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Saku Sportingu
noorte jalgpallurite suvi –
koju toodi klubi
esimene välisturniiri võit. Lk 8

Tantsupõrand libedaks!
Läbi heade ja halbade aegade on Kiisa vaba aja keskuse ehitus jõudnud
lõpusirgele. Hallist betoonkastist on saanud modernse välimusega hoone,
kuid mis on selle multifunktsionaalse maja sees? Lk 6-7
TÄHTSAD TELEFONID
HÄDAABINUMBER
(kiirabi, pääste, politsei)

112

Saku valla abitelefon

1345

Perearsti nõuandeliin

1220

SAKU KONSTAABLIPUNKT
Piirkonnapolitseinik 612 4686
Vastuvõtuaeg K 15-17
Noorsoopolitseinik 5855 7455
Volitatud loomaarst 504 1060

jälle
23. oktoobril 2015

Kiisal valmis Eesti esimene
erilahendusega konnatunnel.
Kevadine slaalom teed ületavate
konnade vahel peaks nüüd autojuhtidel lõppenud olema. Mitme
konna elu 147 130 eurot maksma
läinud tunnel päästab, selgub
pärast kevadrändeaegset seiret. Lk 10
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Kätte jõudnud sügisilmad sunnivad sportlasi vahetama suvedressid
välja veidi soojemate vastu ja osade spordialade harrastamiseks on
aeg spordisaalidesse koonduda. Seega on paras hetk heita pilk
Saku valla spordielule.

Saku spordielu spordikomisjoni pilgu läbi

S

eda, et sportlik eluviis Saku valla rahva
seas aastaringselt au sees on, võib selgesti näha, kui külastada Saku spordikeskuse rajatisi ja Kurtna kooli spordikompleksi. Kõik meie saalid, väljakud ja ujulad on
täis jalgpalli-, korvpalli-, võistlustantsu-,
saalihoki-, võrkpalli-, sulgpalli, kergejõustiku-, tennise-, võitluskunstide-, ujumise-, liikumistreeningute- ja jõuharjutuste igas vanuses spordisõpru. Vabas õhus liikudes näeme sportijaid suusa- ja matkaradadel ning
kergliiklusteedel kepikõnni-, jooksu-, ratta-,
suusa-, rulluisu- ja rullsuusatreeningkilomeetreid kogumas.
Külakeskustesse ja asulatesse rajatud
võrkpalliplatsidel on suviti sedavõrd vilgas
tegevus, et vahel peab vaba väljakut otsides
naaberkülla sõitma. Ekstreemsete spordialade harrastajatele on Männiku külas lasketiir,
selle naabruses wakepark ja uuele elule tõusev motokrossirada. Noorte uljaspeade hulgas on populaarne ka Nurme tänava scatepark, mille naabriks on aina kõrgust koguv
lumelaua- ja suusamägi. Kui vaid lund tuleks.
Lisaks eeltoodule on Sakus võimalik mängida tennist, discgolfi, petanki ja jäähokit,
lasta maastikuvibu, ratsutada ja uisutada. Tubastest tegevustest on esindatud mõttemängudest male ja osavusmängudest koroona.
Suur panus nende sportlike tegevuste tarvis võimaluste loomisel ja tegevuste organiseerimisel on lisaks spordikeskusele, Kurtna
koolile ja vallavalitsusele ka kolmandal sektoril, näiteks Saku lõvidel, spordiklubidel ja
külaseltsidel.

Sellest pikast loetelust nähtub, et spordialasid, mille vahel valida, meil jagub. Saku
valla põhimõte ongi olnud
pakkuda võimalikult laia
sportlike tegevuste valikut
vallaelanikule lähedal, koduvallas, ning ei ole üle mindud
pearahasüsteemile, mille puhul
on sportijale ette nähtud teatud
summa, mida ta võib kasutada kus
soovib.
Kui sport on au sees, siis innustab
üks tegija ja tegevus teist ning väärt algatusi tuleb järjest juurde. Sel kevadel korraldas Saku võrkpalliaktiiv esimesed Saku
meistrivõistlused võrkpallis ning kirglikule
jooksusõbrale Reigo Lehtlale torkas hinge
ühe korraliku maratoni puudumine Sakus.
Mõeldud tehtud ning esimene maraton sai
suvel korraldatud ja sellest innustunult ka
esimene Saku sügisjooks. Loodan, et need
võistlused muutuvad traditsiooniks.
Kogu vilgast Saku spordielu koordineerib
vallavalitsuse üksus, volikogu rahva esindajatest moodustatud spordikomisjon ning Saku spordikeskus ja selle nõukogu. Vallavalitsuse ülesanne on näiteks kinnitada spordiorganisatsioonide valla eelarvest toetamise
tingimused ja kord, mis on Saku vallas olemas MTT korra näol.
Spordikomisjon ja nõukogu on mõlemad
aga nõuandvad organid, kes saavad vallaelaniku hääle kuuldavaks teha. Kui spordikeskuse nõukogu annab nõu spordikeskusele,
tehes ettepanekuid spordikeskuse juhatajale
ja vallavalitsusele, siis spordikomisjon jälgib
valla spordielu laiemalt, vaadates läbi ja ka
soovi korral algatades volikogu õigusakti

Sport

läbi mitme
pilgu
eelnõusid. Spordikomisjoni koosolekute
protokollid on kõik avalikud ja jälgitavad
Saku valla kodulehe dokumendiregistris.
Spordikeskuse nõukogu saab aga valla
spordi arengut puudutavates küsimustes kaasa rääkida näiteks spordikeskuse eelarve
kohta arvamust avaldades ja valla arengukavasse ettepanekuid tehes. Tal on õigus sõna
sekka öelda ka spordikeskuse treeningrühmade avamise ja teenuste hindade kehtestamisel. Üks viimaseid nõukogult heakskiidu
saanud otsustest on jagada vabanenud ujumistreeneri koht maadluse-, jalgratta- ja
võrkpallitreenerite vahel.
Tänavu veebruaris toimus aga spordiklubide esindajate osavõtul spordi ümarlaud,
mida on kavas korraldada ka 2016. aasta
veebruaris, et enne Saku valla arenguseminari spordielu puudutavad eesmärgid ja ülesanded taas tegijate poolt mõttetalgu käigus
üle vaadata.
PEETER LEIDMAA,
vallavolikogu spordikomisjoni esimees

SUUR TÄNU
Saku noortekeskuse
poistele Kevin
Piibule, Herki
Piirmaale ja
Risto Raikile
ning Tiina
Pihlakule abi
eest Kiisa palliplatsi värvimistöödel.

Foto: Tiina Pihlak

Annely-Thea
Häggblom,
Kiisa
alevikuvanem

Esimese Saku sügisjooksu start 10km või poolmaratoni distantsile 27. septembril.
Foto: Heiki Rebane
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Saku sügisjooks tõi
rekorditesaju
Septembrikuu viimase nädalavahetuse jooksukalender oli jooksuüritustest tiine – Eestis
toimus kokku vähemalt 16 jooksuüritust.
Joosti Pirital, Maardus, Haapsalus, Saadjärvel, Narvas jne. Jooksjaid jagus aga ka Sakku, kus toimus esimene Saku sügisjooks. Valida oli kahe distantsi, 10-kilomeetrise ja
21,1-kilomeetrise ehk poolmaratoni vahel.
Saku jooksu trump oli kiire rada, mis pakkus jooksusõpradele võimalust püstitada
isiklikke rekordeid. Nagu lubatud, nii ka tehtud – isiklikke rekordeid tuli nagu murdu! 10kilomeetri rajal osalenud 85 jooksjast sai
isikliku rekordi kirja 48 ehk 58%. Aasta parimaks tulemuseks oli see aga koguni 74%-le
osalenutest. Poolmaratoonaritest tegi Saku
rajal isikliku rekordi ära 15 kahekümne seitsmest ehk 56%, aasta parim tulemus oli see
aga koguni 85% jooksnutest.
Saku raja teevad kiireks pea olematud tõusud-langused. Esimese 10 km peal on tõusu
ja langust vaid 9 meetrit, mis tähendab lahtiseletatuna seda, et ühe kilomeetri peale on
tõusu 90 sentimeetrit ehk 100 meetri peale 9
sentimeetrit ehk iga 10 meetri peale 9 millimeetrit. Teisisõnu – see on laudsile ja asfalteeritud lõik, ega see ilmaasjata rulluisutajate
lemmikrada ole.
Poolmaratoonaritel oli viimane, Saku alevit läbiv rajakolmandik veidi raskem, tõusu/langust kogunes poolmaratoni peale kokku 28 meetrit, kuid seegi pole enamike radadega võrreldes reljeef ega midagi. Näiteks
Rõuge või Brüsseli maratonil on tõusumeetreid üle 400!
Pilte, videosid ja tulemusi saab näha Saku
maratoni facebooki leheküljel, samuti veebileheküljel: http://sakumaraton.wix.com/
Geelide ja auhindadega aitas meid seekord SIS-Estonia, auhinnalauda aitasid katta
veel ka ajakiri Sport ja kauplusekett Aiatäht
ning massaažisalong Teraapialaegas. Jookidega aitas kaasa tanklakett Premium7. Materjalid trükkis välja Printcenter.
Külalistele jättis erakordselt hea mulje Saku moodne ja hubane spordikeskus vabariigi
parima aurusaunaga, toitlustamise korraldas
Saku Pruulikoda, kus jooksjatel oli võimalik
tutvuda ka õlletootmise 195aastase ajalooga.
Sügisjooksu näol oli tegemist mõttelise
järjega suvel toimunud Saku maratonile ja
koos võimaliku Saku talvejooksu ning Saku
kevadjooksuga võiks see kujuneda Saku pikamaajooksude sarjaks. Kõik eeldused sellise sarja väljakujundamiseks on olemas – suurepärane asukoht, kiire ja lauge asfaltrada,
vajaliku taristu olemasolu ning kohaliku
omavalitsuse toetus! Kui toetajaid leiame siis
teeme ära!
REIGO LEHTLA
MTÜ Saku Maraton
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Sakus saab maadelda
Alanud spordihooaeg on täispööretel hoo sisse saanud ning ka spordikeskuses on eelnevate aastatega võrreldes mõned muudatused.
Lisaks eelnevatel aastatel toiminud spordikeskuse treeningrühmadele (jalgpall 9
treeningrühma, võistlustants 3 treeningrühma, kergejõustik 3 treeningrühma, tennis 2
treeningrühma, jalgratas 1 treeningrühm,
korvpall 3 treeningrühma) on sel hooajal
tööd alustanud ka maadlustreeningud (2 treeningrühma). Lisaks on spordikeskuse alla
tulnud võrkpalli trenn (1 treeningrühm), lisandunud on veel üks korvpalli treeningrühm
ja üks jalgratta treeningrühm.
Suurimad ümberkorraldused on toimunud
just laste ja noorte ujumistreeningute läbiviimises – kõik senised ujumistreeningud läksid
Indrek Sei ujumiskooli alla. See muudatus
annab võimaluse süsteemsemalt tegeleda
ujumisega nii algajail kui annab ka väljundi
edasijõudnutele.
Uutesse rühmadesse saab veel registreeruda ning kogu info treenerite ja treeningaegade kohta on spordikeskuse kodulehel http://
www.sakuvallaspordikeskus.ee/treeneridtre
eningud/.

Pere teine laps trenni
poole hinnaga
Septembrist hakkasid kehtima uued treeningrühmade osalustasud:
- kahe treeningu korral nädalas (1 spordiala)
5.50 €/kuus
- kolme või nelja treeningu korral nädalas (1
spordiala) 8.30 €/kuus
- viie treeningu korral nädalas (1 spordiala)
13.80 €/kuus.
Lisaks hinna muutumisele tasub tähele

panna ka seda, et kui spordikeskuse
treeningrühmade tegevusest võtab osa ühe ja
sama pere mitu alaealist last, antakse perele
vanema avalduse alusel treeningrühma
osalustasu soodustust arvestusega, et ühe
lapse eest tasub vanem 100% treeningrühma
osalustasust, teis(t)e eest 50% treeningrühma osalustasust.

Ujuma juba lõunast
Muudatused on toimunud ka spordikeskuse
ujula kasutusaegades. Nimelt võib nüüd tulla
tööpäeviti ujuma ja sauna varasema kella 17
asemel juba kell 14. Arvestama peab vaid
sellega, et 14.15-17.15 on kahel kõrvalrajal
ujumistreeningud.

Jõusaalis personaaltreener
Jõusaalis juhendab ja nõustab treenijaid
endiselt Krister Kaarlep (T ja N 18-20). Kõikide küsimuste puhul võib julgelt tema poole
pöörduda. Kui on soov aga saada personaaltreeningut, mis maksab vallaelanikule 17 €/h,
siis selleks tuleb spordikeskuse kodulehel
aeg broneerida (http://www.sakuvallaspordi
keskus.ee/jousaal/). Personaalne treener on
oluline abimees iga inimese treeningeesmärkide saavutamisel. Ta aitab tõsta teadlikkust
ja treeningud on tulemuslikumad. Treener:
 koostab sobiva individuaalse treeningkava
ja treeningplaani;
 treenib koos treenitavaga;
 jälgib ja parandab sooritustehnikat treeningu ajal;
 aitab leida lihastreeninguks õiged raskused, mis arendavad;
 innustab püstitama uusi treeningeesmärke;
 annab toitumissoovitusi, mis toetavad treenimist.
Iseseisvalt treenimiseks on kodulehelt
võimalik leida ka algtaseme treeningkava.
LAURA VIIROJA, spordikeskuse juht

TULE MAADLUSTRENNI! Pese ennast sa!

Treeningutele on oodatud nii poisid
kui tüdrukud.
Trenn koosneb kolmest etapist:
1. soojendusharjutused, mängud,
võimlemine, erialased harjutused;
2. maadluseks vajaliku koordinatsiooni
harjutamine ja akrobaatika (kätel
kõndimine, saltod, tirelid, kukerpallid,
hundirattad jne);
3. maadlus, võtete harjutamine, võhmatreening, üldkehalised harjutused, lõdvestused ja painutamine, jõutreening.
Treeningud toimuvad Saku Valla
Spordikeskuses kolmapäeviti kell
15.00-16.30; reedeti kell 15.00-16.30 ja
Kurtna koolis kolmapäeviti kell 13.3014.30; reedeti kell 13.00-14.00 (esimene
treening toimus 02.10).
Kuutasu 5.50. Treener Martin Plaser
(korrus3@korrus3.ee; 5362 7351)

„Pese-ennast-sa“ – seda Kornei Tšukovski
lugu kasutas ära Valtu ujula, kes manitses
oma inimesi enne vette minekut end puhtaks
pesema. Ka Saku spordikeskuse ujulast võetud veeproovid näitavad, et aeg on inimestele
pesemist meelde tuletada. Nii mõnigi number pikas veeproovi näitajate reas on aegajalt jälle punane.
Ei tasu karta, et ujulas vesi must on, sest
kloor teeb oma töö, kuid mida mustem vesi,
seda rohkem doseerib automaatsüsteem vette kloori. Nii et mida vähem inimesed ennast
pesevad, seda rohkem silmad ujudes kipitavad. Kloori aitab lõhustada spetsiaalne UV
lamp, mille hankimiseks on spordikeskus
kirjutanud projekti ja taotleb raha. Seda,
milline on vee kvaliteet ujulas, saab igaüks
terviseameti kodulehelt www.terviseamet.ee
/info/kasulikku/infosuesteemid-jaregistrid.html ise järele vaadata.
VICTORIA PARMAS
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KRISTI JÕELEHT
29. septembri istungi päevakorras oli 16 punkti.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse koosseis.
Otsustati avada alates 01.09.
2015 Saku Valla Spordikeskuses lastele ja noortele vanuses
7–19 aastat treeningrühmad
järgmiselt: maadlus - kaks treeningrühma, osalejate arv rühmas 10–20; võrkpall - üks treeningrühm, osalejate arv rühmas
10–20; kergejõustik - kolm treeningrühma, osalejate arv rühmas 10–20; tennis - kaks treeningrühma, osalejate arv rühmas 6–12; jalgratas - kaks treeningrühma, osalejate arv rühmas 10–25; jalgpall - üheksa
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 10–30; korvpall - neli
treeningrühma, osalejate arv
rühmas 10–30; võistlustants kolm treeningrühma, osalejate
arv rühmas 10–20.
1 sügava puudega isikule
seati hooldus ja määrati hooldaja.
Otsustati hüvitada raske puudega isiku transpordikulud sõiduks kooli ja koju õppeperioodil 01.09.–31.12.2015 vastavalt esitatud teekonnalehele.
1 isikule otsustati maksta
toetust 427 eurot.
Kinnitati Kiisa Rahvamaja
koosseis.
Kehtestati Kiisa Rahvamaja
huviringide osalustasud 01.10.–
31.12.2015 järgmiselt: lastering
4 eurot kuus, line-tants täiskasvanutele 6 eurot kuus, kitarriring 8 eurot kuus.
Anti ehitusload üksikelamu
laiendamiseks Kasemetsa külas
Käokõrva tee 31 kinnistul
(03.08.2010 väljastatud ehitusluba nr 13727 tunnistati kehtetuks), üksikelamute püstitamiseks Kiisa alevikus Lõuna tn 18
kinnistul, Saku alevikus Männi
tee 12 kinnistul ning Saustinõmme külas Nõmme tee 16,
18, 20 ja 22 kinnistutel.
Jäeti rahuldamata isiku avaldus sunniraha sissenõude tühistamiseks.
Anti kasutusload Urda tee
sademevee kanalisatsioonile ja
Pärnu mnt äärse kogujatee Urda
tee lõigule aadressil Jälgimäe
küla, Urda tee.
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Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (Saku alevik, Tamme tee) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
Anti nõusolek Tänassilma
külas asuvate katastriüksuste
Toomaveski tee 17 ja Toomaveski tee 19 piiride muutmiseks.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 6 jäätmevaldajat.
Saku vallas asuvale 13 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid.
Arco Real Estate AS-ile anti
õigus paigaldada 6 m2 suuruse
pindalaga reklaamtahvel Saku
alevikus Männimaa tn 4 kinnistule ja 3 m2 suuruse pindalaga
reklaamtahvel Saku alevikus
Aasa tänava kinnistule.
Otsustati loobuda kinnistu
ostueesõigusest.
6. oktoobri istungi päevakorras
oli 19 punkti.
Kinnitati Saku Gümnaasiumi
hoolekogu järgmises koosseisus: Aare Järvelaid, Kristjan
Kõva, Marje Kaselaid, Gerrit
Kanarbik, Margus Liivik, Katrin Tammis, Kaur Lohk, Pille
Maasik, Ants Noot, Kalev Pihl.
16 isikule otsustati anda Saku
valla tänukiri.
Otsustati katta perioodil
01.10.–31.12.2015 1 lapse toiduraha ja kohatasu Saku Lasteaias Terake.
Otsustati korraldada 01.04.–
31.12.2016 tänavakaubandus
Kiisa alevikus Tõdva-Hageri
tee ja Laulu tänava vahelisel alal
märgitud müügikohtadel ning
lubada seal taimede, aiasaaduste (s.h mee), jõulupuude, pagaritoodete, liha ja lihatoodete
ning kala ja kalatoodete müük.
Müügipiletid väljastati Tiiu
Kõivule, Rein Nigulile ja Niina
Nigulile 25.04.–24.06.2016 taimedega kauplemiseks, Ülo Berlokkole, Jevgeni Petrovile ja Vera Artemovale 01.05.–30.06.
2016 taimedega kauplemiseks,
Mart Deklaule ja Mattias Deklaule 01.05.–01.08.2016 taimede ja aiasaadustega kauplemiseks, Virve Soomile ja Jaan Teppanile 01.05.–01.07.2016 taimedega kauplemiseks, Lea
Meigasele 01.05.–31.08.2016
taimedega kauplemiseks Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal Saku
Vallavalitsuse poolt määratud

Informatsioon detailplaneeringutest
22.10.2015 kell 15.00 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse
tn 1) Üksnurme küla Lukussepa tee 11 kinnistu osa (katastritunnus:
71801:003:1093) detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Planeeringu eesmärk on nimetatud kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
11 746 m². Eskiislahenduse materjalidega on võimalik tutvuda 12.1022.10.2015 Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/
detplaneeringute_avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

müügikohal.
Anti projekteerimistingimused üksikelamute ehitusprojektide koostamiseks Saku alevikus Kivinurga tn 12 kinnistul,
Üksnurme külas Pähkli tn 11 ja
Talve tee 42 kinnistutel, Metsanurme külas Lehekese tee 4 ja
Kuresoo tee 28 kinnistutel,
elektripaigaldise ehitusprojekti
koostamiseks (Nirgi kinnistu
liitumiseks madalpinge elektrivõrguga) Jälgimäe külas, üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Tuisu kinnistul.
Ehitusteatisele (Saku alevik,
Luha tn 10) esitati täiendavaid
nõudeid.
Anti kasutusload elamutele
Juuliku külas Kuu tee 4 kinnistul, Kasemetsa külas Väikemetsa tee 8 kinnistul, aiamajale
Roobuka külas Toomase tee 39
kinnistul.
Kaalutlusotsusena peatati 1
isiku suhtes rakendatud sunniraha tasumise nõue kuni 20.01.
2016.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Metsanurme külas Kuuseheki tee 4 kinnistul.
Võimaldati erastada Kasemetsa külas Väikemetsa põik 6
kinnisasjaga piirnevat reformimata riigimaad.
Otsustati koormata Saku valla omandis olevad kinnistud
(Saku alevik, Nurme tänav; Juu-

liku küla, Nurme tänava lõik 2)
isikliku kasutusõigusega AS Saku Maja kasuks.
Tänassilma külas asuvale
teele määrati kohanimeks Nõmmeliiva tee.
Tänassilma külas asuvale 3
katastriüksusele määrati uued
koha-aadressid Nõmmeliiva tee
järgi.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 59 jäätmevaldajat.
1 isikuga sõlmiti maksegraafik Saku valla ees oleva võlgnevuse tasumiseks.
Saku valla 2015. aasta eelarve tuludest arvati välja ja tagastati Eesti Kooriühingule lauluja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide toetuseks eraldatud, kuid kasutamata jäänud
172,15 eurot, Kaitseministeeriumile riigikaitseõpetuse õppekäikude ja laagri korraldamiseks eraldatud, kuid kasutamata
jäänud 3723,02 eurot.
Saku valla 2015. aasta eelarve tuludesse lisati Harju Maavalitsuselt laekunud 1333,30 eurot
kehalise kasvatuse ainekavas
oleva algklasside kohustusliku
ujumise algõppe läbiviimiseks I
kooliastmes ning suurendati sama summa võrra Saku Valla
Spordikeskuse eelarvet.
Ruf Eesti AS-ile anti luba Saku alevikus Saku mõisa tagusel
maa-alal 10.10.2015 kuni kella
23ni ilutulestiku korraldamiseks (vastutab Rinald Kodasma).

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
09.10 10:00-14:00 Laskeharjutus 20.10 08:00-19:00 Laskeharjutus
20.10 09:00-15:00 Käsigranaatide
11.10 10:00-19:00 Väliharjutus
heitmine
12.10 08:00-19:00 Laskeharjutus
13.10 08:00-19:00 Laskeharjutus 21.10 09:00-15:00 Käsigran heitm
14.10 10:00-17:00 Laskeharjutus 21.10 10:00-17:00 Laskeharjutus
15.10 09:00-16:00 Laskeharjutus 22.10 09:00-16:00 Laskeharjutus
16.10 09:00-16:00 Laskeharjutus 22.10 09:00-17:00 Käsigran heitm
19.10 07:00-23:00 Laskeharjutus 23.10 09:00-16:00 Laskeharjutus
Heliefektide tekitamisel harjutuste käigus peetakse kinni Saku valla
avaliku korra eeskirjas sätestatud piirangutest. Vajadusel teostatakse
Päästeameti poolt demineerimistöid. Telefon: 503 4102; internet:
harjutusvali.mil.ee; e-post: kv.tvj.manniku@mil.ee
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub 15.
oktoobril 2015. a
algusega kell 17
Saku Valla Majas
Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
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Mida teeb Saku valla
koolilõpetaja täna?

Ulvi Läänemets –
Harjumaa Aasta
koolijuht 2015
Õpetajate päev tõi meie valda
ühe maakondliku tunnustuse –
Saku Gümnaasiumi direktor
Ulvi Läänemets sai Harjumaa
Aasta õppeasutuse juhi tiitli.

1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Saku valla 2015. aasta
III lisaeelarve, eelnõu
1. lugemine

Rahvusvahelised projektid
Saku Gümnaasiumis
ANNE KULDMÄE, Saku
Gümnaasiumi arendusjuht

4. Saku Vallavolikogu 19.
jaanuari 2013 määruse nr
14 “Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Saku valla munitsipaalkoolides”muutmine

aku Gümnaasium osaleb
järgmise kahe-kolme aasta
jooksul kahes rahvusvahelises projektis.

5. Kiili ja Saku valla vahelise
piiri muutmine

Projekt „Õpetamise küsimused” (Teaching Matters)

6. Detailplaneeringu
kehtestamine

Paljud koolid Euroopas seisavad silmitsi sellega, et õpilased
pole huvitatud tavalistest tundidest, kus kasutatakse traditsioonilisi metoodilisi võtteid ja materjale. PISA uuringu kohaselt
oleks paljude ELi riikide hariduselus vaja teha muutusi. See
projekt võimaldabki eri riikidel
jagada oma hariduskogemusi.
Projekti käigus tutvutakse partnermaade haridussüsteemiga ja
püütakse leida neist õpilaste
jaoks parim. Selleks külastavad
õpilased tunde, jälgivad õpilaste
ja õpetajate tööd. Tunde filmitakse ja analüüsitakse hiljem
koos mentoriga. Projekti lõpuks
peaks olema selge, milline haridussüsteem tundub teistest parem.
Projektis osaleb igast partnerriigist 30 14–15aastast õpilast. Projekt kestab 2 aastat. Projektis osalevad Itaalia, Holland,
Poola ja Eesti.

7. Meetme „Linnaliste
piirkondade arendamine“
projektis „Kasemetsa
kergliiklustee ehitamine
ja ühendamine Saku valla
kergliiklusteede võrguga
II etapp“ osalemine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 12. oktoobrist
2015 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://sakuvald.ee/
et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.
TANEL OTS
Vallavolikogu esimees

Diabeetikute selts
võtab osa tervisefoorumist Paides
Saku Diabeetikute Selts korraldab laupäeval, 24. oktoobril
sõidu Paidesse, et osa võtta tervisefoorumist „Tervise tagab
teadlikkus ja eluviis.” Esinevad
Mihkel ja Kaarel Zilmer.
Huvilistel palume end registreerida Saku Päevakeskuses
kuni 19. oktoobrini.
AINO KIIVER

S

Terviseprojekt Local
Health for Global Health:
Care and Share
Projekti eesmärk on aru saada ja
mõista, kuidas meid ümbritsevad tegurid ja me ise oma tervist
ja heaolu mõjutame. Meid
mõjutavad meie elupaik, eluviisid, harjumused.

Projekt kestab kolm aastat
ning igal aastal on ise teema. 1.
aastal – tervishoid minevikus, 2.
aastal – kaasaegne tervishoid; 3.
aastal – tervise edendamine.
Projekti lõppedes peaksid
õpilased oskama võrrelda oma
eluviisi partnerriikide noorte
omaga, hinnata oma tervist,
teadvustada endale seoseid eluviisi ja tervise vahel, suhtuda
positiivselt regulaarsesse füüsilisse tegevusse. Projekti käigus
koostavad õpilased küsimustikke, teevad esitlusi, videointervjuusid, näitusi.
Projekti töökeel on inglise
keel ning selles osalevad peale
Eesti veel Horvaatia, Ungari,
Bulgaaria, Portugal ja Tšehhi.
Projektis osalevad 14–17aastased õpilased. Saku gümnaasiumist saab projektis osaleda 25
õpilast. Miks peaks noor inimene osalema rahvusvahelise projekti töös?
Osalemine rahvusvahelises
projektis annab õpilasele väga
palju oskusi. Iseseisva töö oskus
suureneb, areneb analüüsivõime, kohanetakse kergemini uute
olukordadega, silmaring laieneb, tutvutakse erinevate kultuuride ja kommetega, keeleoskus
areneb, IT-alased oskused suurenevad. Areneb loovus, meeskonnatöö, suureneb teadmiste
hulk ja silmaring, aktsepteeritakse rahvustevahelisi erinevusi.
Projekte rahastab Euroopa
Liidu organisatsioon Erasmus+.
Projektides osalevad õpilased
on asunud agaralt tegutsema,
sest esimesed kohtumised projekti partneritega on juba novembris.

Sügis on tibude lugemise aeg
ehk paras aeg on vaadata, kuhu
on meie valla lõpetajad edasi õppima läinud. Oma õpilaste kohta
küsisid andmeid nende klassijuhatajad ning nende vastuste
põhjal ongi nimekiri kokku saanud. Sel kevadel lõpetas Saku
gümnaasiumi 43 ja põhikooli 60
õpilast ning Kurtna kooli 9.
klassi 13 õpilast. Kajamaal sel
aastal lõpetajaid ei olnud.
Kurtna kooli lõpetajad õpivad: Kohila Gümnaasiumis 3,
Pärnu Koidula Gümnaasiumis 1,
Tallinna Kunstigümnaasiumis 1,
Rapla Ühisgümnaasiumis 1,
GAGis 1, Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakoolis 2, Tallinna
Ehituskoolis 1, Tallinna Tööstushariduskeskuses 1, Tallinna
Teeninduskoolis 2.
Saku põhikooli lõpetajad
õpivad: Saku Gümnaasiumis 37,
Tallinna 32. keskkoolis 1, Tallinna Reaalkoolis 1, Tallinna 21.
Keskkoolis 1, Mustamäe Gümnaasiumis 1, Noarootsi Gümnaasiumis 1, Tallinna Pääsküla
Gümnaasiumis 1, Tallinna Westholmi Gümnaasiumis 1, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis 1, Tallinna Arte Gümnaasiumis 1, Tallinna Ühisgümnaasiumis 1, Tallinna Polütehnikumis
3, Tallinna Teeninduskoolis 3,
Tallinna Ehituskoolis 2, Tartu
Ametikoolis 1, Tallinna Kutsehariduskeskuses 1, Tallinna
Tööstushariduskeskuses 1.
Saku gümnaasiumi lõpetajatest õpib: Tallinna Tervishoiu
Kõrgkoolis õendust 2, EKAs 2,
TÜ Pärnu Kolledžis ettevõtlust
ja projektijuhtimist 3, TÜs 4
(arstiteadust, ajakirjandust ja
kommunikatsiooni, informaatikat, infokorraldust), TTÜs 5
(äriinfotehnoloogiat, majandusteadust, logistikat, tehnilist füüsikat, ärindust), TTÜ Tallinna
Kolledžis majandusarvestust 1,
TTÜ Majanduskolledžis 1,
TLÜs 5 (haldus- ja ärikorraldust,
psühholoogiat, sotsioloogiat, riigiteadusi), Tallinna Tehnikakõrgkoolis 3 (hoonete ehitust 2,
farmaatsiat), IT Kolledžis tarkvaraarendust 1 (praegu kaitseväes). Välismaa ülikoolides 4
(üks neist Birmingham City Universitys, erialaks sound engineering and production). Tööle läks
1 ja kaitseväkke 5 noort.
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Noorsootöö ümarlaud ümber kandiliste laudade

7. oktoobril pidasid noored ja
noortest hoolivad inimesed
ümarlauda. Kokkusaamine algas noorsootöötaja Aivo Tammela kokkuvõttega mobiilsest
noortetööst ehk sellest, kuidas
noortekeskus Saku valla külades
käis. Seejärel istusid kokku tulnud vallavalitsuse töötajad, külade esindajad, aktiivsed noored,
politseinikud ja noortekeskuse
töötajad kolme kandilise laua taha ringi ning algas ajurünnak,
mida ja kellega koos võiksid

teha noored järgmisel, Saku valla 150. sünnipäeva aastal.
„Noored on üsna laisad,“ tunnistas üks noor ja lisas ootamatult. „Noored võiks tööle panna.
Nad võiks vanadega koos midagi aasta jooksul korda teha või
aidata vanadel inimestel lund
lükata või muru niita või peenraid rohida.“
„Kuidas neid laisku noori siis
motiveerida?“ uurisid „vanad“.
Noorte sõnul istub enamik noori
enamiku ajast mõne mobiilse

seadme taga ja mängib mänge,
kuid nende arust võiks noori
motiveerida söök. „Ürituste
kohta võiks kõikjale riputada
kuulutusi ja seal võiks kirjas olla, et pärast töö tegemist saab tasuta süüa,“ pakkus välja üks kohale tulnud noor. Millised kokku kogutud ideed teoks saavad,
see selgub aga juba järgmisel
aastal. Ümarlaud jätkus õpilasmaleva teemadel ning lõppes
Armeenias käinud noorte pajatustega.

Riidekonteiner
ka Sakus!
Saku Selveri juurde paigaldati
septembri viimasel päeval Tallinna Jäätmekeskuse riidekonteiner. Riidekonteinereid on
Tallinnas ja naabervaldades mitukümmend, Saku vallas on taoline konteiner esimene. Riidekonteinerite paigaldamise eesmärk on vähendada segaolmejäätmete ja pakendijäätmete
hulgas tekstiili, riiete, jalanõude
ja mänguasjade osakaalu.
Konteinerisse võib panna
rõivaid (kulumisaste pole oluline, aga soovitavalt puhtad ja
kuivad), jalatseid, rihmasid, nahast kotte. Samuti kodutekstiile,
näiteks kardinaid, voodipesu,
käterätikuid ja laudlinu ning nii
pehmeid kui plastmassist mänguasju. Kõik toodav peab olema
korralik ja puhas, sest annetatud
riided sorteeritakse vastavalt
kasutuskõlblikkusele ja saadetakse arenguabiks või ümbertöötlusele. Väike osa riideid
müüakse Humana kauplustes

Punane riidekonteiner on Selveri taarautomaadipoolses otsas.

tegevuskulude katteks.
Konteineritesse ei tohi panna
koduelektroonikat, valgusteid
ega muid elektrikaupu, köögitarbeid ega nõusid, õli- ja värviplekkidega või hallitanud tekstiilesemeid, katkiseid jalatseid,
katkiseid mänguasju, raamatuid
ega muud paberit, biojäätmeid
ega pakendeid.
Konteinerid kuuluvad Tallin-

na Jäätmekeskusele ja neid teenindab ning ümbruse korrashoiu eest vastutab Humana Sorteerimiskeskus. Tallinnast väljaspool asuvaid konteinereid
tühjendatakse üldjuhul kord nädalas, ületäitumise korral ka sagedamini.
KERLI LAUR,
Saku valla keskkonnakaitse
inspektor

Kiisa vaba
aja keskuse
ehitus on
jõudnud
lõpusirgele
Maja pilkupüüdev väline vormimäng, puitkimmide ja laudise vaheldumine betooniga; siseruumide hele puit, ilmestajad
triibud ja mummud ning värvid
roheline, punane, hall, must - see
kõik on Kiisa vaba aja keskus.
Suvel järjest rohkem ilmet
võtnud maja juures on tänaseks
valmis saanud suur osa välitöödest - parkla, haljastus, hoone
fassaad ja terrass. Sisetöödega
ollakse sealmaal, et teine korrus
on kasutusvalmis, teha on vaid
parandused viimistluses. Esimese korruse siseviimistlustöödega lõpetakse vallamajanduse
inseneri Siim Rõõmuse sõnul
eeldatavasti järgmisel nädalal.
Majas on valdavalt paigaldatud ripplaed. Saali seinas ja laes
on perforeeritud vineerplaadid.
Laval on täispuitlaudpõrand,
saalis mosaiikparkett. Koridorides ja WC-des on keraamilised põrandaplaadid, kabinettides, noortekeskuses ja raamatukogus on vinüül- või linoleumpõrandakatted. Osa sisustusest
on hangitud ning teist osa hangitakse. Tellitud on lavakardinad.
Läbivateks värvideks sisustuses
on punane, roheline ja must.
Kiisa vaba aja keskuse arhitekt on Aleksander Skolimowski, sisekujundaja Angela Talumets, ehitaja OÜ Riito Ehitus.
Ehitustööd algasid mullu suvel.
Läbi heade ja halbade aegade ollakse lõpusirgel. Ees on põnev
aeg maja sisuga täitmisel.

Fuajee ja garderoobi omanäolise lae
moodustavad serviti asetatud lauad.
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Bändiruumi seinad ja laed on helikindlad.

Siia tuleb grimmilaud näitlejatele.

Saalis domineerib hele puit halli triibudekooriga seintel.

Ka rõdule tulevad publikutoolid.
Raamatukogus on riiulid oma koha leidnud, efektne punane lisab sära.
 Rahvamaja rõõmus lastetuba.
 Liftiruumi tuhmi ja läikiva
metalli kooskõla on soliidne.
Klaasist lükanduksed koridori.

Üks maja viiest tualettruumist.

 Noortekeskuse
mummuline põrand püüab pilku.
 Otsaseina must
puitsõrestik pakub
mööduja silmale
vaatemängu.
 Terrass maja taga - suurepärane
koht ka suvisele
välikohvikule!
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Saku Sportingu
noorjalgpallurite
suvised tegemised
ARGO ZIRK, treener

T

eguderohke jalgpallisuvi
on möödas, aeg teha kokkuvõtteid. Kui paljud
puhkasid, siis Saku jalgpallimaastikul käis tihe töö. Lisaks
veel tänaseni kestvale ülipõnevale Eesti meistrivõistluste hooajale mahtusid suvekuudesse
veel Saku jalgpallifestival, suvelaagrid ja turniirid nii Eestis
kui välismaal.
Saku jalgpallifestival toimus
juba kolmandat suve. Eelmise
aasta kahe festivali asemel piirdusime sel aastal ühega. Festivali peasündmused olid muidugi Eesti koondise väravavahi
Sergei Pareiko külaskäik ja jalgpalliturniir lastele, kus Saku
Sportingu noored teiste klubide
vastu mõõtu võtsid. Lisaks jalgpallile said kõik osalejad vaba
aega sisustada batuudil ja osavusmängudes, nagu täpsuslöömine, triblamine ja kiiruslöömine. Festivali külastas ligi 200
inimest, millega võib lugeda
ürituse kordaläinuks.
Suvelaagrid tõid seekord
kokku 130 noort 4-12aastast
jalgpallihuvilist. Nädalase laagri
jooksul said noored oma oskusi
lihvida löömises, söötmises ja
triblamises. Ei puudunud muidugi ka jalgpalli miniturniirid ja
võistlused. Nädala sisse kuulus
ka ekskursioonipäev, mil lapsed
külastasid Vembu-Tembumaad.
Välisturniiridel käisime sel
suvel koguni 7 võistkonnaga.
Klubi vanim treeninggrupp ehk
2000. aastal sündinud poisid
osalesid Soomes Kokkola Cupil, kust tuldi tagasi turniiri võiduga. See on ka klubi ajaloo esimene välisturniiri võit.
Sportingu nooremad kasvandikud, vanusegrupid 2003–
2007, käisid samuti Soomes ja
seekord Riihinmäki Cupil. Noorematel küll nii hästi ei läinud,
aga see-eest said osalejad väärtusliku kogemuse. Paljudele oli
Riihinmäki Cup ka esimene välisturniir. Välisturniiridel osale-

 Turniiri võitnud Saku
Sportingu 2000. aasta poisid
Kokkola Cupil Soomes.
 Eesti tippjalgpallur Sergei
Pareiko Saku vutifestivalil õpetussõnu andmas. Fotod: erakogu

nud treeninggruppide arv on ka
meile n-ö mõõdupuuks, et tuleval aastal neid võistkondi veel
rohkem oleks.
Harjumaa jalgpalli MV-l olid
taaskord edukad Saku kuni 9.
klassi poisid. Sakus toimunud
alagrupi turniir läbiti ühe viigi ja
3 võiduga, mis tagas pääsme finaalturniirile. Kuusalus toimunud finaalist tuldi läbi puhaste
paberitega ehk siis neljast mängust 4 võitu, mis pälvis ka Harjumaa meistritiitli. Turniiril osalesid Raimond Eino, Mark Anders Lepik, Artti Tõrv, Karl Kalju, Jon Allar Velt, Martin Tava,
Rait Ärm, Robin Loorpuu, Otto
Polding, Marko Paumere, Marten Erik Johandi, Cardo Sikk.
Kokkuvõttes täitsime oma
suvised eesmärgid väga hästi.
Hetkel käib tihe töö staadionitel
ja väikestviisi ettevalmistus talvisteks üritusteks. Tulemas on
isadepäeva turniir, jõulupidu ja
mõned väiksemad saaliturniirid.

Metsanurme matka
VICTORIA PARMAS

M

atkalembene Metsanurme rahvas võttis 3.
oktoobril jalad taas
kõhu alt välja ning astus loodusesse oma ja naaberküla 9 km
pikkusele matkarajale, mille
üks lõik kuulub ka RMK sel suvel avatud Peraküla-Aegviidu
matkatee koosseisu.
Kui matkakepid välja jagatud, parajaks keeratud ning
õigesti kätte võetud (mis kõik ei
olnud sugugi enesestmõistetavalt lihtne), võiski teele asuda,
kõige ees matka vanim liige (kui
koera-aastad inimeseaastateks
ümber arvutada) – üle 15 aasta
vana veteran Pätu, kes on osalenud kõigil sügismatkadel.
Esimene osa matkast oli suh- Elu esimesel kepikõnnimatkal.
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Eesti liivakuningas 2015 krooniti Saku krossirajal
OLIVER SEPP
Eesti Hobikrossiklubi

V

õistlus Eesti 2015. aasta
liivakuninga tiitlile leidis aset esmakordselt legendaarsel Saku-Männiku krossirajal möödunud laupäeval.
Ilus ilm ja hulgaline osavõtt tõotas põnevat võistluspäeva, kulminatsiooniks Eesti parima liivaraja sõitja ehk Eesti liivakuninga selgitamine profiklassis.
Päeva avalöök kuulus traditsiooniliselt 85cc ehk noorimatele võistlejatele (10-14a) ja stardist läks juhtima Jörgen-Matthias Talviku, tihedalt kannul
Egert Pihlak ja Henri Vesilind.
Sõidu edenedes möödus Talvikust Pihlak ja varsti ka Vesilind,
kes viimastel ringidel võttis enda kätte ka liidripositsiooni. Teises sõidus haaras liidrikoha Vesilind keda tihedalt jälitas Pihlak terve sõidu, kuid sel korral
siiski teisele kohale jäi. Päeva
kokkuvõttes esikoht Vesilinnule, teine Pihlak ja kolmandaks
tõusis teise sõidu hea tulemusega Kairo Katkosilt.
Järgmisena tuiskasid rajale
Retro tsiklid ehk vanatehnika ja
esiotsa hakkasid vedama Taavi
Laur, Jaanus Lüüding ja legendaarne Saku krossimees Aadu

Sikk. Esimese sõidu lõpuks võttis Sikk oma arvestuse võidu,
kuid teises sõidus kummitasid
teda tehnilised probleemid ja tuli leppida teise kohaga. Päeva
kokkuvõttes esikoht Lüüdingule, teine Aadu Sikule ja kolmas
Andres Piltile.
MX40/MX50 klass ehk rahvakeeli veteranid kulges Roy
Puuströmi, Urmas Heliste ja
Aivo Rabbi juhtimisel, kus esimesest sõidust napsas Puuström
parima koha. Teises sõidus aga
võttis võidu EHKK karikasarjas
liidrikohta hoidev Heliste, kellele läks ka etapivõit. Teine päevalõikes Puuström ja kolmas
Aivo Rabbi, MX50 ehk vanemate meeste arvestuses esimene Jüri Makarov, teine Rene Ranniko
(Soome) ja kolmas Enno Lustus.
MX B klassi, kus löövad kaasa tugevaimad harrastajad ja
profiklassi pürgijad, tuli kaarte
segama Lauri Pöör, kes siiani
võistles veel aeglasemas MX C
klassis. Kuna Saku-Männiku
krossirada on mehele olnud üks
lemmik treeningukoht, siis läks
talle ka etapivõit. Teisele kohale
jäi esimese sõidu võiduga lõpetanud Jens Udras ja kolmas
Carl-Mattias Räägel.
Päeva tipphetk oli käes ning
liivakuninga tiitlivõistluse esi-

Eesti 2015. aasta liivakuningas ja liivaprintsid. Foto: Motostart

meses stardis läks juhtima 2015
hooajal Läti meistriks tulnud
Priit Rätsep (HRC), kellele kihutas järgi Eesti MX2 klassi
värske meister Karel Kutsar
(Sahkar KTM). Kui sõidetud oli
pool sõitu, tundus olevat Rätsepa edu kindel, kuid siis vedas
tehnika alt ja jättis mehe hoopis
raja kõrvale.
Esimesest sõidust võit Kutsarile, teine Aleksei Vinogradov
(Narva Mk) ja kolmas Jüri Triisa (Redmoto). Teises stardis üllatas konkurente Christopher
Talli, võttes liidrikoha enda kätte ja vedades kaasvõistlejad esimesele ringile. Varsti õnnestus

s jälle!

Metsanurme 12. sügismatka
ametlik statistika*:
 10,25 läbitud kilomeetrit
keskmise kiirusega 2,8 km/h
 3 h 38 min ja 16 sek hingatud
värsket õhku
 828 kaotatud kilokalorit ja
0,4 liitrit vett
* kõik numbrid tuleb korrutada
19ga ning liita juurde veel kolme
koera sammud. Allikas: Endomondo

Nii see algas - kõigil sügismatkadel osalenud Pätu juhtimisel.

teliselt sirgelt kulgev kruusatee,
mis võimaldas sportlikemal teha kiiremat tempot ja venitas
matkajate seltskonna välja.

Üksnurme mõisa juures peetud
põldmarjapaus kogus aga suured ja väikesed matkasellid taas
kokku ja üheskoos suunduti ra-

Kutsaril Tallist mööduda ja minna oma teed. Sõidu lõpuks tegid
sama ka Vinogradov ja Triisa,
korjates samad kohapunktid mis
esimesest sõidust. Kolmas start
oli taas Talli päralt, kuid sõidu
edenedes kordus teise sõidu
stsenaarium.
Eesti liivakuningas 2015 on
Karel Kutsar, kes korjas maksimumpunktid kõigist kolmest
sõidust, poodiumi teisele astmele asetus Vinogradov ja kolmandale Triisa. Samas stardis jagati
ka Juuniorite arvestuse punktid
ja sel korral oli kiireim Hans
Priidel, Rait Kaimeri ja Aaron
Nau ees.
hapaja leiukoha poole ning seejärel metsaradadele.
Teele jäid veel Metsanurme
kalleim objekt – mullu suvel valminud ja 100 000 eurot maksma
läinud jõe kaldavalli kindlustus,
hulk eriskummalisi seeni (oleks
vaid seeneäpp käepärast olnud),
puuviljade ja muffinitega lõunapaus, hulk kobraste näritud puid,
tuhandeoksne kuusk, mõned
päevakoerad, üks dešifreerimist
vajav hobusepildiga kivi, kurja
väljaviskamise kuju, püha allikas ja veel palju muud.
Ringiga tagasi jõudnud,
ootasid matkajaid Metsanurme
külakeskuses huvitavate maitsenüanssidega hoidised. ELi
programmi „Tervislikke valikuid toetavate meetmete 2013–
2014“ raames purki pandud,
muuseas. Hoidised olid ikka tänavusügisesed. Päeva lõpetas
indiaanlaste moodi saunaskäik.
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Kiisal valmis Eesti esimene
erilahendusega
konnatunnel
Betoonpiire on parim lahendus –
see on keskkonnatingimustele
vastupidav ning kahepaiksetele
läbimatu ja ületamatu.
Piirde pikkus tunnelini ei tohi
ületada 50 m. Kiisal on 370 m
suunavat piiret ja 3 tunnelit.

Lühem
tunnel on
kahepaiksete
liikumiseks
parem, kuid
on teada, et
kahepaiksed
suudavad
kasutada
kuni 40 m
pikkuseid
tunneleid.

Pisut kaarjas
või kaldega
piire kaitseb
konni kurgede
ja päikese eest.

Kahepaiksete tunneli põhi peab
olema kuiv. Truubi põhi võib olla
niiske, kuid vaba vett ei tohi seal olla.

Kandiline tunnel on parem kui ümar – sel on laiem põhi
ja konnad läbivad selle kiiremini. Ümara tunneli puhul
kipuvad konnad kaarjatele seintele ronima, kulutades nii
palju aega ja energiat. Kandiliste tunnelite puhul on ka
lihtsam vältida etteulatuvaid servi ja väiksemaidki
pragusid tõkete ja tunneli ühinemiskohas. Need võivad
nullida tunneli kasutatavuse.

Tuleb jälgida, et
tunneli sissepääsud oleksid
kogu aeg vabad, et
tunnelisse poleks
kogunenud risu,
pinnast, vett ega
muid liikumistakistusi.
Allikas: TeeLeht

Tunneli avaus peab
olema selliste mõõtmetega, mis välistaks
tuuletõmbe tekke,
aga võimaldaks
valguse piisavat sissepääsu. Suurema läbimõõduga tunnelisse
jõuab rohkem valgust,
mis loomi teise otsa
poole meelitab.

Foto:

VICTORIA PARMAS

O

ktoobri alguses kadus
Kiisa keskelt sillalt seal
juba paar kuud liiklusvoogu reguleerinud valgusfoor
ning Keila jõe konnad said hakata elu- ja kudemispaiga vahet
liikuma mööda sõidutee alt läbi
minevat tunnelit. Autojuhid saavad aga edaspidi kevadeti rahulikult üle silla sõita, ilma et südametunnistus lömaks sõidetud
konnade pärast piinaks.
Kahepaiksete rändekohti
kaardistanud Keskkonnaameti
ja MTÜ Põhjakonn hinnangul
on Eestis kokku üle kahekümne
kriitilise maanteelõigu, kus toimub konnade massiline ränne
üle tiheda liiklusega tee ning kus
konnad vajaksid tunneleid. Üks
neist on Kiisal Keila jõe luhaala
läbiv Tõdva-Hageri maantee,
kus konnade edasi-tagasi käimine on väga selgelt välja kujunenud. Nii valmiski Kiisal Maanteeameti tellimusel, KIKi rahastamisel, ehitaja OÜ Nordpont
juhtimisel ja Taani tunnelispetsialisti Lars Briggsi nõustamisel

Eesti esimene spetsiaalse lahendusega kahepaiksete elutingimusi leevendav tunnel. Sarnaseid tunneleid on ehitatud ka
näiteks Taanis, Leedus, Saksamaal. Eestis aitasid siiani konni
kriitilistes kohtades üle tee Eestimaa Looduse Fondi eestvõttel
vabatahtlikud keskkonnakaitsjad. Mitme konna elu 147 130
eurot maksma läinud tunnel
päästab, selgub pärast kevadrändeaegset seiret.
„Keila jõe luhaalal Kiisa alevikus on rohu- ja rabakonnadele
soodsad elutingimused. Ühel
pool maanteed konnad talvituvad jõe sootides – soppides, kus
vool on aeglane, aga kus jõgi ei

Kärnkonn kodutunnelis.

külmu põhjani. Kevadel rändavad nad aga teisel pool maanteed paiknevatele sigimisaladele – vanadesse sootidesse, mis
jõega enam ühenduses ei ole,
kuid on madala veetasemega
ning soojenevad kiiremini. Sinna lähistele jäävad nad kogu
suveks, et sügisel talvitumiseks
taas jõkke tagasi pöörduda,“ kirjutab maanteeameti TeeLehe
2015. aasta septembrinumber.
Konnad on äärmiselt sünnipaigatruud, pöördudes aastast aastasse tagasi sama kudemisveekogu juurde, kust kunagi ellu astuti.
„Minu hinnangul on kahepaiksed transpordi otseste mõjutuste suhtes kõige kaitsetum
rühm,“ nendib Maanteeameti
keskkonnatalituse juhataja Villu
Lükk. „Võrreldes teiste eluvormidega on nad väga aeglased
ning satuvad sageli kevadise
rände ajal massiliselt teedele. Ei
saa piirduda tõdemusega, et
Eestis on väga palju looduslikke
alasid ja kusagil saavad konnad
ikka ära elatud. Kahepaiksed
vajavad tähelepanu, sest nad on

ökosüsteemide ja toiduahelate
oluline osa. Toiduahelas on arvel iga päästetud konn.“
Kuigi teedevõrk ei ole palju
muutunud, on muutunud liikluse koosseis ja intensiivsus. Ka
väikestel teedel, kus liigub kuni
10 autot tunnis, võib rände tippajal auto rataste all hukkuda iga
kolmas teele sattunud konn. Kui
liikluskoormus on juba 60 autot
tunnis või üle selle, saab surma
95 protsenti teed ületavatest
konnadest. Tõdva-Hageri
maantee Kiisa alevikuvahelisel
teelõigul on liiklussagedus
maanteeameti andmeil aga umbes 3000 sõidukit ööpäevas ehk
125 autot tunnis.
Nii hukkuvad pea kõik parimas sigimiseas olevad loomad
ja see võib põhjustada populatsiooni väljasuremise. Konnapopulatsioone on päästnud see, et
rännatakse eelkõige pimedal
ajal. Öösiti on liiklussagedus
meil niivõrd palju väiksem, et
kriitiline hulk isendeid saab tee
edukalt ületatud. Need, kes liiguvad päeviti, reeglina teisele
poole maanteed ei jõua.

11

9. oktoober 2015

Kuulutused
Soovin üürida elamispinda
Sakus või selle lähiümbruses
(Kasemetsa jne) aastaringseks
elamiseks. Vajalik pesemisvõimalus. Eve 5666 0875,
e16r10@hot.ee
Rahula tall võtab tööle tubli
hobuseid armastava tallitöötaja. Võimalik väljaõpe kohapeal. Info telefonil 522 8872.
Veel pakkuda töökoht ühele
juuksurile ja ühele küünetehnikule Kurtnas vastvalminud
juuksurituppa (avatud 9.10).
Lisainfo tel 5343 7949, Virge
25. sept kaotas laps Sakus
mobiiltelefoni iPhone 4S ja
Apple MP3-mängija. Telefonil
on pruun silikoonist ümbris.
Ausal leidjal palun helistada
503 7381.
Müüa õunamahla.
Tel 5386 5856

Loomaarst Sinu lähedal!

Loomaarst
Jaak Jõks
konsultatsioonid.
Helista 10.00-19.00

tel 670 5243
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus,
ei karda ma kurja, sest sina oled
minuga; su karjasekepp ja su sau,
need trööstivad mind. (Ps 23,4)

Kallis Laana perega.
Siiras kaastunne su armsa

PAULI
lahkumise puhul. EELK Saku
Toomase koguduse pere

Kuulutused

Puksiirteenus
ja autoabi
3t kandejõuga autoga
Sakus,
teenuse hind kokkuleppel,
kuid mitte alla 36 euro tund.

Kontakt:

Müüa sõelutud
muld, liiv, killustik.

Info tel 534 60382

KÜTTEPUID

Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel 5807 2581
või info@potipoiss.ee

Tel 53 737 294

SUURTE PUUDE HOOLDUS
RAIED PIIRATUD ALAL
VILJAPUUDE HOOLDUS
PUUALANE NÕUSTAMINE
SINU AED OÜ  Arborist Harry Truu
TEL 52 69 419  www.sinuaed.eu

Meie südamlik kaastunne
Meri-Liisile perekonnaga
armsa

Liivi ja Urmas peredega
ja Milvi

Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep Sõber,
tel 5650 5189, korstnasober@
gmail.com

nii lahtiselt kui 40-l võrgus!
Vedu!

ANNE
KAUNISPAIKA

ANNE KAUNISPAIK
Avaldame kaastunnet
Heinole lastega abikaasa,
ema ja vanaema
surma puhul.
Silvi perega

EMA
surma puhul.
Endised klassikaaslased
klassijuhatajaga
Saku Gümnaasiumi
XXIX lennust

Mälestame kallist

Mälestame elurõõmsat

ANNE
KAUNISPAIKA

ANNE
KAUNISPAIKA

ning avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale ja
lastele.
Annika ja lapsed peredega

ning avaldame kaastunnet
abikaasale ja lastele.
Naabrid Õuna tn 6

OÜ Visahing Designer Agency
on asutatud aastal 2006 ja pakub klientidele projekteerimisteenuseid koos asjaajamisega ehitusloani. Kontakt: e-mail
Erki@visahing.eu; FB Visahing
Designer Agency; tel 525 6994.

Sakus elav ja tegutsev
korstnapühkija. 5648 5903,
tarmo@projektimehed.eu

Kanarbiku talu müüb
korralikke kuivi
30cm kase

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk... ja katkeb siis.

Ehitusluba. Kasutusluba.
Hoonete seadustamine.
522 0023, Mikk.

Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899, www.
epopaigaldus.ee

Toome kauba ise kohale.
Kopp-laaduri teenus.

Mälestame toredat
naabrinaist

ning avaldame siirast
kaastunnet abikaasale ja
lastele peredega.

506 4946

Saue Loomakliinik. Avatud ER 15-19; L, P suletud. Telefon
600 3382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist,
palume kliiniku telefonil aeg
ette registreerida! Koduvisiidid!

Kallist

ANNET
mälestavad
Elli ja Lilian.
Sügav kaastunne omastele.

Südamlik kaastunne Einole,
Kaurile, Kaimole, Kalvile,
Meri-Liisile ja Fransule kalli
abikaasa, ema ja vanaema

ANNE KAUNISPAIGA
lahkumise puhul.
Terje ja Kristeli

Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398.
Korstnapühkimisteenus. Tel
507 7908.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta. Soodsad hinnad. Telefon 522 0321,
www.arbormen.ee
Puulehtede ja -okste äravedu.
Ruumide tühjendus igasugusest
kilast-kolast. Tel 5347 6867
Müüa rammusat kompostmulda ja veise sõnnikut
kilekottides. Kohaletoomine.
5330 5174.
Liiv, killustik, muld, freesasfalt, kruus kohaleveoga Saku
vallas, Tallinnas ja lähiümbruses kuni 50 km. Tel 507 9362.
Soodsaimate hindadega saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
Müüa kuivad küttepuud 40 l
võrkkotis: kaseklots 5-20, lepp
30, kask 30 cm. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist transport
Saku valda tasuta. Tellimine:
5198 9070, www.unitedexpo.ee
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Tule osale Euroopa moodsaima tootmise käivitamisel!

Kohila Vineer OÜ on Latvijas Finieris tütarettevõte. Latvijas Finieris on üks Euroopa juhtivatest vineeritootjatest.
Kontserni koguinvesteering oma Eestis asuvasse tehasesse ulatub kuni 80 miljoni euroni, mis on üks viimase aja
suuremaid investeeringuid Eesti tootmissektoris.
Kohila Vineer OÜ on kasepuidust spooni ja vineeri valmistav puidutöötlemise ettevõte. Lõpptooteks on
kõrgekvaliteediline niiskus- või veekindel erinevate pinnakatetega vineer, mille peamised kasutusvaldkonnad on ehitus,
transporditööstus, laevaehitus ja mööblitööstus.
Avatava tehase käivitumisel lisandub tehases 150 uut töökohta.
Ootame oma meeskonna täienduseks

PUIDUPINGI OPERAATOREID
Peamised tööülesanded:





Tootmisliini häireteta töö tagamine
Töö erinevate seadmetega
Kvaliteedi nõuetest kinnipidamine
Seadme töös tekkinud tõrgete eemaldamine

Sinult ootame:






Kohusetundlikkust
Tehnilist taipu
Täpsust, korrektsust
Arvutioskust vähemalt algtasemel
Iseseisva töö oskust

Kasuks tuleb:



Töökogemus puidutööstuses
Inglise või vene keele oskus vähemalt algtasemel

Omalt poolt pakume






Püsivat tööd
Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi valmivas tootmishoones
Väljaõpet nii kohapeal kui teistes Latvijas Finieris tehastes
Vahetustega tööd (12-tunnised vahetused)
Turule vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada oma CV või enesetutvustus hiljemalt 18.10.2015. a reet.treial@kohilavineer.ee või
Jõe 21, 79808 Kohila. Võimalik täita ka töölesoovija ankeet kohapeal. Täiendav info tel +37253067645
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Ääsmäe küla
Harjumaa

Seoses töömahu kasvuga
pakume tööd:

ELEMENTIDE KOOSTAJALE
Kasuks tuleb:
kohusetundlikkus, ausus,
täpsus, korrektsus.
Pakume:
pidevat tööd sisekeskkonnas
konkurentsivõimelist palka
Tööleasumine kohe!
CV palume saata
reijo@7element.ee
Lisainfo Reijo +372 5656 1255

Saue Ilusalong

14. oktoobril

juuksur • kosmeetik • maniküür • pediküür •
ripsmetehnik • küünetehnik • massaaz

kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Sooja 1, Saue
Lahtiolekuajad
Tel + 372 621 2021
E-R 9.00-20.00
L 10.00-17.00; P suletud Mob + 372 507 4466 www.beauty.ee

Eesti-Soome
jalatsivabriku

sügis- ja talvejalatsite müük

10-17

8.-16. oktoobrini
kõik garderoobid ja
liuguksed
soodsamad

20%

Väga soodsad
hinnad!

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti

Tel 66 00 190, 51 36 999
Info@kytteladu.ee. Pärnu mnt 139E/7, Tallinn
E–R 8–18; L 10–14; P suletud

Tööriistade ja tehnika
rent SAKUS
Tehnika 7

56 200 606

- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
- soojustusmaterjalid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876
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23. oktoobril toimub
Saku Mõisas Jaanus
Nõgisto ja Tõnu Timmi
plaadiesitluskontsert
„Tulevikupärimused“
algusega kell 20:00.
Piletid müügil Piletilevis.

Sellel aastal pakume
ettevõtetele ja gruppidele

jõulupidude korraldamiseks täispaketti, mis
sisaldab nii hõrgutavat menüüd, meelelahutuslikku
eeskava kui tantsumuusikat! Saku valla
ettevõtetele lisasoodustus 10%.
Täpsem info:
info@sakumois.ee
tel. 522 6147
www.sakumois.ee
Mõisa pubi avatud:
E-R 11:30-14:00

KÜTTESÜSTEEMID
OHUTUKS!

EHITAGE
KOOS MEIEGA
Üldehitustööd,
vundamenditööd, müüritööd,
puutööd, katusetööd,
plaatimistööd, sisetööd.
E-post:
raemeistrid@gmail.com
Tel 5665 0748, 5645 8513

www.raemeistrid.ee

Enne kütteperioodi algust lase
küttesüsteem puhastada ja
kontrollida kutsetunnistusega
KORSTNAPÜHKIJAL.
Puhtad ja korras küttesüsteemid
aitavad vältida tulekahjusid ning
annavad rohkem sooja.
Hinnad soodsad, töö kiire,
korralik ja PUHAS.
NB! Tulen Teile sobival ajal,
sobivad ka õhtud ja
nädalavahetused.
Küsi julgelt
sobivat aega ja pakkumist
5621 7151, rain.allert@mail.ee
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Mihklipäeva meenutused
laadast

„Esmaspäeval pean kell 7.15 koolis olema, siis saan parema kauplemiskoha,“ ütles 3. klassis käiv Saara Lotta enne Saku gümnaasiumi
mihklipäeva laata oma emale. Õhtul kodus selgus, et ega koht üksi ei
müü, ise peab ikka ka oma iiriskomme pakkuma. Seda tõestas ilmekalt ka laadamelust iga natukese aja tagant kostev hüüd: „Ooostke
jõõhvikatega meettt!“ Hüüdjal purk mett käes ja viimane laua peal.
Kauplemine kooli võimlas oli vilgas nagu idamaade turul ning põhiliseks kaubaks ikka igat sorti magus kraam: vahvlid, muffinid, pannkoogid, kirju koer ja kass Artur ning selle aasta hitina kõiksugu pulga
otsa pandud maiustused.
Kaksikud Joosep ja Robi saabusid õhtul koju tühja kasti ja ilma ühegi sendita. „Kõik müüsime maha!“ teatasid nad emale, kes oli poisid
hommikul kastitäie ise tehtud burgeritega kooli saatnud. Kaks neist
müüsid osavad kauplejad oma 1. klassis käivale vennale. Saadud raha
eest ostsid poisid aga endale päeva jooksul kõike head ja paremat.
VICTORIA PARMAS

KUHU MINNA
OKTOOBER
9.–16.
Täiskasvanud
Õppija
Nädal Saku Huvikeskuses:
9. kl 18.30 - patsipunumise õpituba (ruum 301) - kohad on täis;
10. kl 12 - loeng „Kuidas toetada lapse edukat arengut” (301);
12. kl 18 - jalatalla massaaži
koolitus (III krs saal); 13. kl 18 naisvõimlemine (III krs saal); 13.
kl 19 - jaapani köites märkmik
või album (303); 14. kl 19 - zentangeldamine (301); 15. kl 18.30
- popkunsti õpituba (303); 16. kl
18 - vahuveinikoolitus (II krs fuajee). Koolitused on tasulised (710 ) ja eelregistreerimisega
maria.mand@sakuvald.ee. Vt
www.sakuhuvikeskus.ee/Kursuskoolitus

9. kell 19
Huviringide hooaja avapidu
Saku Valla Maja saalis. Oodatud
kõik Saku huvikeskuse ringides
osalejad ja rahvakultuurikollektiivid. Rahvast tantsitab lõõtsa- ja
laulumees Juhan Uppin. Avatud
kohvik. Tasumine sularahas!

19. kell 19
Saku-Kiili mälumängu I voor
Saku Valla Maja suures saalis.
Võistkondadel registreerida
maria.mand@sakuvald.ee

20. kell 17
Külas on Just Film - Saku
noortekeskuses tutvustatakse
PÖFFi laste- ja noortefilmide
alafestivali uut programmi.

21. kell 12
Koolivaheaja kinopäev Saku
Huvikeskuses ruumis 301. Film
„Supilinna salaselts”. Tasuta.

23. kell 15-20
Filmiõhtu Saku noortekeskuses.

23. kell 20
„Tulevikupärimused” Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timmi
uue plaadi esitluskontsert Saku
mõisas. Vt lk 14

30. kell 18
Disko ja vabatahtliku lõpupidu Saku noortekeskuses.

NOVEMBER
6. kell 19

„Vaid see on armastus” Helin Mari Arderi kontsert Saku
mõisas. Piletid eelmüügist 13 ,
alates 1.11 15 . Sooduspilet 13
. Uksel pilet kõigile 15 . Saku
9. kell 22
mõisast võimalik soetada 3-käiHooaja avalöök Saku Pruuligulise õhtusöögiga kontsertpakojas - 90. eri! Laval oma suuremate hittidega Nancy. Pilet 5 . kett. Info www.sakumois.ee
Vt www.pruulikoda.ee

10. kell 19
„Kaota mu naine ära ehk mis
tunne on olla mustkunstnik” etendus Laagri City kontserdimajas. Piletid 17/14  Piletilevist.

11. kell 11
Huvikeskuse lastehommik
„Teeme ise”. Vt lk 16.

15. kell 16
Saku Gümnaasiumis kohtumine Riho-Bruno Bramanisega - Jaapanis elanud ja töötanud
käsipalluriga.

16. kell 17
Sushi valmistamise töötuba
Saku noortekeskuses. Koolitust
juhendab spetsialist Kaia Jaaniste.
Osalema on oodatud noored
vanuses 13+. Tasuta.

16. kell 19.30
Salongikontsert „Mozarti
kirjad” Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16

17. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

13. kell 19
„Paar sentimeetrit armastuseni” - Neil Simoni lüüriline komöödia Saku Valla Maja suures
saalis. Mängivad Egon Nuter ja
Külli Reinumägi. Piletid eelmüügist huvikeskuses 10 , kohapeal
enne algust 12 . Vt lk 15

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Ivo Remmelga fotonäitus
„Päikesesüsteem ja süvataevas” - astronoomiahuvilise
harrastusfotograafi väike valik
taevasündmustest.
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Ingrid Põder
Aadress:
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Sirje Vaha
Ants Mänd
Rein Karma
Paul-Herbert Volman
Urmas Hein
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Telefon:
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tel 671 2425
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(indeks 00952);
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AS Rebellis

Tükike Mozartit
Saku vallamajas
16. oktoobril Saku Valla Maja
suures saalis toimuval salongikontserdil kuulete Vanemuise
näitleja Margus Jaanovitsi esituses tükikest Mozarti eluloost.
Kuulsa helilooja kirjavahetus on
säilinud tänu tema isale, Leopold
Mozartile, kes hoidis alles sadu
dokumente ja perekonnasisest
kirjavahetust Wolfgangi imelapse-aegadest kuni tema kolmekümnendate eluaastateni välja.
Leopold Mozart lootis ühel päeval kirja panna oma särava poja
biograafia. Mozart on kirjutanud
isale sadu kirju, samuti on ta kirjutanud oma sõpradele ja patroonidele. Tema kirjades peegeldub
tema kiire ja ergas vaim, huumorisoon, intelligents. Kirjad kajastavad tema elu rõõme ja pettumusi, õnne ja kurbust, edu ja ebaõnnestumist. Muusikat, mis kannab
endas kirjade meeleolu, esitavad
Pille Taniloo klaveril ja Lande
Kits flöödil. Ajaloolist hõngu
salongiõhtule lisavad balletikooli Noor Ballett Fouetté tantsijad.
MARIA MÄND

