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Viis kuud tagasi sai Saku alevi must lammas ehk Näitusepaviljon uue visiooni.
Volikogu algatas detailplaneeringu, mis näeb ette võimaluse jagada kinnistu kaheks
krundiks, millest ühele jääb Näitusepaviljon ärihoonena ning teisele ehitatakse
kortermaja. Pärast seda ilmus põlenud paviljoni seinale silt hoone omaniku AM
Investeeringud esindaja Anti Kalki nime ja telefoninumbriga. Jää on hakanud liikuma.

S

ellest hetkest, mil silt välja pandud sai,
on Anti Kalki sõnul saanud ta mitmeid
telefonikõnesid küsimusega, millal maja valmis saab. Esimese hooga on küsitud just
kavandatava kortermaja kohta. Kalki väitel
saab ehitama hakata siis, kui on ka selge, kes
hakkavad tegutsema ärihoones, sest pank tahab raha andes näha väga selget visiooni, millist arendust sinna kavandatakse.
„Ärihoone eskiis on valmis, aga sisu ei saa
enne projekteerima hakata, kui pole teada,
millistele nõudmistele ruumid peaksid vastama. Tahame rentnikud kohe projekteerimise
etapis kaasata, et ei oleks vaja hakata pärast
ümber ehitama,“ selgitab Kalk ja pakub välja
oma optimistliku-realistliku nägemuse, et ehitus võiks alata järgmise aasta alguses ja valmis saada aasta lõpuks. Alustada saab aga siis,
kui on leitud ärihoonele põhirentnik, kellest
ühe variandina näeb paviljoni omanik Saku
perearste ja teisi meditsiiniga seotud asutusi.

rite ajastul oli Saku Tallinnast poole päevatee
kaugusel, siis nüüd on Saku Tallinna kesklinnast 15minutilise autosõidu kaugusel. Sakuga sama kaugel olev Viimsi tundub ju kõigile
atraktiivne, aga Viimsi on 30minutilise sõidu
kaugusel.“


Näitusepaviljon
ärkab ellu

Valgusküllane hoone

Vaade Juubelitammede teelt

ESKIISJOONISED
Arhitekt Ahti Luhaäär

„Kohtumiselt perearstide esindajatega on
meil olemas nimekiri, milliseid ja kui palju
ruume nad vajaksid ja see pind on hoones
olemas,“ kinnitab Kalk, „Tohtrite küsimus
oli: kui ma istun kabinetis, kas ma saan aknast välja vaadata. Vastus on: jah!“
Hoone välimus Juubelitammede alleelt
jääb samasugune, nagu see oli originaalil
ning seetõttu võib tunduda, et majas on vähe
valgust, kuid Kalki väitel on see tegelikult
üks valgusküllane büroohoone, kus on võimalik projekteerida tööruumid nii, et kõikidel kabinettidel on aken. Maja tuleb kahekorruseline ja teise korruse katusealust palistab
ümber maja aknalint. Esimesele korrusele tulevad maast laeni aknad hoovi poole. Tänava
poole ilma akendeta külge jäävad aga tehnilised teenindusruumid, arhiivid, laod, tualetid, millele aknaid polegi vaja.
Perearstikeskus on üks võimalus see maja
ellu äratada. Kogemustega kinnisvaraärimees Kalk ütleb, et Sakus asuv hoone juba
tühjaks ei jää. „Kui ei tule perearstikeskust,
siis tuleb midagi muud. Perearstid hõivaksid
hoonest nagunii vaid poole ja teisele poolele
tuleks veel rentnikke otsida. Läbi on käinud
näiteks kohviku mõte. Kui on ilus maja hea
koha peal, leiab see varem või hiljem kasutuse,“ ütleb Kalk, kelle enamik arendusi on
seotud Tallinna vanalinnaga, kuid keda on
alati huvitanud arhitektuuriväärtuslikud hooned ning Näitusepaviljoni ostis ta emotsionaalse otsuse ajel, sest Valve Pormeistri kavandatud maja lihtsalt meeldis talle.
Kalki hinnangul on Saku niivõrd atraktiivne paik. Ta selgitab: „Kui vanasti hobuvank-

Siseõu äri- ja kortermaja vahel
„Hoone omapärane katus on see, mis teeb ehitamise kallimaks võrreldes hoonega, mis näeks
välja nagu tuim kast,“ nendib Näitusepaviljoni omanik Anti Kalk, „kuid iseenesest on hoone
hästi kavandatud. Klaasi ja kivi suhe on äärmiselt modernne. Ainuüksi ühe ukse klaastahvel on
nii suur nagu kahekorruselise elumaja fassaad uksel on kõrgust 14 meetrit. Arhitekt Valve
Pormeistri geniaalsust näitab juba see, et hoone on projekteeritud nii, et pool sajandit hiljem
saame sellesse sisse tuua tänapäevased funktsioonid, ilma et näiteks valgust väheks jääks.“
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Tark ei torma
Hoone on Sakus tondilossi kuulsust kogunud
viis majanduslikult rasket aastat. Praegu on
Kalkil isegi hea meel, et buumi ajal ehituseks
ei läinud ja täna alles stardipositsioonil ollakse. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt pidi
kinnistule tulema tervisekeskus ja spaa. „See
oli buumiaeg, kus kõigil oli natuke ebareaalne pilt sellest, mida tulevik toob. Kui
oleksime uhke projekti valmis saanud, oleks
see täna võib-olla pankrotis,“ ütleb ärimees,
kes on selle hoonega seotud olnud juba üheksa aastat. Teise hea asjana ootamise juures nimetab ta suhtumise muutumist arhitektuuriväärtustesse. Tänapäeval on arhitektide ja
muinsuskaitsjate seisukohad paindlikumad
ning maja on võimalik kaasaegsetele nõudmistele vastavalt nii üles ehitada, et tema ilme ei muutu.
„Tookord tahtsid kinnisvaraarendajad kõik
vana lammutada, muinsuskaitsjad kaldusid
aga teise äärmusesse ning ei lubanud väärtuslike hoonete juures midagi muuta. Näitusepaviljoni sünnist on aga 45 aastat möödas
ning selle ajaga on nii palju muutunud. Kui
hoone sisu ei tohi kaasajastada, siis ei saa sinna mingeid funktsioone sisse planeerida ning
maja ei ärkagi ellu,“ räägib Kalk. Originaalis
oli näitusepaviljon üks suur ruum, millel esimesel korrusel aknaid polnudki. Valgust oli
küllaga, aga kuna see tuli ülalt, siis välja vaadata ei saanud.

Säästlik ja mugav kortermaja
Teine sellele kinnistule kavandatud hoone on
aga korterelamu. Ka kortermaja kuju ning
plaanilahendus on Kalki kinnitusel paigas. Ta
leiab, et korterite planeerimine Eestis on liikunud vales suunas. „Kahetoaline avatud
planeeringuga korter võib sobida yuppiedele,
kes tulevad ajutiselt Tallinnasse äri ajama,
aga tavalisele perele selline supipott-televiisori-kõrval-kodu sobilik ei ole,“ nendib ta.
„Meie liigume tagasi kirutud Mustamäe-tüüpi korterite juurde, mis olid aga ratsionaalsed.“
Nii tulevadki Näitusepaviljoni kortermajja
väikesed, aga mitme toa ja eraldi köögiga
korterid, nii et kõigile jaguks privaatsust ning
ülalpidamine poleks liialt kulukas. Maja tuleb
alt tühi, et oleks õhuline ja ka praktiline: sinna
vihma- ja lumevarju saab parkida autod.
Läbi on räägitud mitme Eesti taustaga
suurarendajaga, kes projektiga edasi tegeleks, ning Kalki kinnitusel on nad asjast huvitatud. „Kui saame jah-sõna, et perearstid sinna tõesti kolivad, siis saaksime asjaga edasi
minna. Kui kuulsa arhitekti looming saab auväärse funktsiooni ja teenindab valla rahvast
ning inimesed ütlevad, et kihvt hoone, siis on
asjad paigas. Ehk on ilusasse ja huvitavasse
hoonesse ka parem tunne arsti juurde minna.“
VICTORIA PARMAS
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KOMMENTAAR
Perearst Mai Stern:
Perearstid on valmis
kolima küll, kuid seda üks
kord ja lõplikult heade
lahenduste korral.
Poolikud lahendused ja
ebakindel tulevik ei vääri
kolimisega seotud
kulutusi.
Haigekassa kulumudelis
perearstiteenusele ei ole
ette nähtud nii kõrgeid
rendihindu nagu Näitusepaviljoni arendaja küsib.
Näitusepaviljoni ebarentaablid pinnad ja kõrge
rent ei võimaldaks anda
edaspidi samas
kvaliteedis teenuseid:
perearstid peaksid oma
ridu oluliselt koomale
tõmbama ja sellisel juhul
jääksid ära kohapealne
labor ja füsioteraapiateenus, samuti poleks
ajaliselt võimalik mõnel
päeval õhtul kella 18 maja
lahti hoida.
Kolimisvõimalust näeme
me juhul, kui saame uue
maja jaoks raha Riigikogus arutuse all olevast
ELi tervisekeskuste
meetmest, kus Saku on
praegu ka nimekirjas.

Kas teadsid et...
 40 aastat tagasi oli
Saku näitusepaviljonis
legendaarseks saanud
noorte kunstnike
näitus „Saku 73“, mis
tutvustas esimest
korda suurelt
nõukogude tsensuuri
karmides piirides Eesti
avangardistliku kunsti
paremikku

Saku Vallavolikogu
valimised 2013
Kandidaatide koondnimekiri
Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit
 nr 101 KEN KUKKONEN
 nr 102 KRISTJAN
AGAFONOV
 nr 103 ARDI UUESALU
 nr 104 PIRET MAASIK
 nr 105 ALGIS SARAPSON
 nr 106 KAJA KALLASMÄE
 nr 107 LEHO JÄRVELA
 nr 108 EDA VESIK
 nr 109 RAIVO PALMISTE
 nr 110 MATIS PEDAK
 nr 111 MARGIT NURMEOTS

Eesti Keskerakond

 nr 142 AIVO LIIV
 nr 143 RASMUS UUSKÜLA
 nr 144 SIIM VILBA
 nr 145 KATRIN
KRASILNIKOV
 nr 146 VEIKO KRUUSTÜK
 nr 147 ANDRES PUKK
 nr 148 EDA ESPERK
 nr 149 TÕNIS MILLING
 nr 150 SILVA REINVELT
 nr 151 PAAVO KANGUR
 nr 152 JUHAN TALPSEPP
 nr 153 VLADIMIR TEDER
 nr 154 ANU KATTEL
 nr 155 URSULA POLMAN
 nr 156 KELLY DE-BAKKER

 nr 112 DAINA JÜRISTO

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
 nr 113 ANDRO HALLIKO
 nr 114 KARIN-LIIS
TAMBAUM
 nr 115 RAIN ALEV
 nr 116 JULIUS KANGRO
 nr 117 MAREK KÕBU

Valimisliit Kodu
 nr 118 LEMMI ORO
 nr 119 MALL PETERSEN
 nr 120 SIRJE PETERSON
 nr 121 MAI STERN
 nr 122 AHTO LUTTER
 nr 123 LEMBIT MAKSTIN
 nr 124 KALLE PUNGAS
 nr 125 MERIKE SISASK
 nr 126 KAIRI ZALETAJEV
 nr 127 ANNE LAOS
 nr 128 LEILA TALK
 nr 129 KRISTJAN PUU
 nr 130 KÜLLI MÄNNIK
 nr 131 EILI ERG
 nr 132 KRISTI KARELSOHN
 nr 133 JAN HAREND
 nr 134 ARGO ZIRK

Eesti Reformierakond
 nr 135 ARVO PÄRNISTE
 nr 136 AARE JÄRVELAID
 nr 137 ÜLLE-TRIIN ENDEN
 nr 138 TIIT VAHENÕMM
 nr 139 KAUR LOHK
 nr 140 ULVI LÄÄNEMETS
 nr 141 VAIKE PÄHN

Valimisliit
Väikelinn Saku
 nr 157 ANNELY-THEA
HÄGGBLOM
 nr 158 ANNELI KUBBI
 nr 159 ANU ALTMETS
 nr 160 ARVI RATASSEPP
 nr 161 EERO ALAMAA
 nr 162 LEO JÜRGENSON
 nr 163 MARIANNE RANDE
 nr 164 MART SIIMANN
 nr 165 MARTI REHEMAA
 nr 166 MARKO TALI
 nr 167 PEETER LEIDMAA
 nr 168 PRIIT TINITS
 nr 169 SALE MANTSIK
 nr 170 TANEL OTS
 nr 171 TEET LILLEORG
 nr 172 TIIU RÕUK
 nr 173 VIIVE ROSENBERG

Saku Vallarahva
Valimisliit
 nr 174 AARE SIIR
 nr 175 KRISTEN PÕDER
 nr 176 KÄTLIN ENDI
 nr 177 ANDRES KALLAS
 nr 178 MARINA NÕMME
 nr 179 CRIS-STEN SEDRIK
 nr 180 RAUNO SAKS
 nr 181 LEA TEPPICH
 nr 182 RENE PALTS
 nr 183 INDREK SIIR
 nr 184 URMAS TEPPICH
 nr 185 MERLE MUIDIK
 nr 186 RAIGO SÖÖDI
 nr 187 TAURI TUBLI
Allikas: www.vvk.ee

Harju maakonna maakonnaplaneeringu

Rail Baltic raudtee trassi koridori
asukoha määramiseks lähteseisukohtade ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalik arutelu toimub

2. oktoobril kell 13
Saku Valla Maja II korruse suures saalis
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VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KRISTI JÕELEHT
17. septembri istungi päevakorras oli 17 punkti.
Saku Valla Noortekeskus Sakus ja Kiisal on suletud 23.-24.09.
2013 seoses noorsootöötajatele
korraldatud kutsevõistlustega.
Vastavalt esitatud teekonnalehele 0,19 eurot kilomeeter otsustati hüvitada 1 sügava puudega lapse ja 1 raske puudega
lapse kooli- ja kojusõit õppeperioodil kuni 31.12.2013.
Saku Vallavalitsuse 14.08.
2012 korralduse nr 697, 14.05.
2013 korralduste nr 370, 371,
372, 04.06.2013 korralduste nr
463, 464, 02.07.2013 korralduse
nr 558 punktides 2 loeti sundvalduse seadmise uueks õigustatud
isikuks AS EG Võrguteenus.
Tunnistati kehtetuks Saku Vallavalitsuse 20.06.2006 korralduse nr 598 punktid 2 ja 3 ning anti
lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks Saku alevikus
Üksnurme tee 12 kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine
Saku alevikus Üksnurme tee 12
kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti
lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku alevikus
Männituka tee 1 kinnistul.
1 korraldusega määrati ehitise
arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 2 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload maakaabelliini rajamiseks vastavalt
projektile „Mardi kinnistult liitumiskilbi väljatõstmise tööprojekt, Saku, Saku vald, Harjumaa” aadressil Saku alevik,
Mardi ja Viimsi metskond 19;
veetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Männimaa
detailplaneeringuala veevarustuseks ja kanalisatsioonivarustuseks aadressil Saku alevik,
Männimaa ja Oja tänavad.
Väljastati ehitusluba kuurkasvuhoone juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks ning
anti kirjalik nõusolek kuuri püstitamiseks Üksnurme külas
Kastani tn 2 kinnistul (varem
väljastatud ehitusluba nr 1194
tunnistati kehtetuks).
Väljastati kasutusload bürooja laohoone laiendusele Jälgi-
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mäe külas Pärnu mnt 549, Fazer
Amica teenindusköögi rekonstrueeritud osale Jälgimäe külas
Jälgimäe tee 14.
Jäeti rahuldamata Lembit
Teinbasi poolt esitatud vaie
Saku Vallavalitsuse 04.06.2013
korraldusele nr 464 „Sundvalduse seadmine“.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Kiisa alevikus asuva Metsavahi katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Saku vallas asuvale 32 katastriüksusele määrati uued kohaaadressid.
Kinnitati Saku Lasteaia Päikesekild ruumide ja õueala üürihinnad.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Tantsukool Danceland 28.09.2013 Saku Valla Spordikeskuse võimlas
ja Saku Gümnaasiumis toimuva
tantsuturniiri „Corny turniir” läbiviimiseks (vastutab Kristina
Tennokese), MTÜ-le Noorteklubi ESIK 22.09 ja 24.11.2013 Saku alevikus Teaduse 1 asuvas Saku Valla Maja II korruse saalis
toimuva alternatiivse noorte-ürituse „ESIK“ läbiviimiseks (vastutab Kristiina Seppel).
24. septembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
Kehtestati Saku Huvikeskuse
huviringide osalustasud.
2 puudega isikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
1 isikule määrati eestkostepere toetus.
Alaealiste komisjonile alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks taotluse esitamisel määrati Saku Vallavalitsuse volitatud esindajateks Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets,
Kurtna Kooli direktori kt Kristjan Saar ja Kajamaa Kooli direktor Maire Metsalu.
Väljastati müügipilet JK Taverni OÜ-le 26.09.-25.12.2013
Saku aleviku keskplatsil grillitud lihatoodetega kauplemiseks.
Kehtestati detailplaneering
Jälgimäe külas Urda kinnistul.
3 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks Tagadi külas Kivikülvi kinnistul, elamu
lammutamiseks Kirdalu külas
Kuuse kinnistul ning Männimaa
detailplaneeringuala sidekana-

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 3.09.2013. a korraldusega nr 683 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Üksnurme küla Silbeki kinnistu osal ja lähialal. Planeeringu koostamise ülesanne on Silbeki
kinnistu osa ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine ning ehitusõiguse määramine kuni kaheksa üksikelamu ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2,5 ha. Vt
http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 10.09.2013. a korraldusega
 nr 715 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Tänassilma küla Kivi, Vahtra, Tänassilma tee 47 ja Imogeni (Tänassilma tee 47a ja 47b) kinnistutel. Planeeringu koostamise ülesanne on

kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine, lisaks
olemasolevatele hoonetele, tööstus- ja laohoonete ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga
haaratud maa-ala suurus on ca 5,2 ha.
 nr 716 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti
algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Jälgimäe küla Vahe kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kuni kaheks äri- ja/või tootmismaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Planeering
on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on ca 1,0 ha.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 10.09.2013. a korraldusega nr 714 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Jaaniku tn 5 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse
määramine, lisaks olemasolevale üksikelamule, auto varjualuse ehitamiseks Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuala suurus on ca 1250 m2. Vt http://
sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 17.09.2013. a korraldusega nr 741 algatati
detail-planeering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata
keskkonna-mõju strateegiline hindamine Saku valla Saku aleviku
Männituka tee 1 kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on
kinnistu ehitus-õiguse määramine maksimaalselt 4 boksiga
ridaelamu ehitamiseks. Planeering on vastavuses Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 2900 m2. Vt http:// sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 17.09.2013. a korraldusega nr 740 otsustati
20.06. 2006. a korraldusega nr 598 algatatud Saku alevikus
Üksnurme tee 12 detailplaneeringu puhul jätta algatamata
keskkonnamõju strateegi-line hindamine, kuna analüüsitud
p õ h j u s te l e e l d a ta v o l u l i n e k e s k - k o n n a m õ j u p u u d u b .
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu kuni kolmeks äri- ja
tootmismaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja
tootmishoonete ehitamiseks. Planeeringuga haa-ratud maa-ala
suurus on ca 1,1 ha. Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
23.09.2013 toimus Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) Saku valla
Metsanurme küla Rehemetsa kinnistu detailplaneeringu avalik
arutelu. Planeeringulahendus näeb ette lisaks olemasolevatele

hoo-netele veel kaupluse, lasteaia ning kolme kaksikelamu
rajamise. Ava-liku väljapaneku jooksul laekus planeeringule üks
vastuväide. Avali-kul arutelul Saku Vallavalitsus esitatud
vastuväitega ei nõustunud. Esitatud vastuväitega, Saku
Vallavalitsuse seisukohaga ning avaliku arutelu protokolliga saate
tutvuda Saku Valla Majas (Teaduse tn 1, Sa-ku alevik) ja Saku valla
kodulehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/ detailplaneeringuteavalikustamine

lisatsiooni rajamiseks aadressil
Saku alevik, Männimaa ja Oja
tänavad.
Anti kirjalik nõusolek aiama-

ja tehnosüsteemide muutmiseks
(reoveemahuti paigaldamiseks)
Roobuka külas Roosi tee 5 kinnistul.

5
Muudeti Kiisa alevikus AÜ
Kiisapalu territooriumil asuvate
8 boksiga kuuri ja 6 boksiga garaaži tehnilisi andmeid ning registreeriti nende omanikud, ehitiste koha-aadressideks määrati
vastavalt Kiisapalu tee 11a ja
Kiisapalu tee 2.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad kinnistud (asukoht Saku alevik, Üksnurme tee
L3, 11342 Saku-Tõdva tee L4)
isikliku kasutusõigusega Elion
Ettevõtted Aktsiaseltsi kasuks.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht
Saku alevik, Nurme tänav)
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Saku valla 2013. aasta eelarve reservfondist eraldati 600 eurot Saku Vallaraamatukogu kulude eelarvesse veeavarii tagajärjel kasutuskõlbmatuks muutunud kahe lugejaarvuti asendamiseks.
2013. aasta eelarve tuludest
arvati välja ja tagastati Kaitseministeeriumile kasutamata jäänud vahendid summas 69,96 eurot. Vahendid olid ette nähtud
Saku Gümnaasiumi, Vanalinna
Hariduskolleegiumi, Keila
Kooli ja Pirita Majandusgümnaasiumi ühiselt läbiviidava riigikaitseõpetuse õppelaagri ning
Saku Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppeekskursioonide
korraldamiseks.
Peremehetute ehitistena võeti
arvele Tõdva külas asuv silikaatkivist hoone, Kasemetsa
külas endise aiandusühistu Nirgiuru territooriumil asuv elektrivõrk, Metsanurme külas endise aiandusühistu Kalda territooriumil asuv elektrivõrk.
Saku valla 2013. aasta eelarves mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati projektitoetust MTÜ Võimlemisklubi
Valere projektile „Saku võimlemise arendamine“ 520 eurot,
MTÜ Saku Jäähoki Klubi projektile „Saku Jäähoki Klubi 10“
1000 eurot, Janek Toigeri projektile „Jarek Toigeri 2013. a
hooaeg (II poolaasta) võistlustants - ettevalmistus ja võistlused“ 200 eurot, Epp Pohlaku
projektile „Anna Pohlaku osavõtt 2013. a purjetamise laser
Radiali EM-st Iirimaal ja MMst Hiinas“ 400 eurot.
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19. septembri istungil
Saku vallavolikogu
 Otsustas suurendada AS Saku Maja aktsiakapitali
täiendava sissemaksega uute aktsiate väljalaskmise
teel. Lasta välja 38 500 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega kümme eurot, kokku summas 385 000 eurot. AS
Saku Maja poolt läbiviidavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks vajaliku omafinantseeringu on taganud Saku vald. Et omafinantseeringut saaks edaspidi kajastada teenuste hinnakomponendis, on vajalik omafinantseering AS-ile Saku Maja
üle anda aktsiakapitali suurendamise teel.
 Keeldus Saku valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamisest Saku vallas Kasemetsa külas
asuval Vana-Lepiku kinnistul. Detailplaneeringuga
sooviti jaotada Vana-Lepiku kinnistu kruntideks, et
ehitada sinna 21 üksikelamut. Volikogu leidis, et üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine on
vastuolus valla ruumilise arengu põhimõtetega.
 Otsustas taotleda munitsipaalomandisse Saku alevikus asuv Vääna jõe alune ja seda ümbritsev maa-ala
ning Saku alevikus asuv Tiigi tänavaga ning katastriüksustega Loigu, Tiigi tn 17, Teetammi, Kõrgemäe IV
ja Kõrgemäe III piirnev maa-ala.
 Kooskõlastas Kohila valla Vilivere arendusala osaüldplaneeringu järgmise täiendusettepanekuga: viia
osaüldplaneeringu joonised Saku valla territooriumi
osas kooskõlla Saku valla üldplaneeringuga.
 Võttis vastu Saku valla arengukava 2012-2025 uues
redaktsioonis.
 Otsustas suunata Saku valla 2013. aasta 2. lisaeelarve
2. lugemisele.
 Finantsteenistuse juht Evelin Normak andis ülevaate
sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
 Otsustas koormata kasutusvaldusega Saku vallale
kuuluva kinnistu (koha-aadress Juubelitammede tee 2 //
4 // Saku mõisapark) kasutusvaldusega aktsiaseltsi Saku Maja kasuks. Tegemist on Saku mõisa ümbritseva
kiviparketiga kaetud alaga ning mõisa juures oleva
keldri territooriumiga.
 Kinnitas Saku valla sisekontrolli toimemudeli.
 Nimetas Saku Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks
jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed alljärgnevalt:
Jaoskonnakomisjon nr 1, asukohaga Teaduse tn 1,
Saku alevik (Saku Valla Maja): esimees Kristi Jõeleht;
liikmed: 1) Anneli Sulin; 2) Maire Laur; 3) Vello Tava;
4) Küllike Printseva; 5) Marika Liivik; 6) Jüri Lang.
Asendusliikmed: 1) Triin Jõeleht; 2) Tiina Kubbi.
Jaoskonnakomisjon nr 2, asukohaga Tallinna mnt 10
Saku alevik (Saku Gümnaasiumi peahoone): esimees
Maris Kastemäe; liikmed: 1) Miia Siidra; 2) Reet Vilu;
3) Inga Nurme; 4) Eda Piisang; 5) Kaire Loonurm; 6)
Margit Laansalu. Asendusliikmed: 1) Anne Kuldmäe;
2) Kai Lao.
Jaoskonnakomisjon nr 3, asukohaga Kurtna tee 21
Kiisa alevik (Kiisa rahvamaja): esimees Marianne Õun;
liikmed: 1) Kairi Langund; 2) Elle Turp; 3) Aino Kiiver;
4) Vaike-Laine Kaljuvee; 5) Mari-Ann Talumees.
Asendusliikmed: 1) Aet Tõruke; 2) Heljo Jüris.
VICTORIA PARMAS

VALLA
UUDISED
Saku Gümnaasium Harjumaa
eesti koolidest parim
Gümnaasiumide tänavuste riigieksamite
põhjal valminud edetabelis on Saku Gümnaasium tõusnud 43. kohale. Kõigi eksamite keskmiseks saavutati 70,11 punkti. Mullu
oldi pingereas 65., 2011. aastal 58.
Tulemuse teeb tähelepanuväärseks asjaolu, et Saku kool on pingereas parim Harjumaa eesti gümnaasium, järgneb 73. kohal
olev Saue Gümnaasium. Direktor Ulvi Läänemetsa sõnul tegid suure tõusu võimalikuks väga head riigieksamite tulemused eesti keeles ja matemaatikas. Emakeele eksami
keskmine punktisumma oli 71,30, parim tulemus 96 punkti. Matemaatika riigieksami
keskmine oli 77,10, parimal Saku abituriendil aga 99 punkti. Eesti keeles ollakse vabariigis 21. kohal ja matemaatikas 22. kohal.
Kokku oli pingereas võrreldud koole 237.
Kõige edukamalt, 85,98-punktilise keskmise tulemusega, lõpetasid tänavu gümnaasiumi Tallinna reaalkooli abituriendid.

Filmiõhtud päevakeskuses
Saku Päevakeskus alustas kolmapäevaste
filmiõhtute korraldamisega. Esimene filmiõhtu toimus päevakeskuse saalis 25. septembril. Vaadati ülimenukat Prantsuse filmi
„1+1“,
mida ka
Eesti kinodes näidati täissaalile mitu kuud.
See kõigi
aegade
edukaim
mitteinglisekeelne
film on
üdini positiivse
alatooniga ning
räägib tolerantsusest ja sõprusest rikka
halvatud mehe ja tema hooldaja vahel.
Lisaks filmivaatamisele pakuti kohvi,
kohvikõrvane oli võimalik endal kaasa võtta.
Tasuta filmiõhtud hakkavad edaspidi toimuma vähemalt kord kuus, suurema huvi
korral ka tihedamalt. Infot ürituse kohta on
võimalik saada päevakeskuse stendilt,
Facebookist https://www.facebook.com/
sakupaevakeskus ja valla kodulehelt.
Iga filmiõhtu lõpus teeme ka väikese aruteluringi ning kogume ettepanekuid järgmiste filmiõhtute jaoks.
ÕNNE LIV VALBERG, päevakeskuse juhataja
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Kristjan Saar – sõbraliku
maakooli sõbralik direktor
23. septembril andis Jaapanisse õppima suundunud Priit
Jõe teatepulga üle Kurtna
kooli uuele juhile Kristjan
Saarele. Ettepanek koolijuhiks hakata tuli mehele ta enda sõnul ootamatult ja ta võttis aega, et asja üle aru pidada,
et vaimne plaan läbi mõelda.
Viie päeva pärast oli kontseptsioon enda jaoks selge ning
jaatav vastus olemas.
Kristjani sõnul on lapsepõlves oluline vundament - mida
laiapõhjalisem see on, seda kõrgemale saab püramiidi tipp minna. „Lastele peab andma aega
küpseda, et nad jõuaksid suuri
tegusid teha siis, kui nad on täiskasvanud,“ leiab kolmekordne
Eesti meister maadluses ja toob
paralleeli tippspordiga. „Kui sa
juunioride klassis kõik välja paned, siis on oht läbi põleda ja
täiskasvanuna ei pruugi tulemusi enam tulla.“
Vastne direktor leiab, et kooli
senine kontseptsioon - oleme
sõbralik maakool - on just see
õige tee, mis võimaldab lastel
areneda. „Kui vanem toob hommikul lapse jalgrattaga lasteaeda või õpetaja saabub tööle, diplomaat lenksu otsas, siis see ongi väärtus ning seda tuleks hoida
ja veelgi rõhutada,sest olles selle sees, ei osata seda alati piisavalt väärtustada,“ räägib ta ja
tutvustab oma nägemust eri
kooliastmete rõhuasetustest.
„Juba ammu oodatakse koolilt rohkemat kui pelgalt teadmiste jagamist. Mis see aga on?
Lasteaias ja esimeses kooliastmes võiks panna rõhku elutervele suhtlemisele ja spordile
ning liikumisele. Teise astme

Jooga
Saku Spordikeskuses
T ja N 20.30
Kurtna Koolis
T 18.00
Treener Lana-Maria Peterson
lanamaria.peterson@mail.ee

52 02 759

Mis on
ULVI LÄÄNEMETS
Saku Gümnaasiumi direktor

S

Teatepulk on üle antud: Priit Jõe (paremal) õpib Jaapanis, Kristjan
Saar juhatab Kurtnas. Foto: SS

märksõnadeks oleksid loovus,
andekus ja eetika. Kolmandas
tuleks lisaks andekuse arendamisele anda ka karjäärialast nõu
ning majandusteadmisi, et noor
inimene oskaks mõelda, kuhu
edasi õppima minna, et unistusi
täiendaksid ka kained kalkulatsioonid.“
Koolijuhi sõnul on tavakool
andekuse väljatoomiseks väga
hea koht - pole nii suurt survet
olla iga hinna eest edukas ja teistest parem. Ta leiab, et just sellises väikses ja sõbralikus koolis
nagu Kurtna saab tegeleda lastega personaalsemalt.
„Ja seda ongi siin tehtud,“ ütleb mees, kelle jaoks tegevuse
mõtestamine ning asjade üle järgi mõtlemine on elus väga olulised. Nii võttis ta ka ise mõned
aastad tagasi pärast pingelist
tööd Audentese Spordikooli õppetöö juhatajana elus aja maha,
et tegeleda oma hobidega ning
proovida elus oluliste asjadega
hakkama saada, nagu näiteks ise

enda perele maja ehitada. Et
mitte liiga kauaks koolitööst
kõrvale jääda, tuli ta aga aasta
tagasi Kurtnasse laste ujumis- ja
liikumisõpetajaks.
„See töö meeldis mulle väga
ja ma oleks seda kindlasti ka
edasi teinud. Loodan, et ujumistunde jõuan ka direktori kohustuste kõrvalt anda,“ ütleb oma
tööelu vabamaadlustreenerina
alustanud mees, kes on olnud
mõnda aega ka Heiki Nabi treener. Sport on Kristjani jaoks ka
nüüd igapäevane tegevus - suvel
jalgratas ja jõusaal, talvel suusatamine ja jõusaal.
Audentesest on tal aga kaasa
võtta tugev administreerimiskogemus. Selles suures süsteemis
tuli vahendada nii treenerite kui
spordialaliitude omavahelist
suhtlust, tuli koordineerida nii
treeningpaikade, majutuse, toitlustuse kui õppetöö poolt. Sellesse aega jäi ka treenerite tasemekoolituse kava väljatöötamine.
VICTORIA PARMAS

16. oktoobril kell 18 ootame 2014. aasta
sügisel kooliteed alustavaid lapsi koos
vanematega Saku Gümnaasiumi algkooli
saali meie loengusarja esimesele loengule.
Lastel palume kaasa võtta vahetusjalatsid ja värvipliiatsid.
Vanematele õp Reet Videse loeng ,,Õpetaja
ootused kooli tulevale lapsele”
Lastele toimuvad tegelused klassides. Üritus lõpeb
orienteeruvalt kell 19.

aku Gümnaasium on alati
olnud avatud haridusuuendustele. Oleme püüdnud
sammu pidada kõige uuega, mis
kooli tuleb, püüame seda ka
edaspidi.
Palju räägitakse väikeste
gümnaasiumite kadumisest.
Meie õpilaste arv on viimastel
aastatel taas kasvanud, hetkel on
koolis 901 õpilast. Esimesse
klassi tuli 113 õpilast ning avasime esimest korda 5 esimest
klassi. Üks klass on väikese õpilaste arvuga, sest klassiruum on
väike. Gümnaasiumi osa on
praegu küll vaid 112 õpilast,
kuid lähiaastatel on näha, et ka
gümnaasiumi õpilaste arv hakkab taas kasvama. 1.-3. klassini
õpib 298 õpilast, 4.-6. klassini
287 õpilast, 7.-9. klassini 204
õpilast. Õpilaste arvu suurenemine on tekitanud ruumipuuduse, kuid see lahendatakse koolimaja juurdeehitusega hiljemalt
2015. aastaks. Juurdeehituse
osas on erinevaid variante ja
vallal on lahenduse osas plaanid
olemas. Seetõttu ei ole meil ohtu
teiseks vahetuseks.
Selle aasta lõpuks saab koolil
valmis uus arengukava, õppe sisulise poole muutmist on arutatud õpetajatega ning hoolekoguga ja kokku lepitud, et jätkame
ka 7. klassides nn kolmes õppesuunas. Kuna gümnaasiumis on
meil välja töötatud kolm suunda
(reaal-, humanitaar- ja praktiline suund), siis alustame samade
suundadega juba alates 7. klassist, nimetades vaid gümnaasiumi praktilise suuna põhikoolis
ümber ettevõtluse suunaks. Õppeaasta jooksul läheb muutmisele vastuvõtu kord: enam ei pea
6. klassi õpilased tegema sisseastumise teste 7. progümnaasiumi klassi, vaid lapsevanema
avalduse alusel (võttes arvesse
hinded ja 6. klassi tasemetööde
tulemused) on võimalik valida
kolme klassi vahel - matemaatika klass, inglise keele klass või
majanduse klass. Kõigest sellest
räägime täpsemalt 6. klasside
lastevanemate koosolekul 28.
novembril. Alles jäävad güm-
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uut Saku Gümnaasiumis?
naasiumisse sisseastumise testid. Põhikooli ja gümnaasiumi
seadus ei sätesta enam, et peab
olema kolm õppesuunda, kuid
kuna koolil on õppesuunad
õppekavaliselt väljatöötatud,
siis jätkame samade suundadega. Kuid avame 10. klassi õppesuunad vastavalt õpilaste arvule. Sel aastal avasime vaid reaalsuuna ja praktilise suuna.
Muutunud on gümnaasiumi
lõpetamise kord: juba selle aasta
12. klassi õpilased peavad kevadel sooritama kolm kohustuslikku riigieksamit (matemaatika,
eesti keele ja inglise keele) ning
tegema ühe õppesuunast tuleneva koolieksami ja kaitsma uurimistöö või praktilise töö. Riigieksam on sooritatud ka ühepunktilise tulemusega ning ei
takista gümnaasiumi lõpetamist,
riigieksam on rahuldavalt sooritatud 20punktilise tulemusega.
Küll aga on ülikoolid seadnud
sisseastumisel lävendid (Tartu
Ülikoolil on see ikka 60 punkti).
Mis tähendab endiselt seda, et
õpilane peab võtma vastutuse
õppimise osas. Nüüd on gümnaasiumi õpilastel võimalik valida valikainekursusi TÜ Teaduskoolist, TTÜ Tehnoloogia koolist ja TLÜ õpilasakadeemiast kool arvestab neid kui gümnaasiumi valikainete kursusi.
Alates sellest õppeaastast on
meil kõik klassid läinud üle
uuele õppekavale. Käitumist ja
hoolsust hinnatakse meie
koolis sellest õppeaastast
alates kolme hindega: hea,
rahuldav
ja mitterahuldav.

1. klassis hinnatakse kaks korda
aastas sõnaliselt (numbrilisi
hindeid ei panda).
Paneme ikka rõhku õppimisele ja õpetamise kvaliteedile,
koolitame oma õpetajaid ja
püüame täiendada kooli ka ITvahenditega. Sellel aastal on
plaanis koolitada õpetajaid kujundava hindamise teemal.
Koolis on mitu uut õpetajat: 1.
klassi õpetaja Kersti Roosioja, 2.
klassi õpetaja Mariina Kirspuu,
algklasside sotsiaalpedagoog
Eda Esperk ja eripedagoog Riin
Fingling. Suures majas on uued
õpetajad: eesti keele õpetaja
Kadri Koppel, matemaatika õpetaja Aita Kivistik, poiste kehalise
kasvatuse õpetaja Aivar Villems,
tüdrukute kehalise kasvatuse
õpetaja Karin Vassil, 4.-6. klassi
poiste tööõpetuse õpetaja Veiko
Rada, asendusõpetaja Liisa Lumiste ning tugisüsteemi juhina
alustas Inga Maasi.
Ka selle õppeaasta plaanis on
muusikal, kaasates õpilasi 4.12. klassini. Esimene muusikali
toetusüritus toimub 16. oktoobri
õhtul - see on videvik Valgrega
(Raimond Valgre 100), mis on
Saku Gümnaasiumi, Saku Muusikakooli ja Saku puhkpilliorkestri ühisprojekt. See ei ole
lihtsalt kontsert, vaid pigem
ühislaulmine, sest kes meist siis
ei armasta Raimond Valgre
muusikat. Seega - kõik on oodatud nautima head muusikat ja

koos laulma! Kevadist muusikali saab toetada heategevuslikus kohvikus üks tund enne ja
pärast kontserti.
Kevadel tahame kindlasti minna oma kooride ja rahvatantsurühmadega laulu- ja tantsupeole.
Osaleme erinevates projektides, juba teist aastat võtame osa
turvalise kooli projektist.
Suurde kooli on tekkinud
juurde üks klassiruum - neljandal korrusel on nüüd ühe klassi
asemel kaks klassi: matemaatikaklass ja väike arvutiklass, kus
on võimalik läbi viia erinevaid
ainetunde.
Suve jooksul sai värviliseks
algkooli maja fuajee ning nii algkoolis kui suures majas on fuajee
seinale kasvanud väärtuste puu:
siit saame ise ja saavad lugeda
lapsevanemad ja kõik kooli külalised, mis on meile tähtis, mille
järgi me siin toimetame. Väärtuste puu väärtused leppisid õpilased ja õpetajad ühiselt kokku
juba talvel. Puude kasvamisele
aitasid kaasa kõik algkooli õpetajad ning õpetajad Aare Ulmas
ja Eda Piisang. Suure maja puu
okstele saavad kevadel kooli 9.
klassi ja 12. klassi õpilased jäädvustada oma nimed. Sügise
jooksul sünnib ka film kooli
väärtustest.
Kevadised riigieksami tulemused rõõmustasid meid tõsiselt: eesti keele riigieksami keskmine hinne oli 71,3 ja matemaatika riigieksami keskmine
hinne oli 77,1. Püüame
sama kvaliteeti hoida
ka sellel aastal! Oluline on, et meil on
õpilasi, keda õpetada ja meil on
olemas kõikide ainete
õpetajad.

Kuidas sündisid
väärtuste puud
Sügisest võtab Saku gümnaasiumi
mõlemasse majja sisenejat vastu pilkupüüdev puu, mille lehtedel-õuntel
kirjas sõnad abivalmis, kohusetundlik, täidan lubadusi, olen positiivne,
hoian oma ilusat kooli, tahan õppida,
tahan õpetada, hoiame traditsioone
ning palju-palju teisi eluväärtusi.
Väärtuste puude tekkeks andis
tõuke mullu detsembris võidetud tiitel „Väärtuskasvatuse kool 2012“.
Idee sõnastada väärtused kõigile
nähtavalt tekkis direktor Ulvi Läänemetsa sõnul kohe konverentsil rändauhinda vastu võttes. Algkoolis pani
iga klass kirja väärtused, ettepanekuid saadi ka vanematelt, gümnaasiumis oli postkast, kuhu laekusid
mõtted kogu kooliperelt. Puule kuju
otsis kunstiõpetaja Eda Piisang, täpsem kujundus sündis kunstiõpetustundides. Teostus valmis aga poiste
tööõpetuse õpetaja Aare Ulmase
eestvõttel. Puu tüvi ja jämedamad
oksad on peitsitud vineerist, peenemad oksad maalitud. Maalijad olid
Mirjam Henno, Maret Lond ja Liisi
Raudväli 10. klassist. 8. klassi poisid
meisterdasid õunad, kirjad kandis
peale Eda Piisang. Koolimaja kujutava uhke taustamaali tegi aga abiturient Rebecca Rebane lõpueksamina.
Algkooli õunapuu on väiksem ja
värvilisem. Kuju puule leidis õpetaja
Marianne Esperk, Aare Ulmas lõikas
vineerist välja ning viimistles. Värvi
andsid õuntele-lehtedele õpetajad
Piret Sahva ja Kaire Loonurm.
Uue traditsioonina kirjutavad kevadel gümnaasiumi puu okstele oma
eesnimed 9. klasside ja 12. klasside
lõpetajad ning õpetajad. Väärtuspuid on kavas hakata kasutama kasvatuslikel ja õppe-eesmärkidel.
„Tiitel tõi idee, kuid tiitel ka kohustab,“ ütleb direktor Ulvi Läänemets
ning rõhutab, et väärtuste puude
sünni taga on meeskonnatöö - väga
hea meeskonna töö.
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Saku valla 465aastane Saue küla

SAUE

külatee ääres olev silt juba ammu teada, et siin on Saue küla
aastast 1548. 465 aastat tagasi
kirjutati külanimi aga nii: Sawne. „See tulevat savise paiga järgi. Ühel minu esiisal oli siin lähedal Jälgimäel tellisetehas, aga
enamikes meie küla paikades
väga sügavale kaevata ei anna paar labidatäit viskad ja kohe on
paas vastas,“ räägib Ülar Palm.

Lasterikas küla

ÜKSNURME

Saku vallas viie tee ristis viib
üks tee Keilasse, teine Tallinnasse, kolmas Kiili poole ning
neljas Sakku. Kuhu viib aga
viies tee, kuhu pea kunagi
ühtki autot keeramas ei näe?
Kuni 22. augustini viis see tee
Saku valla kõige läänepoolsemasse külla Kanamale. Nüüd
saab seda teed mööda Saue külla.
Saku vallavolikogu otsustas
oma 22. augusti istungil muuta
Kanama küla nime ja määrata
nimeks Saue, et taastada ajalooline külanimi. Selline oli küla-

elanike soov. Ametlik nimevahetus on plaanis teha 1. jaanuaril.
Kui külavanem Ülar Palm
oma isakoju aastaringselt elama
tuli, arvas ta, et tuli Sauele - nii
oli nende peres alati räägitud.
Nõnda kutsusid oma kodukohta
tema isa ja vanaisa ja vanavanaisa. „Dokumente ajama hakates
selgus aga, et hakkan elama Kanamal,“ meenutab külavanem,
kelle lapsed on juba viienda põlve sauelased.
Kui kõrvalseisjatele võib tunduda segadust tekitav fakt, et

Praegu elab Saue külas rahvastikuregistri andmeil 91 inimest,
tegelikult aga veidi rohkem,
umbes 110-120 ning pea pooled
neist on põlisasunike järeltulijad, kes käisid nõukogude ajal
oma esiisade taludes vaid suvitamas, kuid on nüüd juurte juurde tagasi pöördunud ning juba

Saue valla naabervallas Sakus
on Saue küla, siis külaelanikud
ise selles midagi segast ei näe.
Ülari sõnul on Eestis teisigi selliseid kohanimesid, mida võib
leida mitmelt poolt. Tõsi küll,
näiteks Kiisagi ei asu ainult Saku vallas, vaid üks samanimeline koht on Viljandi- ja teine
Pärnumaalgi veel.
Nüüd on nõukogudeaegne
ülekohus kõrvaldatud ja külaelanikud võivad neile 37 aastat Saue külatee kuulub selle ääres
vägisi peale surutud nime unus- elavatele peredele, igaühele väike
tada. Tegelikult annabki vana jupike. Foto:

Küla keskpunktiks on PRIA, valla ning kohaliku rahva abi ja jõuga eelmisel aastal valminud karusselliga mänguväljak, üks põnevamaid oma
rohkete ronimisatraktsioonide ja palliplatsidega. Foto: Triinu Paist-Palm
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ise Sauel juuri ajavad - külas elab
umbes 30 last. Suvitamas käivad
nüüd aga külas lambad, kes
niidavad ühtlasi ka heinamaid.
Küla keskpunktiks on PRIA,
valla ning kohaliku rahva abi ja
jõuga eelmisel aastal valminud
karusselliga mänguväljak, üks
põnevamaid oma rohkete ronimisatraktsioonide ja palliplatsidega. Enamik majadest asub vana külatee ääres, mis kuulub selle ääres elavatele peredele, igaühele väike jupike.
Kõige vanemast talust on järel vaid vundament, kuid pere
järeltulijad elavad uues hoones
üle tee. Esimene uhkem maja
külatee alguses on aga põline
Saue vallamaja, valminud aastal
1893. Praegu on maja renoveeritud elumajaks, kuid omal ajal
oli see üks tähtsamaid punkte
ümberkaudsete külade elanike
jaoks.
„Ma mäletan, kuidas emaga
Saue külla arsti juurde läksime
ja koridoris seisis üks onu, käes
piimapudel pissiprooviga,“ vahendab üks naaberküla elanik
mälupilti, mis talle viieaastase
tüdrukuna Sauelt on jäänud.
Eesti ajal oli hoones peale vallavalitsuse (hiljem külanõukogu)
ka postkontor, telefoni kõnepunkt, politseipunkt, raamatukogu, ambulants, siin tehti teatrit ja kino.

Kellassepp ja
külmarekord
Praegu Saue külas mingeid tähtsaid hooneid ega asutusi pole.
Küla servas otse Pärnu maantee
ääres seisab nõukogudeaegne
kolmekordne tellistest korterelamu ehk teemeistrimaja. Teemeistrit ennast ja tema töökoda
enam pole. Ei ole külas praegu
ka oma kuulsat poliitikut ega
joodikut ega bussipeatust (välja
arvatud koolibussi peatus).
„Praegu elavad meie külas kuulsad lapsed - näiteks perekond
Tarlapid, kes kõik on kõvad
sportlased, meil on oma toonekurepaar ja oma kellassepp ja
oma külmarekord -34 kraadi,“
ütleb külavanem ja lisab, et tegelikult ongi kõige tähtsamad tavalised ja toredad inimesed, kellega saab võtta ette linnupesaretki,
tähistada jaanipäeva, lasta uusaastarakette ja vastlaliugu või
parandada üheskoos külateed.
VICTORIA PARMAS
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 Tublid spordimehed Tanel ja Ranno Kannel.
 Meeste Saku Kolmiku võitjad vasakult Peeter Schmidt, Priit
Grünberg ja Robert Schmidt.
 N35 vanuseklassi rattapäeva võitjad vasakult Edit Kannel, Marge
Erm ja Kristiina Kõll-Grünberg. Fotod: Sirli Metsamäe

Rahvarohkeim
rattapäev rabametsas
KÄRT RADIK, SIRLI METSAMÄE

S

uve viimasel tunnil 22.
septembri hommikul kogunes Saku Rabametsa enneolematu hulk rõõmsaid ja
sportlikke inimesi. Algas 11. Saku Kolmiku viimane osavõistlus ehk Saku Rattapäev. Ilm oli
päikeseline nagu tavaliselt, vaid
pärast lõunat hakkas vihm kimbutama auhinnatseremooniat.
Saku Rattapäeval osales kokku 249 võistlejat, mis on jällegi
uus osalejate rekord. Vana rekord
purunes tervelt 24 osavõtja võrra.
Erinevalt eelmistest aastatest
pandi seekord piltlikult öeldes
jõgi teistpidi voolama ehk kõik
võistlusdistantsid sõideti vastupidises suunas. Stardikoridor oli
natuke kitsam, kuid rada ise
hoopis põnevam, nagu kommenteerisid paljud osavõtjad. Raja
algus oli kiire, jätkudes kraavipealsetega muinasjutulises männimetsas ning enne lõpukiirendust said kõik osalejad proovida
oma oskust tehnilisel singlil.
Kuni 10aastased lapsed läbisid 700meetrise ringi ning neid
lapsi oli kokku 116. Kõige noorema osavõtja sünniaasta oli
2011. Kõik lapsed olid tublid,

kuid eriti tublid olid need lapsed,
kes olid osalenud kõigil kolmel
etapil: suusa-, jooksu- ja rattapäeval. Nemad said tänutäheks
Tubli Osaleja karika. Kõiki lapsi
ootas finišis aga šokolaadimedal ning soe supp ja kuum tee.
Neidude ja noormeeste kahes
vanuseklassis osales kokku 36
noorsportlast, kuid nendes startides võis näha ka tublimaid
noori sünniaastaga 2003 ja 2004,
kes vanuse poolest startisid eelnevalt ka laste võistlustel. 11-19aastased neiud ja noormehed läbisid 3,5km ringi, mis oli tavapärasest natuke erinev ja ka raskem. Rada ei kulgenud ainult 3,5
km suusaringil, vaid siia oli põimitud ka tehniline singel.
Nooremate neidude klassis tuli võitjaks Laura Tormet (Porter
Racing) ja sama vanade noormeeste klassis Rait Ärm (Porter
Racing). 14-19aastaste neidude
klassis tuli võitjaks Lizette Tarlap (Nõmme SPKL) ja sama vanadest noormeestest võitis Kristo Prangel (Nõmme Rattaklubi).
Kõik täiskasvanud sõitsid 10kilomeetrisel rajal, mida meeste
põhiklass ja M40 läbisid kaks
korda ja ülejäänud ühe korra.
Rada oli kiire ja põnev ning vanuseklasside võitjad olid järgmised: Kert Martma (meeste põ-

hiklass, Nõmme Rattaklubi),
Alari Kannel (M40, Hawaii
Kiirrong) ja Arne Zirk (M55,
Saku Suusaklubi), Avely Riiel
(naiste põhiklass, Porter Racing), Marge Erm (N35, Twister) ja Kadri Tinits (N50, Saku
Suusaklubi).
Kokku osales Saku Kolmikul
kolmel etapil 432 inimest, mis
on jällegi rekord, eelmine aasta
oli 400. Alla 10aastaseid lapsi
käis osalemas 181 ja nendest 69
said karikad, ehk siis nemad osalesid kõigil kolmel etapil. Erinevaid peresid osales sellel aastal
37, kellest 16 osales kõigil kolmel päeval. Need 16 pere said
samuti Tubli Spordipere karika.
Saku Kolmik 2013 võitjad on:
meeste põhiklass Priit Grünberg (Porter Racing), M40 Tanel Kannel (Hawaii Kiirrong),
M55 Karl Lell (Kava Auto);
naiste põhiklass Susan Pihelgas
(SK Saue Tammed), N35 Marge
Erm (Twister), N50 Kadri Tinits
(Saku Suusaklubi); noormehed I
Rait Ärm (Porter Racing); noormehed II Herlent Krik (Sa-ku
Suusaklubi); neiud I Hanna
Heinsaar (Nõmme Rattaklubi)
ja neiud II Karoliina Vahenõmm (Alpi Noored). Kõik tulemused www.sakusuusaklubi.ee
Kas kohtume ka 2014. aastal?
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Vanaisa pannkoogid
suvekanade munadega
ENEL PUNGAS

V

anaisa pannkoogid, millele andsid kuldkollase
sära tema naabritädi munad, on olnud alati meie pere
lemmikud. Viimastel aastatel
oleme ka ise ostnud „maamune“
ehk väiketootjate vabakasvatusel olevate kanade mune. Poemuna me enam ei tahtnud, sest
tundus, et need pole õnnelike
kanade omad ja ei too sellega ka
meie toitu midagi head.
Nii nagu elus on, et info ja asjad tulevad inimeste juurde, kes
on valmis seda vastu võtma,
kuulsin viimastel aastatel siitsealt, et (linna)aedades, isegi nt
Londonis, peetakse nn suvekanu. Ja kuidagi tekkis endalgi
mõte proovida ise ka kanadega
hakkama saada.
Kõige keerulisem osa kanade
võtmises oli abikaasa nõusserääkimine, mis võttis aega isegi
üle poole aasta - mõlemal poolel
olid oma kaljukindlad argumendid ja teineteise soovide ühtlustamine oli päris keeruline. Kui
sügisel pidas kogu pere minu
ideed hulluks, siis kevadeks
suutsin tuima järjekindlusega
kõigile selgeks teha, kui vahva
see on ja ilmselt ma ikka tüütasin inimesed nii ära, et löödi juba käega - no las ta siis proovib.
Kanad vajavad elamiseks
kuuti ja aedikut, ka toitmise ja
pesitsemise kohta on omad
reeglid - õnneks on Internetis
palju õpetusi, pilte ja jagatakse
kogemusi ning nii sai hoolega
teooriat õpitud. Ja kõige olulisem, minu osav abikaasa kopsis
ja saagis mitu pikka päeva ning
kanadele sai uhke kodu koos
kõige vajalikuga. Panime veel
koduseid värviülejääke majakesele peale ning rõõmus kanakodu oligi valmis!

Ja siis nad tulid!
Ja siis nad tulid, 10 kana, farmist, mis müüb pidevalt oma
aasta munenud kanu, sest vanemate tootlikkus juba langeb.
Meie uued pereliikmed nägid
saabudes välja rääbakad, olid
nad ju terve eelnenud elu elanud

 Ei osanud puurikanad alguses ei siblida, õrrele minna
ega pesas käia. Paari nädalaga said kõik „päris“ kanade
oskused selgeks.
 Igal linnul on oma iseloom ja käitumistava - mõni on
julgem, mõni arem, üks on töökam, teine laisem.
 Kanad vajavad elamiseks kuuti ja aedikut, et nende elu
oleks turvaline. Fotod: Enel Pungas

traatpuuris. Ei osanud nad alguses ei siblida, õrrele minna ega
pesas käia. Meie juurde tulemisega maailm nende ümber muutus ja seetõttu olid nad stressis ja
õnnetud. Õnneks kohanesid kanad paari nädalaga ja õppisid
„päris“ kanade oskused selgeks.
Küll me ise olime uhked!
Oma kanad! Oma munad! Uskumatu tunne on äsjamunetud
kuuma muna peos hoida! Ja kui
head on need toidud, mille sees
on oma kanade munad. Istusime
abikaasaga kõik vabad hetked
kanade juures ja lihtsalt vaatasime, mida nad tegid ja rääkisime
aina kanadest ja sellest, mida
nad teevad, milline kana on millise iseloomuga - nagu iga uhke
värske lapsevanem oma maailma kõige ilusamast ja targemast
ja paremast lapsest.
Meie bokser ei saanud alguses üldse aru, mis elukad tema
territooriumile on toodud. Koer
tahtis uute tegelastega mängida,
neid taga ajada, veidi näksata,
aga loomulikult ei sobinud see
kanadele ja muidugi mitte ka
meile. Ja nii olidki alguses õues
kas koer või kanad, hiljem mõlemad korraga, kuid ainult koos
inimesega. Nii saabus lõpuks ka
leppimine. Praegu võib kana
tulla lamava koera juurde ja tema nina all uhkelt patseerida koer on sellist nägu, et teda üldse ei huvita.

Tõusud ja mõõnad
Elus on ikka tõuse ja mõõnu, nii
ei ole ka meie kanapidamises olnud kõik ainult lust ja lillepidu.

Jäime juuni alguses ühe ööga
kõikidest oma kanadest ilma,
sest me isegi ei kujutanud ette,
et Sakus elavad rebased. Toimunu oli väga kurb, sest tegelikult
oli ju meie ülesanne kanu kaitsta. Eriti õnnetud olime seetõttu,
et olime nad eri värvi patsikummidega märgistanud ja tundsime neid juba pea nimeliselt.
Siiski alustasime jonnakalt uute
kanadega. Rebaseoht peaks olema meeles kõikidel kanapidajatel - marutaudivastase vaktsineerimise tõttu on rebaseid metsas palju ja eluruumi neile vähe
ning nad on tulnud elama ka
asulatesse, mistõttu „linnarebased“ elavad meie kõrval, peab
ainult oskama näha või pidama
kanu.
Kui kellelgi tekib küsimus,
kas kanapidaja saab ka kodust
pikemalt ära käia, siis vastuseks
on, et paar päeva saavad need

linnud iseseisvalt hakkama, aga
pikema perioodi puhul võiks olla keegi, kes neil vett vahetab ja
munad ära korjab. Meid aitasid
head naabrid, nii et ükski käik
suvel ära ei jäänud.
Kanade pidamisega on meie
pere silmaring avardunud. Mina
pidasin kanu rumalateks lindudeks, aga seda nad kindlasti pole. Tegelikult on neil erinevad
iseloomud, osad julgemad, teised aremad, mõni töökam ise
süüa otsides, teine ootab, et talle
kõik ette tassitaks - võib tuua paralleele inimühiskonnaga. Aga
nad on vahvad suhtlejad, kellel
on eri sõnumite jaoks erinevad
häälitsused, nad jooksevad kutsumise peale kohale ja vaatavad
ootavalt ja targalt otsa. Nii et
kokkuvõttes on nad vahvad tegelased nagu lemmikloomad
ikka, aga ühe boonusega - nad
veel munevad ka!
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Kaasaegne linetants pakub
rõõmu nii algajale kui
edasijõudnud tantsusõbrale

KIRJAD JA
KÜSIMISED

Miks ei vääri kõik
vallaelanikud
bussiootepaviljone?
Kui räägitakse linetantsust, telda on Lätis, Leedus ja Rootsis,
siis paljude mõtted liiguvad
endiselt vesternide, kauboisaabaste ja -kaabude juurde
ning pöidlad vöö vahel kandvarvas tantsimisele. Kaasaegne linetants on aga hoopis mitmekesisem.
Linetantsus eristatakse erinevaid nö harusid - countryline ja
newline. Esimene neist on tõesti
see klassikaline kantri, kus bootsid ja kaabud on endiselt au sees.
Uuem pool, newline, hõlmab
endas aga kõiki tantsustiile - valsist ja tša-tšast kuni funkyni. Loomulikult ei puudu ka kõik popimad raadiohitid ning kantrit tuleb
ka ikka vahel sekka. Saku linetantsuklubi Happy Feet on Eestis esimene newlinei viljeleja.
Hoolimata stiilist on linetants
üks väga universaalne ala, sest ei
vaja eelnevat tantsuoskust ega
partnerit. Vajalik ei ole superhea
füüsiline vorm ega erilised atribuudid. Põhiline on, et tuleksid
tantsu nautima ning pärast tundi
viiksid endaga kaasa mõnusa
enesetunde, positiivse emotsiooni ja ka mõne kalori vähem.

Teineteisega mõõtu võtta
saab lähiriikidest USAni
Nagu pea igal tantsualal ei puudu
ka linetantsust võistlused neile,
kes soovivad end proovile panna. Eestile lähim võimalus võis-

kuid osaleda saab ka (teatud eeltingimuste täitmisel) maailmameistrivõistlustel USA-s.
Ka Saku linetantsijad on esindanud Eestit edukalt mitmetel
võistlustel nii individuaalarvestuses kui koreograafiavõistlustel. Viimati osalesid Saku juhendajad Merju Hiir ja Tõnu Koidla
ainukeste eestlastena koreograafia maailmameistrivõistlustel
Inglismaal Blackpoolis.

Tantsuõpe maailma
parimatelt
Saku linetantsuklubi korraldab
lisaks igal aastal Eesti suurimat
rahvusvahelist linetantsu üritust
Dance Until You Drop, kuhu
kutsume maailma tuntumaid ja
hinnatumaid koreograafe. Ikka
selleks, et pakkuda meie oma
tantsijatele võimalust ennast
arendada ja õppida maailma parimate käe all, tegemata selleks
suuri kulutusi ja kaugele reisimata. Sel aastal toimus üritus
juba kuuendat korda ning osavõtjaid oli viiest riigist.
Linetantsija võib sinust saada
igal pühapäeval, kui tuled Saku
Huvikeskuse III korruse saali
treeningule. Vaata infot www.
sakulinedance.com või Facebookist „Saku Linedance Club
Happy Feet“.
MAARJA-LIIS TOOMIK

Tänu
 SAKU SPORTING tänab suvelaagri eduka toimumise eest Saku
Vallavalitsust, Saku Õlletehast, Kalevi Kommivabrikut ja VembuTembumaad.
Sügav kummardus lapsevanematele, kes Ungaris turniiril abiks olid.
Suur tänuavaldus Aivar Paumerele ja Green Holdings OÜ-le, kelle
abiga me üldse sinna jõudsime.
Täname ka kõiki inimesi, kes võtsid vaevaks Saku jalgpallifestivalidele
kohale tulla!
 SAKU SUUSAKLUBI tänab Saku Kolmiku toetajaid, sponsoreid ja
koostööpartnereid, kes on aidanud läbi hooaja: Saku Vallavalitsus,
Saku Õlletehas, Premium7, Home4You, Signiti, Squeezi, Salva
Kindlustus, Sparta, Saku Pruulikoda, Saku Mõis, Eugesta, Joon,
Tallinna Botaanikaaed, Triatloniklubi 21CC, Metsanurme MTÜ,
Saku Valla Spordikeskus, Datel ja Hedwigi töötuba.
Suured tänud abilistele Porter Racingust ja Saku Suusaklubist, kes
toimetasid sekretariaadis, jagasid suppi ning aitasid rada tähistada
ja puhastada.

Aastad mööduvad, Saku vald
areneb ja laieneb. Loodetavasti
tunnetavad seda kõik elanikud.
Kurb on aga tõdeda, et ootepaviljone siiski kõik valla elanikud ei vääri. Ma ei räägi siinkohal valla ääreala peatusest laane
vahel, mida kasutab mõni üksik
inimene. Jutt käib Saku aleviku
kahest esimesest peatusest:
Teaduse ja Tiigi peatusest.
Igaüks, kes ühistransporti kasutab, teab, et tegemist on Saku
aleviku rahvarohkemate peatustega. Kohalikule on ka teada, et
vaid mõnesaja meetri kaugusel
nendest peatustest asuvad kordades väiksema kasutatavusega
ootepaviljonid.
Ma ei pea olukorda normaalseks. Minu arust on see valla
poolt küündimatu, et ajal, mil
püstitati teisi varjualusega peatuseid, ei leidunud inimest, kes
oleks suutnud süsteemi veidi
üldisemalt näha ja hinnata.
Ka nüüd, aastaid hiljem, pärast korduvaid pöördumisi valda, ei ole endiselt osa Saku rahvast välja teeninud õigust seista
bussi oodates väikese katuse all
vihma, lume ja tuule varjus. Ei
ole seda õigust kellelgi, kelle
peatus on juhuslikult Tiigi või
Teaduse. Miks on see nii?
RAGNAR KIVISTIK

Vastab vallavalitsuse tehnilise
infrastruktuuri spetsialist
Toivo Alasoo:

Lugeja imestab
Läbides Sakut mööda vett, Vääna jõge,
näeb pardikesi ja ilusaid vaateid. Aga
kahjuks ka kuhjunud
prügihunnikuid ja
vette kukkunud puid.
Jõe taimestik on aleviku sees aga kohati
nii rammus, et vett ei
paistagi. Millest see
küll toitub?
LANA-MARIA
PETERSON
Foto:
Lana-Maria Peterson

Saku alevikus paiknevad bussiootepaviljonid Tallinn-SakuLaagri riigimaantee ääres (Keskuse, Õlletehase ja Salu peatustes) ning Saku-Tõdva maantee
ääres (Pähklimäe ja Kingu peatustes). Kuna tegemist on riigimaanteedega, paigaldas bussiootepaviljonid sinna Maanteeamet. Aja jooksul muutunud
ühistranspordi liinivõrgu struktuur on toonud bussiliikluse aleviku tänavatele koos uute peatustega Tiigi ja Teaduse tänavatel ning vajaduse ootepaviljonide järele. Ruumiliselt on võimalik ootepaviljoni paigaldamine Tiigi tänava peatusesse. See
saab käesoleval aastal ka teoks.

Kuidas ma oma varastatud asja tagasi sain
Läksin ühel augustikuu päeval
Saku Sevenoili tanklasse kanistrisse muruniiduki tarvis bensiini
võtma. Juhtus aga nii, et unustasin kanistri tankuri kõrvale ja
sõitsin minema. Järgmisel päeval, kui oma hajameelsuse avastasin ja tagasi läksin, kanistrit
ma sealt enam ei leidnud. Tanklaketist öeldi, et neile pole keegi
leitud kanistrit toonud. Nii pöördusin murega Saku konstaablipunkti poole, sest kahju oli ikkagi 19,82 eurot.
Minu üllatus ja rõõm oli suur,
kui mõne päeva pärast sain politseilt kõne palvega oma varale
järele tulla. Nimelt oli politsei
palunud tanklafirmalt turvalindi
ja tuvastanud sealt järgmise tankija, minu kanistri omastaja, ja
minu vara talt tagasi nõudnud.
Võõrast vara ei tasu ikka endale
kahmata.
Tänulik kodanik Nirgiuru teelt

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
16.09 avastati, et Männiku külas varastati garaažiboksist
kolm ATV-d Kawasaki, talverehve ja valuvelgi. Kahju on
kokku 9750 eurot.

Diabeetikute seltsing alustab hooaega
Diabeetikute seltsing alustab sügishooaega 30. septembril kell 11
Saku päevakeskuses.
Saku valla diabeetikute seltsingu suvised suuremad ettevõtmised olid juunikuine koolituspäev koos Lääne-Virumaa puuetega
inimeste koja liikmetega Rakveres ning Harjumaa puuetega inimeste meeleolukal spordipäeval osalemine augustikuus Oxforellis.
AINO KIIVER

Põhja päästekeskus

Teade jäätmete äraandmise kohta

21.09 tehti kahjutuks Tammemäe külast leitud 88mm mürsk.

Saku Vallavalitsus annab teada, et algselt 2013. aasta jooksul käivituma pidanud pakendikoti teenus Roobukal ja Kiisal lükkub edasi,
kuna Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-l on vajalik pakendikoti
teenuse jätkamiseks teistes piirkondades korraldada aasta lõpus
uus hange. Seega ei ole otstarbekas hetkel Kiisal ja Roobukal teenust käivitada. Kui uued kokkulepped teenuse osutajatega on sõlmitud, arutatakse pakendikoti teenuse käivitamist Roobukal ja Kiisal uuesti 2014. aasta alguses.
Samas on võimalik taas Saku aleviku jäätmepunktis ära anda asbesti sisaldavaid jäätmeid, nagu näiteks eterniit.
Saku Vallavalitsus

Kaitseväe Männiku

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
1.10 08.00-17.00 Väliharjutus
2.10 08.00-17.00 Väliharjutus
3.10 08.00-17.00 Väliharjutus
4.10 08.00-17.00 Väliharjutus
5.10 09.00-21.00 Väliharjutus
6.10 09.00-15.00 Väliharjutus
7.10 08.00-23.59 Väliharjutus
8.10 00.01-23.59 Väliharjutus
9.10 00.01-23.59 Väliharjutus
08.00-16.00 Laskeharjutus
10.10 09.00-17.00 Väliharjutus
10.00-16.00 Laskeharjutus
12.10 09.00-18.00 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
*

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

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

HELDUR KÕIV
Nüüd puhkavad Su
kuldsed käed, need teinud
palju kodu ja teiste heaks.
Jagame kaotusvalu ja
avaldame siirast
kaastunnet Tiiule,
Mehisele ja Andule
peredega ning omastele.
Perekond Teppan

HELDUR KÕIV
Meie siiras kaastunne
Tiiule ja poegadele
abikaasa, isa ja vanaisa
kaotuse puhul.
Perekonnad Sood
Unustamatut

HELDUR KÕIVU
mälestavad ja avaldavad
siirast kaastunnet
Tiiule perega
Kõrve ja Piiri tänava
elanikud

Kuulutused
Männiku teeninduspunkt
Pihlaka 1a. Tel 506 5072.
Telerite ja arvutite remont; VHS,
VHS-C, Hi8, DV salvestamine
DVD-le; ukse- / fonoluku
võtmete valmistamine; nahk- ja
tekstiilrõivaste parandus; kingsepa- ja teritustööd
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 5626 3857
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
Tulikuivad 50cm kuusehalud
laotuna autokastis 40 eurot rm.
5373 7294
Pelletid otse tootjalt Märjamaa vallas Sipas. Transpordi
võimalus. 5647 3517
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ja värvimine. Viies Fassaad OÜ. Tel 5624 1509,
Andres
Teostame erinevaid ehitustöid vastavalt Teie soovidele,
siseviimistlust, remonditöid. Tel
5831 1111
Alumiiniumkatuseredelid, tel
515 9155
Anda rendile 3-toaline korter
Kanama külas Teemeistri 1 otse
omanikult. Tel 5367 5088 või
skallas@hot.ee
Võtan üürile 1-2toalise korteri
Sakus. Kiire! 5690 3427
Otsime 1,5aastasele poisile
osalise ajaga hoidjat, kes tuleks meile koju (Üksnurme küla). Täpsem info tel 529 4150

IGAL REEDEL kell 15-19
on Kasemetsas
Ristemäe talu hoovis

VÄIKE TALUTURG
Erinevad talvekartuli sordid on
MUUSIKA TALULT, lisaks ka
munad, piim ja köögiviljad.
VANA-TOROKSE talu paneb letile
kodus suitsutatud vutid, kanad,
keeled ja singid ning muud
hõrgutised.
RISTEMÄE talu pakub küüslauku,
küüslaugumoosi, küüslaugupekki, hapukurki, talujuustu,
moose ja siirupeid.

TULE TURULE! Tel 505 6749
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KURTNA PEO- JA PUHKEKESKUS

Saku Pruulikoja

* juubelid * pulmad * firmapeod * seminarid

III korrusel avatud

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

9. oktoobril

T

kella 10-13 toimub

Saue Ilusalong
juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz
Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

HalupuuFirewood
ProductsOÜ

15aastat
metsandusalast
kogemust!

KÜTTEPUUDE
tootminejamüük
·Halupuudkonteineris
·Kaminapuud
·Kuivadhaludvõrkkotis
·Suitsulaast
·Süütepulgad

Tel53332284;
info@halupuu.ee

METSAMAADE
haldus
·Metsamajanduslikudtööd
·Raieõiguseost
·Metsamaadeost

Tel55560240;
janis@halupuu.ee

www.halupuu.ee

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

www.fennest.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

Tööpäevadel Pruulikojas
maitsvad päevapraed

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

AS Saku Maja tähistab oma 20. juubelit!
ähtsa sündmuse puhul kutsume kõiki
mõisa pubisse von Sackenmeck, kus
ajavahemikus 7.-18. oktoober kella 13-14
on kõik päevatoidud -20% soodsamad.

Mesimummi
Mängumaa!

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

Saku Pruulikoda

Saku Valla Majas
Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

sügis- ja
talvejalatsite
müük.
Parimad hinnad!

otsib oma meeskonda

pubi kokka.
Töö vahetustega
graafiku alusel.
Lisainfo tööpäeviti
kella 7.00 - 15.30
telefonil 513 6748 või
650 8339
CV palun saata
merle@pruulikoda.ee

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

Kiisa Haagiste Rent
24 h = 10 €
Tel 56 566 006

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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KUHU MINNA
SEPTEMBER

28. kell 11

Corny Karikas laste ja noorte
võistlustantsus Saku Valla
Spordikeskuses. Võistluse kava
www.danceland.ee. Tule kaasa
elama Saku tantsulastele!

OKTOOBER

2. kell 13

Üks vaatemängulisemaid võistlusi - klubi esindusmeeskonna mäng 100 lapse vastu.

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramise
lähteseisukohtade ja KMH
programmi avalik arutelu
Saku Valla Maja (Teaduse 1)
suures saalis.

3. kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
„Mina hakkan peaministriks”
Saku Valla Maja suures saalis. Eric
Chappelli komöödia. Lavastaja
Vello Janson, osades Raivo Rüütel, Marika Korolev, Kadri Adamson, Tõnu Kilgas, Egon Nuter,
Raivo Mets, Janek Sarapson.
Piletid 10  (üliõpilane, pensionär) ja 12  müügil huvikeskuses.

5. kell 11-13

Lapsevanematest fännid ja sportlased noorte jalgpalliturniiril Ungaris. Fotod: Saku Sporting

Saku Sportingu suvised tegemised
ARGO ZIRK

S

uvi 2013 oli jalgpalluritele
teguderohke - kolme kuu
sisse jäi hulganisti vahvaid
tegemisi, nagu suvelaagreid,
festivale, turniire jne.
Jalgpalli suvelaagrid toimusid juba neljandat aastat järjest.
Kahe nädalase laagri jooksul
said spordikeskuse staadionil
lustida kokku 140 noort jalgpallurit. Laager toimus kahes vanuserühmas: 5-8-aastaste laager
juunis tõi muruväljakule 64 ja
vanematele lastele korraldatud
laager augustis 76 noort jalgpallisõpra. Nädalase laagri sisse
mahtus rohkelt lõbusaid harjutusi, Vembu-Tembumaa külastus ja ridamisi erinevaid jalgpallialaseid mänge.
Sel suvel esimest korda toimunud Saku jalgpallifestivalid
tõid staadionile sadu inimesi,

nende seas nii täiskasvanuid kui
ka lapsi. Neljal korral toimunud
festivali külastas kokku ligi
1500 inimest, seega peaeesmärk, tuua staadionile võimalikult palju kaasaelajaid, sai edukalt täidetud! Festivalide raames toimusid Saku Sportingu
Eesti meistrivõistluste mängud,
miniturniirid, mõõduvõtt emade
ja laste vahel ja klubi esindusmeeskonna mäng 100 lapse vastu. Lisaks jalgpallile sai ennast
proovile panna erinevates osavusmängudes ja hüpata batuudil. Keha kinnitamise eest hoolitses kohapeal Saku Pruulikoda.
Suve tippsündmuseks jäi aga
noorte jalgpalliturniir Ungaris.
70 000 elanikuga Kaposvari linnas toimunud 6-päevasest turniirist võttis osa üle 200 noortevõistkonna 24 riigist, millest
kõige eksootilisemad olid ehk
Brasiilia ja Austraalia. Saku

Sportingu noored osalesid turniiril kolme võistkonnaga:
2000., 2004. ja 2005. aastal sündinud poisid.
Kui nooremad poisid pidid
rinda pistma endast aasta vanematega ja nende tulemused väga
head ei olnud, siis meie 2000 vanusegrupp mängis ennast välja
veerandfinaali. Pidime küll ukrainlastelt vastu võtma napi 0:1
kaotuse, aga meele teeb heaks
asjaolu, et kaotasime finalistile.
Tulemus siinkohal ei olnudki nii
väga tähtis, kuna turniir toimus
juulis ehk siis ajal, mil meie lapsed puhkasid. See eest saime
aga väga väärtusliku kogemuse
võrra rikkamaks. Kui 4-päevane
bussisõit välja jätta, siis usun, et
muus meie klubi 80-liikmeline
delegatsioon pettuma ei pidanud. Kindlasti aitasid õnnestumisele kaasa lapsevanemad, kes
turniiril abiks olid.

Lastehommik Saku huvikeskuses - külas Anne Velli Nukuteater etendusega “Metsarahva lustakad lood” Saku
Valla Maja III krs saalis. Pärast
etendust meisterdame kuivatatud sügislehtedest loomapilte.

6. kell 11
Metsanurme X sügismatk
matkaraja 10. sünnipäeva tähistamiseks. Algus Metsanurme
külakeskuse juurest.

10. kell 18.30
Seminar “Koolikiusamine:
vägivallavastane kool, mina
vastutan” Saku gümnaasiumi
aulas. Vt lk 16.

13. kell 11
Maali ja Pruuno kohtumised
IV Saku Pruulikojas.

14. kell 19
Ülevallalise mälumängu “Saku ajukas” I voor Saku Valla
Maja suures saalis. Rohkem infot
www.sakuvald.ee/huvikeskus

NÄITUSED
Ülo Sirbi akvarellid Saku
vallaraamatukogus Teaduse 1.
Pärandkultuuri näitus Saku
vallaraamatukogus Teaduse 1
(alates 1.10).
Maia Muldma maalid Kiisa
raamatukogus.
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Rahvarohke kirbuturg Sakus

15. septembril Saku Valla Majas ja selle ümber peetud kirbukas lõi
tänavu osalejarekordeid. Rahvast oli tõesti palju!
Huvilised hakkasid registreeruma juba augustikuus, paraku siseruumidesse mahub vaid loetud arv laudu. Nii pakkusimegi sel korral
rahvale võimalust kirbutada väljas. Päris mitu inimest mainis, kui
tänuväärne selline üritus on - asjade ringlusse andmine, taaskasutus,
võimalus ka lastel õppida raha väärtust tunnetama ja natuke kauplemist harjutada.
Kirbuturud Sakus jätkuvad kindlasti, sest kahju oleks nüüd nii kenasti käima läinud üritust lihtsalt ära jätta.
AVE-MARIA RAPPER
Saku Huvikeskus

Toimetus  671 2435, 671 2425  Teaduse 1, Saku alevik 75501 @: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

