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Sakus uus
Mida tuleks
lastehoid!
silmas pidada Kevin teeb
väikeehitise tutvust augustis
avatud Koolitee
püstitamisel eralastehoiuga

Lk 2-3

Lk 5

Sakus selgusid osavamad puuronijad
Möödunud nädalavahetusel meenutas Saku mõisapark kaugemalt
vaadates seiklusparki – puude
otsas rippusid
köied, mida mööda turnisid oranžides särkides
mehed-naised.
1.-3. augustini
peeti Sakus Eesti
Puuronimise
Meistrivõistlusi.
Kõige esimene
mees, kes end
mööda köit puu
otsa tõmbas, oli
vallavanem Kuno
Rooba (pildil).
Seistes soliidse
tammepuu oksal,
pidas ta tervituskõne puu alla
kogunenud võistlejaile. / lk 8-9

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
Saku valla abitelefon
1345
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Konstaablid
612 4552
Vastuvõtuaeg K 15-17
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
23. augustil 2013

Trepp
kaladele
Juulikuus võis
näha erilist vaatepilti – Vääna jõgi
Saku keskel oli
veest peaaegu tühi.
Silla all olev vana
pais oli lõhutud
ning algamas uue
paisu ja kalatrepi
ehitustööd. / lk 8
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Kui plaan on oma maja ümber ehitada või päris uus püstitada, on igaühele selge, et
ehitusloa saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse poole. Kui aga soovitakse ehitada
mõnd väiksemat hoonet või rajatist, nagu puukuuri, auto varjualust, välikööki, klaaskasvuhoonet või muud sarnast ehitist, kas ka siis on vaja vallavalitsuselt luba küsida?
Küsimustele vastavad vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse spetsialistid.

Kui väikese väikeehitise püstitamisel on vaja vallavalitsust teavitada
või vallavalitsuselt luba küsida?
Detailplaneeringu kohustusega aladel peab
ehitise omanik kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama vallavalitsust, esitades kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamist taotluse ehitise püstitamiseks koos asendiplaani ja väikeehitise arhitektuurse lahendusega. Väikeehitise asendiplaani ja arhitektuurse lahenduse kooskõlastab vallavalitsuse
arhitekt. Vastava taotluse vormi saab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee.

kaetud pind ehk mõõdetult katuseräästa joonelt. Kõrgus ehk kõige kõrgem katuse osa ei
tohi olla kõrgemal kui 5 meetrit maapinnast.
Näiteks, kui hoone välisseina mõõdud on 4x5
meetrit ja kavandatav viilkatus koos räästastega on 5x6 meetrit, siis ei ole tegemist alla
20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisega,
vaid 30 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisega ning selle ehitamiseks on vajalik vallavalitsuselt taotleda kirjalik nõusolek.

Kuni 20 m²

väikeehitise
püstitamisest

Kuidas inimene teab, kas tegemist
on detailplaneeringu kohustusega
alaga?
Detailplaneeringu kohustusega alad on tiheasustusalad (alevike ja külade hoonestatud
alad, aiandusühistute maa-alad jne). Saku
valla tiheasustusaladest saab ülevaate Saku
valla üldplaneeringust, millega on võimalik
tutvuda valla kodulehel (Ehitus ja planeerimine / Üldplaneeringud).

Mis sobib asendiplaaniks ning
kuidas peab olema kirjeldatud
arhitektuurne lahendus?
Asendiplaaniks sobib katastriüksuse plaan
või geodeetiline alusplaan või muu kinnistu
pindala hõlmavale plaanile joonistatud
skeem, kus on ära näidatud väikeehitise kuju,
gabariitmõõdud ja kaugus piiridest.
Arhitektuurse lahenduse kirjeldamiseks
tuleb esitada joonis või joonised (põhiplaan,
vaated, vajadusel lõige) väikeehitise kohta
koos põhimõõtudega (pikkus, laius, kõrgus).
Kui tegemist on ostutootega (näiteks monteeritav kasvuhoone või puitmajake), võib
esitada ka toote infotrükise, kus on ära näidatud ehitise mõõdud.

Millised on kõige sagedamini ette
tulevad probleemid seda tüüpi
ehitiste puhul?
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise
(kuur, klaaskasvuhoone, väliköök, auto
varjualune jms) püstitamisel oma kinnistule
tuleb lähtuda järgnevast:
1) Kuni 20 m² väikeehitise puhul arvestatakse ehitisealust pinda horisontaalprojektsiooni pinnana, mille hulka arvatakse ka ehitise
väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehitise osa. Lihtsamalt öeldes on see katusega

2) Väikeehitise kavandamisel krundile peab
arvestama sellega, et naaberkrundile ei seataks täiendavaid ehituslikke piiranguid.
Seega tuleb soovitud väikeehitis kavandada
mitte lähemale kui 4 meetrit krundi piiridele.
Jälgima peab ka, et väikeehitist ei püstitataks
naabri hoonetele lähemale kui 8 meetrit (minimaalne tuleohutuskuja). Oma kinnistu hoonete suhtes tuleohutuskuja ei pea arvestama.

Millist luba on vaja piirdeaia
rajamiseks?
Piirdeaiad ei kuulu kuni 20 m² ehitisealuse
pinnaga väikeehitiste hulka. Detailplaneeringu kohustusega aladel tuleb piirdeaedade rajamiseks taotleda vallavalitsuselt kirjalik
nõusolek. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 31,95
eurot.
Juhul kui piirdeaed püstitatakse koos
hoonega, siis eraldi kirjalikku nõusolekut
vaja ei ole. Sellisel juhul kajastub piirdeaed
hoone ehitusprojektis ning rajamine on
lubatud hoonele antud ehitusloaga.

Kui tegemist on ostutootega (näiteks
monteeritav kasvuhoone või puitmajake),
võib selle püstitamise taotlemisel esitada
ka toote infotrükise, kus on ära näidatud
ehitise mõõdud. Foto:

Kas teadsid et...
Kuni 20 m² väikeehitise puhul
arvestatakse ehitisealust pinda
horisontaalprojektsiooni
pinnana, mille hulka arvatakse
ka ehitise väljaulatuvad osad
ning sammastel olev ehitise
osa. Lihtsamalt öeldes on see
katusega kaetud pind ehk
mõõdetult katuseräästa joonelt.
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Millal ma võin siis oma kuni 20 m² Kasutusluba väikeehitise kasutamiseks ei ole
nõutav. Teatise vormi saab ehitisregistri kokuuri ehitama hakata?
Taotluse menetlemise tähtaeg on kümme
päeva. Kui vallavalitsus ei esita nimetatud
tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele
täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi ja
ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid
nõudeid või ei nõua ehitise omanikult
lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada
väikeehitise püstitamist.

Kas kuni 20 m² väikeehitiste
püstitamise korral tuleb maksta ka
riigilõivu?
Riigilõivu tasuma ei pea.

Kas alla 20 m² väikeehitised tuleb
kanda ehitisregistrisse ja kas neile
tuleb taotleda kasutusluba?
Kui väikeehitis on püstitatud, tuleb ehitise
omanikul viie tööpäeva jooksul esitada vallavalitsusele ehitise teatis, mille alusel kantakse ehitis ehitisregistrisse. Sellega on fikseeritud, et ehitis on valmis ja võetud kasutusele.
Detailplaneeringu kohustusega
aladel peab ehitise omanik kuni
20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest
teavitama vallavalitsust, esitades
taotluse ehitise püstitamiseks
koos asendiplaani ja väikeehitise
arhitektuurse lahendusega, millel
on põhiplaan, vaated ja vajadusel
ka lõige ning ära märgitud põhimõõdud: pikkus, laius, kõrgus.
Joonis ei pea olema koostatud
arvutis, sobib ka käsitsi tehtud
variant.

VALLA
UUDISED

dulehelt www.ehr.ee

Kui soovin oma kuni 20 m²
väikeehitise lammutada, kas ka
selleks on vaja vallalt luba küsida?
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise
lammutamiseks luba ei ole vaja taotleda (v.a
keskkonnaohtlikud ehitised). Lammutustööde lõpetamisel tuleb omanikul esitada teatis
ehitise likvideerimise kohta (teatise vormi
saab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee)
koos ehitusjäätmete utiliseerimist tõendavate dokumentidega.
Täiendavate küsimuste tekkimisel pöörduge palun vallavalitsuse arhitekti poole,
vastuvõtuajad on esmaspäeval 9-12 ja
kolmapäeval 15-19, tel 671 2422, e-post
leho.vilu@sakuvald.ee. Informatsiooni
saab ka vallavalitsuse ehitusspetsialistidelt.

Kanama soovib saada Saueks
Enamik praegu Kanama nime kandva küla
elanikest soovib oma küla nime ennistamist
Saue külaks, nii selgus vallavalitsuse korraldatud küsitlusest.
Vallavalitsus saatis 103 Kanama küla kinnistu omanikule külanime muutmise kohta
küsimuse, millele saabus 47 vastust. Lisaks
andsid oma arvamusest teada veel 27 inimest. Saabunud 74 vastajast oli külanime
muutmise poolt 70 ja vastu 4 inimest. Vastavalt elanike soovile saatis vallavalitsus külanime muutmise otsuse eelnõu volikogule,
kes peab tegema lõpliku otsuse.

Move ja Bust Sakus

Ühel juulikuu viimastest päevadest võõpasid
vallamajatagusel platsil kaks välismaist
kunstnikku suurt plakatit. Käsmus toimunud
200 osalejaga rahvusvahelises tänavatantsulaagris Camp of Hip-Hop osalenud Xavier
(kunstnikunimega Move, vasakul) ja Alexis
(kunstnikunimega Bust) otsustasid veel nädalaks Eestisse puhkama jääda ja ühtlasi Saku noortekeskuse sisekujundusele veidi värskemat värvi lisada.
Xavieri tööd ja tegemised: https://www.
facebook.com/movecapsdesign. Busti tööd:
http://bustapaint.blogspot.com/

Doonoripäev tulekul
23. augustil on Sakus järjekordne doonoripäev. Põhja-Eesti verekeskus ootab kella 1013 Saku Valla Maja (Teaduse 1) suurde saali
kõiki uusi ja vanu doonoreid. Vereloovutusele tulles palutakse kaasa võtta pildi ja
isikukoodiga isikut tõendav dokument. Lisainfo www.verekeskus.ee
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
23. juuli istungi päevakorras oli
11 punkti.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud teavikute kustutusaktid.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tõdva külas
Noorkaru kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine külmaveetorustiku ehitamiseks aadressil Roobuka küla, Viimsi metskond 50,
Maidla tee ja riigi omandis olev
maakatastrisse kandmata maa
ning Kiisa alevik, Maidla tee.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Tõdva külas Noorkaru kinnistul, tuletõrjevee tiigi rajamiseks Roobuka
külas Ristikivi tee 2, külmaveetorustiku ehitamiseks aadressil
Roobuka küla, Viimsi metskond
50, Maidla tee ja riigi omandis
olev maakatastrisse kandmata
maa ning Kiisa alevik, Maidla
tee; üksikelamu rekonstrueerimiseks Metsanurme külas
Kuldkinga tee 12.
Väljastati ehitusluba aiamaja
laiendamiseks ning anti kirjalikud nõusolekud abihoone laiendamiseks ja kasvuhoone rekonstrueerimiseks Metsanurme
külas Jugapuu tee 5.
Väljastati ehitusluba abihoone lammutamiseks ning anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Kasemetsa külas Kellukese tee 12.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks ning anti
kirjalikud nõusolekud abihoone
rekonstrueerimiseks ja aiamaja
lammutamiseks Saku alevikus
Tamme tee 31.
Väljastati kirjalikud nõusolekud abihoone püstitamiseks Kasemetsa külas Hiiemäe tee 1,
puurkaevu rajamiseks Kanama
külas Kaevu, Kasemetsa külas
Liilia tee 20 ja Roobuka külas
Ristikivi tee 2 kinnistutel, piirdeaia rajamiseks Saku alevikus
Kirsi tn 19.
Väljastati müügipilet Sergei
Tsõbulskile 25.07.-24.10.2013
Saku aleviku keskplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Väljastati 3 avaliku ürituse
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korraldamise luba.
Kiideti heaks vallavalitsuse
korraldatud avalik konkurss
Saku Valla Spordikeskuse juhataja ametikoha täitmiseks.
30. juuli istungi päevakorras
oli 11 punkti.
Väljastati müügipilet Hugo
Soomännile 01.08. 30.09.2013
Saku aleviku keskplatsil aiasaaduste ja meega kauplemiseks.
Väljastati ehitusload külmaveetorustiku ehitamiseks aadressil Kanama küla, Paakspuu, Kukerpuu, Kuslapuu, Juuriku, Kaevu, Kadastiku ja Pässi; maakaabelliini rajamiseks vastavalt projektile „Eramu, uus liitumine madalpingel, Kasemetsa tee 104,
Metsanurme küla, Saku vald,
Harjumaa” aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee; maakaabelliini rajamiseks vastavalt projektile „ARE-HAR-98632 Väike
Projekttöö. Kiiruskaamera elektrivõrguga liitumi-ne 15 TallinnRapla-Türi tee 11,6 km Tagadi
küla Saku vald Harjumaa” aadressil Saustinõmme küla, 15 Tallinn-Rapla-Türi tee; maakaabelliini rajamiseks vastavalt projektile „Eramu, uus liitumine madalpingel Tänassilma tee 43, Tänassilma küla, Saku vald, Harjumaa” aadressil Tänassilma küla,
Tänassilma tee.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Tammemäe külas Jaaguoja kinnistul,
abihoone püstitamiseks Üksnurme külas Tammetõru tn 10 kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Roobuka
külas Hageri tee 40 kinnistul.
Anti nõusolek Saku alevikus
11345 Rahula-Saku tee (10731
m2) ja Rahula külas 11345 Rahula-Saku tee (10,48 ha) maa-

üksuste riigi omandisse jätmiseks, maakasutuse sihtotstarbeks
määrati kõigil transpordimaa.
Võimaldati erastada Saku alevikus Kesk tn 19 kinnisasjaga
piirnevat reformimata riigimaad.
Üksnurme külas asuva Lukussepa tee 11 katastriüksuse ja
Kiisa alevikus asuva Männimetsa tn 3 katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Männiku külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale
maaüksusele määrati kohaaadressiks Tooma haljak.
Määrati Saku alevikus Pähklimetsa tee 15 asuva elamu teenindamiseks vajalik maa ja ostueesõigusega erastamise tingimused.
Kõrvaltingimusega avaliku
ürituse korraldamise luba väljastati MTÜ-le Orienteerumisklubi Orion 30.07.2013 Männiku külas Tallinna orienteerumisteisipäevaku läbiviimiseks.
Saku valla 2013. aasta eelarve
reservfondist eraldati 735 eurot
sotsiaalhoolekande kulude eelarvesse Saku valla omasteta elaniku matusekulude katteks.
6. augusti istungi päevakorras oli 8 punkti.
1 raske puudega laps suunati
riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 03.01.2013 korraldused nr 2, 3, 5 „Hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude katmise toetus“.
Saku valla valimisringkonnas nr 1 moodustati kolm alalist
valimisjaoskonda.
Võeti vastu detailplaneering
Jälgimäe külas Urda kinnistul.
Väljastati ehitusload juurde-

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 26.08.2013. a kuni 8.09.2013. a on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse tn 1, Saku) II korruse stendil avalikul väljapanekul Saku
valla Jälgimäe küla Urda kinnistu detailplaneering.
Planeeringu ülesanne on kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Planeering näeb ette, et
lisaks kahele transpordimaa krundile moodustatakse neli ärimaa
sihtotstarbega krunti. Igale ärimaa sihtotstarbega krundile on võimalik rajada üks või kaks hoonet, mis on maksimaalselt 3 korruselised ning maksimaalselt 15 m kõrgused. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala
suurus on ca 4,3 ha. Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus
esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine.

pääsutee rajamiseks aadressil
Kasemetsa küla, Tuisu tee, UusKuuli ja Kuuli; maakaabelliini
rajamiseks vastavalt projektile
„Männiku 35/10 kV alajaama
perspektiiv, Saku vald, Harjumaa” aadressil Tänassilma küla,
Jälgimäe tee, Tänassilma tee,
Pumbajaama tee, Marina, Toomaveski ning Männiku küla,
Pumbajaama tee, Nõlvaku tee,
Männiku krossirada, Trapi tee,
Männiku alajaam 2 ja riigi
omandis olev maakatastrisse
kandmata maa; aiamaja lammutamiseks Üksnurme külas Hange
tee 8; üksikelamu laiendamiseks
Saku alevikus Pärnapuu tn 1.
Väljastati kasutusload elektri
maakaabelliinile ja alajaamale
aadressil Jälgimäe küla, Balteco,
Murimäe tee 4 ja Murimäe tee
4a; Kiisa avariireservelektrijaama ja Kiisa alajaama vahelise
330 kV elektri ühendusliinile
aadressil Kirdalu küla, Tagamaa
ja Tõdva küla, Kiisa alajaam;
ehitusprojekti „Kiipsu MÜ 0,4
kV elektrivarustus Kasemetsa
küla, Saku vald, Harjumaa” alusel rajatud elektri maakaabelliinile aadressil Kasemetsa küla,
Aprilli tee, Purje tee ja Väikemetsa tee; ehitusprojekti „Arukivi tee 2, 4, 6, 8 kinnistute elektrivarustus Tänassilma küla, Saku
vald” alusel rajatud elektri maakaabelliinile aadressil Tänassilma küla, Arukivi ja Arunõmme
tee; ehitusprojekti „Arunõmme
tee, Arusisaliku tee, Arumetsa
tee ja Arukivi tee tänavavalgustus Arunõmme tee, Tänassilma
küla, Saku” alusel II etapis rajatud tänavavalgustusele aadressil Tänassilma küla, Arukivi ja
Arunõmme tee.
Lõpetati ENSV taluseadusega eraldatud Männiku talu maakasutusõigus 37,5 ha ja 45,9 ha
suurusel maa-alal ja võimaldati
Rahula külas Pedaja, Jõemetsa,
Kitsemetsa, Männiku katastriüksusest 1,72 ha suuruse maatüki ostueesõigusega erastamist.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Saku Huvikeskusele 09.08.2013 Saku Valla Maja Harju TÜ Saku Konsumi
poolsel rohealal toimuva vabaõhuürituse Augustiöö tähed läbiviimiseks ja 24.08.2013 Saku
Pruulikoja esisel haljasalal toimuva kogupereürituse Augustfest läbiviimiseks (vastutab Liina Hendrikson).
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Sakus uus lastehoid
VICTORIA PARMAS
Augustis avas Sakus uksed
eralastehoid, mis asub Kooli
tee 5 maja ühes 94 m² suuruses
korteris. TÜ Koolitee Lastehoid alustab esialgu viie lapse
ja ühe kasvatajaga. Septembris, mil lisandub veel üks kasvataja, ollakse valmis võtma
juurde veel viis last.
Riina Mereküla, kes on täna
lastehoiu juhataja, on harinud
15 aastat taimi, enne kui otsustas läbida lapsehoidja koolituse
ja pühenduda lastele. Töötades
Tallinnas eralastehoius Lasterõõm, tekkis tal aga mõte avada
Sakus oma lastehoid.
„Kuna kõigile alla kolmeaastastele lastele praegu valla lasteaias kohta pole, siis eeldame, et
meile tulevad just väiksemad
1,5-3aastased lapsed, kuid oleme avatud ka vanematele lastele,“ ütles Mereküla, kelle sõnul
on nende lastehoiu päevakava
kokku seatud nii, et see oleks
võimalikult sarnane lasteaia
omale. „Siis on peredel, kes
soovivad lapsed hiljem lasteaeda viia, üleminek lihtsam.“
Lapsi oodatakse kella 7.308.30 ning lastehoid suletakse
kell 18. Erahoidu võib lapse
tuua ka hiljem, kuid Mereküla
juhib vanemate tähelepanu
sellele, et hommikul hilja ärganud lastele võib probleeme tekitada teistega samal ajal lõunauinakule jäämine.
Nagu ikka mahub igasse päeva kas käeline tegevus, liikumis- või laulutund ja õuemängud. Õues on plaanis käia võimalusel iga ilmaga. Jalutamas
saab käia kohe maja juurest
algaval metsarajal. Kevadeks
on plaanis ehitada maja lähe-

dusse valla maale mänguväljak.
See väikelastele mõeldud ala
saab olema aiaga piiratud, kuid
on avatud kõigile valla lastele.

Kokandustunnid
kaheaastastele
Eralastehoiu kõige suuremaks
vooruseks peab Mereküla väikseid rühmi ja isiklikku lähenemist. Nii ootavad mudilasi ees
kaks eraldiseisvat mängutuba ja
kaks magamistuba ning sügisest
ka kohapeal valmistatavad lihtsad klassikalised kodutoidud.
Enamik mänguasjugi ostetakse
alles siis, kui on näha, kes lastehoius käima hakkavad ja mis
neile meeldib.
„Kuna meil on kokku neli tuba, saame lapsi grupeerida vastavalt tegevustele ja ka magama
sättida nii, kuidas tundub kõige
parem,“ rääkis Mereküla. Sügisest lastehoiuga liituv teine kasvataja Kate Kivi on valmis alla
kolmeaastaste põnnidega ka
lausa kokandustundi tegema.
„Kuna lapsi on vähe, jõuame
nendega personaalselt tegeleda ja
saame lasta neil endil palju katsetada,“ rääkis Kivi, kes on Tallinna Ülikooli Pedagoogilise seminari juures läbinud lapsehoidja kursused ja praktilise kogemuse saanud ühes Tallinna eralastehoius. Oma tugevamaks küljeks
peab ta just käelist tegevust.

Kommid, mähkmed ja
turvalisus
29. juulil oli Koolitee lastehoius
lahtiste uste päev. Uudistama tuli kümmekond peret. Seni kuni
lapsed uues kohas ringi askeldasid, uurisid lapsevanemad lastehoiu tingimuste kohta. Kas
mähkmetega lapsi võetakse vastu, kas oma mänguasjad on lu-

94 m2 suuruses lastehoius on 2 mängu- ja 2 magamistuba. Foto:

batud, küsisid nad. Kõige rohkem tunti aga huvi turvalisuse
vastu, kuid uuriti ka puhastusvahendite ja osaajaga hoiuvõimaluse kohta. Vanemate soov
oli, et lastele tehtaks rohkem
suppi ja et sünnipäevadel ei toodaks kommi.
Kuna tegemist on tavalise korteriga, tuli seda mitmeski osas
kohendada lastehoiu reeglitele
vastavaks. Vajaliku valgushulga
saavutamiseks paigaldati lisavalgusteid, köögi osa tuli eraldada
turvalisuse saavutamiseks võreväravaga. Varem meditsiinivaldkonnas töötanud Kivi kinnitab, et
lastehoius kasutatakse vaid professionaalseid meditsiiniasutustele mõeldud antiallergilisi puhastusvahendeid. Kasvatajad lubasid kõik mähkmetega lapsed
vastu võtta ja esimesest päevast
potitreeninguga alustada.
„Ka poole päeva kaupa saab
lastehoiuteenust osta, seda aga
juhul, kui sellise teenuse soovijaid on teisigi. Kui on lapsi, kes
tahavad täis päeva lastehoius
veeta, siis eelistatakse neid. Ei
tahaks luua sellist olukorda, kus
pooled kohad lastehoius on pool
päeva tühjad, samas, kui täisteenuse soovijaid oleks teisigi. Poo-

le kuu kaupa teenust lastehoiust
aga osta võimalik ei ole,“ selgitas lastehoiu juhataja. „Küll aga
on võimalik sõlmida leping nii,
et laps käib hoius 5, 4, 3, 2 või
ühe päeva nädalas. Kui laps käib
hoius viis päeva nädalas, on kuutasu 385 eurot, millele lisandub
söögiraha 2.65 päevas.“
Kuna tegemist on tegevusloaga lastehoiuga, on Saku valla
elanike registris oleval perel võimalik taotleda vallalt toetust,
mis on täispäeva teenuse korral
lapse kohta 207.22, kui teenust
osutatakse viiel päeval nädalas.

Lapsehoidja tellimisel
Kasvatajate palve vanematele
oli aga mitte tuua lapsi pärast
haigust liiga vara lastehoidu.
Kuna väikesed lapsed on tihti
haiged, kavatseb lastehoid pakkuda oktoobrist-novembrist ka
koduhoiu teenust.
„Kui vanem näeb, et laps
hakkab jääma haigeks ja tal ei
ole kuidagi võimalik järgmisel
päeval koju jääda, saab ta helistada meile ja tellida lapsehoidja kas või mõneks tunniks,
nii et ta saab kiired asjad tööl
korda ajada,“ räägib Mereküla
plaanitavast teenusest.

AS Saku Maja teatab

Mittetulundustegevuse toetused

Saku võrgupiirkonnal on uus soojuse piirhind
alates 01.09.2013. Uus piirhind on 84,16 €/MWh.

2. september on mittetulundustegevuse (MTT) projektitoetuse taotluste esitamise tähtaeg. Toetust saab taotleda elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse,

Konkurentsiamet kooskõlastas 28.06.13 otsusega
nr 7.1-3/13-070 AS Saku Maja Saku võrgupiirkonnale hinnavalemi alusel arvutatud soojuse piirhinnaks
70,13 €/MWh (ilma käibemaksuta hind). Koos käibemaksuga on piirhind 84,16 €/MWh. Piirhind sisaldab kütuse (maagaasi) negatiivset korrektsiooni
väärtuses -1,37 €/MWh (kuni müügimahu 14 778
MWh täitumiseni). Pärast korrektsiooni täitumist on
soojuse piirhind 71,50 €/MWh (ilma käibemaksuta
hind), koos käibemaksuga hind on 85,80 €/MWh.

spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks. Projektitoetust saavad taotleda Saku vallas tegutsevad mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused või üksikisikud ning projektitegevused peavad olema
suunatud Saku valla elanikele.
Toetuse andmise kord ja projektitoetuse taotlusvorm on Saku valla kodulehel
http://sakuvv.kovtp.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-dokumentide-vormid5. Vormikohased taotlused tuleb esitada Saku Vallavalitsusele hiljemalt selle aasta 2. septembril
e-postile saku@sakuvald.ee või aadressil Teaduse 1, Saku, Harjumaa 75501 või tuua
käsipostiga vallakantseleisse. Info ja tekkinud küsimustele vastab arendusspetsialist Hele-Mall Kink e-postil helemall.kink@sakuvald.ee või telefonil 671 2405.
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Saku Vallavolikogu
valimised 2013
Saku Vallavolikogu 20. juuni
2013. a otsusega nr 60 määrati
20. oktoobril 2013 valitava Saku
Vallavolikogu liikmete arvuks 19,
mis on praegusest volikogu liikmete arvust kahe liikme võrra
suurem. Samal istungil nimetas
volikogu Saku valla valimiskomisjoni liikmeteks Viljar Kimmeli,
Evi Rentiku, Merike-Melaine Kuimeti ja Tõnu Akkeli. Valla valimiskomisjoni juhib vallasekretär.
Saku Vallavalitsus moodustas
6. augusti 2013. a istungil kolm
valimisjaoskonda ja määras nende piirid. Valimisjaoskonna nr 1
hääletamisruum asub Saku Valla
Majas, jaoskonna nr 2 hääletamisruum Saku Gümnaasiumi
peahoones ja jaoskonna nr 3 hääletamisruum Kiisa Rahvamajas.
Valimisjaoskonnaks, kus valijad
saavad hääletada väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda
ja kus saavad hääletada valijad,
kelle elukohaandmed Saku vallas
on Eesti rahvastikuregistrisse
kantud valla täpsusega, on valimisjaoskond nr 1.
Saku valla valimiskomisjoni 6.
augusti 2013 koosolekul valiti komisjoni aseesimeheks Viljar Kimmel. Komisjoni tööajaks kinnitati
esmaspäev, teisipäev, kolmapäev
ja neljapäev kella 14-17 ja reede
kella 9-12. 10. septembril 2013
töötab valla valimiskomisjon
kella 18ni.
Alates 21. augustist kuni 5.
septembrini saab esitada valimisliidu valla valimiskomisjonile registreerimiseks. 21. augustist algab ka kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõpeb 10.
septembril kell 18. Hiljemalt 5.
septembriks 2013 võivad valimistel osalev erakond ja valimisliit
esitada vallasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi. Hiljemalt 15. septembriks
2013 registreerib valla valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid ja
selgitab liisu heitmisega numbrite andmise järjekorra erakondade ja valimisliitude vahel ning
üksikkandidaatide vahel.
Valimiste info on kättesaadav
valla veebilehelt http://sakuvv.
kovtp.ee/et/kov-valimised, küsimuste korral saab teavet ja abi
vallasekretärilt tel 671 2430, epost karin.tenisson @sakuvald.ee.
KARIN TENISSON-ALEV
Saku valla valimiskomisjoni
esimees, vallasekretär
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Hoog
maha!
VICTORIA PARMAS
Sakust Laagrisse viival teel
kehtestas Maanteeamet juulikuus kiirusepiirangud, nii et
kogu sellel teekonnal Tallinnasse ei ole enam ühtki 90kilomeetrise tunnikiirusega
teelõiku. Kiirusepiiranguid
põhjendab Maanteeameti
põhja regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialist
Jaan Saia.
Millest tulenevalt kiirusepiirangud kehtestati? Liiklussagedus sellel tugimaantee lõigul on 4400 autot ööpäevas. Kõnealusel lõigul on tee kurviline,
seal on toimunud mitu raskete
tagajärgedega liiklusõnnetust.
Selle tee projektkiirus on 80
km/h, kuid see on ideaalsete ilma- ja sõiduolude korral. Sobilik kiirus, arvestades tee kulgemist (geomeetriat), on aga kuni
70 km/h. Liikluse rahustamiseks paigaldame sellele lõigule
ka kiiruskaamera.
Miks on alandatud kiirust
70 km/h ka pikal sirgel lõigul,
mis on ainuke võimalus möödasõiduks sellel teel? Viimase
kahe aastajooksul on olnud seal
kurvides kaks laupkokkupõrget.
Konkreetne teelõik on nii kitsas
ja lõpeb kurviga, et kui sellel
möödasõiduks suur kiirus üles
võtta, siis on õnnetused lihtsad
tulema. Meile on tulnud kohalikelt elanikelt kaebusi kihutamise kohta ning kiiruse analüüsi
käigus oleme tuvastanud, et sellel teelõigul on kihutatud isegi
130 km/h.
Miks on viimasele lõigule
kehtestatud piirang 60 km/h?
Enne oli samal lõigul lubatud
90 km/h. Miks nii suur langetus? Tegemist on kurvilise ja
kitsa teega ning kiirusepiiranguga vähendame ohuolukordi.
Liiklusseadus kohustab juhti
valima teeoludele sobiva ja
kaasliiklejate ohutust tagava
sõidukiiruse. Kahjuks on meil
levinud arusaam, et kui piirangumärki ei ole, võib sõita ja
püütaksegi iga hinna eest sõita
90 km/h, arvestamata seejuures

Kiiruskaamerate ligilähedased asukohad liiklusohutuse
tagamiseks Tallinn-Saku-Laagri tee Juulikule viival lõigul.
Kaamerad paigutatakse sirge teelõigu mõlemasse lõppu, et
tagada sõidukite sisenemine kurvidesse lubatud kiirusel.
Kiiruskaamerad on kavas paigaldada Saku valla piires ka
Tallinn-Rapla-Türi maanteele. Praegu on asukohad veel
täpsustamisel. Kaamerate paigaldamisaeg jääb aasta lõppu.
teeoludega.
Kas Saku vallas on veel
mingeid teelõike, kus on ette
näha, et kiirust peaks piirama?
Täna on käimas liiklusmärkide
hange, mis puudutab Saku vallas Kanama-Üksnurme maanteed (liiklussagedus 120 autot
ööpäevas). Ka seal piiratakse
kiirust 70 km/h.
Kas peale Tallinn-SakuLaagri tee tuleb veel mõne Saku valla tee äärde kiiruskaamera? Pärast remondi lõppu
paigaldame kaamerad ka Tallinn - Rapla - Türi tee äärde.

Pärast kiirusepiirangute
kehtestamist kulub autojuhil Sakust Tallinna ringtee ristmikku jõudmiseks
vaid pool minutit rohkem aega, kui
läbides seda
lõiku enne
piirangute
kehtestamist
kiirusega
90 km/h.

Kas kiirusepiirangu mõtte
algatajaks on maanteeamet
või saab kiirusepiirangute
kehtestamist taotleda ka näiteks eraisik, kui talle tundub,
et tema aia taga kihutatakse
liiga kiiresti? Tihedalt asustatud
asulatest saame me tihti pretensioone, et autod kihutavad. On
olnud ka juhtumeid, kus vastuvõtule tulnud inimene seisab
laua kõrval ja nõuab kohe homseks oma aiatagusele teele kiiruspiirangu märki 30 km/h. Me
vaatame kohad üle ja teeme
analüüsi.
Kiiruspiirangu kehtestamisel
ja piirangu muutmisel arvestatakse tee mõõtmetega, tee seisukorraga, liiklussagedusega,
nähtavusega ja teel toimunud
õnnetustega. Arvestame kindlasti ka piirinaabrite soovidega,
kuid me ei saa vastu tulla
kõigile, kes soovivad, et just nimelt nende majast või teeotsast
sõidetaks mööda kiirusega 30
km/h. Neid on tõepoolest palju.
Arvestame ka sellega, milline
ülesanne millisel teel on, põhija tugimaanteedel ning kõrvalmaanteedel, mis on ühendusteedeks tõmbekeskuste vahel, kehtestame piiranguid erandkorras.
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Maanteeameti kodulehel on
avatud uus liiklusteooriaeksami
keskkond, kus saab lahendada
päris liiklusteooriaeksamiga
sarnast proovieksamit. Lisaks
liiklusalaste teadmiste kontrollile annab proovieksam ehtsa
liiklusteooriaeksami lahendamise kogemuse. Esialgu saab
proovieksamit lahendada eesti
ja vene keeles, hiljem lisandub
ka inglise keel. B-kategooria juhile ettenähtud proovieksamil
olevad liiklustestid ei ole mõeldud liiklusteooria õppimiseks ja
vastusevariante ei ole mõttekas
pähe õppida, sest päris liiklusteooriaeksami küsimused ei ole
samad. Vaata: www.mnt.ee
Maanteeamet

an
te
e

Testi end juhilubade
eksamil veebis

Tänassilma
Tehnopark

Bauhof

Selver

Sauekad pargivad
rattaid mobiili abil
23. juulist alates saab Saue vallas Laagri kultuurikeskuse ees
jätta oma ratta mobiiliga lukustatavasse firma Bikeep rajatud
parklasse. Vallavanem Andres
Laisk ütleb valla facebookis:
„Kuivõrd kultuurikeskuse juurest väljuvad ka mitmed bussid,
oli üks eesmärk populariseerida
võimalust parkida ratas ning
minna bussiga linna. See võiks
olla sobilik eriti just neile, kes
tulevad veidi kaugemalt elurajoonidest.“
Kui inimesed parkimislahenduse omaks võtavad, kaalub
vald selle kasutamist ka vallas
laiemalt. Saue vald on esimene
omavalitsus, kes selle meie valla poiste välja töötatud süsteemi
kasutusele on võtnud.

-Laagri te
e

Valmib kaks uut kergliiklusteed

HEA
TEADA

Saku
Läte

Saku
Tehno

Sel aastal suureneb Saku kergliiklusteede võrgustik kahe uue tee võrra. Juuli lõpus algas kergliiklusteede ehitus Pärnu maantee äärde ja Saku alevikku Üksnurme tee äärde. Mõlemad teelõigud
on 500 meetrit pikad ning sellega pikeneb meie
valla 30kilomeetrine kergliiklusteede võrgustik
kilomeetri võrra.
Selverist Lukussepa teeni kulgev kergliiklustee ühendab Vahtramäe elurajooni valla kergliik-

Rocco

lusteede võrgustikuga nii Kiisa kui Saku-Tallinna
suunal.
Pärnu maantee ääres kulgev kergliiklustee
lõpeb aga maantee alla ehitatava tunneliga, mis
võimaldab jõuda Jälgimäe poolt tulijail ohutult
kaubanduskeskustesse. Kergliiklustee teine ots
liitub Tänassilma Tehnopargi äärse kergliiklusteega ja jätkub Saue vallas ning ühendub Tallinna
linna kergliiklusteedega.

Saku õlletehasel Lõuna-Eestis uus esindus

5. augustil alustas Tartus Tähtveres
tööd Saku Õlletehase uus Lõuna-Eesti esindus, kus on pinda kordades
rohkem kui endises kontoris - ligi
1500 m2, ja kus hakkab tegutsema nii
kontor kui ka ladu.
„Uued ruumid Tartus parandavad
nii meie inimeste töötingimusi kui on
mugavalt ligipääsetavad klientide
jaoks. Varasem väike kontor oli oma
tingimuste poolest juba ajale jalgu
jäänud,“ rääkis Saku Õlletehase müügidirektor Jaan Härms.
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Puuronimise meistrivõis
 9kuune Loreen Orro oli
kindlasti noorim, kes üritusel rakmete ja
köie abil maapinnalt õhku
sai ja ennast
väga mõnusalt
tundis. Laste
puu otsa tõmbamise ametit
pidanud arboristi Raido Nageli sõnul hakkas tüdruk protesteerima siis,
kui talt rakmeid ära hakati võtma. Foto:
Indrek Orro

Uus pais ja kalatrepp valmivad augusti lõpuks. Foto: Raivo Remmelg

Sakus ehitatakse jõele kalapääsu
Ühel juulikuu päeval avanes
Saku keskel Vääna jõe sillal
järgmine vaatepilt: jõgi oli
veest tühi ning mudas müttas
kopaga ekskavaator. Alanud
oli jõele uue paisu ja kalatrepi
ehitamine.
Vääna jõgi on kuni Saku paisuni arvatud lõheliste elupaigana kaitstavate veekogude hulka.
Saku mõisapargi tiigi pais oli aga
üks teguritest (sh rändetakistus),
mis halvendas kalade elutingimusi. Vana pais ei võimaldanud
kalade ülesvoolu rännet, samuti
oli raskendatud paisu reguleerimine. Seega oli vaja leida Saku
mõisapargi tiigi paisul lahendus
kalapääsu tarbeks (ülesvoolu liikumisel) ja voolurežiimi paindlikumaks muutmiseks.
Saku Vallavalitsus esitas taotluse Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Saku
mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)“.
2011. aasta sügisel otsustas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti rahastada
täies mahus. Projekti kogumaksumus on 236 396,11 eurot.
Alates 8. juulist on Sakus
maanteesilla juures Vääna jõel
ehitusplats. Ehitustöid teeb AS
Terrat, omanikujärelevalvet
teostavad P.P Ehitusjärelevalve
OÜ / OÜ Vetepere. Ehitustööd
võeti ette ajal, mil Vääna jõgi on
kõige veevaesem ja vooluhulk
jões kõige väiksem.
Esimesel nädalal pandi paika
ajutine veetõkketamm ja lammutati vana pais. Koos sellega
jäi märgatavalt madalamaks ka
tiigi veetase ning näha on küm-

nekonna aastaga selle põhja kogunenud setted. Ehitusplats on
kuiv, kuna ehitamise ajaks on
ehitatud jõele ajutine tamm ja
vesi on juhitud silla alla rajatud
torusse.
Millised hakkavad paisregulaator ja kalapääs välja nägema?
Varem paisutati tiigivett laudkilpidega. Varakevadeti jääminekuaegu, mil veetase tõusis ja jõgi
hakkas luhtasid üle ujutama, tuli
veetaseme alandamiseks lauad
käsitsi eemaldada ja hiljem veetaseme alanedes tuli lauad jälle
tagasi panna, et mõisatiik veest
tühjaks ei jääks. Kogu rajatis oli
aga juba amortiseerunud.
Uue paisu tööd hakkab juhtima automaatika. Paisregulaatori laius on neli meetrit. Paisu betoonist tugiseintele toetub teenindussild, mille külge kinnitatakse metallvari. Veetaset hakkavad kontrollima andurid ja
paisu metallvari avaneb automaatselt, kui jõe veetase tõuseb.
Nii juhitakse suurvee ajal vesi
automaatselt tiigist välja ja kuivemal perioodil regulaator suletakse, et hoida tiikide veetaset.
Seega võimaldab uus paisregulaator operatiivselt reageerida
vooluhulkade muutumisele ning
leevendada tiikide ja jõe veetaseme järske kõikumisi.
Kalapääsu laius jõel on kaks
meetrit ja selle põhi laotakse
300-400 mm läbimõõduga maakividest, mille sisse paigutatakse suurema läbimõõduga maakivid, et luua väikese languga
tehiskärestik, milles voolab alati vett. Kogu ehitus peab lõppema 31. augustil.

 Kiireimad
ronisid footlock-tehnikas
15 meetri kõrgusele 18 sekundiga.
Fotod:

VICTORIA PARMAS

A

rboristide Koja korraldatud võistlused olid
küll Eesti meistrivõistlused, kuid võistlejaid oli viiest
riigist (Eesti, Läti, Soome,
Rootsi, Inglismaa), kokku 21
arboristi.Võistluste peakohtunik oli Rootsis elav inglane Robert Douglas Wells.
Puuronimise meistrivõistlus
ei kujutanud endast aga pelgalt
puu otsa ronimist. Võisteldi
viiel alal, mis nõudsid nii kiirust, täpsust kui mõtlemist:
• Kiirusronimine (turvatud, kuid
ilma rakmeteta)
• Tööülesannete jäljendamine
puul (5 erineva tööülesande
sooritamine kiiruse peale)
• Viskeliini heitmine puuvõrasse (põhineb täpsusel ja kiirusel)
• Kannatanu päästmine puult
(õnnetusolukorra lahendamine
turvaliselt ja leidlikult)
• Footlock-tehnikas ronimine
(vertikaaltõus topeltköiel aja
peale).
Kogu võistlusprogrammi läbimine võttis nii kaua aega, et
järgmisel päeval finaali pääsejad tehti teatavaks alles siis, kui
pargipuude vahel juba hämarduma hakkas. Võitjad selgitati

välja eraldi naiste ja meeste hulgast laupäeval peetavas finaalis,
kus võistlejail tuli läbida üks
pikem kombineeritud ülesanne.
Auhinna, Stihli spetsiaalselt
puu otsas töötamiseks mõeldud
maailma kergeima mootorsae
pani välja firma Aiatäht.
Peale vaatemängu pakkus
võistlus publikule võimalust ka
ise ronimist proovida. Kui puud
professionaalidest vabaks jäid,
said soovijad turvavarustuse
külge ja juhendamise abil juba
ise proovida, kuidas puukirurgi
moodi töökohale minek tundub.
Tänavused meistrivõistlused
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tlused Saku mõisapargis

olid järjekorras teised, esimesed
toimusid eelmisel aastal Kuressaares.Võistlust kajastasid kõik
Eesti telekanalid, kirjutav press
ja KUKU raadio ning kajastusi
saab vaadata-kuulata Arboristide Koja facebooki lehelt.
esti võistluste hing ja süda on Arboristide Koja
asutaja Heiki Hanso. Tänavu mees ise ei võistelnud,
kuid see eest oli ta võistluste
peakorraldaja, kohtunik, pressiesindaja, päevajuht ja lõpuks ka
pargis öövalvur, kelle ülesanne
oli turvata võistlejate varustust.
Küll aga on Heiki Hanso osalenud Euroopa meistrivõistlustel ning tulnud Soome ja Balti
mere riikide meistrivõistlustel
mõlemal teisele kohale.
Saku mõisapark meenutab
täna oma puu otsast alla rippuvate köitega seiklusparki.
Milline on üks arboristi tavaline tööpäev? Iga päev on üks
suur seiklus! Sellepärast me nii
rõõmsad olemegi kogu aeg.
Igav juba ei hakka, sest erinevad
on nii objektid kui tellijad.
Kas meenub ka mõni suur
seiklus? Meenub üks kõige raskem töö. Läksime Padaoru juurde maha võtma üht paplit, suurimat puud, mida Eestis näinud

E

olen, ja langetasime seda jupi
kaupa kaks päeva.
Milline on meistrivõistluste
raskeim ülesanne? Raske on
kannatanu päästmine, kuna samaaegselt tuleb tegutseda, rääkida ja mõelda. Võistleja peab
tegema samal ajal sõlmi, esitama kohtunikule riskianalüüsi
sündmuspaigast, rääkima kannatanuga ja mõtlema välja oma
järgmised sammud. See kõik
nõuab head keskendumisoskust. Algajale on keeruline ka
tööülesannete jäljendamine
puul. Kui kogenud võistleja oskab ankrupunktist hinnata, kuidas kõige õigem ülesande juurde liikuda on, siis algajal võtab
see aega.
Milliseid õnnetusi juhtub
arboristidel kõige rohkem päris töösituatsioonides? Arboristid kasutavad puu otsas ühe
käe mootorsaagi, millega töötades võid end väga hõlpsalt vigastada, näiteks tagasilöök näkku või vastu sõrmi. Euroopas
saavad neid osta vaid kutsetunnistusega arboristid.
Kui tugev peab üks arborist olema, mitu kätekõverdust suutma teha? Pikkade käte-jalgadega kergetel ja tugevatel meestel-naistel on arboristi
töös küll eelised, kuid läbi aegade ja raskuste on arenenud
erinevad tehnikad ja töövahendid ning need aitavad väga palju
kaasa, nii et saab hakkama ka
siis, kui ei ole ülitugev.
Kas armastasid juba lapsena puude otsas turnida? Mu
klassijuhataja on kirjeldanud
mulle hiljem situatsiooni, mida
ma ise ei mäleta. Ma olevat pärast 1. klassi aktust Orissaare
bussijaamas kaaslasi pärna otsast hõiganud.
Milline on parim ronimispuu? Tamm on üle kõige, aga ka
saared ja pärnad on OK. Sellepärast me siin Sakus olemegi,
et siin on nii head puud. Remmelgad ja paplid mulle ei meeldi.
Kui inimese arsti juurde on
järjekorrad nädalaid ja kuid,
siis kui kiiresti pääseb puukirurgi vastuvõtule? Meie amet
on järjest rohkem nõutud ja
kaks-kolm nädalat peab praegu
ikka ootama. Meil ei ole ka hooaega, töö käib aasta ringi.

Triatlon
kõigile!
Emotsionaalseid
hetki võistluselt.
Fotod: Kristiina Rosin

27. juulil peeti Valdeku karjääri
ümbruses teist korda Saku triatloni, kus osales kokku ligi 500
spordisõpra – pea poole rohkem
kui mullu. Ka Saku valla esindajaid jagus kõigile distantsidele.
Triatloni sünnilugu on tugevalt seotud just sõjaväelise algatusega ja seekordne võistlus oli
ühtlasi nii Eesti Triatloni Liidu
karikasarja V etapp (sprindidistants) kui ka kaitseväe meistrivõistlus. Kaitseväe meistrivõistluste distantsi võitis Risto Randma ja naistest oli parim Aili
Sempelson. Parim teatevõistkond kaitseväe meistrivõistluse
arvestuses oli Kirde KRK ÕTP.
Saku triatloni Eesti Karikavõistluste põhidistantsil toimus
taaskord tuttav duell kahe kange, Markko Etverki ja Harri
Soku, vahel, ent seekord oli pa-

rem Harri ajaga 1:00:03´1.
Naiste võit läks kindlalt Kaidi
Kiviojale ajaga 1:07:35´7. Neljanda naisena lõpetas 21CC
Triatloniklubi Saku treener Karmen Reinpõld. Rahva- ja noortedistantsil võidutsesid noored.
Parim noormees ja ka distantsi
üldvõitja Henry Räppo ja neidude parim Eleri Etverk.
Palava triatloni laupäeva lõpetas kõige nooremate võistlus,
kus olid kiireimad Kaarel Trepp
ja Marie-Elisabeth Martinson.
Vaata tulemusi: http://www.
21cc.ee/saku-tulemused/
Tänavune suvi on triatloni
harrastamiseks lausa ideaalne
ning selle spordiala populaarsus
kasvab. Ka Saku vallas on huvi
selle ala vastu suur. 2011 alustas
Sakus treeninguid 21CC Triatloniklubi treeningrupp, mis tänaseks on kasvanud nii suureks, et
sügisest on plaan moodustada ka
lisagruppe. Treeningule on oodatud kõik huvilised, nii algajad
kui ka edasijõudnud, eelnev ujumisoskus ei ole vajalik. Saku
treeningute kohta leiab infot
klubi http://www.21cc.ee/sakutreeningud/. JANE OIDEKIVI
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Hekkide hooldus
Enamik hekke on kas okaspuudest või põõsastest ning
jäävad oma kohale aastateks, muutudes ajaga nii
kõrgemaks kui laiemaks. Seetõttu on oluline istutada
ta õigesse kohta, et teda oleks hiljem mugav hooldada
ning et ta ei häiriks naabreid ega möödujaid.
See sirelihekk on läinud juba
üle igasuguse piiri, takistades
talvel lumelükkamist ja
kriipides autokülgi. Ka vabakujulisena peetavat hekki
tuleb kärpida, kui selle oksad
ulatuvad sõiduteele või kui
see asub teede ristmikul ja
piirab vaatevälja.

Teepeenra
piir

Vana
hekk

Lõika
ära

2/3

aastakasvust

Ilusa tiheda kuuseheki saamiseks on soovitav hakata
seda külgedelt pügama enne, kui see planeeritud kõrguse
kätte on saanud. Selle heki puhul on viimane aeg seda
tegema hakata. Korraga võiks ära lõigata kaks kolmandikku
aastakasvust.
Kui vana hekk on juba tõepoolest oma aja ära elanud,
tuleks see asendada uuega. Uue heki võib kasvama panna
ka enne vana mahavõtmist, kuid noortel taimedel võib
tekkida vana varjus kasvades nii toitaine kui valgusepuudus
ning taimed jäävad kiratsema.
Tasub teada, et hekki tohib istutada vaid oma kinnistule.
Krundist väljapool olev hekk võib segada tee hooldust,
kaablite paigaldust jne ning vajadusel tuleb hekk eemaldada.

Uus hekk
Heki ja aia vahele tuleb jätta
piisav vahemaa, et mahuks hekki
hooldama. Kui soovitakse kasvatada nii kõrge ja lai hekk, mida ei
ulatu maast pügama, tuleb see istutada aiast nii kaugele, et heki ja
aia vahele mahuks kas treppredel,
tellingud või tõstuk, millelt tulevikus hekki pügama hakatakse.

Heki
hooldamiseks
jäetud maa-ala
Kinnistu piirile liiga lähedale istutatud
hekk kasvab aastatega naabri hoovi ja
võib tekitada komplitseeritud olukordi.
Et hekk nägus välja näeks, tuleb heki
omanikul käia seda naabri krundil
pügamas.
Heki istutamiseks kinnistu piirile tuleb see kooskõlastada naabriga ja leppida kokku, kuidas hekki hooldama
hakatakse.
Koostanud VICTORIA PARMAS ja
vallaaednik TIINA KUBBI. Fotod

Naabri
aeda
kasvanud
hekk

Enne
Selle elupuuheki „parim enne“ on mööda saanud. Kuigi
hekki on järjepidevalt korralikult pügatud, on see 40 aastaga kasvanud nii laiaks, et riivab sõidutee äärt, vajudes talvel
lumekoorma all hoopiski teele ja segades autode liikumist.
Samuti pole ruumi, kuhu lükata talvel lumi.
Kuna omanik
ei olnud nõus
Pärast
hekist loobuma, lõigati üle
krundi piiri
kasvav heki
osa mootorsaega ära.
Rohkem kui
meetri jagu
seest tühi olev
vana okaspuuhekk ei taastu
aga kunagi.
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MIS
JUHTUS

Tervisepäev
Oxforellis
Harjumaa puuetega inimeste suvine tervisepäev toimub 17. augustil Kose-Uuemõisas Oxforelli puhkekeskuses. Päev on sisustatud mitmesuguste sportlike tegvustega, isetegevuslaste
etteastete ning populaarse kalapüügivõistlusega. Tegevused
toimuvad kella 11-15 vahel ja
lõpevad ühise lõunasöögiga.
Osalustasu on 2 eurot, lapsed tasuta. Registreerimine Saku päevakeskuses. Väljasõit kell 9
päevakeskuse juurest, vajadusel
Kiisa kaudu. Ootame kõiki huvilisi. Saku valla diabeetikute
seltsingu osalemist maakondlikul tervisepäeval finantseerivad
Saku vallavalitsus ja Harjumaa
puuetega inimeste nõukoda.
AINO KIIVER

Tööpakkumised
Hotell Salzburg (Pärnu mnt 555)
pakub tööd hommikulaua
kokale (tööaeg E-R 6:00-15:00).
Täpsem info tel 650 3965 või epost piano@salzburg.ee
Pakume tööd traktoristile ja
kopp-laadurijuhile talihooajaks.
Vajalik eelnev töökogemus ja
tehniline taip. Info 506 7491

Saku
Huvikeskus
otsib oma meeskonda
kunstiringide
juhendajat,
robootikaringi
abiõpetajat,
laste tantsuringi
juhendajat,
5-6a eelkooli
õpetajat,
beebikooli
juhendajat.
Pakume ajutist tööd
EHITUS-VIIMISTLUSTÖÖTAJALE!
Rohkem infot
www.sakuvald.ee/huvikeskus
Tel 506 9551

Põhja prefektuur

Pilt kaadri tagant: juulis muutus Saku mõis üheks ööpäevaks toimekaks moestuudioks – mõisas filmiti Inglismaal tegutseva noore Eesti
disaineri Kadri Klampe uut kollektsiooni Yufash tutvustavat filmi.
Foto: Indrek Arula

Saku mõis kehastus
moestuudioks
VICTORIA PARMAS

S

umedal suveööl veeres Saku mõisa ette luksuslik
uunikum-kabriolett, millest astus välja müstiline naine
ja sisenes häärberisse, kus käis
vilgas kleitide õmblemine. Selle
elegantse ja glamuurse naise
soov oli leida kaunite kehakatete seast endale meelepärased.
Nii algab Saku mõisas filmitud
moefilm „My Mind“ („Minu
meeled“) Saku stseen.
Juulikuus muutus Saku mõis
üheks päevaks ja ööks toimekaks moestuudioks - mõisas filmiti Inglismaal tegutseva noore
Eesti disaineri Kadri Klampe
uut kollektsiooni Yufash tutvustavat filmi.Film on vaid viis minutit pikk, kuid selle tarvis tuli
meeskonnal filmida kolm päeva, millest üks oli Sakus.
Filmi produtsendi Kaspar
Ainelo sõnul vastas Saku mõis
täpselt nende ettekujutusele tegevuspaigast. „Otsisime häärberit, mis oleks elegantne ja
maitsekas, kuid mitte liialt ajastukeskne ning millel oleks ilus
saal, kus oleks võimalik loominguliselt tegutseda,“ kirjeldas ta
filmitegijate nägemust. Filmi
tegevus ei ole paigutatud otseselt mingisse kindlasse ajastusse, vaid on eri ajastute segu,
kuid produtsendi sõnul läbib seda 70. aastate tunnetus.
Kuna Kadri Klampe on pühendunud just nimelt elegant-

sete tellimuskleitide õmblemisele, siis oligi mõis sisustatud
filmivõtete ajaks kleitide ja mitmesuguse rõivatootmistööstuses kasutatava atribuutikaga.
Samas oli ka palju raamatuid ja
keemialabori aksessuaare.
„Tahtsime luua targa ja tegusa
riidetootmistöökoja imagot,“
põhjendas Ainelo. „Oleme väga
tänulikud mõisarahvale, kes olid
väga paindlikud ja lubasid meil
filmida nii, nagu meil vaja oli.“
Kuigi enamik Sakus aset leidnud võtetest olid siseruumides,
siis kaadrisse pidi jääma ka mõisaesine, mis oli aga võtete ajal
parajasti teetööde tõttu täiesti
üles kaevatud.
„Pidime ehitustööde tõttu
tõesti oma plaane muutma ning
viima tegevuse teisele poole
hoonet, kuid lõppkokkuvõttes
tundus, et see lahendus oligi
ilusam,“ nentis produtsent ja lubas, et paari nädala pärast, kui
film valmis saab, võib Saku
mõis seda ka näiteks enda kodulehel kasutada.
Filmi režissöör on hispaanlane
Borja Mucientes ja operaator
Mart Ratassepp. Tootjafirmad
on Cuba Films ja Kinosaurus
Film koostöös Estonian Castinguga. Moefilmid on omaette filmikategooria ning nende jaoks
on lausa eraldi festivali programmid, kus nad omavahel võistlevad. Tuntud moeloojad teevad
igal aastal oma uue kollektsiooni tutvustamiseks uue filmi.

30.07 teatati politseile, et Üksnurme küla talu abihoonest on
varastatud kaableid ja muid metallesemeid.
5.08 kella 22.40 ajal teatati politseile, et Sakus Tallinna maantee korteris tungiti kallale 25aastasele naisele.
Ööl vastu 7.08 varastati Männiku teel asuvast ettevõttest 4-5
elektrimootorit. Kahju on kokku 3050 eurot.

Põhja päästekeskus
17.07 kell 16.30 põles ligikaudu
20 m2 metsaalust turbapinnast
Roobuka külas. Päästjad kustutasid põlengu kella 17.38-ks.
29.07 kell 10.11 teatati Häirekeskusele õnnetusest Tammemäe külas, kus läks Tammemäe
järve ujuma ja jäi kadunuks 63aastane mees. Kella 15.06 ajal
tõid tuukrid uppunu kaldale.
30.07 tehti kahjutuks Männiku
lasketiiru juurest kaevetöödel leitud 6 erineva suurusega mürsku.

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
10.08 17.30-21.00 Väliharjutus
11.08 17.30-21.00 Väliharjutus
12.08 17.30-21.00 Väliharjutus
13.08 09.00-15.00 Laskeharjutus
17.30-21.00 Väliharjutus
14.08 09.00-22.00 Väliharjutus
15.08 09.00-22.00 Väliharjutus
16.08 09.00-22.00 Väliharjutus
17.08 09.00-22.00 Väliharjutus
18.08 08.00-23.59 Väliharjutus
19.08 00.01-23.59 Väliharjutus
20.08 00.01-23.59 Väliharjutus
21.08 00.01-23.59 Väliharjutus
22.08 00.01-23.59 Väliharjutus
23.08 00.01-15.00 Väliharjutus
24.08 08.00-23.59 Väliharjutus
25.08 00.01-18.00 Väliharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada
transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Harjutused toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra
eeskirjaga. Lisainfo: 503 4102,
manniku@mil.ee, internetis
http://harjutusvali.mil.ee
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Kuulutused

Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on nüüdisaegne laia sortimendiga tootmisüksus, mis on orienteeritud
suurköökide varustamisele töömahukate valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda Fazer Grupi ettevõtetele
ning valitud välisklientidele kvaliteetseid väikeseeriatooteid,
suurepärast tarnekindlust ja paindlikku klienditeenindust.

PAKUTAV AMETIKOHT:
KOKAABI (KÜLM KÖÖK)
Tööülesanded:
• Võileibade ja lihtsamate toitude valmistamine etteantud
retsepti järgi
• Vormiroogade, quichide jne. kokkupanek
• Toodete sügavkülmutamine
• Köögiviljade puhastamine ja käsitsi lõikamine
• Ettevalmistus ja abitööde tegemine
• Töökoha puhtana ja korras hoidmine
• Valmistoodangu pakendamine ja etikettimine
Nõuded uuele töötajale:
• Koka eriharidus või varasem kokaabi/koka töökogemus
vähemalt 2 aastat
• Eesti keele oskus heal tasemel
• Kiirus, energilisus, töökus
Ettevõte pakub:
• Toitlustamine kohapeal (hommiku- ja lõunasöök)
• Peale katseaega palgatõus ning lisandub kvaliteeditasu
• Tööriided ettevõtte poolt
• Sporditoetus
Lisainfo:
• Töö toimub graafiku alusel, pikk ja lühike nädal. E-R algab
tööpäev kell 7 ja L, P kell 8. Tööpäeva pikkus on 12h.
• Külma köögi töö toimub temperatuuril +12°C.
Töökoht asub Tänassilma tehnopargis Saku vallas.
Tööle asumise aeg kokkuleppel.
Kandideerimiseks palun saada oma CV hiljemalt 21. augustiks
e-posti aadressil eirene.sau@fazer.com.
Lisainfo Eirene Sau 5918 2011

Avaldame südamlikku
kaastunnet Ringale, Aimele,
Ailele ja teistele lähedastele

AARE KUUSALU
13.11.1955-24.07.2013

lahkumise puhul.
Naabrid Vetkalt
Oli kord, nii algab muinasjutt.
Oli kord, nii algavad
mälestused.

VIRVE MARLAND
Sind leinab koduaed ja tuba,
on leinas sõbrad, tuttavad
Perekond Teppan,
Virve Soom

VIRVE MARLAND

MTÜ Kurtna Külaselts

Elas, võitles, otsis, lõi teades
osake tulest, mis põles ta
südames
jääb alatiseks mälestuseks
Harju AMS Kiisa osakond

Mälestame head naabrit

Südamlik kaastunne armsale
Marikale kalli abikaasa

Mälestame kauaaegset
külaelanikku

VIRVE MARLANDIT

VIRVE MARLANDIT
Kurtna tee 46 elanikud

Mälestame endist töötajat

VIRVE MARLANDIT
Kurtna Kool

MEIGO METSVAHI
kaotuse puhul.
Saku Gümnaasiumi 13. lend
koos klassijuhatajaga
Avaldame sügavat
kaastunnet külavanem
Arvo Pärnistele
perekonnaga kalli

VÄIMEHE
ootamatu kaotuse puhul.
MTÜ Kurtna Külaselts

Otsime oma töökasse
kollektiivi uusi:
ELEMENTMAJADE
EHITAJAID
/KOOSTAJAID
Asume: Saku vallas Tõdva külas
Lisainfo tel 50 31 596, 6737 700
CV palume saata:
angelika@timbeco.ee
www.timbeco.ee

Südamlik kaastunne
Johannesele kalli venna

HEINO MÜÜRI
kaotuse puhul.
Kaastöötajad ETKI Saku
taimekaitse osakonnast
Südamlik kaastunne
Johannesele kalli venna

Lõikan hekki ja võsa, trimmerdan, saetööd, kultuurihooldus. Tel 5554 7291
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@
vahergrupp.ee; www.raietööd.ee
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja võrgus, klotsid 40L
võrgus, tulehakatus, saepuru
kotis, vedu tasuta, al 1,8 €
võrk. Tel 501 8594
Liiv, ehitusliiv, täiteliiv,
killustik, freesasfalt, kompost
kohaleveoga. Tel 507 9362
Mulla, liiva, killustiku (erinevad fraktsioonid), täitepinnase
müük kohaletoomisega. Pakume ka kopp-laaduri teenust.
OÜ Kalsep www.kalsep.ee. Tel
5346 0382
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ. Tel 5624 1509, Andres
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155
Hooldusvabad rauapuhastusseadmed! Müük ja paigaldus!
Lisainfo eestivesi.ee. Tel 565
8286

Mälestame

HELJU SOOD
Avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele
peredega.
Endised töökaaslased
Kurtna päevilt

HEINO MÜÜRI

Kallis Enno!
Meie kaastunne Sulle
armsa

kaotuse puhul.
Endised kaastöötajad
EMVI taimekaitsest

surma puhul.
Pangviina

Saku Päevakeskus mälestab

VAIKE
NOORTAMME
ja avaldab kaastunnet
lahkunu lähedastele.

Mälestame head kaaslast

VAIKE
NOORTAMME.
Päevakeskuse
näputööring

EMA
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Võtame tööle

keevitajaid-lukkseppi-koostajaid.
Saku Tehno Metall OÜ,
Üksnurme tee 8, Saku 75501.

Tel 52 27 485, 555 15 368

OÜ RIAB Transport pakub
koheselt tööd KOGEMUSTEGA
autoremondilukksepale!

Liuguksed, kapid
ja garderoobid tootmine, müük,
paigaldus,
konsultatsioonid
GSM 524 5782
E-mail
fennest@fennest.ee

KIIRE! Kontakt: 53 448 851

www.fennest.ee

VEE- JA KANALISATSIOONITRASSIDE EHITUS

Müüa lõhutud
küttepuud (lepp, kask)

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

GSM 5850 4300
PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
plekksepatööd.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

kohaletoomisega.

Väikekalluri veoteenus
(mullavedu, killustikuvedu).

5458 4500

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

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
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SAKU PRUULIKODA
otsib oma meeskonda

osalise tööajaga
Lõunasöögid,
catering ja peolauad,
sünnipäevad,
pulmad,
firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse

ABIKOKKA.
Lisainfo tööpäeviti kella 7.00-15.30
telefonil 51 36 748 või 6508 339

III korrusel avatud
Mesimummi Mängumaa

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

KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS
* juubelid * pulmad * firmapeod * seminarid
Üritustele: korraldus, peolauad, majutus, saunad,
vesirattad, õhtujuhid, bändid
Lisainfo: www.kurtna.eu, kurtna@firmapeod.ee

5333 4401

KURTNA RATSASPORDIKOOL
* ratsutamine * ratsalaagrid * laste sünnipäevad
Algajatele, edasijõudnutele, lastele, täiskasvanutele
Lisainfo Kregleni Tallist www.kregleni.ee,
ratsu@kregleni.ee

5333 4400

Kutsi Mutsi riidepoes
hinnasula!!!
Suvekaubad -20%!
AUGUSTIS OLEME AVATUD
T-R 10-18, L 10-15
Asume Saku Konsumi II korrusel

Arborest OÜ on pikaajalise kogemusega puuhoolduse ja
kõrghaljastusega tegelev ettevõte. Oleme sooritanud Sakus
mitmeid puuhooldustöid, nagu näiteks Saku Mõisapargi ja
Saku Vallavalitsuse kõrval oleva väljaku puude hooldus ja
teisi suuremaid ning väiksemaid töid.

SAAME TEILE ABIKS OLLA JÄRGNEVATE TEENUSTEGA:
 Hekitööd
 Ohtlike puude raie
 Puualane nõustamine
 Kõrgtööd
 Kändude freesimine  Puude
 Avantlaaduri tööd  Resistograafuuringud hoolduslõikused
Võta julgesti ühendust tel 517 6969, e-post info@arborest.ee

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006
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Silmaringi laiendamas
ja elamusi saamas
LY MADISSOON
Juulikuus käisid Saku pensionäride ühenduse Elukaar liikmed ja
nende sõbrad reisil marsruudil
Rapla - Türi - Paide - Põltsamaa.
Möödasõidul tutvustas laialdaste
teadmistega giid Maimu Hirvoja
ka Tohisoo mõisat, kus ajutiselt
elas maadeuurija Krusenstern, ja
Lohu mõisat, mis oli kuulus oma
rikkaliku maalikogu poolest.
Esimene peatus oli Rapla kiriku juures, kus uudistasime omapäraseid rõngasriste, mida mujal Eestis väga vähe leidub. Külastasime ka kahe torniga Maarja-Magdaleena uus-romaani
stiilis ehitatud kirikut, mis valmis 1901. aastal.
Järgmine peatus oli Eesti Kevadpealinna tiitlit kandval Türil
ringhäälingumuuseumis. Sealne
giid oli suurepärane, aeg lausa
lendas selles infotulvas. Meie
hulgas oli mitmeid eakaid, kes
oma lapsepõlvest mäletasid raadio-onu Felix Moori häält ja
telemehe Valdo Pandi megasaadet „25 aastat tagasi”. Nägime
tollaseid suuri kaste meenutavaid raadiovastuvõtjaid, mida

Eesti Vabariigi ajal juba kohapeal ehitati. Väga loomutruud
raadio- ja telemeeste vahakujud
on sündinud nende omaste mälestuste ja tolleaegsete fotode
põhjal. Uudistamist oli palju, huvitav oli ka kuulda „segajat“,
millega nõukogude ajal püüti takistada välisjaamade kuulamist.
Türilt sõitsime edasi Paidesse
ja külastasime sealset kindlust,
mille renoveerimisel on tehtud
ära tohutu töö. Kosmost imetleva kirjaniku Wellsi romaanist
„Ajamasin“ inspiratsiooni saanud entusiastid on rajanud Paide
vallitorni ajakeskuse Wittenstein. Torni üheksa korrust viivad meid läbi ajaloo, alates 1.
korrusel asuvast muinasajast kuni 9. korrusel asuva väljapanekuni „Euroopa aeg...“, kus tähtsal kohal oli Paides sündinud
Arvo Pärdi portree ja tema sümfoonia „Perpetuum mobile“, mida saab ka kohapeal kuulata.
Teistel korrustel olid temaatilised heli- ja valgusefektidega
varustatud väljapanekud viikingite ajast, ordu ajast, kuningate
ja tsaaride ajast, esimesest iseseisvusajast, millele järgnesid

Imelise elamuse osaliseks sai Saku reisiseltskond Põltsamaa roosiaias, kus kasvamas tuhatkond erinevat roosi. Foto: Jüri Soome

okupatsioonide ja iseseisvuse
taastamise ajad. Paide koolilastel on küll haruldaselt huvitav selles majas läbi viidud ajalootunnis olla.
Teel Põltsamaale kuulsime
oma giidilt sealkandis tegutsenud kuulsatest inimestest nagu
kroonikakirjutaja Kelcist ja
pastor Hupelist, kes juba 18.
sajandil andis välja eesti keele
grammatika ja sõnaraamatu.
Reisi puändiks kujunes Põltsamaa roosiaia külastamine.
Huvitav oli kuulda, et selles aias
on tuhatkond eri roosi, alates kibuvitstest, pargi-, roni- ja pinna-

katteroosidest kuni tõeliste aretatud imedeni. Roosid olid paigutatud pikkadele peenardele,
kus igas oli ainult üht tooni õisi
– heledad, roosad, punased, kirjud. Sellises õite- ja lõhnakülluses oli raske muule mõelda kui
aretajate tohutule tööle, mis selle ilu on loonud. Meie seltskond
leidis, et sellise imelise elamuse
pärast tasus reis ette võtta. Linnas möödusime ka jõekäärus
asuvast Roosisaarest, mis täielikult oma nime vääris. Põgusa
pilgu heitsime ka lossiõuele ja
muuseumile ning oligi aeg koju
pöörduda. Ilus päev oli!

Mänguväljaku kolimise talgud
24.-25. augustil toimub Kiisal
traditsiooniline kogupere üritus „Perelt perele“, mis on sel
aastal veidi teistsugune. Lisaks töötubadele ja taaskasutuskeskusele toimuvad seekord ka mänguväljaku kolimise talgud.
MTÜ Kodukoht Kiisa eestvedamisel rajati 2006.-2008. a
KOP-i (Kohaliku Omaalgatuse
Programm) rahastamise toel
Kiisa kaupluse kõrvale platsile
laste mänguväljak. Aga nüüd on
tõsiasi see, et miski pole igavene
ja aeg on kolida mänguväljak
rahvamaja krundile, et tagada
tehnika juurdepääs vabaaja platsile – Kiisa piirkonna vabaajakeskuse projekt on valmis ja
kohe-kohe kuulutatakse välja
riigihange. Hei sõbrad ja meie
tegevuse toetajad! Ootame
kõiki abikäsi 24. ja 25. augustil,
et panna alus kaua oodatud kau-

nikesele. Lõpuks ometi paistab
„läbi võsa“ päike Kiisa peale!
Kella 10-15 on oodatud ka
kõik heategijad ja huvilised, kelle pere majapidamises on asju,
mida ise enam ei vaja, aga mis
on korralikud ja kuluvad marjaks kellegi teise perele. Tuua

võib riideid, tekstiili, majapidamistarbeid, nõusid, raamatuid
jms, mida ise enam ei vajata.
Selle tegevusega annate asjadele teise võimaluse taaskasutuse.
Meie põhimõte on „annan, mis
üle, ja võtan, mis vaja“. Kõik on
tasuta. Vastu võtame ka kohale

toodud mööblit. Taaskasutuskeskus on pärast 25. augustit
avatud veel terve nädala tööpäevadel kella 11-17 ja laupäeval 11-16.
„Perelt perele“ ürituse päevakava on järgmine: „kaltsukas“
on saalis, töötuba on tegelastetoas, heakorratalgud on laste
mänguväljakul (talgulistel palume kaasa võtta töövahendid trellid, labidad, saed, rehad
jms). Ürituse lõpetab ühine talgusupp oma maitsvas headuses.
Abilised on oodatud kahel päeval, nii laupäeval kui pühapäeval. Kuidas kellelgi võimalik
on, sest rajame ju oma lastele
peaaegu uue mänguväljaku, mis
on turvalisem, ja lapsed ei pea
jagama mänguväljakut enam
„taaraturistidega“.
OOTAME KÕIKI!
Kiisa Rahvamaja kollektiiv
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses juulis 2013
registreeritud Saku laste sünnid
Mait Krusell
Mariel Pajo
Ertti Tähe
Mattis Vainumäe
Karoliisa Rifk
Villem Meresmaa
Stenver Ormus
Uku Marten Leemet
Laura-Adeele Tähe
Kariin Koik
Annabel Osols
Hans Hendrik Orav

Saku Vallavalitsuses juulis 2013
registreeritud Saku elanike surmad
Helju Soo
Virve Marland
Viivi Vooremäe
Vaike Noortamm

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501
Harjumaa
Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(väljaande
indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

Juubelitammede tee uus nägu

Pool Juubelitammede teed Sakus on valmis – uus sile asfalt maas ning
parkimiskohad ja ülekäigurajad valgete juttidega tähistatud.

