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Jagati raha
Mis saab Saku soost? Saku rabametsas peeti
Saku 100 Juubeli
mittetulundus- Vald alustab Saku mõisatiikide
juures
oleva
paisu
Suusaeri –
liku tegevuse
ümberehitust. Uus süsteem
esimene 100 kilomeetri
toetusfondist
võimaldab jõe veetaset
Spordi- ja muu valdkonna projektitoetusteks eraldati kokku
13 840 eurot / lk 5

vastavalt oludele kiiresti
muuta, nii et ümberkaudsed
maad ei kannataks üleujutuste all / lk 12-13

pikkuse distantsiga
suusavõistlus Põhja-Eestis.
Säravaima osavõtja eriauhind
läks Ivo Härmsile / lk 10-11

Saku Valla Majas tehti teatrit

Huvikeskuse korraldatud laste teatripäev näitas taas, kui palju on vallas tublisid juhendajaid-lavastajaid ja noori näitlejaid / lk 8-9

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
Häirekeskuse abitelefon 1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht
672 8300
Korrapidaja
612 4510
Konstaablid
612 4552
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
19. aprillil 2013

Volikogu otsustas maksta õpetajatele sotsiaalse garantiina
haigushüvitist / lk 3
Saku pritsimehed kohtusid Põhja
päästekeskuse juhtidega / lk 2-3
Noorte mälumängijate edu “Bumerangi” piirkonnavoorus / lk 6-7
Võistlustantsija Jarek Toiger on
värske Eesti meister! / lk 9
Hooaja kubernerklubi LC Saku
väärikad ettevõtmised kodus ja
kaugemal / lk 10-11

Külas käis Jaapani suursaadik

Kolmapäeval tegi oma esimese visiidi Saku valda Jaapani
suursaadik Tetsuro Kai koos abikaasa Miya Kaiga / lk 5
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Juhid arutasid arenguseminaril valla tulevikku

Töise seminari lõpus koguneti ühispildistamisele Toosikannu puhkekeskuse uhkesse jahisaali.

KARIN TENISSON-ALEV

S

aku valla arengukava ülevaatamiseks ning järgmise
nelja aasta eelarvestrateegia koostamiseks kogunesid volikogu ja valitsuse liikmed, asutuste juhid ja vallavalitsuse
ametnikud sel aastal Toosikannu puhkekeskusesse. Poolteist
päeva kestnud seminari päevakava erines sel aastal tavapärasest, kuna esimesel päeval keskendusime projekti „Saku valla
süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“ vahekokkuvõttele ja tulemuste tutvustamisele.
Projekti „Saku valla süsteem-

ne ja kvaliteetne juhtimine“ eesmärgiks on Saku vallavalitsuse
haldusvõimekuse suurendamine, et tagada strateegiliste eesmärkide täitmine juhtimis- ja
koostöövõimekuse kaudu. Vallavalitsus taotles ja sai projekti
läbiviimiseks rahastuse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest
„Avalike teenistujate, kohalike
omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja
arendamine“, projektipartner on
Sisekaitseakadeemia. Projekti
tulemusena valmivad töövahendid/küsimustikud, et vallavalitsus ja hallatavad asutused saaksid uurida vallaelanike rahulolu

neile suunatud avalike teenustega, samuti koostame juhendi
selle kohta, kuidas kaasata partnereid, huvi- ja sihtrühmasid
vallaellu, sh erinevate õigusaktide koostamisse.
Aare Kasemets Sisekaitseakadeemiast andis ülevaate projekti käigus valminud ja valla
arengukava eesmärkidega lõimitud Saku valla kaasamise hea
tava projektist, s.o partnerluspõhimõtete ja koostöö üldisest juhisest, mis lähtub riigiasutuste ja

kodanikeühenduste koostöös
2005. aastal koostatud ja 2011.
aastal uuendatud „Kaasamise
heast tavast“. Saku valla kaasamise hea tava sisaldab ühiseid
väärtusi ja kaasamise kavandamise, läbiviimise ning hindamise soovitusi, millest tähtsaimad
on seatud eesmärkide selgus,
suhtlemise avatus ja tulemustele
suunatud lähenemine. Et vallaelanike, partnerite, huvi- ja sihtrühmade kaasamine toimuks
süsteemselt, on vajalik esmalt
sõnastada selgelt ja lühidalt kaasamise lähteülesanne ning oodatav tulemus, konsulteerimise ja
kavandatud otsuste tõenäolised
mõjud elanikkonna erinevatele
rühmadele ning valla arendusalastele ülesannetele. Oluline on
määrata kindlaks kaasatavad
elanikerühmad ja teised osapooled, keda teavitada ja kellega
konsulteerida võimalikult vara
ja kogu otsustusprotsessi vältel
ning kelle soove, vajadusi ja eripärasid püüda arvestada. Mitte
vähem tähtis ei ole ladus kommunikatsioon osapoolte ja avalikkusega ning tulemustest teavitamine. Kaasamise hea tava
juhend valmib käesoleva aasta
maikuus, misjärel esitatakse see
arutamiseks vallavolikogu istungile. Valla veebilehel avalikustatakse juhend pärast selle
volikogus heakskiitmist.
Arenguseminaril otsustati kaasamine õigusakti koostamisse
praktikas läbi viia ning panna

Päästejuhid kohtusid
Saku pritsimeestega
Tammemäe
operatiivkeskuses kohtunud
kutselised ja
vabatahtlikud
päästjad (vasakult) Johannes
Paldrok, Arvo
Pärniste, Virko
Kolks, Kuno
Rooba, Krista
Jaamul, Peeter
Mahon, Priit
Laos, Mait
Lillemaa, Priit
Janno, Peeter
Randoja.
Foto:

27. märtsil külastasid Saku vabatahtlikku päästekomandot
(VPK) Tammemäel Põhja päästekeskuse juht Priit Laos, ennetustöö büroo juhataja Mait Lillemaa, reageerimisbüroo juhataja Priit Janno, vabatahtlike
koordinaator Krista Jaamul ja
Keila päästekomando pealik
Peeter Randoja. Saku komando meestest istusid kohtumislaua taga pealik Peeter Mahon,
Johannes Paldrok, vallavalitsuse poolelt vallavanem Kuno
Rooba, abivallavanem Arvo
Pärniste ja majandusteenistuse
juht Virko Kolks, kes on ka ise
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valla veebilehele http://sakuvv.
kovtp.ee/kassid-koerad avalikult
üles volikogu määruse „Saku
valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri“ eelnõu, millele ootab
vallavalitsus arvamusi ja ettepanekuid 12. aprillini 2013.
Projekti „Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine“ käigus Aare Kasemetsa ja Kalev
Petti kaasabil valminud küsimustikke ning nende testimisel
saadud tulemusi tutvustasid Saku Päevakeskuse juhataja Õnne
Liv Valberg, vallavalitsuse
arendusspetsialist Hele-Mall
Kink ja vallasekretär Karin Tenisson-Alev. Kokkuvõtvalt jõuti järeldusele, et enne küsitluse
läbiviimist tuleb hoolega läbi
mõelda küsitluse eesmärk, küsitletavad huvi- ja sihtrühmad
ning küsitluse läbiviimise vorm,
eriti oluline on vastaja anonüümsuse tagamine. Küsimustikke kasutavad edaspidi
oma töös vallavolikogu ja -valitsus ning hallatavad asutused.
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Saku vallavolikogu ja volikogu
komisjonide liikmed, vallavalitsuse liikmed ja teenistuste juhid ning valla hallatavate asutuste juhid kogunesid 22.-23.
märtsil Käru valda Toosikannu
külalistemajja seminarile, et
arutada, kuidas vallaelu edaspidi korraldada.
Esimese päeva teises osas
said seminaril osalejad valdkondade kaupa ülevaate 2012.

aastal arengukava täitmisest ja
vallavalitsuse läbiviidud arengukava seire tulemustest. Osalejad esitasid jooksvalt küsimusi ja ettepanekuid arengukava
täiendamiseks.
Pikemalt peatuti haridusteemadel. Arutati Saku Gümnaasiumi võimalikke arenguid seoses riikliku gümnaasiumireformiga. Kõik osalejad olid seda
meelt, et ka tulevikus peaks Sakus kindlasti saama omandada
gümnaasiumiharidust. Samuti
peeti mõistlikuks, et vald jätkaks Saku Gümnaasiumi gümnaasiumiosa õpetajate töötasude osa rahastamist, kuna riigi
antud rahast ei piisa kogu õpetajate töötasude maksmiseks.
Moodustati töörühm gümnaasiumi edasiste arengusuundade
aruteludeks.
Teisel seminaripäeval keskenduti valla kinnisvara investeeringute vajadustele ja valla eelarvestrateegia võimalustele kõike soovitut lähiaastatel teostada.
Arutati ka võimalikku riiklikku tõmbekeskustel põhinevat
haldusreformi ja valla võimalusi antud küsimuses kaasa rääkida. Ka antud teema edasiarutamiseks moodustati töörühm.
Seminaripäevade jooksul öeldi välja palju häid ja huvitavaid
mõtteid, ka nendes valdkondades, mis seekord peatähelepanu
all polnudki. Tekkis ka päris
uusi ideid. Loodetavasti on Toosikannu arenguseminaril tekkinud mõtetest, seisukohtadest ja
kavatsustest tulevikus kasu võimalikult paljudel vallaelanikel.

vabatahtlikud pritsimehed. Jutuajamise peateema oli Saku komando päästevõimekus ja selle
arendamine. Pritsimehed andsid
edasi oma soovid ja ettepanekud
varustuse ning ettevalmistuse
osas, päästejuhid rääkisid võimalustest nende elluviimiseks.
Saku VPK omab tulekustutusvõimekust, koos päästeauto
Scania saamisega muutub aktuaalseks komando viimine avariivalmidusele. Päästeamet saab
toetada varustuse ja koolitusega.
Vabatahtlikke huvitas kutseliste
komandode õppustel osalemine.
Toetust leidis sakulaste ettepanek autode rahastamisel arvestada komando piirkondlikke erisusi (soine ala ja metsapõlengud). Kõne alla tulnud järelvee-

tava pumba hankimiseks soovitati seltsil esitada rahataotlus
Päästeametile. Võimalus leiti ka
päästjate varustuse, eriti saabaste, osas täiendust saada. Et selts
ei sõltuks ainult riigi rahast, pidasid päästekeskuse juhid oluliseks tasuliste teenuste pakkumise arendamist. Saku VPK teeb
ennetustööd kodusid külastades
ja avalikel üritustel osaledes.
Pritsimehed on huvitatud väiksemast autost või bussist selle
tarvis. Päästejuhid lubasid uurida võimalusi sõiduki saamiseks.
Räägiti ka Päästeameti plaanist
käivitada kutseliste ja vabatahtlike kombineeritud koosvalve.
Osapooled avaldasid soovi
muuta edaspidi kohtumised korrapäraseks.

KUNO ROOBA

Volikogu otsustas maksta
õpetajatele sotsiaalse
garantiina haigushüvitist
KAIRI KALLASTE
Vallavolikogu 21. märtsi istungist võtsid osa Marianne Rande, Aare Järvelaid, Vaike
Pähn, Leo Jürgenson, Viive
Rosenberg, Ülle-Triin Enden,
Vladimir Teder, Marti Rehemaa, Merike Sisask, Lemmi
Oro, Mart Siimann, Tanel Ots,
Tiiu Rõuk ja Sirje Peterson,
puudusid Kaur Lohk, Tiit Vahenõmm ja Marko Tali. Istungit juhatas volikogu esimees
Marianne Rande, päevakorras
oli 10 küsimust.
Esimesel lugemisel oli Saku
valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri.
Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandisse Lokuti
külas asuvad katastriüksuste
Amalie tee 1 ja Lokuti 10 vahelise Lokuti teega piirneva maa-ala
(ligikaudse suurusega 4450 m2)
ning Lokuti farmi ja Lokuti 4 vahelise Lokuti teega piirneva
maa-ala (ligikaudse suurusega
4200 m2); Tõdva külas asuva Saku vallale kuuluva lauda aluse
ning seda teenindava maa suurusega 2085 m2 ja Saku alevikus
Juubelitammede tee 19 asuva
Saku vallale kuuluva puurkaevpumpla aluse ning seda teenindava maa suurusega 1520 m2.
T&E Euro Kinnisvara OÜ ja
Terranord OÜ esitasid 11.02.
2013 Saku Vallavalitsusele Jälgimäe küla Lepanurga ja osaliselt Lepatänava kinnistute detailplaneeringu algatamise avalduse. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute 13 krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla
üldplaneeringu kohaselt ei ole
Lepanurga kinnistule äri- või
tootmismaa juhtotstarvet kavandatud, kinnistu asub hajaasustusega alal. Lepatänava kinnistu
asub osaliselt hajaasustusega
alal, millel pole samuti äri- või
tootmismaa juhtotstarvet, ning
osaliselt, ca 11 000 m2, tiheasustusega alal, mille maakasutuse
juhtotstarve on tootmismaa ning

kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Lepanurga ja
osaliselt Lepatänava kinnistu
detailplaneeringu eesmärk ei ole
vastavuses üldplaneeringu lahendusega. Üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu koostamise eelduseks on piisava avaliku huvi olemasolu. Volikogu
jõudis seisukohale, et piisav
avalik huvi üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu algatamiseks puudub ja et vallavalitsus valmistab ette eelnõu detailplaneeringu mittealgatamiseks.
Kehtestati Saku valla munitsipaalkoolide pedagoogide töötasustamise alused. Vastavalt
kehtestatud määrusele makstakse kooli direktorile, õppealajuhatajale ja õpetajale alates 1.04.
2013 sotsiaalse garantiina haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel
esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töötaja
keskmisest palgast.
Volikogu kehtestas Saku Vallavolikogu liikme, vallavanema
ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra.
Saku Vallavolikogu 28.02.
2013 otsusega kinnitati vallavalitsuse uus struktuur alates
01.04.2013 - senised haridus- ja
kultuuriteenistus ning sotsiaalhoolekandeteenistus liideti
üheks struktuuriüksuseks nimetusega haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistus.
Sellest tulenevalt viis volikogu
määrustesse sisse muudatused
ning edaspidi kasutatakse kirjet
„sotsiaalhoolekande korraldamisega tegelev struktuuriüksus“
või „hariduskorraldusega tegelev struktuuriüksus“.
Volikogu otsustas omandada
Eesti Vabariigilt tasuta hoonestatud kinnistu Tammemäe külas
(Saku Operatiivteenistuse Keskus) ning seada isiklik kasutusõigus, mille sisuks on õigus kasutada kinnistul paiknevas Saku
Operatiivteenistuse Keskuse
hoones ruume Eesti Siseturvalisuse Muuseumi tegevuse korraldamiseks.
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
ANNELI SULIN
26. märtsi istungi päevakorras
oli 20 päevakorrapunkti.
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati projektitoetusteks kogusummas 13840
eurot (vt lk 5).
2 perele määrati eestkostepere toetus.
Muudeti ja kinnitati sotsiaaltoetuste taotlemise avalduste
vormid.
Kehtestati noortekeskuse lahtiolekuajad, lasteaedade suvised
lahtiolekuajad ning Kurtna
Kooli lasteaiarühmade lahtiolekuajad 28. märtsil, 30. aprillil ja
19. augustil.
Huvikeskusele anti volitused
korraldada turukaubandust aadressil Teaduse tn 1 14. aprillil
toimuva kevadtäika raames.
Kinnitati spordikeskuse koosseis.
Väljastati müügipiletid mai
algusest kuni oktoobri lõpuni
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
taimede ja aiasaadustega kauplemiseks ühtekokku 14 kauplejale: FIE-le Mart Deklau Kurtna
Aiand, Niina Nigulile, Rein Nigulile, Piia Pannalile, Jevgeni
Petrovile, Vera Artemovale, Lya
Saemile, Tiiu Kõivule, Zoja Bavõkinale, Jaan Teppanile, Ülo
Berlokkole, Eve Kurvitsale,
Maie Guitarile ja Karin Liivile.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba ridaelamu püstitamiseks Tänassilma

POLIITIK KIRJUTAB

Kahju, et kunagisi
kavatsusi ei viidud
ellu
Selle aasta arenguseminaril oli
põhiteemaks valla kõige tähtsamate ülesannete täitmisega seonduv. Nimelt on valla esmaülesandeks tagada põhikooli ja lasteaiakohad. Saku vald on tõelises
kitsikuses nii ühe kui teise osas.
Arenguseminaril arutati mitmeid võimalusi kuidas kõige
kiiremini asja lahendada. Nendi-
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külla Vetevana tee 4; üksikelamu püstitamiseks Üksnurme
külla Helbe tee 4 ning üksikelamu laiendamiseks Kasemetsa külas Kiipsu tee 3.
Anti kirjalik nõusolek garaaži
püstitamiseks aadressil Kurtna
küla Mesilinnu ja Tammesalu.
Väljastati kasutusluba Kiisa
avariireservelektrijaama I järjekorra ehitiste kasutamiseks aadressil Kirdalu küla, Tagamaa;
üksikelamu kasutamiseks aadressil Saku alevik, Niidu tn 1
ning RVP Vahtramäe elektriliitumiseks rajatud kaabelliini kasutamiseks aadressil Harju maakond, Saku vald, Üksnurme küla, Allika tee 2.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 isikut.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Jälgimäe küla, Ristiniidu.
Määrati Saku alevikus asuva
Saku vallale kuuluva puurkaevpumpla teenindamiseks vajaliku
maa suuruseks 1520 m2 ja munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse koha-aadressiks Saku alevik, Juubelitammede tee 19; Saku vallas Tõdva külas asuva Saku vallale kuuluva lauda teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
2085 m2 ning munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse kohaaadressiks Harjumaa, Saku vald,
Tõdva küla, Poku.
Määrati Saku vallas Lokuti
külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele,
ligikaudse suurusega 4450 m2,
koha-aadress Lokuti küla, Lokuti haljak ning Saku vallas Lokuti külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele, ligikaudse suurusega

2. aprilli istungi päevakorras oli
12 punkti.
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati projektitoetust MTÜ Harju Jahindusklubi Saku Jahiselts ja MTÜ Kurtna
Külaselts projektidele (vt lk 5).
Piiri Spordi- ja Puhkelaagris
25.06.-01.07.2013 toimuva
Saku-Ylöjärvi noortelaagri hinnaks kehtestati ühele osalejale
40 eurot.
Tunnistati kehtetuks varem
väljastatud detailplaneeringu
lähteseisukohad.
Anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Tänassilma külas
Viirpuu tee 2 kinnistul.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Kasemetsa
külas Sulevi ja Saku alevikus

Õuna tn 6 kinnistutel.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja garaaži püstitamiseks
ning anti kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks Saku alevikus
Havi 2.
Väljastati kasutusluba ehitusprojekti „Kullipesa 10/0,4 kV
alajaama Saku-Asula 10 kV
fiidri toitele üleviimine” alusel
rajatud elektri maakaabelliinile
ja alajaamale Tammemäe külas
Kullipesa tee ja Saku alevikus
riigimaantee 11 Tallinna ringtee,
Männi tee, Mõtuse tn Männi tee
21 kinnistutel.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Jälgimäe külas asuva TõnuHansu I katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed: 4 TallinnPärnu-Ikla tee L4, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L5, 4 Tallinn-PärnuIkla tee L6 - kõik transpordimaad.
Kehtestati Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise alused.
Saku Valla Maja 2. korruse
suur saal anti 17.04. ja 23.08.
2013 kell 9-14 tasuta kasutada
SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus doonoripäeva
läbiviimiseks.

ti fakti, et kui midagi ette ei
võeta, ei mahu lapsed aastal
2014 enam põhikooli ruumidesse õppima. Praegu juba õpib Tallinna koolides ca 300 õpilast,
kelle eest peab Saku vald maksma linna koolidele.
Ühe võimalusena arutati praeguse vallamaja, Teaduse 1 majja
gümnaasiumiruumide ehitamist.
Tahtmatult meenusid allakirjutanule aastatel 2003-2005 tehtud
otsused ja nende saatus. Hulk
rahagi kulutati tookord planeerimisele ja projekteerimisele.
Tolle aja plaanide kohaselt
olekski Teaduse 1 hoone renoveeritud ja suure osa sellest oleks

hõlmanud gümnaasiumiklassid,
samuti raamatukogu, suure saali
renoveerimisel oleks ka akustika
paranenud. Sellisel juhul oleksid gümnaasiumiruumid jäänud
põhikoolile. Kiisale oli kavas
ehitada 9-klassiline kool vajadusel klassikomplektide juurdeehitamise võimalusega. Kurtna lasteaed-algkool oleks tervenisti
lasteaiale jäänud.
Mis siis juhtus, et tookordne
plaan teoks ei saanud? Nimelt
toimusid kohalike omavalitsuste
valimised ja võimule tulid teised inimesed. Nende otsused
muutsid tookordseid plaane,
mille tulemusena oleme praegu

halvas olukorras. Nii, et valimistulemustest on ka Saku vallas
palju sõltunud.
Külastades väiksemaid ja vaesemaid valdu, näeb sageli märgatavat elu edendamist. Meie vald
on üks suuremaid ja rikkamaid,
aga jääb mulje, et nokitseme ikka
samade asjade kallal ja õmbleme
vesti nööbi külge. Kui tookordsed plaanid oleksid täide viidud,
võiksime praegu tegelda Kiisale
rahvamaja ja spordikeskuse ehitamisega ning muude uute kavatsustega, selleks et Saku vallas
oleks kõigil hea elada.
VIIVE ROSENBERG,
volikogu liige

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 02.04.2013. a korraldusega nr 238 otsustati
03.04.2007. a korraldusega nr 345 algatatud Tänassilma külas Viirpuu
tee 2 detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna analüüsitud põhjustel eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub. Detailplaneeringu ülesanne on Viirpuu tee
2 kinnistu hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine
üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 4600 m².
Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/

4200 m2, koha-aadress Lokuti
küla, Lokuti tee 16.
Kinnitati Saku valla ametiasutuse ning vallavalitsuse hallatavate asutuste 2013. aasta
eelarve jaotus personali- ja majanduskuludeks.
KRISTI JÕELEHT
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Eraldised mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
Saku valla 2013. aasta mittetulundusliku tegevuse toetusfondist said toetust järgmised spordi- ja
muu valdkonna projektid:
Toetuse saaja
Kaupo Sasmin
Jarek Toiger

Projekti nimi
Toetuse suurus
Ettevalmistus 2013 võistlushooajaks
300 eurot
Jarek Toigeri 2013 hooaeg võistlustantsus 150 eurot
Ettevalmistus ja võistlused
Anna Pohlak
Anna Pohlaku ettevalmistus ja osavõtt 2013. a purjetamise
350 eurot
Laser Radiali U21 EM-st ja MM-st
MTÜ Alpi Noored
Triinu ja Karoliina Vahenõmme osalemine Eesti meistri200 eurot
võistlustel ja Balti karikavõistlustel Suomus mäesuusatamises
MTÜ Freetime Racing
Jetski
150 eurot
MTÜ Kergejõustikuklubi Tipp Saku laste kergejõustikutreeningud ja võistlused
500 eurot
MTÜ Porter Racing
SK Porter Racing spordiüritused
1800 eurot
MTÜ Porter Racing
Noored rattasõbrad sportima
800 eurot
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
Saku Jäähoki klubi 2013
2300 eurot
MTÜ SMS
Rahvusvahelise Saku motokrossi korraldamine
600 eurot
MTÜ Saku Suusaklubi
Saku Kolmik 2013 ja valla esindamine suusamaratonidel ja
3500 eurot
teistel võistlustel ning selleks ettevalmistamine
MTÜ Saku Sääruklubi
Võrrivõidusõidud
540 eurot
MTÜ Saku Sääruklubi
Võrrivõidusõit ümber Saku Valla Maja
500 eurot
MTÜ Koroonaklubi Tirts
Hooaeg 2013. a võistlustest osavõtmine
500 eurot
MTÜ Saku Maleklubi
Malekultuuri edendamine Saku vallas
630 eurot
MTÜ Kajamaa Spordiklubi
Võimaluste avardamine
420 eurot
MTÜ Kajamaa Spordiklubi
WA 3D maailmameistrivõistlustel osalemine
600 eurot
MtÜ Harju Jahindusklubi
Saku, Saue ja Ääsmäe jahindusseltside kokkutulek
1000 eurot
Saku jahiselts
MTÜ Kurtna Külaselts
Detailplaneeringu koostamine Kurtna külasse
1400 eurot
külaplatsi rajamiseks

Kultuuri- ja muu valdkonna projektidele eraldatud toetused avaldati 22. märtsi Saku Sõnumites.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist

Saku valda tegi külaskäigu Jaapani suursaadik
Novembrist ametis olev Jaapani suursaadik Tetsuro Kai ja
tema abikaasa Miya Kai külastasid Saku raamatukogu, õlletehast, mõisa ning Esko talu.
Suursaadik leidis, et nii Eesti
kui Jaapani Sakul on paljugi
ühist - soov elada harmoonias
loodusega, suur huvi lugemise
vastu ja õllekultuuri väärtustamine. Kahe omavalitsuse sõprussuhteid värskendati Saku
raamatukogus, kus Tetsuro ja
Miya Kai õpetasid sõnaraamatu abiga vallavanem Kuno
Roobale ja vallasekretär Karin Tenisson-Alevile jaapani
keele olulisi sõnu (pildil). SS
700 000

Üksikisiku
tulumaksu
laekumine

600 000
500 000
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200 000

Märtsis 2013 laekus Saku
valla eelarvesse 582 937 eurot
üksikisiku tulumaksu.
Finantsteenistus
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Märts

524 176

582 578

562 402
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Saame
tuttavaks
Olen Saku vallas elanud 17 aastat. Koolis olen siin käinud juba
2 aastat - õpin Saku muusikakoolis klaverit. Tegelikult olen
Sakus ka lasteaias käinud, tervelt 7 aastat järgemööda igal
hommikul ja õhtul, kui mu tütred oma päevi Päikesekillu peres veetsid. Olen Sakus suusatanud ja rattaga sõitnud, ujunud ja
orienteerunud, kuid tööl ei olnud ma siin käinud kuni ajani,
mil märkasin kuulutust - Saku
vald otsib ajalehe toimetajat ja
infojuhti. Ma ei pidanud kaua
kaaluma, kas see töö on minu
jaoks või mitte, vaid teadsin kohe, et tahan töötada oma koduvallas, mille tegemised ja inimesed mulle korda lähevad.
Olen Eesti Päevalehes reporterina uudiseid taga ajanud ja
Kodukirjas kauneid aedu kirjeldanud, olen raamatuid kirjutanud ja ministri arvamuslugusid
koostanud, kliendilehtedele
reklaamartikleid treinud ja
Euroopa Liidu rahajagamist kajastanud, kuid vallalehes inimestele olulistest asjadest kirjutanud - seda ma senini teinud
polnud. Nüüd avanes mul selleks võimalus.
Olen liigutanud infot Tallinna
Küttes ja Tallinna lastehaiglas,
ka sotsiaalministeeriumi pikkades koridorides olen suhteid
seadnud ja tähtsaid teateid edastanud, kuid oma kodukohta esindanud ma siiani polnud. Nüüd
teen seda hea meelega, sest mulle meeldib Saku vallas elada.
VICTORIA PARMAS

6

5. aprill 2013

Päikesekillus
õpetajate IX
ERIKA RAUSBERG, MARGIT
KANTER, MARIKA LIIVIK
Mõttetalgute korraldajad

H

Saku valla noorsootöö tõhustamise nimel peetud mõttetalgutele kogunes üle 20 osaleja. Foto:

Ümarlauas vaeti valla noorsootööd
INGRID PÕDER
Saku Valla Noortekeskuse korraldatud ümarlauas 27. märtsil
oli arutluse all noortega tehtava
töö korraldus ja selle tõhustamine vallas. Mõttevahetuses osales
rohkem kui 20 noorsootööga
ühel või teisel viisil seotud inimest valla koolidest, noortekeskustest, huvikeskusest ning vallavalitsusest ja -volikogust. Kohal olid esindajad Saku valla ettevõtetest, ühingutest ja küladest. Mõttetalgutest võtsid osa
vallavanem Kuno Rooba ja volikogu esimees Marianne Rande. Külalisena osales ümarlauas
noorsootööspetsialist Peeter
Taim Tallinnast.
Sissejuhatusena Saku valla
noorsootöö minevikust, olevikust ja tulevikust rääkides andis
noorsootöötaja Külli Kiika ülevaate noortele suunatud projektidest. Kõne all olid nii juba lõppenud kui ka jätkuvad ja tulevased ettevõtmised. Taas läheb
käima õpilasmalev, tulemas on
erinevad laagrid. Jätkata tahetakse MoNo-ga ehk mobiilse
noorsootööga, mis tähendab ise
noorte juurde minekut, neile
noortekeskuse tegevuse tutvustamist, et siis koos leida ja teha
seda, mis noortele kasu toob.
Lõpule viimist ootab noorte tunnustamise üritus, mille ellukutsumine mullu soiku jäi. Plaanis
on tihedam koostöö lapsevanematega ja töökasvatuse tõhustamine õpilasmaleva kaudu. Kui
praegu on noortekeskuse tegevus koondunud valla kahte ale-

vikku, siis tulevikus tahetakse
jõuda ka küladesse.
Noortele mõeldud suvistest
tegevustest jagati täpsemat teavet ja tutvustavaid plakateid
laagrite kohta. Anti ka teada, et
kevadel läheb lahti kauaoodatud
skate-pargi ehitus Nurme tänava äärde Sakus. Pikemalt oli juttu õpilasmalevast, mis toimub
sel aastal 12.-23. augustini ning
on mõeldud 13-14-aastastele
rahvastikuregistri järgi Saku
vallas elavatele noortele. Õpilasmalevat korraldab Saku Valla
Noortekeskus, kokku saab osaleda 16 noort. Tööd pakub ja tasustab Saku vallavalitsus, eelkõige tehakse heakorratöid.
Noortekeskus plaanib lähiaastatel maleva tegevust laiendada,
luues suuremaid rühmi ja rohkem vahetusi. Tähtsaks muutub
sealjuures koostöö Saku valla
ettevõtetega, kes pakuks noortele tööd ja maksaks palka.
Külalisesineja Peeter Taim tõdes oma ettekandes, et kui varem
oli noorsootöö sisuks üksnes vaba aja veetmine, siis tänapäeval
on see muutunud formaalhariduse tugisüsteemiks. „Tegelikult
teeme me ju pidevalt varjatud
õpet noortega suheldes. Nii ongi
meie ülesanne noori motiveerida ja selgitada, et koolis õpitav
tuleb neile tegelikult elus kasuks,“ märkis suurte kogemustega spetsialist ning rõhutas
koostöö olulisust edu saavutamisel noorsootöös. „Pidevalt
räägime, et need on „teie noored“ ja mis „teie noored“ tegid
või korda saatsid. Tegelikult on

nad aga ju MEIE noored - mitte
noortekeskuse, mitte kooli, mitte huvikeskuse, vaid - MEIE
KÕIGI NOORED ja me võtame
ühiselt nendega tegelemise ja
kasvatamise eest vastutuse,“ pani Peeter Taim südamele.
Mõttevahetus jätkus küsimuste ja ettepanekute vooruga. Mõned teemad arutelust. Kiisal
puudub noortekeskuse juures
turvalisus - vallavanem nägi ühe
lahendusena turvakaamerate
paigutamist rongijaama ooteruumi. Aitaks ka politsei tihedam liikumine Kiisa ümbruses.
Tulevikuunistusena käidi ümarlauas välja Saku noortekeskuse
kolimine Teaduse 1 maja keldrikorruselt maa peale, kus noortel
oleks oma õueala, valgus ja avatus. Üksmeelselt leiti, et noorsootööd arendavaid mõttetalguid võiks olla kaks korda aastas
- kevadel ja sügisel.
Reili Raamatu kokkuvõtvas
lõppsõnas jäi kõlama koostöö ja
ühise tegutsemise vajadus.
„Peeter Taimi kõnest võiks me
kõik midagi kõrva taha panna,“
ütles Saku Valla Noortekeskuse
juhataja kokkutulnutele ning tegi ettepaneku mitte kurta probleemide üle, vaid leida neile lahendused ja viia ellu kõik ideed,
mis aitavad midagi parandada.
„Olles aktiivsed ja tegutsemistahtelised, oleme eeskujuks tulevasele põlvkonnale,“ lausus
noortejuht.
Loodetavasti aitas teist korda
toimunud noorsootöö ümarlaud
kaasa nii mõnegi protsessi
käimalükkamisele Saku vallas.

arjumaa liitrühmade
õpetajate mõttetalgute
idee sündis 5 aastat tagasi lasteaia Päikesekild liitrühma õpetajate Erika Rausbergi
ja Margit Kanteri peas. Kohe
alguses liitusid ka õpetaja Marika Liivik ning Päikesekillu juhid
Tiiu Rõuk ja Tiina Saarepuu.
Mõtte ja jõuga on iga kord kaasa
löönud paljud teisedki head
kolleegid. Nüüdseks on koos
käidud juba üheksal korral, neist
kahel väljaspool Päikesekildu üks kord Viimsis Naba lasteaias,
teine kord Vaida lasteaias.
Mis on üldse liitrühm? Liitrühmas on lapsed vanuses 3 - 7
aastat. Soovi korral saavad oma
lasteaiateed koos käia ühe pere
õed-vennad. Nagu perekonnas,
kus on mitu last, õpib väike suuremalt, suur saab nooremale
eeskujuks ja toeks olla. Koolieelikutega tegeleb õpetaja eraldi, toetab igakülgselt nende
kooliks küpsemist.
Liitrühmas töötamine erineb
oma olemuselt tööst ühevanuseliste laste rühmas. On õpetajaid,
kellele sobib just töö erinevas
vanuses lastega, kelle jaoks on

Tubli tulemus
KERSTI VISSOV
Geograafiaõpetaja
25. märtsil toimus Saku Gümnaasiumis X spordimälumängu
„Bumerang“ põhjaregiooni voor.
Osalesid 8 paremat võistkonda
Tallinnast ja Harjumaalt - Loksa
Gümnaasium, Saku Gümnaasium, Tallinna Reaalkooli I
võistkond, Audentese Spordigümnaasium, Jüri Gümnaasium,
Tallinna Arte Gümnaasium,
Kuusalu Keskkool ja Tallinna
Inglise Kolledži II võistkond ning väljaspool arvestust veel 3
Saku Gümnaasiumi võistkonda.
Esitati 30 küsimust, neist 3
olid pildiküsimused. Võistlus
kulges väga tasavägiselt. Pärast
30 küsimust oli Saku ja Loksa
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peeti Harjumaa lasteaedade liitrühmade
mõttetalgud „Ise tehtud. Hästi tehtud.“
see kõige õigem.
Toetamaks liitrühmas töötavate õpetajate indu, toimusid 27.
veebruaril Päikesekillus Harjumaa lasteaedade liitrühmade
õpetajatele mõeldud mõttetalgud. Seekordne, juba üheksas
kokkusaamine oli pühendatud
mängule ja mängimisele ning
kandis pealkirja „Ise tehtud.
Hästi tehtud“.
Mäng on eelkooliealise lapse
põhitegevus. Mängides laps
märkamatult õpib, saab teadmisi ja kogemusi juurde. Tark täiskasvanu teab seda, ta oskab kasutada mänge ja mängulisi situatsioone lapse ja iseenda maailma rikastamiseks.
Mõttetalgute alustusringis said
osalejad heita pilgu tagasi lapsepõlves mängitud mängudele
ning kirjeldada mõnda oma lemmikmängu. Põnev oli jälgida
mõne lapsepõlvest teada mängu
pärimuslike variantide rohkust.
Üheskoos loodi rahvalaulule
„Sõit, sõit sõõrule“ omaloomingulisi salme juurde.
Õpetaja Erika Rausberg tutvustas koosolijaile slaidiprogrammi vahendusel Päikesekillu
rühmades olemasolevat mänguparki, teisisõnu olemasolevaid
mänguasju. Vahetati kogemusi
laste lemmik- ja enimmängitud

Elu meres. Kiia Kanemägi-Jõerand juhendab esemete hingestamist. Foto: Kadi Seeme

mängude üle. Kullerkupu rühmas oli meeldiv võimalus tutvuda õpetaja Inge Ehatamme isetehtud mängude ja vahenditega.
Üheskoos „Nipitiri“ ja sõnamängude mängimine tekitas
lapsemeelsust, rõõmu, elevust.
Mõttetalgute põnevaim osa oli
pühendatud loovmängudele.
Näitleja ja pärimusteatri ringijuht Liia Kanemägi-Jõerand
õpetas, kuidas loovmängu tarbeks või lugude jutustamise
juurde erinevaid materjale ja

esemeid hingestada. Nii mõnestki karvamütsist sai ehe siil,
sallist kaval madu või kindast
hoogne jänes. Oli põnev katsetada, huvitav jälgida, uusi võtteid avastada.
Päeva teisel poolel oli kõigil
mõttetalgulistel võimalus tutvustada isetehtud mänge - mänge,
mis olid sündinud õpetajate ja
laste mõtete ja käte koostöös.
Mängude läbimängimine tekitas
lõbusa koosmeele. Päikesekillu
õpetajate isetehtud mängud jäid

veel nädalaks lasteaia fuajeed ja
koridori kaunistama. Päeva lõpuks kodustati üks pärimuslik
laulumäng „Palga maksmine“.
Lahkuti tänu- ja rahulolutundega ning kindla veendumusega
kohtuda taas järgmistel, juubelihõngulistel mõttetalgutel. Kõrvus ja südames kõlas refräänina
George Bernard Shaw mõte
“Me ei lõpeta mängimist sellepärast, et me jääme vanemaks;
me jääme vanaks sellepärast, et
me lõpetame mängimise!”

spordimälumängu „Bumerang“ põhjaregiooni voorus

Spordimälumängus regiooni tippu jõudnud Saku Gümnaasiumi kilbarid (vasakult) Hans Christoph Järvela, Norman Madis, Marthi Lepik ja
Rasmus Lilleorg 12.a klassist. Foto: Renita Linnjärv (11. klass)

võistlejatel võrdselt 33 punkti.
Võitja selgitamiseks tuli esitada
lausa 4 lisaküsimust. 1. kohale
34 punktiga tõusis Loksa Gümnaasium. Väga tubli oli meie
kooli võistkond, kes saavutas 2.
koha 33 punktiga. Võistkonda
kuulusid 12. klassi õpilased
Marthi Lepik, Norman Madis,
Hans Christoph Järvela, Rasmus Lilleorg. 3. ja 4. kohale tulid vastavalt Tallinna Reaalkooli
I võistkond (32 p) ning Audentese Spordigümnaasium (31 p).
Tublid olid ka teised meie
võistlejad, kes tegid kaasa väljaspool arvestust. Tulevikutegijad on Rain Alev, Argo Sikk ja
Margo Lunde 11. klassist ning
Sören Kaldma 10. klassist (SG
II võistkond); Mikk Bauer,

Rauni Saagim, Markus Kitvel
ja Karl Hendrik Leppik 8. klassist (SG III võistkond); Rasmus
Piirsalu, Mark Anders Lepik,
Martin Tava ja Raimond Eino
6. klassist (SG IV võistkond).
Kolm paremat, Loksa Gümnaasium, Saku Gümnaasium ja
Tallinna Reaalkool, said õiguse
osaleda X spordimälumängu
„Bumerang“ finaalis 19. aprillil
Tartus Hugo Treffneri Gümnaasiumis. Koos eelvoorudega
võttis koolinoorte mälumängust
osa umbes 100 võistkonda üle
Eesti, finaali pääses neist 15
kõige tublimat.
Õnnitleme edukaid spordimälumängureid! Täname ka tublide
õpilaste vanemaid! Edu 12. klassi noormeestele finaaliks!
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Hommikupoolikul oli Saku Valla Maja suur saal pealtvaatajaid puupüsti täis.

Vaheaegadel lõbustas lapsi Pipi.

Terakese Pääsupojad viisid vaatajad seenemetsa.
Fotod:

Lotte rühm tõi publiku ette
klassikalise “Tuhkatriinu” loo.

Saku Valla Majas tehti teatrit
INNA MIKLI

S

aku Valla Maja oli 25.
märtsi hommikul naeru ja
jooksumüdinat täis - huvikeskuse korraldatud teatripäev
tõi fuajeesse, treppidele, koridoridesse ja saali suure hulga eelkooliealisi poisse-tüdrukuid.
Oli pisikesi näitlejaid, oli lasteaiakaaslasi uudistamas, oli emasid-isasid ja õdesid-vendi esinejatele pöialt hoidmas. Ja oli Pipi,
kes teadustas, juhendas, vaheaegadel ühislaulmisi korraldas ja

vahvaid tantsuliigutusi õpetas.
Kõigepealt astus lavale Päikesekillu lasteaia Võilille rühm.
Mängiti Maimu Hindi ja Kätlin Barzi juhendamisel õpitud
„Printsessilaulu“. Nimi sobis
suurepäraselt, sest etendus oligi
lauludele üles ehitatud. Muidugi
ei puudunud ka sõnaline osa.
Väikesed näitlejad-lauljad olid
tublid. Kindlasti väärivad kiitust
ka esinejate uhked kostüümid.
Terakese Pääsupojud tõid
publiku ette loo „Kaotsiläinud
nukuke“. Silvia Kaljas ja Anne
Annus olid pisikesed 4-5aasta-

sed näitlejad hästi mängima
õpetanud. Meeldis, et lavastusega oli korralikult vaeva nähtud:
tegelastel olid vahvad kostüümid (eriti tahaks kiita kärbseseente ja puravike kübaraid), laval toredad dekoratsioonid.
Osalejad olid mitmed päris keerulised liikumised selgeks saanud. Aga mis eriti vahva - kasutati sobivat taustamuusikat.
5-6aastased Terakese Lotte
rühma lapsed (juhendajad Merje Lilleberg ja Carol Tamme- Elery Britt Lõhmus on võrratu näitmägi) mängisid „Tuhkatriinut“. leja! Teatripäeval mängis ta ülemkirKiitust vääris väikeste esinejate janik Abecenius Augusta rolli.
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korralik hääldus - kui vallamaja
saal rahvast täis, on raske end
kuuldavaks teha, kuid Lotte poisid-tüdrukud said hakkama.
Etenduses olid kenad kostüümid ja ilus taustamuusika. Lapsed esitasid paar päris keerulist
tantsu.
Lõuna paiku sai koolieelikute
teatripäev läbi. Publik lahkus kes koju, kes lasteaeda. Kindlasti olid osalejatel toredad muljed - nii neil, kes esinesid, kui
neil, kes etendusi pealtvaatajana
nautisid.
Pärastlõunal kogunesid vallamaja saali koolilapsed. Kõigepealt vaadati huvikeskuse teatriringi etendust „Kes kardab jäneseid“. Oli veidi „teistsugune teater“: juhendaja Liia KanemägiJõerand oli lavastanud nukunäidendi. Ringi liikmed olid
tublid, käpiknukud vahvad,
etendus omanäoline.
Kurtna kooli teatriring esitas
Ellen Niidu ainetel lavale toodud „Tähetark Laurentiuse“.
Etenduse kujundus oli äärmiselt
minimalistlik, kostüümid tagasihoidlikud. Seda enam tõusid
esile näitlejad - nad olid loomulikud ja elulised, panid publiku
vaatama-kuulama. Suurepäraste
näitlejatööde seas paistis silma
peategelane Laurentius Otto
Alexander Hellaste esituses.
Päeva parim näitleja oli aga
kindlasti ülemkirjanik Abecenius Augustana laval säranud
Elery Britt Lõhmus: meisterlik
aktsent, suurepärane liikumine,
loomulik mäng. Ja mis kõige
tähtsam - noor näitleja nautis
laval olemist! Juhendaja Maire
Lõhmus on Kurtna teatrilastest
lühikese ajaga professionaalse
trupi kasvatanud.
Saku kooli 4.a klassi lapsed
mängisid „Kakukest“. Taas minimalistlik lavakujundus, lihtsad kostüümid. Ja taas rõõmustas mängulust. Ning oskus end
kuulama-vaatama panna. Noori
näitlejaid juhendas Hiie Plakk.
Saku vallas on palju tublisid
juhendajaid-lavastajaid ja veel
rohkem häid noori näitlejaid.
Teatripäev annab võimaluse
oma oskusi näidata ja teisi vaadata. Kahju vaid, et huvilisi piisavalt pole - kui hommikupoolikul oli saal puupüsti täis, siis pärastlõunal oli publikut vähevõitu. Ometi pakkusid kõik etendused toreda elamuse.
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Jarek Toiger tantsib võidult võidule!
MARE SIVERTSSON
Tantsustuudio FLEX

T

aas on Saku Gümnaasiumi 8.c klassi
õpilane Jarek Toiger andnud põhjust
tunnustada oma saavutusi võistlustantsus. 16. märtsil peeti Kiilis 2013. aasta
Eesti meistrivõistlused 10 tantsus. Jarek
Toiger ja tema partner Reelika Traks võitsid juunior II vanusegrupis (14-15aastased)
kuldmedali ja on seega värsked 10 tantsu
Eesti meistrid! Et 10 tantsus pääseb tiitlivõistlusele vaid võitjapaar, esindavadki
Toiger-Traks novembri alguses Eestit oma
vanusegrupi maailmameistrivõistlustel
Riias. Ja seda vaid nädal pärast osalemist
sama vanusegrupi standardtantsude maailmameistrivõistlustel Moskvas.
9. märtsil Soomes peetud Finland Openil
tantsisid Toiger-Traks end rahvusvahelises
konkurentsis taas lõppvõistlusele ja pälvisid juunior II standardtantsudes pronksmedalid.
Kõrged kohad 2013. aasta Eesti meistrivõistlustel on taganud Jarek Toigerile koha
nii standard- kui ladinaameerika tantsude
Eesti koondises.
Jarek Toiger ja Reelika Traks tulid Eesti
meistrivõistlustel 10 tantsu võitjaks. Foto:
Evelin Lillepuu / fotosioon.com

Põnev perepäev pühade eel huvikeskuses

Ülo Vooglaid: laste kasvatamise alus, millele kõik muu
toetub, on armastus.
Vaiksel laupäeval toimus Saku Huvikeskuses juba mitmendat aastat huvikeskuse ja EELK Hageri koguduse
Saku abikiriku koostöös ülestõusmispühade perehommik. Päev oli tihe, toimus palju põnevat: nukuetendus,
mis selgitas ülestõusmispühade olemust, aaretejaht,
kevadiste kaunistuste meisterdamine ja tantsumängud. Loomulikult värviti ka mune ja söödi koos mõnus
lõunasöök. Hiljem toimus lapsevanematele professor
Ülo Vooglaiu loeng väärtuskasvatusest. Lisaks oli võimalik lasta end fotograafil tasuta pildistada.
Fotod:
, Ave-Maria Rapper
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Saku klubi presidendipaar Maido
ja Merike Kiviorg ja piirkonna
kuberneripaar Andres ja Elle Lukin külaliste vastuvõtuks valmis.

 Vaade peosaali.
Fotod: erakogu

Lionsball TEET LILLEORG
Saku LC Saku pressiesindaja
LC Saku on sel hooajal kuberlõvide neriklubi:
Saku klubi mees Andres Lukin on sel hooajal Eesti
juht ehk piirkonmoodi nalionsliikumise
kuberner. Sellest tulenevalt on

 Ettevaatust - Saku mees on tantsulõvi.
 Saku Muusikakooli rahvamuusikud lõid peole põhja alla!

Saku 100 Juubeli Suusaeri – esimene 100-kilomeetrine
PRIIT GRÜNBERG
Peakorraldaja (Porter Racing)

L

Maastikuratturite
Suusaeri
võitjad
pjedestaalil (vasakult)
Aimar
Pedari,
Siim
Vinter,
Asko
Nurm.
Foto: Priit
Grünberg

aupäeval, 16. märtsil toimus Saku rabametsas 10.
aastat järjest toimuv spordiüritus Saku 100. Tavapäraselt
maastikurattasõiduna tuntud
võistluse otsustas korraldajaklubi Porter Racing juubeliaasta puhul natuke teist laadi
üritusena korraldada ja nii leidiski aset Saku 100 Juubeli Suusaeri. Korraldajatele teadaolevalt on see ühtlasi ka esimene
100-kilomeetrine suusavõistlus
Põhja-Eestis. Kuigi täisdistants
oli 100 kilomeetrit, kehtib vastavalt traditsioonile Saku 100
üritusel põhimõte „Sõida, palju
jaksad!“. Vähemalt ühe ringi läbinu saab tulemuse kirja ja koha
lõpuprotokolli. Suusatehnika
võis igaüks valida oma soovile

vastavalt, suuski oli lubatud nii
vahetada kui ka määrida. Üritus
kestis rabametsa 7 kilomeetrisel
suusarajal hommikul kella 9-st
õhtul kella 5-ni, mil naasis rajalt
viimane 100-kilomeetrise distantsi alistaja.
Saku 100 Juubeli Suusaeri
võitis mäekõrguse ülekaaluga
(aeg 4:52.08) Siim Vinter (CFC
Spordiklubi / Reaktiiv.ee), näidates kõigi läbitud 15 ringi kestel napi minuti sisse jäävaid ringiaegu. Siimu 100 kilomeetri
võiduaeg suuskadel oli kiirem
kui 2012. aasta Saku 100 võitja
aeg rattal! Teise koha duell osutus sõidu teises pooles päris põnevaks - Asko Nurm ja Aimar
Pedari vedasid vägikaigast.
Poodiumi teise astme vallutas
siiski Asko Nurm (Porter Racing), kolmanda koha teenis
välja Aimar Pedari.
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klubil hooaja jooksul lisaks kohalikule heategevusele veel mitu
väärikat vabariiklikku väljakutset. Organiseerida tuleb üleriigiline lionsball ja lionsite iga-aastased suvepäevad. Et mastaapi
tunnetada - Eestis on 1300 lionit,
kes kuuluvad 62 klubisse.
Märtsikuu esimesel laupäeval
toimunud ball oli järjekorras
üheksateistkümnes ja toimus
Tallinnas Viktoria peokeskuses.
Idee oli kevade saabudes tublisid lioneid tehtu eest tänada,
emotsioone jagada ja pikast talvest puhata. Koosolemise rõõmu tundma oli kogunenud pea
500 lionit ja leedit. Esindatud oli
42 klubi Eestist ja 6 Soomest.
Selle hooaja üle-eestiline
lõvide heategevusmissioon on
„67 heategu lastele.“ Eesmärgiks on, et iga Eestimaa lionsklubi viiks oma kodukohas ellu
lastele suunatud heateoprojekti.
Saku klubi avas sel hooajal Sakus laste mänguväljaku, järge
ootavad väikelaste liiklusõppelinnak ja koostöös Saku Vallavalitsusega skate-park suurematele tegijatele. Täname Saku
valla rahvast annetuste ja usalduse eest!
Kui eelnevatel ballidel on kõned vaheldunud professionaalide esinemiste ja tantsuga, siis
Saku ballil oli igaühel koht peo-
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lauas, pakuti suupisteid ja jooke,
esinejateks olid pigem oma inimesed ja sõbrad. Balli tööpealkirjaks sai „Kabaree“ ja nii oligi
õhtu täis laulu ja tantsu. Balli
juhtisid Saku oma „kahurid“
Marti Rehemaa ja Tõnis Milling. Tervitusmuusikat mängis
Saku Mandoliinide Orkester uued tulijad Saku kultuurimaastikul. Väga värske ja nauditav etteaste oli! Kontsertosa peaesinejad olid Saku Muusikakooli lapsed, kes oma teatud headuses üllatasid seekord rahvapilliorkestri
ja kitarrikvartetiga - kevadine ja
nooruslik! Saku lõvid andsid
muusikakoolile, oma pikaajalisele partnerile, tänutäheks koostöö eest üle Eesti Vabariigi lipu
ja moodsa noodipuldi. Suur tänu
Saku kultuurirahvale abi eest!
Et mitte midagi juhuse hooleks
jätta, esines Saku klubi koos Tallinna Balletikooli baleriinidega
tantsukavas „Lionssleeptonight“. Kontrast oli võimas! Mis
kõik oleks võinud juhtuda, kui
Saku lõvid oleks omal ajal balletikooli sisse saanud...?! Tantsukava õppimise protsess oli emotsionaalne ja lahe - suur tänu
Kristina Tennokesele, meie
õpetajale! Ka balli külalised ei
jäänud tantsupoognatega võlgu.
Väga hea ansambli Onud saatel
oli lausa lust jalga keerutada.

suusavõistlus Põhja-Eestis
Naiste sõidu võit ei taandunud
kiirusele, vaid vastupidavusele.
Triona rajal liikunud esikolmik
libises lõbusalt koos ja peatus ka
puhvetis koos, kuid pikema liu
laskis ja naiste arvestuse võitjaks tuli lõpuks siiski Eve Kitvel, läbides 87 km ajaga
6:10.23. Talle järgnes 80 km
läbinud Kristiina Kõll-Grünberg (Porter Racing) ja 67 km
läbinud Liis Grünberg (Porter
Racing).
Eriauhinna pälvis 9-aastane
Henry Grünberg, kes noorima
osalejana vanemate toel ja loal
poolteist ringi läbis. Teine eriauhind läks päeva säravaimale
kujule Ivo Härmsile, kes liikus
rajal suurima naeratuse ja kiireimate klassikasuuskadega, olles
ühtlasi aastatelt eakaim osaleja.
Ühtekokku läbis 100-kilomeetrise distantsi 15 osalejat,

Kõige laiema naeratusega rajal liikunud Ivo Härms sai eriauhinna.

kokku sõideti ürituse raames
suuskadel 2239 km. Spordireferendid ja mälumängurid sobravad nüüd oma ajusagarates ja
ütlevad, kas Sakus on ühel
päeval mõne ürituse raames
rohkem suusatatud. Nii või naa,
kilomeetrid pole olulised. Maksab emotsioon!
Täname toetajaid! Aitäh, Klick,
Saku mõis, Saku vald, Datel Esitlustehnika, SmartPrint! Kohtumiseni taas Saku metsades!
Ürituse pikem kokkuvõte ja
tulemused www.porterracing.ee

Lionsballile omaselt räägiti ka
heategevusjuttu. LC Keila kuulutas välja eelmise aasta kõige
väärikama lionsteo, milleks sai
27 nominendi hulgast valitud
LC Tallinn City Haraka küla
projekt. Projekti raames on kodu saanud erinevate puuetega
Eestimaa lapsed ja noored. LC
Tallinn Hansa korraldas heategevusliku kunstioksjoni, mille
tulud läksid Noore Kunstniku
fondi, toetamaks alustavaid talente. Oli väärikaid tervituskõnesid nii siit kui ka sealtpoolt
lahte, ikka sõnumiga, et hoiame
ühte, koos oleme tugevad!
Ja siis kabareeõhtule kohane
üllatusetteaste tantsustuudio
Showmakers trupilt - kabaree,
kabaree, kabaree. Solistide ja
tantsijate sütitav esinemine vedas ballirahva taas tantsupõrandale, kuni oligi käes tordi aeg.
Suud magusaks, veel fotostuudios viimased jäädvustused ja
siis lõpusõnad. Marti ja Tõnis
tänasid peorahvast, esinejaid ja
eriti veli Taivo Puuoru poolt
veetud balli korraldustoimkonda. Tubli töö, Taivo!
Tagasiteel Sakku plaaniti juba
kevadisi tegemisi - kohe-kohe ta
ju tuleb. Vaja jätkata pooleliolevate projektidega, aidata abivajajaid ja tunnustada tublisid Saku valla inimesi, kes igapäevaselt märkavad ja jõuavad.

Saku lõvid on
korvpallis edukad!
Üle-eestiline Lions Klubide
korvpalliturniir toimus sedapuhku Keila Tervisekeskuses.
Kohal oli vabariigi kuus tugevamat korvpallimeeskonda.

 Saku lõvide võidukas meeskond (tagareas vasakult) Mauri
Liiver, Margus Malla, Priit Rosenberg, Kalle Suitslepp, (esireas)
Tanel Peeters, Artur Saribekjan,
Maido Kiviorg, Harry Grünberg.

Võistlus toimus kahes alagrupis, järgnesid kohamängud.
LC Saku loositi ühte alagruppi
LC Tallinn City ja LC Rapla/Lihula ühismeeskonnaga. Esimeses, väga tasavägises alagrupikohtumises võideti tulemusega
18:16 Rapla/Lihula meeskonda.
Teises mängus oldi tulemusega
20:14 üle LC Tallinn City meeskonnast. Nii võideti alagrupp ja
pääseti turniiri finaali, kus vastaseks igipõline rivaal LC Keila.
Finaalmängu esimene poolaeg
oli ülipõnev ja lõppes tulemusega 8:8. Turniirivõidu kindlustas
Sakule tubli teine poolaeg, mil
suudeti visata kaks korda rohkem punkte kui Keila mehed.
Seega jääb ajalooriiulisse tolmuma järgmine fakt: teine poolaeg
võideti tulemusega 4:2, kogu
mäng 12:10 ja turniiri esikoht
Saku klubile! Saku meeskonna
liikmed kuuluvad erinevatesse
korvpalliklubidesse, regulaarselt
koos ei treenita ega mängita. Üldine hoiak „Jänes ka ei treeni,
aga vaata, kui kiiresti jookseb!“
sobib Saku lõvidele hästi. Turniiri viimase kolme aasta saldo
seda treeningfilosoofiat ka kinnitab: kaks korda on oldud esimesed ja kord jäädud teiseks.
Tänavune võit tõi lõvide auhinnakappi Saku mõisas kaks
kaunist trofeed juurde. Juba
järgmisel aastal võõrustab meie
klubi vabariigi parimaid lõvikorvpallureid Sakus.
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MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
1.04 avastati, et Tagadi külas on
töökojast varastatud 20 autoakut. Kahju on kokku 500 eurot.
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Mis saab
Saku soost?
2. osa
LEMBIT TEINBAS
Algus 22. märtsi Saku Sõnumites

„Mõttemeistri“ hõbe
tuli Sakku!
28. märtsil peeti Saue Gümnaasiumis Harjumaa keskkoolide ja
gümnaasiumide vaheline mälumäng „Mõttemeister“. Saku
Gümnaasiumil läks taas väga
hästi - 2. koht Harjumaal! Võistkonnas olid 12.a klassi õpilased
Marthi Lepik, Oliver Kuldmäe, Norman Madis ning 11.
klassist Rain Alev. „Mõttemeistri“ võitis Loksa Gümnaasium.
Maakondlik koolinoorte mälumäng koosnes 3 voorust, igas
voorus esitati 20 küsimust väga
erinevatest eluvaldkondadest.
Küsimused koostasid mälumängukorüfeed Indrek Salis ja
Jevgeni Nurmla.
KERSTI VISSOV

Noor purjetaja Anna
Pohlak pälvis riigi
spordistipendiumi
Kultuuriministeerium määras
riigi spordistipendiumi 74 sportlasele. 140-eurose kuustipendiumi järgmiseks pooleks aastaks
pälvis ka noor Saku valla sportlane purjetaja Anna Pohlak.
Riiklikud spordistipendiumid
on mõeldud eelkõige tippspordi
järelkasvu toetuseks. Kandidaatide hindamisel arvestas komisjon rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud tulemusi, spordialaliidu seisukohti, sportlaste
osalemist treening- ja võistlusprotsessis, nende professionaalset suhtumist eesmärkide saavutamisse ja sportlaste arengut.

2011. aasta märtsis ja aprillis
toimus Eesti Geoloogiakeskuse
töötajate poolt Saku soo alguses, Vääna jõega piirneval alal
osaline kõrgusmõõdistamine.
Seletuskirjast on lugeda: ,,Mõõdistuspunktide asukohad olid
ette antud Saku Vallavalitsuse
poolt. 2011. aasta märtsis õnnestus väga paksu lumikatte tõttu teostada vaid mõned maapinna kõrguste mõõtmised.” 15.
aprillil 2011 mõõdeti maapinna
kõrgusi (kokku 17) ja jõkke suubuvate kraavide põhja kõrgusi.
Veeseis oli väga kõrge ja
tingimused erakordselt rasked.
Mõõdistamine toimus raudteest
lähtudes ca kilomeetrisel lõigul,
ülejäänud kolme kilomeetri
kohta kuni Raudalu maanteeni
mõõdistustöid ei tehtud. Kuna
kõrgusmõõdistusi tehtud ei ole,
on teadmata ka liigniiskete ja
üleujutatavate maade ulatus.
Keskkonnamõjude hindamise
aruandes on korduvalt (lk 8, 29,
41, 42) juhitud tähelepanu ülesvoolu jäävate kinnistute paisutusest tingitud negatiivsetele
mõjudele. Rääkimata maade vähesest tulukusest ja halvast seisukorrast.
Keskkonnaameti kirjas 13.02.
2013 nr HJR 7-6/13/939-2 ,,Saku mõisatiigi väljavoolul asuva
kalapääsu tööprojekti kooskõlastamata jätmine” p 9 on öeldud, et ,,… paisutustase 36,0 m
ei taga raudteesillast ülesvoolu
paiknevate maaparandussüsteemide toimimist, mis omakorda
soodustab piirkonna pinnase
liigniiskuse esinemist.”

Pakutud paisutuskõrgus, 36,0
meetrit, ei saa olla dogma, sest
taimedele soodsa kasvukeskkonna tagamiseks peab põhjavee horisont jääma maapinnast
0,6-0,7 meetrit madalamale.
Kui põllumajandussaaduste
tootmiseks ette nähtud maatulundusmaad ei saa sihtotstarbeliselt kasutada, võib tekkida eriolukord kas maamaksuvabastuse, sihtotstarbe muutmise või
muu sarnase näol.
On veel üks võimalus. Loobugem pidevast paisutusest! Vee
paisutamine toimub erandjuhtudel, ja siis kooskõlastatult maaomanikega. Kevadisest suurveest heinaaja alguseni alaneb
veetase minimaalselt. Veega
küllastunud turbapinnas toimib
kui käsn, millest äravool on
väga aeglane. Ja mis kaalutlustel peaks sügisel ja talvel üldse
paisutama?
Et see ideaalilähedane variant
toimiks, tuleks koostada paisu
kasutusjuhend ja ametisse palgata paisuvaht.
Kui jälgida Saku Vallavalitsuse poolt tellitud eelprojekti ,,Saku mõisapargi tiigi väljavoolu
rekonstrueerimine (kalapääs)”
ja selle keskkonnamõju hindamise aruannet, siis pealkirjas
toodud küsimus on igati asjakohane, sest kavandatakse uue paisu ehitamist, mis kindlustaks jõe
veetaseme normaalpaisutuse
kõrgusele 36,0 meetrit. Olgu lisatud, et jõe paisutuskõrgusest
oleneb ümbritsevate alade liigniiskus, üleujutuste ulatus ja seal
elavate inimeste elukvaliteet.
Sellest tulenevalt kooskõlastas Harju Maaparandusbüroo
projekti, märkides paisutuse
kõrguseks 35,5 meetrit ehk pool
meetrit valla soovitust vähem.
Sedamööda, kuidas paisu ehitusega seotud ja valla kaudu
Keskkonna Investeeringute
Keskusest rahastamist ootavate
osavõtjate ring (Inseneribüroo

Urmas Nugin OÜ, Alkranel OÜ,
AS Infragate Eesti, AS Terrat,
P.P. Ehitusejärelevalve OÜ jt)
ning nende toodetud dokumentide virn kasvas, tugevnesid hädasolevate inimeste signaalid ja
abipalved avalikkusele.
Hämmastav, kuidas aastaid on
eiratud Saku aleviku piiril, jõe
üleujutuste mõjupiirkonnas elavate inimeste õigust normaalsele elukeskkonnale. Väga imelik
on, miks vallavalitsus omanikuna hoiab paisu kaudu vett aastaringselt üleval. Ei ole teada, kas
ja millal üldse kavatsetakse pais
avada kevadiste suurvete läbilaskmiseks. Kui valla oma inimeste arvamus ei loe, siis teadvustagem, et Saku maanteesilla
aluse paisu mõjupiirkond ulatub
10-12 kilomeetri kaugusele Kiili
valla maadele, kus liigniiskuse
all kannatavate majapidamiste
arv ulatub sadadesse.
Siit küsimus: mis saab Saku
soo kunagi ülesharitud rohumaadest, tänapäevases tähenduses
maatulundusmaadest, milledest
suur osa on kasutusest liigniiskuse tõttu välja langemas.

Sakust kaob soo
Saku vald alustab sel kevadel
Saku mõisatiigi väljavoolu
süsteemi ümberehitust. Uus
süsteem lubab tulevikus veetaset vastavalt oludele kiiresti
muuta, nii et ümberkaudsed
maad ei kannataks üleujutuste all.
Jõevälja kinnistu omanik Tiina Vernik ootab paisuprobleemi lahendamist pikisilmi.
„Elan justkui vanni peal, sest
keldris on pidevalt vesi,“ ütleb
Vernik ja kinnitab, et päris kuivaks ei muutu see isegi suvel
mitte. Probleemid liigveega on
tekkinud seetõttu, et olemas olev
12 aastat tagasi ehitatud pais ei
võimalda veetaseme kõrgust kiiresti ja paindlikult reguleerida.
„Kui praegu tahaks paisu avada, peaks keegi külmakartmatu
mees minema vette ja hakkama
sealt laudu üks haaval eemaldama,“ kirjeldas vallavanem Kuno
Rooba olukorda. Uus süsteem
saab aga olema automaatiseeritud veetaseme jõudmisel teatud piirini, hakkab põlema punane tuli ja selle märguande peale
saab paisutuskõrgust mugavalt
ja operatiivselt alandada.
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„Nii saame ümberkaudsete
elanike muredele kiiresti reageerida,“ nentis vallavanem,
kelle sõnul päris ilma paisuta
hakkama ei saaks, kuna siis
jookseksid suvel tühjaks mõisa
tiigid, mis on madalad.
Keskkonnamõjude hindamise käigus on juttu olnud erinevast paisutuskõrgusest. Vallavanema kinnitusel on keskkonnaamet määranud pärast keskkonnamõju hindamist ja kinnistuomanike seisukohtade kuulamist paisutuskõrguseks 35,5
meetrit. Nii nagu maad ei soostunud paari kuuga, nii ei muutu
nad ka üleöö kuivaks.
„Esimestel aastatel pärast paisu ehitamist ei saanud arugi, et
midagi halvasti on, kuid paari
aasta pärast oli turbane pinnas
end vett täis imanud ja maapind
hakkas soostuma. Tänaseks on
osa maast selline, kus ei kasva
enam suurt midagi. Kui uus paisusüsteem on selline, mida saab
näiteks 12 tunni jooksul reguleerida, peaks olukord lahenema. Hea oleks aga, kui vähemalt
esimesel aastal hoitaks veetaset
pidevalt suhteliselt madalal, et
maapind saaks kiiremini kuivada,“ rääkis Vernik.
Vallavanema sõnul vajaks
ülevaatamist kogu Vääna jõe
tervislik seisund ja suur osa
jõest ning kuivenduskraavidest
ka puhastamist. 2014. aasta talveks kavandab vald ise mõisapargi tiikide setetest puhastamist, vastav rahataotlus on juba
ka esitatud.
Saku pais rekonstrueeritakse
suures osas ELi rahaga - tänu
jõele kalapääsu ehitamisele rahastab paisu rekonstrueerimist
keskkonnainvesteeringute fond.
VICTORIA PARMAS

Männiku tee suletakse
Tallinna linnavalitsus muudab seoses Männiku tee (lõigus Valdeku
tänav - linna piir) rekonstrueerimistööde jätkamisega seni kehtivat
liikluskorraldust. Tööde perioodil 11. aprillist kuni 31. maini toimub reguleeritud bussiliiklus mõlemal Männiku tee sõidusuunal,
ülejäänud mootorsõidukitele on aga Männiku tee lõik linna piirilt
kuni Valdeku tänavani suletud ning nendega sel ajal Sakust Männiku teed pidi Tallinnasse ei pääse. Palume jälgida ajutist töödeaegset
liikluskorraldust. Täpsem info saabub järgmisel nädalal.

ÜVK uudised
Saku alevikus hetkel aktiivseid toruehitustöid ei toimu. Kõik tänavad on liikuseks avatud. Tuletame meelde, et Põhja-Saku (III) ja
Kannikese piirkonnas (II) on võimalik valminud torustikega liituda. Selleks palume pöörduda ASi Saku Maja poole.
MARJU MURUMETS, ASi Saku Maja projektijuht

Hea Eesti Posti klient!
Kiisa postkontor on perioodil 16.04-31.05 ajutiselt suletud seoses töötaja lahkumisega. Saadetiste väljastamine toimub sel ajal Saku postkontorist.
Saku postkontor teenindab Teid T, N, R 9.00-18.00, K 9.00-19.00,
L 9.00-13.00. E ja P on postkontor suletud.

Doonoripäev Sakus 17. aprillil
Verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama Saku Valla Majja (Teaduse 1) 17. aprillil kell 10-13.
Lisainfot saab verekeskuse kodulehelt www.verekeskus.ee ja
Facebooki fännilehelt “Doonorid ja Sõbrad”.
Siiras kaastunne Anule
tütardega kalli abikaasa ja
isa

SIIM HAVAMI
kaotuse puhul.
Maiu, Liivi ja Tiina
peredega
Meie südamlik kaastunne
Heidile perekonnaga armsa isa

SIIM HAVAMI
surma puhul.
Endised klassikaaslased
klassijuhatajaga Saku
Gümnaasiumi XXIX lennust

Südamlik kaastunne
Helvile kalli õe

Südamlik kaastunne Velli
Järvelale perega kalli

VALVE

ema, vanaema ja ämma

kaotuse puhul.
Anne ja Liivi peredega

kaotuse puhul.
Katrin, Madis, Rauno ja
Vahur

Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes, oled
alati meie seas.

Südamlik kaastunne Anule
lastega kalli abikaasa ja isa

SIIM HAVAMI
surma puhul.
Maie ja Ene peredega

Kuulutused

Kord juhtub nii, et ema läheb ära
ja teda hoida enam sa ei saa…

Sügav kaastunne Velli
Järvelale perega kalli

ema
surma puhul.
Kääri rahvas

Mälestame

AIMI JOORI
ja avaldame kaastunnet
lastele peredega.
Sarapiku rahvas

Avaldame kaastunnet
lastele peredega ema

AIMI JOORI
kaotuse puhul.
Jõeleht, Kõrs, Margumets
ja Ingelman
Mälestame head haldjat ja
kaaslast

AIMI JOORI
ning avaldame kaastunnet
omastele.
Kiisa Rahvamaja

Mälestame

ASTA NIINEPUUD.
Avaldame kaastunnet
omastele.
Kurtna külarahvas

Vembu-Tembumaa Kurtnas
otsib suveks töötajaid vanuses 16 ja vanemad. Täpsem info tel 671 9155 (E-R 10-16) ja epost info@vembu-tembumaa.ee
Kurtna Peo- ja Puhkekeskus
võtab tööle mehe, kelle tööks
oleks haljastustööd, saunade
kütmine, väiksemad remondi- ja
ehitustööd. Lisainfo: 53 411 797,
kurtna@firmapeod.ee
Frato OÜ pakub hooajalist
tööd särasilmsele ja rõõmsale müüjale. Töö on vahetustega (pikk ja lühike nädal). Täpsem info ja kontakt tel 515 4527
ja e-post frato@hot.ee
Õmblusettevõte AS Protten
F.S.C. asukohaga Keilas võtab
tööle õmblejaid ja triikija.
Kontakt tel 674 7567
Loomaarst Jaak Jõksi vastuvõtt Keila Loomakliinikus
Keskväljak 6. Tööajad E-R 9-19,
L 10-16. Visiidi broneerimine tel
670 5243. Vt meid Facebook.
com / keila loomakliinik. Aprillismais iga kolmapäev kell 11-18
tasuta marutaudi vastu süstimine. Süstitakse terveid loomi
Maja projektid. Ehitusluba,
kasutusluba. Ehitusalane
nõustamine. 522 0023 M. Mikk
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
tel 5660 0290
Kaeve- ja planeerimistööd
laadur-ekskavaatoriga.
Tellimine telefonil 550 5507
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
Info@potipoiss.ee; 5807 2581
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@vahergrupp.ee. www.raietööd.ee
Saetööd, hekilõikus, võsalõikus. Tel 5554 7291
Kevadine viljapuude hooldusja noorenduslõikus ning aedade koristamine. Tel 554 7278
Ehitame katuseid ja paigaldame vihmaveesüsteeme. Küsi
julgelt hinnapakkumist! Tel 556
09894 või info@kodukate.ee
www.kodukate.ee
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused
ning ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku
TERE TULEMAST!

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
- lauad, prussid
- aialipid
- höövellauad
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,
670 6876

Ehitus- ja
remonttööd

Terrassid, aiad, puutööd,
siseviimistlus.
Elektriboilerite, segistite ja
WC-pottide paigaldus ning
vahetus.
Elektri- ja ventilatsioonitööd.
Korstnate renoveerimine
liugvalu süsteemiga.
Korstnapitside korrastamine,
korstnamütside paigaldamine.

Hinnad SOODSAD,
töödel GARANTII.

529 2893, marek@viu.ee

Müüa lõhutud
KÜTTEPUUD,
lepp, 37 eurot rm.
Transport hinna sees.

Waldorflastehoid Läte
kutsub avatud uste
päevale 13. aprillil
kell 11-15 Tähe 14 Keilas.

Tel 509 9598

Tel 5193 6673,
lastehoid@late.ee
www.late.ee

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

KORSTNAD PUHTAKS!

(kinnistute ÜVK liitumised). Veel:
 liiva-, mulla- ja killustikuvedu
 eksvaatori- ja kalluritööd
 san tehn sisetööd
 geodeetilised mõõdistused

GSM 5850 4300

Küttekollete ehitus ja
remont
Korstnapühkimine
Info: 5648 5903,
tarmo@kuldvara.ee

OÜ RIAB Transport
Saku vallas pakub KOHESELT
tööd kogemustega

roomikekskavaatorijuhile,
traktoristile,
veoautojuhile
(C-kategooria).
Täpsem info:
GSM 53 448 851 või
sten@riabtransport.ee

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
15.04 10.00-23.59 Väliharjutus
8.04 09.00-16.30 Väliharjutus
16.04 00.01-23.59 Väliharjutus
9.04 08.00-17.00 Väliharjutus
17.04 00.01-23.59 Väliharjutus
10.04 08.00-17.00 Väliharjutus
18.04 00.01-23.59 Väliharjutus
11.04 08.00-17.00 Väliharjutus
19.04 00.01-23.59 Väliharjutus
12.04 08.00-17.00 Väliharjutus
Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee
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KUHU MINNA
APRILL

5. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külaliseks on
näitleja Laine Mägi

7. kell 11
Ülevallaline laste lauluvõistlus „Las laps laulab 2013”
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16

8. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas” finaalvoor Saku
Valla Maja suures saalis. Mängu
juhib kilbar Mart Vellama

Kaks orkestrit tähistasid
ümmargusi sünnipäevi
Saku Muusikakooli viiulieriala
õpilastel avanes 24. märtsil võimalus esineda Tallinna ühes vanimas ja kaunimas kontserdipaigas - Mustpeade Majas. Suurejoonelise kontserdiga tähistasid ümmargusi tähtpäevi kaks
maakonna noorteorkestrit - Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestril
täitus 15 ja Harjumaa Keelpilliorkestril, mille ridades mängivad ka Saku õpilased, 10 tegevusaastat. Sünnipäevakontserdil
musitseerisid mõlema kollektiivi nooremad ja vanemad koosseisud ning kahest orkestrist
kokku pandud Harjumaa Noorte
Sümfooniaorkester. Kaasa tegid
solistid ja laulja Villu Valdmaa.
Pikas kontserdikavas sai publik noorte pillimängijate heas

esituses nautida kaunist ja rõõmsakoelist muusikat. Eriti kütkestavalt kõlas stiilses saalis keelpilliorkestrite esinemine. Ühtmoodi jäägitult võlusid kuulajaid nii Butterworthi hoogne
„Dooby Doo Doo“ kui Jürme
imeilus „Rukkirääk”. Harjumaa
Keelpilliorkestrit juhatas Hando Põldmäe, ettevalmistusorkestrit Tekla Tappo. Orkestri
kontsertmeister oli Saku Muusikakooli õpetaja Sirje Müller.
Puhkpillimängijaid juhatasid
Sirly Illak, Harry Illak, Lauri
Metus, Tõnu Sal-Saller ja Olev
Roosa. Orkestri võimas kõla,
noorte muusikute kaasaelamine
ja meisterlikud soleerimised
ning üllatavalt mitmekesine kava oli vaimustav.

Sünnipäevakontserdi viimases osas üles astunud sümfooniaorkestrit dirigeerisid Harry Illak,
Hando Põldmäe ja Ott Kask.
Kavas olnud kuuest palast kaks
tulid esmaettekandele. Mustpeade Maja Valge saali lühtrite all
kõlas võluv ja vallutav, kohati
keeruka helikeelega muusika.
Paljude õnnitlejate hulgas olid
ka toetajate esindajad HOList,
Eesti Kultuurkapitali Harjumaa
ekspertgrupist ja Saue linnavalitsusest. Tänati noortele pillimängijatele rakenduse pakkumise eest ja sooviti jätkuvat jõudu orkestrite järelkasvu koolitamisel. Harjumaa saab ainsa
maakonnana uhkust tunda oma
kahe aktiivselt tegutseva maakondliku noorteorkestri üle.

Priiuse põlistamise päeval vaadati tagasi Eesti aega

12. kell 19
Tantsuõhtu Saku Valla Majas.
Tantsuks mängib ansambel Päris
Anny. Vt lk 16

14. kell 10-14
Kevadkirbukas Saku Valla
Majas. Kasutatud asjade müük
maja fuajees. Müügikohtade arv
on piiratud, registreerida aegsasti huvikeskus@sakuvald.ee. Kiirematele lauad! Kohamaks 1,60

18. kell 15
KI-KU-TA-RO Pensionäride
Ühenduse kevadpidu Kiisa
Rahvamajas

18. kell 19
Saku Muusikakooli kevadkontsert Saku Gümnaasiumi
aulas

20. kell 11
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Raamatunäitus „Parimad lasteraamatud 2012” Saku raamatukogus (kuni 13.04)
„Rõõm tikkimisest” - Ida
Anisimova ristpistes tikitud
pildid Saku raamatukogus (kuni
23.04)
Riigiarhiivi rändnäitus „Karm
kevad” Saku raamatukogus
(kuni 4.05)
Riigiarhiivi rändnäitus „Tartu
rahu 1920” Kurtna Koolis (kuni
26.04)

HEI, MÄLUMÄNGUR!
13. aprillil toimuvad Saku
huvikeskuses spordikilva
hooaja lõppmängud.
Päeval, mil praegune iseseisvusaeg sai kestuselt pikemaks kui eelmine vabadus, kogunesid vallaraamatukokku vestlusringi mõlemal Eesti ajal elanud inimesed. Alma Kallioni juhtimisel kõneldi toonasest elukorraldusest kodukohas ja kaugemal, riigimeestest ja rahva suhtumisest, haridusest ja isamaalisusest,
hoolivusest ja töökusest. Üheskoos jõuti tõdemuseni, et kui Eesti aeg oleks edasi kestnud, oleks meie
elu praegu tunduvalt parem.

Osa võtavad Eesti tippkilbarid.
Saku mälumängijad on oodatud
osalema, et võrrelda oma teadmisi absoluutsete tippudega!
Registreerimine mrali@hot.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses märtsis 2013
registreeritud Saku laste sünnid

Marta Kohver
Märt Kohver
Martin Kasesalu
Karl Kivirand
Anete Almiste
Hart Travis Kerde
Marit Randma

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1,
75501 Saku
Reklaam ja
kuulutused:
tel 6712 425,
6712 435
ss@sakuvald.ee

Saku Vallavalitsuses märtsis 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Linda Soots
Viktor Kärkinen
Linda Salumets
Maria Rõõm
Siim Havam

Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 6712 435
Ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

Moskva klaveritudengid särasid Sakus

Saku Muusikakoolil on pikaajalised sidemed Moskva Schnittke-nimelise muusikakooliga. Viiuliõpetaja Sirje Mülleri eestvedamisel on sealsed õpetajad ja õpilased käinud Eestis. 27. märtsil olid Sakus taas külalised metropolist, seekord klaveripedagoog Olga Filatova koos oma
õpilastega Moskva Konservatooriumist. Pärastlõunal andsid külalised
Saku Muusikakooli kammersaalis nauditava kontserdi. Üles astusid
Anna Paklina, Ksenja Kemova ja Olga Kemova. Ettekandele tulid Chopini nokturn do-minoor ja neli etüüdi oopus 10 ning Rahmaninovi
“Sirel”, kaks prelüüdi ja kuus pala neljale käele. Webberi kontsertpala
kahele klaverile mängisid särava duona tudeng Olga Kemova ja pedagoog Olga Filatova (pildil). Kammersaali kogunenud publik, põhiliselt
muusikakooli õpilased ja õpetajad, said lisaks muusikaelamusele jälgida ka pianistide suurepärast mängutehnikat, mida kroonisid emotsionaalne jõulisus ja hiilgav filigraansus. Foto:

