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Kiisal avati kümme kodukohvikut

Jäätise- ja piimakokteili- ja smuutikohvikus „Vahtra all“ sai raha müüjale antud herilaste kiuste, keda laual oleval
kohupiima-mandlikoogil oli korraga 20 ringis. Herilane teab, mis on hea!

TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
26. augustil 2016

21. augustil toimub Saku valla elanikele
ja eraisikutest kinnistuomanikele

vana eterniidi kogumisring
Eterniidi üleandmine on tasuta ja toimub
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse abil.
Eterniidi üleandmiseks tuleb eelnevalt
registreerida. Kogumisauto peatuskohad ja
registreerimisinfo lk 7

Lk 14,15

Saku vallavalitsus
sõlmib järgmiseks
õppeaastaks lapsehoiuteenuse osutamiseks
lepingud kolme Saku
vallas asuva lapsehoiuga – Saku Sofi
Lastekeskuse, Rahula
Pihlaka lastehoiu ja
Tänassilma
Silmateraga.
Lk 8
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Saku vilgas spordielu on muutumas veelgi elavamaks ja mitmekesisemaks:
Saku murustaadion läbib põhjaliku uuenduskuuri ja juba järgmisel suvel näeb seal
rahvusvahelisi jalgpallivõistlusi; Saku jooksunimekiri täieneb augustikuus uue
huvitava liiva- ja veetakistusi sisaldava kõvamehejooksuga Saku seiklusjooks;
petankiharrastajate rõõmuks toimus meil esimene Saku jaaniturniir paarismängus,
juuli lõpus leiab aset esimene triodele mõeldud rahvusvaheline turniir Saku Open
ning suve lõpus palju põnevust pakkuv Saku Fun.

Uut ja
huvitavat
Saku

spordielus

Motoklubi ja raudtee vahele jäävale murustaadionile mahub ära kaks täismõõtmetes väljakut,
tribüünid, soojakud ja parkimisplats. Eskiis
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Saku murustaadion
teeb läbi põhjaliku
uuenduskuuri

Saku vallavolikogu otsustas 4. juuli istungil
anda Saku valla murustaadion 20 aastaks tasuta kasutada MTÜle Saku Sporting jalgpallitreeningute ja võistluste korraldamiseks.
Kasutamise eelduseks on staadioni renoveerimine ja korrashoid. MTÜ Saku Sporting
on koostanud staadioni 20aastase arengukava, mis kajastab nii investeeringuid kui võistlusi. Arengukava kohaselt algavad murustaadioni renoveerimistööd juba sel suvel, mil
kaotatakse väljaku ümbert jooksurada ja korrastatakse muru. Kevadel muretsetakse kuus
komplekti väravaid ja nurgalipud, kõrgendatakse ja parandatakse piirdeaedu ning joonistatakse maha kaks täismõõtmetes jalgpalliväljakut.
„Kogu staadioni pind freesitakse, tasandatakse, et kõrgused oleksid ühel joonel, rullitakse, liivatatakse, külvatakse muruseeme
ja kastetakse, et järgmisel kevadel saaks treeningutega alustada,“ kirjeldas Saku Sportingu noortetöö juht Argo Zirk tänavusuviseid
töid. „Kuus väravakomplekti on mõeldud
väiksemate väljakute tarvis, mis märgitakse
maha nooremate mängijate mängudeks, nii et
korraga saab mängida mitu võistkonda.“
Lõpptulemusena peavad väljakud olema
sellises korras, et need vastaksid Eesti Jalgpalli Liidu nõuetele. Järgmise viie aasta jooksul paigaldatakse staadioni äärde teisaldatavad tribüünid 200 pealtvaatajale, vahetus-

meeste pingid, soojakud nii meeskondadele
kui kohtunikele ja kuivkäimlad. Kokku on
kavas Saku Sportingul investeerida murustaadionisse 47 000 eurot.
„Murustaadioni korrastamine ja sihtotstarbeliselt kõige kõrgemal tasemel ehk rahvusvaheliste turniiride pidamiseks kasutusse
võtmine on Sportingu poolt üks tänuväärt ettevõtmine,“ nentis eelarvekomisjoni esimees
Aare Järvelaid. Juba järgmisel aastal on kavas korraldada seal kaks suuremat noorteturniiri.
„19.–23. juulini kestvale rahvusvahelisele

turniirile loodame saada võistlema nii Eesti
kui lähiriikide võistkondi, sest heas korras
muruväljakuid ja neil peetavaid turniire on
Eestis vähe. Kunstmuruväljakud on küll head
treeningkoormuse taluvuse ja aasta läbi kestva pallimängimise võimaluse poolest, kuid
mängukvaliteedi mõistes eelistavad mängijad ja treenerid siiski muruväljakuid,“ ütles
Zirk. „22.–24. septembrini toimub muruväljakutel sügisturniir, kuhu ootame igale oma
vanuseklassi meeskonnale vastu vähemalt
kuut võistkonda, tegemist on ühepäevaste
turniiridega.“ Saku Sportingus on praegu 243
liiget, kellest täiskasvanuid on 22, ülejäänud
pallurid on aga 4–16-aastased.
Volikogu otsus näeb ette, et Saku Sporting
peab võimaldama 20% ulatuses muruväljakute kasutamiseks lubatud ajanormist väljakuid kasutada ka avalikkusel, seda eelneval
kokkuleppel ja tasu eest. Liivaväljakud on
aga treeninguvabadel aegadel avalikkusele
tasuta kasutamiseks. „Viie aasta jooksul on
Sportingul kavas ka Saku rannajalgpall taas
ellu äratada,“ ütles Zirk.
VICTORIA PARMAS
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Saku
seiklusjooks
tulemas!

Kel siledal maal silkamisest villand, võivad tulla
21. augustil Männiku järve ümber toimuvale esimesele
Saku seiklusjooksule. Foto: Raigo Lehtla

Jooksuharrastus on Eestis
viimastel aastatel jõudsalt
levinud, paljude harrastajate jaoks jääb juba tavaline maanteejooks või ka
lihtne maastikujooks aga
liiga igavaks ja tahaks leida uusi väljakutseid. Sestap ongi Eestis nüüd juba
ilmsel tõusuteel treilijooksud ja kõvamehejooksu
tüüpi veelgi raskemad
seikluslikud katsumused.
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Oleme jõudnud arusaamisele, et oma kõvamehejooksu väärib ka Saku vald ja oleme
pööranud oma otsiva pilgu asfaltteelt kõrvale. Rasket maastikku siin jagub – Männiku
liivakarjäärid pakuvad häid võimalusi liivanõlvade ületamiseks, samuti veetakistusteks;
samas kõrval on ka ehe raba, milles jooksmine nõuab erilist tahtejõudu ja pingutust.
Koostöös MTÜga OCR Estonia Spordiklubi korraldamegi 21. augustil kell 12 Männiku järve ümber Saku seiklusjooksu. Esimesel aastal me väga ambitsioonikad ei ole,
kunstlikke takistusi ehitama ei hakka ning
rikkalikku auhinnalauda ka ei luba – pigem
on seekord tegemist peaprooviga ja raja katsetamisega. Rada on umbes 12 kilomeetrit
pikk, kulgeb suures osas Männiku järve ümber ja sisaldab ka veetakistuse ületamist. NB!
Vajalik on ujumisoskus või siis isikliku ujuvvahendi kaasavõtmine.
Registreerimisinfo Saku Maratoni Facebooki- ja kodulehel:
https://www.facebook.com/sakumaraton/
http://sakumaraton.wix.com/jooks
REIGO LEHTLA
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Sakus
lendasid öösel
kuulid

Päev pärast jaanipidustusi ehk 25. juunil
peeti maha esimene Saku Jaaniturniir petangi
paarismängus. Osales 18 paari Sakust, Tallinnast ja lähipiirkonnast, Rakverest, Haapsalust, Soomest ja isegi Norrast. Ilmataat oli
seekord petanker ja soosis väga meie üritust.
Võistlus algas kell 17 õhtul, kuule visati
veel pärast südaööd ja parimad, kes sellele
palavusele vastu pidasid, selgusid alles öötundidel, mil auhindadeks Urmas Raba meisterdatud piknikukasse jagati. Võit läks seekord pealinna – Arvi Pallale ja Mihkel Filipenkole. Parima Saku klubi võistkonnana
saavutasid Piret ja Kaido Kopel 5. koha, pari-
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Saku
jaaniturniiri
petangi
paarismängu
parimad
koos
auhindade,
Urmas
Raba
meisterdatud
piknikukassidega.
Foto:
erakogu

mad juuniorid olid Ott Karl Kopel ja Kevin
Sten Liik, kes suurtele julgelt vastu astusid ja
saavutasid 7. koha, ning B-turniiri võit (9.
koht) läks Haapsallu – Egert ja Silver Kingissepale. Üritus läks igati korda ja saame
lubada, et turniir toimub ka järgmisel aastal.
Selleks aastaks aga ei ole võistlused veel
lõppenud – 30. juulil on kavas esimene triodele mõeldud rahvusvaheline turniir Saku
Open, kuhu 11. juuliks olid registreerunud
võistkonnad Norrast, Haapsalust, Tallinnast,
Sakust ja kuus võistkonda Soomest. Lisaks
toimub augustis või septembris veel üks kuulide lennutamise võistlus Saku Fun, kus ühele rohkem mänginud võistlejale loositakse

Kas teadsid, et ...
... järgmisel aastal on kavas hakata
Saku gümnaasiumi hoone külge
ehitama uut spordihoonet, mis
peaks valmima 2018. aastal.

paariliseks vähem mänginud või üldse mitte
mänginud võistleja, nii et kõik paarid oleksid
omavahel võrdsemad. Jälgi meie toimetusi
FB-st Saku Petangiklubi lehelt.
Kolmapäeviti harjutame hoki- ja petangiväljakutel (Teaduse 2) alates kella 19st (kui
ilm lubab). Kõik on oodatud veetma aega
värskes õhus toreda seltskonnaga!
Saku Petangiklubi
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Saku Korvpalliklubi
lõppenud hooaja
tegemistest

Meie klubi järelkasv oli sel hooajal esindatud
U12, U14 ja U16 Eesti meistrivõistlustel. Lisaks sellele osalesime paljudel turniiridel,
kust tõime koju mitu esikolmikukohta.
U12 ehk miniklassi Eesti meistrivõistlused koosnesid neljast etapist. Saku poiste
võistkond lõpetas hooaja kaheksa võidu ja
seitsme kaotusega. 

Saku valla korvpallimeistrivõistluste tänavune esikolmik – võidu viisid koju Jälgimäe korvikütid. Foto: Saku Korvpalliklubi
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 Enne viimast etappi liikusime
kindlalt play-off kursil. Aga kuna paljud põhimehed jäid viimaselt etapilt haiguste tõttu eemale,
siis saime mitu lubamatut kaotust ja sellega kadusid võimalused jätkata hooaega play-offides.
Vaatamata sellele võime hooajaga rahul olla, sest olles täisrivistuses, saime ainult ühe suurema
kaotuse. Ülejäänud kaotatud
mängud suuremate klubide vastu olid kõik tasavägised kuni viimase veerandajani välja.
Klubi parima tulemuse eest
hoolitsesid eliitliigas mänginud
U14 poisid, kes lõpetasid hooaja
Eesti meistrivõistlustel 5. koha
jagamisega. Hooajaks seatud
eesmärk lõpetada esikaheksas
sai täidetud. Meie komistuskiviks sai play-offide veerandfinaal, kus kohtusime lõpuks finaalis hõbemedali teeninud BC
Kalev/Cramoga. Nendega suutsime mängida ligi kolm veerandaega, kui hoidsime seisu
veel viigis. Aga vastaste pikem
pink ja ühtlasem meeskond otsustas mängu saatuse. U14
võistkonnas mängib mitu koondisekandidaati ning tulevikus
võime suuremaid klubisid kindlasti üllatada ja mängida veelgi
kõrgemate kohtade nimel.
U16 võistkonna jaoks oli tegemist vahehooajaga, sest mängisime poistega, kes on põhivanusest aasta-kaks nooremad.
Sellest tulenevalt mängisime
nõrgimas kolmandas divisjonis
ning kõrgete kohtade heitlusesse ei sekkunud.
Juba juulis alustasime uueks
hooajaks valmistumisega, kui
toimus spordilaager Vinnis.
Klubi mehed mängisid sel
hooajal Tallinna Kossuliigas,
kus osales 38 võistkonda. Tegime väga hea põhiturniiri, mille
tulemusena pääsesime kõrgemasse vahegruppi. Play-offid
nii õnnelikud enam polnud. Komistuskiviks sai teine ring, kus
peale seitsme punktiga võidetud
avamängu Vahipataljoni vastu
lagunesime võõrsil täielikult ja
saime suure kaotuse. Lõpetasime hooaja lõpuks 12. kohaga,
mis oli pettumuseks, sest eesmärgid olid kõrgemad. Hooajale panid punkti maikuu lõpus
toimunud Saku valla meistrivõistlused, kus esmakordselt
võidutses Jälgimäe võistkond.
TAAVI VILBA

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
21. juuni istungil:
Väljastati müügipilet Jevgeni
Petrovile 01.07.-01.09.2016
aiasaadustega kauplemiseks
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee
ja Laulu tänava vahelisel alal.
Kehtestati Saku Gümnaasiumi klasside täitumuse ülemised
piirnormid 2016/2017. õppeaastaks järgmiselt: 1., 2. ja 5.
klassid kuni 26 õpilast; 6., 7. ja
8. klassid kuni 30 õpilast; 9.
klassid kuni 27 õpilast.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 46 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamute püstitamiseks Kasemetsa külas Aprilli põik 24, Saku alevikus Karikakra tn 9 ja Tänassilma külas Sookolli tn 19 kinnistul; aiamaja laiendamiseks Roobuka külas Ehitaja põik 6; aiamaja laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks Saku
alevikus Kivistiku tn 7, garaaži
püstitamiseks Saustinõmme külas Laanemetsa kinnistul.
Anti kasutusluba elamule Tänassilma külas Johannese tee 12
kinnistul.
Nõustuti OÜ Ekoservis Teenused kavandatava tegevusega
(jäätmeloa taotlemine ohtlike
jäätmete veoks ning tavajäätmete, sh olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Harjumaal).
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Juulikul
Murumäe tee 44 kinnistul, kavandatavate kinnise soojussüsteemi puuraukude asukoht Üksnurme külas Talve tee 29 kinnistul tingimusel, et puuraugud
jäävad ordoviitsiumi-kambriumi põhjaveekihist ülespoole.
Avaliku ürituse korraldamise
luba anti MTÜle Triathlon Estonia 21.08 Männiku külas Tammemäe järves toimuva ürituse
„Triathlon Estonia“ pika distantsi ujumise läbiviimiseks.
Kinnitati riigihanke “Lapse-

hoiuteenuse osutamine” otsused (vt lk 8).
28. juuni istungil:
Anti projekteerimistingimused
üksikelamute ehitusprojektide
koostamiseks Üksnurme külas
Pärnaõie tn 4, Saku alevikus
Mäe tn 4, Roobuka külas Astra
tee 35 ja Metsasalu tee 11 kinnistutel, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Saue külas Pearnavälja
kinnistul, lao- ja tootmishoone
ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäe külas Anti kinnistul
(krunt 1).
Anti ehitusluba üksikelamu
püstitamiseks Tõdva külas Karuaasa kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Üksnurme
külas Tilluti kinnistul tingimusel, et koos uue puurkaevu rajamisega likvideeritakse nõuetekohaselt olemasolev puurkaev.
SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla anti verekeskuse doonoripäeva läbiviimiseks tasuta kasutada Saku Valla Maja II korruse
suur saal 17.08 kella 9–14.
5. juuli istungil:
Suleti Saku Huvikeskus 11.07.–
10.08.2016.
Anti projekteerimistingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Roobuka külas
Kibuvitsa tee 7 kinnistul.
Anti ehitusload üksikelamu
püstitamiseks Saku alevikus Jõe
tn 26, puurkaevu ümberehitamiseks Saku alevikus Tallinna mnt
2, maasoojussüsteemi puuraukude rajamiseks Saku alevikus
Pähklimetsa tee 13, puurkaevude rajamiseks Saue külas Tuule
kinnistul ja Üksnurme külas
Mailase kinnistul.
Anti kasutusluba Põik tn 10a
sissesõiduteele Sakus Põik tn 12
kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Jälgimäe külas Teeääre,

SAKU VALLA NOORTEKESKUS
otsib oma meeskonda täiskohaga

noorsootöötajat.
Info sakunoortekeskus.ee. Saada oma CV ja sind kõige
paremini iseloomustav foto hiljemalt 14. augustiks 2016.

Toominga, Küünimäe kinnistutel ja Metsaääre kinnistu osal.
12. juuli istungil:
Otsustati hajaasustusprogrammist projektitoetuste eraldamine.
Anti projekteerimistingimused: veevarustuse lahenduse
ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma külas Kokatalu tee 11
ning üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Saue külas Jalakakurul.
Anti ehitusload: hakkepuiduhoidla püstitamiseks Juuliku
külas Juuliku tee 3; büroo- ja
tootmishoone laiendamiseks
Juuliku külas Karjavärava tee 6;
jalgratta- ja jalgtee rajamiseks
Jälgimäe külas Paunamäe, Vahe, Pärnu mnt 549 ja Urda teel;
Nõmmiku tee tee (sõidu- ja kõnnitee koos tänavavalgustusega)
rajamiseks Männiku küla Nõmmiku teel; veetorustiku rajamiseks koos tuletõrjeveemahutiga
Männiku küla Tooma teel, Nõmmiku teel ja Tooma tee 5; kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
Männiku küla Tooma teel, Nõmmiku teel ja Vindi tee 2; puidutöötlemise hoone osaliseks lammutamiseks ning laohoone lammutamiseks Tõdva külas Tootmise; korterelamute püstitamiseks Tänassilma külas Nõmmeliiva tee 1, Nõmmeliiva tee 3 ja
Nõmmeliiva tee 5.
Määrati Kajamaa külas asuva
katastriüksuse Tagalepa jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Anti nõusolek Jälgimäe külas
asuvate katastriüksuste Allika ja
Aino piiride muutmiseks.
Anti Coop Kaubanduse ASle õigus reklaamkandjate paigaldamiseks Tänassilma külla
Veermani ja Jälgimäe külla Liini-Jaagu kinnistule.
Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme 16. augustil
Männiku polügooni territooriumil toimuva ürituse Tallinna
Terviseteisipäevak läbiviimiseks. Ürituse läbiviimise eest
vastutab Kaido Nurja.
19. juuli istungil:
Anti projekteerimistingimused:
elektripaigaldise ehitusprojekti
koostamiseks aadressil Tõdva
küla Poku; Mükomaa ja Platsi;
abihoone ehitusprojekti koostamiseks aadressil Üksnurme küla, Metsise ning üksikelamu ehi-
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tusprojekti koostamiseks aadressil Roobuka küla, Roobuka
tee 17.
Anti ehitusload: aiamaja
laiendamiseks ja ümberehitamiseks üksikelamuks aadressil
Roobuka küla, Restauraatori tee
11; aiamaja laiendamiseks aadressil Roobuka küla, Roobuka
põik 14 ning üksikelamu püstitamiseks aadressil Üksnurme
küla, Lukussepa tee 19.
Anti kasutusluba elamule
aadressil Metsanurme küla, Kuresoo tee 96.
Määrati Jälgimäe külas asuva katastriüksuse Paunamäe jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed ning katastriüksuse Vahe jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitati riigihanke komisjoni otsused riigihanke “Kergliiklusteede ja autoparkla ehitus
Saku vallas” hanke osa nr 1 „Saku raudteepeatuse autoparkla
projekteerimine ning kergliiklustee ja autoparkla ehitamine“
ja hanke osa nr 2 „Urda kergliiklustee ehitamine“ tulemuste
kohta. Edukaks tunnistati Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumused hanke mõlema osa osas.
Anti Rates Kinnisvara OÜ-le
õigus paigaldada 1,7 m2 suuruse
pindalaga reklaamkandja Jälgimäe külla Tänassilma tee 33.

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST
 16.06.2015 toimus Saku Valla Majas (Teaduse 1, Saku
alevik) Saku valla Saku aleviku Männi tee 21 kinnistu
(katastrinumber: 71801:001:0434) detailplaneeringu
avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ajal esitasid kaks
isikut detailplaneeringule vastuväiteid ja ettepanekuid. Ühe isiku vastuväitega nõustus Saku Vallavalitsus täielikult. Teise isiku vastuväidetega ja ettepanekutega nõustuti osaliselt. Detailplaneeringusse tehti vastavad täiendused ning seejärel esitati see järelevalvemenetluse teostamiseks Harju maavanemale.
 Saku Vallavalitsuse 5. juuli 2016 korraldusega nr 632
algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ja jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
(KSH) algatamiseks Saku valla Jälgimäe küla Teeääre,
Toominga, Küünimäe kinnistutel, Metsaääre kinnistu osal ja lähialal. Planeeritava ala moodustavad Tee-

ääre, Toominga, Küünimäe kinnistud, osa Metsaääre
kinnistust, osa Tuuleveski kinnistust ja osa 4 TallinnPärnu-Ikla tee L1 maaüksusest. Planeeritava ala suurus
on ca 11,1 ha. Planeeritav ala soovitakse jaotada kruntideks ning määrata ehitusõigused äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Tegemist on Saku valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. 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 otsusega on võimalik tutvuda Saku valla kodulehel: http://
www. sakuvald.ee/algatatud-detailplaneeringud ning
tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Teaduse tn 1, Saku
alevik).

TEATED PROJEKTEERIMISTINGIMUSTEST
Saku Vallavalitsusele on 04.07.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul ehitise kuni 33 % laiendamise projekteerimiseks
Saku vallas Metsanurme külas Metsatähe tee 13
(71801:006:0433) kinnistul. Tegemist on Saku Vallavolikogu 16.09.2004 otsusega nr 89 kehtestatud Rehemetsa III kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 07. 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku § 31
lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.08.2016 kuni 14.08.2016 on tööaegadel
Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avalikul väljapanekul
projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega 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/projekteerimis
tingimuste-avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on Tele2 Eesti AS poolt 22.06.2016
esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel mobiilsidemasti projekteerimiseks Saku vallas Saku alevikus
Teetammi (71801:005:0638) kinnistule. Mast rajatakse
seni antennide aluseks olnud Saku katlamaja korstna
lammutamise järel mobiilsidelevi jätkuvaks tagamiseks antud piirkonnas ning nähakse ette mobiilsideteenuste pakkujate ühiskasutusse. Tegemist on ehitisega, mille rajamisega kaasneb oluline avalik huvi.
01.07.2015 jõustunud ehitusseadustiku § 31 lõikest 1
tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.
Alates 01.08.2016 kuni 14.08.2016 on tööaegadel
Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil ning valla kodulehel avalikul väljapanekul
projekteerimistingimuste eelnõu. 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/ projekteeri mistingimuste-avalikustamine

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalikustamine
Harju maavanem võttis 29.06.2016 korraldusega 1625-k vastu Harju
maakonnaplaneeringu 2030+ ning korraldab maakonnaplaneeringu ja
maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
aruande avaliku väljapaneku. Harju maakonnaplaneering on algatatud
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) on algatatud Harju maavanema 30.07.2013 korraldusega nr 1395-k „Harju maakonnaplaneeringu 2030+ keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine“. Harju maakonnaplaneering on sarnaselt üleriigilisele planeeringule koostatud ajalise perspektiiviga 2030+.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on suunata maakonna kestlikku ruumilist arengut, mis loob tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt ja elanikkond on pikema ajaperioodi jooksul kahanemas ning vananemas. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega, ning anda suunised kohalikul tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud
arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused. Maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisele. Planeeringulahendus arvestab KSH aruandega, milles käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse
keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestaja on Harju maavanem,
maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus (Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress
info@harju.maavalitsus.ee) ja koostaja ning planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviija OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja Plats 8,
51004 Tartu).
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.07–22.08.2016. Digitaalselt on materjalid kätte saadavad
Harju Maavalitsuse koduleheküljel https://harju.maavalitsus.ee/harjumaakonnaplaneering-2030-1. Paberkandjal materjalidega on võimalik
tutvuda Harju Maavalitsuses ning maakonna kohalikes omavalitsustes
tööpäeviti tööajal.
Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
 Harju maakond, sh Tallinn - 12.09.2016 kell 14.00 (asukoht – Harju Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
 Ida-Harjumaa - 12.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Kose Kultuurikeskuses,
Hariduse tn 2, Kose alevik).
 Lääne-Harjumaa - 13.09.2016 kell 18.00 (asukoht – Keila Linnavalitsuse
saalis, Keskväljak 11, Keila linn)
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi maakonnaplaneeringu
ja KSH aruande kohta saab esitada avaliku väljapaneku jooksul kuni 22.
augustini aadressil Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või eposti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.
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Valla arengukava
ootab ettepanekuid
1. augustiks
VICTORIA PARMAS
29. juunil toimus Saku vallamajas arengukava avalik arutelu,
kus vallavanem Tiit Vahenõmm
tutvustas volikogus esimese lugemise läbinud Saku valla arengukava aastateks 2012–2025.
(Muutustest pikemalt vt Saku
Sõnumite juunikuu numbrist.)
Arutelul viibinud vallakodanikud küsisid Lokuti kergliiklustee ja kanalisatsiooni kohta,
samuti tunti huvi vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste palgafondi kasvu, abipolitseinikele ja vabatahtlikele päästjatele makstava tasu kohta.
Vallavanem selgitas, et kuigi
arengukava osaks olev eelarvestrateegia 2016-2019 arvestab
kulude prognoosimisel koolideja lasteaedade palgafondi kasvuks 2017. aastal 5% ja teistel
valla asutustel 3% (alates 2018.
aastast 5%), ei tähenda palgafondi kasv automaatselt samasuurt palgatõusu igale töötajale.
„Haridusasutuste palgafondide kasvu korrigeeritakse vastavalt toetusfondist saadavale
hariduskulude toetusele, riigi
kehtestatavale õpetaja palga
alammäärale, majandusprognoosile ning vahendite olemasolule,“ täpsustas finantsteenistuse juht Evelin Normak, kelle
sõnul on asutuse juhil voli palka
määrata ning otsustada, kas jagada palgafondi kasv töötajate
vahel ära või jätta näiteks tulemustasufondi. „Samuti võib
mõnel pool palgafond kasvada
seoses asutuse kasvamisega.
Näiteks Päikesekillu lasteaial
peaks valmima järgmisel aastal
juurdeehitus ja lisanduma 64-96
lasteaia- või sõimekohta.“
Lokuti küla elanikud soovisid teada, miks on arengukavas
sees kergliiklustee, mida siiski
lähiajal ehitama ei hakata. Majandusteenistuse juhi Virko
Kolksi sõnul on arengukavas
sees ka sellised objektid, mida ei
pruugi ehitada Saku vald. Näiteks Lokutilt Tõdvani viiva
kergliiklustee ehitus on planeeritud koos Viljandi maantee

laiendamisega, mille Maanteeamet on aga määramatusse aega
edasi lükanud. „Samas kui objekt on arengukavas kirjas ja kui
tekib võimalus taotleda toetusi,
on suurem tõenäosus raha saada
ja asi ära teha,“ ütles Kolks,
tuues näiteks tänavu ehitatavad
raudteepeatuste meetmest raha
saanud kergliiklusteed. „Lähiaastate tee-ehitusest saab täpsema pildi, kui lugeda valla teehoiukava.“
Vallavanemalt küsiti ka, miks
on arengukavast välja jäetud
puuetega inimestele suunatud
kogukonnas elamise teenuse
käivitamine ja selleks ruumide
leidmine. Vallavanema sõnul on
meie vallas kahtlemata vajadus
selle teenuse järele. „Võime küll
leida ruumid ja hakata teenust
osutama, kuid ei ole sugugi kindel, kas seda teenust hakkavad
saama ka meie valla elanikud,
kuna sellele teenusele suunab
inimesi riik ehk sellel on riiklik
järjekord. Seetõttu ei ole
käesoleva arenguperioodi jooksul ja antud olukorras otstarbekas selle teenuse osutamine,“
põhjendas ta.
Arengukavale saavad kõik
ettepanekuid teha kuni 1. augustini. Ettepanekuid saab esitada
valla e-postile saku@sakuvald.
ee, tuua käsipostiga valla kantseleisse aadressil Teaduse 1, Saku alevik või saata postiga aadressil Saku Vallavalitsus, Teaduse 1, Saku vald 75501, Harjumaa.
Tutvuge Saku valla kodulehel volikogus esimesel lugemisel olnud arengukava eelnõuga.
Oluline on vaadata 4. peatükki,
milles on arenguperioodi jooksul ellu viia kavandatavad tegevused, ning 5. peatükki - eelarvestrateegiat. Punktis 5.7 on
planeeritud investeerimistegevused aastani 2020. Kohalike
teede ja tänavate ehitus ja remont kajastub Saku valla teehoiukavas. Kui soovid, et sinu
kodukohas midagi muutuks, siis
tee oma ettepanekud! Info ja
küsimused tel 671 2405, e-post
helemall.kink@sakuvald.ee.

Rail Balticu trassikoridori eskiislahendus
ja keskkonnamõju hindamine
Harju maavanem võttis 13.06 korraldusega 1488-k vastu Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks ning korraldab maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku. Avalikul väljapaneku raames oodatakse kirjalikke
ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahendusele ja KSH aruandele kõigilt huvilistelt Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi tn
12, 15077 Tallinn või e-posti aadressil info@harju.maavalitsus.ee.
Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 04.07 – 08.08.2016.
Digitaalselt on materjalid kätte saadavad Harju Maavalitsuse
koduleheküljel http://harju.maavalitsus.ee/et/rail-baltic-raudteetrassikordiori-asukoha-maaramine1. Paberkandjal materjalidega on
võimalik tutvuda Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnavalitsuses,
Maardu Linnavalitsuses, Jõelähtme Vallavalitsuses, Rae Vallavalitsuses, Kiili Vallavalitsuses ja Saku Vallavalitsuses tööpäeviti tööajal.
Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
 Harju maakond, sh Tallinn - 29.08.2016 kell 14:00 (asukoht – Harju
Maavalitsus; Roosikrantsi tn 12, Tallinn, III korruse saal).
 Maardu linn ja Jõelähtme vald - 29.08.2016 kell 18:00 (asukoht –
Maardu Vaba Aja Keskus; Keemikute 12b, Maardu linn).
 Rae vald - 30.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suur
saal; Aruküla tee 9, Jüri alevik).
 Kiili vald - 31.08.2016 kell 18:00 (asukoht – Kiili Gümnaasium, Kooli
2, Kiili alevik).
 Saku vald - 01.09.2016 kell 18:00 (asukoht – Saku Valla Maja,
Teaduse 1, Saku alevik, II korruse suur saal).
Maakonnaplaneeringutega planeeritakse uut Rail Balticu raudteeliini mitut kohalikku omavalitsust läbiva joonehitisena, lahenduste põhjal toimub Rail Balticu Euroopa standardse rööpmelaiusega (1435 mm) avaliku raudtee projekteerimine ja rajamine Eesti
piires. Kavandatav raudtee läbib Eestit põhja-lõuna suunalisena, kulgedes Muuga sadama piirkonnast Läti riigipiirini. Harju maakonnas
on rööbastee kogupikkus 48 km.
Paralleelselt maakonnaplaneeringute koostamisega viiakse läbi
KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega maakonnaplaneeringute koostamisel ja kehtestamisel. Ühtlasi annab KSH
sisendi leevendusmeetmete väljatöötamiseks.
Harju maakonnaplaneeringu Rail Balticu raudtee trassi koridori
asukoha määramiseks kehtestaja on Harju maavanem, maakonnaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Harju Maavalitsus
(Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn, telefon 611 8640, e-posti aadress
info@harju.maavalitsus.ee) ja koostajaks ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviijaks OÜ Hendrikson & Ko
(Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

MTÜ Nelja Valla Kogu alustab Eesti maaelu
arengukava 2014–2020 Leader meetme
rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2016. aasta rakenduskava meetmetele
Meede 1 Kogukonna investeeringute toetamine
Meede 2 Kogukonna ühistegevuste arendamine
Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine
Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja edendamine
Taotlusvoor on avatud 15.-22. augustini 2016 (taotlemine epria kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamine toimub
12. septembrist 09. oktoobrini 2016.
Meetme kirjeldus ning taotlemiseks vajalik info kodulehel
www.4kogu.ee rubriigis TAOTLEJALE.
Info ja nõustamine: Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel 518 7480,
e-post info@4kogu.ee; Anu Altmets, NVK juhatuse esimees,
tel 5335 8212, e-post altmets.anu@gmail.com
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Vana eterniidi kogumisring
21. augustil Saku vallas
Pühapäeval, 21. augustil toimub
Saku valla elanikele ja eraisikutest kinnistuomanikele vana
eterniidi kogumisring. Eterniidi
üleandmine on tasuta ja toimub
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetuse abil.
Eterniidi üleandmiseks palume eelnevalt registreerida telefonil 5198 7901 või e-kirjaga
kerli.laur@sakuvald.ee. Vastuvõetava eterniidi kogus on piiratud. Eelnevalt registreerimata saab kogumisringi ajal eterniidi ära anda vaid juhul, kui
kogumisautos ruumi on.
Eterniidijäätmete üleandmiseks tuleb eelnevalt täita registreerimisleht, palume kaasa võtta isikut tõendav dokument!
KERLI LAUR,
keskkonnakaitse inspektor

KOGUMISAUTO peatub:
09:00 – 09:45
Jälgimäe küla,
Murimäe tee ja
Kadakamarja tee ristis
11:00 – 11:45
Metsanurme küla,
Rehemetsa
külakeskuse parklas
13:00 – 13:45
Kiisa alevik,
Viljandi mnt ja Laulu
tn ristis, Laulu tn 2
asuva poe parklas

15:00 – 15:45
Lokuti küla,
Lokuti farmi juures

Säästumarketi
meeldiv üllatus
Viimati Saku Säästumarketit
külastades olin meeldivalt üllatunud – kassas teenindas kiiresti
ja osavalt kena noor naine Katrin. Vastavad teabetahvlid ja sildid informeerisid ostjaid tema
õpilasstaatusest ja kuulmispuudest.
Muidu väle teenindamine
peatus vahel hetkeks, kui mõne
tähelepanematu või oskamatu
kliendi verbaalse suhtlemise
korral tuli kassiiril naeratades
oma kõrvadele näidata. Kohe
viibeldi end arusaadavaks ning
müüja ulatas näidatud kauba.
Sellise märgatava puudega
inimese klienditeenindajaks
olemine oli nii meeliülendav, et
otsustasin kaupluse juhataja
käest lisainfot küsida. Selgus, et
Säästumarketis on lisaks uuele
teenindajale ka uus noor juhataja Kertu Rõõmus, kes Rimi-keti
Võru linna kauplusest 1. juunil
vakantsele kohale Sakku tuli.
Kertu tunnistab, et Saku oli tema meeliskoht juba Säästumarketi majas koolitusel käies ja
talle meeldib siin.
Katrini kohta ütles juhataja,
et naine on Sauelt ja igati tubli
inimene, kes pärast kahte õpipäeva kaubaväljapanemisel
enam juhendamist ei vajanudki.
Loogiline oli teda kassas rakendada, kus ta ka saab suurepäraselt hakkama. Vastupidiselt minu ootustele polevat kliendid
eestlastele omaselt seni positiivset tagasisidet andnud, küll aga
avaldas üks ostja arvamust, et
tema tarbijaõigusi on rikutud.
Kahju, et hetk käega osutamiseks osutus tülikamaks kui heameele tundmine ühiskonna nõrgemate võimekuse üle. Kaupluse juhataja on aga õnneks kõiki
oma töötajaid toetav ja kaitsev.
Kuulmispuudega kassiiri suhtluse lihtsustamiseks on juba tegemisel abistavad kaardid, kus
peal tekst kassas vajalike küsimuste ning lausetega külastajatele.
Mõnusat ostlemist eesrindlikus kaupluses!
VAIKE PÄHN
Saku Vallavolikogu liige,
sotsiaalkomisjoni aseesimees
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Selgusid lapsehoiuteenuse hanke tulemused
VICTORIA PARMAS
Saku vallavalitsus sõlmib järgmiseks õppeaastaks lapsehoiuteenuse osutamiseks lepingud
kolme Saku vallas asuva lapsehoiuga – Saku alevikus asuva
MTÜga Saku Sofi Lastekeskus,
Pihlaka lastehoiuna tuntud SLH
& Hooldus OÜga Rahula külas
ja Silmatera Mudilasmaja OÜga
Tänassilma külas.
Seoses eelmise hankeperioodi
lõppemisega kuulutas Saku vallavalitsus välja uue hanke lapsehoiuteenuse osutajate leidmiseks. Vallavalitsus soovis osta
teenust selle aasta 1. septembrist
kuni järgmise aasta 31. augustini

tingimusega, et lapsehoiukohad
asuvad Saku vallas. Kohatasu
kogumaksumus täisajalise lapsehoiukoha kohta ei tohtinud ületada 365 eurot kuus. Hankepakkumise tegid kolm Saku vallas
asuvat lapsehoidu, kellest Pihlaka lastehoid ja Saku Sofi olid
valla koostööpartnerid ka eelmisel hankeperioodil. Uue hankeperioodi hoidudega on vald
raamlepingud juba sõlminud.
Kohalikul omavalitsusel on
kohustus pakkuda kõigile oma
valla 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta, kuid kohtade puudumisel võib vanema nõusolekul 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha asendada lapsehoiukoha-

ga. Kuna Saku vallas ongi lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui
vallal lasteaiakohti, siis võimaldab vallavalitsus vanemale panna oma sõimeealine laps lapsehoidu ning tasub teenuse eest
ise, vanema tasuda jääb toiduraha ja kohatasu 40 eurot (sama
suur summa kui Saku valla lasteaedade kohatasu, mida vanem
peab katma).
Sel aastal on õigus hoiuteenusele kõigil neil Saku valla peredel, kus on kasvamas 1,5–3 aastane laps, kes on lasteaiajärjekorras kohasooviga 2016. aastaks ja
kellele ei ole kinnitatud kohta ei
üheski Saku valla ega ka Nõlvaku lasteaias. Lapsevanem peab

esitama vallavalitsusele vastava
sooviga avalduse, et oleks võimalik konkreetses hoiuteenuses
kokku leppida ja sõlmida kolmepoolne leping vanema, vallavalitsuse ja lapsehoiu vahel. Vanem
saab valida kolmest hanke võitnud ja hetkel vabu kohti omavast
lapsehoiust endale sobiva.
Lastehoidu läinud laps on
lasteaiajärjekorras edasi ja kui
tekib võimalus lasteaiakoht anda, siis seda ka perele pakutakse. Lasteaiakoha saamisel kaotab hoiuleping kehtivuse.
Täpsemat infot jagab vallavalitsuse hariduse peaspetsialist
Heli Veersalu e-posti aadressil
heli.veersalu@sakuvald.ee.

Saku väikesed hingelinnud suurel võimlemispeol

J

uuli alguses toimunud Eestimaa V võimlemispeost “Hingelind” võtsid osa ka Saku
huvikeskuses koos käivad titatundide väikesed võimlejad. Sakust oli peol osalemas 18 väikelast, kes osales koos emme, kes
issi või kes hoopis vanaemaga.
Sülebeebisid oli kokku kuus,
neist noorim vaid 6-kuune. Kõndijaid lapsi oli aga 12, kellest

pooled olid alles käima hakanud
1-aastased ja pooled eest ära
jooksvad 2-3-aastased põnnid.
Suurel võimlemispeol osaleda
otsustasime juba jaanuarikuus,
mil alustasime tantsu õppimisega. Riided tuli tellida ettenägelikult kasvuvaruga, sest alla aastased kasvavad poole aastaga eriti
kiiresti. Saku valla 150. aastapäevale pühendatud kontserdil

Üks vanaema, üks
isa, 16
ema koos
pisivõimlejatega
üle-eestilisel võimlemispeol.
Fotod:
erakogu

said külastajad beebide tantsust
vaid veidi aimu, kuid tõeline
etteaste tehti Kalevi staadionil.
Pealinna minekuks tuli kaasa
pakkida vanker ja toidukraam
ning läbi mõelda parkimine. Õnneks oli peol beebidele vankrite
ja asjade hoiuala ning asjade
valvuriteks olid kaasatud ka vaatama tulnud issid. Esinemisjärjekorras olime eespool, et ei

oleks pikki ootamisi. Prooviderohke nädal möödus kiirelt.
Reedel, 1. juuli õhtul tehti läbi peaproov, kuhu said tulla vaid
kutsetega pealtvaatajad. Peale
meie etteastet tuli minu juurde
kiidusõnu ütlema üks vanapaar,
kel olid silmad nähtust märjad.
Laupäeval, 2. juulil oli kaks
etendust. Ootusärevus ja põnevus, tuli jälgida laste meeleolu
ja uneaega, et nad jõuaks kahe
etenduse vahelisel ajal puhata.
Ilmaga väga vedas, vaid enne
õhtust etendust sabistas korraks
vihma. Viimaseks etenduseks
oli lastel ka juba selge, millise
muusikaga staadionile tormatakse. Peale etteastet staadionitrepist üles kiirustades kuulsime

ahhetusi, aplausi ja tunnustavaid kiidusõnu.
Kava võttis võhmale ning pani proovile nii täiskasvanud kui
ka lapsed. Kes jaksas, see jäi ka
võimlemispeo lõputantsu. Oli
võimas tunne, kui kõik esinejad,
keda oli kokku ligi 5000 (meie
koos pisikestega nende seas),
korraga samu liigutusi tegid
ning lõpulauluga ka pealtvaatajaid kaasa tantsima ergutasid.
Usun, et saadud emotsioonid
olid endal ja lastel meeldejäävad ning edaspidiseks jääb vaid
soov sarnaseid ettevõtmisi korrata. Aitäh sulle, Kairi Koolme,
eestvedamast ja juhendamast.
INGA,
1,5-aastase võimlejapoisi ema
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KURTNA KOOL

Saku
valla
koolide
lõpetajad

2016
9.

KAJAMAA KOOL

klass

9.
klass

Fotod:

1. reas vasakult: Regina Silberg (viiul), Evelin
Elstein (viiul), Kätlin Ristlaan (klaver), Merily
Adams (klaver), Made Järvekülg (klaver), Maria
Kohv (klassikaline kitarr).
2. reas: õp Sirje Müller, Sandra Serena Sulin
(kromaatiline kannel), Kätlin Jeedas (viiul),
Säde Järvekülg (klaver), Hanna Bulgarin
(klassikaline kitarr), Arianna Sofia Jater (viiul).
3. reas: õp Laura Linnaks, õp Sirje Subbe-Tamm.
4. reas: õp Urmi Sinisaar, õp Reet Schumann.
5. reas: Karl-Johan Maitus (klassikaline kitarr).
6. reas: Alar Järvelaid (löökpillid), Robert Voogma
(löökpillid), õp Daniel Julle, õp Vahur Kubja.
Vasakul ääres: õp Kristjan Mäeots, Tauno Valdna,
õp Siim Kartau.

SAKU MUUSIKAKOOL

1. reas vasakult: Kaspar Karula, Sander Lipp,
Lisette Tok, Mari-Liis Gabral, Helina
Alliksaar, Kristel Ratassepp, Herman Pihlak.
2. reas: Aleksander Dmitrijev, esimene
klassijuhataja Merle Piik, Carl Kalju,
klassijuhataja 3.-6. klassis Anne Ehatamm,
Martti Rahu, Argo Kask, Marc-Patrick Kiik,
klassijuhataja Rein Raspel.

Pildil vasakult: Indrek Seemre, Merily
Murulaid, Sandra Karist, Reelika Reppo,
Iiris Hanni, Kermo Mets, Roland Klaasmaa.
Klassijuhataja Indrek Stern.
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SAKU GÜMNAASIUMI 38. LEND

1. reas vasakult: Brigitte Piip, Janeli Tamfeld, Gittan Kaus, Ege-Rita Noor, klassijuhataja Eda Piisang, Greete Sügis, Katre Kärner, Kaisa Josu.
2. reas: Cristiana Carduccio, Sandra Kogermann, Anderon Pilt, Kristjan Kõva, Kardo Orav, Krõõt Jaakson, Kertu Uiboleht, Sandra Undla,
Maria Kopso, Susanne Gretlin Kostla, Anne Liis Kasterpalu. 3. reas: Kaspar Rainer Sulin, Kert Kukk, Rainer Binsol, Ott Seppo, René Koppel,
Tambet Kurm, Lars-Johan Valner, Christer Lohk, Robert Voogma, Joosep Noot, Gert Müür.

SAKU GÜMNAASIUMI PÕHIKOOL

9.a
klass

1. reas vasakult: Liisa Aan, Henni-Maria Johanson, Emili Järv, Evelin Pil, Gloria Prants, Greete Kelli Aava, Grete Daut, Hannamari Ots,
algkooli klassijuhataja Maris Kastemäe. 2. reas: Raiko Malsroos, Rait Ärm, Mirjam Orav, Mariel Peetson, Anna Suzdalev, Liisa Liik,
Marlene Kaljumäe, klassijuhataja Kersti Vissov, algkooli klassijuhataja Mariann Esperk, Marten Jürgens. 3. reas: Mark Anders Lepik,
Karl Nurme, Robin Loorpuu, Marko Paumere, Markus Käpp, Olav Kristjan Kasterpalu, Karl Joosep Heinla. 4. reas: Christopher Seaver,
Karl Johannes Kaskla, Anton Karnjušin, Aleks Adamson.
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SAKU GÜMNAASIUMI PÕHIKOOL

9.b
klass

1. reas vasakult: Liilia Türkson, Laura Selistemägi, Marita-Mary Taaler, Eliisabet Pedak, Iris Eller, Liis-Marii Järve, Marielle Tuum,
klassijuhataja Reet Heinat. 2. reas: Katariina Vardja, Christiin-Pauliin Kivi, Melissandre Hajkova, Kristiina Mihhailova, Karoliina Kais,
Melissa Hein, Martin Tava, Rasmus Piirsalu, algkooli klassijuhataja Mariann Esperk. 3. reas: Rain-Erik Peterson, Danver Teder,
Alvar Altmets, Raimond Eino, Kairo Kõrgend, Karmo Pivnik, Ardi Bogdanov, Ants Kattel, Sebastian Lindfors.

SAKU GÜMNAASIUMI PÕHIKOOL

9.c
klass

1. reas vasakult: Arianna Sofia Jater, Lisette Rooberg, Grete Jõgisoo, Helena Sokolov, Helina Lehtma, Mari-Liis Kuldma, Anette Karbus,
Alexandra-Katariina Org. 2. reas: Johanna-Eliise Kabel, Kari Lõhmus, Aron Leemets, Getter Roosnurm, Sorell Tudelep, Triin Toom,
Helen Kauts, klassijuhataja Merilin Tatter, algkooli klassijuhataja Maris Kastemäe. 3. reas: Christian Vizaver, Steven Raadik,
Steven-Marten Suits, Erik Helias Pajuste, Karl-Johan Maitus, Kevin Kuurits, Enn-Riiko Talivere, Jarko Palmiste.
Fotod:
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Kooliprojektiga Assooridele
ANDREI PRINTSEV
Saku Gümnaasiumi 10. klassi
õpilane

S

aku gümnaasiumi Erasmus+ tervishoiuprojekt
„Local Health for Global
Health: Care and Share” viis
seekord Portugali Pico saarele.
Üks kolmandik teest üle Atlandi
ookeani, oli see kindlasti üks
kaugemaid ja huvitavamaid
sihtpunkte projektis. Selline eksootilisus kindlustas, et me ei
omandanud uusi teadmisi ainult
meditsiini kohta, vaid arenesime ka valdkondades, nagu geograafia, bioloogia, kultuur ja
võõrkeeled.
Esimesed kaks päeva Pico
saarel sisaldasid harivaid ning
huvitavaid vaatamisväärsusi ja
olid üldiselt määratud sisseelamisajaks. Töö algas oma riigi ja
tervishoiusüsteemi või rahvameditsiini tutvustamisega, kuidas on see korraldatud tänapäeval ja kuidas oli vanasti. Lisaks
tutvusime hädaabiautoga ja kü-

lastasime tervisekeskust, mis
mõlemad toimivad erinevalt
ülejäänud maailmast.
Järgmisel kahel päeval külastasime kaht teist saart, kus
tutvusime saarestiku geoloogia,
botaanika ja loodusega, nii näituste, väljapanekute kaudu kui
ka kõike vahetult kogedes. Neljapäeval tutvustasid projektis
osalevad õpilased üksteisele
taas oma riigi meditsiiniteadlasi
ja nende avastusi. Ka valiti välja
projekti logo ja võeti mõõtu telesaate „Rajalt maha“ stiilis
takistusrada läbides. Mõlemas võistluses saavutasime kõrgeima koha. Õhtul
oli hüvastijätuõhtusöök ning

viis päeva harivat ja emotsionaalset reisi oligi läbi.
Tagasitee oli ilmastiku tõttu
huvitavam kui planeeritud. Reisimuljetes kajastuvad
kindlasti hea toit (ja
palju saia), uskumatud vaatamisväärsused, vaba suhtumine (mis ei seganud
töö tegemist) ning
otse loomulikult
vapustavalt

lahedad töökad ja mõnusad
inimesed, kes tegid õppeprojektist meeldejääva kogemuse.

Rahvusvaheline
tervishoiuprojekt viis Saku
gümnaasiumi
noored keset
Atlandi ookeani
Assoori saartele.
Foto: erakogu

Saku valla noored
Tenerifel tervislikku
eluviisi edendamas
AIVO TAMMELA
Saku Valla Noortekeskuse
noorsootöötaja

V

iis Saku valla noort viibisid 6.–17. maini rahvusvahelise noortevahetuse „Loading Healthiness“ raames Puerto de la Cruz, Tenerifel, kus lisaks Eestile osalesid
Hispaania, Saksamaa, Türgi,
Slovakkia, Rumeenia, Itaalia ja
Kreeka noored.
Kaheteistkümne päeva jooksul osalesid noored õpitubades,
kus peamised teemad olid tervislik toitumine, sportlikud tegevused, mitteformaalse õppe
meetodid ja kuidas viia need
noortele veel lähemale. Esimesel kahel päeval toimusid kultuuriõhtud, kus iga riik tutvustas
enda kultuuri. Eestlased tõid
oma riiki tutvustades välja 10

põhjust, miks meie kodumaa on
eriline. Kui siis suurele ekraanile ilmus Skype’i logo, oli saalis kuulda imestuskahinat – kas
Skype tuleb tõesti Eestist? Meie
võimalustest ja IT-lahendustest
kuuldes olid paljud väga üllatunud.
N-ö tööpäevad algasid iga
päev kell 10. Igal riigil olid valmis mõeldud ja ettevalmistatud
tegevused, mis olid seotud projekti teemadega. Meeskonnatöödes mõeldi välja lahendusi,
kuidas viia noorteni info, et nad
toituksid tervislikult, liiguksid
rohkem ja loobuksid pahedest.
Projekti lõpuks tuli korraldada kohalikus ostukeskuses üritus, mille sisuks oli koostada neli suuremat ala, näitamaks, millised ohud on suitsetamisel, ebatervisliku toidu söömisel, vähesel liikumisel ja teistel ebater-

Siin me oleme - (vasakult) Marleen Valdmaa, Priit Kasemaa, Aivo
Tammela, Mari Veersalu, Elis Loik, ees Karel Piirimaa. Foto: erakogu

vislikel eluviisidel.
Lõpuürituse korraldamises
osalesid kõik noored: kes tegeles reklaami koostamisega, kes
joonistas T-särkidele, kes levitas reklaami jne. Kogu Eesti
meeskonnale oli see erakordne
kogemus osaleda sellises rahvusvahelises projektis ja kokkuvõttes jäid meile meelde ilus
loodus, uued sõbrad ja kogemu-

sed, mida praktiseerida ka meie
kogukonnas Sakus.
Noortevahetuses osalesid
Elis Loik, Marleen Valdmaa,
Mari Veersalu, Priit Kasemaa,
Karel Piirimaa ja noorsootöötaja Aivo Tammela, projekti rahastas Erasmus+ Programme Key Action 1, Mobility of
Young People, Arhimedes, Saku
Valla Noortekeskus.
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Üks segasumma
laager suvises
Rehe küünis
REELI UNGERSON,
laagri idee autor ja juhataja
27.–30. juunini toimus Saku
vallas laste päevalaager ja seda
esimest korda Rehe küünis Üksnurmes. Laager oli mõeldud
Saku vallas elavatele 7–12aastastele lastele.
Päevalaager algas hommikul
kell 10 ja lõppes õhtul kell
17.30. Päevakavas olid nii uute
oskuste õppimine, käelised tegevused, matkad ümberkaudsetesse taludesse kui ka sportlikud, lustlikud mängud. Seega
jagus nii meelelahutust kui oskuste arendamist kõigile.
Käisime külas Tiiu Vellestel,
kelle talus elavad küülikud ja
olid parasjagu ka armsad kassipojad – laste lemmikud. Külas-

Rehe küünis
toimunud
päevalaagri
lapsed Mesi
talus alpakasid söötmas
ja paitamas.
Foto: Reeli
Ungerson

tasime ka Mesi talu, kus lapsed
nägid 40-pealist kanakarja ja
Eestis haruldasi alpakasid, kel-

lel lambast palju pehmem vill.
Käelistest tegevustest olid
kavas mitmed disaini ja joonis-

tamisega seotud ettevõtmised,
mille käigus maalisid lapsed endale rätiku ja seejärel oli julgus
teha juba T-särk. Veel värvisime
kive, punusime sõbrapaela, tegime erinevat värvi seepi ning
lapsed said mängida nende
jaoks huvitavate spordivahenditega. Laste absoluutne lemmik
oli aga sooja ilmaga omavahel
veesõja pidamine. Viimasel
päeval tegid laagrilised küpsisetorti, mis õhtul koos vanematega ära söödi.
Laagrit korraldas Sihtasutus
Rehe Seltsimaja ja toetas Saku
vald. Tegevusi aitasid läbi viia
Maire Tõnne ja Indrek Stern.
Teine ja viimane selle suve sarnane laager toimub augusti esimesel nädalal, kuid järgmisel
suvel on kavas päevalaagritega
jätkata, sest juba esimene kogemus näitas, et Rehe küün sobib
päevalaagrite paigaks väga hästi
nii oma funksionaalsuse kui
kauguse poolest Saku keskusest. Ka lastevanemate huvi
laagri vastu oli tohutu – laagrikohad täitusid esimese kuue
tunniga.

Päikseline päev Pärnumaal
ERIKA VESIK

S

üdasuvine 14. juuli oli nagu tellitult üks vihmata
päev, nii et Elukaar sai teha mõnusa väljasõidu Pärnumaale. Kohalik giid alustas reisi
Valgerannast Antropovi valitsemisajast pärit villast ja selle
ümbrusest. Soome-Eesti ühisfirma hallatav rand, hooned,
park ja atraktsioonid on heas
korras ning sobivad aktiivseks
puhkuseks. Samas ei jäta head
muljet endise Audru mõisa
(sovhoosi) maadele rajatud
Audru polder, mis on linnuvaatlusala ja karjamaadele on rajatud golfiväljakud. Hooned on
osaliselt kasutamata. Korrastatud on valitsejamaja, park ja sillad. Audrus vaatasime 1680.
aastal ehitatud kirikut, kus asuvad mõisaproua Pilar von Pilchau ja von Ungern-Sternbergi
vapivitraažid. Aastal 1843 valminud oreli on ehitanud üks esimesi eesti soost orelimeistreid
Carl Georg Thal. Kiriku kõrval
on arboreetrum.

Elukaare
reisiseltskond
nautis Pärnumaa reisil nii
vene köögi
maitseid kui
Tamme talu
taimeteed ja
ürdikukleid.
Foto: Erika
Vesik

Läbi Kihlepa sõites jõudsime Sanga-Tõnise vene tallu, kus
lahke pererahvas pakkus vene
kombe kohaselt soola-leiba. Perenaine Ljubov Petrova on atesteeritud giid ja tema tütar Veronika Meibaum pärimuskultuuri spetsialist, kes koos on
loonud vene miljööd tutvustava
tarekese, küpsetusahju ja vastava olustiku. Õppisime tundma
vene ahju ja samovari häid omadusi ja tutvusime venelastele

omase elamu sisustuse ja tarbeesemetega. Värske või, ahjukuumad kartulid koos marineeritud kabatšoki, hapukurgi ja
tomatitega maitsesid ülihästi.
Samovaritee võilillemee ja küpsetiste valikuga oli kosutav.
Puhkepeatuse paigaks oli
meile Eesti suuruselt kaheksanda, Ermistu järve, kaldapealne.
Sellel järvel on 14 saart ja järve
muda kasutatakse ravi otstarbel.
Läbi Tõstamaa jõudsime Kastna

vaatetorni ja neljasaja-aastase
tamme juurde. Tagasiteel kuulsime veel Malda küla Tamme
talu ürdiaias palju tarkusi maitsetaimede kasvatamise ja kasutamise kohta, lisaks veel taimeteed ja ürdikukleid. Talupoest
sai kaasa osta teesegusid ja oma
aeda istutamiseks huvitavaid
taimi.
Palju tänu Elukaare juhatusele, eriti Jüri Soomele, kes selle
reisi organiseerisid.
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Saku – kaks päeva helisev
mandoliinipealinn

Suve suursündmusel, Saku III mandoliinifestivalil 2. ja
3. juulil astusid üles Eesti Mandoliinide Orkester Põlvast (pildil ülal), Saku Mandoliinid (all), pilliklubi Söepõletajad ning esimese väliskülalisena Soome kuulsaim ja aktiivseim MaMo Jyväskylast (keskel). Lahe
atmosfäär, mõnusad rütmid ja kaasakiskuv esitus panid publiku festivalitelgis kaasa laulma. „Olete häälestanud nii mõnegi südamekeele,” sõnas muusikutele
pärast üle-eestilise mandoliiniorkestri kontserti volikogu esimees Tanel Ots festivali lõpetamisel.

Kiisal avati kümme kodukohvikut
 Kõige kaugema nurga naised – makrooni ja muu
magusa kohvik Annex asus Kohila vallas Aespal.
 Kohvik ei tähenda ainult söömist. Oja tänava
„Oo, jaas“ sai teha seda, mida kodus ei saa – seina
peale kirjutada ja joonistada.

Kiisa kolmas kohvikutepäev näitas, et kohvidantesid meil jagub. Kella 10–15 oli aleviku tänavatel elav liiklus, legend näpu
vahel jalutati pere- ja sõpruskondade kaupa hoovist hoovi, söödi, suheldi, pildistati, kiideti. Kui esimesel ja teisel kohvikutepäeval sai käia 5 kohvikus, siis tänavu oli oma uksed avanud
juba 10 kodukohvikut. Sushiveri jaapani stiilis madalate laudadega kohvik osutus nii populaarseks, et profikokk Oliveri valmistatud sushid lõppesid juba keskpäevaks, nii et tuli tõdeda:
kohtume järgmisel aastal samal ajal ja samas kohas. Fotod:

Spontaanne nimetu
tänavakohvik: tool,
laud ja pisike müüja
sõrnikutega. 
Viimane lest
kalakohvikus „Irja ja
Veiko juures“. 
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Saku noored ratturid ägasid Äkkekülas
Festivali käsitöölaadalt võis
toreda leiuna soetada võluvat
mandoliiniteemalist keraamikat

Parima tulemuse Saku
noortest saavutas tänavustel meistrivõistlustel
tütarlaste teatesõidu naiskond Laura
Tormet (pildil)
ja Silvia Türkson, kes said
teise koha.
Foto: Porter
Racing

PRIIT GRÜNBERG

Festivalitelgis avatud mandoliinikohvikus pakuti muu hulgas
tõeliselt hõrgutavaid kooke.
Fotod:

2016. aasta Eesti meistrivõistlused toimusid maastikurattakrossi sõprade jaoks legendaarse kuulsusega Äkkekülas, Narva Pähklimäe terviseradadel.
Eesotsas Vova e Vladimir Všivtseviga on juba viis aastat ehitatud piirilinna sellisel tasemel
maastikurattakrossi radasid,
millele tehnilise raskusastmega
võrdväärseid Eestist naljalt ei
leia. Võistlusradadele olid kõvasti vürtsi lisanud ka hiljutised
paduvihmad.
Laupäeval, 16, juulil sõideti
EMV teatekrossid. Saku klubi
Porter Racing oli esindatud
poiste ja tütarlaste teatekrossis.
Poiste neljaliikmeline meeskond koosseisus Rando Marten
Evendi, Cristofer Ader, Rait
Ärm ja Henry Grünberg sõitsid

TÄNU
Õnnestunud pulmapidu
15. mail toimus Saku mõisas
meie laste pulmapidu, millest
meil on siiani väga soojad mälestused. Soovime südamest tänada Saku mõisa professionaalset, sõbralikku ja koostööaldist
meeskonda. Kuna me ei kasutanud pulmakorraldaja teenust,
langes kogu pulma organiseerimine mõisa meeskonna õlule.
Ürituste koordinaator oli KaidiKaira Hunt, väga viisakas, taktitundeline, innustav ja hooliv inimene. Ta kuulas kõik meie küsimused, kõhklused, hirmud naeratusega ära, rahustas, pakkus

välja tubli viienda koha, mis
vormistati lõplikult alles finišisirgel. Tütarlaste teatesõidu
naiskond, Laura Tormet ja Silvia Türkson, läbisid sarnaselt
noormeestele ühe 3 km pikkuse
ringi. Keevaliste klubikaaslaste
ja vanemate ergutuste saatel
liikusid tüdrukud poodiumikohtade tempos. Tulemuseks vägev
Eesti meistrivõistluste II koht!
Pühapäev oli individuaaldistantside päralt. Kindlasti oli
päeva publikumagnetiks meeste
eliidi start, mille kiireim oli ülikindlalt Martin Loo ja publiku
lemmikuks showmees ning õhulendude meister Sander Saar.
Kuid veel enne seda tegid head
sõitu Porter Racingu noored.
M16 klassis tegi vägeva etteaste Rait Ärm, võideldes pikalt poodiumikoha pärast. Lõpuni siiski nii kanget püssirohtu

ei jagunud ja finišis sai kirja
igati arvestatav 4. koht. Väga
südikalt sõitis ka Rando Marten
Evendi, kes veel lõpu eel tempot
tõstes oma kohta parandas. Tulemuseks 28 osaleja seas 17.
koht.
N14 klassis näitasid head
tehnilist sooritust ja kiirust Porter Racingu tütarlapsed – Silvia
Türkson (6. koht), Laura Tormet
(10. koht) ja Ann-Mari Servet
(12. koht). M14 noormeeste
korralikus 41 osalejaga konkurentsis sõitsid klubi noormehed
Henry Grünberg, Cristofer Ader
ja Richard Ader hästi, lõpetades
vastavalt 11., 15. ja 25. kohal.
Usume, et tehniliselt ülinõudlikul rajal saadud EMV
kogemused annavad kõigile
osalejatele enesekindlust, väärt
kogemusi ja motivatsiooni järgmisteks startideks.

tuge ja leidis rahulikult, mitte
pealetükkivalt parimad lahendused. Tänu temale möödus
meie kakskeelne ja kirju seltskonnaga pulm väga sujuvalt.
Kaunistused ja lauakatted
valmistas Kristi Metsallik, kes
oli väga avatud, abivalmis ja
meie soove arvestav. Pulmaeelsel õhtul kaunistas ta koos meiega hilja õhtuni ruume. Kaunistused saalis ja treppidel olid
meeleolu tekitamiseks omal kohal ning lauakujundused kaunid
ja maitsekad. Kõik oli omavahel
suurepärases kooskõlas ja moodustas harmoonilise terviku.
Pulma teenindajad Triinu
Käsi ja Helena Sokolov olid väl-

japeetud, heatujulised, väga abivalmid, sõbralikud ja kärmed.
Märgati, aidati, pakuti ja oldi
meie jaoks olemas.
Suur tänu kokkadele! Toidud
olid väga head, väljapanek imeline ja meile täpselt sobilik. Tordiga jäime väga rahule, mahlakas ja mõnus, nägi pidulik ja
romantiline välja ka. Vitali Fedosejev - soe toit, Natali Restov
- külm toit, Katrin Viitamees tort ja kringel.
Suur tänu ja sügav kummardus Saku mõisa meeskonnale!
Soovime edu edaspidisteks tegemisteks!
Pulmaliste poolt ämm
NATALIA PRIGOROVSKAJA
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Sakku kerkib energiasäästlik ridaelamu

ESKIIS

MARIA PRUUL, MP Kinnisvara
Müügikorralduse OÜ maakler
Ajal, mil naabervaldades ja pealinnas on palju uusehitisi valminud, on Saku vallas elamuarendus märksa tagasihoidlikum olnud. Näiteks ridaelamuid ehitati
Sakku viimati ligi 10 aastat tagasi. Ometi on sellele segmendile suur nõudlus – eramust
väiksem pind ja väiksem krunt
on lahendus kiire elutempoga

TEATED
17. augustil doonoripäev
Sakus, verd saab loovutada
kella 10-13 Saku Valla Majas.
18. augustil väljasõit Albusse
etendusele „Kõrboja perenaine“
kell 16.00 vallamaja eest.
SPÜ Elukaar

AUGUST 2016 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
P 07.08 kl 10 Jumalateenistus
P 14.08 kl 10 Jumalateenistus
P 21.08 kl 10 Jumalateenistus
P 28.08 kl 15 Jumalateenistus
õpetajate ja õpilaste
õnnistamisega
 12.-14. augustini Saku lastelaager lastele vanuses 7-12 a.
Info ja reg: ave.molster@eelk.ee
 Avatud kirik pühapäeviti
kell 14.30-16.30
 Koguduse õpetaja Magne
Mölster, tel 5919 7802 / magne.
molster@eelk.ee, sekretär
Kristiina Seppel (saku@eelk.ee)
Aadress: Saku palvemaja,
Tallinna mnt 8, Saku alevik
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

peredele, kel napib aega suure
elamise teenindamiseks.
Mida ostjad otsivad?
Põhilised märksõnad on mugav
asukoht ja energiasäästlik elamine. Talu tee 3, kuhu kerkib
2017. aasta kevadel Saku uus ridaelamu, asub Nurme tee ääres
Juuliku küla piiril. Heas korras
valgustatud kergliiklustee otse
ridaelamu vastas ja lähedal asuvad koolibussi peatused tagavad
hea ühenduse vajaliku infra-

struktuuriga. Asukohast veelgi
tähtsamaks peetakse aga energiasäästlikkust. Talu tee 3 Benergiaklassi ridaelamu on projekteeritud võimalikult energiasäästlikuna, kus igal boksil on
oma individuaalne maakütte
soojuspump ja soojustagastusega sundventilatsioon. Suured
maani aknad on vaid lõunapoolsel küljel. Ridaelamu ehitaja on pikaajalise kogemusega
ehitusettevõte Expolio OÜ.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik augustis
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
12.-14.08*
01.08 08:00-14:00 Laskeharjutus
21:00-14:00 Välilaager
01.08 08:00-19:00 Laskeharjutus 12.-14.08
02.08 08:00-19:00 Laskeharjutus
22:00-13:00 Väliharjutus
01.-05.08*
13.08 09:00-17:00 Laskeharjutus
09:00-16:00 Välilaager
15.08 08:00-17:00 Laskeharjutus
02.08 08:00-14:00 Laskeharjutus 15.-21.08
03.08 09:00-14:00 Laskeharjutus
09:00-14:00 Väliharjutus
03.08 08:00-18:00 Lakseharjutus 16.08 06:00-13:00 Laskeharjutus
04.08 08:00-16:30 Laskeharjutus 16.08 13:00-17:00 Laskeharjutus
05.08 08:00-17:00 Laskeharjutus 17.08 08:00-16:30 Laskeharjutus
05.08 09:00-16:00 Laskeharjutus 18.08 09:00-16:00 Laskeharjutus
05.-07.08
19.08 10:00-15:00 Laskeharjutus
18:00-15:00 Väliharjutus
21.08 10:00-16:00 Laskeharjutus
08.08 08:00-14:00 Laskeharjutus 22.-26.08
08.08 08:00-17:00 Laskeharjutus
08:00-17:00 Väliharjutus
09.08 08:00-17:00 Laskeharjutus 22.08 09:00-17:00 Laskeharjutus
08.-12.08 *
23.08 09:00-17:00 Laskeharjutus
09:00-16:00 Välilaager
24.08 08:00-18:00 Laskeharjutus
09.08 08:00-14:00 Laskeharjutus 25.08 09:30-16:00 Laskeharjutus
10.08 08:00-16:30 Laskeharjutus 26.08 09:00-12:00 Laskeharjutus
11.08 09:30-16:00 Laskeharjutus 29.08 09:00-12:00 Laskeharjutus
11.08 16:00-19.00 Laskeharjutus 30.08 09:00-12:00 Laskeharjutus
12.08 09:00-16:00 Laskeharjutus 31.08 08:00-18:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse
kinni Saku valla avaliku korra eeskirjas sätestatud piirangutest.
Vajadusel teostab Päästeamet demineerimistöid. Tel: 503 4102;
internet: harjutusvali.mil.ee; e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee

Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243

VENTILATSIOON
ERAMAJADELE
Uusimad lahendused.
www.pvcvent.ee
info@pvcvent.ee

Kannikese
ühistu muudab
arveldamise
korda
35 aastat Saku vallas tegutsenud
garaažiomanikke ühendav hooneühistu Kannike on muutmas
oma arveldamise ja näitude teatamise viisi ning palub kõigil
liikmetel saata ühistu juhatusele
oma kontaktandmed.
Riigi suundumus veelgi
täiuslikuma e-riigi poole tingib
ka meie ühistus nii dokumendihalduse kui raamatupidamise
kaasajastamist. Viimasel üldkoosolekul otsustatigi, et edaspidi ei võta elektrinäite ja raha
vastu enam seda ühistu algusest
kuni siiani vabatahtlikuna teinud Helgi Kirjutus, vaid teenus
ostetakse sisse raamatupidamisfirmalt. Paika pandi ka näitude
teatamise tähtajad, maksete
suurused ja tasumise tähtajad.
Näidud tuleb teatada 1. jaanuari
ja 1. juuli seisuga e-posti
aadressile aino.kiiver@mail.ee
või tel 604 1050 (automaatvastaja). Aastamaks, mis sisaldab
ka kommunaalmakseid, tuleb
tasuda hooneühistu Kannike
pangaarvele, sularahas enam
maksta ei saa. Täpsem info on
infolehtedel iga garaažiboksirea
esimeste bokside ustel.
Hooneühistus on 50 garaažiboksi ja 46 liiget, kellest enamiku kontaktandmed juhatusel
puuduvad. Edaspidi saadetakse
ülevaade majandusaasta aruandest kõigile aga e-postiga. Selleks palub juhatus saata aadressile aino.kiiver@mail.ee
oma e-posti aadress ja kehtiv
telefoninumber.
Hooneühistu tegevus saab
olla edukas ja jätkusuutlik kui
me kõik ühiselt panustame selle
toimimisse.
AINO KIIVER, ühistu esimees

TÖÖPAKKUMISED
Otsime koristajaid Laagri aleviku lähedal Valdmäe 5 asuvasse tehasehoonesse. Võimalik
töötada erinevatel kellaaegadel. Lisainfo Sergei 5886 8609.
Maksimaalselt 2 korda nädalas
vajalik autojuht kohalikeks sõitudeks Kia Vengaga. Tasu kokkuleppel. Kontakt 5685 5502.

