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Volikogu kinnitas
Saku valla 2012. aasta
eelarve kogumahus

Saku võrgupiirkonnas on uus
soojuse hind

10 865 974 eurot

1. aprillist maksab megavatt-tund 82,57 eurot
(käibemaksuta 68,81
eurot) / lk 7

Millele plaanitakse raha
kulutada? / lk 4-5

Lumest looming
vallamaja taga

Saku Valla Spordikeskuse
korvpallitreener

Markko Arro
„Sport kujundab isiksust –
distsiplineerib, kasvatab
kohusetunnet,
vastutusoskust.”
/ lk 12-13

Eesti riigil oli 94. sünnipäev

Aastapäevaüritused toimusid Saku Valla Majas
(pildil), Kiisa rahvamajas, sünnipäeva tähistasid
pensionärid ja lasteaialapsed. / lk 2, 3, 8, 9

Algas kümnes Saku Kolmik

18. veebruaril kerkis Saku Valla Maja taha kaheksa omanäolist lumekuju. Saku
noorkotkastel ja nende juhtidel oli põhjust oma sõjamasina üle uhke olla. / lk 10

TÄHTSAD TELEFONID
POLITSEI
110
HÄDAABI
112
G4S EESTI
1911
Perearsti nõuande telefon 1220
Saue konstaablijaoskonna
SAKU KONSTAABLIPUNKT
Jaoskonna juht
672 8300
Korrapidaja
612 4510
Konstaablid
612 4552
LOOMAARST
Heli Suits
504 1060
Vallavalitsuse
KOMMUNAALINFO 5342 2929

jälle
23. märtsil 2012

Saku lõvid tänasid heategijaid ja
heategude märkajaid / lk 8
Gümnaasiumi 2. klassi lapsed käisid
Kadriorus presidendil külas / lk 9
Metsanurme matkarajal korraldati
juba seitsmes suusaretk / lk 12
Millised raamatud valla lastele
meeldivad? / lk 15
Saku noored peotantsijad pääsesid
Eesti paremiku hulka / lk 19

Rahvarohke
suusapäeva
muljed,
kokkuvõtted,
fotod ja
tulemused / lk
11, 14

Mis saab Rocco poest?

Sakus on Säästumarket ja Konsum, peagi avab
uksed Selver. Mis Roccost saab? / lk 8
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Eesti riigi
sünnipäev
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva tähistati 23.
veebruaril Saku Valla Maja suures saalis.
Kontserdi esimeses osas astusid üles huvikeskuse, gümnaasiumi ja muusikakooli koorid,
ansamblid, solistid. Teises osas pani Campanelli käsikellade ansambel (pildil paremal keskel) oma „pillid” imekaunilt helisema.

Fotod:
Kairi Langund

Pidulikule kontsert-aktusele andsid omapära ja ajaloohõngu
vanaisa ja lapselapse, Jaan Andressoni ja Rasmus Kallase,
vahvad vahetekstid.

Kiisa rahvamajas peeti riigi sünnipäeva 22. veebruaril. Aktusel
kõneles Riigikogu staažikaim liige Eiki Nestor (pildil), kontserdiosas esinesid laulja Silvi Vrait ja puhkpilliorkester Saku.

Hardushetk iseseisvuspäeva varahommikul mõisapargis. / lk 3

Valla teenetemärgi sai kaheksa väärikat inimest. Pildil ees (vasakult)
Viivi Rehemaa, Milvi Rookäär, Ly Madissoon, Kalju Aruaas ja volikogu
esimees Marianne Rande, taga (vasakult) vallavanem Kuno Rooba,
Hans Tomson, Rein Tali, Mart Prikk ja Rain Oks.
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Iseseisvuspäev algas Sakus piduliku
lipuheiskamisega päikesetõusul
24. veebruari varahommikul kogunes rahvas Saku Valla Maja ette,
et koos pidulikult heisata Eesti lipp. Lipuvalves seisid Saku valla
skaudid. Eesti Vabariigi 94. aastapäeva puhul tervitas kohaletulnuid
vallavanem Kuno Rooba, suurepärase kõne pidas Saku Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Kelli Eilart.
Saku mõisapargis mälestati Vabadussõjas langenuid. Vaprate
Eesti Vabariigi iseseisvuse eest hukkunute auks toimus minutine
leinaseisak. Kõneles vallavanem Kuno Rooba, möödunud aegade
sündmuseid meenutas vabadusvõitlejate esindaja Erik-Herbert
Pinka. Tänaste noorte nimel pidasid südamlikud kõned Saku Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Renate Selberg ja 10. klassi õpilane
Karin-Liis Tambaum.

Mõtteid Saku
vallavolikogu
esimehe
Marianne Rande
pidupäevakõnest
23. veebruaril
Riik, need oleme meie - mina, sina ja tema. Riik on nagu meie, on
meie tegu ja nägu. Eesti riik on 1,3 miljoni inimese nägu: kohati
rõõmus ja nooruslik, siis jälle vana ja murekortsudes, kohati rutakas
uute ideede elluviija, siis jälle minevikku vaatav paigalseisja.
Taasiseseisvumisest alates oleme palju tegelenud oma riigi säilitamisega, seega ka oma keele, kultuuri ja jonni elus hoidmisega.
Oleme suutnud tõestada, et oleme olemas. Seega võiks selle peatüki
meie riigi ajaloos lõpetatuks lugeda. Aeg on pöörata pilk tulevikku!
See, milline on meie ümbrus ja meie keskkond, milline on meie
elukvaliteet, on meie endi kätes. Ühes omavalitsuse sõltub see üha
enam meie igapäevastest valikutest. Me püüdleme selle poole, et
koduvald oleks meeldiv ja elamisväärne kant - et need, kes siin on,
sooviksid jääda, ja need, kes siit läinud, sooviksid tagasi tulla.
Meie kohustus on üksteise eest hoolitseda, suhtuda oma ligimestesse ja kaaskodanikesse suurema sallivuse, tähelepanu ja austusega. Nii liigume inimkesksema riigi poole.

SAKU VALLA TEENETEMÄRGID 2012
Saku valla kuldmärk
HANS TOMSON - maletegevuse edendaja, üks vanimaid tegevmaletajaid Eestis
MART PRIKK - ühistranspordiettevõtte AS Samat asutaja ja juht
MILVI ROOKÄÄR - Saku Muusikakooli kauaaegne õpetaja
RAIN OKS - AS Saku Maja asutaja

Saku valla hõbemärk
LY MADISSOON - aktiivne haridus- ja kultuurielu edendaja
VIIVI REHEMAA - ajalehe Saku Sõnumid üks asutaja ja endine
toimetaja
REIN TALI - segakoori Tuljak kauaaegne peadirigent
KALJU ARUAAS - külaelu edendaja

SAKU VALLA TÄNUKIRJAD
Jaak Tiirmaa
Marianne Õun
Enn Kärblane
Aigar Pruul
Salme Moks
Sven Müürsepp
Saku vallale osutatud teenete eest
Aita Kruus
Pikaaegse vabatahtliku töö eest
Saku Valla Invaühingu juhatuses
Jüri Soome
Helga-Rosilde Teeveer
Pikaaegse vabatahtliku töö eest
Saku Pensionäride Ühenduse
Elukaar juhatuses
Perekond Erm
Kairi Zaletajev
Marju-Riina Laugen
Raigo Söödi
Põllumajandusuuringute Keskus

EMVI taimebiotehnoloogia
osakond EVIKA
Heategude eest Saku valla
toimetulekuraskustes peredele
Hilding Anders Baltic AS
Sihtasutus Dharma
Heateo eest Saku valla perele
MTÜ Noorteklubi ESIK
Pikaajalise vabatahtliku noortetöö ja heategude eest Saku
vallas
Lääne-Harju politseijaoskonna
Saue konstaablijaoskond
Tulemusrikka koostöö eest Saku
valla õigusaktide täitmise
tagamisel
Märt Siitan
Kiire reageerimise ja abi osutamise eest tuleõnnetuse
likvideerimisel

Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetusfondi suurus on 2012. aastal 72 620 eurot
KAIRI KALLASTE

V

allavolikogu 16. veebruari istungist võtsid osa
Marianne Rande, Aare
Järvelaid, Kaur Lohk, Vaike
Pähn, Lemmi Oro, Tiit Vahenõmm, Marko Tali, Viive Rosenberg, Mart Siimann, Arvi
Ratassepp, Merike Sisask, Ülle-Triin Enden, Vladimir Teder, Tanel Ots, puudusid Leo
Jürgenson, Sirje Peterson ja
Marti Rehemaa. Istungit juhatas
volikogu esimees Marianne Rande, päevakorras oli 12 küsimust.
Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis esitas Viivi

Rehemaa küsimuse Saku rabametsa matkaraja suusaradade
kasutamise ja tähistamise kohta.
Ühtlasi tegi vallaelanik ettepaneku vana raudteetamm kõndijate jaoks lumest puhastada.
Kehtestati eluruumi alaliste
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse eluruumi sotsiaalselt
põhjendatud norm, mis on 18 m²
perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta.
Võrreldes 2010. aasta hindu tänastega, on need kõige rohkem
suurenenud elektri ja kütte osas.
Valla omandis olevate sotsiaal-

korterite alalised kulud on kõrged ja seetõttu on tegelik kulu
kehtivate piirmäärade alusel
arvestatavast normkulust tunduvalt suurem.
Muudeti lapsehoiu toetuse
määramise ja maksmise ning
lapsehoiuteenuse osutamise tingimusi ja korda. §1 lg 1 muutmise tingis koolieelse lasteasutuse
seadusega kohalikule omavalitsusele pandud kohustus võimaldada lasteaiakoht 1,5-7aastastele
lastele. Kuna Saku valla munitsipaallasteaedades on lasteaiakohtade defitsiit, siis pakutakse
mõnedele lastele osaajalist kohta. Praktikas on tekkinud vaja-

dus maksta osaajalise koha saanud lapse vanemale ka eralasteasutuse toetust, kui vanem leiab
lapsele osaajalise koha eralasteasutuses, et asuda täiskohaga
tööle. Tekkinud on kombineeritud variant - laps käib osa aega
Saku valla munitsipaallasteasutuses ja osa aega eralasteasutuses. 3. § 4. lõike muudatusega
parandatakse ebatäpsus - lapsehoiutoetust arvutatakse vallavalitsuse kinnitatud toetuse määrast, mitte toetuse ülemmäärast.
Muudatus tuli sisse viia ka
vastavalt sotsiaalhoolekandeseadusele - § 6 lg 3 sõnastati
järgmiselt: 
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 „Isikul peab lapsehoidjana
tegutsemiseks olema kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus või peab
ta olema lõpetanud eripedagoogika, koolieelse pedagoogika,
lapsehoidja või sotsiaaltöö eriala. Lapsehoidja peab olema
lastega vahetult töötanud vähemalt kuus kuud viimase kümne
aasta jooksul juhul, kui eriala lõpetamisest on möödunud rohkem kui kümme aastat. Isik, kellel ei ole lapsehoidja kutsetunnistust, peab olema läbinud vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse viimase 36 kuu jooksul.“
Võeti vastu detailplaneering
Jälgimäe ja Juuliku külas Juuliku tee 3, Põllunurga ja Mõnisma II kinnistutel. Detailplaneeringu ülesanne on maa sihtotstarbe osaline muutmine, äri- ja
tootmismaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. Kolm olemasolevat krunti liidetakse üheks ning ehitada
on lubatud kuni 12 maksimaalselt kolmekorruselist kuni 12
meetri kõrgust hoonet.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Juuliku külas Juuliku tee 3 kinnistu ja Jälgimäe
külas Põllunurga ning Mõnisma
II kinnistute detailplaneeringu
puhul, kuna eelhinnangu põhjal
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Koormati Saku vallale kuuluvad kinnistud Saku alevikus
Nurme tn 27 ja Nurme tn 23
isikliku kasutusõigusega Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜ kasuks.
Isikliku kasutusõiguse sisuks on
elektrivõrgu väljaehitamine,
omamine ja arendamine talitluse tagamise eesmärgil.

14 poolthäälega võeti vastu
Saku valla 2012. aasta eelarve
(lähemalt kõrvalolevas artiklis).
Mittetulundusliku tegevuse
toetusfondi suurus on 2012. aastal 73 620 eurot (1% omatulust),
sellest 7400 eurot läheb projektide kaasfinantseerimiseks,
6000 eurot tegevustoetuseks ja
60 220 eurot projektitoetuseks.
Projektide kaasfinantseerimise
toetusprotsent (10%) jäi 2011.
aastaga võrreldes samale tasemele. Tegevustoetuse suurus on
arvestatud lähtuvalt külaseltside arvust (12). Projektitoetusest
jagatakse spordivaldkonnale 27
100, kultuurivaldkonnale 15
055 ja muule tegevusvaldkonnale 18 065 eurot.
Saku vald rajab koostöös
Saue vallaga Saue valda Laagri
alevikku Nõlvaku lasteaia. Saku
Vallavolikogu võttis vastu kingituse - Saue Vallavolikogu
võõrandas Saku vallale tasuta
1/6 mõttelist osa Saue vallale
kuuluvast Võsa-Tooma kinnistust.
Tunnistati kehtetuks vallavolikogu 14.04.2011 otsus nr 30 „Riigihanke väljakuulutamine“.
Vallavalitsus avaldas riigihanke
„Koolieelse lasteasutuse teenuse ostmine Saku vallas” riigihangete registris 09.12.2011,
pakkumuste esitamise tähtaeg
oli 27.12.2011. Kuna tähtajaks
ei laekunud ühtegi pakkumust,
lõpetas vallavalitsus hankemenetluse.
Keskkonnaministrilt otsustati
taotleda luba Kurtna külas Kurtna tee 32 Saku vallale kuuluva
kinnistu tasuta kasutusvaldusega koormamiseks mittetulundusühingu Kurtna Külaselts
kasuks tähtajaga 20 aastat.

Üksikisiku tulumaksu laekumine
Veebruaris 2012 laekus Saku valla eelarvesse 496 686 eurot üksikisiku tulumaksu. Kasv võrreldes 2011. aasta sama ajaga 14,0%
Finantsteenistus
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Vallavolikogu kinnitas
eelarve kohumahus
KAIRI KALLASTE
Infospetsialist

S

aku Vallavolikogu võttis
16. veebruari istungil vastu Saku valla 2012. aasta
tasakaalus eelarve kogumahus
10 865 974 eurot. Eelarve on
kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses vallaeelarve kohta sätestatuga.
Koostamise aluseks on Saku
valla arengukava aastateks
2012-2025 ning vallavolikogu
11. augusti 2011. aasta otsus
“2012. aasta eelarve koostamise
põhimõtete kinnitamine“. Põhitegevuse tulud kavandati vastavalt Rahandusministeeriumi
majandusprognoosile ja 2011.
aasta tulumaksu laekumisele.
Eelarve koosneb viiest osast:
eraldi on põhitegevuse tulud,
põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ning likviidsete varade
muutus.
Valla arengukava uuendamisega seoses töötati põhjalikumalt läbi eelarvestrateegia ja investeerimisprioriteedid. Kohaliku omavalitsuse üksuse seadusest ja kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevalt lisati arengukava
koosseisu eraldi peatükina eelarvestrateegia aastateks 20122015, mis tagab arengukava
kooskõla valla reaalsete rahaliste võimalustega. Lähtuti tulude
prognoosist, laenuvõimekusest,
tegevuskuludest ja investeeringute vajadusest. Eelarve koostati majandussituatsioonis, kus tulude laekumine võrreldes 2008.
aastaga on endiselt väiksem, samas kasvavad kaupade ja teenuste hinnad. 2012. aasta planeeritud eelarvetulud on 9 018
934 eurot, sellest maksutulu 6
599 862 eurot, kaupade ja teenuste müügitulu 603 641 eurot,
toetused 1 605 431 eurot ja muu
tulu 210 000 eurot. Võrreldes
2011. aasta tegeliku laekumisega on planeeritud tulumaksu
3%-list kasvu. Tulu majandustegevusest kasvab 8,2%.

2012. aastal põhitegevuse kulud suurenevad võrreldes 2011.
aastaga 8,4%. Põhitegevuse
kuludest antakse toetusteks 586
216 eurot ja tegevuskuludeks 7
432 710 eurot.
Et väärtustada haridust ning
tagada kvaliteetne ja konkurentsivõimeline õpe valla koolides,
makstakse 2012. aastal kvalifikatsiooninõuetele vastavatele
õpetajatele üleriigiliselt kehtivast alammäärast 5-10% kõrgemat palka. Koolide ja lasteaedade palgafondi suurendati 5%,
selle arvelt on asutuste juhtidel
võimalik maksta preemiaid ja
lisatasusid täiendavate tööülesannete eest.
Turvalisuse valdkonnas on
arvestatud kulusid turvafirmaga
sõlmitud koostöölepingu täitmiseks, abipolitseinike kaasamiseks, paigaldatud turvakaamerate hooldusteenuseks,
MTÜ-le Saku Priitahtlikud Pritsimehed ennetustegevuseks ja
varustuse soetamiseks. Samuti
on sisse viidud summad ühe tuletõrje veevõtukoha nõuetele
vastavaks tegemiseks ja turvakaamerate paigalduseks.
Võrreldes 2011. aastaga planeeritakse rohkem vahendeid
vallateede hoolduseks ja remondiks. Eelarve suurenemise põhjus on suurem remondivajadus,
mis tuleneb senisest alarahastamisest tingitud teede seisukorra
halvenemisest ning hooldusteenuste olulisest hinnatõusust.
Jätkuvalt toetatakse TallinnSaku bussiliini, käesoleval aastal lisandub kaks uut väljumist
Saku-Laagri suunal.
Investeerimistegevuse koondeelarve on 2 847 048 eurot. Projekte „Saku Tervisekeskuse fassaadi, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine“
(kogumaksumusega 405 839 eurot) ja „Saku Gümnaasiumi küttesüsteemi rekonstrueerimine“
(kogumaksumusega 69 391 eurot) rahastatakse saastekvootide
müügist saadud vahendite arvelt.
Projekti „Saku mõisapargi tiigi
väljavoolu rekonstrueerimine
(kalapääs)“ kogumaksumus on
221 904 eurot, sellest kasutatak-
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Saku valla 2012. aasta
10 865 974 eurot
se 2012. aastal 206 325 eurot.
Kulud kaetakse täies mahus SAlt Keskkonnainvesteeringute
Keskus saadava sihtfinantseeringu arvelt. Vastavalt arengukavale on eelarvesse lisatud 10
000 eurot Saku aleviku uue koolimaja ja spordikeskuse planeeringu koostamiseks.
Eelarves on summad teede
ehituse ja remondiga seotud
projektideks:„Harjumaa kergliiklusteede rajamine“, „Saku ja
Saue valla kergliiklusteede võrgustiku ühendamine Tallinnaga
Tänassilma - Laagri piirkonnas“
ning teede ja tänavate taastamiseks pärast ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööde lõppu.
Kuna jätkub Saku aleviku
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ehitamine ning rekonstrueerimine, siis on eelarvesse planeeritud 1 278 233 eurot, millest
255 647 on projekti mitteabikõlbulike kulude osa ning kavandatud sademevete kanalisatsiooni
ehitamiseks. 1 022 286 eurot

eraldatakse projekti omaosaluse
katteks AS-le Saku Maja.
Saku Muusikakool saab kauaoodatud tiibklaveri.
Planeeritud on lasteaia Päikesekild renoveerimine ning Saku
ja Saue valla ühisprojektina
Nõlvaku lasteaia rajamine. Eelarves on arvestatud summad Saku alevikku laste ja noorte vaba
aja sisustamiseks mõeldud objektide rajamiseks.
Investeeringute osaliseks katmiseks kavandatakse võtta laenu. Saku aleviku ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehitamiseks ja
rekonstrueerimiseks võetakse
laen SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus, samuti planeeritakse laenu lasteaia Päikesekild renoveerimiseks, Nõlvaku
lasteaia omaosaluseks ning teede ehituse kulude katteks.
Saku aleviku ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni ehituseks ja rekonstrueerimiseks võetava laenu tagasimaksmine algab 2013.
aastal, teiste laenude tagasimaksed algavad käesoleval aastal.

ÜVK uudised 2012. aasta
10. nädalal
2012. aasta 10. nädalal tehakse Saku I piirkonnas (AS Skanska
EMV) torustike ehitustöid Üksnurme teel (peatöövõtja AS Skanska
EMV). Saku II piirkonnas (peatöövõtja AS Nordecon) ehitatakse
torustikke Kannikese ja Ülase tänaval, survestatakse Pärna tänaval.
Kaugküttetorustikke ehitatakse Aiandi tänaval. Saku III piirkonnas (peatöövõtja Skanska EMV) rajatakse torustikke Pähklimetsa,
Tuule, Aasa, Tehnikumi, Oja, Salu, Laane, Nurmenuku, Jõe ja
Piibelehe tänaval ning Tammemäe teel.
Kõikide nimetatud tänavate ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid on nähtaval AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee.
Pähklimetsa, Tuule, Laane, Põdra, Niidu, Tehnikumi, Oja, Oru ja
Nõlva tänaval on ajutisi veekatkestusi kell 9-18 kuni maikuu lõpuni. Kui on tulemas pikemaajalisi veekatkestusi, teavitab ehitaja
eelnevalt tarbijaid, kes veeta jäävad. Loodame mõistvale suhtumisele! Vajadusel palume varuda vett! Küsimuste korral palume
ühendust võtta Skanska EMV esindajatega telefonidel 5341 3931
(Vadim Harlašov) või 506 0386 (Juri Fjodorov).
MARJU MURUMETS, AS Saku Maja projektijuht

SAKU KEVADLAAT toimub 12. mail kell 9-15
Saku Valla Maja ees (Teaduse 1).
Alanud on osalejate registreerimine.
Info ja registreerimisleht www.sakuvald.ee

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
21. veebruari istungi päevakorras oli 20 punkti.
Seoses isiku surmaga lõpetati
ülalpidamiskulude katmine.
1 isikule otsustati maksta kriisitoetust seoses raske majandusliku olukorraga.
Täpsustati ajalehe Saku Sõnumid hindasid, ilmumise sagedust ja reklaami avaldamise tingimusi.
Kehtestati Saku valla hallatavate asutuste lahtiolekuajad suvel 2012: Saku Gümnaasiumi
kantselei on suletud 02.-29.07;
Kajamaa Kooli kantselei on avatud 25.-29.06 ja 01.-31.08 tööpäevadel kell 9-13, suletud 02.31.07; Saku Muusikakool on
suletud 02.07-19.08; lasteaedade Päikesekild ja Terake lasteaiarühmad on suletud 02.0714.08.2012; lasteaia valverühmad on avatud Kurtna Koolis
02.07-14.08; Saku Huvikeskus
on suletud 02.-29.07; Kiisa
Rahvamaja on suletud 02.31.07; Saku Valla Noortekeskus
on avatud 04.-22.06 ja 21.-31.08
tööpäevadel kell 13.30-19.00,
suletud 23.06.-20.08; Saku Valla
Spordikeskus on su-letud 23.0631.07, välja arvatud jõusaal, mis
on avatud teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval kell 16-20, reedel kell 10-14, laupäeval, pühapäeval ja esmaspäeval suletud;
Saku Vallaraamatukogu on avatud Saku Valla Majas 01.06.31.08 esmaspäeval, teisipäeval,
neljapäeval kell 10-18, kolmapäeval kell 10-19, reedel kell 1016, laupäeval, pühapäeval suletud; Kurtna Koolis on raamatukogu suletud 25.06-27.08 ja
Kajamaa Koolis 02.-31.07.
Muudeti Tänassilma küla
Toomaveski kinnistule ehitatava
üksikelamu projekteerimistingimusi - katuste kalded 0° - 15°.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Roobuka külas
Metsanurga põik 1.
1 korraldusega määrati projekteerimistingimused.
Rahuldati isikute avaldused ja
pikendati 15.01.2010 ettekirjutuse nr 03/10 punkt 2 (kasutusloa tagamine) täitmise tähtaega

kuni 25.08.2012 ning pikendati
11.01.2010 ettekirjutuse nr
02/10 punkti 2 (üksikelamu seadustamine) nõude täitmise tähtaega kuni 01.12.2012.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine gaasijaotusjaama rajamiseks Kirdalu külas Tagamaa kinnistul.
Väljastati 2 ehitusluba: 2 abihoone püstitamiseks Kanama
külas Johannese kinnistul ning
Kiisa AREJ gaasijaotusjaama
püstitamiseks Kirdalu külas Tagamaa kinnistul.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks Saku alevikus
Nurme tn 27, Nurme tn 23, Luha
alajaama ja Niidu tänava kinnistutel. Tunnistati kehtetuks
17.06.2011 väljastatud ehitusluba.
Väljastati ehitusload vana
elamu täielikuks lammutamiseks, üksikelamu püstitamiseks
ja abihoone-väliköögi püstitamiseks ning anti kirjalik nõusolek sauna püstitamiseks Üksnurme külas Välja kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek abihoone püstitamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 43.
Väljastati 2 kasutusluba: Üksnurme tee 2 ärihoone elektrivarustuseks rajatud elektri maakaabelliinile ja alajaamale Saku
alevikus Üksnurme tee 2, Sepa,
Sepa alajaama, 11342 SakuTõdva tee kinnistutel ning riigi
omandis oleval maakatastrisse
kandmata maal ning Tänassilma
tee 31 elektrivarustuseks rajatud
elektri maakaabelliinile Tänassilma külas Tänassilma tee 23a,
Tänassilma tee T5 lõik, Tänassilma tee, Tänassilma tee T3
lõik, Tänassilma tee T1 lõik.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 73 jäätmevaldajat.
Muudeti 24.01.2012 korraldust
- korraldatud jäätmeveoga loeti
liitunuks uued omanikud.
Saku valla 2012 eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati 640 eurot kaasfinantseerimise toetust mittetulundusühingu Kurtna Spordiklubi projektile „Sporditarvete
soetamine ja paigaldamine“.
28. veebruari istungi päevakorras oli 19 punkti.
Kinnitati Saku Päevakeskuse
töötajate koosseis arvates 01.01.
2012 - kokku 11,22 ametikohta.
Otsustati seada hooldus ja
määrata hooldaja puudega isikule. 
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 Lapsehoiutoetuse määraks
kehtestati 207.22 eurot.
Lapse arengu huvidest lähtuvalt otsustati anda väljaspool
järjekorda ühele lapsele lasteaiakoht lasteaias Terake.
Saku valla 2012. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati 500 eurot
tegevustoetust MTÜ-dele Kajamaa Külaselts, Saue Küla, Tagadi Küla Selts, Kodukoht Kiisa,
Metsanurme, Kurtna Külaselts
ja Rahula Külaselts; 480 eurot
SA-le Rehe Seltsimaja ning 470
eurot MTÜ-le Jälgimäe.
Kinnitati Saku Vallaraamatukogu aegunud teavikute kustutusaktid.
Algatati detailplaneering Tänassilma külas Arunõmme tee
28 kinnistul. Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal eeldatav oluline
keskkonnamõju puudub.
Otsustati rahuldada osaliselt 1
isiku avaldus ja vähendati
20.12.2011 esitatud sunniraha
sissenõude suurust 50% võrra.
Väljastati ehitusluba Üksnurme tee sidekanalisatsioonile Saku alevikus Üksnurme tee 8,
Üksnurme tee 14 ja Üksnurme
tee ning Parma 2, Uue-Lukusepa ja Üksnurme tee kinnistutel.
Väljastati ehitusload üksikelamu, sauna ja garaaž-kuuri püstitamiseks ning anti kirjalik nõusolek talli püstitamiseks Tagadi
külas Tagadi-Mäepere kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaia rajamiseks Kiisa alevikus
Reval 15 kinnistul.
Väljastati 3 kasutusluba: üksikelamutele Jälgimäe külas
Käspri kinnistul ja Üksnurme
külas Lume tee 4 ning ärihoonekaupluse II korruse rekonstrueeritud äriruumidele Saku alevikus Pargi tn 2.
Metsanurme külas asuvale
teele määrati nimeks Aroonia
tee, Roobuka külas asuvale teele
Ristikheina tee ning riigimaantee 11154 Tagadi-Kurtna tee Tagadi külas asuvale lõigule VanaTagadi tee.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 23 jäätmevaldajat. Otsustati jätta rahuldamata 2 isiku
avaldused korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
FIE-le Maret Bergströmile
anti tasuta kasutada Saku Huvikeskuse ruum 302 psühholoogilise nõustamise läbiviimiseks
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28.02., 27.03., 24.04., 22.05. ja
19.06. 2012 kell 10.00-16.30.
Ühe isikuga otsustati sõlmida
tähtajatu üürileping alates 01.04.
2012 Saku alevikus Põllu tn 2-30
asuva eluruumi kasutamiseks.
6. märtsi istungi päevakorras
oli 25 punkti.
Otsustati avaldada 09.03.2012
ilmuvas ajalehes Saku Sõnumid
tasuta Saue valla kuulutus. Saue
valla leht avaldab ühe Saku valla
kuulutuse.
Otsustati korraldada 06.03.31.12.2012 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri tee
ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste
(s.h mee), jõulupuude, liha ja
lihatoodete ning kala ja kalatoodete müük.
Väljastati müügipiletid FIE-le
Vassili Stronfelile 06.03.-05.05.
2012 kauplemiseks kalaga Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal ning
Talumark OÜ-le 06.03.-05.06.
2012 kauplemiseks lihatoodetega Saku aleviku keskplatsil.
Alates 01.09.2012 anti väljaspool järjekorda lasteaiakohad
kolmele hallatava asutuse töötaja lapsele ja kuuele (kolm paari)
mitmikule.
2012/2013. õppeaastal kehtestati Saku Gümnaasiumi 1.
klasside ülemiseks piirnormiks
26 õpilast ja 5. klasside ning
pikapäevarühma täitumuse ülemiseks piirnormiks 30 õpilast.
Tühistati kahe määratud projekteerimistingimuse koosseisus olevad skeemid ja loeti kehtivaks uued skeemid.
Otsustati jätta rahuldamata
Baltic Management OÜ 07.02.
2012 avaldus (sunniraha sissenõude tühistamine). Sunniraha
on määratud ettekirjutuse täitmata jätmise eest (veetrassi ja
tee ehitamise seadustamine).
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine laohoone rekonstrueerimiseks Jälgimäe külas Mõisavahe tee 3
ning lao- ja tootmishoone püstitamiseks Tänassilma külas Piirimäe tn 3 ja Piirimäe tn 3a.
Väljastati 4 ehitusluba: laohoone rekonstrueerimiseks Jälgimäe külas Mõisavahe tee 3;
aiamaja laiendamiseks ja abihoone püstitamiseks Kiisa alevikus Saare 10; ehitise täielikuks lammutamiseks Kurtna
külas Tagadi tee 7 ning lao- ja

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 28.02.2012 korraldusega nr 194 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Arunõmme tee 28 kinnistul (katastritunnus 71801:001:0608) Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse määramine üksikelamu
ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 2734 m². Vt
http://sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 19.03.2012 kuni 01.04.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku, Teaduse 1) II korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL
 Saku vallas Jälgimäe ja Juuliku külas Juuliku tee 3 (endine
Aiandi), Põllunurga ja Mõnisma II kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistute maa sihtotstarbe osaline muutmine, äri- ja tootmismaa krundi moodustamine ning ehitusõiguse määramine. Planeeritavale krundile on lubatud ehitada
kuni 12 hoonet ning liidetud krundi suuruseks on 85 556 m2. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut. Saku Vallavolikogu 16.02.2012. a otsusega nr 11 otsustati detailplaneeringu puhul jätta algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine, kuna analüüsitud põhjustel eeldatav
oluline keskkonnamõju puudub.
 Saku vallas Jälgimäe külas Anti, Käspriotsa ja Käspriaasa kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistute kruntideks jagamine ning tekkivatele kruntidele ehitusõiguse
määramine äri-, lao- ning tootmishoonete ehitamiseks. Planeeritavatele äri- ja tootmismaa kruntidele on igaühele ettenähtud kuni 2
hoonet ehitusaluste pindadega 2 555 m² - 4 762 m². Planeeringuala
suurus on ca 7,5 ha. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu
põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringute kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid.
Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/26446
Alates 30.01.2012 kuni 12.02.2012 oli avalikul väljapanekul Üksnurme
külas Aasa kinnistu osa detailplaneering. Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üks ettepanek. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU
toimub 15.03.2012 kell 14.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1).
Detailplaneeringute ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU
toimub 15.03.2012 kell 15.00 Saku Valla Majas aadressil Teaduse tn 1,
Saku. Päevakorras:
1. Tänassilmas külas Valdmäe tn 5 kinnistu detailplaneering. Planeeringu ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala ja ehitusaluse pindala suurendamine). Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1,9 ha.
2. Jälgimäe külas Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneering.
Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistute kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 10,8 ha.
Planeeringute eskiisidega saab tutvuda 12.-15.03 Saku Valla Maja II korruse stendil ning Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/26446
Saku alevikus Teaduse 2 ja Saku-Tõdva mnt äärse ala detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 22.03.2012
kell 16.30 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1). Detailplaneeringu
ülesanne on alale ehitusõiguse määramine spordihoone ja põhikooli
ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 3,2 ha.
Planeeringu eskiisiga saab tutvuda 19.-22.03 Saku Valla Maja II korruse stendil ning Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/26446
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Saku,
Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris http://
www.sakuvald.ee/168

tootmishoone püstitamiseks Tänassilma külas Piirimäe tn 3 ja
Piirimäe tn 3a.
Väljastati ehitusluba kaksikelamu püstitamiseks ja anti kirjalik nõusolek abihoone-kuuri

püstitamiseks Tänassilma külas
Toomaveski tee 6.
Väljastati 3 kasutusluba: Nurga maaüksuse elamurajooni
drenaaži välistrassidele Metsanurme külas Kuldkinga tee,
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Sõnajala tee, Kuldkinga, Sõnajala tee 5 ja Nurga kinnistutel;
Nurga maaüksuse elamurajooni
kanalisatsiooni välistrassidele
Metsanurme külas Kuldkinga
tee, Sõnajala tee, Sõnajala tee 3,
Sõnajala tee 5 ja Nurga kinnistutel ning üksikelamule Tänassilma külas Sookolli tn 22.
Kiisa alevikus aiandusühistu
Büko territooriumil ja Kasemetsa külas aiandusühistu Ilmarine
II territooriumil asuvatele katastriüksustele määrati uued koha-aadressid.
Kiisa alevikus asuvatele teedele määrati nimedeks Saare tänav, Saare põik, Revali tänav,
Kaja tänav ja Lõuna tänav.
Anti nõusolek 2 Tänassilma
külas asuva maaüksuse (mõlemad maatulundusmaad) riigi
omandisse jätmiseks, kohaaadressideks on Harjumaa, Saku vald, Tänassilma küla, Valdmäe tn 3 ning Harjumaa, Saku
vald, Tänassilma küla, Kokasauna tee 6.
Ühele isikule otsustati määrata kompensatsioon tagastamata
jääva 0,1967 ha maa eest.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 12 jäätmevaldajat. Otsustati jätta rahuldamata 1 isiku
18.02.2012 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
avaldus.
Tunnistati kehtetuks 3 ning
muudeti 1 korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
korraldus.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Rahula külas Atiku kinnistul.
Nõustuti välisõhu saasteloa
andmisega Solarbalt OÜ-le Tänassilma külas Piirimäe tn 3 ja
Piirimäe tn 3a püstitatavast
saasteallikast saasteainete välisõhku suunamiseks.
Tasuta anti kasutada Tallinna
Tugikeskusele Juks peaproovi
ja etenduse „Ikka juhtub“ läbiviimiseks Saku Valla Maja II
korruse suur saal 05.05.2012
kell 14.30-16.30 (peaproov) ja
09.05.2012 kell 10.00-11.30
(etendus) ning Hedwig Seaverile Saku Huvikeskuse ruum
301 polümeerehete valmistamise koolituse läbiviimiseks
14.03.2012 kell 19-22.
Saku Vallavalitsus otsustas
mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra § 8 lõike 3
alusel ühe projektitoetuse taotluse menetlemine lõpetada.
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Nelja küla
koostööst

Saku valda esindanud Hele-Mall Kink sai tunnistuse majandusminister Juhan Partsilt (paremal). Foto: erakogu

Lõppes programm „Investorteeninduse
võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“
28. veebruaril tunnustas majandus- ja kommunikatsiooniminister
Juhan Parts kohalike omavalitsuste esindajaid, kes läbisid koolituse
„Investorteeninduse võimekuse tõstmine kohalikul tasandil“. Saku
Vallavalitsusest osales projektis arendusspetsialist Hele-Mall Kink.
Õppeprogrammi lõpetasid täismahus kokku 69 omavalitsuse ja
15 maakondlikku arenduskeskuse esindajad. Alustati 2010. aasta
sügisel. Oli kaks peamist eesmärki: koondada ühtne info investeerimisvõimalustest erinevates piirkondades ja koolitada piirkondade
välisinvesteeringute spetsialiste. 2011. aasta sügiseni kestnud programmi käigus koguti infot ja saadi ülevaate, mida on omavalitsustes
investoritele pakkuda.
Maakondades koguti andmeid infrastruktuuri, tööjõu, inimeste oskustaseme ja üle 10 töötajaga ettevõtete kohta. Maakondlik arenduskeskus koostas analüüsi: tuvastas piirkonna tugevused ja nõrkused,
olulisemad majandussektorid. Omavalitsuste esindajad kaardistasid
investoritele potentsiaalset huvi pakkuvad kinnisvaraobjektid oma
territooriumil. Nad õppisid, kuidas oma piirkonna eeliseid ja
võimalusi turustada ning professionaalset teeninduse taset pakkuda.
Kogutud informatsioon - tööstuskinnisvara, energia hinnad ja
võimsused, jäätmekäitlus, kohalikud maksud, olemasolev tööjõud
jne - koondatakse avalikku andmebaasi ja tehakse EASi lehel www.
investinestonia.ee tasuta kättesaadavaks.
Programm viidi ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi koostöös, tegevusi rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Veebruaris istusid ühise koostöölaua taga nelja Saku valla küla - Üksnurme, Metsanurme, Jälgimäe ja Rahula - esindajad. Arutati arenguplaane ja koostööd.
Üks osa arutelust puudutas
külamajade ehitamise ja haldamisega seonduvat. Selgus, et
Üksnurme esindajad ning SAga Rehe Seltsimaja seotud inimesed on otsustanud, et ei ole
otstarbekas Rehe küüni hoone
1/3 vaheseintega eraldada ega
soojustada, nagu nägi ette esialgne plaan. Soojustatud ruumide väljaehitamine nõuaks täiendavaid rahalisi ressursse, samuti
muutuksid hoone ülalpidamiskulud. Seni korraldatud üritused
ja arutelud on näidanud, et kõige
mõistlikum oleks jätta hoone
kasutusse praeguse suurusega.
Seetõttu on vastu võetud otsus, et aastaringseks piirkonna Jälgimäe, Rahula, Üksnurme ja
Metsanurme - külakeskuseks
jääb Metsanurme külakeskus
ning Rehe küüni (pildil) kasutatakse suuremate ürituste puhul
lähtuvalt selle võimalustest.
Metsanurme külakeskus on avatud piirkonna külade ettevõtmisteks, koosolekute läbiviimiseks ja muuks taoliseks.
ANNELI KANA
MTÜ Metsanurme tegevjuht

KAIRI KALLASTE, infospetsialist

Saku võrgupiirkonnal on alates 01.04.2012 uus soojuse piirhind
Konkurentsiamet kooskõlastas 22.02.2012 otsusega nr. 7.1-3/12-032 AS Saku Maja Saku võrgupiirkonnale soojuse piirhinnaks alates 01.04.2012 68,81 €/MWh (ilma käibemaksuta). Koos
käibemaksuga on soojuse piirhinnaks 82,57 €/MWh.
Piirhind kujuneb Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud hinnavalemi alusel, mis koosneb püsija muutuvkomponentidest. Püsikomponendid sõltuvad müügimahust, tegevustulukusest, tegevusja kapitalikulust ning soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi koguse ja müüdava soojuse koguse
suhtest. Muutuvkomponent sõltub maagaasi hinnast. Hinnakomponentide väärtuse muutumisel
muutub ka soojuse hind.
Müügihind võib olla võrdne piirhinnaga või sellest madalam. Müügihind põhineb tegelikel
kuludel ning avalikustatakse iga tarbimisperioodile järgneva kuu alguses AS Saku Maja kodulehel www.sakumaja.ee. Kui müügihinna muutuse teavet ei tule, on möödunud kuul tarbitud
soojuse hinnaks piirhind.

8

ÜKS
KÜSIMUS
Mis saab Rocco poest?
Sakus on Konsum, Säästumarket, kevadel avab Rocco kaupluse lähedal, põiki üle ringristmiku uksed Selver. Paljud vallaelanikud on harjunud Roccost
mõnusaid koduseid valmistoite
ostma ja nüüd mures…

Vastab OÜ Rocco juhatuse
liige Silvia Toode:
Rocco toodangu austajad ei
peaks kartma - kui nemad meid
ei unusta, siis meie jätkame ikka
samas vaimus. Isekeskis naljatame, et oleme kahe suurketi
kaupluste avamised üle elanud,
elame ka kolmanda.
Kavatseme oma Tiigi tänava
kaupluses ka edaspidi kulinaartooteid müüa ning võtame vastu
tellimusi nii üksikutele kulinaartoodetele kui ka peolaudadele. Lisaks Rocco kauplusele
turustame oma toodangut ka
Harju TÜ kauplustes (Saku, Jüri, Haabneeme, Paldiski ja Kiili
Konsumites ning Tallinnas Sõpruse Konsumis) ning Raplas
Karmani Kaubamajas.
Eks aeg näitab, milliseid korrektuure meil Selveri avamise
järel tükikaupade sortimendis
teha tuleb, kuid kulinaartoodete
osas jääb põhirõhk endiselt
kvaliteedile ja kodusele maitsele, mis praegugi kliente ka kaugemalt meie juurde meelitab.

DOONORIPÄEV
TÄNASSILMAS
Reedel, 16. märtsil kell
11-14 oodatakse nii uusi
kui ka püsidoonoreid
verd loovutama Rautakirja Estonia ruumides
(Põikmäe 2, Tänassilma).
Kaasa võtta isikut
tõendav dokument
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Lõvid tänasid heategijaid
INNA MIKLI

S

aku Lõviklubi liikmed ei
tee mitte ainult ise head,
vaid tunnustavad ka teisi
heategijaid. Juba 2010. aasta sügistalvel kutsuti vallaelanikke
häid tegusid märkama ja neist
lõvidele teada andma. 2011. aasta jaanuaris aga korraldati esimene tänuõhtu neile, kes 2010.
aastal Saku vallas head tegid.
Pidulikule üritusele kutsuti ka
üleskutsele reageerijad - heategude märkajad ja neist teatajad.
22. veebruaril oli taas põhjust
Saku mõisa koguneda, sest seekord tunnustati 2011. aastal
head teinud inimesi. Lionsitele
saadeti möödunud aastal teateid
mitmete toredate tegude kohta,
viie enam silma paistnud teo tegijad kutsuti tänuõhtule.
Saku mõisa ballisaali kogunenud lõvidele, leedidele ja külalistele andsid tervituskontserdi
Saku Muusikakooli õpilased,
laste esituses kõlasid imeilusad
klaveri-, viiuli-, kandle-, kitarri-,
flöödi ja trompetipalad. LC Saku president Margus Malla rõhutas head tegemise tähtsust,
seejärel said kohaletulnud vaadata filmi, milles vallaelanikud
rääkisid, mis see head tegemine
nende meelest ikkagi on. Mõni
leidis, et see on mingi täiesti
omakasupüüdmatu tegu, teine,

Jaagup Kreem ja Taavi Langi võlusid Juhan Viidingu ilusate lauludega
kuulajaid. Foto:

et annetus neile, kel majanduslik
olukord keeruline. Kolmas aga
arvas, et kodus koristamine ja
ema aitamine ongi see kõige parem tegu.
Lõviklubi liikmed Riho Evendi, Urmas Leisalu, Toomas Niinemäe, Tarmo Leisalu ja Arvo
Pärniste tutvustasid möödunud
aasta silmapaistvaid tegusid, tehtud head jäid tunnustama lilleõis
ja omanäoline mälestusplaat.
Kes meil head teeb? Igaühel on
võimalus olemas. Üks märkajatest, Ulvi Läänemets, võttis selle
võimaluse kokku lihtsate sõna-

dega - selleks, et head teha, on
vaja vaid lahtisi silmi ja südant,
mis õige koha peal.
Õhtu lõpetasid Jaagup
Kreem ja Taavi Langi. Nad
esitasid luuletaja ja näitleja Juhan Viidingu laule. Jaagup
Kreem laulis oma 17 aastat tagasi igavikku lahkunud onu
mõtlemapanevate sõnadega
kauneid lugusid hingega, mõisasaalis kogunenud kuulajad
said muusikaelamuse. Ja muidugi ka maitseelamuse, sest leedide küpsetatud koogid olid
imehead.

Pidupäeva eel
Saku Pensionäride ühendus Elukaar tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva piduliku
koosviibimisega 18. veebruaril Saku Valla
Maja saalis. Osavõtt oli rohkearvuline ja
meeleolu pidulik. Lauad olid kaunistatud
rahvuslipukestega, põlesid küünlad. Vallavalitsuse poolt ütles tervitussõnad sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eda Esperk. Ta
soovis eakatele tugevat tervist, ühtehoidmist, hoolivust kaaslaste suhtes.
Meelelahutuse eest hoolitses seekord
Küla Karla Jaanus Kõrv (pildil), kes ehtsa
hiidlase huumoriga naerutas kuulajaid terve tunni. Ürituselt lahkuti suure kuhja positiivsete emotsioonidega. Aitäh Jüri Soomele, kes Karla „ära rääkis”, et ta Sakku
nõustus tulema.
LY MADISSOON
Foto: Jüri Soome
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Üllatusvisiit
8. veebruari hommikul tuli õpetaja klassi ja ütles, et me lähme
reedel ühte huvitavasse kohta,
aga see, kuhu täpsemalt, on üllatus. Teadsime vaid seda, et selga
peab panema pisut pidulikumad
riided ja kaasa peab kindlasti
võtma õpilaspileti.
Reede hommik algas ärevusega, isegi võileib ei olnud maitsev. No kuhu me küll lähme?
Kui kooli ette buss tuli, alles siis
saime teada, et Mia emme oli
organiseerinud meile ekskursiooni Presidendi Kantseleisse.
Sõit Kadriorgu algas. Sinna
jõudes pidime ükshaaval turvaväravast läbi minema ja õpilaspiletid turvamehele andma.
Giid rääkis nii palju huvitavaid asju! Saime teada, et presidendi majal on kaks poolt - üks
töötamiseks, teine elamiseks.
Saime teada, et loss on paekivist
tehtud, kuigi näeb välja nagu
marmorist. Saime seista samas
saalis, kus president kohtub erinevate riigipeadega, nägime
presidendi kahte kabinetti.
Kuulsime palju huvitavaid asju
Eesti ajaloost ja Eesti vappidest.
Saime teada huvitavaid fakte
eelmistest presidentidest, nägime nendest tehtud maale. Nüüd
teame, et kui president läheb
võõrale maale, siis meie riigilipp ei ole Kadriorus vardas.

Saku lapsed käisid president Toomas Hendrik Ilvesel Kadrioru lossis külas. Foto: erakogu

Aga kui president on kodumaal,
siis on ka lipp uhkelt lehvimas.
Väga lahe oli näha, milline presidendiloss seest välja näeb! Ja
valvuritel on jalgade all soe
plaat, siis ei pea nad väga suure
pakasega külmetama!
Ja siis tuli president! Ta on nii
pikk mees! Ja jalas olid tavalised teksad! Naljakas oli see, et
tal ei olnud ees kikilipsu. President küsis, kust me pärit oleme,
ja keegi ei julgenud vastata.

Õpetaja pidi ise meid tutvustama. Võtsime igaks juhuks kaasa
omatehtud raamatu, kus olid pildid Eestist. Saime selle presidendile kinkida. Ta vaatas neid
ja muigas kavalalt. See kukkus
küll hästi välja! President soovis
meile kõike head, tegime temaga koos pilti ja hakkasime tagasi
sõitma.
Kui koolis teistele ütlesime,
et presidendi juures käisime ja
teda nägime, ei uskunud meid

keegi.
Oli väga vahva päev ja kõige
lahedam oli see, et nägime täitsa
elusat presidenti. See oli nagu
reis. Presidendi nägemine pani
mõtlema. Õhtu läbi said vanemad meie muljeid kuulata. See
käik jääb eluks ajaks meelde.
Saku Gümnaasiumi 2.c klassi
laste juttude põhjal pani teksti
kokku õpetaja
KATI KURIG

Päikesekillus oli presidendi vastuvõtt
HELENA MILTOP
Lapsevanem

L

asteaias Päikesekild oli
Eesti Vabariigi 94. sünnipäeva kontsert Meelespea
rühma laste korraldada. Nad otsustasid seda tähistada „presidendi vastuvõtuga”.
23. veebruaril sisenes saali
Meelespea rühma president Jan
Harri Rehemaa koos oma saatja Marin Raba ja turvameestega. Nad võtsid vastu külalisi lasteaiast ning aukülalisteks kutsutud Saku vallavanema Kuno
Rooba ning lasteaia direktori
Tiiu Rõugu.
Toimus kätlemise tseremoonia, president pidas kõne, tantsiti valssi. Üritus algas Eesti hüm-

Kätlemistseremoonia on täies hoos - vasakul kikilipsuga president
koos peokleidis kaaslasega, taga turvamees. Foto: Helena Miltop

niga, järgnes Päikesekillu hümn
ning edasi kõlasid isamaalised

laulud. Sünnipäeva juhtisid Ott
Karl Kopel ja Pärli Koptel-

kov, kes teavitasid, mis juhtuma
hakkab. Peojuhtide sõnul läks
kõik suurepäraselt ning lapsed
olid rõõmsad ja lõbusad.
Pärast kontserti olid aukülalised oodatud Meelespea rühma, kus oli kaetud pidulaud.
Vallavanemal avanes võimalus
teha külalisteraamatusse sissekanne.
Suured tänud Meelespea rühma õpetajatele Riina Hansonile
ja Kristin Harendile ning Päikesekillu lauluõpetajale Leevi
Kaustelile, kes kogu selle kauni
kava kokku panid ning lastega
laule ja luuletusi õppisid.
Aitäh vallavanem Kuno Roobale, kes sellest toredast sünnipäevapeost osa võttis. Täname
ka Päikesekillu direktorit Tiiu
Rõuku.
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Vallamaja
taha
ehitati
lumelinn

Algus. Ehitustandril on
vaid lumekuhjad. Aga
kunstnike vaimusilma
ees on juba ka pildid
paari tunni pärast
valmivatest kujudest.

3.b klassi õpilased oma lossi ees. Pool tööd on tehtud, aeg hinge tõmmata.

L

aupäevane imekena päikseline talvepäev meelitas
lapsed õue, Saku lapsed
koos emade-isade, õdede-vendade, klassikaaslaste ja sõprade,
vanavanemate, juhendajate ja
õpetajatega aga vallamaja taha
platsile, kus huvikeskuse töötajate eestvedamisel meisterdati 8
lumeskulptuuri.
Ehitajate peale mõeldes juba
varem paika sätitud lumekuhjad
vormisid vahvateks kujudeks
133 kunstnikku. Kurtna Noored
Kotkad ja Kodutütred meisterdasid suure hirmuäratava “Draakoni“, Saku Noorkotkad aga üsna elutruu sõjamasina, mil nimekski “Tank”. Skaudid aga tegid „Kalojanni” - mis see täpselt
on, tuleks igaühel endal järele
vaadata. Gümnaasiumi 3.b klassi kätetööna valmis uhke „Loss”,
3.c loominguna hiiglaslik „Kaheksajalg”. 5.b klassi meistrimeeste ja nende abiliste suure
vaeva mälestuseks jäi vallamaja
taha „Lumelaev” - selline masin,

Veel viimane lihv! Sandra Serena Sulin värvib „Kalojanni”
korstent, Säde-Ly Malberg on oma töö juba lõpetanud.

Tants koos rebase ja jänesega peletas külma. Fotod:

kuhu ka ise sisse istuda-astuda
saab. Saku laulupoiste kätetööna
kerkis tore „Liumägi”.
Aega kulus heatujulistel lumevormijatel kahest kolme tunnini - kuidas kellelgi. Vahepeal
kuulati, mida põnevat on päevajuht Ave-Maria Banil öelda ja

käidi keha kinnitamas - jõudu
andis maitsev hernesupp, külmarohuks olid tuline tee. Ning
löödi rebase ja jänese eestvedamisel tantsu.
Laupäeva õhtul oli Saku Valla
Maja ees 8 ilusat värvilist lumeskulptuuri, mis meelitasid enda

otsas turnima, kutsusid salakäiku pugema, ahvatlesid oma turjalt liuga laskma. Pühapäeval
pööras aga ilm tuisule ja lumekujud kaotasid osa oma värvist.
Kaotasid küll, kuid lustimisvõimalust pakuvad nad tänaseni.
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Saku Suusapäev 2012
SIRLI METSAMÄE

S

aku kolmik alustas oma
kümnendat hooaega ja nagu juba tavaks on saanud,
toimus esimene etapp - suusatamine - Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril, Saku rabametsa terviseradadel.
Suusapäeval osales 274 spordisõpra - see on uus rekord. Lapsi oli nii palju, et välja kuulutatud kahe stardi asemel tuli teha
kolm - muidu ei oleks kõik soovijad starti ära mahtunud. Kokku
läbis 700-meetrise ringi 108 last,
nad kõik said autasuks šokolaadi. Kell 11 lähetati eraldi stardist
teele noormehed, nemad läbisid
2 kilomeetrit. Täiskasvanute
start anti kell 12. Meeste põhiklass ja M40 sõitsid 7 kilomeetrit, ülejäänud vanuseklassid 3,5
kilomeetrit. Väikeseid apsakaid
ajavõtus kahjuks siiski esines.
Aga nagu ütleb vanasõna - tegijal ikka juhtub. Palume vabandust ja loodame, et järgmisel
aastal saame paremini hakkama.
Vanuseklasside kaupa - alates
noortest - olid võitjad: neidude I
vanuseklassis Kaisa Rooba,
neiud II - Hanna Hollmann,
noormehed I - Robert Tarlap,
noormehed II - Cristian Anton,
naiste põhiklassis Susan Pihelgas, N35 - Mirja Lind, N50 Kadri Tinits, meeste põhiklassis Taavo Tinno, M40 - Tarmo
Selde, M55 - Arne Zirk. Õnnitleme! Võtjatele panid auhinnad
välja Home4you, Bambona, Saku Pruulikoda, Saku mõis, Hansabussi City Tour, Saku Õlletehas ja MTÜ Suusahullud.
Kõigi perede vahel, kes olid
esindatud vähemalt nelja liik-

mega, loositi välja auhindu.
Seekord osales loosimisel 21
peret. Auhindadeks olid karastusjoogid Saku Õlletehaselt,
saunapaketid ja kontserdipiletid
Saku mõisalt, Salva Kindlustuse kinkekaart, Home4You kinkekomplektid ja Tallinna Botaanikaaia perepiletid. Rõõm on tõdeda, et perede osavõtt kogub
iga aastaga aina rohkem populaarsust.
Hea meel on, et seekord tulid
Saku Suusaklubile appi Saku
Sportingu treenerid Argo Zirk,
Jan Harend ja Anton Noor,
kes korraldasid lastele põnevaid
mänge samal ajal, kui lapsevanemad metsas suusatasid. Suured tänud Kärt Radikule, kes
oma positiivse ja reipa häälega
kõikidele osalejatele infot jagas.
Kohal oli saunabuss, kõik soovijad said pärast suusatamist kohe ka saunamõnusid nautida.

Ees ootab kahekilomeetrine sõit… 2001. aastal sündinud ja vanemad
poisid-tüdrukud läksid teele eraldistardist. Fotod:

Hetk autasustamiselt, poodiumil on
(vasakult) Karin Muru, Kadri Tinits ja
Heli Kaselaan.

Kõikidele pakuti sooja teed ja
hernesuppi.
Suured tänud uutele toetajatele - aitäh, Home4you, Saku
Pruulikoda, Hansabussi City
Tour ja MTÜ Suusahullud! Veel
suuremad tänud juba kogenenud toetajatele - suur-suur aitäh,

Saku vald, Saku mõis, Saku Õlletehas, Bambona, Squeezy
Sports Nutrition, Datel, Tallinna
Botaanikaaed ja Salva Kindlustus.
Kohtumiseni 10. juunil Saku
jooksupäeval. Seniks kena kevadet ja innukat harjutamist.

Kohe-kohe on finiš, esiplaanil Peeter Leidmaa.

Lapsi oli suusapäeval nii palju, et kahe stardi
asemel anti kolm. Pildil 2002.-2003. aastal sündinud poisid-tüdrukud.
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Markko Arro –

 Tosin suuskurit
asus külavanema
jälgedes teele.
Kogenud lõkkemeister Oskar
Leidmaa. 
Kõhutäie eest
hoolitses tippkokk
Rein Seljuskin. 
Fotod:
Peeter Leidmaa

18. veebruaril mängisid Saku 9.-11. klassi
korvpallipoisid Rae
Kossu meeskonnaga ja
võitsid.
 Minutiline vaheaeg,
treener jagab nõuandeid-näpunäiteid.
 Treeningutel ja võistlustel käib Markkoga
sageli kaasa poeg Tom
Oskar.
Ärevad hetked - võitlus
käib vastaste korvi all.
Markko jälgib mängu,
hetkel pingil puhkavad
Saku noormehed samuti. Fotod:


Metsanurmes oli
suusamatk juba seitsmes
PEETER LEIDMAA

S

el ajal kui koduvalla tublimad sportlased osalesid
Tartu maratonil, kogunes
tosin suusatajat Metsanurme
külakeskusesse, et startida külavanem Enn-Toivo Annuki jälgedes juba seitsmendat korda
toimuvale RMK matkakalendris olevale Metsanurme suusamatkale. Ka sel korral oli Liivaku talu peremees Arvo Suursööt eelmisel päeval külaseltsile
suusaraja sisseajamiseks oma
mootorsaani andnud, kuid öine
tuisk oli jälje ilusa värske lumega katnud. Seepärast sõltus suusaraja sirgus vaid esisõitja oskustest.

Et lagedatel Üksnurme küla
põldudel puhus taganttuul,
jõudsid matkajad Keila jõe äärsesse lõkkekohta sel korral rekordkiirusel. Seal hoolitses
Uustalu peremees Oskar Leidmaa lõkketule eest, Urmas
Moks Rehemetsa talust aga
ootas kuuma tee ja suupistetega.
Pärast puhkepausi libisesid viimased kilomeetrid suuskade all
kui linnutiivul.
Matkaseltskonda oli külakeskuses ootamas meisterkokk
Rein Seljuskin, tema valmistatud suppi jagus suusatajatele topeltportsjon - kõik sõiduga kulutatud kalorid sai õnneks tagasi!
Aitäh ilmataadile, osalejatele
ja korraldajatele! Oli tore päev.

Allkiri

INNA MIKLI

S

akus tegeletakse paljude
spordialadega, kuid pallimängudest on kindlasti

kõige populaarsemad korvpall,
jalgpall ja saalihoki. „Kossumeeste” treeneriks ja eestvedajaks on Markko Arro.
Kellega on tegemist?
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Saku korvpallielu edendaja
Markko Arro on Tallinna
poiss: seal 1977. aastal sündis,
seal läks 7-aastaselt kooli - Gustav Adolfi Gümnaasiumi. Samal
ajal viisid vanemad ta tolleaegsesse Kalinini rajooni spordikooli korvpallitrenni. Kuigi tegemist oli isa-ema valitud alaga,
hakkas „koss” poisile meeldima. Ta mängis aastaid Ants
Vändriku käe all - kuni treener
Soome kolis. Aasta aega juhendas Veiko Jurkatamm, siis läks
ka tema ära. Ja grupp lagunes.
Markko oli siis 8. klassis. Hiljem mängis ta sõpradega oma
lõbuks ja mõnikord, kui vaja,
kooli eest.
Gümnaasium sai läbi. Mida
edasi teha, Markko ei teadnud.
Ta käis sõjaväes ära ja mõtles
siis põhjalikult, mis üle kõige
meeldib. Noor mees leidis, et
sport. Ta läks Tallinna Ülikooli
kehakultuuriteaduskonda ja arvas lõpetades, et hakkab tööle
õpetajana. Kuid siis kutsus Risto Lall ta Sakku korvpallitreeneriks. See oli 2002. aasta sügissuvel, nüüd läheb juba 10. hooaeg.

Milleks üldse sport?
Markko Arro usub, et tänapäeva
lapsed liiguvad vähe, sageli toituvad valesti. Spordiga tegelemine annab neile harjumuse aktiivselt elada, liikuda - kuni vanaduseni. Füüsiline aktiivsus
aga tagab tugeva tervise. See,
kes suudab end spordis teostada,
ei jää kunagi hätta - et spordis
läbi lüüa, tuleb teha meeletult
tööd. Kui inimene seda suudab,
suudab ta ka muudes eluvaldkondades tööd teha ja end kehtestada. Markkole ei meenu ühtki Eesti tippsportlast, kes hiljem
eluga hakkama poleks saanud.
Lisaks kujundab sport isiksust - distsiplineerib, kasvatab
kohusetunnet, vastutusoskust.
Võistkondlikud alad tugevdavad meeskonnatööoskusi.

Korvpall - eestlastele
sobivaim
Sakus on korvpall populaarne:
trenni teevad 1. ja 2. klassi ning
3. ja 4. klassi poisid, 15-18aastased noormehed, mehed. Rohkem gruppe pole võimalik võt-

ta: saaliaegu ei jagu. Markko arvab, et korvpall ongi pallimängudest eestimaalastele kõige sobivam. Võrreldes jalgpalliga on
kossu eeliseks, et tegemist on sisealaga: on ju Eestis kaheksa
kuud „halba suusailma”. Ning
saalis trenni teha või võistelda see pole õige jalgpall. Kui aga
võrrelda saalihokiga, siis korvpall on kogu maailmas ülipopulaarne, on olümpiamängude kavas, saalihoki aga on pigem nišiala. Samas rõhutab Markko, et
hindab väga nii jalgpalli kui saalihokit. Naiste ja tütarlaste puhul peab aga sobivaimaks sportmänguks hoopis võrkpalli, kus
kehalist kontakti vähem.

Kust tulevad tipud?
Sakus võetakse korvpallitrenni
vastu kõik poisid, kes soovivad,
sest kõigil peavad olema võrdsed võimalused. Ja kunagi ei
tea, kuivõrd hea korvpallur kellestki kasvada võib. Enamasti
tullakse 1. või 2. klassis. Kuid
on ka hiljem liitujaid. Nendel on
väga raske. Kuid - loomult tugevamad saavad hakkama ja jäävad püsima.
Et tippmängijaks saada, peavad olema teatud eeldused ja tuleb tahta treenida. Peab olema
kiirust ja liikuvust. Ja hea koordinatsioon, mida teatud piirini
saab arendada. Arendada saab
ka vastupidavust ja jõudu, mis
samuti vajalikud. Muidugi on
vaja ka pikkust. Mõne talent
avaldub kohe, teisel hiljem. Ja
mõnel tuleb tahtmine hiljem.

Treeneritööst
Markko Arro arvab, et treeneriks saavad vaid need, kes armastavad lapsi ja armastavad
oma ala. Eestis on treeneritöö
väga alamakstud, suures osas tehakse seda missioonist - et arendada armastatud spordiala ning
anda oma parim, et järeltulevad
põlved kasvaksid väärikateks
inimesteks. Sageli juhendatakse
n-ö pärisameti kõrvalt.
Loomulikult ei piisa vaid missioonist, treeneril peab olema ka
enesekehtestamisoskust. Alustajad on sageli distsiplineerimatud rahmeldised. Neile tuleb
reeglid selgeks teha - siis nad

enam ei rahmelda. Jõudes vastuhakkamisvanusesse, nad juba
teavad, miks nad korvpalli mängivad. Teavad, millised reeglid
elus üldse on. Nad ei hakka vastu - pole põhjust, juhendaja neilt
midagi absurdset ju ei nõua.
Muidugi on treeneril vaja ka
kannatlikkust, järjekindlust,
empaatiavõimet.
Treeneritöö on keeruline. Samas annab see amet väga palju emotsioon, mille saab kasvandike arengust või heast esitusest,
kannab teinekord terve nädala.
Ja vastupidi: kui asjad ei suju,
siis see muserdab. Võib-olla tugevad emotsioonid ongi need,
mis eristavad treeneritööd muudest ametitest.

Head tulemused
Markko Arro on 10 aastat treenerina töötanud. Ta ise arvab, et
selle ajaga ei jõu kuigi palju temaga koos alustanud poisid
on jõudnud vaid gümnaasiumiikka. Tegelikult häid tulemusi
jagub. 1996. aastal sündinud
noormehed tulid Eestimaa koolide meistrivõistlustel hõbedale.
Mitmel korral on saadud Harjumaa meistritiitel. Kuid parim tulemus on Eesti meistrivõistluste
6. koht - eespool olid vaid suured linnad, kus mängijatevalik
hoopis laiem. Sakut esindas aga
üks grupp.
Kuid treeneri jaoks pole
võistkondlik edu primaarne,
eesmärk on kasvatada häid
mängijaid, tippkorvpallureid.
Tegelikult on Markko ka tulevikulootuste osas edukas treener: kaks tema hoolealust on
Eesti noortekoondise särgi selga
saanud ja üks on koondise kandidaat.

Sportlik pere
Markko ei ole enam tallinlane,
2008. aastast elab ta Keilas, seal
on tal oma maja. Tal on sportlik
pere - abikaasa Maili on võrkpallur, Eesti meister. Tütar
Greete Liis on alles poole-,
poeg Tom Oskar juba viieaastane. Mis neist saab? Markko
lubab oma ala mitte peale suruda. Täna käib Tom Oskar nii
korvpalli- kui vutitrennis. Ja
palli põrgatab juba väga osavalt.

Meeldivat
malerindelt
Kadrioru Maleklubi korraldab
lastele neljast turniirist koosnevat sarja. Kaks turniiri on juba
toimunud.
Sakust osaleb neli noormaletajat. Kuni 10-aastaste võistlustel esineb edukalt 7-aastane Artur Ulmas (pildil). Jaanuarikuisel turniiril sai ta 7 partiist 3,5
punkti, aga veebruaris, teisel
turniiril, kõikide üllatuseks juba
7 partiist 5 võitu, jagades sellega
33 võistleja hulgas 4.-8. kohta.
Järgmised turniirid toimuvad
märtsis ja aprillis. Peame pöialt!
HANS TOMSON

Saku ON ICE sai
pääsu finaalturniirile
4. märtsil kohtusid Jõgeval Loodusjää hokiliigas alagruppides
teiseks tulnud meeskonnad.
Võidu saavutas meeskond Saku ON ICE, kes alistas Jõgeva
SK Pedja tulemusega 2 : 1 ja
Aruküla Pokersid 7 : 1. Selle tulemusega pääses Saku ON ICE
18. märtsil toimuvale Loodusjää hokiliiga finaalturniirile,
kus kohtutakse Uudeküla meeskonnaga.
Omale juba varem koha finaalis kindlustanud Saku Õllekappade meeskond kohtub Valga hokimeestega. Lootus on, et
esikohamängus saavad mõlemad
Saku meeskonnad taas jõudu
proovida. Võistluspaik on ilmast
sõltuvalt kas Uudekülas Tamsalu
vallas või Viljandi külmutusega
vabaõhu hokiväljakul.
PEETER LEIDMAA

Kuni 3-aastaste

laste ujutamine
esmaspäeviti kell 9-14 ja
kolmapäeviti kell 17-19
Kurtna lasteaia ujulas.
Info 5340 3331,
www.razoone.ee
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Lapsed (6a ja nooremad, sündinud 2006 ja
hiljem), 700 m
1. Björn Marrandi 1
2. Erik Suislepp 1
3. Mihkel Kitvel 1
4. Katariina Vahenõmm 1
5. Kadri Ulmas 1
6. Henry-Robert Rapper 1
7. Kuldar Zilensk 1
8. Taavet Hollman 1
9. Oliver Ulmas 1
10. Gert Grünberg 1
11. Mirell Lohk 1
12. Mariann Koik 1
13. Mirt Ärm 1
14. Martin Laas 1
15. Hendrik Rei 1
16. Kristo Õruste 1
17. Lennart Muru 1
18. Elisabeth Selde 1
19. Susanna Marie
Veskimägi 1
20. Berit Grünberg 1
21. Maiken Nete Kuusk 1
22. Kristjan Õruste 1
23. Lucas Küüra 1
24. Lenna Küüra 1
25. Kaur Kannel 1
26. Karl Vahenõmm 1
27. Maarja Grettel Kuusk 1
28. Saskia Samberg 1
29. Markus Leemet 1
30. Kaspar Mell 1

Lapsed (sündinud 2002
- 2003), 700 m
1. Ragnar Rooba 1
2. Anna - Liisa Murre 1
3. Ann-Mari Servet 1
4. Ralf-Sander Suvinõmm 1
5. Sten Kaarel Kuimet 1
6. Laura Tormet 1
7. Kevin Kardo Kõiv 1
8. Henry Grünberg 1
9. Cindella Lakson 1
10. Taago Tarkmeel 1
11. Marko Laas 1
12. Berit Liivamaa 1
13. Markus Kuusik 1
14. Risto Raik 1
15. Ken-Thor Aabrams 1
16. Gerten Gorobinski 1
17. Aksel Laugen 1
18. Hanna-Maarja Selde 1
19. Jan Joonas Tuuna 1
20. Katriin Saulus 1
21. Hannes Markus Selde 1
22. Artur Järvan 1
23. Mart Nael 1
24. Ott Older 1
25. Tim Jürgen Zaletajev 1
26. Johanna Eliise Rannik 1
27. Helen Tarlap 1
28. Nora Liis Suislepp 1
29. Martin Leemet 1
30. Marileen Nael 1
31. Siim Pihlak 1
32. Anders Raudväli 1
33. Triinu Raudsepp 1
34. Kaspar Krasilnikov 1
35. Richard Ader 1
36. Silver Erik Sepp 1
37. Oskar Older 1
38. Mathias Villemsoo 1
39. Adelia Tamkõrv 1

Lapsed (sündinud 2004
- 2005), 700 m
1. Joonas Kirs 1
2. Alar Reiljan 1
3. Asser Rõuk 1
4. Kristofer Mell 1
5. Evalotta Aabrams 1
6. Rahel Hollman 1
7. Timo Vooglaid 1
8. Kreteliis Veertee 1
9. Sten Marten Kaselaan 1
10. Christofer Ader 1
11. Johann Mattias Puuorg 1
12. Anna Brit Hainoja 1
13. Geir Hans Sügis 1
14. Martin Villem Vühner 1
15. Feliks Laugen 1
16. Ranno Kannel 1
17. Anni Liis Kastemäe 1
18. Artur Ulmas 1
19. Norman Tamm 1
20. Marleen Liivik 1
21. Sten-Kristjan Roondi 1
22. Kertu-Grete Tamkõrv 1
23. Marii Piirsalu 1
24. Hans Jakob Villemsoo 1
25. Rasmus Kuslap 1
26. Mark Albert Villand 1
27. Tommi Valgma 1
28. Klaus Jesper Zaletajev 1
29. Markkus Murre 1
30. Andre Jaanimets 1
31. Grete Kohver 1
32. Rebecca Valge 1
33. Otto Markus Veskimägi 1
34. Sandra Tarlap 1
35. Kärt-Johanna Maitus 1
36. Janell Lohk 1
37. Silva Tupits 1
38. Robert Tomiste 1
39. Toomas Ulmas 1

Noormehed-I
(sünd. 1999 - 2001), 2 km
1. Robert Tarlap 07:25 / 30
2. Rait Ärm 08:31 / 25
3. Karl Ruul 08:59 / 23
4. Artti Tõrv 09:05 / 21
5. Oskar Older 09:08 / 20
5. Karl Mell 09:08 / 20
7. Rando Marten Evendi
09:16 / 18
8. Edvin Kabanen 09:48 / 17
9. Otto Polding 11:14 / 16
10. Karl Nurme 11:41 / 15
11. Jon-Allar Velt 12:23 / 14

Neiud-I
(sünd. 1999 - 2001), 2 km
1. Kaisa Rooba 06:30 / 30
2. Lizette Tarlap 07:07 / 25
3. Tuuli Vooglaid 08:08 / 23
4. Katarin Mägi 08:26 / 21
4. Britten Niinepuu 08:26 / 21
6. Anette Aro 09:31 / 19
7. Eliisabet Pedak 10:02 / 18
8. Karin Kasak 10:11 / 17
9. Kertuliis Kirs 10:32 / 16
10. Paula Maria Mengel
11:06 / 15
11. Mari-Liis Prunt 11:46 / 14
12. Anne Mari Servet 12:41
/ 13
13. Laura Tormet 13:18 / 12

14. Cindella Lakson 13:30 /
11
15. Lisbeth Rästa 14:19 / 10
16. Triinu Tõnstrem 15:16 / 9
17. Getriin Riimand 18:56 / 8

Noormehed-II
(sünd. 1993 - 1998), 2 km
1. Cristian Anton 05:23 / 30
2. Herlent Krik 06:17 / 25
3. Karl Kallasmaa 06:23 / 23
4. Keith Karula 06:35 / 21
5. Ken Erik Vaide 06:55 / 20
6. Naatan Hollman 06:57 / 19
7. Joan Kangro 07:45 / 18
8. Sten Ärm 08:03 / 17
9. Raiko Koorem 08:27 / 16
10. Henri Tormet 09:32 / 15
11. Karl Ahke Mengel 11:04
/ 14
12. Karl Hendrik Leppik
12:05 / 13

Neiud-II
(sünd. 1993 - 1998), 2 km
1. Hanna Hollmann 08:10 /
30
2. Grete Ruberg 09:29 / 25
3. Ingel-Brit Parmas 10:18 /
23
4. Triinu Vahenõmm 11:08 /
21
5. Kärt Koppel 12:09 / 20
6. Ragne Seemre 14:52 / 19

Mehed põhiklass M
(sünd. 1973 - 1992), 7 km
1. Taavo Tinno 16:56 / 30
2. Juhan Muru 17:06 / 25
3. Lauri Malsroos 17:54 / 23
4. Rauno Neuhaus 18:30 / 21
5. Marko Pruus 18:32 / 20
6. Tanel Kannel 18:39 / 19
7. Kaido Kriisa 19:08 / 18
8. Priit Nõmmeots 20:03 / 17
9. Peeter Schmidt 20:08 / 16
10. Harry Grünberg 20:26 /
15
11. Anton Noor 21:07 / 14
12. Mikk Moses 21:16 / 13
13. Kardon Kõiv 21:59 / 12
14. Tiit Maas 22:41 / 11
15. Olev Kitvel 23:13 / 10
16. Keijo Borikov 23:25 / 9
17. Kalle Jõeleht 24:34 / 8
18. Meelis Koik 24:39 / 7
19. Ats Allikmaa 25:58 / 6
20. Raimo Rikka 29:08 / 5

Mehed M40 - (sünd.
1958 - 1972), 7 km
1. Tarmo Selde 16:56 / 30
2. Alari Kannel 17:33 / 25
3. Kuno Rooba 17:34 / 23
4. Paavo Nael 18:15 / 21
5. Aimar Pedari 18:18 / 20
6. Toomas Tarm 19:24 / 19
6. Jüri Pokk 19:24 / 19
8. Karen Soosalu 19:45 / 17
9. Andres Krik 20:23 / 16
10. Ilmar Toomsalu 20:32 / 15
11. Mati Ärm 20:56 / 14
12. Margus Liivik 21:06 / 13

TULEMUSED koht / nimi / aeg / punkte

Meeste
põhiklassi
esikolmik
(vasakult)
Lauri Malsroos (Saue
Tammed),
Taavo Tinno (Saku
Suusaklubi), Juhan
Muru (Porter Racing)
Foto:
13. Siim Older 21:10 / 12
14. Ülo Madissoon 21:39 / 11
15. Kalev Ruberg 21:52 / 10
16. Peeter Leidmaa 21:58 / 9
17. Eero Kabanen 22:10 / 8
18. Alari Sildvee 22:17 / 7
19. Argo Servet 22:21 / 6
20. Jüri Zoova 22:55 / 5
21. Tarmo Vilumets 23:10 / 4
22. Reigo Lehtla 23:16 / 3
23. Marek Aava 24:32 / 2
24. Kaur Lohk 25:28 / 1
25. Neeme Nikker 25:46 / 1
26. Kalev Kangro 26:42 / 1
27. Urmas Tormet 27:03 / 1
28. Gunnar Puström 30:15 / 1
29. Toomas Ader 30:36 / 1

Mehed M55 - (sünd.
1957 ja varem), 3,5 km
1. Arne Zirk 09:56 / 30
2. Tõnu Odamus 10:09 / 25
3. Aleksandr Kardakov
10:40 / 23
4. Ants Pertelson 10:42 / 21
5. Toomas Valgmaa 10:43 /
20
6. Märt Greenbaum 10:58 /
19
7. Johan Laas 12:10 / 18
8. Raul Vaindlo 14:16 / 17
9. Raivo Remmelg 15:58 / 16
10. Johannes Müür 29:06 /
15

Naised põhiklass N
(sünd. 1978 - 1992), 3,5 km
1. Susan Pihelgas 10:13 / 30
2. Liis Grünberg 11:36 / 25
3. Maret Kasterpalu 11:53 /
23
4. Pille Teppan 13:41 / 21
5. Avely Riiel 13:53 / 20
6. Merlin Kaselaan 13:56 /
19
7. Kadi Tamkõrv 19:47 / 18
8. Merle Ader 29:31 / 17

Naised N35 (sünd.
1963 - 1977), 3,5 km
1. Mirja Lind 10:56 / 30
2. Kristiina Kõll-Grünberg
11:22 / 25
3. Merilin Piirsalu 12:02 / 23

3. Maile Mangusson 12:02 /
23
5. Relika Mell 12:14 / 20
6. Kaire Koik 12:15 / 19
6. Pille Plado 12:15 / 19
8. Eve Kitvel 12:19 / 17
9. Kaire Vühner 12:40 / 16
10. Marika Liivik 12:45 / 15
11. Edit Kannel 12:48 / 14
12. Mairis Kangro 13:24 / 13
13. Airi Värton 14:15 / 12
14. Made Sügis 14:54 / 11
15. Heli Kaljund 15:02 / 10
16. Marika Ruberg 16:41 / 9
17. Annika Liivrand 17:15 / 8
18. Annika Lepik 19:04 / 7
19. Merle Kangur 19:30 / 6
20. Karin Heile 22:28 / 5

Naised N50 - (sünd
1962 ja varem), 3,5 km
1. Kadri Tinits 12:35 / 30
2. Heli Kaselaan 14:15 / 25
3. Karin Muru 14:44 / 23
4. Tiina Vernik 17:47 / 21
5. Erika Kaarepere 21:34 / 20

Matkajad
Maia Böttker
Maia Grimitliht
Hardy Grünberg
Merle Lumiste
Kristina Selde
Kairi Zaletajev
Indrek Tamkõrv
Oliver Ulmas
Toomas Ulmas
Mati Ulmas
Pille Ulmas
Aare Ulmas
Kersti Ulmas
Andres Ulmas
Priit Ulmas
Anni Ulmas
Indrek Ulmas
Katre Ulmas
Tiit Vahenõmm
Tiina Vahenõmm
Karoliina Vahenõmm
Aili Veskimägi
Mart Veskimägi
Arno Õruste
Margus Kralla
Harry Sügis
Varje Pedak
Toomas Zaletajev

SAKU KOLMIKU 10. HOOAEG

Saku suusapäev 2012
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Tallinna meistrivõistlused jõudsid lõpule

Nukitsa konkursi
tulemused vallas

ARGO ZIRK

Saku valla lapsed hääletasid
Nukitsa konkursi raames oma
lemmikraamatuid.
I koha sai nii kirjanike kui
kunstnike kategoorias ülekaalukalt Wimbergi „Buratino tegutseb jälle”, raamatu illustreeris
Marja-Liisa Plats.
Kirjanike kategoorias tuli II
kohale Markus Saksatamme
„Külaline Okidoki planeedilt”;
III kohta jagasid võrdselt 4 teost:
Markus Saksatamme „Tont ja
mannapuder”, Riina Kasseri
„Kummaline kuu”, Aidi Valliku
„Mina, kana, lehm ja kratt” ning
Kristiina Kassi „Nõianeiu Nöbinina”.
Kunstnike valikus tuli II kohale
Ott Vallik (Aidi Valliku „Mina,
kana, lehm ja kratt”); III koha said
võrdse häältearvuga Anneli
Teeäär (Riina Kasseri „Kummaline kuu”) ja Urmas Nemvalts (Contra „Poiste aabits”).
Kokku hääletas Saku Vallaraamatukogus 45 last vanuses 713 (arvestatud ei ole neid, kes
hääletasid Interneti teel). Kõige
aktiivsemad osalejad olid 10aastased poisid-tüdrukud.
XI Nukitsa konkursi pidulik
lõpetamine toimub 14. aprillil
Tallinnas Eesti Lastekirjanduse
Keskuses. Lõpetamisele oodatakse lisaks auhinnasaajatele 70
hääletuses osalenud last, kes valitakse loosi teel proportsionaalselt maakondades/linnades
hääletanute arvuga. Ka Saku
lastest, kes hääletussedeli täitsid
ja oma kontaktandmed kirjutasid, saab loosiõnne korral keegi
kindlasti kutse.
Suur tänu kõigile osalejatele!

Selleks talveks on Tallinna
meistrivõistlused jalgpallis läbi
- möödunud nädalavahetustel
mängisid finaaletapil 2004.,
2003., 2001. ja 2000. aastal sündinud poiste meeskonnad.
Saku Sportingu 2004. aastal
sündinud poisid näitasid etapil
head hoogu, saldoks 3 võitu ja 2
kaotust. See andis nii turniiril
kui ka üldkokkuvõttes 3. koha.
2003. aastal sündinud poistel
aga nii hästi ei läinud. Mängiti
küll oluliselt paremini kui eelmisel etapil, aga see ei aidanud
kõrgemale kui 6. kohast, samale
kohale jäädi ka üldkokkuvõttes. 2004. aastal sündinud poisid (vasakult): Silver Markus Suits (kapten),
2001. aastal sündinud poisid Rasmus Kuslap, Norman Tamm, Otto Alexander Karelsohn, Mario Kipääsesid üle noatera poolfinaali, risma, Asser Rõuk, Mark Albert Villand, Silver Erik Sepp. Foto: erakogu
aga sellest piisas, et säilitada giga parandada oma 4. positsiÜldjoontes ei saa väga nuriseeelmisel etapil kätte võidetud ooni, kuid liigne enesekindlus da, kõik võistkonnad näitasid väliidripositsioon. Seega turniiril läks kalliks maksma - 5. Koht. gagi korralikku mängu. Tulemu2. ja kokkuvõttes 1. koht
Eelmiste etappide tulemused sed oleks võinud küll grammi
2000. aastal sündinud poisid jätsid Saku poisid kokkuvõttes võrra paremad olla, aga mis seal
läksid võistlema kindla eesmär- samuti 5. positsioonile.
ikka - põhihooaeg on alles ees.

Saku valla tervisespordirajatiste
kasutamine ja seisukord
RISTO LALL
Saku Valla Spordikeskuse juhataja

Saku vallas on avalikuks kasutamiseks rajatud matka- ja suusarajad ning mitmete kilomeetrite
pikkuses kergliiklusteid. Rabametsa matka- ja suusarajad on
suvel täitunud tervisesporti nautivate jooksjate, jalgratturite ning
looduses jalutada armastavate
kodanikega. Talvel on samad rajad aga suusatajate päralt. Talvisel perioodil hoolitseb suusaradade korrashoiu eest igapäevaselt hooldemeister. See töö varajastel hommiku- ja hilistel õhtutundidel ei ole lihtne, hooldemees peab võitlema käreda pakase, tuule ja lumesajuga. Hindamaks hooldemeistri tööd, peame
meile kasutamiseks loodud tingimusi ka hästi hoidma. Selleks
palume kinni pidada kasutamistingimustest ja -soovitustest.
Viimasel ajal on probleemi tekitanud ebaselge olukord, kas
suusarajal jalutamine on lubatud või mitte. Loomulikult ei saa
hooldemeister, suusataja või
spordisõber kedagi keelata. Sa-

mas saavad spordisõbrad aga
soovitada ja tähelepanu juhtida,
et jalutamiseks sobivad ideaalselt Sakus väga heal tasemel
olevad kergliiklusteed, mis on
üldjuhul ka korralikult lumest
puhastatud. Kindlasti leidub inimesi, kes soovivad aga jätkuvalt
metsas käia. Seetõttu oleme
plaaninud järgmisel suusahooajal ka loodusenautijate ja jalutajate jaoks metsarajad ette valmistada. Loodame, et tekkinud
probleem saab mõlemale poolele meeldiva lahenduse.
Sellel hooajal on olnud suusaradadega ka teine arusaamatus,
mille tekitas vähene suhtlemine
ja kiire tegutsemine. Ühel päeval
avastas hooldemeister, et 10 kilomeetri pikkune suusaring on rikutud. Lõpuks selgus, et olukorra
tekitas Riigimetsa Majandamise
Keskuse töötajate (RMK) kiire
tegutsemine ning vähene suhtlus
Saku Vallavalitsusega. Tänaseks
võib öelda, et lõpp hea kõik hea.
RMK on suusaraja taastanud
ning suhtlemine vallavalitsusega
on parem kui kunagi varem.
Tervisespordi tingimused on

Sakus head ja probleemidest
rääkimine parandab neid veelgi.
Talveaeg on peagi lõppemas,
valmistume suvehooajaks. Kui
on ideid, kuidas matkaradade ja
kergliiklusteede olukorda parandada, ootame ettepanekuid
heameele ja huviga meiliaadressile risto.lall@sakuvald.ee.
Kindlasti ei saa kõiki ideid kohe
teostada, kuid saame võtta mõtted teadmiseks ja teha plaane
olukorra paremaks muutmiseks.

KÜLLIKE PRINTSEVA

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
9.03 10.00-17.00 Laskeharjutus 17.03 09.00-21.00 Väliharjutus
00.01-17.00 Väliharjutus
18.03 12.00-17.00 Laskeharjutus
11.03 09.00-17.00 Lõhkamine
09.00-16.00 Väliharjutus
12.00-17.00 Laskeharjutus 19.03 08.00-19.00 Laskeharjutus
12.03 10.00-14.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
08.30-23.59 Väliharjutus
20.03 10.00-21.00 Laskeharjutus
13.03 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
21.03 08.00-17.00 Laskeharjutus
14.03 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
22.03 08.30-17.00 Laskeharjutus
15.03 00.01-23.59 Väliharjutus
08.30-17.00 Väliharjutus
16.03 08.30-17.00 Laskeharjutus 23.03 10.00-17.00 Laskeharjutus
00.01-17.00 Väliharjutus
09.00-16.00 Väliharjutus
* Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvasid. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid. Lisainfo: 503 4102, manniku@mil.ee, harjutusvali.mil.ee
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MIS
JUHTUS
Põhja Prefektuur
23.02 avastati, et Tõdva külas on
ettevõttest varastatud elektrimootorid, kahju on vähemalt
4000 eurot.
Ööl vastu 25.02 varastati Tõdva
külas asuvast talust umbes 300
kilo vanametalli.
2.03 varastati Saku aleviku asutusest 3 inimese rahakotid koos
dokumentide ja sularahaga.
3.03 avastati, et Roobuka külas
asuvast suvilast on varastatud
pikendusjuhe, kahju on 40 eurot.

Põhja-Eesti Päästekeskus
29.02 kella 20.35 ajal kutsuti
päästjad Männiku karjääri juurde, kust leidsid eest kaabli põletajate seltskonna. Lõke kustutati.

G4S Eesti
13.02 kell 22.00 oli Kurtnas
Vembu-Tembumaa lähedal
kraavis Opel, autos kedagi ei olnud. Informeeriti politseid.
22.02 kell 22.30 edastati info, et
Sakus on raudtee ääres kraavis
koer. Kontrollimisel selgus, et
kraavis oli kolli tõugu koer, kes
oli elus, kuid väga nõrk. Varjupaigast tuldi koerale järele.
26.02 kell 16.50 sõitis SakuLaagri maanteel alkoholijoobes
meeskodanik jalgrattaga, tekitades liiklusohtlikke olukordi.
Jalgrattur anti üle politseile.
3.03 kell 15.50 teatati, et Sakus
Tallinna mnt 1a ühe korteri ukse
taga on mingid mehed. Patrull ei
näinud kedagi, korteri omanik
oli alkoholijoobes.
5. märtsil kaotatud musta värvi FISCHERi termosvöökott
Preeria bussipeatuse või Tuisu
tee kandis. Ausal leidjal palun
ühendus võtta 50 14 636 Riina

Ühine priitahtlike
pritsimeestega!
Tee midagi asendamatut oma pere, küla ja kodukandi heaks – ühine vabatahtlike pritsimeestega ja tule
järgmisel nädalavahetusel, 17.–18. märtsil, koolitusele!
Mittetulundusühingu Saku Priitahtlikud Pritsimehed asutasime
2010. aasta novembris. Mitmed meist on esimesed koolitused
kätte saanud, tublimad juba ka valves käinud. Oleme külastanud
valla lasteasutusi, korraldanud veeohutusalast teavitust ja osalenud avalikel üritustel. 1. aprillist 2012 oleme lubanud Tammemäe komandopunktis regulaarse valve välja panna. Kui peaks
juhtuma kulupõlenguid, saame kohe esimesed ristsed kätte.
Tuletõrje näol on riik Saku (Tammemäe) komandopunktist lahkunud, uue ja mugava pritsumaja ukse taga seisab lumehang.
Suuresti tänu priitahtlike seltsi olemasolule on vallal võimalus
päästekeskuse omanikuks saada.
Oleme esialgu lubanud valves olla tööpäeviti õhtust hommikuni
ehk kell 19-7, nädalavahetustel ööpäevaringselt. On võimalus olla
nii koduses valves 15-minutilise reageerimisajaga kui ka komandopunktis 1-minutilise valmisolekuga. Esimesel juhul oleme koduste asjade juures, kained ja telefoni kuuldeulatuses, et koheselt
tuletõrjeautoni rutata. Õhtu jooksul võime ka kokku leppida, et
lähme komandopunkti kohale - anname operatiivkeskusele teada
ja esimene info õnnetusest meie piirkonnas saabub Saku priitahtlikele. Järgmisena meie naaberüksustele.
Ennekõike kutsume mehi, kuid teame, et kus tõelised mehed
kogunevad, seal soovivad ka naised kaasa lüüa. Nõnda on meie
ridades juba mitmeid naisi, kes soovivad tuld tõrjuda, ennetustööd
teha või üritusi korraldada. Priitahtlikel pritsimeestel on aktiivne
seltsielu nii kohalikul kui ülemaalisel tasandil. Seega laulmiseks ja
tantsimiseks võib meie seltsi heites samuti võimalus avaneda.
6. märtsi seisuga on koolituse nimekirjas 16 osavõtjat. Nende
hulgas näitavad eeskuju vallavanem Kuno Rooba ja Saue mees
Madis Milling. Ootame ka sind! Osalemissoovist teata
tanelots@hot.ee või peeter@tulex.ee. Registreerimiseks vajame
ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ja meiliaadressi. Anna oma osalemisest teada esimesel võimalusel! Infot küsi
telefonil 5663 6400. TANEL OTS, vallavolikogu liige

Roniroosi Riideralli kaupluses
Pargi 2 (Konsumi majas)

12.-30. märtsil SUUR
TÜHJENDUSMÜÜK!
Kõik riided -50%
Punutud patsid ja
punutistest soengud
igaks tähtpäevaks.

OÜ RIAB Transport
pakub koheselt tööd
KOGEMUSTEGA

R-kat laadurekskavaatorijuhile,
C-kat autojuhile ja
autoremondilukksepale!
Info tel 53 448 851,
www.riabtransport.ee.
KIIRE!

Merle 56 654 990
Saku

Kuulutused
Korterite, majade, maade
müük. Vajad abi? Helista juba
täna, vallaelanikule on teenus
soodsam! Asume Sakus. Tel
501 8398, www.mpk.ee.
MP Kinnisvara
Maja projektid, mõõdistamine. Energiamärgis. Maja paberid korda. Ehitusluba, kasutusluba. 522 0023 M. Mikk
Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus
ning aedade koristamine.
Tel 55 47 278
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Korstnapühkija-pottsepp.
Küttekehade remont.
info@potipoiss.ee; 580 72581
Puurkaevude rajamine, projekteerimine, pumbad. www.
puurkaevud.ee 5191 2748
Säästa kuni 60% küttekuludelt!
Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 €, tel 666 1355,
www.kodukliima.ee
Müüa kuivad lepa küttepuud
40L võrkkotis. Tel 5349 2730
Müüa 8mm küttegraanulit
(Premium Pellet). 20kg kilepakend, alusel kokku 1000 kg.
Hind 182 EUR alus. Info tel
550 0525
Ostame üle Eesti virnastatud
võsa, kasvavat võsa, raiejäätmeid. Energiavaru OÜ, +372
508 0336, info@energiavaru.ee,
www.energiavaru.ee
Ostan teie seisva või mittetöötava sõiduki, võib ka ülevaatuseta! Pakkuda võib kõike
ja kuulutus ei aegu! Tel 5674
0940, mrt.mrt.001@mail.ee
Võtame tööle SEKRETÄRI
töökohaga Kirdalu k. Täpsem
info www.manpower.ee, Katriin
Tiik, tel 630 6500

Ostan Saku alevikus
ELAMUMAA

(alates 1200 m2).
Krundil võib asuda
lammutamist vajav hoone.
Pakkumised oodatud telefonil
527 4515 või e-posti aadressil
elamumaa@gmail.com
Ei tulek ega minek pole meie
endi teha, vaid see, mis sinna
vahele jääb…

ALISA HINKKANEN
30.04.1934 - 14.02.2012
Mälestades head naabrit.
Korteriühistu Ülase 1
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UNO PIZZA avab kevadel Saku Selveris pizzeeria,
seoses sellega otsime oma sõbralikku tiimi

pizzameisterklienditeenindajaid.

Kandideeri kui:
valdad hästi eesti keelt
oled kohusetundlik ja aus
sulle meeldib suhelda
sa oled positiivse ellusuhtumisega

Pakume Sulle:
tööalast väljaõpet
tulemusele orienteeritud töötasu
toetavat ja sõbralikku seltskonda
Töökohtade arv 4

Meie kohta leiad lisa www.unopizza.ee
Kandideerimiseks saada CV zip.food@mail.ee

KAUBAMAJA TURVATEENISTUS otsib
oma meeskonda tublisid TURVATÖÖTAJAID
peatselt avatavasse SAKU SELVERISSE
Kaubamaja turvateenistus on Tallinna Kaubamaja AS poolt 2007.
aastal loodud turvaettevõte, mille eesmärgiks on kvaliteetse ja kõrgetasemelise turvateenuse osutamine kontserni ettevõtetele ja kus täna
töötab 150 inimest.

Töö kirjeldus:
objekti turvalisuse tagamine
kaupade ja vara säilimise kindlustamine
objekti avamine ja sulgemine klientidele
Uuelt meeskonnakaaslaselt ootame:
vanus alates 19 eluaastast
kohtulikult karistamata
suhtlemisoskust, abivalmidust ning head pingetaluvust
meeskonnatöö väärtustamist ja suurt töötahet
Omalt poolt pakume:
põnevat tööd professionaalses meeskonnas
motiveerivat preemiasüsteemi ja paindlikku töögraafikut
pidevat täiendõpet ja arenguvõimalusi
häid sportimisvõimalusi
Töö asukoht: Saku
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: täistööaeg või osaline tööaeg, palgatöötaja
Tasu alates: 2.85 eurot
Kontaktisik: turvajuht Aleksandr Kuznetsov
Telefon: 51 79 234
E-mail: Aleksandr.Kuznetsov@kaubamaja.ee
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Lõunasöögid, catering ja
peolauad, sünnipäevad,
pulmad, firmaüritused ja
ekskursioonid
Saku õlletehasesse
www.pruulikoda.ee
Tel 650 8338
saku@pruulikoda.ee
Tallinna mnt 2, Saku.
TERE TULEMAST!

! ∂°¥µ§ µµ≥
riiete pood
tervele perele

Saku Konsumi
2. korrusel!
CRISTELLA
LAHTIOLEKUAJAD:

E-R 10:00-19:00
L 10:00-17:00
TULE UUDISTAMA!

SAKU LOOMAKLIINIK
www.loomakliiniksakus.ee
EELREGISTREERIMINE

53 439 332  6041 997
AVATUD E-R 12.00-19.30
Vastu võtab SVEN MÜÜRSEPP

Õunapuude lõikamine
ja hekkide pügamine
kõikjal Eestis.
Okste äravedu.
5556 3639 Jaak Tomson

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

SR Agentuur OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
MAKSUNÕUSTAMINE
GSM 55 12329,
raul@sragentuur.ee
www.sragentuur.ee

Pakume
raamatupidamisteenust
väikeettevõtetele ja
korteriühistutele üle Eesti
tpbilanss@gmail.com
Tel 518 2645, Terje
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Tantsukooli Danceland
lapsed Eesti paremiku seas
KRISTINA TENNOKESE
Peatreener

MÄRTS

9. kell 19
„Elagu naistepäev“: taidlejate
kontsert Kiisa rahvamajas

12. kell 19
Ülevallalise mälumängu
„Saku ajukas“ V voor Saku
Valla Maja suures saalis. Mängujuht Mart Vellama

L

aupäeval, 25. veebruaril, toimusid Audentese spordihallis Eesti meistrivõistlused
2012 ladinaameerika tantsudes. Osales ligi
242 tantsupaari 20 -klubist. Võistlejaid hindasid
kohtunikud Belgiast, Hispaaniast, Slovakkiast,
Itaaliast, Soomest, Ukrainast, Serbiast, Poolast,
Taanist ja Lätist.
Igal aastal valitakse meistrivõistlustel välja
paarid, kes saavad õiguse esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel, nii oli ka seekord. Esitamisele kuulus viis tantsu: samba, tšatša, rumba,
pasodoobel ja džaiv. Finaali jõudmiseks tuli läbida neli vooru, seega tantsida kokku 20 tantsu.
Enim võistluspaare astus tantsupõrandale juunior 1 vanuseklassis - kokku 54. Nende seast võitlesid finaalikoha välja Saku tantsulapsed Kairo
Kõrgend ja Alexandra Katariina Org, saavutades 5. koha. Napilt jäid finaalist välja tublid lasteklassi tantsijad Pranko Kõrgesaar ja Merilin
Kangur, kes tulid 49 paari seast 10. kohale.
Tantsukoolist Danceland osales meistrivõistlustel kokku 12 paari: lasteklassis Pranko Kõrgesaar ja Merilin Kangur, Silver Ingver ja Liis Rehemaa, Simon Harli Allik ja Sarah-Elisabeth
Haidak; juunior 1 vanuseklassis Kairo Kõrgend
ja Alexandra Katariina Org, Kaspar Eerik Maarand ja Triinu Piirsalu, Martin Tava ja Anette
Karbus; junior 2 vanuseklassis Kaarel Martin
Maarand ja Mari-Liis Kuldma, Kevin Kangur
ja Anne-Liis Paenurm, Madis Luig ja Killu
Triin Pajumets, Rando Kuriks ja Kaisa Josu;

KUHU MINNA

14. kell 16
Saku valla noorsootöö ümarlaud Saku vallaraamatukogu
seminariruumis. Arutlusel teemad: 1) Saku valla noorsootöö
kvaliteedi hindamise tagasiside;
2) Mobiilne noorsootöö - mis
see on?; 3) Noorte Algatuse
Fond; 4) Noorte tunnustamine;
5) Noorte infopäev. Lisainfo
noortekeskus@sakuvald.ee

14. kell 19
Polümeerehete valmistamise
kursus Saku huvikeskuses ruumis 301. Juhendab Hedwig Seaver. Vajalik eelnev registreerimine
huvikeskus@sakuvald.ee

17. kell 11
Dancelandi paar Kairo Kõrgend ja Alexandra
Katariina Org tantsuhoos. Foto: Mats Õun

noorte vanuseklassis Christer Lohk ja Siiri-Liis
Huttunen, Stefan Korjus ja Merilyn Teder.
Palju õnne kõikidele meistrivõistlustel edukalt
esinenud tantsupaaridele ja soovime edu ka ettevalmistamisel 10-tantsu meistrivõistlusteks, mis
toimuvad juba 10. märtsil!

Täna liugu laseme...

Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis

21. kell 19
LC Saku heategevuslik salongiõhtu Saku mõisas. Külas Fred
Jüssi. Vt lk 20

23. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
Kiisa rahvamajas. Külas on teatritegelane

27. kell 19
MTÜ Kodukoht Kiisa üldkoosolek liikmetele ja aleviku
elanikele Kiisa rahvamajas

29. kell 19
Vana Baskini Teatri etendus
„Jäägu meie vahele“ Saku
Valla Maja suures saalis. Piletid 8
ja 10 eurot müügil Saku huvikeskuses, tel 671 2403

30. kell 18 - 31. kell 13

Vastlapäeval käis Metsanurme külakeskuses palju lapsi: lasti liugu, sõideti mootorsaaniga, imetleti
Rehemetsa talu lambatallesid, söödi hernesuppi ja vastlakukleid… Foto: Anneli Kana

IT-öö Saku noortekeskuses:
projekt, milles noored ja nooremeelsed proovivad noortekeskustes üle Eesti leida huvitavaid
IT-lahendusi igapäevaelu paremaks muutmiseks. Peateema „Kool on IT“. Töö toimub sünkroonselt kindla ajakava järgi kõigis keskustes. Öö lõpus esitletakse oma ideid ja valitakse välja auhinnatav parim esitlus. Meeskondadel (2-6 liiget) registreerida
noortekeskus@sakuvald.ee
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses veebruaris 2012
registreeritud Saku laste sünnid

aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus

Eva-Maria Roots
Mirtel Jurin
Raimond Laarmann
Tambet Kuldvee
Juss Kübarsepp
Silver Margumets
Markus Küttis
Merili Küttis
Ketly Jaakson
Serena Zaletajev
Inger Zaletajev
Reigo Kanemägi
Sofia Luise Vrublevski
Georg Alamaa
Hanna Kiisk
Nora Talijärv
Lucas Joakim Lindfors

Saku Vallavalitsuses jaanuaris 2012
registreeritud Saku elanike surmad
Alisa Hinkkanen
Ester Abro
Lembit Meriküll

Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Inna Mikli
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
Toimetusel on
õigus kaastöid
lühendada ja
toimetada.
Reklaami ja
kuulutuste sisu
eest toimetus ei
vastuta.

Laupäeval, 10. märtsil
KIILI SPORDIKESKUSES:
Kell 13 Saku Fortuna naiskond vs Tamsalu EBE (EMV
saalihoki poolfinaal)
Kell 17 Saku Sportingu saalijalgpalli meeskond vs Kiili
saalijalgpalli meeskond
Kell 18 Saku võrkpalliharrastajad vs Kiili võrkpalliharrastajad
KÕIK FÄNNID ON OODATUD ÜRITUSTELE KAASA ELAMA!

Las laps laulab 2012
Ülevallaline Saku laste lauluvõistlus „Las laps laulab 2012”
toimub 14. aprillil algusega kell 11 Saku Valla Majas.
Osaleda võivad kõik rahvastikuregistri järgi Saku vallas elavad
lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias
käivad.
Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult - täita ankeet ja tuua see
Saku Huvikeskusesse (Teaduse 1, III korrus) või saata e-mailile
huvikeskus@sakuvald.ee
Lauluvõistluse juhend, ankeet ja
lõppvõistluse info on Saku Huvikeskus
kodulehel http://sakuvald.ee/40745
Toimetus  6712 435, 6712 425  Teaduse 1, Saku 75501 e-post: ss@sakuvald.ee. Trükk AS Rebellis

