vutada ülemäärast pindmist
Korstna puhastamise sageveebilehelt
www.korsten.ee. niiskust. Selline eelsoojendus
dus sõltub nii sellest, millise
Selleks,
et oleks lihtsam kuivatab puu süütamishetkeks
küttekoldega on tegu, kui ka selkorstnapühkijat tellida, kergesti 10-15% niiskuseni, mis
lest, kuidas köetakse ja millist
oleme oma firmas loonud tähendab, et puu süttimine on
materjali selleks kasutatakse.
Mõni inimene kütab nii hästi kodulehel projektimehed.eu kiire ning põlemine algusest
saati puhas ja tõhus.
ja kasutab nii head küttematerbroneeringusüsteemi.
Nipp 2
Teadmaks, ka
s pu
Lisaks puu liigile sõltub nende hind ka kohaletoimetan
iisked – kui lü ud on kuivad või
mise viisist. Ilmselgelt mahub autokasti vähem puid,
üa omavahel
kaks kuiva p
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mõõdu jälgida, kuidas puud sinna laotud on. Järgnev
me ja summu
tatud kõla.
tabel aitab paremini mõista seoseid mõõtühikute vahel
TARMO TUISK, korstnapühkija,
www.projektimehed.eu

E

Halupuu mõõtühikute vahelised sõltuvused
Mõõtühik
Puistekuupmeeter (u 46% puitu ja 54%
õhuvahed) halu pikkus 33 cm

Puistekuup- Ruumimeeter, pm3 meeter, rm
1
0,60

Tihumeeter,
tm (m3)
0,40

Laotud ruum ehk ruumimeeter (u 69% puitu
ja 31% õhuvahed) halu pikkus 33 cm

1,68

1

0,67

Tihumeeter (100% puitu õhuvahedeta)

2,50

1,50

1

Puuliikide omadused
ja kütteväärtus 20%
niiskuse korral
 TAMM – üks kõrgema kütteväärtusega puu, võib ahju lõhki
kütta
 SAAR 1650 kWh/rm - vaese
mehe tamm
 KASK 1500 kWh/rm – kuivab
kuni 2 aastat, niiskena ahju
pannes kütteväärtus väiksem,
põleb tasaselt, tahmab rohkem
kui lepad, tekitab vähe prügi,
toht hea süütematerjal
 MÄND 1360 kWh/rm – praksub, loobib sädemeid (ei sobi
kaminasse), enamasti metsakuivana raiutud ja põleb seetõttu hästi, vaik lisab kütteväärtust, palju oksakohti, mistõttu
raske raiuda, tahmab rohkem
kui lepad
 KUUSK 1320 kWh/rm – praksub, loobib sädemeid (ei sobi
kaminasse), enamasti metsakuivana raiutud ja põleb seetõttu hästi, vaik lisab kütteväärtust, palju oksakohti, mistõttu
raske raiuda, tahmab rohkem
kui lepad
 SANGLEPP ehk MUST LEPP
1200 kWh/rm – suurem kütteväärtus kui lepal, kasega kütteväärtus pea võrdne, kuid hind
odavam kui kasel, tahmab vähem kui kask, krobelisest koorest tekib palju prahti
 HAAB 850 kWh/rm – kuivab
vähemalt 2 aastat, aga põletab
pigi ahju- ja korstna seintelt,
haavapuu on korstna luud, söed
hõõguvad ahjus kaua, tuli nõrk,
tekitab vähe tuhka
 HALL LEPP ehk VALGE LEPP
700 kWh/rm – kõige väiksema
kütteväärtusega puu, kuivab
väga kiiresti (suvega kuiv), põleb tasaselt, tahmab vähe, koor
sile, mistõttu ei tekita prahti

Puuriit võib olla ka aia ilu.
Foto: Victoria Parmas
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Odav ehitusjäätmete äravedu
võib osutuda
hirmkalliks
Kätte on jõudnud aeg, mil kinnistutel toimub suurpuhastus
ning hoogustuvad ehitustegevus
ja remonditööd. Tuletame kõigile kinnistuomanikele meelde,
et oma tegevuse käigus tekkinud
jäätmeid tuleb käidelda nõuetekohaselt.
Ragn-Sellsi eelmisel suvel
avaldatud artikkel hoiatas inimesi odavate ehitusjäätmete
äravedajate eest, kes viivad jäätmed metsa alla ning lõppkokkuvõttes võib see odav teenus
muutuda hirmkalliks. Nimelt
tohib jäätmeseadusest tulenevalt oma jäätmeid üle anda vaid
selleks õigust omavale isikule.
Kui jäätmevaldaja annab jäätmed käitlemiseks üle selleks
õigust mitteomavale isikule,
vastutab jäätmete käitluse eest
lõpuni välja jäätmed üle andnud
isik. Jäätmevaldaja vastutus
jäätmete käitlemise eest lõpeb ja
läheb üle, kui uuel jäätmevaldajal on vastavate jäätmete käitlemiseks jäätmeluba, kompleksluba või registreerimistõend.
Lihtsamalt öeldes: kui te annate oma jäätmed ehitusmeestele kaasa, peate veenduma, et
jäätmed jõuavad luba omava
jäätmekäitlejani. Kui need jäätmed jõuavad metsa alla, siis olete teie nende jäätmete eest vastutav. Trahvi saavad nii jäätmete
metsa alla viija kui ka jäätmed
luba mitteomavale isikule üle
andnud isik.
Need juhused ei ole kahjuks
mitte harvad ning seda teemat
tasub pidevalt üle korrata: kontrollige alati isikute tausta, kellele te jäätmed üle annate. Lubade
olemasolu saab kontrollida
keskkonnaameti kodulehelt
www.keskkonnaamet.ee avaliku info alt.
Paljusid sorteeritud ehitusjäätmeid saab tasuta ära anda
Saku jäätmepunkti (mõeldud
Saku valla elanikele ja vallas
kinnistut omavatele eraisikutele), lisainfo valla kodulehel ja
jäätmepunktis. Suurjäätmeid
saab etteteatamisel tasuta üle
anda Ekovir OÜ-le.
KERLI LAUR
Keskkonnakaitse inspektor

Lõkke tegemine või
jäätmete põletamine?

V

iimaste nädalate üheks
aktuaalseks teemaks on
jäätmete põletamine,
mis tekitab kinnistuomanikes
erinevaid emotsioone: paljud
rõõmustavad, paljud nurisevad.
Kümned ja kümned küsimused
„miks ei tohi põletada?“ ja
„mida siis tohib põletada?“ on
igapäevased.
Jäätmehoolduseeskiri ei keela
lõkke tegemist, vaid keelab jäätmete põletamise. Lõket tohib teha kuiva töötlemata puiduga, sama materjali võib kasutada grillimisel. Kuiva töötlemata puidu
põletamine ei aja tossu, ei ole tervisele kahjulik ega häiri naabreid. Jäätmehoolduseeskiri keelab kõikide ülejäänud jäätmete,
sealhulgas ka aia- ja haljastusjäätmed (toored ja märjad oksad,
lehed, hein), põletamise. Miks
siis ikkagi ei tohi kõike põletada?
Ka aiajäätmetest tulev toss ja
ving on mürgised. Võimatu on
elada sundventilatsiooniga majas, kus ümberkaudsed naabrid
põletavad hommikust õhtuni
märgi lehti ning tubade tuulutamiseks ei saa akentki lahti teha.
Kui oksad kuivatatakse, saab
sellest korralik puitmaterjal,

millega tohib ka lõket teha. Lehehunnikute mitmepäevane
sussitamine ei ole kunagi mõistlik tegevus olnud, nüüd on see
lausa keelatud.
Vallas ringi sõites jääb silma,
et kinnistuomanikud põletavad
lisaks puulehtedele ja -okstele
ka kõike muud. Selline jäätmepõletus nõuab juba eriluba ja on
reguleeritud jäätmeseadusega.
Kokkuvõtvalt võib lõket teha
kuiva töötlemata puiduga või
eelnevalt kuivatatud okstega,
ülejäänud jäätmete põletamine on keelatud!
Jäätmete käitlemiseks on erinevaid võimalusi: kõike, mis
tuld võtab, ei pea ära põletama.
Kindlasti peab tule tegemisel
järgima ohutusnõudeid ning tegema seda naabreid mittehäirival viisil.
Saku valla jäätmehoolduseeskiri on täitmiseks kohustuslik
kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele Saku valla haldusterritooriumil. Kui märkate ebaseaduslikku jäätmete põletamist,
saab sellest teada anda keskkonnakaitse inspektori numbril
671 2427 või 51 987 901.
KERLI LAUR

Talgud – töine püha ehk tööpüha

Ü

le-eestiline talgupäev peetakse mai esimesel laupäeval, 7. mail ja nagu juba traditsiooniks on kujunenud,
saab iga kogukond, ettevõtlik
inimene või organisatsioon ise
otsustada, mis vajab ühist ärategemist. Talgute kirjapanek Teeme Ära talgupäeva kodulehele
www.teemeara.ee on avatud mai
alguseni. , 25. aprillil oli kirjas
juba 1652 talgut.
Harjumaa oma rahvarohkusega on ka talgute arvult enamasti esirinnas. Aprilli lõpu seisuga oli talgulehel kirjas 272
talgut, lisaks Tallinna 110 talgut. Saku vallas on 20 talgupaigas töökäed oodatud!
Paljudes paikades on kohalik
omavalitsus talgulisi toetamas.
Nii ka Sakus, kus küladesse paigaldatakse ajutised prügikonteinerid, talgulised varustatakse
prügikottide ja töökinnastega.

Tänavu on üheks Teeme Ära
talgupäeva üle-eestiliseks rõhuasetuseks veeohutus. Selle tarbeks on võimalik saada tasuta
päästevahendid - päästerõngas
ja viskeliin ning ohutusjuhistega
infotahvel - ka neid paigaldatakse meie vallas veekogude äärde,
kus kohalike inimeste algatusel
on ujumiskohad tekkinud.
Just kogukonnad ja külaseltsid on talgutemaatikas alati aktiivsemat rolli mänginud – nii on
ka seni kirjas olevad talgud toimumas just külades. Kui ka
keskasula rahval tekib mõte oma
kodukohta mõne vabatahtliku
töötunniga kaunimaks, puhtamaks või ilusamaks muuta, on
iga algatus teretulnud. Talgujuhiks ongi need inimesed, kes
tegutsevad põhimõttel – kus viga näed laita, seal tule ja aita!
ANNELI KANA, Teeme Ära
Harjumaa koordinaator

MIS JUHTUS
Põhja prefektuur
23.03 teatati, et Rahula külas
asuvast garaažist on varastatud
murutrimmer ja selle tarvikud.
Esialgne kahju on 950 eurot.
23.03 teatati, et Sakus on sisse
murtud garaaži ning varastatud
kaks täispuidust ust, rehvid, muruniiduk ja akutrell. Esialgne
kahju on 1500 eurot.
17.04 teatati, et Saku alevikus
Teaduse tänaval asuvast eramust
on varastatud ehteid. Esialgne
kahju on 3000 eurot.
21.04 teatati, et Juuliku külas
asuvalt ehitusobjektilt on varastatud erinevaid tööriistu, millega
on tekitatud kahju üle 900 euro.

Põhja päästekeskus
27.03 kell 23.26 teatati häirekeskusele tulekahjust Männiku külas Männiku teel, kus põles autode remondi- ja värvimise töökoja kontorihoone katus, vahelagi
ja sein 50 m2 ulatuses. Kustutustööd lõpetati 28.03 kell 01.18.
4.04 tehti kahjutuks Tammemäe
külast leitud kolm mürsku.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
27.03 kell 23.27 – tulekahju hoones Männiku teel Männiku külas.
29.03 kell 22.45 - liiklusõnnetus
Ääsmäel Saue vallas.
4.04 kell 19.09 - kulupõleng Kajamaa külas.
10.04 kell 16.19 – prügi põleng
Viliveres Kohila vallas.
10.04 kell 18.17 ja 19.42 – kulupõleng Salutagusel Kohila vallas.
11.04 kell 18.59 – tankla põleng
Pildikülas Rae vallas.
12.04 kell 20.23 - tulekahju hoones Salutagusel Kohila vallas.
MAI 2016
EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
P 01.05 kl 15 Jumalateenistus
E 02.05 kl 18 Norra kultuuriõhtu
Saku Valla Majas Teaduse 1
N 05.05 kl 18 Kristuse taevaminemise püha jumalateenistus
P 08.05 kl 13 Pühapäevakool
P 08.05 kl 15 Jumalateenistus
K 11.05 kl 18 Piiblitund
P 15.05 kl 15 Nelipüha jumalateenistus
L 21.05 kl 18 Noorteõhtu
P 22.05 kl 13 Pühapäevakool
P 22.05 kl 15 Jumalateenistus
K 25.05 kl 17 Palveõhtu
L 28.05 kl 16 Koguduseõhtu koos
Liperi sõpruskogudusega
P 29.05 kl 10 Jumalateenistus
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Milvi Rookääru
meenutades
Milvi Rookäär oli väga tegus
Saku valla kultuurielus. Ta mitte
ainult ei juhendanud ansambleid, saatnud klaveril rahvatantsijaid, vaid ka korraldas väga
huvitavaid üritusi.
Milvi korraldatud oli esimene akordionimuusikapäev Saku
pargis. Idee sai alguse 25. märtsil 1997 toimunud küüditatute
mälestuskontserdil Saku mõisas. Korraldajaks Ottniell Jürissaar. Sellel kontserdil esines ka
Venda Tammanni ansambel Helisev akordion. Mõisa saal oli tol
õhtul kaunis külm. Maestro
Tammann kõndis ringi labakindad käes, sest külmade sõrmedega ei saa akordionit mängida.
Peale kontserti, kui küünlad olid
pargis tamme all süüdatud, tegi
Venda Tammann naljaga pooleks Milvile ettepaneku teha üks
vahva kontsert soojemal ajal. Ja
Milvi võttis asja tõsiselt ette. Juba maikuus olid esinejad valitud
ja kuupäev paigas. Esinema tuli
loomulikult Helisev akordion,
kus Milvi ise mängis, Pärnu
suupillipoisid ansambliga Piccolo, lisaks tuli kohale akordionimängijaid mitmest Eestimaa
nurgast. Üllatuskülaliseks oli
suurepärane noor akordionist
Allan Jakobi. Korraldajate hulgas olin ka mina ja Pille Mägi.
Õhtuseks ühiseks söömaajaks
esinejatega tõi Milvi kodunt koti kartuleid, ostsime viinereid ja
tegime mõisa köögis ahjukartuleid ja krõbeviinereid. Kurke ja
tomateid tõime samuti kodunt.
Nagu alati, juhtus ka sellel
kontserdil naljakaid hetki. Allan
Jakobi tuli varakult kohale. Harjutas mõisa suures saalis keerukaid lugusid ja palus luba natuke puhata. Tegime talle aseme
mõisa keldrisse köögi kõrvale.
Kui esinemisaeg hakkas kätte
jõudma, läksime teda äratama.
Aga noort akordionisti ei olnud
enam diivanil. Leidsime ta hoopis mõisahärra magamistoast,
kus unesegane noormees küsis,
et kus ta praegu on. Vastasime, et
Saku mõisas. Vähese mõtlemise
järel ütles noormees, et ta pole
iialgi Saku mõisas käinud. Saime hiljem selle üle palju naerda.
Kõik see toimus 16. augustil
1997. aastal.
HELLE PÄRLIN

Elukarikas sai järsku tühjaks
ei enam piiskagi
Nii kibedat kui magusat
Sul sinna valati
Kui muusika jäid seisma
keset takti
Su viisijupp veel pooleli
Me südameis jääd helisema alati

Sügav kaastunne
Margele ja Riinale peredega
kalli ema ja vanaema

MILVI ROOKÄÄRU
lahkumise puhul.
Kallist kolleegi mälestab
Saku Muusikakooli pere

Südamlik kaastunne
Margele ja Riinale peredega
kalli ema ja vanaema

MILVI ROOKÄÄRU

Südamlik kaastunne Maile
ja Kaile perega armsa isa,
äia, vanaisa, vanavanaisa

ANTS TAMMARU

kaotuse puhul.
Perekonnad Erik ja
Kaunispaik ning Niina

surma puhul.
Aive ja Anneli peredega.

Mälestame kallist

Armsad Mai ja Kai perega
Südamlik kaastunne kalli
isa, vanaisa ja vanavanaisa

MILVI ROOKÄÄRU
Südamlik kaastunne
omastele.
Lindaratas, Linda

ANTS TAMMARU
kaotuse puhul.
Monika perega

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas
langetame pea…

MILVI ROOKÄÄRU

Südamlik kaastunne
isale ja poegadele kalli

ELMAR HEINSALU

MARIS NIINE
surma puhul. Leinavad
Pargi tn 10 elanikud

Vaikses leinas Saku
vabadusvõitlejad. Avaldame
sügavat kaastunnet omastele.

Südamlik kaastunne
Peeter Leidmaale

Aastakümneid kahekesi,
elule on antud, muret ja rõõmu
kahekesi kantud...

ISA

Armast abikaasat

kaotuse puhul.
Saku Valla Spordikeskus

ELMAR HEINSALU

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi
kollektiiv
Kallist muusikaloo õpetajat

MILVI ROOKÄÄRU
mälestavad väikesed õpilased
Megan, Kristin ja Kristine
koos vanematega.
Sügav kaastunne perekonnale.

Alati rõõmsameelset ja
sõbralikku

MILVI ROOKÄÄRU
mälestavad majanaabrid
Juubelitammede teelt

Sinu mälestus me hinges elab,
sinu muusika veel kõrvus kajab...

Lahkunud on unustamatu

MILVI ROOKÄÄR
Langetame sügavas leinas pea,
igavesti sinu VIIS

Mälestame meie endist
juhendajat

MILVI ROOKÄÄRU
Südamlik kaastunne omastele.
Ansambel Vilistlased ja
Rein Tali

13.11.1925 – 11.04.2016

13.11.1925 – 11.04.2016

leinab Laine.
Avaldame sügavat kaastunnet
Merike Saarerannale

EMA
surma puhul.
Kolleegid Baltic Restaurants
Estonia ASist

Kallile Liivile avaldavad
sügavat kaastunnet armsa

EMA
surma puhul töökaaslased
Saku Konsumist

Südamlik kaastunne
Veerale perega armsa

ÕE
kaotuse puhul.
Kajamaa kooli pere

MILVI ROOKÄÄRU

Kallis Veera,
südamlik kaastunne sulle

Sügav kaastunne
lähedastele.
Pangviina tantsijad

surma puhul.
Kristi ja Marko perega

Mälestame kallist

Mälestame head sõpra ja
aatekaaslast

ÕE

Igale asjale on määratud aeg.
Aeg sündida ja aeg surra.
Aeg vaikida ja aeg rääkida.

Armast

ELMAR HEINSALU
mälestavad
Mare ja Ella perega.
Mälestus püha
sinust hinge jääb helge ja hea.
Meie mõtetes püsid sa üha
elad edasi meie seas.

Sõbralikku naabrinaist

SALME TOBI
mälestavad
Kiisa Oja tänava naabrid.

ALEKSANDRA
LAUD
Avaldame sügavat
kaastunnet Arvo Laudile
ema surma puhul.
Saku Mandoliinid

Avaldame sügavat kaastunnet
Külliki Vahemäele
venna

PEEP HIIE
surma puhul.
Saku Vallavalitsus
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MAJAOSAD SAUE LINNAS
MÜÜGIINFO:

MORTEN AAVIK

50 656 47
www.sauekodu.ee
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KUULUTUSED

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

Pakume suveperioodiks tööd
Vanamõisa vabaõhukeskuses
aednik-koristajale. Huvi korral
palume ühendust võtta telefonil
506 7491
Vajatakse perioodiks 01.0630.06 puhkuse asendajat
sisekoristuse teostamiseks.
Täpsema info saamiseks palume helistada tel 513 0380

Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!

Trappi Hotell otsib oma sõbralikku kollektiivi kogemustega
administraatorit, lisainfo
telefonil +372 5809 0800 või emailil info@trappi.ee
Trappi Hotell otsib oma sõbralikku kollektiivi täiskohaga
koristajat, lisainfo telefonil
+372 5809 0800 või e-mailil
info@trappi.ee
Ostan korteri või maja Saku
vallas, võib vajada remonti.
5598 7456
Müüa puitbrikett alates 128 €/
tonn, pellet premium 8 ja 6 mm
185 €/960 kg, turbabrikett,
kask ja lepp kotis. Tel 5692
4924, www.leilibrikett.ee
Küttepuude sooduspakkumine! Telli varakult ja võidad hinnas! Tel 600 5323, 5192 2723
Hakkemeister
Müüa saetud lõhutud küttepuud. Hall lepp olenevalt pikkusest 32-35 € / ruum. Pakkumises ka must lepp ja kask.
Transport hinnas. Lisainfo telefonil 5648 2704 (Kullamaa)

Anda rendile

TP Bilanss OÜ

4,7 ha põllumaad
Jälgimäe külas.

raamatupidamisteenust

Tel 518 5182

Lp aiapidajad!
Pakume turbaaluse

hobusesõnnikut,

hind 15 €/m3. Kokkuleppel
laadimise ja kohaletoomise
võimalus. Asume Saku vallas
Rahula külas. Tel: 522 8872

Müüa haljastusmuld,
liiv, killustik.

pakub üle Eesti

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

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

Rikentel OÜ teostab

kõiki elektrisüsteemi
puudutavaid töid.

Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus + transport. Tel
521 8341

Toome kauba ise kohale.
Kopp-laaduri teenus.
Info tel 5346 0382

Saku vallas soodushinnad.
Võtke julgelt ühendust
tel 5030 140 või

Liiv, killustik, sõelutud põlluja metsamuld, kompostturbamuld, freesasfalt, kruus
kohaleveoga. Tel 507 9362

Loomaarst Sinu lähedal!

Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Tel 509 2936

KORSTNAPÜHKIMINE

konsultatsioonid.

Müüa muld, turvas, sõnnik,
liiv, killustik, kruus, küttepuud. Transport kallur 10 t +
kraana 4,5 t. Metsa väljavedu
MTZ traktoriga, kopp-laadur.
Telefon 5916 2261
Loomasõnnik 7 t 150 €, 15 t
220 €. Muld, killustik, liiv. Tel
5697 1079, taluaed@hot.ee

KANARBIKU TALU MÜÜB

korralikke poolkuivi ja
kuivi lepa-sanglepa
KÜTTEPUID
Pikkus 30, 33, 38, 43, 50 cm.
Vedu al 5 rm.

Tel 5373 7294

Loomaarst
Jaak Jõks
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243

elekter@rikentel.ee

KÜTTEPUUD
Broneeri internetis
projektimehed.eu

Kingatohtri töökoda asukohaga Laagri Rimis võtab jalatseid
ja kotte remonti Kiisal turu
kõrval olevas liha- ja grilltoodete poes. Sooduskaart igale
kliendile. Tel 5354 8845, Enn
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857
Viljapuude ja hekkide lõikus.
Turu parim hind! Tel 5670 3447
Muru niitmine ja õhutamine,
võsalõikus, hekkide hooldus,
tänavakivi puhastus, viljapuude
hooldus, ohtlike puude langetamine, lehtede koristus. 5886
6044, www.niidumeister.ee
Tänavakivi, munakivi, paekivi
paigaldus ja müük, aedade
ehitus, haljastus. 13aastane
kogemus antud valdkonnas.
henno.piirme@gmail.com,
www.kivivennad.ee, 551 9855,
558 8842
Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.
Paigaldan epopõrandaid
(garaažid, terrassid, saunad,
abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899,
www.epopaigaldus.ee!
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus (akti väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon 5690 3327
Litsenseeritud korstnapühkija pakub teenust. Tellimine
telefonilt 5877 1665 või e-post
info@puhaskolle.ee
Õhksoojuspumpade müük ja
paigaldus. Kütte- ning jahutusealane konsultatsioon tasuta.
Hinnad soodsad! Järelmaksu
võimalus! www.mugavkyte.ee,
telefon 5889 5594
Välistrasside ehitus: ÜVK
liitumised ja ehitusprojektid,
santehnilised sisetööd. Liiva,
haljastusmulla, killustiku müük.
Geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked. Ekskavaatori- ja
kalluriteenused. 5850 4300
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RÕIVAÄRI

RIIDEMARI

Asume Konsumi 2. korrusel.
Pakume kvaliteetseid rõivaid
meestele, naistele, lastele.

Avatud E-R 11-18, L 11-15

Keila Loomakliinik kõik teenused!
Jaama 11e, Keila
E-R 9.00 - 19.00
L 10.00 - 16.00
Helista tel 670 5243

APRILL 2016 REKLAAM

23

MEIE LEIAME OSTJA!
Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Angela Virak

Olmer Õigus

56 640 991
66 84 700

56 560 460
66 84 700

OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

INVESTEERIMINE

www.unitehitus.ee

 Kaevetööd
laadur-ekskavaatoritega
 Haljastustööd
 Teedeehitus
 Tänavate ja parklate mehhaniseeritud puhastamine

+372 508 9929 www.th.ee

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

506 4946

Ehitusfirma teostab
kvaliteetselt kõik
remondi- ja ehitustööd
(vundamendid, seinad,
katused, terassid jne).

info@unitehitus.ee
Tel 513 85 75

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-15.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Saku Rendikeskus
Tööriistade ja tehnika rent | Telefon 5089068
Järelhaagiste rent | Üksnurme tee 6, Saku
Kaevetööd, purgimisteenused, puksiirabi
Lumekoristusteenus
Pakume remondi- ja ehitusteenust
www.sakurendikeskus.ee | rendi@sakurendikeskus.ee
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Puhke-, spordija kergejõustikulaager Karksi-Nuias
27.06. – 03.07.2016

TAIMAUT
LASTELAAGRID
SUVI 2016 ja Vabaajapuhkelaager

Spordi- ja
ujumise lastelaager
Kloogaranna
Karksi-Nuias
Noortelaagris
11.07. – 17.07.2016
17.06. – 22.06.2016

Seikluslik
puhke- ja vabaaja
lastelaager Pärnumaal
31.07. – 06.08.2016

INFO JA
REGISTREERUMINE:

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  www.taimaut.ee
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Maarahvapood

APRILL 2016 VABA AEG 27

KUHU MINNA

Metsanurme külakeskuses. Vt
lk 25 ja www.metsanurme.eu

APRILL
29. kell 19

2. kell 18.30

„Mängime pere ringi” - Kiisa
näitetrupi etendus Kiisa Vabaajakeskuses. Tasuta. Avatud kohvik
(arveldamine sularahas). Vt lk 26

30. kell 12
Pensionäride seltsingu Meelespea kevadpidu Kajamaa
koolimajas.

MAI
1. kell 10-13

Norra kultuuriõhtu Saku Valla
Maja III korrusel. Vt lk 26

4. kell 17
Saku huvikeskuse kevanäituse avamine vallaraamatukogus.
Näitusel on portselanimaali- ja
keraamikaringide, laste ja täiskasvanute kunstiringide, laste moejoonistamise, puutöö-, käsitöö- ja
meisterdamise ringide tööd.

4. kell 19

Saku kevadkirbukas Saku Valla
Maja (Teaduse 1) taga. Platsitasu
1,90 . Vihma korral jääb üritus
ära. Info 5301 6480. Vt lk 23

1. kell 11

John Patricku komöödia „Petised” - Vana Baskini Teatri etendus Saku Valla Maja saalis. Vt lk 11

5. kell 19
Suur juubelikontsert „Jaak
King 80, puhkpilliorkester
Saku 50, Saku vald 150” Saku
gümnaasiumi saalis. Tasuta.

Arendelli kuningriigi pidu –
kevadkirbuka lasteprogramm Saku Valla Maja saalis. Temaatilised
mängud, jää sulatamise võistlus,
Elsa tunnuslaulu laulmine. Kohal
on lumemasin! Pilet 3 , hinna
sees ka jäätis.

„Tuld tantsujalgadele!” - orkestri Saku Mandoliinid tantsuõhtu Saku Valla Maja saalis. Vt lk 26

1. kell 11-16

7. kell 15

Maaturismi avatud uste päev

Emadepäeva kontsert Kiisa

12. kell 17
Tallinna orienteerumisneljapäevak Männiku krossirajal.
Osalustasu. Info www.ton.ee,
513 8911, mait.tonisson@ton.ee

13. kell 18.30
Saku huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert Saku Valla Maja suures saalis. Esinevad
plokkflöödi- ja loovmuusikaringi,
kergemuusika ansambli, teatri- ja
tantsuringi õpilased ja õpetajad
ning laululapsed.

14. kell 9
Saku kevadlaat Saku Valla Maja
ümbruses. Vt lk 8 ja 28

15. kell 9.30
Saku I laste mitmevõistlus Saku koolistaadionil. Eelregistreerimine kuni 13.05. Vt lk 12

15. kell 19
„Ämbrisse astumise ajastu” Tõnis Niinemetsa start-up comedy Laagri City kontserdimajas.
Piletid 18  ja 16  Piletilevist.

20. kell 20
Trio Naturale kontsert Kiisa
Vabaajakeskuses. Pilet 5 .

21.
Naisteralli 2016 Saku, Saue, Harku ja Kiili valla ning Keila ja Saue
linna teedel. Vt www.naisteralli.eu

21. kell 19
„Heini Vaikmaa laule läbi aegade” - ansambli Mahavok, segakoori Tuljak ja kammerkoori Studium
Vocale kontsert Saku Valla Maja
suures saalis. Tasuta. Vt lk 11

22. kell 11
Metsanurme kevadmatk.
Tasuta. Vt lk 25

NÄITUSED
SAKU VALLA MAJAS
Saku raamatukogus: Siima Škopi
võlumaailm - raamatunäitus;
Saku huvikeskuse kevadnäitus
KIISA VABAAJAKESKUSES
Kiisa rahvamajas: Harri Põldsami
loodusfotod
Kiisa raamatukogus: Saku vald
150: Teadusuuringute keskus
Saku - raamatud, käsikirjad (mais)

RISTSÕNA KOOSTAS VILJAR KIMMEL

6. kell 19.30

Vabaajakeskuses. Esinevad Kurtna kooli lapsed ja Kiisa rahvamaja
lasteringid. Tasuta.

aastast 1994.
Ilmub kord kuus

Väljaandja:
Saku Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas, Ingrid Põder

Aadress:
Teaduse 1, Saku alevik 75501
Telefonid:
671 2435, 671 2425

Reklaam, kuulutused, kaastööd:
tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Levik:
tasuta igasse Saku valla postkasti

Tellimine mujale: toimetus tel 671 2425, e-post ss@sakuvald.ee
Ühe numbri hind 0,50 €
Trükk: AS Rebellis
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Saku Vallavalitsuses märtsis 2016
registreeritud Saku laste sünnid
Rihard Õunapuu
Milla Pruul
Joonas Lumiste
Erik Tubala
Karl Rehepapp
Joosep Kändmaa
Rikardo Miller
Tanel Rinne
Ron-Rico Mau
Hanna Lauri
Esme Kuldvee

Saku Vallavalitsuses märtsis 2016
registreeritud Saku elanike surmad
Lui Leemets
Oskar Leidmaa
Linda Väljaots
Peeter Siim
Galina Pannal
Salme Tobi
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