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Lk 9

Talgud muutsid valla ilmet

Jälgimäel Murimäe ja Karjavärava
ristmikul undasid terve päeva saed ja
trimmerid. Kui suured võtsid maha võsa, siis 16
väikest talgulist olid usinad okste äraviijad. / lk 8-9

AEDNIK ANNAB NÕU:
Millal ja kuidas
lõigata põõsaid
/ lk 12-13
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110
HÄDAABI
112
Saku valla 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
24. mail 2013

Saku poisid tegid
riigikogulastele tuule alla

Saku gümnaasiumi neljaliikmeline
võistkond seljatas mälumänguturniiril
„Kas tunned maad...“ Riigikogu liikmete
meeskonna 24:17.
23. aprillil toimus Riigikogus lahtiste
uste päeva raames Eesti Mälumänguliidu
juhatuse liikmete Indrek Salise ja Aare
Olanderi koostatud küsimustega mälumäng, kuhu oli kutsutud osalema nelja
gümnaasiumi (Tallinna Inglise Kolledž,
Tallinna Reaalkool, Saku Gümnaasium ja
Viimsi kool) neljast õpilasest koosnevad
võistkonnad ja Riigikogu liikmete meeskond. Võistlust juhtis Riigikogu aseesimees Jüri Ratas. Parlamentääride võistkonda kuulusid Remo Holsmer, JukuKalle Raid, Tarmo Tamm ja Rainer Vakra.
Saku tarkade meeskonnas võistlesid abituriendid Marthi Lepik, Oliver Kuldmäe,
Norman Madis ja Rain Alev (11. klass).
Võitmatud (vasakult) Norman Madis, Oliver Kuldmäe, Marthi
Lepik ja Rain Alev Riigikogus. Foto: Avo Seidelberg
KERSTI VISSOV, geograafiaõpetaja
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Maikuu – teetöödekuu
Maikuud võib nimetada ka teetöödekuuks - soojad ilmad on lubanud alustada
teede taastamist, kohendamist ja puhastamist.
Saku aleviku tänavatel on alates 2011. aasta märtsikuust käinud ulatuslikud
tööd, mis on seotud ÜVK ehk ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projektiga.
Tööde läbiviimiseks jagati Saku alevik kolmeks hankepiirkonnaks, kus tegid
töid AS Skanska EMV (kolmas ja esimene piirkond) ning AS Nordecon (teine
piirkond).
Peale ebameeldivuste - kõikjal sõitvad suured masinad, sagedased liikluse ümberkorraldused, müra, tolm, vibratsioon - tõi
trasside ehitus endaga kaasa aga ka lootuse, et varem aukliku
asfalt- või mustkattega teed-tänavad saavad ÜVK ehituse käigus
uue sileda katte ning seni veel kruuskattega tänavad tolmuva-baks.
Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahastatav vee- ja kanalisatsiooniprojekt uusi korralikke teid kaasa ei too, sest ehitajal ei ole
kohustust torutööde lõppedes tänavaid kogu ulatuses taastada:
Euroopa Liidu abi on eraldatud keskkonnaseisundi parandamiseks. See tähendab, et lõhutud kate uuendatakse ja tee taastatakse
vaid kaevetöödest haaratud tee osal, kuhu paigaldati torustik.
Samas näitasid läbiviidud kaevamistööd, et enamikul Saku tänavatest puudub koormust taluv tee alus, teed on ehitatud otse
mullale, millest tulenevalt oli majanduslikult mõistlik kaevata torutööde käigus välja ka tänavate ja teede all olev muld kogu tee
laiuses ning ehitada ühekorraga teedele korralik kaasaja liikluskoormusele vastav tee alus ja taastada kate. Saku vald ongi seda teed
läinud: samaaegselt torutöödega rekonstrueeritakse ka kõik töödest
hõlmatud tänavad täies mahus. Seda tehakse aga valla oma raha
eest: teede ehituse lisamahtu rahastatakse 100% valla eelarvest.
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Fookuses on

teed

II piirkond
Teine piirkond oli esimene, kus trassi- ja teetööd lõppesid. Nordecon andis sügisel vallale üle 18 tänavat kogupikkusega 5080 m.
Rekonstrueeritud tänavatest oli 14 tänavat asfaltkattega kogupikkusega 4481 m ja 4 tänavat (Pärna, Kalda, Metsa ja Mooni) freesasfaldi purust kattega pikkusega 599 m. Vihmaste ilmade tõttu jäi
Pärna ja Kalda tänava pindamine 2013. aastasse ja need tööd teeb
ära Skanska. Loetletud tänavate rekonstrueerimist rahastati täiendavalt valla eelarvest 210 000 euroga.

III piirkond
Kolmas piirkond, kus trasse ehitas ja teid taastas Skanska, oli palju töömahukam kui teine piirkond. Kolmandas piirkonnas kuulus
taastamisele täies mahus 50 tänavat kogupikkusega u 15 800
meetrit. Loetletud tänavatest on 7 tänavat asfaltkattega (kokku
2450 m); immutatud katte saab 15 tänavat (kokku 8376 m); 7 tänavat saab freesasfaldi purust katte (kokku 2023 m) ja 21 tänavat
kruusakatte (2952 m).
Tulenevalt aleviku jaotustänavate (Laane, Kalda, Jõe, Tamme
tee, Ülase tänava lõik, Pärna tänav) kasvanud liikluskoormusest,
asendasime senise kruusakatte 2,5 kordse pindamisega.
Tööde suur maht ja heitlik ilmastik ei võimaldanud 2012. aasta
sügisel kõiki teid taastada ning immutatud katete ehitus koos haljastuse taastamisega nihkus tänavusse aastasse. Kolmandas piirkonnas rahastati teede ja tänavate rekonstrueerimist valla eelarvest u 613 000 euroga.
Kahe piirkonna (II ja III piirkond) teede taastamist rahastas
vald eelmisel aastal kokku 823 000 euroga. Selle raha eest taastati
vee- ja kanalisatsiooni-trasside ehituse käigus mitte abikõlbulikuks osutunud teid ja tänavaid ning nende osi.

I piirkond
Esimeses piirkonnas sõltus teede ja tänavate taastuse algus sel kevadel asfaldi
tootmise algusest asfalditehastes. Asfalditehased alustavad tööd siis, kui ööpäevane keskmine temperatuur on 5 kraadi. 

Saku aleviku ÜVK torustike ehitushanke piirkonnad: I Keskuse, II Kannikese, III Põhja-Saku

Kas tead, et
Kiisal peeti
konnatalguid?
Peale inimeste on
kevadel teedega hädas
ka konnad ja teised
kahepaiksed, kes peavad
aprilli lõpus massiliselt
teid ületama, riskides
sealjuures oma eluga.
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Tänaseks päevaks tööd käivad ja juba sel nädalal saavad uue katte Pargi tänav (alates Tallinna mnt-st kuni
Juubelitammede tee 6-ni), Teaduse tänava lõigud ning Tiigi tänava paneelmajade vahe.
Teistel tänavatel tööde algus veel viibib, sest kevadise teede lagunemise tõttu ei ole töövõtjal võimalik
karjäärist tee-ehituseks vajalikku materjali kätte saada. Ilusate ilmade jätkudes on ilmselt järgmisel nädalal võimalik teiste tänavate taastamisega alustada ja esimeste hulgas on Sarapuu-Kingu tänava piirkond.
Kindlasti toob teede ja tänavate taastamine endaga kaasa ebamugavusi, on see siis harjumuspärase
teekonna muutus, sagedased liikluskorralduse muudatused, liikluspiirangud, müra, tolm ja vibratsioon.
Lohutuseks on aga see, et selle aasta tööde mahud on väikesed ja suve teiseks
pooleks peakstööd tehtudi saama.
Ka I piirkonnas on teede taastamispõhimõtted samad mis teistes piirkonda- Seoses ÜVK
des - teede muldkehad ehitatakse välja täies mahus kõigil kaevetöödega hõi- trassiehitusega
vatud tänavatel ning teekatted taastatakse vastavalt olnule (asfalt-, immutatud, kaasneva teede
freespurust või kruusakate).

Kevad lõhkus teid

taastamisega saab
lõpuks korraliku
kivikatte ühe valla
vaatamisväärsuse
Saku mõisa ümbrus
ja sinna viiv tee

Selliseid ulatuslikke külmakerkeid ja neist tingitud teede lagunemist nagu
tänavu, ei ole nähtud aastaid. Külmakerked lõhkusid kõige rohkem järgmisi
vallateid: Sprindi, Metsavahi, Nõela, Kurtna-Kohila ja Soo teed. Ka riigiteed
ei jäänud neist puutumata, enim kannatasid Kasemetsa, Kanama ja SakuRahula riigimaanteed. Kui mujal hakkavad külmakerked juba järgi andma, siis
Nõela teel on veel protsess pooleli.
Vastavalt tee muldkeha sulamisele pressib läbi sulanud teekattekihi pinnale muldkehas surve all olev
vesi ja pori, moodustades teele veelompe ja vähendades tee kandevõimet. Nagu näitavad riigimaanteede
katselõikudelt saadud andmed, külmus tee sellel aastal läbi 1,9 meetri sügavuselt ja eelmise nädala alguseks oli sellest sulanud alles u 70 cm. See tähendab, et me sõidame teatud teedel veel veepadja peal.
Ulatuslikud külmakerked olid põhjustatud peamiselt kahest asjaolust: vihmasest sügisest ja tee ehitusest. Külmakerked tekivad tee muldkeha suurest niiskusesisaldusest - muldkeha ehituseks (kui on
üldse ehitatud) kasutatud materjalide filtratsioonivõime on puudulik, mistõttu jääb vesi teekatendisse.
Mullune sügis oli keskmisest tunduvalt vihmasem ning ülalt langevale vihmaveele lisandus pinnavesi
koos alt tuleva kapillaarveega, samal ajal kui vesi teemuldest enam ei aurustunud ega filtreerunud.
Külmade saabumise hetkeks oli tee muldkeha veest küllastunud ja külmudes selle maht suurenes.
Eelpool nimetatud vallateed ongi oma olemuselt külmakerkelised, sest neil puudub nõuetekohane
vett filtreeruvast materjalist ehitatud muldkeha. Lisaks puuduvad nende ääres muldkeha veerežiimi parendavad kraavid. Need on pinnasteed, kuhu omal ajal veeti kandevõime suurendamiseks peale u 20 cm
kruusa. Kuna need teed olid hooajaliselt kasutatavad majandi siseteed või siis suvilakooperatiivide juurdepääsuteed ja koormus nendel teedel oli tänasega võrreldes väike, piisas toona sellisest konstruktsioonist täiesti.
Teede külmakerkelisuse vähendamiseks tuleks need kõik 0-st alates välja ehitada. Kuna kogu kruusateede täielik ümberehitamine on väga kallis ja aeganõudev, siis parandatakse ära kõige hullemad külmakergetest kahjustunud kohad. Tee kandvuse parandamiseks ja sõidetavuse tagamiseks veeti eelnimetatud teedele külmakerke kohtadesse looduslikku kruusa.

Teede kevadhooldus
Soojad ilmad ja tuul on teid hästi kuivatanud ning teedel, kus külmakerked on lõppenud, käivad kevadised hooldetööd. Peatselt saab kruusakattega teedele esimene greiderdamis- ehk tasandamisring peale tehtud. Ilus ilm ja parajalt niiske kate on võimaldanud ka greiderdatud pinna korralikult kinni sõita. Tähelepanuta ei ole jäänud ka meie ulatuslik kergliiklusteede võrgustik, mis pühiti aprilli lõpuks puhtaks.
TOIVO ALASOO, tehnilise infrastruktuuri spetsialist

18. aprillist kuni 30. aprillini aitasid Kiisal Keila jõe ümbruses helkurvestidega vabatahtlikud õhtuti üle
tee kokku 3644 konna, kellest 3065 olid rohukonnad, 604 kärnkonnad, ning 4 tähnikvesilikku. Eestimaa
Looduse Fondi korraldatud kampaania raames osales Kiisal 57 vabatahtlikku, tuldi lausa kogu perega.
„Konnad teelt“ talguprojekti Kiisa piirkonna juhi Triin Tekko sõnul on konnade liikumine Kiisal nii
suur, et seda võib nimetada ka massirändeks. „Ideaalne rändeilm konnale on soe niiske ja tuuletu õhtu,“
ütles Tekko, kelle sõnul venis rändeaeg tänavu pika külma kevade tõttu tavalisest pikemaks. „Siis, kui
sooja on üle 3-5 kraadi, on Kiisa konnad ajavahemikus hämardumisest kuni südaööni teel üle maantee
lääne poole jõe üleujutatud luhale, kus on neile sobiv kudemispaik. Juhendi kohaselt tuligi meil üle tee
aidata eelkõige konnad, kes olid paarikaupa üksteise seljas, sest nende suund oli kindel. Üksikud konnad
ei pruugi veel aru saada, millises suunas nad astuvad ja võivad teele tagasi sattuda. Kuna kampaania kestis nii kaua, siis saimegi juba 1000 konna teisele poole tagasi ka aidata.“
Konnade kudemispaika ja tagasi aitamiseks korraldas Eestimaa Looduse Fond viies Eestimaa paigas
konnatalgud: koolitas välja talgujuhid-liiklusreguleerijad, paigaldas konnade massirände kohtadesse
teeäärtesse helekollased võrgust konnatarad ning aitas üle tee tuhandeid konni. Mullu päästeti talgutega
10 851 kahepaikse elu. VICTORIA PARMAS

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub 16. mail
2013. a algusega kell
17 Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Saku valla koerte ja kasside
pidamise eeskiri, 2. lugemine ja
vastuvõtmine
4. Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
5. Saku valla 2013. aasta 1.
lisaeelarve, 1. lugemine
6. Riigivara tasuta
võõrandamise taotlemine
7. Saku Vallavolikogu
28.02.2013 otsuse nr 11 „Saku
Vallavalitsuse struktuuri,
teenistuskohtade koosseisu
ning teenistuja haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja
oskustele esitatavate nõuete
kinnitamine“ muutmine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 13. maist 2013
vallakantseleis ja valla veebilehel
http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud .
Informatsioon vallasekretärilt tel
671 2430.

MARIANNE RANDE
Vallavolikogu esimees

ÜVK uudised
Teede taastamise ja heakorratööde peatöövõtjaks on AS
Skanska.
19. nädalal taastatakse teekatteid Teaduse tänaval ja PõlluTiigi piirkonnas. Heakorra töid
tehakse Sarapuu tänaval, PõlluTiigi piirkonnas, Juubelitammede teel ja Murru tänaval.
20. nädalal taastatakse teekatteid Põllu-Tiigi piirkonnas.
Heakorratöid tehakse Sarapuu,
Pargi, Kingu ja Uus-Saku tänavatel, Juubelitammede ja Üksnurme teel ning Põllu-Tiigi piirkonnas.
Käivad ehitustööd Nurme
puurkaev-pumplas. Peatöövõtjaks on AS Nordecon.
Teede asfalteerimise ajal esineb ajutisi liikluspiiranguid. Vabandame ebamugavuste pärast!
MARJU MURUMETS
AS Saku Maja projektijuht
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
18. aprilli istungi päevakorras
oli 1 punkt.
Tee üleujutuse ja muldkeha
veega küllastumise tõttu suleti
Metsavahi tee kuni tee kandevõime taastumiseni.
23. aprilli istungi päevakorras oli 15 punkti.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused, 1
korraldusega määrati projekteerimistingimused ja tunnistati
kehtetuks varem väljastatud
projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine Teaduse puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks ja veereservuaari püstitamiseks Saku alevikus Juubelitammede tee 19, tootmishoone
laiendamiseks Männiku külas
Männiku tee 140b kinnistul.
Väljastati ehitusload Teaduse
puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks ja veereservuaari püstitamiseks Saku alevikus Juubelitammede tee 19; maakaabelliini
rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Ilmarise tee; tootmishoone laiendamiseks Männiku
külas Männiku tee 140b, Pihlaka
tee esimese etapi rajamiseks
aadressil Rahula küla, Pihlaka
tee; üksikelamu püstitamiseks
Saku alevikus Mooni tn 8.
Väljastati kasutusload kuurile
Üksnurme külas Haaviku kinnistul, puurkaevule Kanama külas Selma kinnistul, Luige liiklussõlme tänavavalgustuse elektrivarustusele, aadressil Saustinõmme küla, 11 Tallinna ringtee.
Roobuka külas Ristikivisauna
kinnistu detailplaneeringujärgsele uuele teele määrati nimeks
Ristikivi tee.
Koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati Roobuka külas asuva Ristikivisauna katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele ja
Saku alevikus asuva Männi tee
8 katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Avaliku ürituse korraldamise
loa Saku Huvikeskus 18.05.
2013 Saku alevikus Teaduse tn 1
hoone ümbruses ning Põik tänava ja Tallinna maantee vahelisel
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haljasalal toimuva Saku Kevadlaada 2013 läbiviimiseks (vastutab Liina Hendrikson).
Saku valla 2013. a eelarve reservfondist eraldati 12000 eurot
majanduse eelarvesse Roobuka
külas asuva kohaliku tee, Sprindi tee, avariiremondiks; 600 eurot majanduse eelarvesse Saku
alevikus asuva Vääna jõe silla
paisu puhastamiseks; 354 eurot
majanduse eelarvesse Männiku
külas asuval kohalikul teel, Trapi teel, juhtunud sõiduki kahjujuhtumi hüvitamiseks; 473 eurot majanduse eelarvesse Juuliku külas asuva tänavavalgustuse juhtimiskilbi remondiks.
Täiendati Saku Vallavalitsuse
28.11.2012 korraldust nr 1045
ja määrati Saku koolistaadioni
1/4 väljaku (ilma staadioni valgustuseta) üürihinnad.
Võimaldati erastada Kasemetsa külas Väikemetsa põik 2 ja
Väikemetsa põik 4 kinnistutega
piirnevat reformimata riigimaad.
30. aprilli istungi päevakorras
oli 14 punkti.
2 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine laohoone osa
(ladu M3) rekonstrueerimiseks
tootmishooneks Saku alevikus
Juubelitammede tee 7 kinnistul.
Väljastati ehitusload maakaabelliini rajamiseks vastavalt
projektile „Reoveepumpla
„Üksnurme” elektrivarustus,
Saku alevik” aadressil Saku alevik, Kivisalu tee 2 ja Üksnurme
tee, kahe silotorni lammutamiseks Jälgimäe külas Kuusiku
kinnistul, laohoone osa (ladu
M3) rekonstrueerimiseks tootmishooneks Saku alevikus Juubelitammede tee 7.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone I püstitamiseks
ning anti kirjalikud nõusolekud
abihoone II püstitamiseks ja
puurkaevu rajamiseks Kasemetsa külas Kiipsu kinnistul.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Tagadi külas Uus-Nigula kinnistul, Roobuka külas
Silikaadi tee 15, Saku alevikus
Heina tn 14 ja Jaaniku tn 8.
Nõustuti AS-i Ragn-Sells ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
muutmisega.
Koha-aadressid ja sihtotstarbed määrati Roobuka külas asuva Mikkori katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele ja Kurt-

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 18.04.2013. a otsusega nr 28 kehtestati Saku valla
Saku aleviku Nurme tn 3a kinnistu detailplaneering. Planeeringu

ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine sakraalehitise rajamiseks. Hoone on planeeritud olemasoleva hoone baasil. Sakraalehitise
eeldatav külastajate arv on umbes 35 inimest ning krundile on planeeritud kaheksa parklakohta. Planeering sisaldab Saku valla ning
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringute muutmise ettepanekut. Vastavalt üldplaneeringutele asub kinnistu tiheasustusalal, detailplaneeringuga muudetakse pere- ja ridaelamumaa maakasutuse juhtotstarve üldkasutatava hoone maa maakasutuse juhtotstarbeks. Planeeringuala suurus on ca 1500 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 18.04.2013. a otsusega nr 29 kehtestati Saku valla
Kiisa aleviku Männimetsa tn 3 kinnistu detailplaneering. Planeerin-

gu ülesanne on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks ning
ehitusõiguse määramine kahe üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuala
jääb osaliselt Soo oja ehituskeeluvööndisse. Planeeringuala suurus
on ca 4870 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavolikogu 18.04.2013. a otsusega nr 27 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku Teaduse tn 11 kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kaheks krundiks
jaotamine ja ehitusõiguse määramine korterelamu ja ärihoone ehitamiseks. Planeering sisaldab Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Kinnistu maakasutuse juhtotstarve kavatsetakse muuta kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maaks ning
korterelamumaaks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
6300 m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 23.04.2013. a korraldusega nr 300 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Pähklimäe tee 17 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine ning ehitusõiguse määramine abihoone ehitamiseks. Planeeringu järgi on võimalik kinnistule ehitada, lisaks olemasolevale üksikelamule, üks abihoone. Planeering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1700 m2. Vt
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 23.04.2013. a korraldusega nr 301 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Kungla tn
2a ja Kungla tn 2b kinnistutel. Planeeringu koostamise ülesanne on
kinnistute hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine
kaksikelamute ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku valla ning
üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 8000
m2. Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku valla Saku aleviku Teaduse tn 11 kinnistu detailplaneeringu
ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU toimub
30.05.2013. a kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1).
Planeeringu ülesanne on kinnistu kaheks krundiks jaotamine ja ehitusõiguse määramine korterelamu ja ärihoone ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 6300 m2. Planeeringu eskiislahendusega saate tutvuda Saku valla kodulehel http://sakuvv.kovtp.
ee/et/detailplaneeringute-avalikustamine

na külas asuva Jürmani katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele. Kasemetsa külas asuvale teele määrati nimeks UusVesiroosi tee.
Kasemetsa külas Vesiroosi
põik katastriüksuse uueks koha-

aadressiks määrati Uus-Vesiroosi tee, Vesiroosi põik 1 katastriüksuse uueks koha-aadressiks määrati Uus-Vesiroosi
tee 1.
Kiisa Rahvamaja otsustati
sulgeda töötajate kollektiivpuhkuse ajaks 01.07.28.07.2013
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7. mai istungi päevakorras oli
10 punkti.
Otsustati eraldada alaealised
lapsed vanematest, kuna laste
jätmine vanemate juurde ohustab laste tervist ja elu.
Hilja Soomrele väljastati müügipilet 12.05.12.07.2013 Saku
aleviku keskplatsil Saku Vallavalitsuse poolt määratud kohal
aiasaadustega kauplemiseks.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Anti kirjalikud nõusolekud
aiamaja ja majandushoone-kasvuhoone lammutamiseks Saku
alevikus Karikakra tn 6.
Väljastati kasutusload üksikelamule Kasemetsa külas Lille
tee 4, ridaelamu sektsioonidele
Männiku külas Tedre tee 2b,
Tedre tee 2c, Tedre tee 2d.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kasemetsa
külas Liilia tee 20 kinnistul.
Tänassilma külas asuva Verneri katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Avaliku ürituse korraldamise
load väljastati Antrotsenter OÜle 18.08.2013 Männiku külas
Tammemäe karjääris toimuva
ürituse „Mart Haruoja mälestusvõistlus triatloni täis- ja poolpikal distantsil” pika distantsi ujumise läbiviimiseks (vastutab
Urmas Paejärv), MTÜ-le Noorteklubi ESIK 19.05.2013 Saku
alevikus Teaduse tänav 1 asuvas
Saku Valla Maja II korruse saalis toimuva alternatiivse noorteürituse „ESIK“ läbiviimiseks
(vastutab Merle Liblik).
Kinnitati riigihanke „Saku Lasteaed Päikesekild rekonstrueerimine” hankekomisjoni otsused.

Kandava
õpetajad Sakus
30. aprillil külastasid Saku
valda meie sõbrad Lätist
Kandavast. Kui eelmisel
aastal tutvusid Saku haridus- ja huviasutustega
Kandava koolide direktorid, siis sel aastal tulid
uudistama õpetajad. Külalised õhkasid Kurtna kooli
ja lasteaia heade olmetingimuste üle (pildil) ning
kiitsid Saku gümnaasiumi
puhtaid ruume. Meie õpetajate palgad olevat ka
suuremad kui Lätis.
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Saku vallavolikogu 18. aprilli istungil
 Otsustati suurendada AS Saku
Maja aktsiakapitali täiendava
sissemaksega uute aktsiate väljalaskmise teel. Välja lastakse
28 500 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega kümme eurot. Sellega suureneb Saku Maja aktsiakapital 3 858 000 eurolt 4 143
000 eurole.
Saku Maja läbiviidavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks
vajaliku omafinantseeringu on
taganud Saku vald. Et omafinantseeringut saaks edaspidi kajastada teenuste hinnakomponendis, on vajalik omafinantseering Saku Majale üle anda aktsiakapitali suurendamise teel.
Saku vald on AS Saku Maja
ainuaktsionär.

 Võeti vastu lasteaia Terake arengukava aastateks 2013-2017.
 Tehti kolm detailplaneeringuid
puudutavat otsust. Vt lk 4.
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis arutati valla
teede olukorda. Majandusteenistuse juht Virko Kolks vastas
vallaelaniku kirjale, mis käsitles
Sprindi tee kehva olukorda.
Külmakergetest lagunenud teed
Volikogu otsuse kohaselt
jagatakse Teaduse 11 ehk
näitusepaviljoni ala kaheks
krundiks, millest ühele jääb
olemas olev näitusepaviljon
ärihoonena ning teisele ehitatakse korterelamu. Eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu on 30. mail vallamajas.

tugevdatakse killustikuga ja teele tehakse uus aluspõhi, kuid parandustöid saab teha pärast aluspinna sulamist. Et teede seisukord külmakergete ajal rohkem
ei halveneks, on vallas osadele
teedele kehtestatud sel ajal veoautode sõidukeeld.
Vallakodanikud tundsid kirja
teel huvi ka Ülase ja Tamme tee
taastamise kvaliteedi vastu. Vallavanem Kuno Rooba sõnul on
järelvalve nimetatud teid kontrollinud ja teede olukorra parandamiseks otsitakse kiireid lahendusi. Tee-ehituse kvaliteeti
kontrollitakse puurimise abil,
mis võimaldab tuvastada, kas
kõik kihid on ehitatud projektikohaselt.
VICTORIA PARMAS

Skatepargile jah, rulluisutajatele ei
“Lugupeetud Saku vallavolikogu liikmed, alustame oma
istungiga,” ütles vallavolikogu
esimees reedel, 26. aprillil,
kuid seekord ei olnud haamriviibutaja mitte Marianne Rande, vaid Saku gümnaasiumi
neljanda klassi tüdruk.
Et kõik toimuks reeglite kohaselt, seda aitas jälgida vallasekretär Karin Tenisson-Alev,
kes tutvustas sel päeval Saku
gümnaasiumi neljandate klasside õpilastele valla tööpõhimõtteid. Õpilasvallavolikogu päevakorras oli üks punkt: koerte ja
kasside pidamise eeskirjad, mis
kuu aega tagasi ka pärisvolikogu liikmete vahel elavat arutelu

tekitasid.
“Mida volikogu liikmed arvavad, kas koerad peavad kandma
suukorvi, kui omanik jalutab
koeraga tänaval?” uuris oma
rolli hästi sisse elanud volikogu
esimees.
“Suukorv peab olema ainult
kurjadel koertel,” teatas esimene saadik. “Väikesed koerad
korvi kandma ei pea,” oli teine
kindel. “Ohutuse tõttu võiks olla
suukorv ikka igal koeral,” väitis
vastu kolmas. “Koera omanik
peab oma koera taltsutama, õpetama teda, et ta ei hammustaks,”
leidis seepeale neljas. Üks tüdruk tundis aga muret, et suukorv
võib paljudele koertele ebamu-

gav olla. Kui aga kerkis üles küsimus, kuidas suukorvistada nöbininatõugu mopsi, läks arutelu
eriti elavaks ja lastel jagus ideid,
kuidas selle koera olematu koon
korvi sisse saada.
Vallasekretäri sõnul teadsid
10-11aastased lapsed kohaliku
omavalitsuse juhtimisest üsna
palju. “Teati nii vallavolikogu
esimehe kui vallavanema nime,
osati nimetada volikogu liikmete
arvu ning teati, kuidas käib salajane hääletamine,” loetles Karin
Tenisson-Alev. Ka lastel endil tuli sel päeval hääletada, kui mängiti läbi vallavalitsuse istung.
“Panen hääletusele ehitusloa
andmise Sakku skatepargi rajamiseks,” lausus vallavanema
ülesannetes poiss, mispeale
tõstsid lapsed üksmeelselt käe ja
tulid pärast veel vallasekretärilt
õhinal uurima, kas skatepark ikka päriselt ka valda tuleb ja millal ometi.
Ka teine päevakorrapunkt sai
lastelt üksmeelse otsuse, kuid
seekord negatiivse. Küsimuse
peale, kes on avaliku ürituse loa
andmise poolt, ei tõusnud ühtki
kätt. Miks neljanda klassi poisidtüdrukud kergliiklusteele rulluisuüritust ei lubaks, seda vallasekretär teada ei saanudki, sest
haamri asemel lõpetas vallavalitsuse istungi tunni lõpukell.
VICTORIA PARMAS
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Selgust
spordiringide
tasudesse
Viimastel kuudel on tekitanud segadust erinevate
spordialade treeningute
tasud, kuna treeningute
läbiviijaks on kaks erinevat
juriidilist isikut. Et selgust
majja tuua, tuleb alustada
algusest.
Kui alguses sai trennis käia vaid
Saku Valla Spordikeskuse treeningrühmades, siis ühel hetkel
hakkasid treeninguid pakkuma
ka MTÜdena registreeritud
spordiklubid ning sportija sai
osa teenuseid vallalt ning osa
klubilt. Et lapsevanematel oleks
lihtsam arveldada ja ta ei peaks
maksma treeningu eest nii
spordiklubile kui vallale, tuli
vald lapsevanemale vastu ning
vanem sai maksta treeningtasu
ühte kohta klubile. Lapsevanemate silmis muutusid treeningud sellest tulenevalt klubi treeninguteks. Oli tekkinud olukord, kus klubid osutasid tasulist teenust, kuid said kasutada
selleks tasuta valla rajatisi ja
ruume ning nende treenerid olid
osaliselt valla palgal.
1. jaanuarist kehtestas vald
Spordikeskuse saalide ja rajatiste üürihinnad, määras ära toetatava sporditegevuse mahu ning
suurendas Spordikeskuse koosseisu ühe võistlustantsutreeneri
ja kahe jalgpallitreeneri võrra
ning otsustas toetada valla eelarvest 10 000 euroga nelja spordiklubi: MTÜd Saku Fortuna
(saalihoki), MTÜd Tantsukool
Danceland (võistlustants),
MTÜd Saku Sporting (jalgpall)
ning MTÜd Saku Korvpalliklubi.
Lisaks eelpool toodud spordialadele saab valla Spordikeskuses tegeleda ka ujumise, kergejõustiku, karate, tennise ja jalgrattasõiduga.
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Kõik Saku Valla Spordikeskuse treeningud maksavad 2.24
eurot kuus (treening üks või
kaks korda nädalas), 3.20 eurot
kuus (treening kolm või neli
korda nädalas) ning 4.60 eurot
kuus (treening viis korda nädalas). Selle summa eest saab
sportija treeneri, kasutada ruume ja väljakuid ning spordivahendeid.
Alates aprillist tuleb Saku
Valla Spordikeskuse treeningrühmas osalemise eest tasuda
vallale ning kui ollakse spordiklubi liige, siis klubi liikmemaks tuleb tasuda spordiklubile. Näiteks MTÜ Saku Sporting liikmemaks noormängijale
on 16 eurot kuus.

Miks peavad valla spordikeskuse nimekirjas
treenivad sportlased
kuuluma lisaks ka mõnda
spordiklubisse?
MTÜ Saku Fortuna treener
Risto Lall: Treenida saavad lap-

sed küll ka ainult Saku Valla
Spordikeskuses, kuid võistlustel osalemiseks tuleb kuuluda
spordiklubisse. Selleks on kaks
põhjust.
1. Spordialade alaliidud soovivad, et Eesti meistrivõistlustel
osaleksid MTÜdena registreeritud spordiklubid. See võimaldab teha osalemiste statistikat ja
taotleda riigilt klubidele jagatavat sporditegevuse toetust.
2. MTÜdel on võimalik taotleda raha eri fondidelt, et katta
võistlustega seonduvaid kulusid. Näiteks vald katab küll saalihoki treeningute kulud, kuid
kuna Saku spordikeskuse saal
on liiga väike, peame kõik oma
võistlused pidama Kiilis, kus
saali ühe tunni rendihind on 50
eurot. Kui üks mäng kestab kaks
ja pool tundi ning hooajal peame 25 mängu, siis kujuneb sellest päris suur summa, mis klubil tasuda tuleb. Raha kulub ka
võistlusvormidele, pallidele,
esmaabivahenditele, kohtuniketasudele.

SAKU
UUDISED
Tutvu Saku kooli
ajalooga
2. mail avati Saku gümnaasiumi
II korruse ajaloo klasside tiivas
Saku kooli ajalugu tutvustav
stend. Aime Järva ja Alma Kallioni koostatud püsinäituse materjal kajastab kooli lugu alates
selle loomisest 1931. aastal, mil
tegutses Saku Tehaste Erakool,
kuni aastani 1989.Töö ei ole
veel lõppenud - ülejäänud aastate materjal ootab uusi stende.

Töötajatele
pannkooke
Saku õlletehas pakkus 23. aprillil tähistatava Saksa õlle päeva puhul oma töötajatele õlletaignast küpsetatud pannkooke.
Sel päeval, 1516. aastal, võeti
Saksamaal vastu õlleseadus,
mille kohaselt on õlut lubatud
pruulida vaid odralinnastest,
humalast ja veest, lisades pärmi.

PRIA kontor nüüd
Sakus
Maikuus kolis Sakku põllumajandusametiga ühte majja Teaduse tn 2 PRIA Harjumaa teenindusbüroo. Info: harjumaa@
pria.ee, 6 39 1640.

Hageri
kihelkonnapäevad
15. juunil Hageri
Rahvamaja pargis
Kell 12 - 18 LAAT
Ootame käsitöömeistreid,
peremehi-perenaisi, auto-,
hobuse- ja maatamehi
oma toodangut müüma!

Kell 12 - õhtuni
VABA LAVA
Registreerime esinejaid
vaba lavale!
Rohkem infot ja
eelregistreerimine Hageri
Rahvamaja, Maria Saarna,
maria.saarna@kohila.ee,
tel 5358 4881
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Saku noormehed leiutasid nutika rattaparkla
VICTORIA PARMAS
30. aprillil avati Ülemiste keskuses maailma esimene mobiiliga lukustatav jalgrattaparkla,
mille mõtlesid välja ja ka
ehitasid valmis Saku poisid.
Kolmest sakulasest Mikk
Moses, Kustas Kõiv, Ott Reinhold ja ühest Kesk-Eesti noormehest Meelis Haidakust koosnev firma Bikeep on parkla
ideed arendanud umbes aasta
aega. Vanade klassivendade ja
sõprade vahel äriideeks küpsenud mõte sai alguse sellest, kui
ühel meeskonnaliikmel ratas ära
varastati.
Bikeepi parklas hoiab ratast
paigal üks karastatud terasest
hoob, mida tangidega katki ei
hammusta ning muukida ei ole
seal ka midagi. Parkimiseks pole vaja kaasas kanda rattalukku,
vaid parkida saab mobiiltelefoniga ja täna on see teenus tasuta. Firma juhataja Kustas
Kõiv on Õhtulehele kinnitanud,
et nende rattaparkla on pätikindel. “Metallraam on küll ketaslõikuriga läbi saetav, kuid seda

Noored leiutajad
Kustas Kõiv, Mikk
Moses, Meelis Haidak ja Ott Reinhold tegid valmis
maailma esimese
M-jalgrattaparkla.
Sakku tuleb parkla
niipea, kui mõni
erafirma või vald
selleks 5000 eurot
leiab. Parkimine
oleks tasuta.

saeb mitu head minutit. Selle
ajaga reageerib turvafirma Securitas,” lisab firma turundusdirektor Mikk Moses.
Esimeses parklas mahub korraga parkima viis ratast, kuid
Mosese sõnul on lähiaastate
eesmärk muuta jalgrataste parkimine lihtsaks ning turvaliseks
terves Eestis ja liikuda ka välisturgudele. Bikeeplaste parklaid
saab peatselt kasutada ka Viru
keskuse, Coca-Cola Plaza ja
Pärnu Maximarketi juures. Ka
Mustamäel asuv teadus- ja ärilinnak Tehnopol on ostnud poistelt kaks parklat. Aasta lõpuks
on plaan Eestis püsti panna 1015 parklat ning 2014. aasta lõpuks 140 parklat üle maailma.
Firmal on kokkulepe edasimüüjaga Securitas, kes on esindatud
52 riigis. Esimesed välisriigid,
kus eestlaste välja mõeldud süsteemi järgi oma jalgratast turvaliselt hoiule jätta saab, peaksid olema Iirimaa, Taani, Leedu.
Bikeep võistles oma ideega ka
Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Ajujaht, kus ta tuli
publiku lemmikuks.

Tule Hageri kihelkonna rattaretkele!
2013. aasta suvel toimuvad järjekordsed Hageri kihekonnapäevad ning Saue valla
eestvedamisel toimub ka Hageri kihekonda tutvustav rattaretk, mille käigus läbitakse
erinevaid endise Hageri kihelkonna piirkondi Saku, Saue, Kernu ning Kohila valdades.
Retke jooksul külastatakse Lümandu mõisa, Hageri kirikut ja muuseumi, käiakse Sutlema väravatornis. Lõunapaus peetakse Piibelehe puhkemajas, edasi viib tee vaatama Hageri-Sutlema rannamoodustisi, tutvuma Kurtnaga ning Metsanurme loodusradadega. Rattamatk lõpeb suure simmanipeoga
Üksnurme külas Rehe Küünis. Retkel osalemiseks on kindlasti vaja end eelnevalt registreerida.
Rattaretke algus: Rattaretk algab 2. juunil kell 12 Maidlast. Kohale palutakse tulla vähemalt 30
minutit enne ühisstardi algust. Soovijad pääsevad korraldatud transpordiga retke algusse ka Üksnurme külast Rehe Küüni juurest kell 11.20. Autod saab jätta küüni juurde valvega parklasse.
Saku valla elanike jaoks saab retk alguse Üksnurme külast Rehe Küüni juurest 2. juunil kell 11.20
(http://reheküün.ee). Autod saab jätta küüni juurde valvega parklasse, kus on ka matka lõpp-punkt,
ning korraldajate poolt on organiseeritud inimeste ja rataste transport matka alguspunkti Saue valda
Maidla Seltsimaja juurde. Ühisstart Maidlast on 2. juunil kell 12.
Registreerida saab: aadressil kodukyla@kodukyla.ee (kirjuta oma nimi, vanus ja kas vajad bussitransporti Üksnurmest stardipaika Maidlasse (Saue vald).
Osavõtumaksu tasumine: MTÜ Vanamõisa küla, Swedbank a/a 221050004275 kuni 27. Maini
2 eurot, hilisematele registreerijatele kuni 30. maini 5 eurot.
Osalustasu sisaldab: stardipaketti, jalgrataste hooldust retkel, lõunasööki, kultuuriprogrammi, ekskursioone, vajadusel bussitransporti ja valvega parklat. Kõikide rattaretkele õigeaegselt registreerunute vahel loositakse välja mitmeid hinnalisi auhindu. Peaauhinnaks jalgratas. Retk annab suurepärase võimaluse tutvuda kihelkonna erinevate vaatamisväärsustega.
Rattaretke marsruut Saku valla elaniku jaoks: kogunemine Üksnurmes, transport stardikohta, rattaretk Maidlast - Lümandu - Hageri - Sutlema - Piibelehe talu - Vilivere - Kurtna - Kiisa - Üksnurme.
Lisainfo: www.vanamoisa.ee, kodukyla@kodukyla.ee - tel 5057772, www.sakuvald.ee või
huvikeskus@sakuvald.ee ; http://reheküün.ee.

Jüriööjooks 2013 Sakus
Start traditsioonilisele võistlusele anti Saku Valla Maja juurest.
Vahetustega distantsile läks 18
10-liikmelist algklasside ning 24
vanemate õpilaste ja täiskasvanute võistkonda, igas jooksjaid
7. Pisematest olid väledamad
4.b, 3.a, 2.d ja 1.c õpilased,
suurtest pälvis võitjaau Saku
Fortuna. Järgnesid 10.d klass ja
Saku Suusaklubi. Kiiremad klasside arvestuses olid veel 8.c ja
6.d. Auhinnakringlid pani välja
LC Saku, joogid õlletehas.
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POLIITIK KIRJUTAB

Hetkeseis
Saku kooliga
AARE JÄRVELAID
Saku Gümnaasiumi hoolekogu
esimees, volikogu aseesimees

O

n hea meel tõdeda, et
Saku gümnaasium tervikuna on viimased aastad
jõudsalt arenenud. Gümnaasiumis on loodud kolm õppesuunda, 7. klassis tegutseb progümnaasiumi klass, kõikides kooliastmetes on võimalik valida
mitmete huvialaringide vahel.
Riigieksamite tulemused on paranenud ning kooli võib pidada
tubliks Eesti keskmiseks.
Seoses riigi poliitikaga minna üle suurtele, vähemalt 252
õpilasega gümnaasiumitele, on
riik muutnud rahastamise mudelit - kui varem andis riik kohalikele omavalitsustele raha õpetajate palkadeks kogu õpilaste
arvu järgi, siis nüüd käib arvestus põhikooli ja gümnaasiumi
osas eraldi ning mida vähem on
õpetaja kohta õpilasi, seda väiksem on keskmine riigi palgafond ühe õpetaja kohta.
Põhikooliga on meil hästi ja
riigipoolne rahastamine piisav,

kuid kuna gümnaasiumis on täna
vaid 123 õpilast riigi soovitud
252 asemel, tuli vallal sel aastal
eelarvest 42 tuhat eurot juurde
lisada, et tagada õpetajatele normaalne palk. Gümnaasiumiosa
säilitamiseks tuleb järgmise 5
aasta jooksul leida valla eelarvest umbes 50 tuhat eurot aastas.
Hiljutisel valla arenguseminaril
leiti ühiselt, et Saku vald soovib
gümnaasiumi allesjäämist.
2017. aastast hakkab Saku vallast gümnaasiumi minevate õpilaste arv ka kasvama ning see otsus ongi tehtud pikemat perspektiivi silmas pidades.
On mõeldud võimalusele
ühendada jõud mõne naabervallaga, et üheskoos jõuda vajaliku
252 õpilaseni. Sellise arvu juures ei oleks valdadel vaja oma
eelarvest riigipoolsele palgarahale lisa leida ning õppekava
arendamine ja heade õpetajate
palkamine oleks lihtsam. Ühise
lahenduse leidmist võib takistada asukoht, sest eks iga vald tahab kooli ikka oma õpilastele
kõige lähemale. Mõte väärib
siiski edasiarendamist ja läbirääkimist.
Ambitsioonikas idees on teha
Saku gümnaasiumist kool, kuhu
tahavad tulla õpilased ka mujalt,
sh. Tallinnast. Selleks peaksime
pakkuma midagi rohkemat.
Kesklinna tugevate koolidega
võistlemine ei ole lihtne, kuid

oma niši leidmisel, milleks võiks
olla näiteks TTÜ-le tudengite ettevalmistamine, võiksime endale väljastpoolt valda õpilasi meelitada küll. Tallinn ei ole kaugel
ja rongiga saab Sakku nii
Tallinna kui ka Rapla suunalt.
Hoopis tõsisem on lugu algkooliga. Võib öelda, et meil on
„õnnelik“ probleem - Saku vallas on 1. klassi minejate arv aasta-aastalt kasvanud ning on sellel ja järgmisel aastal 140 ning
jõuab 2015. aastaks lausa 185
õpilaseni. Saku kooli tuleb senise 3-4 klassikomplekti asemel
edaspidi 5-6.
Meie algkooli maja on juba
täna kitsas, appi on võetud suure

Vallavanem Kuno Rooba:
Õpilaste arvu prognoos näitab,
et nii järgmisel kui ülejärgmisel
õppeaastal saame olemasolevate kooli ruumidega hakkama ja
õpilased mahuvad ära. Koolimaja on projekteeritud 1070 õpilasele, kuid aastatel 2015-2017
võib õpilaste arv prognooside
kohaselt kasvada 1200. Seega
vajame ühel hetkel lisaruumi 130
õpilasele ehk 10 klassiruumi. Uue
3 paralleeliga põhikooli ehitamiseks vallal raha pole ning selle
ehitamine ei ole ka mõistlik otsus. Koolireformi tõttu pole täit
selgust, mis saab gümnaasiumitest. Üheks lahenduseks oleks
osta või rentida moodulhooneid.

kooli hoone, kus oleme ruumide
parema kasutamise ja väiksemate klasside kokkupanemise teel
teinud ruumi osadele 4. klassidele. 2014. aasta veame veel kuidagi välja, kuid alates 2015./
2016. õppeaastast oleme sunnitud tõdema, et ruumi ei ole. Seega peame hakkama ehitama.
Arutlusel on olnud mitmeid
variante. Neist kõige suurejoonelisem on ehitada 6-klassiline
kool nn Traani risti. Selle maksumus on esialgse hinnangu järgi ligi 7 miljonit. Lisaks peab
tegema ka spordihoone, kui see
on täismõõtmetes, siis lisame
veel kuni 3 miljonit. Sellises
suuruses investeeringu tegemisel me järgmise 4-5 aasta jooksul suurt midagi muud teha ei
suudaks. Vaja on aga lahendada
Kiisa rahvamaja, raamatukogu
ja noortekeskuse küsimus. Vajame juurde lasteaiakohti, peame
remontima ja taastama teid.
Vallamajagi tuleks korda teha,
et ka seal asuvad huvikeskus,
noortekeskus ja vallavalitsus
saaks töötada kaasaegsetes normaalse sisekliimaga ruumides.
Üks alternatiivne lahendus
oleks mingi kooliastme vallamajja toomine ja vallavalitsusele pinna rentimine näitusepaviljoni arendusest.
Küsimusi on täna palju ja
head ideed oodatud, sest aeg otsustamiseks on käes.

Saku vald – usin talgukorraldaja
ANNELI KANA
Teeme Ära Harjumaa
koordinaator

E

estimaal traditsiooniks
saanud ühistööpäeval
maikuu esimesel laupäeval oli Saku valla rahvas üks aktiivsemaid talgukorraldajaid
Harjumaal - kokku pandi teated
portaali üles 19 talgu kohta. Talgulisi kogunes neile kokku 520.
Töid ja toimetusi oli erinevaid
ning talgujuhid kiitsid oma talgulisi nagu üks mees.
Harjumaal toimus kokku
224 talgut umbes 6000 talgulisega (täpse arvu kokkulugemine
veel käib) ja Tallinnas 150 talgut
4500 talgulisega, mis on tunduvalt rohkem kui möödunud
aastal, mil maakonna ja pealinna peale oli kokku 262 talgut.

Kilde koduvalla talgutelt:  Saku Priitahtlikke Pritsumehi oli ahjusoojad kuklid töötegija Sakus Ülase tänava parkmetsas osales ka kohalik brigadir terava silmaga siil nimelt. Talgujuht Tiina kiitis tõhusaid talgulisi ja eriti lõkkemeistreid
Peetrit ja Urvet!
 Jälgimäe talgujuht võttis laupäeva kokku sõnadega „Olid supertalgud! Ja tulevane mänguplats lastele sai ka ette valmistatud.“
 Lokuti küla oli kaks nädalat
Saku valla kõige puhtam küla kuna päike sulatas lume sealt
kõige varem, siis tehti sealkandis talgud juba 20. aprillil.
 Kajamaa külas leiti talgute
käigus „välikäimla“. Kuna WCpoti metsa vedaja ei olnud seda
veevärki ühendanud, tariti vana
pott metsast välja.

käis töö juures „segamas“ Kanal
2 Reporteri saade, enne ja pärast
seda sujusid tööd autode kallal
rahulikumalt.
 Metsanurme jõekalda promenaadile saabusid Kaitseliidu
Harju maleva tegusad naiskodukaitsjad. Nende „maaletoojaks“
oli värske külaelanik. Metsanurmekad vabandavad nende inimeste ees, kelle kušett matkaraja äärsest põõsast prügikonteinerisse rändas - pikutage ikka
kodus, kodanikud reostajad!
 Roobuka küla Metsanurga
elamurajooni kõige hinnatavam
tulemus oli koostöö jooksul sündinud tutvused ja esimene ühistegemise rõõm.
 Tagadi külas rõõmustas talgulisi kodune emme, kelle panus

tele.
 Murumäe asumis toimusid lisaks heakorratöödele arvatavasti
ka kodused mööblivahetustalgud - seda kinnitas prügikonteinerisse veetud mööbli hulk.
 Kiisal toimetati mitmel objektil korraga ja kõik saigi korda! Noorteka talgutelt oli kuulda, et noored ei tahtnud tööpäeva kuidagi ära lõpetada. Kes
ütles, et noorus on hukas?
 Valdeku karjääri ümbruse
korrastajad rõõmustasid Tallinnast saabunud lisatalguliste ja
talgute lõpus puhta puhkeala
üle. Hommikul aga kurvastasid
avanenud vaatepildist - õhtused
puhast ümbrust nautinud tegelased olid endast maha jätnud
uue prügimäe.
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19. aprillil said Saku mõisa kutsutud 36 väikest vallakodanikku vallavanemalt kingituse - valla logo kujulise hõberipatsi. Foto:

Aasta esimene beebipäev
„Räägi mulle, mis siis oli, kui olin sinu kõhus.
Tahan teada, kust ma tulin? Palju küsimusi õhus.
Kust sa teadsid, mis mu nimeks saama peaks ja õele?
Emme, kas see pole ime? Laps lähedal on tõele.“
Nende tundmatu autori luuleridadega alustas vallasekretär Karin
Tenisson-Alev 19. aprillil Saku valla beebipäeva. Saku mõisa vallavanema vastuvõtule oli kutsutud 36 väikest vallakodanikku oma
peredega. Neile esinesid Saku muusikakooli ja Aili Breti õpilased.
„Laste sündi vald korraldada ja planeerida ei saa, küll aga saame
planeerida ja pakkuda teenuseid lastega peredele,“ lausus vallasekKui töö sai
tehtud, söödi
Jälgimäel ära
10 liitrit
maitsvat
Fazeri talgusuppi. Foto:
Lana-Maria
Peterson

retär, andes sõna vallavanemale.
„Aasta jooksul oleme ehitanud Saue vallaga kahepeale ühe lasteaia, avasime Kurtnas uue sõimerühma ning Terakese lasteaed sai filiaalina juurde kaks rühma. Peatselt algab Päikesekillu lasteaia renoveerimine, mille käigus tuleb juurde sõimekohti,“ loetles vallavanem Kuno Rooba. „Lastele, kes praegu veel sõime või lasteaeda
ei mahu ja käivad eralasteaias, maksab vald aga lastehoiu toetust.“
Kui väikesed kodanikud hakkasid nihelema ja häält tõstma, oligi
aeg neile kätte anda kingitus - valla logo kujuline hõberipats, mis
jääb meenutama sünnipaika ka siis, kui elu Sakust eemale viib.
2011. aastal sündis valda 90 last, 2012. aastal aga 127. Ja juba mitu aastat on väikses arvulises ülekaalus olnud poisid. Saku valda
sündinud laste päeva tähistatakse juba 2005. aastast.

Vald tänab

Kohtumiseni
uutel talgutel
3. mail 2014!
 Üksnurmes sai Rehe küün tänu kiiretele abikätele vundamendile niiskustõkke ja õuealal
värskendati mänguväljakut, külanimelise aiandusühistu talgulised täitsid teeauke ja heakorrastasid ümbrust.
 Kurtnas said talgutel kokku
põliselanikud ja uusasukad. Ja
koos tehti küla puhtaks!
 Männiku külas toimusid ka-

hed talgud, külas ja lasketiirus.
Viimases veel ka võistlused. Õnneks talgulised ja tulistajad ühekorraga tulejoonele ei sattunud,
ikka kordamööda! Kuid Männiku külas leiti koristuse käigus
päris lõhkekeha, nii et päästeameti ja politseiautode saabumine oli tõeline pommuudis. Männiku oli ka kõige rahvarohkem
talgupaik pea 100 talgulisega.

Enne jaanipäeva pakkus Nurmiko aiand vallale suuremas koguses
nartsissitaimi, mis said ka kohe mulda pandud. Sibulad talvitusid
hästi ning pakuvad mitmes valla külas ja alevikus elanikele täna
silmarõõmu. Suur tänu perekond Ungersonile kingituse eest!
TIINA KUBBI, vallaaednik
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Esimene küpsuseksam on algamas. Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets jagab veel selgitusi ja häid soove.

Saku Gümnaasiumis on abituriente tänavu 41 - klassijuhataja
Sille Kevvai 12.a-s 26 ja klassijuhataja Anne Rooste 12.b-s
15. Gümnaasiumi lõpetamiseks
tuleb sooritada 5 eksamit, neist
vähemalt 3 riigieksamit. Avapauk anti 29. aprillil, kui kooli
aulas võeti laudade taga istet
eesti keele eksamiks. Juba teist
aastat uues vormis toimuv teadmisteproov koosnes lugemisja kirjutamisosast.
Traditsiooniline puuistutamine kooli juurde sai aga teoks
25. aprillil. Saku Gümnaasiumi XXXV lennu puu on värdSaku Gümnaasiumi 2013. aasta lõpetajaid jääb meenutama kooli juurde ühiselt istutatud ilupuu. Fotod:
jugapuu 'Hicksii'.

Saku klaverilapsed kontserdil kirikus
Juba teist korda esinesid Saku
muusikakooli klaveriõpetaja
Eugenija Kirsi õpilased kontsert-jumalateenistusel EELK
Rootsi-Mihkli kirikus. 28. aprill
on kirikukalendris cantate ehk
muusikale pühendatud päev,
mil mängitakse pilli ja lauldakse palju. Jumalateenistuse viis
läbi kirikuõpetaja Toomas Paul,
kellelt Saku muusikakool sai ka
erilise õnnistuse. Pildil Saku
õpilased (vasakult) Elija Barz,
Trevor Mattias Sakias, Silva Tupits, Mirjam Orav, Anni Liis Kastemäe ja Kristina Maria Morozov koos kirikuõpetaja Toomas
Pauli ja klaveriõpetaja Eugenija
Kirsiga. Foto: Sven Tupits

Saku Muusikakool
võtab konkursi korras
2013./2014.
õppeaastast tööle

klassikalise kitarri
õpetaja
(lapsehoolduspuhkuse asendaja),
tunnikoormusega kuni 22 tundi
nädalas (kokkuleppel).
CV ja sooviavaldus palume saata
hiljemalt 27. maiks e-postiaadressile
muusikakool@sakuvald.ee
Nõudmised kandidaadile:
1. erialane kõrgharidus (või selle
omandamine lõppjärgus);
2. siiras soov töötada lastega,
vajadusel ka täiskasvanutega;
3. viisakas, korrektne, koostöövalmis,
hea suhtleja.
Omalt poolt pakume:
1. sõbralikku ja koostöövalmis
kollektiivi;
2. suurepäraseid töötingimusi;
3. erinevaid koolitusi;
4. konkurentsivõimelist palka.
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Üks tõeliselt pikk
pillimängupäev
SIRJE SUBBE-TAMM
Klaveriõpetaja
26. aprillil sõitsid Saku muusikakoolile Soomest külla kaks
viiulit, tšello, flööt, klarnet ja
klaver. Eestis võõrustasid üle
lahe tulnud pille viiulid ja
kandled, klaver, trompet, kitarr ja basskitarr. Kokku said
Ylöjärvi ja Saku muusikakoolide muusikud.
Asi sai alguse sellest, et sõpruskooli Ylöjärvi õpetajatel ja
õpilastel oli kange soov rahvamuusikat mängida ja Sakus on
olemas rahvamuusikaansambel.
Eestlastel oli jälle meeles aastatetagune ühine muusikalaager
Sakus, kus koos musitseeriti
lausa mitu ööd-päeva, ning kiusatus oli taas midagi nii vahvat
korraldada. Märtsis pakkusidki
Soome kolleegid välja oma selleaastase tulijate koosseisu,
misjärel hakkasid mõlema kooli
õpetajad ühismusitseerimiseks
muusikateoseid otsima.
Ylöjärvi klaveriõpetaja RitvaLiisa Kangasluoma oli seadnud
keerukaid muusikateoseid nõn-

da, et need sobisid parasjagu
olemas olevate pillidega ning
olid lastele käepärased. Ühisansamblite ettekandes kõlas tema
seatuna nii Glieri vapustavalt
kaunis “Chanson” kui dzässiklassik Desmondi “Take Five”.
Kokkusaamise tegigi nauditavaks paindlik koostöö, kus osa
lugusid sai lõpliku kuju alles siin
Eestis. Nii kujunes soome ja eesti muusikutest ühe loo esitamiseks välja lausa rokkbänd, kus
teiste pillide kõrval mängis näi- 27. aprillil kuulis mõisas Saku ja Ylöjärvi muusikakoolide ühisansambli
teks flöödiõpetaja klaverit, esituses nii rahvamuusikat, rokki kui heavyt. Foto: Veronika Tamm
kandleõpetaja lõi lehmakella ja
klaveripoiss tümistas cajoni.
pea kõik muusikud noorimast mata väsitavast päevast kuidagi
„Hommikul printisin noodid
kaheksa-aastasest kandlemängi- koju minna. „Nii huvitav oli räävälja ja õhtul juba esinesime,“
jast kuni õpetajateni.“
kida üksteise kommetest, ajaütles Saku rahvamuusikaanSoome flöödiõpetaja Merja loost, igapäevaelust ning mänsambli juht Anneli Leima. „PuEskelineni sõnul olid nii nende gida nii erinevates koosseisusimist oli küll, kuid kõik kahtluõpetajad kui õpilased vaimustu- des,“ ütles Maria. „Ja üllatav, et
sed niivõrd lühikese aja jooksul
nud võimalusest esineda niivõrd nii kiiresti on võimalik nii palju
suurepärast tulemust saavutada
kaunis ja suurepärase akustika- ära teha.“
said kummutatud õhtul tunniajaga kammersaalis nagu seda on
Selline koostöö julgustab ning
sel kontserdil Saku mõisas. Ka
Saku mõisas.
rikastab nii õpilaste kui õpetajaselliste segaste koosseisudega
Kuigi pillimänguga alustati te igapäevast tööd. Kui loominsai muusikat teha küll ja vägagi
hommikul kell kümme ja musit- guliselt suhtuda töösse, on kõik
nauditaval moel. Parim näide oli
seeriti pea ühte jutti kuni õhtul võimalik. „Lõbus päev oli,“ võtheavyversioon ühest Soome rahseitsmeni, olid lapsed päeva lõ- tis Helin toreda sõpruskohtuvamuusikaloost, kus kaasa tegid
puks elevil ega tahtnud hooli- mise kokku.

Saku muusikakooli õppurite edukas konkursikevad
TAUNO VALDNA
Saku muusikakooli direktor
Saku muusikakooli õppurid osalesid taas edukalt mitmetel muusikakoolide vahelistel konkurssidel.
Loode-Eesti regiooni viiuliõpilaste konkurss Kiili Kunstide
Koo-lis: 1. Kätlin Jeedas (õp Sirje Müller) - I koht; 2. Ian Erik
Uffert (õp Sirje Müller) - III koht.
Kitarriduode festival-konkurss DUO 2013 Sillamäe Muusikakoolis: 1. Hanna Bulgarin (õp Vahur Kubja) - I koht; 2. Krõõt
Jaakson (õp Vahur Kubja) - I koht ja publiku lemmiku tiitel.
Loode-Eesti regiooni kitarriõpilaste konkurss Saue Gümnaasiumis: 1. Inga Morozov (õp Aet Mikli) - I koht (I vanuserühm); 2.
Hanna Bulgarin (õp Aet Mikli) - I koht (II vanuserühm); 3. Krõõt
Jaakson (õp Vahur Kubja) - I koht (IV vanuserühm); 4. Elisabeth
Saar (õp Daniel Julle) - III koht (II vanuserühm).
Konkursi “Parim noor instrumentalist 2013” Loode-Eesti regionaalvoor: 1. Edvin Kabanen (trompeti eriala, noorem aste, õp
Vallo Mänd) - II koht; 2. Kirke Männik (klaveri eriala, noorem
aste, õp Veronika Tamm) - II koht; 3. Laura-Liisa Sell (klaveri
eriala, noorem aste, õp Reet Schumann) - III koht; 4. Kristofer
Sokk (klaveri eriala, vanem aste, õp Sirje Subbe-Tamm) - diplom;
5. Edvard Silberg (klaveri eriala, vanem aste, õp Veronika Tamm)
- diplom.

Saku Muusikakooli iga-aastane kevadkontsert gümnaasiumi aulas anti
seekord 18. aprillil. Üles astusid klaveri-, akordioni-, trompeti-, klarneti,
flöödi-, viiuli-, klassikalise kitarri ja löökpillide eriala õpilased. Esinesid
keelpilli- ja lauluansamblid ning klaveriduo. Kontserdi toredat programmi ja laste omandatud oskusi oli tulnud kuulama saalitäis publikut pereliikmed ja sõbrad. Pildil õpetaja Sirje Subbe-Tamme IV klassi klaverieriala õpilane Merily Adams, kelle suurepärases esituses kõlas Schytte
“Ööbik”. Foto:
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Ilukapsad lummavad aednikku veel
hilissügisel, kui teised taimed on
juba närbunud.

Saku I meeskond pärast HHL-i I liiga pronksmedalite kätteandmist. Fotod: Peeter Leidmaa

Saku Jäähoki Klubi hooaeg
PEETER LEIDMAA

S

aku Jäähoki Klubi II meeskond lõpetas hooaja võitudega, jäädes üldkokkuvõttes neljandale kohale.
Hooaja viimane Harrastajate
Hoki Liiga kohtumine Kurase
Hüljeste meeskonnaga lõppes
tulemusega 1:0 meie meeskonna kasuks. See oli juba kolmas
järjestikune võit, kusjuures kahes eelmises kohtumises alistasime kokkuvõttes III liiga nii
esikoha kui ka teise koha saavutanud HK Hansa ja HK Kehra
meeskonnad. Hooaja esimeses
pooles jätsime aga päris mitmes
mängus viigi või eduseisus olles
lõpuminutitel kaitse unarusse ja
napi võidu vastastele.
Saku I meeskond saavutas sel
aastal HHL-i I liigas mängides
kolmanda koha. Meie meeskonnast väärisid äramärkimist liiga
parim treener Sergei Lukin ja
ründemängija Andrus Pihlak.
Meie klubi jaoks oli uus kogemus esindada Harju maakonda
Eesti Talimängudel jäähokis.
Talimängud toimuvad iga nelja
aasta tagant ja jäähoki liitmine
mängude kavva oli uus algatus.
Finaalturniir toimus 1.-2. märtsil Tartus Lõunakeskuse siseväljakul ja Rõuges väliväljakul.
Meie hokiklubi oli väljas esimese meeskonnaga ja vastasteks
olid Tartu maakonda esindav
eelmise aasta Eesti MV meister
Tartu Kalev-Välk, Virumaad
esindav Jõhvi Everesti meeskond ja Jõgeva maakonda esindav Jõgeva Hokiklubi.
Talimängude võitjaks tuli üle-

Vallavanem
Kuno
Rooba
Õllekappadele
Saku
õlletehase auhinda kätte
andmas.

kaalukalt Tartu Kalev-Välk.
Hõbemedalid tõime Harju maakonda meie, kolmandaks platseerus Jõgeva ja südikat mängu
näidanud Jõhvi noor meeskond
jäi seekord neljandaks.
Sel aastal kolmandat korda
toimunud Loodusjää Hokiliigas
jõudsid finaaliturniirile mõlemad meie klubist moodustatud
võistkonnad Saku ON ICE ja
Saku Õllekapad.
Turniir ise toimus ilusa talveilmaga 24. märtsil Lääne-Virumaal Tamsalu külje all Uudekülas. Kevadiselt võimas päike
suutis mängupäeva viimasteks
mängudeks väljaku ääres jää üsna pehmeks sulatada, kuid see
ega silma paistev ere päike ei
rikkunud turniirile kogunenud
meeste tuju.
Finaalmänguni jõudmiseks
tuli mõlemal meie meeskonnal
päris palju vaeva näha, kuna
poolfinaalides vastasteks olnud
Viljandi ja Uudeküla meeskonnad osutasid meie hokimeestele
tõsist vastupanu. Saku ON ICE
võitis poolfinaalis vastaseks
loositud Viljandi hokiklubi seisuga 3:1. Saku Õllekappadel
Uudeküla alistamiseks nor-

Banaani teame kõik, aga banaani
õit on näinud vähesed.
Fotod: Viive Rosenberg

maalajast (2:2) ei piisanud ja
mängu tulemus jäi pealevisete
otsustada. Selles oli Õllekappade mängumeestel rohkem õnne
ja osavust ning taas, nagu eelmiselgi hooaja finaalturniiril, olid
kulla-hõbeda heitluses vastamisi eelmise aasta tiitlikaitsja Saku
ON ICE ja eelmine kord hõbedaga leppinud Saku Õllekapad.
Finaalmängu normaalaeg jäi
pärast tõsist heitlust viiki 2:2 ja
võitja otsustas taas pealevisete
seeria. Lõpuks riputasid Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ja Saku vallavanem Kuno
Rooba kuldmedalid kaela Saku
Õllekappadele ning hõbemedalid Saku ON ICEle. Lisaks kuulus meile ka kast saunaõllega.
Kokkuvõtteks võib Jäähoki
Klubi hooaega kordaläinuks lugeda. Rõõmu teeb, et Saku välisväljakul sel aastal avatud uisulaenutus leidis aktiivselt kasutust. Järgmisel hooaajal kavandame koostöös spordikeskuse ja vallavalitsusega olemasolevale 42 uisupaarile lisa soetada ja kindlasti paigaldame väljakule kõlarid, et uisulaenutuse
lahtioleku aegadel väljakule
muusikaga meeleolu luua.

Forsüütia - üks kevade esimesi õitsvaid põõsaid. Foto: Victoria Parmas

TOOMAS TÜRK, Aiabutiik

N

agu lapsed vajavad ka
meie taimed pidevat
hoolt. Ilupõõsad vajavad lisaks väetamisele ja kastmisele ka iga-aastast hoolduslõikust - tulemuseks on rikkalikult õitsev kähar põõsas.
Oluline on meeles pidada, et
kõiki põõsaid ei lõigata ühel
ajal, vaid lõikamine sõltub nende õitsemisajast. Ilupõõsad jagunevad selle järgi kahte gruppi:
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Lummavad taimed
VIIVE ROSENBERG
EVIKA vanemteadur

J

uba teist korda korraldatakse
maailmas „Taimede lummuse“ päeva, et teadvustada taimede tähtsust ja panust inimeste
olemasolusse. Ka Eesti Maaviljeluse Instituut korraldab sel puhul mitmeid taimedega seotud
üritusi.
Oleme uurinud taimi aastakümneid, selgitanud välja nende vajadusi ja viljelusvõimalusi.
Suhtume EMVI taimebiotehnoloogia osakonnas EVIKA taimesortidesse kui inimkonna
kultuuriväärtusesse ning alustasime enam kui 35 aastat tagasi
taimesortide kogumise ja säilitamisega meristeemtaimedena
katseklaasides ja kolbides.
Nüüd on enam kui 50 riigis
sellised geenipangad.
Taimed on suurel määral ka
inimeste loominguobjektid. Taimesordid on inimese ja looduse

Lõikame
aiad
õitsema
1. sama aasta võrsetel õitsevad
põõsad, mida lõigatakse tagasi
varakevadel enne lehtede puhkemist ehk siis aprillis. Need on
liigid, mis õitsevad suve teises
pooles ja sügisel;
2. eelmise aasta okstele moodustunud õiepungadest õitsevad
põõsad, mida tuleks lõigata alles
pärast õitsemist. Need on liigid,
mis õitsevad mais-juunis.
Ka põõsaste lõikamisviise on
erinevaid. Mõnda liiki tuleb kärpida, mõnda harvendada ja noorendada või kasutada ka mitut
lõikamisviisi.

Kärpimine mais-juunis
Kui kärpida varakevadel põõsaid, mis õitsevad eelmise aasta
võrsetel, siis lõikame maha koos
okstega ka õiepungad. Seega tulebki mai- ja juunikuus õitsevaid põõsaid kärpida alles pärast õitsemist. Kuid siis ei tohi
lõikamisega viivitada, sest taim

Taimede lummuse päev
Saku kevadlaadal
18. mail vallamajas

koostöö. Nende väärtus ei ole
sugugi väiksem kui maalide,
skulptuuride, luule või muusikateostel. Taimesordi aretamiseks kulub inimestel 10 ja
enamgi aastat tõsist loometööd.
Maailmas on tekkinud arvamus, et inimesed ei pööra taimedele piisavalt tähelepanu - me ei
hinda neid piisavalt, ei suhtu
neisse lugupidavalt ega tänulikkusega. Kujutage aga ette, et
ühel hommikul ärkate ja kuskil
ei ole ühtegi taime, ei ühtki
puud-põõsast akna taga, ei rohelist muru, ei ühtegi toataime ega
lilleõit vaasis. Kas me argirutus
märkamegi meid ümbritsevaid
taimi?
Oleme ju nii harjunud nende
olemasoluga. Oleme harjunud,
et poeriiulid on täis õunu, apelsine, kaalikaid, sibulaid, peete,
kartulit porgandit, banaane ja
paljusid teisi vilju. Riiulid on
tulvil leiva- ja saiapätse, müsli-,
manna-kaerahelbe-, rukki-, od-

ra-, riisi ja teisi kotikesi. Konservipurkides on rohelised herned, ananassilõigud, kurgid,
aedoad, jalopenod, paprikakaunad. Ja milliseid kauneid
elamusi pakuvad lillepoed!
Kas me mõtleme, et need on
taimed, kes sellise rikkuse meile
pakuvad. Ainult taimed oskavad valmistada orgaanilist ainet,
mis võimaldab ülejäänutel elada. Ka põlevkivi, nafta ja maagaas on taimede loodud.
Sageli arvatakse, et taimed on
hingetud, tundetud või elutud.
Tänu tänapäeva uurimismeetodite arenemisele on teadlased
uuesti avastanud seda, et taimed
ei ole elutud ja hingetud. On
avastatud, et taimed suhtlevad
omavahel ja ka ümbruskonnaga. Kas olete kogenud, kuidas
taimed on teid lummanud või
kõnetanud? Kes meist ei ole
tundnud õitsevate toomingate
aroomi ja õitevahu lummust või
kurtnud oma muret pihlapuule.

ei jõua muidu uusi õiepungi kasvatada ja end talveks ette valmistada - uued võrsed ei jõua
puituda ja nad külmuvad.
Kärpimisega saab muuta põõsa kuju ja hoida põõsast soovitud
mõõtmetes. Samas muudab see
ka põõsa tihedamaks ning juurde
kasvab uusi võrseid, mis õitsevad rikkalikumalt. Kärpimise
puhul lõigatakse ära kogu õitsenud osa okste tippudest. Vanad
äraõitsenud oksad ei kasvata uusi
õiepungi, vaid ainult kurnavad
taime. Nii lõigatakse ebajasmiini
ja ebaküdooniat, harilikku sarapuud, lodjapuud, leetpõõsast.
On põõsaid, mida ei tohiks
aga kärpida, sest kärpimine
muudab nende kuju koledaks pika harunemata oksa otsa moodustub n-ö mitmeharuline pintsel. Kärpida ei tohi forsüütiat,
kuslapuud, deutsiat, kolkvitsiat,
kuldvihma, harilikku lumimarja, mandlipuud, jaapani kerriat,
veigelat, sõstart ja tervet hulka
enelaid: taraenelas, tuhkurenelas, kolmehõlmaline enelas,
võnk-pärgenelas.

ja ristuvad oksad. Maapinna lähedalt lõigatakse ära 1/5-1/3
okstest, siis hakkab vana armas
taim peagi jälle särama. Rohkem kui 1/3 ei soovita korraga
lõigata (va. kontpuu ja ungari
sirel), sest see nõrgestab taime.
Kui põõsast igal aastal harvendada, kasvab asemele piisavalt
asendusvõrseid, mis juba järgmisel aastal rikkalikult õitsevad. Igal aastal pärast õitsemist
tuleb harvendada veigelaid,
kuslapuud, ebajasmiini, ebaküdooniat, kontpuud, forsüütiat,
deutsiat, jaapani kerriat, viirpuud, kukerpuud, kuldvihma,
ubapõõsast, luudpõõsast, kolmehõlmalist mandlipuud, kolkvitsiat, sõstraid, harilikku lumimarja ja mandlipuud ning mitmeid enelaid: tara-, värd-, teravalehine, kolmehõlmaline, täkiline, hall-, tuhkur-, nipponi,
võnk-pärgenelas.

cm kõrguselt. Seda tehakse järkjärgult - esimesel noorendamisaastal lõigatakse ära 2/3 vanadest okstest ja järgmisel ülejäänud kolmandik.
Põõsastel, mis kasvatavad
rikkalikult asendusvõrseid, võib
lõigata korraga maha ka kõik
võrsed (jaapani, pihl- ja põisenela sordid, kontpuu, kuslapuu, ebajasmiin, harilik lumimari). Nii muutuvad põõsad
ühtlasemaks ning uued noored
võrsed hakkavad rikkalikumalt
õitsema. Enamasti tehakse seda
aprillis, kuid tänavune hiline
kevad lubab seda teha veel ka
nüüd mai esimesel poolel.
Põõsast kujundatud ühetüvelist puud - sirel, viirpuu, toompihlakas - ei tohi kunagi noorendamise nimel tüveni tagasi lõigata, vaid ära lõigata ainult pookealusest kasvanud võsud ning
üksikud vanad oksad võras.

Tugev tagasilõikus

Puude ja põõsate lõikamise,
aiakujunduse jm aiandusalase
kohta saate küsida lisainformatsiooni mai alguses Nõmme keskuses avatavas aiaäris Aiabutiik
Toomas Türk (www.aiabutiik.
ee), kus loodame teid üllatada
nutikate lahendustega.

Harvendamine
Harvenduslõikusega eemaldatakse vanemad, nõrga elujõuga

Vahel on vaja ka põõsast noorendada. Kui seda pole näiteks
kaua harvendatud või on talv
rikkunud jäädavalt tema kuju.
Tugev tagasilõikus ehk noorendamine tähendab, et oksad lõigatakse maha maapinnast 10-20

Slaidiprogrammid volikogu
saalis:
10.30-11.10 ”Haigused ja
kahjurid viljapuu- ja marjaaias”
- Heino Lõiveke
12-12.30 “Kartul - ilus hea ja
kasulik” - Viive Rosenberg
13-13.30 “Aiataimede mikropaljundusest” - Viive Rosenberg
12-14 taimeosade vaatamine
mikroskoobis - Reijo Simson
10-15 on väljapanekud:
- Meristeemtaimede ja aiataimede näitus kolbides ja pottides
- Fotonäitus mitmesugustest
looduslikest ja kultuurtaimedest
- Põlluviljade seemnete näitus Ene Ilumäe
- “Liblikõielised heintaimed valgusööda allikana” - Heli Meripõld
- “Ida-kitseherne ja valge
mesika kasvatamisest ja
kasutamisest” - Heli Meripõld
Taimede ja seemnete
äratundmise mäng lastele
Aiataimedealased konsultatsioonid kogu päeva jooksul
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
21.04 avastati, et Tagadi külas on
garaažist varastatud neli autoratast. Kahju on kokku 100 eurot.

Põhja päästekeskus
21.04 kell 11.26 teatati kulupõlengust Metsanurme külas.
Päästjad kustutasid umbes 30
ruutmeetri suuruse kulupõlengu.
21.04 kell 20.24 teatati tulekahjust Saku alevikus Staadioni tänaval. Päästjate saabudes põlesid lahtise leegiga kuurid. Tulekahju kustutati lõplikult kella
21.42, samuti hoiti ära tule levik
kõrval seisvale hoonele.
23.04 kell 20.11 sai häirekeskus
teate tulekahjust Tänassilma külas. Põles soojak. Tulekahju
kustutati Keila ja Nõmme päästjate ning Saku vabatahtlike
päästjate poolt kella 20.55.
29.04 tehti kahjutuks Jälgimäe
külast leitud mürsk.
02.05 kell 9.19 teatati häirekeskusele, et Sakus Tallinna maanteel asuvas poes on suits. Keila
ja Nõmme päästekomandode
päästjad ja Saku vabatahtlikud
päästjad tegid kindlaks, et poes
oli suitsema hakanud õhksoojuspump. Poes olnud inimesed
olid eelnevalt suitsu täis ruumidest lahkunud. Päästjad lülitasid
hoones välja elektrivoolu, pärast seda lakkas õhksoojuspump
suitsemast, edasi tegelesid
sündmusega elektrikud.
4.05 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud õppeotstarbeline
reaktiivgranaat.
4.05 kell 12.42 teatati häirekeskusele, et Männiku külas on koristustalgute käigus leitud reaktiivgranaat PG-2. Demineerijad
hävitasid selle.
8.05 keskpäeva paiku põles
Kiisa alevikus ligikaudu 0,7 ha
kulu. Päästjad kustutasid selle.

Leitud

10. mai 2013

Tasuta koerte ja kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub järgmiselt:
Reede, 10. mai 2013
19.00-19.45 Tõdva küla keskuses, 20.00-20.30 Lokuti küla teadete
tahvli juures, 20.40-21.00 Vetkal

Laupäev, 11. mai 2013
10.00-10.45 Kurtnas haudejaama juures, 11.00-13.00 Kiisal
rahvamaja vastas, 13.15-13.30 Tagadi küla keskuses

Laupäev, 18. mai 2013
10.00-12.00 Sakus Tiigi 4 mänguväljaku juures, 13.00-14.15 E-Ehituskeskuse juures, 14.45-15.15 Kasemetsa raudteejaama juures
Võimalik vaktsineerida koeri katkuviiruse, adenoviiruse ja parvoviiruse vastu - hind 6.Leptospiroosi, katkuviiruse, adenoviiruse, parvoviiruse ja parainfluensa vastu - hind 10.Kasse on võimalik vaktsineerida herpesviiruse, kaltsiviiruse ja
panleukopeenia viiruse vastu - hind 8.NB! Kaasa võtta vaktsineerimispassid.

Volitatud loomaarst Heli Suits, tel 504 1060

Otsitakse puhastusteenindajaid Sakus. Osaline tööaeg
hommikupoolsel ajal. Helistada
tel 510 2454. Pindi Kinnisvarahaldus OÜ
Forellipüük pakub tööd kalavalmistaja-klienditeenindajale
(väljaõpe kohapeal) mai-aug
Pärnu mnt 23. km Jõgisool
(Laagrist 10 km). Tel 516 3416
Soovime leida inglise keele
õpetajat 7a poisile. Asukoht kokkuleppel, kas õpetaja pool või
lapse kodus. Piirkond Saku vald.
Kontakt +372 5690 4491, Kate
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,
Saue, otsib müügiesindajat
telefonimüüki. Soovitatav farmatseutiline eriharidus, kogemus hulgimüügis. www.zoovet.
ee. Avaldus koos CV-ga saata:
kuulutus@zoovet.ee
Hotell Salzburg (Pärnu mnt 555)
pakub tööd kokale, abikokale,
ettekandjale, administraatorile
ja toateenijale. Täpsem info tel
650 3965 või e-post info@
salzburg.ee
Mai lõpus avab taas oma uksed
ilusalong Sauel Sooja 1. Seoses
sellega otsime oma kollektiivi
juuksurit, küüne- ja ripsmetehnikut, massööri. Kontakt tel
507 4466 või maarel@hot.ee

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
20.05 00.01-23.59 Väliharjutus
13.05 08.00-23.59 Väliharjutus
21.05 00.01-23.59 Väliharjutus
14.05 00.01-23.59 Väliharjutus
22.05 00.01-23.59 Väliharjutus
15.05 00.01-23.59 Väliharjutus
23.05 00.01-23.59 Väliharjutus
16.05 00.01-23.59 Väliharjutus
24.05 00.01-23.59 Väliharjutus
17.05 00.01-23.59 Väliharjutus
25.05 00.01-23.59 Väliharjutus
18.05 00.01-23.59 Väliharjutus
26.05 00.01-23.59 Väliharjutus
19.05 00.01-23.59 Väliharjutus
* Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid.
Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele
teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Lisainfo: 503 4102, manniku @mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

Elad ikka me südames sees, elad
suvekaunis öös ja kõrgel linnutee
vöös, elad sügishommiku kastes,
lastes ja lastelastes.

Ema, vanaema ja
vanavanaema

LEIDA SELGIST
22.10.1918 - 04.05.2008

Jõudsid elus palju anda, jõudsid
muret, rõõmu kanda, kuni lõppes
elutee...

Mälestame lahkunud head
kolleegi

HEITI EINOT

ja avaldame kaastunnet
lähedastele. Salokese endised
töötajad ja lapsed

venda ja onu

REIN SELGIST
26.04.1943 - 15.04.2008

Metsanurme külast leitud väike
tumehall sõbralik isane koer.
Täpsem info 5343 5107.

Tööpakkumised

mälestavad
5. surma-aastapäeval
Mare, Margus, Tiina, Hannu,
Joonas, Raivo ja Avo

Avaldame siirast kaastunnet
Valve Steinfeldile perega
kalli abikaasa ja isa

UNO STEINFELDI
surma puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ

Pakkuda tööd C-kat autojuhile
karastusjookide jaotusvedudele.
Töö algab Saku Õlletehasest.
Nõutav eelnev töökogemus ja
eesti keele oskus. Pakutav tasu
on 800...1000 euri kuus. Lisainfo tel 517 2208
Vajame abi Juulikul asuva eramaja koristamisel 2-4 korral
kuus. Kasuks tuleb varasem kogemus ja soovitaja olemasolu.
Palume helistada tel 501 5306,
Helen
AS Saku Maja võtab tööle kortermaja sise- ja väliskoristaja.
Info tel 5326 7759 või AS Saku
Maja kontorist
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Kuulutused
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
Aitame koostada teie majale
ehitusloa ja kasutusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni. info@arhipilk.com,
tel 5660 0290
Terrasside, piirdeaedade,
kivisillutiste jne ehitus. Tel
554 7278
Pügan hekke ja teen muid
haljastustöid. Tel 5802 9561.
Ohtlike puude langetamine.
Kruntide puhastamine võsast
ja puidujääkidest. Raietööd.
Küttepuude müük. Tel 525 0893,
5626 0344; e-mail info@vahergrupp.ee. www.raietööd.ee

Ära anda
hulgaliselt
valijate hääli
erakonnale, kes
hindab ka
„valla ääremaa“
maksumaksjat,
lubab remontida
Roobuka külas
Sprindi tee
muldkeha ja
paigaldada
mustkatte.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
Pottsepatööd - ahjud, pliidid,
kaminad. Ka parandustööd.
646 2563, 5665 2090
Kütte- ja kaminapuud, lahtiselt
ja võrgus, klotsid 40L võrgus,
tulehakatus, saepuru kotis,
vedu tasuta, al 1,8 € võrk. Tel
501 8594

Hageris asuv majatehas OÜ KMT Prefab tegutseb aastast 2002. Ettevõte
valmistab ja paigaldab seina-, vahelae- ja katusepaneele nii eramutele kui äri- ja
ühiskondlikele hoonetele. Enamus toodangust eksporditakse Põhjamaadesse ning
läbi partnerite ka Lähis-Itta, Aasiasse ja mujale. Ettevõtte kvaliteedijuhtimine on
sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001:2008 ning firmas töötab täna 55
oma ala asjatundjat.

Rae vallas müüa suures koguses head haljastusmulda. Saadaval ka täitemuld. Info: +372
522 0073 ja muld@golfest.ee

Seoses töömahu suurenemisega kutsume oma
meeskonnaga liituma uusi majaelementide

Müüa loomasõnnikut - 7 t 140
EURi, 15 t 210 EURi, mulda 15 t 135 EURi, killustikku ja
liiva. Tel 56971079, 6701290,
e-mail taluaed@hot.ee

VALMISTAJA-PAIGALDAJAID

Noor pere üürib otse omanikult 3-toalise korraliku korteri
Sakus. 5556 0909, Krista või
kristavanaselja@hotmail.com
Tahad kolida Viimsisse? Vahetuskaubana pakkuda sügisest
lasteaiakoht Viimsis Päikeseratta lasteaias 3-a lapsele.
Vastu sooviksin kohta Saku
valla lasteaias. Kärt 53340707

P. DUSSMANN EESTI OÜ
vajab

REKLAAMI ja KUULUTUSI
saab tellida telefonil
671 2425, meiliaadressil
ss@sakuvald.ee või
toimetuses (Saku,
Teaduse 1, kabinet 220).

PUHASTUSTEENINDAJAT
Töö asukoht: Saku
Kontakt: Ilona Arharova
GSM: +372 55659495

Töö kirjeldus:
majaelementide valmistamine ja paigaldus:
paneelide kokkupanek
materjali komplekteerimine
paneelide pakkimine ja laadimine
Töölesoovijailt eeldame:
Täpsust ja kohusetundlikkust
Tehnilist taipu
Käteosavust ja selget silmavaadet
Tugevat tervist
Vähemalt põhiharidust
Eesti keele oskust
Soovitavalt vanust kuni 45a
Kasuks tuleb:
Kutsetunnistus
Eelnev töökogemus ehitusel või tootmises
Võõrkeelte oskus
Tööleasumise aeg: niipea kui võimalik

CV palume saata e-posti aadressile maire@kmt.ee;
lisainfo personalispetsialist Maire Midri, tel 4892183
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Korraldame TASUTA kõrva
kuulmekäigu tervisliku seisundi
kontrolli täiskasvanutele ja lastele

SAKU APTEEGIS
(Juubelitammede tee 6, Saku).
Üritus toimub

esmaspäeval, 13.05.2013 kl 14.00-17.00
Eelregistreerimine kohapeal või telefonil 6728 344

Samas anname nõu, kuidas





parandada kuulmist
vältida vaikummistuse teket
ennetada põletikke väliskõrvas
pehmendada ja eemaldada lihtsalt ja mugavalt kõrvavaiku
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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

Küttepuude müük,
kasvava metsa
raieõiguse ost,
raieteenused.

Busside tellimine
- Ekskursioonid Eestis
ja Euroopas
- Konverentsid
- Suvepäevad
- Transfeerid
- Teatrikülastused

Mugavalt ja turvaliselt!

+372 56 468 844 raiko.kaustel@mail.ee

Küttepuude müük!
Suur valik (lepp, sanglepp, haab,
saar, kask). Pakkuda on nii kuiva
kui toorest halgu.

Metsasipelgas OÜ,
metsasipelgas@gmail.com,
5697 1190

Avatud küttepuuhoov

Müüa lõhutud

Hind kohapeal alates 29 eur/rm
Hind koos transpordiga alates 32 eur/rm

KÜTTEPUUD
kohaletoomisega.
Lepp 36 eur/rm, haab
36 eur/rm, kask 44 eur/rm,
metsakuiv okaspuu 36 eur/rm.

Tel 509 9598

aadressiga Jälgimäe küla,
Saku vald.

Info: 555 60 240
www.halupuu.ee
NB! Müüme musta lepa
suitsutuslaastu.

MULLA, LIIVA JA
KILLUSTIKU
MÜÜK
KOHALETOOMISEGA
KOPP-LAADURI
TEENUS
KALLURAUTOVEOD
MINI-LAADURI TEENUS

OÜ KALSEP
Tel: 534 60 382
kalsep@kalsep.ee
www.kalsep.ee

Diapol Granite OÜ
(www.diapol.ee) toodab kivist
köögitasapindu. Enamus
toodangust läheb ekspordiks.

Seoses tootmismahtude
suurenemisega pakume
tööd järgmistel
ametikohtadel:

1) käsitööseadmete

operaator
2) liimija
3) pakkija
Kandidaadilt eeldame:
 väga head eesti keele oskust
 kutse-, kesk- või keskeriharidust
 kasuks tuleb varasem
töötamine tootmises
Omalt poolt pakume
kaasaegseid töötingimusi,
põhjalikku väljaõpet ja tööriideid. Palk 6,0-7,8 eurot
tunnis. Töö võib olla kahes
vahetuses.

Avaldus ja CV palume
saata info@diapol.com.
Tel 6051 130,
faks 6051 135,
Aadress: Kasesalu 10, Saue

Selver on Eesti kapitalil põhinev juhtiv jaekett, mis kaupleb peamiselt toidu- ja
esmatarbekaupadega. Selveri ketti kuulub 41 kauplust üle Eesti ja Selveri Köök.
Selver annab tööd ligi 2100 inimesele.

Saku Selver ootab oma meeskonda

TEENINDAJAID,
kelle peamisteks tööülesanneteks on klientide kõrgetasemeline
teenindamine kassas, letis ja saalis.
Kandidaadilt eeldame:
 vanust alates 18. eluaastast
 tahet teenindada
 sõbralikkust ja abivalmidust
 harjumust oma tööd hästi teha
 kiirust ja täpsust
 eesti keele oskust (vähemalt tase B1)
 oskust suhelda vene keeles
Pakume:
 sõbralikku tööõhkkonda ja toetavat meeskonda
 tööd organisatsioonis, kus väärtustatakse inimest ja tema tööd
 kaasaegseid töötingimusi ja vahendeid
 Partnerkaardi lisasoodustust
 spordiseltsiga liitumise võimalust

Kui Sa soovid kandideerida, siis palun saada oma CV kuni
15. mai 2013 k.a e-maili aadressile personal@selver.eu või
täida kaupluse infoletis kohataotlusankeet.
Lisainfo +372 6673 785, Kristi Aasa

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

GSM 5850 4300

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

18

10. mai 2013

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

15. mai kell 19 LUGUSID JA
LAULE LAIAST MAAILMAST Indrek Kalda ja Toomas Lunge
Piletid Piletilevis ja mõisas.
23. juuli kell 20 Alen Veziko kontsert
“Ei ole öeldud tuulde”
Kontsert on vaheajaga. Piletid Piletilevis ja
Piletimaailmas ning õhtueinega pakett müügil Estravelis.
* UUS! Kõik tordid ja kringlid Saku mõisast! Lisanfo:
http://www.sakumois.ee/et/kook/tordid-kringlid
* PUBI E-R 11.30-14.00. Jätkuvalt parimad päevalõunad!
Leia meid Facebookist Saku Mõis & Saku Manor

Õhkbatuudi Piraadilaev
rent koduaia pidudeks!
E-N 90 € ja R-P 180 €
Broneerimine 56 46 11
www.hyppa.ee

00

AS Saku Maja annab

üürile ruume
Saku Valla Majas
Teaduse 1. Informatsiooni
saab telefonil 5326 7759 või
ene.linnutaja@sakumaja.ee

 kodumasinate paigaldus
 sanitaartehnilised tööd
 ukseluku vahetus ja hooldus
 siseviimistlustööd
 mööbli montaaž ja demontaaž
 akende ja uste paigaldus
 kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee

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 tantsupaar maailmakarikaetapil esikümnes

MAI

Saku tantsupaar Kairo Kõrgend
ja Anastasija Bezuglaja saavutas
20.-21. aprillil Peterburis peetud
võistlustantsu maailmakarika
etapil tubli üheksanda koha. Karikavõidu nimel oli Junior 2 vanusegrupis võistlustules 66 tantsupaari. Enda stardiklassis jäid
Kairo ja Anastasija teiseks, edestades veel kõrgema stardiklassi
tantsijatest kahte tantsupaari.
KRISTINA TENNOKESE
Tantsukool Danceland

10. kell 19
Kiisa näitetrupi esietendus
„Rahauputus” Kiisa rahvamajas. Komöödia kahes vaatuses.
Lavastaja Marianne Õun, muusikaline kujundus Alari Volf.

11. kell 11
Metsanurme kevadmatk Metsanurme-Üksnurme matkarajal.
Osalemine tasuta. Vt lk 18

12. kell 17
Huvikeskuse lastekollektiivide kevadkontsert „Armsale
emale” Saku Valla Maja saalis.
Vt lk 20

Edukas tantsupaar Kairo Kõrgend
ja Anastasija Bezuglaja koos
treener Kristina Tennokesega.

18. kell 9-14

Plaan B
Hooaja alguses, peale Suzukiga
tehtud lepingu katkemist jäin
üsna täbarasse olukorda. Oli vaja ruttu leida ja välja mõelda
plaan B.
Õnneks olid mul Inglismaal
head sõbrad, kes panid seal olevate toetajate abiga mulle kokku
võistluspaketi osalesin Inglismaa radadel sealsetes sarjades,
milleks on siis Maxxis British
Championship ning Red Bull
Pro Nationals. Tegu on väga kõvade sarjadega, mis on tugevuselt MMi kõrval järgmised. Tiimi nimeks, kus ma 2013. aasta
Tuntud Sakust pärit sportlane
Gert Krestinov võistleb tiimi Apico Ansatech Kawasaki ridades.

hooajal võistlen, sai Apico
An-satech Kawasaki.
Peale avastarte Inglismaal
tekkis vaba nädalavahetus, mil
plaanisin Eestis olevate toetajatega, et teen kaasa MX3 esimesel etapil. Olin võistlusteks hästi
valmistunud ning teadsin, et olen
võimeline poodiumile sõitma.
Kuna avaetapp peeti MX1
sarjaga koos, oli hea võimalus
jääda silma ka tehase või tehase
toetusel tiimidele. Võistlus kujunes suurepäraseks ning suutsin etapi võita. Peale krossi arutasime koduse meeskonna ja lähedaste inimestega asjad läbi
ning otsustasime, et teeme kaasa
kõik MX3 etapid. Kahju oleks
esikoht käest lasta.
Olen väga tänulik, et mulle on
antud selline võimalus oma
unistus teoks teha.
GEPA alias GERT KRESTINOV

Merit Männiste Harjumaa parim
26.-27. aprillil selgusid Harju parimad laululapsed kuues vanuserühmas. Kiili rahvamajas käis laval ligi 160 lauljat. Saku lastest
võitis I koha Merit Männiste
(pildil, juhendaja Kaupo Männiste), II koha Märten Männiste
(Kaupo Männiste), III koha Kirke Männik (Aili Brett). Eripreemiad said Sander Vilu, Lisandra
Marii Rannik ja Marleen Liivik.

KUHU MINNA

Saku kevadlaat Saku Valla Maja
(Teaduse 1) ees. Vt lk 20

18. kell 18
Muuseumiöö vallas. Vt lk 20

18. kell 20
Saku segakoori Tuljak kevadkontsert „Jazzist rockini”
Saku Valla Maja saalis. Kaastegev
Gourmet Duo Plus. Vt lk 20

19. kell 14
Saku Huvikeskuse mandoliiniorkestri kontsert „Mandoliiniga mööda maailma” Saku
Valla Maja saalis. Vt lk 19

NÄITUSED
Saku Huvikeskuse loomeringide näitus Saku vallaraamatukogus Teaduse 1 (kuni 19.05)
Riigiarhiivi rändnäitus „Karm
kevad” Kurtna Koolis
Soome Instituudi rändnäitus
“Karvavahetuse aeg” - Lapi
nüüdiskunst Saku vallaraamatukogus Teaduse 1 (alates 20.05)

Rõõmustav näitus

ESIETENDUS KIISA RAHVAMAJAS: täna, 10. mail,
mängib Kiisa näitetrupp komöödiat “Rahauputus”

2. mail avati vallaraamatukogus
Saku huvikeskuse suur kevadnäitus. Hooaja loometööde paremiku on toonud välja portselanimaali-, keraamika- ja kunstiringid. Oma meisterdamistöid näitavad puutöö- ja käsitööringide
lapsed. Näitusel esinevad igas eas
autorid algajatest edasijõudnuteni. Rõõmustavalt ilusat väljapanekut saab nautida kuni 19. maini. Ole kohal!
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses aprillis 2013
registreeritud Saku laste sünnid

Krister Leks Kivila
Reigo Välb
Klen Espen Endi
Marcus Väli
Kärt Ojala
Katriin Kuusk
Anni Pentinen

Saku Vallavalitsuses aprillis 2013
registreeritud Saku elanike surmad

Maria Nurmik

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

