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Häirekeskuse
abitelefon

1. maist kehtivad uued
segaolmejäätmete
äraveo teenustasud

alustab aprillist

Saku vallas korraldab jäätmevedu
AS Veolia Keskkonnateenused.
Uute teenustasude kehtestamise
segaolmejäätmete äraveol tingis
kütusehindade kallinemine / lk 11

1345

Saku valla rahvas saab
abi eluolu puudutavates küsimustes / lk 2

Saku valla noor
ratsasportlane

Madli Murel
võitis Kurtna sisekolmevõistluse!
Peavõit rahvusvahelises
konkurentsis tuli
hobusel Flicker / lk 8

Saku Tervisekeskus
uueneb

Teatrit täis Terake teatrikuul
Lähiajal algavate renoveerimistööde käigus vahetatakse
hoonel uksed ja aknad, soojustatakse katuselaed, ehitatakse
uus ventilatsioonisüsteem. Soojustatakse ka fassaad ja maja
saab uue välisilme ning läheb elektriküttelt üle keskküttele
Saku Tervisekeskuse hoone renoveerimine läheb koos
projekteerimise ja omanikujärelevalve teenusega maksma
kokku ligi 330 000 eurot. Remonditöid finantseerib saastekvoodi rahadest täielikult Vabariigi Valitsus
Ehitab Hausers Grupp OÜ. Renoveerimise tähtaeg on 31.
august 2012. Ehitustööde ajal jätkavad tavapärast tegevust
nii Saku Tervisekeskus kui Saku Päevakeskus / lk 2
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Maikuust käivitub bussiliin nr 220
Aespa-Kiisa-Saku-Laagri-Tallinn / lk 4
Valla noorsootöö ümarlaual seati
esmatähtsaks noorte huvid / lk 6
Saku tsiklimeestel klubist MiniRC on
seljataga võidukas talvehooaeg / lk 9
Suur värviline ristsõna! / lk 10
Kus tehakse sel aastal harvendus-,
kus lageraiet? / lk 11
Saku lõviklubi ja mõisapere koostööst on sündinud palju head / lk 15

Lasteaia 8. teatrifestivalil etendus kokku 8 lavalugu 8 rühmalt. Pildil Mõmmiku näitlejad pärast aplausi / lk 7

Et kool oleks noorele sillaks ellu

Heade kogemuste päeval jagasid valla õpetajad gümnaasiumis omavahel väärt teavet ja häid oskusi koolitööks / lk 5
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Lähipäevil algavad Saku Tervisekeskuse
hoone renoveerimistööd
3D visualiseeritud joonis maja tagaküljest. Projekteerimistööd tehti büroos Sirkel & Mall.
Arhitektid on Marit Vendel ja
Maia Grimitliht

INNA MIKLI

E

esti osaleb rahvusvahelises saastekvootidega
kauplemisese süsteemis
ja sai saastekvoodi müügist tulu,
mida on võimalik aastatel 20102012 kasutada kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendavate
projektide finantseerimiseks.
179 kohalikku omavalitsust
taotles raha kokku 642 objekti
finantseerimiseks. Saku Vallavalitsus esitas projektid saastekvoodi rahade arvelt lasteaia
Päikesekild ja tervisekeskuse
hoone renoveerimiseks-energiasäästlikumaks muutmiseks.
2011. aasta alguses selgus, et üle
Eesti rahastatakse kokku 480
objekti, nendest Harjumaalt
122. Abikõlbulikuks tunnistati
ka Saku Tervisekeskuse hoone
renoveerimise projekt.
Saastekvootide rahade eest renoveeritavate hoonete ehitustöid
koordineerib Riigi Kinnisvara
AS, kes esindab omanike huvisid, tervisekeskuse hoone puhul

on Riigi Kinnisvara ülesandeks
lähtuda Saku Vallavalitsuse soovidest. Et kõik kulgeks tõrgeteta
ja õigesti, on Rahandusministeeriumi, Saku Vallavalitsuse ja
Riigi Kinnisvara AS vahel sõlmitud kolmepoolne leping.
Tänaseks on projekteerija OÜ
Sirkel ja Mall oma töö lõpetanud. Konkurss ehitaja leidmiseks
on läbi - töövõtjaks on Tallinna
ettevõte Hausers Grupp OÜ. Järelevalvet teeb OÜ Casaverde.
Renoveerimistööd algavad lähipäevil. Hoonel vahetatakse uksed ja aknad, soojustatakse katuselaed, ehitatakse uus ventilatsioonisüsteem. Remondi käigus
soojustatakse ka fassaad - maja
saab uue välisilme. Ning läheb
elektriküttelt üle keskküttele.
Ehitustööde ajal jätkavad ta-

vapärast tegevust nii Saku Tervisekeskus kui Saku Päevakeskus ning patsientidel-klientidel
pole vaja asutuste sulgemise pärast muretseda. Küll aga võivad
renoveerimistööd kaasa tuua
mõningaid ümberkorraldusi ja
veidi ebamugavust. Seda ennekõike majas töötavatele tohtritele-õdedele-sotsiaaltöötajatele, kuid pisut ka patsientidele. Samas lubab ehitaja tegutseda nii, et häiriks maja igapäevaelu võimalikult vähe.
Tervisekeskuse maja renoveerimise tähtajaks on käesoleva
aasta 31. august. Ehitustööde tulemusel peaks paranema hoone
energiatõhusus ja vähenema CO₂
emissioon. Maja peaks muutuma palju energiasäästlikumaks.
Saku Tervisekeskuse hoone

renoveerimine läheb koos projekteerimise ja omanikujärelevalve teenusega maksma kokku
ligi 330 000 eurot. Remonditöid
finantseerib saastekvoodi rahadest täielikult Vabariigi Valitsus,
Saku Vallavalitsuse omaosalus
puudub. Seega valla maksumaksjatele hoone renoveerimine
midagi maksma ei lähe.
Kyoto protokolli alusel toimuva süsinikdioksiidi heitmekvoodi müügist saadava raha
eest on tänaseks renoveerinud
energiasäästlikumaks 126 hoonet üle Eesti. Ehitustööd käivad
145 objektil ning 120 hoone
soojustamiseks on välja kuulutatud ehitushanked.
CO2 projekti edenemist saab
jälgida reaalajas aadressil:
www.rkas.ee/co2/kaart

Abitelefon 1345 alustab Saku vallas tööd aprillikuust

S

aku vallas elavate inimeste
abivajaduste võimalikult
kiireks lahendamiseks käivitub aprillist 2012 Häirekeskuse abitelefon 1345, mis on dispetšerteenistus ja tegeleb kommunaalprobleemide (elektri,
vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu jt) lahendamise
vahendamisega.
Abitelefoni kaudu saab kutsuda abi ootamatute ja kiiret lahendamist vajavate tehniliste
olmeprobleemide korral. Samuti võib abitelefoni 1345 kaudu
anda kohalikule omavalitsusele
operatiivset teavet kohest reageerimist vajavatest olukordadest avalikes kohtades. Võib
teatada puuduvast liiklusmärgist

või kanalisatsioonikaevu luugist, hulkuvatest kassidest-koertest, võib küsida kommunaalteenustega seotud telefoninumbreid. Vajadusel võib abitelefon
1345 toimida ka kriisikommunikatsioonikeskusena, mida kasutatakse kriisisituatsioonides või
suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks.
Abitelefon töötab 24 tundi
ööpäevas ja lahendab ka eposti aadressile 1345@112.ee
saabunud küsimusi. Lühinumbrile 1345 helistamise
hind sõltub telefoni operaatorfirma tariifist (mobiiltelefonilt helistades on kõneteenusnumbrile helistamise tavahind
0,23 eurosenti ehk 3.56 krooni
minut, lauatelefonilt helistades

tuleb tasuda vastava operaatori
teenuspaketi põhine hind).
Abitelefoni dispetšer võtab
teate vastu, analüüsib probleemi
sisu ja edastab selle kompetentsele ametkonnale/asutusele või
ühendab kliendi tema probleemi
lahendava ametkonna/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele
ja salvestatakse andmebaasi
koos sisukokkuvõttega.
Abitelefoni koostööpartnerid
on peamiselt elamumajandusprobleemidega tegelevad ettevõtted ja asutused. Koostööle on
oodatud kinnisvarahaldavad ja
hooldavad ettevõtted. Samuti
firmad, kes tegelevad lifti-, veeja kanalisatsiooni- või küttesüsteemide avariidega, ukselukku-

de avamise, elektritööde, remonttööde, koristusteenuse,
heakorra- ja haljastustööde, veterinaaria, liikluskorralduse,
prügiveo, teede ja tänavate korrashoiu ning muude eluvaldkondadega, mille kohta elanikel
võib küsimusi tekkida.
Koostööd teha soovijatel palutakse saata kiri elektronposti
aadressil 1345@112.ee
Abitelefoni tähtsaim eesmärk
on aidata elanikke nende eluolu
puudutavates küsimustes. Kergem on meeles pidada ühte lihtsat lühinumbrit kui otsida iga
kord vajalikku pikka telefoninumbrit. Loomulikult võib kõigist muredest teatada endiselt ka
otse asjaomasesse ametkonda.
KAIRI KALLASTE
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Volikogu otsustas sõlmida Häirekeskusega
lepingu abitelefoni 1345 kasutamiseks
KAIRI KALLASTE

V

allavolikogu 15. märtsi
istungist võtsid osa Marianne Rande, Aare
Järvelaid, Kaur Lohk, Leo Jürgenson, Vaike Pähn, Lemmi
Oro, Tiit Vahenõmm, Marko
Tali, Mart Siimann, Arvi Ratassepp, Merike Sisask, Vladimir Teder, Tanel Ots ja Sirje
Peterson, puudusid Marti Rehemaa, Viive Rosenberg ja ÜlleTriin Enden. Istungit juhatas volikogu esimees Marianne Rande,
päevakorras oli 13 küsimust.
Saku valla õiguskorrast ja politsei tegevusest andis ülevaate
Lääne-Harju politseijaoskonna
juht Kaido Saarniit.
Volikogu võttis vastu materiaalse abi andmise ja annetuste
arvelevõtmise korra, millega reguleeritakse toimetuleku tagamiseks antava materiaalse abi ja
annetustega seonduvat. Riideid,
jalanõusid, tekke, patju, linu jms
ning toiduaineid on vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusele abivajajatele jagamiseks toonud mitmed era- ja juriidilised
isikud. Jaotatud on ka Euroopa
Liidu toiduabi. Materiaalset abi
on hangitud ja jagatud isikutele,
kelle vara on hävinud või kelle
majanduslik olukord on väga raske. Annetustena on senini jaotamiseks toodud kindlale sihtgrupile mõeldud toiduaineid ja kinkepakke, tavaliselt jõulude ajal.
Võeti vastu Saku valla eelarve reservfondi kasutamise kord.
Kehtiv reservfondi käsutamise
kord viidi kooskõlla normitehnikaga. Reservfondist võib val-

lavalitsus vahendeid eraldada
vaid juhul, kui valla eelarvesse
ei olnud vastavaid sihtotstarbelisi vahendeid planeeritud või
kui on tegemist nn “vääramatu
jõu“ juhtumiga või õnnetuse tagajärgede likvideerimisega.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluvad moodustatavad kinnistud asukohaga Juubelitammede tee 2 // 4 // Saku mõisapark ja
Teaduse tn 3a ning Saku vallale
kuuluvad kinnistud Saku staadion, Tallinna mnt lõik 1, Teaduse
tänav ning Uus-Saku tn 1a isikliku kasutusõigusega AS Saku
Maja kasuks ning kinnistu Nurme tn 27 isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Saku
Lions Klubi kasuks. Muudeti Saku Vallavolikogu 16.01.2012 otsuse “Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega” punkti 1
alapunkte seoses kaablitrassi pikenemisega tehnilistel põhjustel.
Volikogu võttis vastu vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse suuruse ning
maksmise korra ning Saku Vallavalitsuse palgakorralduse alused,
millega muudetakse palgaastmeid ning nendele vastavaid palgamäärasid. Palgaastmele vastava palgamäära asemel on sisse
viidud palgamäära vahemikud.
Volikogu määras Saku vallavanema, abivallavanema-palgalise valitsusliikme ja vallasekretäri palgaastmed: vallavanem 17. aste palgamääraga 1975 eurot, abivallavanem-palgaline valitsusliige - 14. aste palgamääraga 1679 eurot, vallasekretär - 11.
aste palgamääraga 1383 eurot.
Eesti Vabariigilt otsustati taot-

leda Saku Operatiivteenistuse
Keskuse hoonestatud kinnistu ja
päästesõiduki ZIL131 tasuta
võõrandamist Saku vallale.
Päästeamet on otsustanud Saku
päästekomando tegevuse alates
16.05.2012 lõpetada. Tagamaks
päästealase tegevuse jätkumist
vabatahtlike päästjate baasil, on
vajalik päästedepoo ruumide kasutusvõimaluse säilimine. Politsei- ja piirivalveamet politsei
tööruumide, Siseturvalisuse
muuseum tuletõrjemuuseumi
ruumide ja MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed päästedepoo
osas jääksid edaspidi ruume kasutama üürilepingu alusel.
Otsustati lubada Saku vallavanemal sõlmida tähtajatu leping
Häirekeskusega Saku vallast saabuvate abivajadusi sisaldavate
teadete ööpäevaringseks vastuvõtmiseks telefoninumbril 1345
ja e-posti aadressil 1345@112.ee.
Saku Vallavalitsuse arvamuse
kohaselt peavad asutuse arengukava koostama need vallavalitsuse hallatavad asutused, kellele on arengukava koostamine
ette nähtud eriseadusega. Muudeti Saku Päevakeskuse, Saku
Valla Spordikeskuse ja Saku
Valla Noortekeskuse põhimääruseid, tunnistades kehtetuks
punkti, mis sätestab arengukava
koostamise kohustuslikkuse.
Saku Vallaraamatukogu, Saku
Muusikakooli ja Kiisa Rahvamaja põhimäärustes ei ole sätestatud arengukava koostamist,
Saku Huvikeskuse põhimäärus
tuleb uues redaktsioonis volikogu istungil vastuvõtmisele käesoleval aastal.

Majandustegevuse registri registreeringute õigsuse kinnitamine
Majandustegevuse registri seadus sätestab ettevõtja kohustuse kinnitada registreeringu õigsus
majandustegevuse registris, kui ettevõtja registreerimisest või ettevõtja taotluse alusel registreeringu muutmisest on möödunud rohkem kui kolm
kuud. Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub
igal aastal 15. jaanuarist 15. aprillini.
Enne õigsuse kinnitamist palume registreeringu
andmed üle kontrollida ning kui need vajavad
muutmist, siis tuleb esitada registreeringu muutmise taotlus. Registreeringu muutmine kinnitab ka
registreeringu õigsuse.
Kinnitamata registreeringu(-d) peatatakse 1.
mail. Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud,

ei tohi vastaval tegevusalal tegutseda. Peatatud ettevõtjate tegevus taastatakse registreeringu andmete õigsuse kinnitamise hetkest alates. Vastavalt
majandustegevuse registri seaduse § 26 lõikele 5
kustutab haldusorgan peatatud registreeringud
kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest
arvates, s.o 1. novembril.
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!
Lisateavet leiate majandustegevuse registri veebilehelt www.mkm.ee/mtr .
KRISTI JÕELEHT
Vallaseketäri abi

VALLAVALITSUSE
ISTUNGID
KAIRI KALLASTE
13. märtsi istungi päevakorras
oli 14 punkti.
Võeti vastu Mikkori kinnistu
detailplaneering Roobuka külas.
Algatati detailplaneering ja
anti lähteseisukohad Saku alevikus Pähklimäe tee 9 kinnistul.
Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal
eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Tänassilma külas
Sookolli põik 1.
4 korraldusega määrati projekteerimistingimused: suvila
ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Talve tee 48;
elektripaigaldise ehitusprojekti
koostamiseks Tänassilma külas
Jälgimäe tee 13 ning elektripaigaldise ja siderajatiste ehitusprojekti koostamiseks Kasemetsa
külas Kuuseheki tee kinnistul.
Väljastati 2 kirjalikku nõusolekut: abihoone püstitamiseks
Kiisa alevikus Kaja 6 ja kuuri
lammutamiseks Tagadi külas
Laane kinnistul.
Väljastati kasutusluba Saku
Õlletehase AS-ile käär-laagritsehhi laienduse (tsisternautode
laadimisruumi) kasutamiseks
Saku alevikus Tallinna mnt 2.
Määrati Kasemetsa külas
aiandusühistu Kasemetsa territooriumil asuvatele katastriüksustele uued koha-aadressid.
Määrati Saku Vallavalitsuse
05.08.2003 korraldusega kehtestatud detailplaneeringu alusel Tänassilma külas asuvate
katastriüksuste Jälgimäe tee 11
ja Jälgimäe tee 11a liitmise tulemusena moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Harjumaa, Saku vald, Tänassilma
küla, Jälgimäe tee 11.
Otsustati tagastada õigusjärgluse alusel ühe isiku omandisse
4176 m2 maad katastriüksuse
moodustamiseks koha-aadressiga Harjumaa, Saku vald, Tagadi küla, Jaanimaja.
Kehtestati Saku valla territooriumil korraldatud jäätmeveo segaolmejäätmete teenustele uued
hinnad alates 01.05.2012. 
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 Väljastati avaliku ürituse korraldamise luba Seiklusspordiklubi X-TEAM MTÜ-le 17.03.
2012 Saku valla territooriumil
toimuva ürituse „Isostar XT
talverogain” läbiviimiseks (vastutab Heigo Põld).
MTÜ-le Saku Priitahtlikud
Pritsimehed anti tasuta kasutada
13.03.-31.12.2012 neljal korral
a’ 3 tundi Saku Vallavalitsuse
ruum 211 MTÜ koosolekute
korraldamiseks.
20. märtsi istungi päevakorras oli 16 punkti.
05.04. ja 30.04.2012 ja otsustati lühendada lasteaedade Päikesekild ja Terake ning Kurtna
Kooli lasteaiarühmade lahtiolekuaega ühe tunni võrra.
Väljastati müügipiletid Karin Liivile 01.04.-01.11.2012
taimede ja aiasaadustega kauplemiseks ja Jaan Teppanile
01.05.-30.06.2012 taimedega
kauplemiseks Kiisa alevikus
Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal ning JK Taverni
OÜ-le 21.03.-20.06.2012 Saku
aleviku keskplatsil grillitud lihatoodetega kauplemiseks.
Võeti vastu Männiku külas
Tooma tee 1 kinnistu detailplaneering.
Nelja korraldusega määrati
projekteerimistingimused.
Rahuldati Baltic Management OÜ 12.03.2012 avaldus ja
pikendati ettekirjutuse nr 61/10
punkti 3 (veetrassi kasutusloa
olemasolu) nõude täitmise täht-

aega kuni 10.08.2012 ning rahuldati ühe isiku avaldus ja pikendati 17.03.2011 ettekirjutuse nr 10/11 punktide 1 ja 2 täitmise (ajamaja laiendamise ja
abihoone püstitamise seadustamine) tähtaega kuni 30.09.2012
ja punkti 3 (aiamaja kasutusloa
olemasolu) täitmise tähtaega
kuni 28.02.2013.
Väljastati ehitusluba maakaabelliini rajamiseks Tänassilma
külas Jälgimäe tee 1.
Anti kirjalik nõusolek korteriühistule Kurtna Pihlakas korterelamu drenaaži rajamiseks
Kurtna külas Kurtna tee 44 ja
Tiigi tänaval.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Metsanurme külas
Metsatähe tee 7 ja Saku alevikus
Kingu tn 7.
Määrati Kajamaa külas asuva
katastriüksuse Nurmenuku jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed ning Saku
Vallavalitsuse 24.01.2012 korraldusega nr 77 kehtestatud detailplaneeringu alusel Saku alevikus asuvate katastriüksuste
Teaduse tn 14, Jaaniku ja Lauliku tänav liitmise ja jagamise
tulemusel moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja
sihtotstarbed.
Metsanurme külas asuvale teele määrati nimeks Jugapuu tee.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Kirdalu külas Tagamaa kinnistul. 

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 13.03.2012 korraldusega nr 244 algatati
detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata
keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Saku
alevikus Pähklimäe tee 9 kinnistul (katastritunnus 71801:005:0307).
Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu hoonestusala piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine. Planeeritaval kinnistul on olemas
kehtiv detailplaneering (Pähklimäe tee 9 kinnistu detailplaneering,
kehtestatud Saku Vallavalitsuse 23.01.2007. a korraldusega nr 73),
mille järgi kavandati antud alale elamumaa. Planeeringuga haaratud
maa-ala suurus on 1544 m². Vt http://sise.sakuvald.ee/dp/
Alates 2.04.2012 kuni 15.04.2012 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Saku, Teaduse 1) II korruse stendil AVALIKUL VÄLJAPANEKUL Saku
valla Roobuka küla Mikkori kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ülesanne on kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering
on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga nähakse ette Mikkori kinnistul kuueteistkümne elamumaa krundi moodustamine. Lisaks nähakse planeeringuga ette transpordi-, tootmis- ja üldkasutatava maa kruntide moodustamine. Planeeritavatele elamumaa kruntidele on igaühele ette nähtud üks kuni kahekordne üksikelamu ja abihoone. Planeeringuala suurus on ca 4,7 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu
kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringuga saate tutvuda ka Saku valla kodulehel http://
www.sakuvald.ee/26446
15.03.2012 toimus Saku Valla Majas (Saku, Teaduse 1) Üksnurme külas
Aasa kinnistu osa detailplaneeringu AVALIK ARUTELU. Avaliku väljapaneku jooksul laekus detailplaneeringule ühe isiku poolt kaks järgmist ettepanekut: 1) Märkida põhijoonisele täies ulatuses elektrivõrgu planeeritav maakaabel Tuisu alajaamast võimalikku liitumispunkti
ja sealt edasi kuni Aasa kinnistu piirini; 2) Kavandada planeeritav maakaabel reformimata maa-alal asuva tee põhjapoolsesse serva. Saku
Vallavalitsus nõustus esimese ettepanekuga. Teisena nimetatud ettepanekut ei võetud arvesse, kuna reformimata maa ala põhjapoolses
servas asub kraav.
Õigusaktidega saab tutvuda tööaegadel Saku Vallavalitsuses (Saku,
Teaduse 1) ja Saku valla kodulehel dokumendiregistris http://
www.sakuvald.ee/168

Alates maist käivitub bussiliin nr 220
AS Samat on edastanud piirkondlikele omavalitsustele hea uudise alates maikuust plaanitakse käivitada bussiliin nr 220 marsruudil
Aespa-Kiisa-Saku-Laagri-Tallinn. Bussiliin kulgeb kunagise liini
nr 240 marsruudil, suveperioodil on kavandatud intervalliks üks
tund ja talveperioodil kaks tundi.
AS Samat esindaja Rene Must teatas, et piletihind on sama mis

liinil nr 219 ehk sõit Tallinnast Kiisale hakkab maksma 2,2 eurot. Ja
siit ka soovitus kõikidele reisijatele, tagamaks liini pikaajalist toimimist - küsige juhilt alati piletit! Kogu sõiduplaan avaldatakse
pärast maavanemalt lõpliku kinnituse saamist internetilehel http://
soiduplaan.tallinn.ee/ .
VIRKO KOLKS, Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juht

Liini nr 220 SÕIDUPLAAN
Standard
Kiisa
Saku Kingu
Vana-Pääsküla
Kosmos
Estonia

Kogu sõiduplaan http://soiduplaan.tallinn.ee/

7:36
7:40
7:49
8:01
8:19
8:22

8:36
8:40
8:49
9:01
9:19
9:21

9:36
9:40
9:49
10:01
10:19
10:21

10:36
10:40
10:49
11:01
11:19
11:21

11:36
11:40
11:49
12:01
12:19
12:21

12:36
12:40
12:49
13:01
13:19
13:21

13:36
13:40
13:49
14:01
14:19
14:21

14:36
14:40
14:49
15:01
15:19
15:21

15:36
15:40
15:49
16:01
16:19
16:22

16:36
16:40
16:49
17:01
17:19
17:22

17:36
17:40
17:49
18:01
18:19
18:21

18:36
18:40
18:49
19:01
19:19
19:21

19:36 20:36 21:36
19:40 20:40 21:40
19:49 20:49 21:49
20:01
x
x
20:19
x
x
20:21
x
x

Estonia 5
x
Kosmos
x
Vana-Pääsküla x
Saku Kingu
7:00
Kiisa
7:10
Standard
7:13

x
x
x
8:00
8:10
8:13

8:30
8:33
8:54
9:07
9:17
9:19

9:30
9:33
9:54
10:07
10:17
10:19

10:30
10:33
10:54
11:07
11:17
11:19

11:30
11:33
11:54
12:07
12:17
12:19

12:30
12:33
12:54
13:07
13:17
13:19

13:30
13:33
13:54
14:07
14:17
14:19

14:30
14:33
14:54
15:07
15:17
15:19

15:30
15:33
15:54
16:07
16:17
16:19

16:30
16:34
16:55
17:08
17:18
17:20

17:30
17:34
17:55
18:08
18:18
18:20

18:30
18:34
18:55
19:08
19:18
19:20

19:30
19:33
19:54
20:07
20:17
20:19

20:30
20:33
20:54
21:07
21:17
21:19
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 Kiisa alevikus aiandusühistute Reval ja Saare territooriumil
asuvatele katastriüksustele ning
Metsanurme külas aiandusühistute Aroonia ja Kask territooriumil asuvatele katastriüksustele
määrati uued koha-aadressid.
Kehtestati veoautode sõidukeeld kuni tee kandevõime taastumiseni kohalikel teedel: Nõela, Kurtna-Vilivere, Sprindi,
Ehitaja, Kasemetsa, Metsavahi,
Tänassilma, Mõisavahe, Hao,
Atiku, Kõrnumäe teel, Kuresoo
ringteel ja Rahula-Saku kõrvalmaantee 4,355. kilomeetrilt Atiku teele suunduval teel.
Otsustai mitte eraldada Saku
valla 2012. a eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist
projektipõhist toetust 8 kultuuri- ja muu valdkonna projektile.
Saku valla 2012. a eelarve mittetulundusliku tegevuse toetusfondist eraldati 4250 eurot kaasfinantseerimise toetust MTÜ
Saue küla projektile „Kanama
küla mänguväljaku ehitamine“.

Kolmapäeval,
28. märtsil kell
13.00-15.00 on

PÄIKESEKILLU

endised töötajad

oodatud lasteaeda
lõunakohvile ning
Päikesekillu juhatajate
ja personaliga kohtuma.
Info 6728596, 6728722

Õpetajad õppisid kolleegide ettekandeid kuulates ja erinevates töötubades tegutsedes. Foto:

Saku valla haridustöötajate
heade kogemuste päev
ANNE KULDMÄE
TAIVI ÕIGUS

J

uba kolmandat aastat kutsus
Saku Gümnaasiumi pere endale külla töötajaid teistest
valla haridusasutustest. Idee oli
jagada kogemusi ja saada ise
uusi ideid ja mõtteid. Seekordse
ürituse moto oli „Hariduse eesmärk on ühenduse loomine
maailmaga“. Kuidas valmistada
ette õpilasi nii, et nad saaksid
iseseisvas elus hästi hakkama?
Sellele küsimusele püüdsid vastust anda kõik meie esinejad, nii
valla haridusasutustest kui ka
kaugemalt tulnud kõnelejad.
Priit Jõe Kurtna Koolist rääkis oma Ameerika kogemusest:
ta andis ülevaate KIPP koolisüsteemist, kus valitseb militaarne

Kandava haridusjuhid Lätist käisid
Sakus uusi kogemusi saamas

kord ja õpetajate töökoormus on
väga suur. Kas sealt midagi meie
haridussüsteemi üle võtta, on küsitav, aga saadud info oli väga
huvitav.
Anu Kallas lasteaiast Terake
andis ülevaate sellest, kuidas juba lasteaias saab lapsi panna
väärtustama oma kodukanti.
Lasteaiast Päikesekild esines
Marit Bauer, tema kõneles
waldorfpedagoogika kasutamise võimalustest meie hariduses.
Väga suurt elevust tekitas Tartu Ülikooli haridusuuringute ja
õppekava arenduse keskusest
esinema kutsutud Maria Jürimäe. Tema teemaks oli „RÕK-i
abiga tuupimiskoolilt õpiühiskonda“. Kas ja kui palju me oleme veel tuupimiskool? Kindlasti
on tuupimiskoolilgi plussid, ent

16. märtsil külastasid 10 sõprusomavalitsuse Kandava kooli- ja lasteaiajuhti ning 3 haridusosakonna ametnikku Saku haridusasutusi. Käidi Saku Gümnaasiumis, Kurtna Koolis, Kajamaa Koolis, lasteaias Terake (pildil)
ja Saku Valla Noortekeskuses. Meie
asutusejuhid andsid Läti külalistele
põhjaliku ülevaate Eesti haridussüsteemist, asutuse töökorraldusest,
traditsioonidest ja võimalustest. Külalistele oli ringkäik väga huvipakkuv, nad esitasid palju küsimusi ja
said ka kõigile vastused. Sõprusomavalitsuse esindajad olid meeldivalt
üllatunud meie koolide ja lasteaia
väga kaasaegsetest ruumidest ning
vahendite ja võimaluste rohkusest.
Saku haridusasutuste juhid said
kutse külastada tulevikus Kandava
koole ja lasteaedu. KAIRI KALLASTE

sellise kooli lõpetaja pole paraku
piisavalt iseseisev, et võtta vastu
tähtsaid otsuseid ja suuta olla
muutuvas ja kiire elutempoga
maailmas piisavalt paindlik. Saime häid mõtteid sellest, mis
aitab liikuda õpiühiskonda, et
valmistada ette inimesi, kes
väärtustavad elukestvat õpet.
Kajamaa Koolist esinenud
Vivika Hommuk rääkis väärtushoiakute- ja hinnangute kujundamisest koolis. Õpetaja
kõige tähtsam roll on olla
väärtuste kandja ja vahendaja.
Päeva teise poole sisustasid
töötoad: juhtimisalane, muusikaalane, toidu-, kunstiteraapia,
inglise keele, matemaatika-,
waldorfpedagoogika, andekate
laste toetamise töötuba. Kuna
teemadering oli väga lai, leidis
iga huviline endale sobiva.
Saku Gümnaasiumi direktor
Ulvi Läänemets jagas muljeid,
mis ta oli saanud koolitusreisilt
Brüsselisse. Sõnavõtust jäi
kõlama mõte, et meie, eestlased,
muretseme liialt palju. Vaja
oleks rõõmu tunda asjadest
nüüd ja praegu.
Päev lõppes suure naeruga.
Naerukoolitus õpetas meid
hoidma ja tekitama head tuju.
Loodame, et uuel veerandil on
meie valla haridustöötajatel nägu rõõmus ja tuju hea!
Tervest päevast jäi kõlama
mõte, et kõik muutused algavad
meist endist. Muuda ennast ja
muutub maailm! Proovime siis
ennast natuke muuta, mitte muretseda ja naeruga edasi minna!
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Noorte huvid esmatähtsaks ehk
Saku valla noorsootöö ümarlaud
MARIN VOMM
Tallinna Pedagoogilise Seminari tudeng,
Saku Valla Noortekeskuse praktikant

14. märtsil toimus Saku raamatukogus Saku valla noorsootöö
ümarlaud, mille eestvedajateks
olid noortekeskuse töötajad.
Osalesid vallavalitsuse ja volikogu, Saku, Kurtna ja Kajamaa
kooli, Kiisa Rahvamaja ja Saku
Huvikeskuse ning Saku Jäähokiklubi ja külade esindajad kui
aktiivsed vallaelanikud. Kõneldi eelmisel aastal aset leidnud
Saku valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemustest, mobiilsest noorsootööst, omaalgatusfondist, infopäevast ja noorte
tunnustamisest Saku vallas.
2011. aastal hinnati Saku vallas Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
hanke raames noorsootöö kvaliteeti. Ümarlaua üheks eesmärgiks oligi osutada hindamise
käigus välja tulnud murepunktidele ning ühise arutelu tulemusena leida võimalusi olukorra
parendamiseks. Ühe murekohana toodi välja noorte tunnustamise süsteemi puudumine ja see
teema leidis käsitlemist eraldi
päevakorrapunktina. Rõhutati
ka ülevallalise noorte tunnustamise päeva vajalikkust. Murepunktideks on veel nõustamisvõimaluste vähesus, regulaarselt noortelt saadava tagasisidesüsteemi puudumine, noorteinfo levitamine asutusepõhiselt ja
info üleküllus. Samuti noorte

vähene kaasatus kohaliku omavalitsuse tasandil tehtavatesse
noorsootööd puudutavatesse
otsustesse ja rahastamise kavandamisesse. Viimase parendamiseks on juba loodud ülevallaline
noorte aktiiv.
Noortekeskuse esindajatel on
juba ideid noorteinfo levitamise
parendamiseks ja ühtse infosüsteemi loomiseks. Näiteks toodi
välja mõtted eraldi infoposti
loomisest Saku Konsumi juurde, elektroonilise teabekandja
paigutamisest vallas liikuvatesse bussidesse ning laiahaardelise noorte infopäeva korraldamisest selle aasta sügisel. Ümarlaua käigus tõstatati ka probleem teave on kättesaadav ainult
Sakus elavatele noortele. Kuidas jõuaks info valla küladest
pärit poiste-tüdrukuteni. Lahenduse leidmiseks on vaja kõigi
noorsootööga tegelevate inimeste vahelist tihedat koostööd.
Sama ESF hanke raames
hakkavad Evelin Küberson ja
Külli Kiika koordineerima mobiilset noorsootööd. Mobiilne
noorsootöö on avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine, mis on suunatud riskikäitumise ja probleemidega
poistele-tüdrukutele. Noorsootöötajad liiguvad ise oma tegevustega sinna, kus neiud-noor-

mehed kogunevad, ega eelda, et
kõik nad ise üles leiavad. Ümarlauas tutvustatigi mobiilse noorsootöö olemust ning töötati välja ideid, kuidas tagada selle
jõudmine kõigi poiste-tüdrukuteni kõikides valla paikades.
Ümarlauas räägiti ka Noorte
Omaalgatusfondist (NAF), mille
abil on võimalik oma ideid ellu
viia. Vahendid, mida noorte kirjutatud projektidele eraldatakse,
tulevad samuti ESF hankest ning
neid on Saku Valla Noortekeskusel veel 1400 euro eest. Ühe
projekti maksumus saab olla
maksimaalselt 400 eurot. See on
võimalus, mida tasub kasutada!
Et noored sellest teadlikud oleksid, ongi oluline edastata infot
kõigepealt nendega töötavatele
inimestele. ESF hanke ja Noorte
Omaalgatusfondi kohta saab lugeda ka Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kodulehelt
www.ank.ee või kirjutades Saku
Valla Noortekeskuse aadressil
noortekeskus@sakuvald.ee. Samale aadressile saab esitada ka
rahataotlusi.
Varem on vallas noorsootöö
ümarlaudasid toimunud küll,
kuid viimasest on möödunud
juba aastaid. Jäi kõlama idee, et
ümarlauad võiksid edaspidi toimuda regulaarselt igal sügisel ja
kevadel - hooaja alguses ja lõpus - ning et edaspidi peaks kaasama ka noorte endi esindajaid.
Lisaks on oodatud ka jooksvad
kohtumised, mis tagavad katkematu koostöö noorte huvides.

TULE ÕPPIMA JA LEIAD TÖÖ!
Kutsume KIILI, SAUE ja SAKU valla töötuid (12 kuud töötu, ei pea olema
registreeritud töötukassas) nõustamisele ja koolitustele, kus pakume:
• karjäärinõustamist (aitame jõuda äratundmisele, mida soovite teha,
mida saavutada, milline eriala Teile sobib) • psühholoogilist nõustamist
• motivatsiooni koolitust • abi CV-de koostamisel.

APRILLIS 2012 ALGAB TEENINDAJA-MÜÜJA KURSUS
Õpetatakse teeninduse olemust, teenindussuhtlemist, eneseväljendusoskuse treeningut,
Teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamist, põhitõdesid müümisest. Koolitus kestab 10 päeva ja
sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ja videoharjutusi. Koolituse läbinu on valmis tööle asuma teeninduse-müügi valdkonda. Koolitusele lisandub praktika teenindusvaldkonna ettevõtetes kodu lähedal.
Grupp koosneb maksimaalselt 15 inimesest ning soovijatel palume kiiresti registreeruda.
Koolituste ja praktika ajal: • kompenseeritakse osalejatele transpordikulud
• makstakse lisaks veel õppe- ja praktikastipendiumi.
Soovijatel palume ühendust võtta projektijuhi Andra Pervega
e-post: a.perv@hot.ee, telefon: 5694 9272

1. Kuidas õnnestus Teie meelest
14. märtsil toimunud Saku valla
noorsootöö ümarlaud?
2. Mida ootate järgnevatelt
ümarlaua koosviibimistelt?
AVE-MARIA BAN, Saku
Huvikeskus:
Meeldiv, et noorsootöö on Sakus
saanud uue hingamise, paljuski
ilmselt tänu südikale noortekeskuse juhatajale Evelin Kübersonile ning tema loodud heale tiimile.
Ehkki ümarlauas oli minu
jaoks esindatud esmapilgul
noorsootöösse mittepuutuvaid
inimesi (kaasa arvatud ma ise),
ongi tegelikult oluline saada
noorsootööle laiemat kõlapinda
kogu vallas ning mitte teha seda
kitsalt noortekeskuse siseselt.
Noori on kõikjal ning me kõik
saame anda oma panuse, et noor
inimene tunneks ennast hästi.
Väga meeldis uudsete noorsootöövõtete tutvustamine, nt
MoNo, mobiilne noorsootöö,
mida tehakse seal, kus noored
on - tänaval, parkides, asutustes
jm, kus noored koos käivad.
Leian, et noori tuleb usaldada,
mitte suhtuda neisse kui tülikasse seltskonda, kellega kaasnevad probleemid ja pahandused.
Meeldisid mitmed ümarlaual
tehtud ettepanekud, näiteks
noorte tunnustamise kohta valla
tasandil - miks mitte välja töötada omalaadne iga-aastane noorte teenetemärk?
Saku Huvikeskus on regulaarse noorsootöö ümarlaua poolt.
Uutele ideedele oleme avatud
ning kindlasti tahame jätkata
head koostööd noortekeskusega, siiani on see hästi sujunud!
MERJE TAVA, Kurtna Kool:
Ümarlaud õnnestus minu arvates väga hästi. Sain hea ülevaate
Saku valla noorsootöö tegevustest ja plaanidest. Järgnevatel
koosviibimistel ootaksin ka noorte aktiivsete osavõttu ning ideid.

Pühapäeval, 25. märtsil kell 3
öösel lähme üle
SUVEAJALE.
Kellaosutid
tuleb keerata

1 tunni
võrra edasi
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Teatrit täis Terake

T

eatrifestivali avanud Pöialpoiste rühma etendus „Väikestele väikesed ülesanded“ jutustas õpetliku loo sellest, kuidas väikesed rohulibled, lillekesed, veetilgad ja päikesekiired
maailma paremaks ning kaunimaks muudavad.
Lisaks sõnalisele osale rikastasid etendust tantsuline liikumine, laulmine ja pillimäng.
Isevalmistatud kostüümid ja dekoratsioonid olid värvikad ning
pilkupüüdvad.
Kaasaelamist ja rõõmu oli
saalis näha nii vanemate kui ka
laste silmades ja emotsioonides.
Suur tänu esinejatele ja juhendajatele, energiat järgmisteks ettevõtmisteks! KADI VILLA

K

as usute, et 2-aastased, kes
veel korralikult rääkida ei
oska, võivad olla kui tõelised
näitlejad? See on uskumatu, aga
tõsi. 6. märtsil esitasid lasteaia
kõige nooremad, Sipsiku rühma
lapsed, oma vanematele ja teistele kohaletulnud külalistele
etenduse „Naeris“. Oli nagu päris näidend kohe! Oli naeris, mis
kasvas suureks, kui päike paistis, vihma sadas ja tuul puhus.
Olid taat, eit, lapselaps, koer,
kass ja hiir. Ning pirakas köögivili sai maast välja tõmmatud.
See oli super! Suur tänu kõikidele õpetajatele, tänu kelle pühendumusele ja tahtejõule etendus lavastatud ja kõige pisemate
poolt mängitud sai!
KAIRI KALLASTE

A

plaus ei tahtnud lõppeda.
Ikka ja jälle kummardasid

TEATRIFESTIVALI
MÄNGUKAVA
5. märts „Väikestele
väikesed ülesanded” Pöialpoiste rühm
6. märts „Naeris” - Sipsiku
rühm
8. märts ”Saapanõid” Lepatriinu rühm
9. märts „Punamütsike” Pääsupoju rühm
13. märts „Hunt ja
kitsetalled” - Nublu rühm
14. märts „Hullud päevad”
- Naksitrallide rühm
15. märts „Sööbik ja Pisik”
- Mõmmiku rühm
16. märts „Jussikese seitse
sõpra” - Lotte rühm

Mõmmiku rühma suured ja väikesed teatritegelased pärast aplausi.

publikule 11 hammast, Juss,
ema, doktor, hambahari ning
kaks salapärast tegelast, Sööbik
ja Pisik, kes - nagu selgus äsja
lõppenud etendusest - olid Jussi
suus toimetanud mitte kõige paremate kavatsustega.
Mõmmiku rühmas festivaliks
lavaküpseks saanud humoorikas ja õpetlik lugu etendus 15.
märtsil. Hommikuse etenduse
publiku hulgas olid lisaks lasteaiaperele ka külalised Kurtnast.
Vahvad kostüümid ja leidlik lavakujundus, muusika ja laulud
laste mängu toetamas - kõik na- Sööbik ja Pisik on Jussi suus pahandust teinud, nüüd aitab vaid puur
gu päristeatris! Pisikesed näitle- doktor Rajasalu käes ja hambahari. Fotod:
jad, kõigest 3-4-aastased, olid
EVE LAIVERIK, lasteaia juhataja: Rambipalavik, ununenud tekst,
oma teksti hästi selgeks saanud,
valele poole tehtud tantsusamm, pisut kõvemini ja valjemini lauldud
eriti hiilgas hambahari.
salm, lapse naeruturtsatus laval - see kõik käib kokku siira ja vahetu
Terakese ettevõtmine teha teatritegemisega lasteaias. Tänu õpetajate julgusele lavastada kahepõnnidega teatrit ja korraldada kuni seitsmeaastaste laste kaheksa keerukat näidendit ja vanemate
teatrifestivale on vaimustav. abile kostüümide valmistamisel, õnnestus kaheksas Terakese teatriMuljed juba kaheksandat korda festival suurepäraselt. Lisaks etenduste vaatamisele, sai tutvuda eelteoks saanud lasteaia teatripeolt nevate aastate afiššide ja kostüümide näitusega.
panid ootama järgmist.
Nauditav teater sünnib lastevanemate, laste ja õpetajate koostöös.

Kolm koduloolist kohtumist
Saku vald tähistas jaanuaris oma 20. aastapäeva. Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest on möödas pisut
rohkem. Milline oli meie koduvalla olukord 1990-ndate alguses, siis kui üks ühiskonnakord kadus ja teist
hakati üles ehitama? See on periood, mis tänaseks juba ajalooks saanud, sest täiskasvanuikka on jõudnud
põlvkond, kes toonaseid sündmusi ei tea ega mäleta. Ka Saku valla elanikkond on kasvanud inimeste võrra,
kes sel ajal siinmail veel ei elanud. Neile ja kõigile teistele huvilistele korraldame lugude jutustamise õhtud,
mille käigus muutuste keskel olnud inimesed meenutavad murrangulisel perioodil toimunut. Loomulikult
on oodatud sõna sekka ütlema ja oma panust andma ka kõik osalejad-kuulajad.

Osale kolmel koduloolisel kohtumisel!
27. märtsil kell 18 kõneldakse Saku vallaraamatukogu seminariruumis, kuidas külanõukogust
sai vald; 4. aprillil kell 18 räägitakse lasteaias Päikesekild Saku näidissovhoosist ja Saku teaduselust; 11. aprillil kell 18 tutvustatakse Saku mõisas Saku kultuurielu ja mõisa lugu.

Korraldab:

MTÜ METSANURME

Toetab:

Saku
v a l d
läbi r

o

helise akna

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 huvikeskus@sakuvald.ee
Lauluvõistluse juhend, ankeet ja lõppvõistluse
info on Saku Huvikeskus kodulehel
http://sakuvald.ee/40745
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Nostalgiline
naistepäev
Kiisa moodi
Kiisa rahvamajas osatakse heast naljast lugu pidada ja seda välja mängida.
3. märtsil esietendunud kavas “Elagu
naistepäev” rahvamaja estraadinäiteringi ja naisansambli Rõõmurullid ettekandes oli kõike - vaimukust, äratundmisrõõmu, näitlejameisterlikkust.
Marianne Õuna kokku seatud ja lavastatud estraadikavas troonisid kanged naised, kes igas olukorras haarasid
ohjad enda kätte ja seadsid elu jutti.
Saalitäit publikut naerutasid lavalood
“Naise monoloog” - esitaja Marianne
Rande, “Rummikook” - Mari-Ann
Talumees, “Loodusseadus” - Tarmo
Leisalu, Anu Altmets, Arvo Rander,
Marianne Rande, Rita Bergmann,
Tarmo Raid, Agu Kötsi, Eda Piirimaa. Suure aplausi teenisid vahvad
vahepalad “Lapsesuu ei valeta” pisikeste näitlejate Kerstin Kaskla ja
Steven-Martin Suitsu esituses. Publiku südame murdsid aga neli pitsivahus meesbaleriini oma õrna “Väikeste luikede tantsuga” (kleidid - Marianne Rande!).
Lavastaja ja juhendaja Marianne
Õuna sõnul algasid kava proovid jaanuari lõpust. Tantsud õpetas selgeks
Aime Tamm, laulud Triinu-Liis
Kull, muusika poole pealt hoolitses
Alari Volf.
Naistepäeva võtmes kulgenud pidu
vanas heas Kiisa rahvamajas lõppes
mõistagi tantsuga - seekord duo Kopso ja Kallas pilli järgi! SS

Kontsert “Elagu naistepäev” Kiisa rahvamajas algas üdini naljaka “Lõõtsmoonikute kosjalooga”. Särava
laululise etteaste tegid stiilselt kostümeeritud sarmikad Rõõmurullid ja estraadinäiteringi mehed.
Hoogsa loo olid lavale seadnud ringi juhendaja Marianne Õun ja muusikamees Alari Volf. Foto:

Saku valla noor
elanik Madli Murel
võitis Kurtnas
kolmevõistluse
Lõppenud nädalavahetusel peeti
kolmandat aastat traditsiooniline
Kurtna sisekolmevõistlus ratsutamises, mis tõi kohale palju osalejaid Eestist, Soomest ja Leedust.
Kõrgema klassi peavõit jäi siiski
kodumaale, seda vääris suurepäraselt esinenud 20-aastane Madli
Murel ratsul Flicker.
Ratsu ja ratsutaja võiduteki ja -karikaga. Foto Külli Tedre

MERIKE MUREL

Mälumängu viienda vooru võitis turniiritabelis liidrikohta hoidev Üksnurme

INGRID PÕDER

ESIKOLMIKU LEMMIKKÜSIMUSED
4. 14. jaanuaril 2012 selgitati välja Innsbruckis toimunud noorte taliolümpial esimene
võitja ja seda poiste ülisuurslaalomis. Nimetage see riik, mis sai siis selle ajaloolise
esimese kulla ja üldse kunagi varem ei ole selle riigi sportlastel olnud asja taliolümpial
paremate hulka. Teise koha sai Rootsi ja kolmanda üks pisike eksootiline riik, kus
samuti kunagi talisporditähti sündinud ei ole. Nimetage need kaks riiki?
6. Kui Jean Paul Sartre koos elukaaslase Simone de Beauvoiriga 1964. aastal Eestit
külastas, siis meeldisid neile väikesed külapoed, kust nad ostsid midagi, mis olla
meenutanud neile Prantsuse samalaadset toodangut. Valida aitas seda kaupa aga
prantslasi saatev Lennart Meri. Mida nad ostsid?
7. Kes oli see Eesti usuteadlane ja poliitik, kes sündis 2. juunil 1886 Hageri kihelkon-nas
Kurtna vallas. Ta oli Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku peapiiskop aastail 1934-1939,
Eesti Vabariigi haridusminister 1924-1925, ajakirja Eesti Kirik asutaja ja peatoimetaja.
Arreteeriti 26. aprillil 1941 ja hukati septembris 1941 Kirovi vangilaagris. Kes?
10. 1953. aastal tühjendati elanikest üks piirkond ja rajati sinna 33304 ha suurune
Nõukogude armee polügoon, mis kandis nime NSVL Kaitseministeeriumi Pavlovi
metsamajand. See omakorda koosnes Pavlovi ja Primorski metskonnast. Kus see
polügoon asus?
19. Kuues Eesti vallas (Piirissaare, Peipsiääre, Lavassaare, Alajõe, Järvakandi ja
Aegviidu) ei ole neid ühtegi, aga 29 vallas elab 1000. Kõige rohkem on neid Türi vallas.
Kellest on jutt?

VASTUSED: 4. 1. koha sai Maroko (Adam Lamhamedi) ja pronksi Andorra, parim
eestlane Tõnis Luik oli 10. 6. Peediveini. 7. Hugo Bernhard Rahamägi. 10. Aeg-viidu
polügoon. 19. Lehmad

Duell vooruvõidu nimel kahe mälumängutiimi vahel jätkus: kui
„Saku ajuka” hooaja esimese kohtumise võitis võistkond Mälujahutaja, siis neljas järgmises voorus on võidurõõmu maitsnud vaheldumisi Üksnurme ja Õlmarid. Viiendas voorus 12. märtsil
võttis 39 punktiga võidu võistkond Üksnurme koosseisus Aase
Sammelselg, Jaan Loide ja Vello Tõnso. 6 punkti väiksem tulemus jättis seekord teiseks Õlmarid (Margus Müür, Urmas Lipso, Rain Reiman, Tarmo Viil). 20 punkti ja tubli kolmanda koha
teenis välja aga tiim Mürka ja Vilka (Agu Karelsohn, Kristi Karelsohn, Kauri Rosenfeld, Arvi Ratassepp). Mängu juhtinud
kilvar Mart Vellama koostatud olid ka 30 esitatud küsimust.
Turniiri koondtabelis hoiab pärast viiendat vooru 93 arvestusliku punktiga esikohta Üksnurme, 90,33 punktiga on tihedalt
kannul Õlmarid. Kolmandale kohale on 70,83 punktiga tõusnud
aga võistkond Mürka ja Vilka. Järgnevad Mälujahutajad 69,
Imelised 66, Metsanurme 58,5 ja Nägemist 46 punktiga. Ees
seisab kaks viimast otsustavat vooru, lähim neist 9. aprillil.
„Saku ajuka” punktiseisu saab jälgida ja küsimustega tutvuda
huvikeskuse kodulehel www.sakuvald.ee/huvikeskus.
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Saku motomeestel oli võidukas talvehooaeg
LEO JÜRGENSON

K

ui suusatajatele olid selle
talve tingimused väga
head, siis motomeestele
osutusid need päris ettearvamatuteks. Talikrossiga saadi enamvähem probleemideta ühele
poole, jäärajal toimus aga ainult
üks etapp.
Esimene start talikrossi tiitlivõistlustel oli Kosel. Eesti
meistrivõistlustel (EMV) Mini
MX klassis sai Marthi Lepik 2.
koha, 3. oli Marko Lepik, 5.
Sten Salujõe, 6. Siim Tammiste. Eesti karikavõistlustel
(EKV) Mini MX hobiklassis
võitis Mati Tagapere, 2. oli
Tanel Turro, 3. Margus Oks,
5. Marko Rebane, 6. Kätlin
Salujõe. Teine etapp toimus
Pärnus. EMV Mini MX klassis
oli taas 2. Marthi Lepik, 3. koha
sai Sten Salujõe, 5. oli Marko
Lepik. EKV Mini MX hobiklassis võitis jälle Mati Tagapere, 2.
oli Tanel Turro, 4. Margus Oks,
6. Marko Rebane, 7. Kätlin Salujõe. Viimane etapp Räpinas
toimus juba üsna kevadistes tingimustes, lume asemel jagus
vett ja pori. EMV Mini MX
klassis sai Marthi Lepik 2. koha,
5. oli Sten Salujõe. EKV Mini
MX hobiklassis oli 1. taas Mati
Tagapere, 2. Tanel Turro, 6.

Talikrossi Eesti
meistrivõistluste teisel
etapil Pärnus
jõudsid taas
kõrgetele kohtadele Saku
klubi MiniRC
võistlejad.
Foto: erakogu

Margus Oks, 8. Kätlin Salujõe.
2012. aasta talikrossi EMV
Mini MX kokkuvõttes sai 2. koha Marthi Lepik, 3. oli Sten Salujõele. EKV Mini MX hobiklassis saavutas kindla võidu
vanameister Mati Tagapere, tema rõõmuks oli noor klubikaaslane Tanel Turro kindlalt teine
(Tagapere on Turro treener ja
tehniline konsultant). Kolmanda koha kindlustas endale stabiilse sõiduga tulevikulootus
Margus Oks, neljanda koha
meie klubi ainuke õrnema soo
esindaja Kätlin Salujõe, kes näitas, et poistel tuleb tulevikus temaga arvestada.
Jäärajal lükkus hooaja algus
edasi, kuna esmalt polnud korralikku jääda, siis aga tuli vesi

jääle peale. Ainus ja otsustav
EMV etapp sai peetud Haapsalus ja see võistlus selgitas ka
Eesti meistrid. Mini MX klassis
tuli meistriks Marthi Lepik,
Marko Lepik oli 4., Sten Salujõe
5. Eesti karikavõitjaks Mini MX
hobiklassis krooniti Tanel Turro, 5. oli Marko Rebane, 6. Kaido Ploompuu, 7. Kalvi Kaste.
Sellega on sõidud naastrehvidega lõppenud.
Soomlaste algatusel korraldas
meie klubi aga Sõmerpalu sisehallis Eesti-Soome maavõistluse esimese etapi Minidele, teine
etapp tuleb aprillis Soomes. Sõmerpalus saime naabritest küll
suure ülekaaluga jagu (178 vs
76), kuid sellegipoolest oli
võistlus pingeline. Sõideti kahes

kategoorias: expert- ja hobiklassis. Kõvemas sõidus olid kaks
esimest soomlased, kolmas Sten
Salujõe, 4. Marthi Lepik, 6.
Marko Lepik. Marko Lepik kukkus ühes eelsõidus rängalt, kuid
pärast mõneminutilist toibumist
sõitis edasi - tsikkel oli ju korras.
Nii käituvad vaid oma ala profid! Õhtul pärast võistlust põlve
lähemalt vaadates - uskuge
mind - nägi see väga kole ja
paistes välja.
Hobiklassis oli meie meeste
ülekaal suur - esimene soomlane oli alles seitsmendal kohal.
Sõidu võitis jälle vanameister
Mati Tagapere. Tema kasvandik
Tanel Turro näitas samuti head
kiirust, olles 3. Kardo Orav sai
5. Koha.

Eestimaa lõvid sportisid Sakus!
TEET LILLEORG
LC Saku sporditoimkond

S

õbralikud Saku lõvid võõrustasid laupäeval, imekauni talveilmaga 3. märtsil,
Saku Valla Spordikeskuses üleriiklikust korvpalliturniirist osavõtjaid. Korvpalliturniire on piirkonnas korraldatud juba kakskümmend aastat. Seega oli tegu
juubeliüritusega, mis paneb alati
korraldajate õlule lisavastutuse.
Päeva idee kandis endas sõnumit, et üritus ei ole ainult
korvpalluritele, vaid ka nende
pereliikmetele. Naistele organiseerisime vesivõimlemise treeningu meie väsimatu vesiaeroobiku Annely-Thea Höggblomi
juhendamisel. Kõik õnnestus
super! Tänusõnad huulil bassei-

nist välja vaarunud naisterahvaste nägudelt peegeldus rahulolu sooritatud
hüpete ja painutuste üle.
Laste ja lastemeelsete täiskasvanute tarvis oli veli Marti
Rehemaa üles seadnud Wii mängukonsooli. Toimusid esimesed
piirkonna meistrivõistlused suusahüpetes. Stiile ja hüppe pikkuseid oli erinevaid, aga mäest said
alla kõik. Auhinnalaua puhastasid seekord Saku omad „kotkad“:
lastest oli parim Karl Pukk,
naistest Heldi Rehemaa ja
meestest Priit Nõmmeots.
Paralleelselt lustimisega tegid palliplatsil oma tänamatut
tööd lõvikorvpallurid. Põrgata,
kombineeri, tee jänesehaake ja
siis on vaja veel see pall ka korvi
saada. Täitsa hästi tuli välja! Et

kogunenud oli kaheksa
meeskonda, alustati kahes
alagrupis, edasi tulid poolfinaalid ja siis finaal. Saku
klubil läks selle kadalipu
läbimine hästi. Kolmanda
koha mängus tuli Saku II
m e e s k o n n a l ( To o m a s
Niinemäe, Priit Nõmmeots,
Priit Rosenberg ja Margus
Malla) küll Rapla lõ-videle alla
vanduda, aga neljas koht on
mängimist väärt. Esi-koha
heitluses jäi Saku I mees-kond
(Harry Grünberg, Artur
Saribekjan, Tanel Peeters,
Kalle Suitslepp ja Kaur Lohk)
alla Keila meeskonnale, kuid
seda võitluslikus ja heatasemelises mängus. Seega - esimene
Keila, teine Saku I, kolmas Rapla ja neljas Saku II meeskond.
Korvpalliturniiri läbiviimisel

olid meile suureks abiks Saku
Valla Spordikeskus (Risto
Lall), Saku Gümnaasium (Ulvi
Läänemets) ja Saku Korvpalliklubi (Markko Arro). Mänge
vilistasid ja sekretariaadis töötasid noored kohtunikud: Oliver Villo, Hans Järvela ja Rasmus Lilleorg Saku Korvpalliklubist ning Paula Juurikas ja
Marta Suitslepp Audentese
Spordikoolist. Sportliku päeva
õnnestumisele aitas tublilt kaasa
Saku Läte, varustades jaheda
veega. Saku klubi sporditoimkond tänab kõiki ülalnimetatud
inimesi, asutusi ja ettevõtteid lõvisid toetamast! Lõvi ei unusta!
Järgmisel aastal toimub 21.
Korvpalliturniir juba Keilas,
kust on hea lähedal karikaga koju tulla.

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Enda Vuurmann
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1. maist muutuvad segaolmejäätmete
äraveo teenustasud

Diabeetikute
seltsingu
tegemistest

MAIRE LAUR

Luuleridadest „Lumme matnud
maa ja taeva …“ tuntud oludes
alustasid Saku diabeetikud Kiisal veebruarikuist tervisepäeva.
Ühine sumamine tuisuse ilmaga
andis kõndijatele sellise energialaengu, et rahvamajja suunduti
nõu küsima, kuhu edasi võiks
minna. Päevakava õues liikumise jätkamist ei võimaldanud ja
nii tuligi end usaldada kiisalaste
pakutavate tubaste tegemiste
hooleks. Eriti hoogne oli saaliaeroobika, juhendajaks AnnelyThea Häggblom. Emotsionaalne oli tema lõõgastav lõpukava
imeilusate muusikahelide saatel.
Kohe nii kütkestav, et saalis ei
leidunud kedagi, kes ettenäidatud harjutusi kaasa ei oleks teinud. Loomulikult vaheldusid
sportlikud tegevused naisansambli laulu, sõnaosavate etlejate etteastete ja diabeetikutele
eluliselt tähtsate söömispausidega. Oleme Kiisa rahvamaja inimestele südamest tänulikud selle
ihu ja hinge paitava päeva korraldamise eest.
Märtsikuud alustasime traditsioonilise väljasõiduga Rakverre, et osaleda rahvamajas korraldataval teabepäeval. Loodetud
kohtumine sotsiaalministriga jäi
ministri hõivatuse tõttu ära. Seeeest jagas riigikogulane Marko
Pomerants meiega infot parlamendis menetlevatest seaduseeelnõudest ja mitmetest riigieelarvega seotud probleemidest.
Läbi sai räägitud kõik hetkel
päevakajaline. Põnevat kaasaelamist pakkus Kiisa rahvamaja
näitetrupi kriminaalne komöödia „Kaheksa armastavat naist”.
Tunnustusena tõdeti, et asjaarmastajad mängivad paremini kui
professionaalid. Päeva lõpetas
ühislõuna restoranis Nord, ikka
kiisalaste abiga. Rakvere Memento väärikaid juubilare tervitas minikontserdiga Aala Florina. Mementolased pidasid teda
ooperisolistiks. See tervete ja tõbiste ühiselt veedetud päev oli
muljeterohke kõigile. Täname
Kiisa rahvamaja näitetruppi
koos lavastaja Tiiu Rõuguga
ning kõiki teisi esinejaid, kes
meie väljasõidupäeva meeldejäävaks muutsid. 

Ehitus- ja planeerimisteenistuse juht

AS Veolia Keskkonnateenused,
kõige odavama pakkumise tegija, võitis 2010. aasta lõpus Saku Vallavalitsuse korraldatud
konkursi ja sai ainuõiguses korraldada jäätmevedu Saku vallas.
Veebruaris 2012 pöördus AS
Veolia Keskkonnateenused Saku
Vallavalitsuse poole taotlusega
suurendada segaolmejäätmete
äraveo teenustasusid. Põhjuseks
on kütusehinna enam kui 27%line kallinemine võrreldes pakkumuse esitamise ajal kehtinud
hinnaga. Oktoobris 2010 maksis
diiselkütuse liiter 0,996 eurot,
2012. aasta veebruaris 1,166 eurot (käibemaksuta hinnad Mustamäe tee Neste A24 tanklas).
Saku valla jäätmehoolduseeskirja § 28 lõike 3 alusel võib
vedaja taotleda teenustasu muutmist kas ühe või mitme jäätmeliigi osas või kõigi jäätmeteliikide osas veopiirkonnas, kui esi-

SEGAOLMEJÄÄTMETE ÄRAVEO HINDADE VÕRDLUS
Konteineri
suurus (m³)

Kehtiv teenustasu
(km-ga)

Teenustasu 1. maist
2012 (km-ga)

Jäätmekott 0,15
0,08
0,14
0,24
0,37
0,60
0,80
2,50
4,50

0,75 €
0,60 €
0,60 €
0,85 €
1,95 €
5,70 €
8,25 €
27,15 €
46,60 €

0,96 €
0,80 €
0,80 €
1,06 €
2,15 €
5,90 €
8,46 €
27,35 €
46,81 €

nevad objektiivsed asjaolud, mis
oluliselt mõjutavad jäätmete
veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.
Saku Vallavalitsuse 13.
märtsi 2012 määrusega nr 2
kehtestati Saku valla territooriumil segaolmejäätmete äraveo
uued teenustasud. Juuresolevas
tabelis on toodud hindade võrdlus (koos käibemaksuga).
Teenustasu muutub keskmi-

2012. aastal Saku vallas tiheasumite
lähedal teostatavad RMK raied
Riigimetsa Majandamise Keskusel on käesoleval aastal plaanis
mitmetel elanike poolt intensiivselt kasutatavatel metsaaladel teha harvendusraiet, et luua paremad valgustingimused uue metsapõlve tekkeks ja kasvuks. Mõnes kohas tehakse ka lageraiet.
Kõigi riigimetsas 2012. aastaks planeeritud raiete nimekirjadega
saab tutvuda RMK kodulehel aadressil www.rmk.ee. TIINA KUBBI

selt 20 eurosenti konteineri kohta. 0,24 m3 suuruse konteineri
äraveo maksumus on Saku vallas jätkuvalt madalam kui Harjumaa teiste omavalitsuste territooriumil.
Maikuust tõusevad ainult segaolmejäätmete äraveo teenustasud, konteinerite rendi ja müügi hinnad ei muutu. Biolagunevate jäätmete, vanapaberi ning
suurjäätmete äravedu toimub
endiselt tasuta.
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 Märtsikuu lõpus pidime osa
võtma Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja korraldatavast
maakondlikust talvisest spordipäevast Keilas. Üritus toimub
laupäeval, 7. aprillil. Väljasõit
Kiisalt kell 9 ja Saku päevakeskuse juurest kell 9.30. Keila ujula ja spordisaal on meie käsutuses kella kaheni. Osavõtuks registreerimine jätkub Saku päevakeskuses. Osalustasu on 2
eurot.
Aprillikuine koolitus toimub
30. kuupäeval kell 11 Saku päevakeskuses. Koolitajad on Eesti
Diabeediliidu tohtrid.
AINO KIIVER

KOMMERTSTEKST

Saku apteek tööpäevadel avatud
kuni kella 19-ni!
Vastu tulles klientide soovile, on
Südameapteegi kaubamärgi all
tegutsev Saku apteek otsustanud oma lahtiolekuaegasid pikendada. Alates 19. märtsist
on Saku Apteek tööpäevadel
avatud kuni kella 19-ni, mis
võimaldab töölt saabuvatel Saku elanikel ravimid hankida
oma koduapteegist.
Saku apteek tegutseb Sakus
üle 20 aasta - 1. veebruaril 2011
tähistasime oma 20. juubelit.
Meie apteegis töötab 4 inimest,
neist 3 on erialatöötajad. Pöörame klientide kvaliteetsele teenindamisele olulist tähelepanu,
rõhudes professionaalsele nõustamisele ja ravimite kättesaadavusele. Ravimiameti andmetel
on Saku apteegis müügil olev
sortiment üks Harjumaa suuremaid. Väga oluliseks peame
koostööd lähedal asuva Saku
perearstikeskusega. Alates veebruarist saab meie apteegis tasuta
vererõhku mõõta.
Saku apteegis kehtib Swedbanki seeniorkaart.
HELI PILAR
Saku apteegi juhataja

Loomaarsti
KODUVISIIDID
Tel 55 10 623

www.loomaarstikoduvisiidid.ee

KIRJAD JA
KÜSIMISED
Miks on Saku vallas
kaugküte nii kallis?
Elan kolmetoalises korteris ja
minu küttearve oli jaanuarikuus
103.71 eurot, veebruaris aga juba 142.63 eurot. AS Saku Majast öeldi, et veebruaris oli gaasi hind isegi odavam kui jaanuaris. Pealegi oli veebruarikuu lühem kui jaanuar. Meie maja
(Pargi 31) aga olevat rohkem
tarbinud. Elanikud sellest küll
aru ei saanud, ühesugune soojus
valitses korteris mõlemas kuus.
Millest selline üüratu tõus? Kas
AS Saku Maja on mõelnud soojatrasside uuendamisele, et talvel neid haljendava rohu põhjal
ära ei tuntaks? Või peaks kasutusele võtma mõne odavama
soojuskandja? Niisuguste hinnatõusude eest peab Saku Maja
kliente vallalehes hoiatama.
Selleks ju leht ongi, et kohalikke
probleeme arutada. Kõige kergem on ju suurte arvetega soojatarbijaid ehmatada ja vastu seina suruda, mistõttu elu Saku
vallas muutub üha raskemaks.
EVI JOHANDI
Vastab AS Saku Maja juhatuse
esimees MARKO MATSALU
Korteriomanikele esitatavad
soojusenergia summad sõltuvad
sellest, kui palju on majas kuu
jooksul soojusenergiat tarbitud.
Sakus on igasse majja paigaldatud mõõtja ja arvete koostamisel
on aluseks mõõdetud kogused.
Kogu majas tarbitud soojusenergia maksumus jaotatakse, vastavalt korteriomandiseaduse nõuetele, proportsionaalselt eluruumide pinnale - soojusenergia
maksumus arvutatakse iga korteri puhul sõltuvalt selle suurusest.
See, et küttearved on kuude
kaupa erinevad, on täiesti loomulik - kui õues on külmemad
või tuulisemad ilmad, on maja
soojusenergia tarbimine suurem.
Tähtsat rolli mängib ka see,
millises seisukorras on maja seinad, uksed, aknad ja katus. Kui
seinad ja katus on korralikult
soojustamata või kui aknad ja
uksed lasevad tuult läbi, tarbib
maja soojusenergiat palju rohkem. Suur mõju on ka ventilatsioonisüsteemil ja sellel, kas välisseinad on kuivad või niisked.
Tarbitava soojusenergia ja küt-

tekulude vähendamiseks on vajalik maja hea tehnilise seisukord - korteriomanikel tuleb teha kulutusi seinte ja katuse soojustamiseks, akende ja uste vahetamiseks või tihendamiseks
ning ventilatsioonisüsteemi
kaasajastamiseks. Kuidas maja
soojakadusid vähendada ja milliseid kulutusi selleks teha, peavad korteriomanikud ise otsustama. Soovitan külastada lehekülgi
www.soojus.ee/igapaevane_saas
tmine, www.soojus.ee/artiklid_
saastmisest, www.soojus.ee/ener
giasaast ja lugeda, kuidas on võimalik küttearveid vähendada.
Veebruarikuus suurenenud
tarbitud soojusenergia kogused
on tingitud tunduvalt külmemast
välisõhu temperatuurist: veebruari keskmine temperatuur oli
peaaegu kaks korda külmem kui
jaanuaris (vaata ka http://www.
soojus.ee/ohutemperatuurid).
Teie maja, Pargi 31, tarbis soojusenergiat jaanuaris 27 MWh ja
veebruaris 39 MWh. Täpselt samad kogused soojusenergiat (27
ja 39 MWh) tarbiti samal perioodil ka elamus Pargi 29. Sarnast suhet on märgata ka teiste
majade puhul. Kordan veel kord
- kõik Saku soojusenergia kogused on mõõdetud majade soojusenergia mõõtjatega ning on
seetõttu usaldusväärsed.
AS Saku Maja töötaja ütles
õigesti, et veebruaris langes
soojusenergia tootmiseks kasutatava maagaasi hind. Sellest tulenevalt langes ka soojusenergia
müügihind, mis jaanuaris oli
74.71 €/MWh (lisandus käibemaks) ja veebruaris 71.13
€/MWh (lisandus käibemaks).
Konkurentsiamet kooskõlastas Saku aleviku uue soojusenergia müügihinna 4-kuulise
menetlemise tulemusel. Protsess oli väga põhjalik, huvi tunti
kõigi kulude ja hinda mõjutavate tegurite vastu. Seega võin
kindlalt väita, et kooskõlastatud
hind, mis hakkab kehtima alates
1. aprillist ehk kajastub maikuus
väljastatavatel arvetel, on põhjendatud ja õiglane. Saku võrgupiirkonna uueks soojuse piirhinnaks on 68,81 €/MWh, koos
käibemaksuga 82,57 €/MWh.
Kui võrrelda Saku ja teiste
sama suurusega maagaasiga
köetavate Eesti asulate küttehinda, siis Saku hind on pigem
alla keskmise - vaata www.kon
kurentsiamet.ee/file.php?21209.

Toon ära hinnad Sakus ja naaberasulates (€/MWh + km):
Saku 68,81 (alates 1.04.2012 toimetus); Saue 73,43; Laagri
71,80; Keila 50,10; Kiili 87,03;
Kohila 72,15; Rapla 74,07.
Kuna maagaasi ostavad
kaugkütte ettevõtted enamasti
sama hinnaga, siis keskmisest
madalam Saku soojuse hind näitab keskmisest efektiivsemat
majandamist ja keskmisest
väiksemaid soojakadusid.
Veebruaris on Eestis olnud
alati külmem kui teistel kuudel,
seetõttu ei pea ma igal aastal ette
hoiatamist mõistlikuks. Inimesed, kes on aastaid Eestis elanud,
peaksid olema harjunud, et talvel
on meil aeg-ajalt ikka paar nädalat järjest keskmiselt 20 miinuskraadi. Käesoleva aasta jaanuar
oli tavapärasest soojem ja seetõttu tundus küttearve hüpe
kindlasti suurem. Ma ei saa
nõustuda, nagu oleks tegemist
kunstlikult tekitatud soojahinna
tõusuga ja tarbijate vastu seina
surumisega. Viimase aasta jooksul on tõusnud mitmed teenuste
ja kaupade hinnad, see survestab
inimeste tarbimisharjumisi. Sellest tulenevalt võib jääda ka ekslik mulje, nagu küttearve tõus
oleks seotud üldise hindade tõusuga. Probleemi suurust ja ulatust näitavad viimasel ajal Eesti
meedias avaldatud artiklid küttearvete kohta (nt www.tartuposti
mees.ee/769852). Nende ilmumine märtsi alguses viitab sellele, et on kätte saadud veebruari
küttearved ning käesoleval aastal avaldavad need tarbijate
maksevõimele enam mõju kui
varasematel aegadel. Positiivne
on, et selline arvamuste vahetus
sunnib soojatarbijaid järjest
rohkem otsima võimalusi kulude
kokkuhoiuks ja oma kinnisvara
soojapidavuse parandamiseks.
Soojakadude vähendamiseks
on Saku Maja alustatud suurte
investeeringutega. Saku aleviku
torustike ehitustööde käigus vahetakse kuni majadeni välja kõik
kaugküttetorustikud. Vanade
amortiseerunud ja kehva soojustusega torude asemele paigaldatakse maa sisse uued ja korralikult isoleeritud küttetorud. Seetõttu vähenevad soojakaod ning
torustike roostetamisest tingitud
avariid ja katkestused. Seega
väheneb ka nende kohtade arv,
kus soojakadudest tulenevalt
hakkab rohi varem haljendama.
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MIS
JUHTUS

Tööotsijad nõustamisele!

Põhja Prefektuur
12.03 avastati, et Saku alevikus
pargitud autolt on varastatud rattad ning muud masina detailid.
Kahju kokku 400 eurot.
17.03 avastati, et Roobuka külast
on suvilast varastatud tööriistu,
kahjusumma on täpsustamisel.
19.03 avastati, et Saku vallas asuvalt ehitusplatsilt on varastatud
kaablit, kahju kokku 2500 eurot.
20.03 avastati, et Saku aleviku
garaažist on varastatud elektrilisi tööriistu, kahjusumma on täpsustamisel.

Põhja-Eesti Päästekeskus
15.03 kell 13.39 teatati Saku alevikus Kannikese tänavas asuva
viiekordse maja trepikojas 2. ja 3.
korruse vahelt leitud omanikuta
kohvrist. Pommigrupp kontrollis
kohvri üle ja ohtu ei tuvastanud.
16.03 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud mürsk.

G4S Eesti
8.03 kell 20 loopisid poisid Murumäe bussipeatuse juures jääkamakatega autosid, üks masin
sai pihta. Poisid anti üle politseile.
9.03 kell 19 oli Sakus kaupluse
Konsum juures trepil raskes alkoholijoobes kohalik alkohoolik. Mees anti üle politseile.
18.03 kell 8 nägi ekipaaž Kiisa
lähedal eelmisel päeval Sakust
kaduma läinud tõukoeri. Omanik sai loomad kätte.

Kuulutused
Müüa kuivad lepa küttepuud
40L võrkkotis. Tel 5349 2730
Müüa kütte- ja kaminapuud,
klotsid, tulehakatus ning saepuru kotis, aastaringi vedu tasuta. Tel 501 8594.

Müüme konteinerisse (1 rm)

laotud küttepuid
Erinevad pikkused. Transport
Harjumaal ja Raplasse hinna sees.
Info: 5565 9090 www.evester.ee
Siiras kaastunne
Ragne Piibule

ISA
surma puhul.
Töökaaslased Saku
Gümnaasiumist

Saku vallas saavad tööotsijad
mai lõpuni tasuta psühholoogilist nõustamist, mis mõeldud
töötutele ja uue töökoha otsijatele; lastega kodus olnud emadele-isadele; kooli lõpetanud
noortele; madala sissetulekuga
töötajatele, kes otsivad uusi võimalusi; koondamisohus olevatele inimestele.
Reeglina on töötutel ja tööotsijatel kõige raskem toime tulla
oma emotsioonide ja negatiivsete mõtetega. Uus elukorraldus
ilma igapäevase töörutiinita, ilma eesmärkideta paneb proovile
tugevamadki isiksused.
Nõustamisel saab rasketest
mõtetest ja tunnetest avatult rääkida ja neist vabaneda, saab tagasisidet - selleks, et olla tugev
ja edasi minna, on vaja julgeda
olla nõrk. Eestlasele on abi küsimine tihti raske ja meie kultuuris on üksi kannatamine ja raskustes endasse sulgumine justkui jõu märgiks. Nõustamisele
tulemise otsus teeb elu kergemaks. Ei pea kogu maailma raskust üksi kandma, võib saada
toetust. Tavaliselt avab see ka
uued võimalused.

Nõustamine ei anna tööd,
vaid aitab inimesel olukorrast
väljapääsu leida, võimalusi näha, oma varjatud ressursid ja
jõud üles leida. Saab mõelda
oma elu puudutavatele tähtsatele küsimustele ja vaadata asjadele uue pilguga.
Projektis töötavad ja nõustavad pikaajalise kogemusega
spetsialistid. Üks inimene saab
tasuta nõustamisel käia kuni 5
korda kuus, tulla saab ka koos
pereliikmetega. Nõustatakse
Saku Huvikeskuse ruumides
Sakus Teaduse 1 või soovi korral Tallinnas Eesti Vaimse Tervise Ühingu ruumides Süda tn 1.
Registreerimine telefonil
646 0770, e-posti aadressil
evty@evty.ee või valla sotsiaaltöötaja kaudu.
Projekti finantseerivad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik,
läbi viib MTÜ Eesti Vaimse Tervise Ühing. Projektijuht on
Svetlana Varjun, psühhoterapeut Maret Bergström.

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: 480.- eurot kuus
Kontaktisik: turvajuht Aleksandr Kuznetsov
Telefon: 51 79 234
E-mail: Aleksandr.Kuznetsov@kaubamaja.ee

Kuulutused
Maja projektid, mõõdistamine. Energiamärgis. Maja paberid korda. Ehitusluba, kasutusluba. 522 0023 M. Mikk
Ohtlike puude hooldus, langetus, saetööd! Tel 5551 2104
Ohtlike puude turvaline langetamine. Kruntide puhastamine. Raietööd. Tel 525 0893,
5626 0344
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
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
Kollektsionäär ostab münte,
märke, medaleid, ordeneid,
raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade, kommipaberite, õllesiltide jms kogusid.
Küsi lisainfot 5399 6098 Rene

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
26.03 09.00-17.00 Laskeharjutus
27.03 08.00-17.00 Laskeharjutus
28.03 10.00-17.00 Laskeharjutus
29.03 08.00-17.00 Laskeharjutus
30.03 09.00-17.30 Laskeharjutus
09.00-14.00 Väliharjutus
31.03 08.00-18.00 Laskeharjutus
08.00-18.00 Väliharjutus
01.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
02.04 11.00-15.00 Laskeharjutus
08.30-23.59 Väliharjutus
03.04 08.00-17.00 Laskeharjutus
08.00-18.00 Lõhkamine
00.01-23.59 Väliharjutus
04.04 10.30-21.00 Laskeharjutus
00.01-23.59 Väliharjutus
05.04 00.01-23.59 Laskeharjutus
07.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.04 12.00-17.00 Laskeharjutus
09.04 09.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
10.04 10.30-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
11.04 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
12.04 08.30-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 Väliharjutus
13.04 10.00-17.00 Laskeharjutus
08.30-18.00 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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AIATÖÖD
TEOSTAME SOODSALT
TÖID AEDADES!
AIATÖÖD:
• VANADE JA NOORTE
PUUDE KUJUNDLÕIKUS
• HOOLDUSLÕIKUS
• NOORENDUSLÕIKUS
• VÕRA KUJUNDAMINE
• OHTLIKE PUUDE LÕIKUS

TEL: +372 56 957 600
10. aprillil kell 10-13
Saku Valla Majas

MOOTORRATTA- JA MOPEEDIJUHTIDE KURSUSED
A, A1, A2 ja AM kategooria juhilubade taotlemiseks
www.sakuautokool.ee

kevad- ja suvejalatsite müük.

Riho Tali Õigusabi

Kennel SPECKLED müüb

WELSH SPRINGERSPANJELI
kutsikaid.
Kutsikad on vaktsineeritud ja kiibitud,
tõutunnistusega. Tiia 516 8088, koduleht
http://kennelspeckled.edicypages.com/et

Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind.
Tel 50 65 659, 6565 782
Kadaka tee 4, Tallinn

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

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

Naiste kingad suurustes
nr 36-43.
Parimate hindadega
kevadpakkumised!

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk,
sileplekk, lisaplekid,
vihmaveesüsteemid

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

Täpsem info kursuste algusaegade ja
soodustuste kohta juhilubade taotlejale

osutab nõustamisteenust
õigusalastes küsimustes.
Täpsem info: www.rtoigusabi.ee
Kontakttelefon: 58 156 100,
e-post: rtoigusabi@gmail.com

SR Agentuur OÜ

RAAMATUPIDAMISTEENUSED
MAKSUNÕUSTAMINE
GSM 55 12329,
raul@sragentuur.ee
www.sragentuur.ee
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Sel suvel täitub kolm aastat LC Saku ja
Saku mõisa vahelise koostöö algusest
KÄRT RADIK
Saku mõisa juht

S

uvel kolm aastat tagasi
pandi alus Saku lõvide ja
Saku mõisa vahelisele laiapõhjalisele koostööle. Alguses
hõlmas koostöö seminari- ja toitlustusteenuse pakkumist, kuid
ajapikku tekkisid aina uued ja
huvitavad projektid ning kasutusele võeti bartertehingud, mis on
maailmas väga populaarsed.
Heategevusüritused väärivad
toetamist. Saku mõis annab lõviklubile ruume kasutada, vahel
toetab ka suupistetelauaga.
Ning tugevad lõvimehed aitavad taastada ja renoveerida vana
ja väärikat mõisahoonet.
Lõvide abiga sai uue ilme mõisa keldrikorrusel olev pubi. Foto: Kärt Radik
Möödunud aastal sai lõvide
järjest panustasid kümmekond pubi uut ilmet ja ei pahandanud,
abiga vahetatud mõisakeldri kalõvimeest oma aega ja energiat, et pubi kaheks nädalaks uksed
tus, selles projektis andsid oma
et värvida mõisa pubi seinad ja sulges.
suure panuse ka Saku Maja
laed. Erilised tänusõnad kuulumehed Mihkel Ivask ja Marko
Tänan südamest kõiki LC Savad president Margus Mallale ku liikmeid, eriti aga Teet LilleMatsalu. Selle aasta veebruaris
ja „töödejuhataja” Maido Kivi- orgu ja Harry Grünbergi, kelsai mõisa keldrikorrusel asuv
orule, kes juhatasid vägesid. lega 2009. aasta südasuvel mõipubi uue ja värske ilme (vaata
Mõisa püsikliendid tervitasid sa terrassil käed lõime.
juuresolevat pilti): neljal õhtul

Kevadet
oodates

MÄRTS

23. kell 19
Huvitavate Kohtumiste Klubi
“Meenutades Ervin Abelit ja Voldemar Pansot” Kiisa rahvamajas.
Külas on Margus Abel ja Toivo
Arnover

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.Vt lk 16

30. kell 10
Saku laste teatripäev Saku
Valla Majas. Vt lk 16

30. kell 18 - 31. kell 13
IT-öö Saku noortekeskuses.
Peateema - „Kool on IT“. Meeskondadel (2-6 liiget) registreerida noortekeskus@sakuvald.ee

31. kell 14
Levimuusika hittide ja muusikalidest tuntud laulude kontsert Saku mõisas. Vt lk 16

APRILL

1. kell 12
Peterburi tsirkus Saku Valla
Maja suures saalis. Kavas mustkunstnik, žonglöör ja ekvilibrist
redelil. Etendusest võtavad osa
lõbus kloun, tuvid ja koerad. Piletid kohapeal enne algust: üksikpilet 3  perepilet kolmele inimesele 7  (piiratud kogus!)

2. kell 16.30
Kontsert ”Õpetajal vale pill
2012” Saku Muusikakooli
kammersaalis

7. kell 11

Rõõmurullid väärisid
oma nime! Kiisa laulunaiste ehe elurõõm,
särtsakad lood ja vaba
esinemine tegid kuulajate südamed soojaks. Foto: Jüri Soome

Lähenev kevad, ärkamise aeg,
muudab inimesedki liikuvamaks ja energilisemaks. Seda
võis kogeda ka 17. märtsi hommikupoolikul Saku Valla Majas,
kuhu kogunes ligi sada Saku
Pensionäride Ühenduse Elukaar
liiget oma kevadealguse kokkutulekule. Meelelahutusprogrammi alustasid Kristina Tennokese käe all trenni tegevad
Dancelandi tantsulapsed ehk
kaks tantsupaari, kes vaheldumisi esitasid nii ladinaameerika
kui ka standardtantse. Noorte

KUHU MINNA

Lastehommik huvikeskuses
Saku Valla Maja III korrusel.
Meisterdamine, mängud. Tasuta

9. kell 19
Ülevallalise mälumängu „Saku ajukas” VI voor Saku Valla
Maja suures saalis.

tantsulust, kaunid kostüümid ja
suurepärane koreograafia võlusid publikult välja tugeva aplausi. Siis läks esinemisjärjekord järgmise põlvkonna kätte.
Rõõmsa meeleolu lõi oma särtsakate lauludega Kiisa rahvamaja ansambel Rõõmurullid,
naised väärisid täielikult oma
nime. Hea repertuaarivalik, vaba esinemine ja elurõõm süstisid kuulajatesse hulga positiivseid emotsioone. Ja siis tuli lavale meie armastatud Saku Sohvi, kellel oli palju ütlemist küll

tervisliku toitumise, küll mitmesuguste elus ette tulevate
olukordade kohta. Rahvas sai
südamest naerda ja oli rõõmus,
et Sohvi ikka aega leidis meile
külla tulla. Ja kui kapell pillidele
hääled sisse sai, oli tantsupõrand rahvast täis. Täielik kevadmeeleolu!
Kokkutulekul tutvuti ka suviste ürituste plaaniga. Kui kõik
laabub, nagu kavandatud, ootab
ees huvitav suvi, mille eest oma
valda täname.
LY MADISSOON

12. kell 15
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ kevadpidu
Kiisa rahvamajas

13. kell 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.

NÄITUSED
„Minu enda valmistatud raamat” Kajamaa Kooli raamatukogus (kuni 4.04)
„Metsavenna elu” - Riigiarhiivi
rändnäitus vallaraamatukogus
Näitusesari „Vana dokumendilaegas”: Jõevälja talu ja
inimesed” vallaraamatukogus

16

23. märts 2012

Kutsume Teid, rahvastikuregistri andmetel
Saku vallas elavad lemmikloomaomanikud,

15. märtsist 1. juunini 2012
osa võtma kampaaniast!
Pakutavad soodusteenused:
 Koera või kassi märgistamine mikrokiibiga ja registrisse kandmine - 8 eurot
 Emase kassi steriliseerimine - 35 eurot
 Isase kassi kastreerimine - 16 eurot
 Koduvisiit kiipimiseks - 4 eurot
(hinnad on esitatud koos soodustusega ja kehtivad rahvastikuregistri
andmetel Saku valda registreerinud loomapidajale)

Teenuse osutajad:
Saku Loomakliinik - Sven Müürsepp
Üksnurme tee 8 (endine sovhoosikeskus), Saku alevik
Telefon:
604 1997; 5343 9332
Avatud:
E-R 12.00-19.30
E-post:
sven.myyrsepp@gmail.com;
Lisainfo:
http://www.loomakliiniksakus.ee

Loomaarsti Koduvisiidid - Iris Aamisepp
Telefon:
Vastuvõtt:
E-post:
Lisainfo:

551 0623
E-R 10.00-17.00 Väljaspool tööaega kokkuleppel
iris.aamisepp@gmail.com;
http://www.loomaarstikoduvisiidid.ee

Saku vald toetab iga eelpool nimetatud teenust 7,35 euroga
Kampaania ajal mikrokiibiga märgistatud loomad kantakse
lemmikloomaregistrisse www.llr.ee
Kampaanias osalemiseks tuleb loomaarstidega ühendust võtta ja aeg
kokku leppida.

Kasuta head võimalust, sest see on
viimane kiipimiskampaania!

Saku Vallavalitsus
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