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FOOKUSES:

Korteriühistud
saavad
taas
toetust
Lk 2-3

Saku lapsed laulsid
– huvikeskuse kontsert-lauluvõistlusel esines 66 noort solisti. Lk 8

Kuhu minna – loomulikult muusikali vaatama
Saku Gümnaasiumi
muusikalid
„Vahva
rätsep”
„Vigased
pruudid”
„Sugar ehk
džässis
ainult
tüdrukud”
”Elasid kord
Arendelle’is...”

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
24. aprillil 2015

Multifilmi „Lumekuninganna ja igavene talv”
ainetel valminud „Elasid kord Arendelle’is”
on Saku Gümnaasiumi neljas muusikal.
Osades Johanna-Elise Kabel, Maria-Johanna Kollo,
Margus Kaiva, Kristjan Kõva, Madis Luig ja paljud
teised gümnaasiumi õpilased. Kolm etendust on
möödas, täna, 10. aprillil on gümnaasiumi aulas
viimane etendus. Avatud on heategevuslik kohvik,
mille tulu läheb uue muusikali fondi. Kuidas sujus
proov, käisid vaatamas ka Saku Sõnumid. Lk 8-9
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Alates 1. aprillist saavad korteriühistud ja kohalikud omavalitsused taotleda
laenu korterelamute kordategemiseks ja energiakulude vähendamiseks, teatas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Märtsi lõpus jõustunud korterelamute rekonstrueerimise toetuse määruse kohaselt on sel aastal võimalik saada
senisest suuremat riiklikku tuge. Toetus on suunatud enne 1993. aastat ehitatud
korterelamutele, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna
kohaliku omavalitsuse omandis, majas peab olema vähemalt kolm korterit.

Ü

htekuuluvusfondist rahastatava toetuse
maht on 102 miljonit eurot, millest
saab hinnanguliselt rekonstrueerida
tuhat korterelamut. Tegemist on Euroopa Liidu rahastamisperioodi 2014-2020 energiatõhususe valdkonna esimese toetusmeetmega.
Toetuse eesmärk on muuta vanad kortermajad energiasäästlikumaks, saada koju parem sisekliima ning soodustada taastuvenergia kasutamist. Taotlusvooru kuulutab välja
ning taotlusi hakkab vastu võtma KredEx.

Kulud kahanevad
kuni poole võrra
„Meie kogemus on see, et olenevalt renoveerimise mahust on võimalik saada tulemus,
millega maja tarbitav soojus väheneb 2550%,“ ütles Saku Maja juhatuse esimees ja
tootmisjuht Marko Matsalu. „Tegeleme praegu ka odavamale küttele üleminekuga, kuid
kaugkütte soojuse hinda ei ole meil kuidagi
võimalik vähendada tervelt 50%, seega saavad inimesed ise kõige rohkem teha oma küttearvete vähendamiseks.“
Toetust rekonstrueerimistöödeks hakatakse
andma kolmes osakaalus – 15%, 25% ja 40%
tööde maksumusest, osakaal sõltub saavutatavast energiasäästust ja tehtavatest töödest.
Kui täna maksab üks perekond kütte eest
aastas keskmiselt näiteks 100 eurot kuus, siis
viies läbi elamu tervikliku rekonstrueerimise,
kahaneb küttearve umbes 50 euroni. Ülejääva
50 euro eest teenindatakse küll osaliselt tööde
läbiviimiseks võetud pangalaenu, kuid elamu
on korras, väärtus kõrgem ning lähima 10-20
aasta jooksul ei ole vaja teha täiendavaid suuri investeeringuid elamu remondiks ning elukvaliteet on neis elamutes tunduvalt parem.
Saku vallas on ehitusregistri andmetel u
130 kolme või enama korteriga elamut, neist
Saku Maja teenindada on 54, suurusega 4
korterist 60 korterini. Enamik neist 54st kortermajast on renoveeritud osaliselt. Kompleksselt on renoveeritud vaid üks kortermaja
– Kannikese 14. Lisaks Saku Maja hallatavatele majadele on Sakus täielikult renoveeritud ka näiteks 60 korteriga maja aadressil
Põllu 2.

Võtmeküsimus on
korralik ventilatsioon
„Üks positiivne külg täielikult renoveeritud
hoone puhul on küttekulude vähenemine,
kuid teine ja vast olulisemgi on korterite sisekliima paranemine. See saavutatakse vaid

siis, kui hoone täielikult renoveeritakse ja seda õigesti, arvestades ka ventilatsiooni osatähtsust,“ lausus Matsalu. Saku Maja andmetel ühelgi nende hallatavas hoones küll
veel sundventilatsiooni ehitatud ei ole.
Elamufondi uuringud on näidanud, et lisaks energiatõhususe probleemidele ei vasta
olemasolevate korterelamute sisekliima tänapäeva nõuetele. Hoone energiatõhusus ja
sisekliima kvaliteet on omavahel tihedalt
seotud ning energiatõhususe parandamisel
tuleb jälgida, et see ei tooks kaasa sisekliima
tingimuste halvenemist. Sellest tulenevalt on
kõikide toetuse määrade puhul kohustuslik
ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
selliselt, et see tagaks hea sisekliima, mis
omakorda vähendab oluliselt inimeste terviseriske.
• 15% toetuse saamiseks peab toetust taotlev
korterelamu ellu viima energiatõhusust suurendavad rekonstrueerimistööd, mille abil
saavutatakse vähemalt 20%-line arvutuslik
energiasääst soojusenergia tarbimiselt.
• 25% toetuse saamiseks peab toetust taotlev
korterelamu rekonstrueerima korterelamu
keskküttesüsteemi, soojustama ja rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus,
vahetama kõik projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordse klaaspaketiga
energiasäästlike akende vastu ning soojustama ja rekonstrueerima korterelamu katuse.
Eelnimetatud töödega peab korterelamu saavutama energiatõhususarvu klassi D.
• 40% toetuse saamiseks peab toetust taotlev
korterelamu saavutama korterelamu rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Selleks peab teostama kõik 25% toetuse saamiseks nõutud tööd
ning lisaks paigaldama aknad soojustuse
tasapinda või lisasoojustama aknapaled ning
rekonstrueerima korterelamu ventilatsiooni
selliselt, et korterelamusse paigaldatakse
soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe
süsteem.

Renoveerijaid nõustab
tehniline konsultant
„Uuel toetusperioodil on ette nähtud võimalus, et mahukamaid projekte, millele on võimalik taotleda 25% ja 40% määraga toetust,
nõustab tehniline konsultant. Tehniline konsultant on korteriühistule abiks rekonstrueerimise läbiviimisel, teeb tihedat koostööd
korteriühistu juhatusega ning annab nõu
parimate ning kuluefektiivseimate
valikute tegemisel.



Kortermajad
korda

Saku valla kaks kõige eesrindlikumalt
renoveeritud kortermaja on
 Kannikese 14 ja
 Põllu 2.
Mõlemad on täielikult renoveeritud –
lisaks kaunile välimusele on nad ka
energiasäästlikud.
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Kas teadsid, et...
... Saku vallas on ehitusregistri
andmetel umbes 130 kolme või
enama korteriga elamut

 Samuti tehakse 25% ja 40% toetust
taotlevate kortermajade projektidele ekspertiis, mille eesmärk on tagada rekonstrueerimisprojekti vastavus kohalduvatele normidele ning parimad arhitektuursed, konstruktiivsed ja tehnilised ning tehnoloogilised lahendused,“ ütles KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu.
Lisaks rekonstrueerimistöödele toetatakse
energiaauditite koostamist, ehitusprojektide
koostamist, tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenust.

Saku Maja hallatavad
kortermajad
Saku Maja hallatavates majades hakati renoveerimistöid tegema 2006.-2007. aastatel,
põhilised tööd olid fassaadide soojustamine
ja katuste vahetamine. Enamik neist 54st kortermajast on renoveeritud osaliselt. Kompleksselt on renoveeritud vaid üks kortermaja
– Kannikese 14 Saku alevikus.
Saku Maja andmetel on teised suuremad
renoveerimistööd olnud järgmised: fassaadi
renoveerimine 5-l kortermajal (Juubeli 8 –
2008. a, Teaduse 8 – 2008. a, Juubeli 12 –
2009. a, Teaduse 10 ja Teaduse 12); otsaseinte renoveerimine 7-l kortermajal (Kannikese
6 – 2006. a, Tallinna mnt 21 – 2007. a, Teaduse 17A, Teaduse 15A, Pargi 10, Pargi 29 ja
Pargi 31); katuste renoveerimine 10-l kortermajal (2 viilkatust ja 8 lamekatust). Lisaks
nendele on tehtud ka väiksemaid töid, näiteks
vahetatud välja maja tehnovõrgud ning aknad ja uksed.
„Meie hooldada olevatest hoonetest on
nelja maja puhul teada, et neil on soov järgmise paari aasta jooksul oma maja renoveerida,“ ütles AS Saku Maja kinnisvara osakonna juhataja Tiiu Käärma.
Tallinna mnt 21 – on olemas projekt, mille
teostamiseks käib hange katuse ja küttesüsteemi renoveerimistööde osas.
Teaduse 3 – plaanis on fassaadi, katuse ja
soojustuse renoveerimine KredExi toetuse
abiga.

Põllu 1 – äsja sai renoveeritud elektrisüsteem, samuti ka vee- ja küttetorustik, mõtiskletakse akende vahetuse ja maja soojustamise ning fassaadi uuenduse peale.
Kannikese 12 – renoveeritud on vee- ja
küttesüsteem.

Kortermajade kommunaalkulude võrdlus
Võrreldud on kolme sama tüüpi, 4 trepikoja
ja 60 korteriga viiekorruselise maja kütmisele ning sooja vee tootmisele kulunud soojushulka. Võrreldud on 01.12.13-30.11.14 perioodi kulusid ning võrdluse aluseks on võetud
täielikult renoveeritud Põllu 2 kortermaja kulud, mida on võrreldud kahe renoveerimata,
kuid kaasajastatud soojussõlmega kortermaja kuludega (vt tabelit).
Kuigi hooned on sarnased, ei saa nende
küttekulu olla kunagi täpselt ühesugune, sest
see sõltub paljudest faktoritest, näiteks sellest, kas iga korter saab eraldi radiaatoreid reguleerida või kuidas soojussõlm on tasakaalustatud. Aastane kulu sõltub ka kütteperioodi pikkusest, mille otsustab maja omanik. Samuti võib erinevus tulla ka erinevast küttekehade arvust ja võimsusest, kuna mõned
korteriomanikud on oma radiaatorid välja
vahetanud. Võrdlus annab siiski hea üldpildi,
kui palju renoveerimine kulusid mõjutab.
Nagu näha, kulub Põllu 1 ja Tiigi 4 elanike
kodude soojaks kütmisele vastavalt 60 ja 82
protsenti rohkem kütust kui Põllu 2 korterite
soojendamisele.
Ka sooja vee saamise kulud on Saku Maja
andmetel neil majadel erinevad, sest Põllu 2
saab oma sooja tarbevee soojussõlmest, kuid
Põllu 1 ja Tiigi 4 korterite elanikud soojendavad igaüks endale ise vett elektriboileriga.
Kuna kaugkütte MWh hind on koos käibemaksuga u 83 eurot ja elektril u 140 eurot, siis
tuleb hoolimata väiksemast tarbimisest
maksta Põllu 1 ja Tiigi 4 elanikel oma sooja
vee eest rohkem kui Põllu 2 elanikel. Vee
soojendamise hind Põllu 1 – 8556 eurot, Tiigi
4 – 10 080 eurot ja kaugküttega Põllu 2 –
7138 eurot aastas.
„Soodsam ja ka tehniliselt mõttekam on
kasutada sooja vee valmistamiseks ikka soojussõlmes asuvat plaatsoojusvahetit,“ nentis
Käärma ja lisas, et ka Põllu 1 ja Tiigi 4 elamutel on mõttekas minna üle soojussõlmes vee
tootmisele, sest torustik on selleks välja ehitatud ja valmidus olemas. „Lisaks vajavad
elektriboilerid mõne aja pärast ka remonti või
väljavahetamist.“ VICTORIA PARMAS

Kortermajade kommunaalkulude võrdlus
Põllu 2

Põllu 1

Tiigi 4

250

401

455

Tarbevee soojendamise kulu MWh 86

62 (elektriga)

72 (elektriga)

Kütte ja sooja vee kulu eurodes

41 839

47 845

Küttekulu MWh

27 888

Võrdlusperiood 01.12.2013-30.11.2014

VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu istung toimub
16. aprillil algusega kell 17 Saku
Valla Majas Teaduse 1, Saku alevik
Päevakord
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele vastamise
pooltund
3. Saku valla 2015. aasta lisaeelarve
vastuvõtmine, eelnõu 2. lugemisel
4. Saku valla tunnustamise kord
5. Delegeerimine Saku Vallavalitsusele
6. Detailplaneeringu kehtestamine
6.1. Saku alevik, Jõesoo kinnistu

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7.1. Saku alevikus Staadioni tänava äärsete
garaažide teenindusmaaks
7.2. Saku vallas Tõdva külas Kaare tänava ääres
asuvate kuuride teenindusmaaks
7.3. Saku vallas Kurtna külas Kurtna tee ääres
asuvate garaažide teenindusmaaks
7.4. Saku vallas Männiku külas Raba tee ääres
asuva kuuri teenindusmaaks

8. Varalise kohustuse võtmine / Rahaliselt
hinnatava kohustuse võtmine ja lepingu
sõlmimine
8.1. Tähtajatu ja tasuline kokkulepe tehnovõrgu
ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks riigimaantee nr 11241 Kasemetsa-Kiisa teerajatisel
8.2. Kokkulepe Harjumaa Ühistranspordikeskusega septembrist avatava maakonna avaliku
bussiliini riigieelarve dotatsiooni ületava kulu
katmiseks

9. Vallavara omandamine ja Saku Vallavolikogu 20.11.2014 otsuse nr 103 „Vallavara
omandamine“ kehtetuks tunnistamine
9.1. Kinnistu lähiaadressiga Tänassilma-Laagri
tee L3 Tänassilma küla, Saku vald, Harju
maakond

10. Riigihanke väljakuulutamine
11. Ettepanek Rail Balticu maakonnaplaneeringule
Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 13. aprillist 2015 vallakantseleis ja valla
veebilehel http://sakuvald.ee/et/eelnoud.
Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.
TANEL OTS, vallavolikogu esimees

Harju pereelu märtsis
2015. aasta märtsikuus registreeriti Harju
Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute
talituse andmetel 154 lapse sünd, see on 34
võrra enam kui veebruaris, mil registreeriti
120 sündi. Poisse sündis 78 ja tütarlapsi 76.
Esmasündinuid oli 54, teisi lapsi 56, kolmandaid 35, neljandaid 6, viiendaid 2 ja kuuendaid 1. Sündisid kuued kaksikud - kaks paari
vendi, paar õdesid ja kolm paari õde-venda.
Surmakandeid koostati kokku 110 - mehi
suri 56 ja naisi 54. Lahkunute keskmine
vanus oli 73 aastat. Mehed elasid keskmiselt
70- ja naised 75,5-aastaseks. Registreeriti kaheksa ja lahutati kaks abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati viis.
EEVI ALANIIT
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KRISTI JÕELEHT
31. märtsi istungi päevakorras
oli 19 punkti.
1 raske puudega laps suunati
riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele.
2 isikule otsustati maksta
toetust seoses raske majandusliku olukorraga.
Otsustati lühendada Saku
Lasteaia Päikesekild, Saku Lasteaia Terake ja Kurtna Kooli
lasteaia lahtiolekuaega ühe tunni võrra 02.04.2015 (suurele
reedele eelnev tööpäev), 30.04.
2015 (kevadpühale eelnev tööpäev) ja 19.08.2015 (taasiseseisvumispäevale eelnev tööpäev). Lasteaed on avatud nendel päevadel kella 7–18.
Kehtestati Saku Valla Noortekeskuse ruumide lahtiolekuajad suveperioodil: noortekeskuse ruumid Sakus on avatud
01.06.–19.06.2015 ja 24.08.–
28.08.2015 kella 12–18, suletud
22.06.–23.08.2015. Noortekeskuse ruumid Kiisal on suletud
01.06.–28.08.2015.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks
Juuliku külas Talu tee 6 kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused aiamaja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks Roobuka külas Roosi tee 4 kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks
Metsanurme külas Annekese
põik 6 kinnistul ja Kasemetsa
külas Väikemetsa põik 6 kinnistul, üksikelamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks Tagadi külas Metsatare kinnistul.
Väljastati ehitusload maakaabelliini rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Marimetsa ja Mulgi;
üksikelamu püstitamiseks Saue
külas Kukera kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
piirdeaia rajamiseks Roobuka
külas Restauraatori tee 10a kinnistul, kuuri püstitamiseks Tagadi külas Mureli kinnistul, abihoone püstitamiseks Üksnurme
külas Metsapähkli kinnistul.
Kehtestati detailplaneering
Saku alevikus Teaduse tn 2 ja
Saku-Tõdva mnt vahelisel alal.
Rahuldati 2 avaldust ja pi-
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kendati ettekirjutuste (ehitiste
seadustamine) täitmise tähtaegu.
1 avaldus rahuldati osaliselt
ja pikendati ettekirjutuse (ehitise seadustamine) täitmise tähtaega.
Tõdva külas asuva VäljaMardi katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Saku vallas asuvale 2 katastriüksustele määrati uued kohaaadressid.
Nõustuti Vialine Recycling
OÜ poolt kavandatava tegevusega (jäätmeloa taotlemine).
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 1 jäätmevaldaja.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 14.02.2012 korralduse nr 155 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 4.4.
Saku valla 2015. aasta eelarve reservfondist eraldati 1462
eurot tänavavalgustuse ehituse
eelarvesse purukssõidetud tänavavalgustusmasti asendamiseks
Kajamaa külas Saku-Tõdva
maantee 6. kilomeetril.
Kinnitati Saku Vallavalitsuse
2015. aasta hankeplaan.
MTÜ-l Saku Taipoksi Klubi
lubati kasutada Saku valla logo
klubi spordidressidel, võistlusriietel ja võistlusplakatitel.
7. aprilli istungi päevakorras oli
15 punkti.
Saku Valla Spordikeskusel ei
võimaldatud pakkuda projektis
„Liigume rõõmuga“ osalenutele
tasuta Saku Valla Spordikeskuse ujula kasutamist.
Saku Valla Spordikeskusel
lubati pakkuda Südamenädalal
(20.–26.04.2015) Saku valla
elanikele tasuta Saku Valla
Spordikeskuse teenuseid.
Kinnitati Kurtna Kooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja
kord.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Roobuka külas Roobuka põik 12 kinnistul.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused tänavavalgustuse ehitusprojekti koostamiseks aadressil Saku alevik, Kivisalu põik //
Kivisalu tee, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Tänassilma külas Johannese tee 14 kinnistul.
Määrati projekteerimistingi-

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 31.03.2015 korraldustega nr 277 kehtestati Saku
valla Saku aleviku Teaduse tn 2 ja Saku-Tõdva maantee vahelisel ala
(katastritunnus: 71801:005:0471) detailplaneering. Planeeringualale kavandatakse kuni 3-korruseline põhikooli hoone, spordihoone
või muu üldkasutatav hoone (näiteks tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutus). Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus, sh
uusehitiste soovituslikud asukohad, liikluskorralduse ja parkimiskorralduse põhimõtted, tehnovõrkude asukohad ning üldised haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Olemasolevaid kinnistu piire ei
muudeta, maakasutuse sihtotstarbeks on kavandatud 100% ühiskondlike ehitiste maa. Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,2 ha.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
Saku Vallavalitsuse 7.04.2015 korraldusega nr 300 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine Saku valla Üksnurme küla Haavasalu tee 5
(katastritunnus: 71801:003:0705) maaüksusel. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on maaüksuse hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2800 m2.
Vt http://sakuvv.kovtp.ee/et/detailplaneeringud.
23.04.2015 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1)
detailplaneeringute lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavad avalikud arutelud. Päevakorras:
1. Kell 15:00: Saku aleviku Tiigi tn 17 (katastritunnus: 71801:005:
0401) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu kaheks elamumaa krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine kuni kolme boksiga ridaelamu ja üksikelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2600 m2. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga.
2. Kell 16:00: Tänassilma küla Lätte (katastritunnus: 71801:001:1074)
kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine ärihoone
ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 2210 m2.
Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 10. – 23.04.2015
Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute
_avalikust ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

mused korterelamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks Tagadi külas Vana-Tagadi tee 26
kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Üksnurme külas Talve tee 25
kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks ja aiamaja
täielikuks lammutamiseks Roobuka külas Roobuka põik 12
kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
elamu tehnosüsteemide muutmiseks Kasemetsa külas Väikemetsa tee 8 kinnistul, abihoone
püstitamiseks Tõdva külas Vana-Allika kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Üksnurme külas Haavasalu tee 5 maaüksusel.

Väljastati kasutusload Kurtna tee 8 elektrivarustusele aadressil Kiisa alevik, Kurtna tee
14, Viimsi metskond nr 246,
Kurtna tee; kaksikelamule Tänassilma külas Toomaveski tee
9 kinnistul.
Rahula külas asuva Vahtrametsa katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Juuliku külas ja Jälgimäe külas asuvale teele määrati kohanimeks Karjavärava tee.
Juuliku külas asuvale 2 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid Karjavärava tee
järgi.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
01.07.2014 korralduse nr 636
“Teenindusmaa, sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine”
punkti 1.
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Avaliku ürituse korraldamise load väljastati Kurtna Koolile
23.04.2015 Kurtna Kooli territooriumil, territooriumi kõrval
oleval muruplatsil ning KurtnaTagadi õppe- ja terviserajal toimuva ürituse Jüriöö perepäev
läbiviimiseks (vastutab Merje
Tava), MTÜ-le Eesti Newfoundlandi koerte Klubi 31.05.
2015 Saku mõisa pargis toimuva ürituse Newfoundlandi koerte erinäitus läbiviimiseks (vastutab Katre Vimm).

Parandus
Eelmises lehenumbris ilmunud
vallavalitsuse 24. märtsi istungi ülevaates on õige „Juurvilja
Aed OÜ-le väljastati müügipilet 26.03-25.04.2015 Saku turuplatsil aiasaadustega kauplemiseks.”

SAKU GÜMNAASIUMIS
toimub õpilaste
registreerimine
1. klassidesse 4. maist
kuni 1. juunini.
Dokumente võetakse vastu
kooli kantseleis Tallinna mnt 10,
teisel korrusel.
Kooli vastuvõtmiseks esitab
õpilase vanem või seaduslik
esindaja kooli direktorile
kirjaliku taotluse, millele lisab:
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (võimalik teha koolis);
2) kui taotluse esitab vanem, siis
vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud
ärakirja või väljavõtte (võimalik
teha koolis);
3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist
(selle olemasolul);
4) koolivalmiduskaardi;
5) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.
Täpsem info telefonilt 6718 000

4-liikmeline pere soovib üürida
pikemaks ajaks vähemalt

4-toalise heas korras

maja/majaosa/korteri
Saku alevikus.
Ei pea koduloomi, ei suitseta.
Kindel sissetulek.
Kontakt: 5919 7902

Miks jagas vallavalitsus mittetulundusliku
tegevuse toetusi sel aastal just nii
TIIT VAHENÕMM
Vallavanem

P

öördun
t e i e
poole
selgitusega
teemal, mis on
viimase nädala
jooksul paljude seas kirgi ja pahameelt tekitanud. Selleks on
mittetulundustegevuse toetamise fond ja toetuste jaotuspõhimõtted käesoleval aastal.
Kolmanda sektori rahastamise ümber on kirgi olnud toetuste
jagamise algusest saadik – alati
jääb keegi ilma ning pole rahul
kas summa suuruse või jaotusega. Toetuse jagamise alused on
viimastel aastatel järjest täienenud ja muutunud läbipaistvamaks. Toetustaotluste hindamisel on täna kaks sõltumatut etappi – komisjon, kes koosneb vabatahtlikest vallaelanikest, ja
vallavalitsus.
Tunnustan siinkohal hindamiskomisjoni liikmeid, kes tegid
oma tööd suure pühendumusega
ja andsid projektidele punktid
vastavalt etteantud kriteeriumitele. Hindamiskomisjoni tegevuse eesmärk on sõeluda n-ö terad sõkaldest – kõik liikmed
vaatavad taotlused läbi ja annavad oma arvamuse kuue eri kriteeriumi järgi, millel on erinevad
kaalud ja mis arvestavad taot-

luse ja tegevuse eri tahke. Hinnatakse nii eelarve adekvaatsust
kui ka kasusaajate hulka.
Kriteeriumite hulk ja komisjoni liikmete sõltumatus tagavad selle, et saadud tulemuse
järgi moodustatud projektide
pingerida on õiglane ja ei soosi
kedagi põhjendamatult. Selline
põhimõte paneb kindlasti ka
taotlejate õlule kohustuse projektid hästi läbi mõelda, esitleda
ja ellu viia. Taotluse tähtajaks
esitamine ei taga aga seda, et see
projekt kindlasti raha saab. Joone alla jäämise peale ei peaks aga
solvuma, vaid pigem tuleb kirjutada järgmisesse vooru uuesti.
Vallavalitsus lähtus sel aastal
raha jagades komisjonide antud
hinnetest, mille alusel moodustus projektidest pingerida. Me
lähtusime hindamistulemustest,
teades, et hindajad on oma töö
teinud ausalt ja arukalt.
Vallavalitsus ei pea õigeks põhimõtet kirjutada projekte n-ö varuga, et nagunii antakse vähem
kui küsitakse – selline teguviis
annab väära pildi nii tegevuste
mahust kui ka kogu finantseerimise vajadusest. Seepärast ei pidanud vallavalitsus õigeks heade,
pingerea eesotsas olevate projektide toetussummasid vähendada
– enim punkte saanud taotlejad
olid oma vajadused väga täpselt
eelarvega ära kirjeldanud ning
toetus on vajalik nende projek-

tide edukaks elluviimiseks.
Teine põhjus, miks ei ole võimalik kõigi vastu n-ö hea olla
ehk kõigile natuke raha anda, on
see, et haldusakti välja andes
peame me konkreetselt põhjendama, miks me anname hindamiskriteeriumitele vastavale
projektile vähem raha kui küsiti.
Vallavalitsus ei pea põhjendatuks senist praktikat, mille kohaselt moodustati küll pingerida,
kuid pärast seda jagati toetused
teadmata tagamaadel ümber.
See tekitab veel suurema määramatuse nii neile, kes saavad osalise rahastuse, kui ka neile, kes
pärast sarnast jagamist toetusest
ikkagi ilma jäävad.
Tuginedes eelpool nimetatule, oli sel aastal osaliselt rahastuse saanud projekte igas valdkonnas üks – see oli hindamise
tulemusel tekkinud pingereas
see viimane projekt, millele raha jagus. Raha sai see projekt nii
palju, kui eelnevatest projektidest alles jäänud oli.
Me oleme nõus faktiga, et
mitu head projekti jäi seekord
rahastuseta ning korrastada tuleb projekti- ja tegevustoetuste
vahekorda. Teisalt oleme veendunud, et tänased projektide
hindamise ja toetuste jagamise
põhimõtted on üheselt arusaadavad ja õiglased ning tagavad
selle, et avaliku raha jagamine
on läbipaistev.

Hajaasustuses elavad pered saavad taotleda
toetust oma elutingimuste parandamiseks
HELE-MALL KINK
Arendusspetsialist

H

arju Maavalitsus andis
teada, et 2. aprillist
2015 algas hajaasustuse
programmi taotluste vastuvõtt
Harjumaal. Hajaasustuse majapidamisi toetatakse veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemide rajamisega seotud kulutuste katmisel.
Maksimaalne toetus programmist ühe majapidamise koh-

ta on 6500 eurot. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti
abikõlblikest kuludest. Vormikohane taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada Saku Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt aadressil saku@sakuvald.ee
hiljemalt 2. juunil 2015.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head
elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsi-

misele hajaasustusega piirkondades.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad
järgmistele nõuetele:
• taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse;
• taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt
katkematult vähemalt taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse. 
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Kas sinu majapidamine
asub hajaasustusega
piirkonnas?
Saku valla koduleheküljel saad
tutvuda valla üldplaneeringu
kaardiga „Üldplaneeringu põhijoonis“. Varuge kannatust, sest
tegemist on väga mahuka kaardiga. Kaardil on märgitud tiheasustusalad musta katkendliku
joonega. Tehke kaart võimalikult suureks, siis tulevad leppemärgid kaardil paremini esile.
Kui sinu majapidamine jääb selle ala sisse, siis ei ole tegemist
hajaasustusalaga, vaid tiheasustusega. Üldjuhul on tehtud tiheasustusalad kollaseks.
Kui sinu majapidamine asub
kollasel alal, aga sellel puudub
tiheasustuse märge, siis nimetatakse seda kompaktse hoonestusega alaks. Hajaasustuse programmist saab taotleda toetust sel
juhul, kui sellel alal elab 1. jaanuari seisuga vähem kui 50 inimest.
Enne taotluse koostamist tutvuge programmdokumendiga.
Nii programmdokumendid kui
taotlusvormid asuvad EASi veebilehel aadressil http://www.eas.
ee/et/avalikule-ja-mittetulundus
sektorile/avalike-teenuste-aren
damine/hajaasutuse-programm
/taotlejale

Info:
• Hajaasustuse programm - Hele-Mall Kink, telefon 671 2405,
helemall.kink@sakuvald.ee
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine – Irene Leivategija, telefon 671 2421, e-post:
irene.leivategija@sakuvald.ee
•Juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid - Virko
Kolks, telefon 671 2406, e-post:
virko.kolks@sakuvald.ee

Pitsa asemel arstimid
Juba mõnda aega on Saku Selveris asuv Uno Pizza söögikoht
suletud, ukseava ees ripub aga
Apotheka kirjadega kile, mis
viitab peatsele apteegi avamisele. Apteegiketi esindaja sõnul
avatakse apteek mai alguses.
Uno Pizzast öeldi aga Saku Sõnumitele, et head uut paika nad
Sakus endale leidnud pole, kuigi oleksid valmis ka edaspidi
siin pitsasid küpsetama. Kui varem oli Sakus kaks pitsakohta,
siis edaspidi kaks apteeki.
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Kiisalane küsib
VICTORIA PARMAS
Märtsi lõpus kogunesid Kiisa
kandi inimesed rahvamaja saali,
et saada aimu, kuidas sealne elu
edasi läheb. Vee ja kanalisatsiooni tulekust või mittetulekust
Kiisale ja Roobukale rääkis Saku Maja juht Marko Matsalu.
Ülejäänud teemadel esitatud küsimustele vastasid vallavanem
Tiit Vahenõmm ja vallavalitsuse
majandusteenistuse juht Virko
Kolks.
Kiisalane: Mis hakkab juhtuma Kurtna tee 2 oleval krundil, kui sealse hoone asukad on
Kiisa vaba aja keskusesse ümber kolinud? Kiisa inimesed
soovivad sinna parkimisplatsi,
kuhu üle tee oleval kauplemisplatsil käivad ostjad saaksid
oma autod parkida, et praegusel platsil oleks rohkem ruumi
kauplejatele ja ostjatele.
Vallavalitsus: Parkimisplatsi
ei ole sinna otstarbekas rajada,
sest seda langevat krunti on vaja
väga palju täita, samuti eeldaks
see liikluskorralduse muutmist.
Parkimisprobleemi leevendamiseks on kavas laiendada olemasolevat turuplatsparklat ja kuna
kauplemine seal on läinud nii
vilkaks, tuleb leida turule haldaja, kes korraldaks kauplemist ja
jälgiks, et korrektselt pargitaks.
Olukorda aitaks korrastada ka
see, kui parklast läbisõit teha
ühesuunaliseks. Kurtna tee 2
krundile otsime aga arendajat,
kes annaks sellele lisaväärtust.
Krundile on kunagi ammu projekteeritud ka ärihoone.
Kiisalane: Millal tuleb Kiisa
raudteejaama juurde parkla
ja jalgrataste varjualune?
Vallavalitsus: Maikuu jooksul saab see tehtud praeguste
puukuuride äärde. Jalgrattaparkla ja varjualune on mõistlik
teha jaamahoonele lähemale.
Arutame seda Edelaraudteega.
Sinna haljasala äärde, kuhu
autod praegu pargivad, peaks
panema piirde.
Kiisalane: Kas vald võiks rajada Kiisale Laulu ja Suvila tänavate vahelisele alale laululava ja paigaldada valgustuse?
Vallavalitsus: Laululava ehitamine ei ole valla prioriteet.

Küll aga võiks selle rajada kohalik kogukond, taotledes eri
projektidest raha ning vallalt
mittetulundustoetuste fondist
kaasfinantseerimist. Fondidest
saab küsida raha nii ehituseks,
valgustuseks kui valveks.
Kiisalane: Kas midagi võetakse ette enne Kiisa algust
oleva bussipeatuse juures teeületuse turvalisemaks muutmiseks? Kas sinna tuleb tänavavalgustus ja sebra?
Vallavalitsus: Bussipeatusesse oleme tänavavalgustuse
lahendust tekitamas ja valgustus tuleb sinna. See on riigimaantee ning sellega tegeleb
maanteeamet, kelle kinnitusel
sinna sebrat ei tule, sest sebra
tekitab jalakäijas vaid näilise
turvatunde, kuid ei muuda teeületust ohutumaks.
Kiisalane: Miks on Maidla tee
Saku valla poolne osa nagu
kuumaastik, alates Saue vallast aga kõik korras?
Vallavalitsus: Ei oska öelda,
kuna tegemist on riigi teega.
Kiisalane: Kas vald võiks Kiisa-Kurtna metsa rajada matkaraja?
Vallavalitsus: Matkarada on
selline projekt, mille võiks algatada jälle kogukond, näiteks külaselts ning vald võib aidata näiteks RMK-ga rendilepingu sõlmimisel, kui rada asub riigimetsa maadel. Esmalt tuleks aga
koostada projekt selle kohta,
mida täpselt soovitakse teha.
Kiisalane: Kas lähiajal tuleb
meile nr 220 asemel mõni uus
buss, mis sõidab Saku ja Laagri kaudu Tallinnasse?
Vallavalitsus: 1. septembrist
paneb Harjumaa Ühistranspordikeskus käima liini Kiisalt
läbi Saku kuni Laagrini. Buss
hakkab väljuma kuus korda tööpäevadel. Seda liini doteeritakse 50% ulatuses riigieelarvest,
ülejäänud peaks tulema piletitulust. Kui piletitulu tuleb vähem,
peab vald puudu jääva osa kinni
maksma. Nii et mida rohkem
seda kasutate, seda suurem tõenäosus on, et see liin ka kauemaks kestma jääb.
Kiisalane: Raudteejaama
juures olevad Pargi ja Lepa
tänav ja Asula tee tolmavad
kuival ajal nii, et ei saa hinga-

ta. Kas neid ei saaks muuta
tolmuvabaks?
Vallavalitsus: Enne vee- ja kanalisatsioonitorude maasse kaevamist ei ole mõtet seda teha.
Kurtna elanik: Ärge tahtke
tolmuvabasid teid. Meil on teed
tolmuvabad ja saime ühest
probleemist lahti, kuid teise –
kihutamise – asemele.

Keila jõe ümbruse
ÜVK sõltub
liitujate arvust
AS Saku Maja juhatuse esimees Marko Matsalu: Kiisa
on osa Keila jõe reoveekogumise alast, mille väljaarendamine
on Saku valla ÜVK arendamise
kavas ette nähtud etappidena.
Sel aastal avanevad KIK-is Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
uue perioodi vahendid, kust on
võimalik taotleda raha ka Kiisa
piirkonna ÜVK rajamiseks.
AS-l Saku Maja on kavas esitada taotlus ÜVK väljaehitamiseks, sh Kiisa aleviku territooriumil. Esialgse kava kohaselt
on mõistlik liita Kiisa, Kurtna ja
Roobuka üheks piirkonnaks
ning töötada välja lahendused
torustike paiknemiseks. Kui
algselt oli mõeldud lahendada
Saku ja Kohila piirkonna ÜVK
üheskoos, siis valdade esindajate kohtumisel lepiti kokku, et
iga vald leiab lahendused oma
territooriumi piires ise. Täpsed
tööde mahud ja asumite piirkonnad, millele toetust on võimalik taotleda, selguvad küsitluse käigus.
Piirkondades, kus varem
ÜVK puudus, on vaja kohalike
elanike hulgas läbi viia küsitlus,
et saada teada, kui palju inimesi
soovib rajatava ÜVK-ga liituda.
Sõlmida tuleb ka eellepingud.
Rahastuse saamiseks on vaja, et
vähemalt 60% piirkonna kinnistutest annaksid oma nõusoleku
ÜVK-ga liitumiseks.
Saku Maja alustab hiljemalt
mais küsitluse läbiviimist ning
saadab küsitluse dokumendid
kõigile piirkonna kinnistuomanikele. Küsitluse tulemusena
selguvad ka piirkonnad, kus liitujate osakaal on üle 60% ning
nendele piirkondadele ongi võimalik toetust taotleda.
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On väga oluline, et võimalikult paljud inimesed vastaksid
küsimustikule ning avaldaksid
valmisolekut ÜVK-ga liituda.
Kui projekt saab positiivse
rahastusotsuse, siis peavad toimivad torustikud olema välja
ehitatud hiljemalt 2020. aasta
lõpuks. Loomulikult soovime
sel juhul töödega alustada ja lõpetada võimalikult kiiresti.
ÜVK-ga liitumise otsuse tegemiseks on väga oluline teada
infot ka kulude kohta. Rajatava
ÜVK-ga liitumine peaks olema
tasuta või võimalikult väikese
tasu eest, selgus saabub selles
osas rahastustaotluse koostamisel. Saku näitel võime aga öelda, et tasuta liitumine on väga
hästi toonud uusi kinnistuid liituma ja teenuseid kasutama.
Eesmärgiks pole ju piirkonda
torustikke rajada, vaid elanikele ÜVK teenuste osutamine.
Teenuste hindade kohta on
oluline teada, et kanalisatsiooniteenuse hind on alati soodsam
kui fekaaliveo hind. Kanalisatsiooni kasutamine on pealegi
mugavam ja lihtsam ning palju
keskkonnasõbralikum. Kanalisatsiooni juhitud reovesi jõuab
alati reoveepuhastisse ja tagasi
loodusesse läheb juba puhastatud vesi.
Ühisveevärgi eeliseks oma
kaevu ees on aga see, et veevärgi vett kontrollitakse pidevalt ja tagatud on kvaliteetne
vesi. Kes siiski soovib jätta kasutusse oma kaevu, siis oleme
soovitanud seda vett kasutada
kastmiseks või muuks otstarbeks, kus see ei satuks inimestele joomiseks. Kui oma kaevu
vesi juhitakse kanalisatsiooni,
siis tuleb paigaldada ka kaevule
arvesti, mille alusel toimub kanalisatsiooniteenuse arvestus.
Kinnistu sees tuleb kinnistu
omanikul trass oma kuludega
välja ehitada. Kinnistu piirilt
kuni majasse sisse toomisel
peab arvestama kuluga umbes
70 eurot meetri kohta ja see ei
sõltu eriti sellest, kas maa sisse
pannakse ainult üks toru või nii
vee kui kanali toru. Seega, kuna
kulu sõltub kaevamise mahust,
on oluline kokku leppida parim
koht liitumiste rajamiseks.
Hoiame inimesi kursis, kui
alustame küsitlusega või kui lisandub muud ÜVK-ga seonduvat infot.
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Jarek
Toiger –
2015.
aasta
Eesti
meister
kümnes
tantsus
Foto: Evelin
Lillepuu /
Fotosioon OÜ

21. märtsil Jüris peetud Eesti meistrivõistlustel kümnes tantsus
saavutas Saku valla elanik Jarek Toiger koos oma tantsupartneri Reelika Traksiga tihedas konkurentsis noorte vanuseklassis
(16-18aastased) kindla võidu ja 2015. aasta Eesti 10-tantsu
meistritiitli! Jarek ja Reelika võitsid nii standard- kui ladinaameerika tantsude bloki, mis annab tunnistust tantsupaari kõrgest tantsutehnilisest meisterlikkusest ja suurest pühendumusest seatud eesmärkidele. 10-tantsu meistritena esindavad Jarek ja Reelika Eestit ainsa tantsupaarina ka Noorte 10-tantsu
maailmameistrivõistlustel.
Jarek ja Reelika treenivad Tantsustuudios FLEX, kus nende
treeneriteks on endised tippvõistlustantsijad Jörgen Kapp ja
Mari Piksar. Ühtlasi meenutame, et juba eelmises vanusegrupis
(Juunior II), kus tantsivad 14-15aastased sportlased, olid Jarek
ja Reelika Eesti meistrid 10-tantsus ning saavutasid Riias MMil
ülikõrge 4. koha.
Palju õnne ning edu ka selle aasta tiitlivõistlusteks!
MARE SIVERTSSON, Tantsustuudio FLEX

Saku viiuldajad õnnitlesid Klassikaraadiot

LAS LAPS LAULAB 2015
võitjad ja edasipääsejad
3-4aastased:
I koht, edasi konkursile Harjumaa
Laululaps 2015 - Jasse Urb
(juhendaja Leevi Kaustel)
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Merilin Põldäär (Leevi Kaustel)

5-6aastased:
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Sander Vilu (Leevi Kaustel)
II koht - Kristo Õruste
(Maimu Hint)
III koht - Björn Martin Lindeberg
(Leevi Kaustel)
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Birgit Pihl (Tuuli Kopli)
II koht - Rebecca Kais (Aili Brett)
Eripreemia - Laura Liisa Piibur
(Aili Brett)
Eripreemia - Heidi Murel
(Taisi Pettai)
Eripreemia - Merilin Rohula
(Aili Brett)

7-9aastased:
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Tanel Kütaru (Anne Adams)
Eripreemia - Gerd Lauri Eerme
(Urmi Sinisaar)
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Kaari Sinisaar (Leevi Kaustel)
II koht - Maarja Liisa Polman
(Aili Brett)

10-12aastased:
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Trevor Mattias Sakias
(Felor Sakias)
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Kirke Männik (Aili Brett)
II koht - Kristine Kullat
(Urmi Sinisaar)
III koht - Nora Liisa Suislep
(Aili Brett)
Eripreemia - Hanna Camilla
Kadarik (Taisi Pettai)
Eripreemia - Helin Sinisaar
(Urmi Sinisaar)

13-15aastased:
I koht , edasi Harjumaa
konkursile - Märten Männiste
(Kaupo Männiste)
I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Johanna-Elise Kabel (Aili Brett)

16-18aastased:

Klassikaraadio pidas 1. aprillil oma 20. sünnipäeva ning sünnipäevahommiku pidulikul soovikontserdil esinesid tuntud muusikute
kõrval ka Saku viiulilapsed õpetaja Kaari Klesmenti juhendamisel.
Noorte Saku muusikutega saatis Klassikaraadiole tervituse Festival Eesti Muusika Päevad. Viiulitel 8-aastane Estella Elisheva ja
Pärli Koptelkov. Foto: Klassikaraadio

I koht, edasi Harjumaa konkursile
- Merit Männiste (Kaupo
Männiste)
Eripreemia - Ann-Jennifer
Veedler (Urmi Sinisaar)
Eripreemia - Anne-Liis
Kasterpalu (Inga Nurme)
Saku laste kontsert-lauluvõistlusest
5. aprillil loe ja vaata veel lk 8
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Las laps laulab 2015
Jasse Urb

Merilin Põldäär

Sander Vilu

Saku muusikalilav
algklassilastest abiturientid
VICTORIA PARMAS

O

Birgit Pihl

Kaari Sinisaar

Tanel Kütaru

Kirke Männik

Trevor Mattias Sakias

Johanna-Elise Kabel

Märten Männiste

Merit Männiste

Konkursi Harjumaa
Laululaps 2015
eelvoorud on 17. ja 18. aprillil Saue valla kultuurikeskuses
Saku Huvikeskuse traditsioonilisel ülevallalisel laulukonkursil osales kuues vanuseklassis kokku 66 noort solisti vanuses 3-19 aastat.
Laululapsi hindas žürii koosseisus Liis Lass (Linnateatri näitleja),
Rene Keldo (rahvusmeeskoori laulja, G. Otsa Tallinna Muusikakooli
režii osakonna juhataja) ja Kaire Vilgats (laulja paljudes projektides).
Hindamisele läksid musikaalsus, diktsioon, laulutehnika, hääle omadused ja terviklik interpretatsioon, sh laulu sõnumi edastamine kuulajatele. Poisse ja tüdrukuid hinnati eraldi. Miks jäi aga välja andmata
nii palju II-III kohti? Rene Keldo sõnul oli peapõhjus väga ühtlane
tase. „Tihti oli vanusegrupis üks-kaks väga silmapaistvat esitust, ülejäänud aga ühtlaselt head. Nendest kellegi esile tõstmine oleks tekitanud ülejäänutes õigustatud küsimuse: “Mis temal paremini läks kui
minul?”” Žürii kiituse pälvisid tublid juhendajad ja lapsevanemad,
kes olid nii palju lapsi laulma toonud.

n esmaspäeva lõuna aeg.
Mida lähemale nihkuvad kellaosutid ühele,
seda rohkem täitub Saku gümnaasiumi saal, aga mitte veel
publikuga. Saali koguneb tänavuse muusikali meeskond: näitlejad, juhendajad, dekoraatorid,
grimeerijad, kostümeerijad jne.
Kohe algab muusikali „Elasid
kord Arendelle’is...“ kostüümides läbimäng.
„Siis lähebki 27 taust peale,“
täpsustatakse helipuldis vaid asjaosalistele arusaadavate lausetega üle heliklippide järjestus. Keegi ajab soengut segamini, mida
rohkem, seda parem. Keegi meigib kedagi – mida koledamaks,
seda parem. Keegi kohendab
kleiti, keegi parukat ja keegi saadab FB-s viimaseid SMS-e. Pärast klaveriakordidega hääleandmist asendub sumin mmm-mmmm-m-mmm-ga ja siii-saaasiii-ga. Kõik on nii nagu peab ja
nagu sa üht näiteseltskonda ning
selle lavaesist ja -tagust elu enne
läbimängu ette kujutad.

Läbimäng algab
Ja siis see algab. Jääraidurite
madalahäälse laulu ja raske tööga. Samas on jääkuubikud lavalt
kadunud ning seal ringutab valges voodis punapäine Anna , tema õde Elsa veel magab. Elsa ja
Anna kasvavad kiiresti suureks
ja nii saab neid kehastada mitu
noort näitlejat. Ka voodist saab
üks-kaks-kolm kuningalossi
pink ning liikuvatest kividest
laulvad-tantsivad armueksperdid. Laulud vahelduvad tekstiga, armuõhked koomiliste situatsioonidega – kõik sujub.
No vahepeal ei suju muidugi
ka, sest see poleks ju õige läbimäng, kui kõik juba lõpuni paigas oleks. Mõned segamini läinud laused, turtsatused nii laval
kui saalis, keegi räägib kõva
häälega lava taga (selgub, et
viimaseid parandusi tegema läinud puutööõpetaja), mõni fraas
ei ole veel piisavalt veenev.
„Miks kuuski nii vähe on?“ sosistab keegi mu selja taga, samal

ajal kui laval arutatakse südame
sulatamise üle. Peamine on aga
see, et saalis on tunda lusti ja
koostegemise tahet. Kõik on
hingega asja juures ja nalja saab
ka. Nii seda, mis on ette nähtud,
kui ka seda, mis tekib kohapeal.
Improvisatsioon!
Näiteseltskond on suur – lavalt käib läbi 58 õpilast 1. klassi
omadest abiturientideni välja.
Hetkeks saali tulnud direktor
Ulvi Läänemets kinnitab, et
konkurss pearollide saamiseks
on suur. „Kui esimesel muusikaliaastal oligi kõhklejaid, siis
nüüd, mil neljandat kevadet
muusikali lavale toome, ei ole
staaridest puudust,“ ütleb ta.

Säravad
kõrvaltegelased
Õnneks rolle jagub, sest peaosaliste kõrval on ka hulk säravaid kõrvaltegelasi, mis etendusele alati vürtsi lisavad. Eelmisel aastal miljonärina ahhaa-elamuse pakkunud Madis Luig on
tänavu lumememme kostüümi
sisse pandud. Kuigi miimikaga
pole seekord midagi peale hakata, ei jäta see tegelane kedagi
külmaks. Meeldejäävaid kujusid on teisigi: püha isa, kelle ladinakeelne monoloog publiku
kihisema paneb, või hüperaktiivne prints, kelle energia ka
saali kandub, või ülipositiivne
suvekraami müüja, kes võiks olla müügimeeste õppevahend.
Poolteist tundi läbimängu on
läbi, kummardaminegi järele
proovitud. Nüüd on lavastusmeeskonnal laval seisjaile üht
teist öelda. Veidi kiidusõnu ja
veidi rohkem õpetussõnu, nagu
ikka pärast proovi. Jätan nad
sinna tehtut arutama ja lahkun
saalist mõnusa tundega. Ei osanud ma puudust tunda ütlemata
jäänud tekstiraamatu lausetest,
kuid see eest sain tunda seda
protsessis osalemise hõngu, mis
ühe näiteseltskonna ühte seob.
Ja nagu muinasjutu puhul
ikka, on õnnelik lõpp ette teada.
Hoolimata sellest tasub aga kõik
see, mis on enne lõppu, vaatamist. Ainus võimalus selleks on
veel täna, reede õhtul kell 19.
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al
eni
 Hetk
enne
algust.
 Hea
ja kurja
võitlus.

 Kolm Annat publikut tänamas.
 Metsik välimus, aga hea süda.

Tõeline energiapomm (paremal)
 Kindel publiku lemmik.

 Lavastusmeeskond tööhoos. Nemad teavad, kuidas peab olema.
 Mis kummalised kühmud maas ? Kivid või armueksperdid?
 Jääraidurite argipäev - käib töö ja laul koos.
Fotod:
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Saku korvpalliklubi tuli
Harjumaa meistriks

Kuldmedalid said kaela (vasakult) Andrus Roog, Mirko Laanisto, Marek Olland, Andrus
Lepp, Indrek Bauer, Egon Kotsar, Fredi Raba, Martin Polman, Jan Vilokas ja Tarmo Sikk.
Foto: Rein Suppi / Harjumaa Spordiliit

Kui eelnevatel aastatel on Saku korvpallimeeskonna laeks jäänud kahvatumat karva
medalid, siis sel aastal tegid mehed korraliku vigade paranduse ning lõpetasid turniiri ilma ühegi kaotuseta kuldmedalil.
Alagrupis olid Saku vastasteks Kuusalu
ja Rae Koss. Neist esimesest käis meie jõud
üle kergelt, tasuks 43-17 võit. Võistkonna
resultatiivseim oli Mirko Laanisto kümne
punktiga. Päeva teises kohtumises mindi
vastamisi, ette ruttavalt öeldes, hilisema finaali vastase Rae Kossuga. Vastane juhtis
küll peale esimest rünnakut, kuid peale seda
Raele võimalust enam ei antud ja kindel 2613 võit oli tõsiasi (Raba 7 p, Bauer 6 p).
Poolfinaalis ootas meid päeva ilmselt tugevaim konkurent Kose, kellega ka eelnevatel aastatel on probleeme olnud. Tegemist oli
väga põneva mänguga, kus tasavägist mängu jätkus kuni teise poolaja keskpaigani, kui
tabloo näitas kolmepunktilist edu meie kasuks. Õnneks mängu lõpus viskasime kümme punkti järjest ja mäng võideti tulemusega
37-24 (Lepp 12 p, Polman 8 p, Bauer 8 p).
Finaalis ootas ees Rae Koss, kellele seekord suurt sõnaõigust ei antud. Poolaeg võideti juba 13 punktiga ja lõpuvile kõlades
näitas tabloo Saku kasuks 29-15 (Raba 9 p,
Laanisto 6 p) ning kuldmedaleid meile.
Korvpallihooaeg pole veel läbi, sest maikuus ootavad ees traditsioonilised Saku valla meistrivõistlused. TAAVI VILBA

Südamenädal – liikumisharjumuse algus
SÜDAMENÄDALA
ÜRITUSED SAKU VALLAS
20. kell 18 kõndimismatk
Kiisa-Metsanurme-Kiisa (9 km).

20. kell 19.30-21.00
Zumba & body ART MIX
Saku Valla Spordikeskuses.

21. kell 14-15 tervisevõimlemine Kiisa Rahvamajas.
22. kell 19 jalgrattasõit
Kiisa-Männiku-Kiisa.
22. kell 19.30-20.30
Südamenädalal 20.-26.04
saavad kõik Saku valla
elanikud TASUTA kasutada
Saku Valla Spordikeskuse
teenuseid (ujula, jõusaal).
Üritustel osalejate vahel
loositakse välja auhindu!

Toning aeroobikamaraton
Saku Valla Spordikeskuses.

23. kell 18–19
loeng teemal „Hiina meditsiini
lähenemine südamehaigustele –
ravi ja ennetus“ Saku Päevakeskuses. Lektor Rene Bürkland.
Vajalik eelregistreerimine
elerin.sagar@sakuvald.ee,
tel 671 2401.

23. kell 18.30 AquaZumba
Saku Valla Spordikeskuses.

A

prilli kolmas nädal on Eestis
traditsiooniliselt pühendatud südametervisele. Sel
aastal tähistatakse südamenädalat
20.-26. aprillini.
Kuna üheks südamehaiguste riskiteguriks on vähene liikumine, on
see nädal hea aeg, et oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja
positiivsete muudatustega alustada.
Üle Eesti toimub terve aprillikuu
jooksul erinevaid liikumisüritusi.
Ka Saku vallas tähistatakse südamenädalat. Vallaelanikel on võimalik osaleda erinevatel liikumisalastel üritustel. Lisaks liikumisele on
võimalik kuulata loengut südamehaiguste ennetamisest ja ravist. Tegevusi rahastatakse osaliselt Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2013-2014“ ning vallaelanikele on
need tasuta. Täpsemat infot ürituste
kohta leiad www.sakuvald.ee ja
www.terviseinfo.ee.
Löö kaasa südamenädala tegevustes! Tule ja liigu oma südame
heaks – iga sinu samm loeb.
ELERIN SAGAR
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Spordiklubi Porter Racing
tervisespordisündmused 2015
„Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete
väärtushinnangute kandja. Liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel,
rikka elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine
kujundamisel.“ (Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030)
PRIIT GRÜNBERG

V

abariigi valitsuse heaks
kiidetud dokumendis on
teiste seas prioriteetsete
arengusuundadena välja toodud
inimeste liikumisharjumuste
kasvatamine ja spordi kui positiivsete väärtushinnangute kandja rolli avardamine. Spordiklubi
Porter Racing on Saku vallas
nende eesmärkide nimel töötamas juba 11. hooaega.
2015. aastal pakume läbi
aegade kõige rohkemate spordisündmustega hooaega – toimub
üheksa erinevat tervisespordisündmust. Kõikidel üritustel
saavad kuni 18-aastased noored
(ka) osaleda tasuta!
3. mail toimub Saku Trail
Run maastikujooks, mis on
mõeldud neile, kel meeldib
joosta mitmekesises metsakeskkonnas - seni vaid rattasünd-

HEA
TEADA

Juhiluba
e-teenindusest hoiab
kokku aega ja raha
Kõige ajasäästlikum ja odavam
viis juhiloa vahetamiseks on kasutada Maanteeameti uut e-teenindust. „E-teeninduses saab
uue loa tellida vaid mõne minutiga ning kodust lahkumata. See
välistab ka pikad ootejärjekorrad Maanteeameti liiklusregistribüroodes. Suuremates büroodes võib ootejärjekord küündida
kohati ühe tunnini,“ lausub
Maanteeameti eksamiosakonna
juhataja Toivo Kangur, kelle sõnul on juhiloa taotlemine eteeninduses 20% soodsam kui
liiklusregistri büroos.
Hetkel saab e-teeninduses
vahetada juhiluba, mis ei ole esmane või piiratud ning mille
kehtivusaja lõpust ei ole möö-

musel kasutuses olnud tehnilistel Saku raba- ja metsaradadel
väljaspool enim kasutatavaid
terviseradu. Täisdistants on
orienteeruvalt 16 km ja võimalik
on valida ka poole lühem trass.
9. mail on maastikurattasõbrad oodatud Eesti pikima traditsiooniga maastikurataste kestvussõidule Saku 100. Kuigi
täisdistants on 100 km, mis läbitakse 6 ringiga, on sündmuse
moto läbi aegade olnud: „Sõida
palju jaksad!“. Tulemuse ja koha
saavad protokolli kõik vähemalt
1 ringi läbinud osalejad. Sõit toimub Saku rabametsas, kasutades ära aastate jooksul arendatud tihedat rajavõrgustikku.
Trass on tehniline, oskusi ning
füüsist proovile panev.
9. mail alustab oma neljandat
hooaega ka Porter Racing laste rattasari. Tegu on 4-osalise
minisarjaga kuni 14-aastastele.

Sarja eesmärk on tuua noored
tervisliku liikumise ja rattaspordi juurde. Sõidud toimuvad nii
ühis- kui ka eraldistardist erinevatel radadel Saku lähiümbruses. I etapp toimub paralleelselt
Saku 100-ga Saku rabametsas.
Järgnevad etapid leiavad aset 4.
juunil, 27. augustil ja 17. septembril. Iga etapi läbijale on
väike meene! Kõikidel etappidel osalejad saavad viimasel
etapil ka eripreemia!
Eesti populaarseim maastikurattakrossi sari Škoda kolmapäevakud toimub Sakus kahel korral: 13. mail toimub
Saustinõmmel kolmapäevakute
III etapp ja 9. septembril koguneb maastikuratturite seltskond
kolmapäevakute finaaletapile ja
pidulikule lõpetamisele Saku
terviseradadele. Kolmapäevakute eesmärgiks on maastikurattasõidu kui võistlusspordi
tutvustamine. Oodatud on kõik
jalgrattahuvilised, eriti aga
sporditee alguses olevad noored. Kolmapäevakud toimuvad
nädala sees peale tööpäeva lõppu vabalt valitud ajal eraldistar-

dist (v.a finaaletapp).
3. oktoobril toimub Saku vanal terviserajal heategevuslik
spordisündmus Rahvusvaheline maastikurattapäev lastele.
Rahvusvahelise Maastikuratta
Assotsiatsiooni (IMBA) poolt
11 aastat tagasi ellu kutsutud
sündmuse eesmärk on kutsuda
üles lapsevanemaid ja spordiaktiviste viima lapsi loodusesse
maastikurattaga sõitma. Maastikurattapäev lastele on sportlik
meelelahutus ette valmistatud
rajal koos põnevate takistustega
ja rattavalitsemist arendavate
ülesannetega.
Lisainfo Porter Racing FB
lehel ja www.porterracing.ee.
Kutsume kõiki kasutama Saku Rabametsa rekreatsioonivõimalusi tervise arendamise nimel! Loodetavalt leiab ka Rail
Balticu arendusprotsess lahendi, mis võimaldab Saku inimestel jätkuvalt seda ala kasutada,
mille arengusse on ka Porter
Racing aastaid panustanud. Terved ja sportlikud inimesed tagavad Sakule parema tuleviku!
Vt ka lk 16

dunud rohkem kui 5 aastat. Juhiloa vahetamiseks peab isikul
olema kehtiv tervisetõend ning
rahvastikuregistri järgne alaline elukoht Eestis. Juhul, kui tervisetõendi kehtivus on lõppemas, tuleb enne juhiloa vahetamist taotleda perearstilt uut tervisetõendit.
Alates 1. aprillist on kõigil
tervisekontrolli tegijatel kohustus väljastada vaid e-tervisetõend. Arst saadab tervisekontrolli tulemused e-tervise infosüsteemi, kust andmed jõuavad
otse ka Maanteeameti liiklusregistrisse.
E-teeninduses saab vahetada
juhiluba ka nimevahetusel ehk
näiteks pärast abiellumist. Viimasel juhul peab enne olema
vormistatud ja väljastatud uus

isikuttõendav dokument pass
või ID-kaart.
Põhiline erinevus tavalisest
juhiloa vahetusest nimevahetuse korral seisneb riigilõivu väiksemas määras, milleks on e-teeninduses 10 eurot. Madalamat
riigilõivu saab tasuda nimevahetusel ainult siis, kui vahetatakse kehtivat juhiluba. Kui rahvastikuregistris on toimunud nimevahetus, kuid juhiluba on olnud eelnevalt kehtetu, tuleb juhiloa vahetamisel tasuda täissuuruses riigilõiv ehk 20 eurot.
Oluline erinevus tavalisest
juhiloa vahetusest seisneb ka
selles, et nimevahetusel ei saa
kasutada liiklusregistris olevat
elektroonilist fotot ja allkirja,
vaid saab kasutada üksnes Politsei- ja Piirivalveameti andme-

baasis olevat elektroonilist fotot
ja allkirja.
Nimevahetusel saab e-teeninduses vahetada ainult juhiluba,
mis ei ole esmane või piiratud.
Maanteeamet soovitab juhiloa kättesaamiseks valida postiteenuse, mille puhul jõuab uus
juhiluba postkasti juba kol-me
päeva jooksul. Juhiloa posti teel
tellimise teenust saab valida nii
e-teeninduses kui ka Maanteeameti liiklusregistri büroos
kohapeal. „Büroos juhiluba vahetav isik ei pea siis teist korda
büroosse kohale tulema, vaid
saab juhiloa tellida endale otse
koju,“ lisab Maanteeameti eksamiosakonna juhataja. Ta rõhutab, et postkast, kuhu juhiluba
saadetakse peab olema kindlasti
lukustatud, ilmastikukindel
ning tähistatud korteri või maja
numbri või talu nimega.
Maanteeameti uus e-teenindus asub aadressil https://
eteenindus.mnt.ee/main.jsf
Maanteeamet

Jooksutreeningud Sakus kolmapäeviti
Kogunemine kell 18.15 suusamaja juures. Treeningud on jõukohased
nii algajatele kui edasijõudnutele - kõik huvilised on oodatud!
Info telefonil 507 8820, Toomas Tarm
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
26.03 tehti kahjutuks Männiku
külast leitud mürsu sütik.
31.03 tehti kahjutuks Männiku
külast Kroonu tee lähedalt leitud
kolm erineva suurusega laengut.

Põhja prefektuur
5.04 teatati, et Saku alevikus lõi
19-aastane poeg noaga oma 49aastast isa. Politsei pidas noormehe kahtlustatavana kinni.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
5.04 kell 5.02 - tulekahju kõrvalhoones Laagri alevikus.

Kuulutused
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!
Ehitusluba. Kasutusluba.
Projekteerimine. Hoonete
seadustamine. Ehitiste ekspertiis. Asjalik abi ehitusvaldkonnas. Helista 522 0023,
Mikk. Töö tulemuslik.
Paigaldan epopõrandaid (garaažid, terrassid, saunad, abiruumid, rõdud, trepid, köögid
jne), hinnad mõistlikud. Küsi
pakkumist 5620 6899!
Tänavakivi, muna- ja paekivi
paigaldus ning müük. Aedade ehitus, haljastus. Asfalteerimine. 12 a kogemust. www.
kivivennad.ee, henno.piirme@
gmail.com. Henno 551 9855,
Jüri 558 8842
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.

Kauaaegset Saku
Näidissovhoosi
teadusdirektorit

ANTON ABET

Saku jäätmepunkt ajutiselt suletud
Seoses operaatori vahetumisega on Saku jäätmepunkt ajutiselt
suletud.
SUURJÄÄTMED - mööbliesemed (toolid, kapid, riiulid, voodid
jne), vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, keraamilised
ja metallist kraanikausid, WC potid jne, metall - saab tasuta üle
anda Eesti Keskkonnateenused AS-le.
Suurjäätmed paigutada oma jäätmemahuti kõrvale ning
teavitada sellest Eesti Keskkonnateenused AS-i telefonil 1919.
Suurjäätmed viiakse ära 5 päeva jooksul pärast teavitamist.
Lähim JÄÄTMEJAAM asub Mustamäel Artelli 15. Info Eesti Keskkonnateenuste telefonil 1919 või tallinn@keskkonnateenused.ee.
Saku jäätmepunkti avamisest teavitame Saku valla koduleheküljel www.sakuvald.ee.
Saku Vallavalitsus

Saku Mõis
Pakume osaajatööd

PEOTEENINDAJALE

Töö kirjeldus
• klientide ja gruppide kiire, viisakas ja meeldiv teenindamine
• meeskonna abistamine
• toitude serveerimine
Täpsem info:
http://www.cvkeskus.ee/view_jobad.php?job_id=375182&w=1
Lisainfo:
www.sakumois.ee; 5645 6668 Tiina Vahenõmm
Kandideerimiseks saada oma CV hiljemalt 01.05.2015
aadressile saku@sakumaja.ee või kandideeri läbi
CV Keskuse keskkonna.

FMB Invest Grupp OÜ

rendib väikebussi
Citroen Jumpy,
millel on 8 kohta.
Täpsem info
tel +372 524 5747
või fmb@fmb.ee

Kuulutused
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.
Lõikan hekki, teen ka saetöid
ja võsalõikust. Tel 555 47291.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321.
Puuokste ja puulehtede äravedu. Viime ära igasuguse
kila-kola. Teeme ruumid kolast
tühjaks ja vajadusel ka koristame. Ostame vanarauda. Tel
5347 6867
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu
Korstnapühkimisteenus,
Korstnasõber OÜ, Peep
Sõber, tel 5650 5189,
korstnasober@gmail.com
Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss, tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398
Müüa veise- ja hobusesõnnikut kilekottides, kohaletoomine
tasuta. 5330 5174
Lõhutud küttepuud, head
hinnad. Info tel 5349 2730
www.metsasoojus.ee Lisaks
müüme ka liiva, mulda, killustikku, laudaväetist.
Soodsaimate hindadega
saematerjal meilt. Küsi hinnapakkumist parimsaematerjal@
mail.ee või 525 1520.
Müüa kuivi küttepuid, kask 55
€ rm, sanglepp 50 € rm, lepp
45 € rm, puud 40L võrgus 3 €
kott. 5858 8936

Avaldame perekond Abele
sügavat kaastunnet

ANTON ABE

mälestavad
endised kolleegid
AS Saku Tehnost

lahkumise puhul.
Perekond Villemsoo

JUHANNES SAPAS

Saku Päevakeskus
mälestab

Mälestame ja avaldame
kaastunnet lähedastele.
Eesti Taimekasvatuse
Instituut

ARNO TUHKRIT
Sügav kaastunne poeg
Raulile ja lähedastele.

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

 ÜVK liitumised ja ehitusprojektid
 santehnilised sisetööd
 liiva, haljastusmulla, killustiku müük
 geodeetilised mõõtmised ja
mahamärked
 ekskavaatori- ja kalluriteenused
5850 4300

Rõivakaupluses
Saku Konsumis
aprilli lõpuni
kõik rõivad,
nii uued kui kasutatud,

-20%
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Ootame tellimusi!
Omame pikaajalist kogemust vee-,
kanalisatsiooni- ja sademevee
torustike ehitusel, teede, tänavate
ja kivitöödel ning kõikvõimalikel
pinnasetöödel; liiv, killustik

Teostame
TORUSTIKE
EHITUSTÖID
Kõik vajaminev tehnika,
mineraalpinnas jms on olemas.
Omanikujärelevalve teenuse
osutamine

KONTAKT:
Siim 512 1790
OÜ TarindiProf

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

www.raemeistrid.ee

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
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

13. aprillil
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku lao

tühjendusmüük
Müügil ka naiste
ja meeste kingad.

Allahindlus!
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Õlivahetus Texaco Ursa Super LA 30 õliga
Süüteküünla vahetus NGK küünlaga
Õhufiltri vahetus
Lõiketera teritus ja tasakaalustamine
Toite ja süütesüsteemi puhastus
Mootori tööpöörete kontroll ja reguleerimine
Lisatööd/varuosad vastavalt vajadusele, hoolduskampaania kuni mai lõpuni.

Lai valik tehnikat ERAISIKULE või PROFILE.
Püsikliendile SOODUSPAKKUMISED!

HOOLDUS JA REMONT KA:
murutraktorid, trimmerid, võsalõikajad, hekilõikurid jne.
Tehnika 7, Saku alevik, 75501 Harjumaa.
Asume Saku keskel, tehnoülevaatuse E-Tehno taga.
E – R 9 – 18 ja L 10 – 13
Tel: 53 244 296, E-post: saku@aiataht.ee
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KUHU MINNA
APRILL
10. kell 19
Saku Gümnaasiumi muusikal
„Elasid kord Arendelle’is...“.
Esinevad SG õpilased. Sissepääs
tasuta. Alates kella 18 on avatud
heategevuslik kohvik. Arveldamine ainult sularahas.

11. kell 11
Lastehommik „Teaduse
imed” Saku Valla Maja suures
saalis. Interaktiivne hariv šõuprogramm, kus tutvustatakse
vaatemängulisi katseid ja eksperimente. Vaatajad saavad ka ise
osaleda. Oodatud nii lapsed kui
täiskasvanud. Tasuta.
Nädal enne kevade algust märkas sakulase tähelepanelik silm midagi eriskummalist. Nüüd südamenädala tulekul on aga paras aeg ketsid posti otsast
OHHOO
alla võtta ja punuma panna. Foto autor: Tiit Heinloo
Tähelepanelik lugeja, kui ka sina märkad midagi vahvat, mida võiks
teistega ajaleheveergudel jagada, siis saada foto koos allkirja ja
oma nimega toimetusse aadressil ss@sakuvald.ee.

13. kell 19
Saku-Kiili ühismälumängu
finaalmäng Saku Valla Maja suures saalis. Mängu juhivad kilbarid
Allar Viivik ja Mart Vellama.

16. kell 19
Saku Muusikakooli kevadkontsert gümnaasiumi aulas.

16. kell 20
Jaan Sööt „Kevadel algavad
peod“ - kontsert Saku Mõisas.
Piletid 8-12 eurot Piletilevis ja
kohapeal. Vt lk 14.

18. kell 11
PÜ Elukaar koosviibimine
Saku Valla Majas.

19. kell 15
Metsanurme küla koosolek
külakeskuses.

19. kell 19
Peeter Oja stand-up komöödia „Elamise kunst“ Laagri
City Kontserdimajas. Piletid 15 ja
17 eurot Piletilevis ja kohapeal.

Avasime veebruaris uue vintage-stiilis
mängutoa Sakus -

Sini-Must-Valge
mängutuba.
Asume Saku Valla Maja II korrusel, pidutsema
2
mahub korraga 6-7 peret, ruumi on pea 70 m .
Sobiv lastele vanuses 1-8 aastat, kuid põnevaid
mänge leiab ka suurtele!

Küsi infot ja broneeri: 506 2778 Killu
13. aprillil algab kursus „Fotograafia
eritehnikad”. Kokku 10 korda, sh praktikum.
Registreerimine ja info viimisfoto@gmail.com
14., 21. ja 28. aprillil kl 18.45 - erinevad käsitööõpitoad
Vt https://www.facebook.com/SakuOpituba

20.-26.
Südamenädal – vt lk 10
20. kell 18 kõndimismatk KiisaMetsanurme-Kiisa (9 km).
20. kell 19.30-21.00 Zumba &
body Saku Valla Spordikeskuses.
21. kell 14-15 tervisevõimlemine Kiisa rahvamajas.
22. kell 19 jalgrattasõit KiisaMänniku-Kiisa.
22. kell 19.30-20.30 Toning
aeroobikamaraton Saku Valla
Spordikeskuses.
23. kell 18–19 loeng „Hiina
meditsiini lähenemine südamehaigustele – ravi ja ennetus“ Saku Päevakeskuses. Lektor Rene
Bürkland. Eelnevalt registreerida
elerin.sagar@sakuvald.ee, tel
671 2401.
23. kell 18.30 AquaZumba
Saku Valla Spordikeskuses.

21. kell 19
Jazzkaar 2015: Trio SooäärVaigla-Ruben Saku Mõisas.
Piletid 5 ja 7 eurot Piletilevis

23. kell 15
Ki-Ku-Ta-Ro PÜ kevadpidu
Kiisa Rahvamajas.

23. kell 16
Jüriöö perepäev Kurtna Koolis.

23. kell 20
Jüriööjooks 2015 Sakus:
stardid Saku Valla Maja juurest
kell 20 ja kell 21. Vt lk 16

24. kell 19
„Lootes vaid heale“ - esietendus Kiisa Rahvamajas

25. kell 12
Mälumängu paaris- ja individuaalmängu EMV etapp Saku
Valla Majas.

26. kell 11
Tervisekõnni sari „Liigume
rõõmuga“ Tänassilmas. Kogunemine Tänassilma tee alguses,
kõnd u 1,5 tundi. Võimalik laenutada tasuta kõnnikeppe. Info
annely@lakiauto.ee või 5103351

26. kella 13-17
Rehe Küüni Kevadpomm põnev päev suurtele ja väikestele
Üksnurmes. Töötoad, kirbuturg,
meelelahutus. Avatud kohvik.

30. kell 19
Kurtna naisrühm 30 - rahvatantsukontsert Kurtna Koolis.

MAI
2. kell 11
Lastehommik Saku Huvikeskuses. Tasuta.

3. kell 12
Jooksuvõistlus Trail Run Saku
terviserajal. Vt lk 11, 16

9 kell 10
Maastikuratta kestvussõit
Saku 100 Saku rabametsa
radadel. Vt lk 11, 16

10. kell 10
Porterracing laste rattasarja
I etapp Saku rabametsa radadel.
Start terviseraja alguses. Vt lk 11

10. kell 17
Saku Mandoliinide emadepäevakontsert „Imeline
Itaalia. Kolm tenorit ja kolmkümmend mandoliini“ Saku
Valla Maja saalis. Hulk üllatusi!

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
„Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja.“
Saku Gümnaasiumi õpilaste
tööd (kuni 30.04).
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