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„Laulukarusselli”
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võitis
Märten
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Männiste

Gümnaasiumi juurdeehitus on alanud

320 õpilasele lisandub ruumi
10 tavalist klassi
3 väiksemat keelteklassi
1 muusikaklass
1 tüdrukute käsitööklass
1 poiste tööpetuse klass
2 õpiabiklassi
90 kohaga kaldpõrandal auditoorium

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI

jälle
10. aprillil 2015

Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate
ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse. Üks hädaabinumber 112
muudab abi kutsumise inimesele lihtsamaks – meeles on
vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei
kulu aega mõtlemisele, millist abi ja milliselt numbrilt
kutsuda. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110
helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Number
110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui
selle kasutus on jõudnud miinimumini.

 Praegu rajatakse
vaivundamenti
 Hoonet ehitab OÜ
Nordlin Ehitus
 Juurdeehitus läheb
maksma u 1,5
miljonit eurot
 Kui kõik sujub,
lubab ehitaja hoone
valmis saada
septembri lõpuks
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Hoolimata sellest, et viimastel päevadel sajab lund, on kevad ametlikult
käes ja mõtted liiguvad kevadistele toimetustele – koduümbrus vajab
korrastamist, kell keeramist, teed parandamist, suvi planeerimist.
Kevadised tegemised on kirjud kui lapitekk.

Algas Teeme Ära talgute registreerimine
Esimesed Saku valla talgud on juba ka Eesti kaardile maha
märgitud. Esimesed talgutest teadaandjad on Kiisa rahvas, kel
on kavas talveprügist koristada Kasemetsa tee äärne Sireli ja
Revala tänavate vahele jääv metsaalune.
Kaheksandad üle-eestilised talgud peetakse sel aastal 2.
mail ja talgud saab kirja panna uuenenud talguveebis
aadressil www.teemeara.ee. Igaüks saab ise otsustada, mida
2. mail oma kodukandi või kogukonna heaks ühiselt ette võtta.
Teeme Ära talgupäeva meeskond soovib aga sel aastal
koostöös Päästeametiga pöörata muude talgutegemiste kõrval
rohkem tähelepanu tuleohutusele. Koostöös Vivacoloriga
võetakse sel aastal fookusesse ka kodudesse, keldritesse ja garaažidesse seisma jäänud kasutuskõlblikud värvijäägid. Talgupäeva meeskond kutsub inimesi kokku koguma oma kasutuskõlblikud värvijäägid, et suunata need heategevuslikul eesmärgil taaskasutusse ning viia kasutuskõlbmatud ja aegunud
värvijäägid jäätmejaamadesse. Täpsemat infot selle algatuse
kohta leiab lähiajal talguveebist.
Need talgujuhid, kes on oma talgud Teeme Ära kodulehele
kirja pannud, saavad ka talgute stardipaketi, milles on praktilised abivahendid: esmaabitarbed, väike töökindavaru, kaelarätt
talgujuhile, ajalehe Talguline värske number, peotäis pähkleid
ja komme, ehitus- ja aiapoe sooduskupong, talgukuulutused,
Talguhundi kleepsud, tuleohutuse juhised, kriisijuhend ja talgunõuanded. Stardipakettide laialisaatmine algab aprillis.

Käes on tuleohtlik aeg
Arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust, määras
Päästeamet kogu Eesti territooriumil tuleohtliku aja alguseks
20. märtsi. Tuleohtlikul ajal on metsas- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud:
 küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks
ettevalmistatud kohas;  kuluheina ja roostiku põletamine;  muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.
Tuleohtlik aeg lõpetatakse vastavasisulise Päästeameti peadirektori käskkirjaga tuleohu taandumisel. Päästeamet

Varakevadised teetööd
Kevadise kergliiklusteede puhastamisega on alustatud. Plaanide järgi peavad olema tööd lõpetatud 31. märtsiks. Kõik
valla kergliiklusteed, u 13 km, harjatakse üle. Saku alevikus korjab harjamismasin talvel teedele puistatud killustiku
üles, väljaspool alevikku teed harjatakse. Tänavune talv kergliiklusteesid lõhkunud ei ole. Igakevadise kruusakattega
teede greiderdamisega alustatakse, kui teekate seda võimaldab – on sulanud ja piisavalt tahenenud. Tolmuvabade
katetega teedele tekkinud löökaukudest on enamik juba parandatud, ülejäänud parandatakse lähinädalatel.

Üleminek suveajale
Nii nagu iga aasta märtsikuus
pööripäeval saabub kevad, läheb Eesti igal aastal märtsikuu viimasel pühapäeval üle
suveajale. Suveaja algus on
sel aastal pühapäeval, 29.
märtsil kell 3 öösel, mil
kellaosutid tuleb nihutada
ühe tunni võrra edasi. Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Saku kevadlaat
toimub 16. mail

Kevadised
toimetamised
Saku vallas
Kõik on muusika

Iga Päikesekillu rühm kujutas ühistööna A3
paberil muusikat. Kasutatud on mitmeid
tehnikaid: joonistust, maali, kollaaži jne.

Juba vähem kui kahe kuu
pärast toimub traditsiooniline Saku kevadlaat ning juba teist aastat korraldab seda Saku lõviklubi. Ka sel
aastal on laadaala jagatud erinevateks aladeks: kauplemisala (taimed, istikud, aiakaubad, käsitöö), lasteala (tegevused, mängud atraktsioonid
lastele), spordiala (Saku Valla
Spordikeskus ja Sakus tegutsevad spordirühmad, treeningud, liikumisrühmad), valla
ala (Saku valla asutused, külad, MTÜ-d), messiala (Saku
vallas tegutsevad ettevõtted
saavad võimaluse oma kaupade, toodete, teenuste ja töökohtade tutvustamiseks),
Lions ala (kohvik, toitlustus,
õnneloos ja laadalava). Tegevust jätkub kogu päevaks ja
kogu perele! Laadaideed ja
uudised on üleval Facebooki
lehel Saku Laat.
Saku Lions Klubi

Kuulmise järgi makilindilt või raadiost kirja
pandud sõnad ja ajakirjadest välja lõigatud
illustratsioonid – sellised need isetehtud
laulikud kord olid.

Õpilasmalev

”Selle lauliku koostasime ise,” näitavad lapsed kaasaegsele isetehtud lastelaulikule.

10.-21. augustini on Sakus
taas õpilasmalev, kuhu on
oodatud kõik Saku valla 1317-aastased noored. Malevasse kandideerimine algab
juba 6. aprillil, jälgi kodulehekülge sakunoortekeskus.ee.
Eelmised aastad on näidanud,
et soovijaid on rohkem kui
kohti ja seetõttu tuleb kandideerijail läbida töövestlused.
Saku Valla Noortekeskus

Saku lasteaia Päikesekild pere
võttis kevadet vastu eriliselt emotsionaalselt – õpetajad ja lapsevanemad otsisid välja enda ja oma pere
käsikirjalised ja vanemad laulikud
ning tõid nad lasteaeda näitusele
„Laulik kui mälestuste hoidja“.
Lapsed tõid aga näitusele oma ülestähendused kõigest sellest,
mis võib olla muusika.
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auluraamatud näitusel pärinevad aastatest 1924 kuni tänapäevani välja ning
nii mõnigi laulik on tulnud raamaturiiuli kaugematest soppidest, pööningult, vanaema lakast või kolikambrist oma lauludega ja pajatab lugusid ajast, mil
nende omanikud olid veel lapsed. Lauluraamatute kokkutoomise idee algatas Rukkilille
rühma õpetaja Erika Rausberg,
kel kodus on laulikuid riiulite
viisi.
Näituserivi esimesed laulikud on esimese Eesti vabariigi
aja kooli laulmisraamatud. Kui
1926. aasta laulikus on peamiselt rahvaviisid, siis kolmekümnendate aastate laulikud on pungil isamaalisest tundest. Seejärel tulevad nõukogudeaegsed,
täis suure kodumaa patriotismi.
Kõrvuti seisavad 1932. aastal
trükitud V klassi laulik „Leelo“
ning 1957. aastal välja antud V
klassi laulik, mõlemal on üheks
autoriks Riho Päts, mõlemal on
sees laul „Kaunimad laulud“.
Samas leiab viimasest ülistuse
betoonile: „Mina olen praegu
pioneer, aga minust saab insener, spetsialist, ehitaja ja kommunist. Refrään: Raudbetoon!
Sellest teen ja sellest loon lossi
peegelklaasise seitsmeteist
etaažise.“
Erika võtab kõrvale 1932.
aasta Pätsi lauliku, kus seisavad
järgmised read: „Priius, kallis
anne, taeva kingitus, kõigile
toob õnne, sinu valitsus. Kus
sind pole leida, sääl on viletsus.
Kõrgemale püüdkem kõige jõuga, vaimupriiust nõudkem terve
elua´a!“ Igale lauljale arusaadavad on eestiaegsete laulude
kõrval olevad juhised, kuidas
üht või teist viisi üles võtta, olgu
siis vaja laulda ladusasti või
parajalt või võimsasti.
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Läätse „Kõige parem polka“.
Eriti uhke oli Erika oma mäletamist mööda õe joonistatud pildi
üle, kus vana memm ja vana
vaar lõid polkat kõige paremat.
Isetehtud laulikute hulka kuuluvad ka rändlaulikud, mille sai
sõbrannalt koju üheks õhtuks, et
sinna oma laul sisse kirjutada ja
järgmisel päeval tagasi viia. Selliseid tõid näitusele mitmed lasteaia töötajad.
Peale emotsionaalse väärtuse
on laulikutel ka ajalooline väärtus – laulusõnade kõrval vaatavad laulikust vastu Siluetist ja
Für Dich ajakirjadest välja lõigatud illustratsioonid. Kõige
paksem teiste seas on aga ühe
isa toodud laulik, kus kiirköitja
vahele on köidetud laulud, mis
teda terve elu jooksul on saatnud, paljudel akordimärgidki
peal. Seal on rahvalaule, poplaule, malevalaule, sõpradele
tehtud laule, lastelaule, laule filmidest jne.

Purjesportlaste ja
pulmaliste laulud
Trükitud laulikute seas on omal
ajal väga populaarsed „Laulge
kaasad“, on tähtpäevade laulikud, laulupidude repertuaar aastate kaupa, on Sakus tegutseva
35 aasta vanuse Tuljaku koori
laulik, aga ka näiteks purjesportlaste laulikud, kust võib
näha, et sõna neeger oli 1958.
aastal täiesti kohane sõna trükimusta nägema. „Missisippil
veavad lodjad vilja, neegritel

Laulik kui
mälestuste hoidja
Trükitud laulikute kõrval on
näitusel terve hulk oma tehtud
laulikuid. Erika koostas esimese
oma lauliku vanemate õdede
eeskujul teises klassis. See on
üks paksem ruuduline klade, kuhu kaheksa-aastase tüdruku
käekirjaga on kooli laulikust
laulud püüdlikult maha kirjutatud. Neile lisanduvad aga ka tolle aja poplaulud, nagu Heli

Kullerkupu rühma lapsed kleepisid oma pildile linnud, kel igaühel suus oma laul. Fotod:

seal jõudu kurnab töö.“ nii algab
„Neegri rahvalaul“. Teiste kõrval seisavad väliseestlaste laulik
1983. aastast, esimene trükitud
jõululaulik aastast 1988 ja samal aastal kokku köidetud isamaaliste laulude lehed öölaulupidude ajast. „Mul hakkavad
praegugi veel käed värisema,
kui viimast lehitsen,“ ütleb kollektsionäär oma rariteeti näidates.
Seinale on kleebitud aga suur
laululeht karikatuursete joonistustega. „Kui sul oli palju raha,
võisid endale osta ENSV Rahvaloomingu ja Kultuuriloo Teadusliku Metoodikakeskuse väljaande „Laule pulmadeks“. Kui
aga raha polnud, tehti pulmaseltskonnale laululeht ise,“
kommenteerib kollektsionäär.

Kummardus
muusikale
Kummarduse muusikale tegi
Päikesekillu lasteaia pere just
kevade alguseks, ajaks, mil kõik
laulavad. Laulavad jääpurikad
heliredelil, tuul pajuokstes, veeojad kraavides, linnud puudel…
Näituse teise osa moodustasidki
laste tööd sellest, mis kõik võib
olla muusika.
Pisikesed Ülase rühma lapsed kuulasid muusikat ja maalisid selle paberile pealkirja all
„Paduvihm“. See sõimelaste
pilt kujutab omavahel kokku sulanud oranži, fuksiaroosa, sinise
ja rohelise värvi muusikat. Kannikeste laululoo noodid on saanud igaüks endale sabaks ühe
lapse nime. Kullerkupu pilt on
täis linde, kel igaühel suus oma
laul.
Võilille lastelt on aga seinal
lausa interaktiivne muusikapilt.
„Me, õpetajad käime mööda ja
ikka pigistame seda pisikest punast pealt kokku kroogitud kotikest kirjaga „vajuta siia“, kust
seepeale helid välja tulevad.
Lastele me igaks juhuks ei ütle,“
räägib Erika õpetajate väiksest
saladusest. „Lähed siit koridorist laulikute ja laste muusikapiltide vahelt läbi ja tunned,
kuidas heliseb.“
Näitusel on ka üks pilt õpetajatelt – puhas valge paberileht,
mille ülaserva on tagasihoidlikult pliiatsiga kirjutatud „Vaikus on muusika kõrvadele“.
VICTORIA PARMAS

Saku
Vallavolikogu
19. märtsi
istungil
 Vallaelanike küsimuste pooltunnis tunti huvi, kas koerte jalutusväljaku rajamine on sel
aastal päevakorras ja saadi vastuseks, et projekt on huvi vähenemise tõttu peatunud ja praegu
selleks raha eelarves pole. Huvi
tunti ka selle vastu, millal algab
teede kevadpuhastus. Majandusteenistuse juht vastas, et teede kevadhooldus juba käib.
Täpsemat infot vt lk 2.
 Saku valla 2015. aasta lisaeelarve mahus -591 694 eurot suunati teisele lugemisele. Lisaeelarve täpsustab 2015. aasta eelarvet. Näiteks vähendatakse
Päikesekillu lasteaia eelarvet u
1 268 000 euro võrra, kuna juurdeehitus lükkub järgmisesse
aastasse; muudetakse spordikeskuse tulusid ja kulusid, sest
Saku Kolmiku üritusi korraldab
2015. aastast spordikeskus; teede ehituse eelarvet vähendatakse 20 000 euro võrra ja sama
summa võrra suurendatakse tänavavalgustuse eelarvet. Eelarve aasta lõpu jääki ei muudeta ja
eelarve on tasakaalus.
 Valitsuse liikmeks kinnitati
alates 23. märtsist haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Ene Kaldma.
 Otsustati taotleda põllumajandusministeeriumilt Saku vallale
riigivara, hoonestatud kinnistu
aadressil Tehnika 6. Hoones
saaks hoida hooajatöödeks vajalikku materjali, samuti saaks
sinna kohandada tööliste riietus- ja pesuruumid. Praegu kasutab vallavalitsus laoruumidena Saku Valla Maja keldrit, mida oleks aga võimalik kasutada
palju otstarbekamalt, näiteks
automudelismi ringi tarvis.
 Vallavolikogu ettepanek Rail
Balticu maakonnaplaneeringule
ei leidnud toetust. Vt lk 7.
 Majandusteenistuse juht Virko Kolks andis ülevaate Saku
Gümnaasiumi juurdeehitusest.
Vt lk 1 ja 6. veebruari Saku Sõnumitest. VICTORIA PARMAS

Neljapäeval, 2. aprillil
töötab Saku Vallavalitsus
kella 8–16
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ANNELI SULIN
16. märtsi vallavalitsuse istungi päevakorras oli 16 päevakorrapunkti.
Kinnitati osalustasud noortekeskuse suvistele laagritele:
7–9-aastastele Saku valla lastele korraldatavale päevalaagrile
ning 13–17-aastastele Saku valla lastele korraldatavale õpilasmalevale.
Arutati MTT fondist toetuste
eraldamist ja eraldamata jätmist.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht (Metsanurme küla, Rehemetsa puurkaevu
kinnistu) ja kavandatavate
puuraukude asukoht (Saku alevik, Asula tn 10).
Määrati projekteerimistingimused 8 korraldusega.
Väljastati ehitusload üksikelamu rekonstrueerimiseks aadressil Saku alevik, Kodu tn 4;
üksikelamu laiendamiseks aadressil Saku alevik, Pärnapuu tn
3 ning aiamaja täielikuks lammutamiseks aadressil Saku alevik, Tariku tn 4.
Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks aadressil
Roobuka küla, Hageri tee 40.
Otsustati väljastada kasutusload puurkaevule aadressil Kasemetsa küla, Uus-Kiipsu;
puurkaevule aadressil Kiisa alevik, Asula tn 5 ning ehitisele
Kuuseheki tee 41 elektrivarustus aadressil Metsanurme küla,
Kuuseheki tee.
Muudeti vallavalitsuse
17.02.2015 korraldust nr 151.
Otsustati anda luba avaliku
ürituse „Päikesevarjutuse vaatlus teleskoobiga” läbiviimiseks
20. märtsil Saku Valla Maja taga
asuval parkimisplatsil.
Otsustati anda tasuta kasutada 11. aprillil ja 25. aprillil kella
10–15 Saku Valla Spordikeskuse võimla Saku MV mängude
läbiviimiseks võrkpallis.
Otsustati kuulutada välja
konkurss Saku Päevakeskuse
juhataja ametikoha täitmiseks.
KRISTI JÕELEHT
24. märtsi istungi päevakorras
oli 16 punkti.
6 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud.
Saku Valla Spordikeskusel

27. märts 2015

lubati pakkuda Südamenädala
üritustel osalevatele Saku valla
elanikele perioodil 20.–26.04.
2015 tasuta Saku Valla Spordikeskuse teenuseid.
Saku Valla Spordikeskusel
lubati kasutada viite spordikeskuse 5-eurost kinkekaarti Südamenädala ürituste auhindadeks.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tõdva külas
Vana-Allika kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 7 jäätmevaldajat.
Väljastati ehitusload üksikelamu püstitamiseks Kiisa alevikus Revali tn 13 kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Saku
alevikus Jaaniku tn 5 kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek üksikelamu tehnosüsteemide muutmiseks Tagadi külas Mureli kinnistul.
Algatati detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Jälgimäe külas Mõisavahe
tee 2 maaüksusel.
Väljastati kasutusload Talu
tee (Linsi) elamurajooni elektrivarustusele aadressil Juuliku
küla, Talu tee, Talu põik ja Talu
tee 1; Tammiku kinnistu elektrivarustusele aadressil Jälgimäe
küla, Liisu, Mari, Merle, Mihkli, Tammiku ja 11340 TallinnSaku-Laagri tee; Ussinurga kinnistu keskpingega liitumisele
aadressil Jälgimäe küla, Anti ja
Ussinurga; Madise kinnistu
elektrivarustusele aadressil Rahula küla, Madise, Katku, Atiku
ja Haaviku tee.
Saue külas asuva Kaasiku katastriüksuse jagamise tulemusel
moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
Määrati Kasemetsa külas Timuti tee 1 asuva aiamaja teenindamiseks vajalik maa ja katastriüksuse sihtotstarve ning nõustuti nimetatud maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
Saku valla 2015. aasta eelarve mittetulundusliku tegevuse
toetusfondist eraldati raha projektitoetusteks, 20 projekti otsustati mitte toetada (vt lk 5-6).
Otsustati korraldada 17.04–
16.05.2015 tänavakaubandus
Saku aleviku turuplatsil ning lubada seal aiasaaduste (sh mee)
ja lihatoodete müük.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 24.03.2015. a korraldusega nr 248 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku vallas Jälgimäe külas Mõisavahe
tee 2 maaüksusel (katastritunnus: 71801:003:0725). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse kruntideks jaotamine ning
ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete ehitamiseks. Saku
valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, mille
maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
4,6 ha. Vt http://www.sakuvald.ee/detailplaneeringud
Alates 06.04.2015 kuni 20.04.2015 on tööaegadel Saku Valla Maja
(Teaduse 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Saku aleviku Männi tee 10 (katastritunnus: 71801:001:
0770) kinnistu detailplaneering. Planeeringulahendus näeb ette
kinnistu jaotamise kaheks elamumaa krundiks. Mõlemal krundil
võib olla maksimaalselt (kaasa arvatud olemasolevad hooned) üks
üksikelamu ja kuni kolm abihoonet, maksimaalse ehitusaluse pindalaga 380 m2. Üksikelamute maksimaalne kõrgus võib olla 9 m ning
abihoonetel 6 m. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca
4500 m2. Detailplaneering on kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada
detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud
vastuväiteid.
Vt http://www.sakuvald.ee/detplaneeringute_avalikust

Saku Vallavalitsus kuulutas välja
avaliku konkursi

KESKKONNAKAITSE INSPEKTORI
ametikohale
Tööülesanded ja nõudmised kandidaadile leiate Saku valla
kodulehelt www.sakuvald.ee.
CV palume saata 3. aprilliks 2015 Saku Vallavalitsusele aadressil
Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa või elektrooniliselt aadressile
saku@sakuvald.ee. Lisainfot saab telefonilt 671 2422.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
02.04 16:00-19:30 Laskeharjutus
27.03 10:00-15:00 Laskeharjutus
04.04 09:00-19:00 Väliharjutus
27.03-29.03
06.04-08.04
18:00-16:00 Laskeharjutus
09:00-16:00 Väliharjutus
27.03-29.03*
06.04 09:30-15:00 Laskeharjutus
18:00-16:00 Väliõppus
07.04 09:30-15:00 Laskeharjutus
29.03 12:00-16:00 Laskeharjutus
07.04 15:00-18:00 Laskeharjutus
30.03 10:00-15:00 Laskeharjutus
08.04-09.04
31.03 09:30-15:00 Laskeharjutus
09:00-17:00 Väliharjutus
01.04 09:00-15:00 Taktikaharjutus 08.04 10:00-17:00 Laskeharjutus
01.04 10:00-17:00 Laskeharjutus
09.04 09:00-17:00 Laskeharjutus
02.04 09:00-16:00 Väliharjutus
09.04 16:00-19:30 Laskeharjutus
02.04 09:30-15:00 Laskeharjutus
10.04 10:00-15:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus
Vajadusel teostatakse Päästeameti poolt demineerimistöid.
Telefon: 503 4102; internet: harjutusvali.mil.ee; e-post: manniku@mil.ee

Juurvilja Aed OÜ-le väljastati müügipilet 26.03–25.04.
2015 Saku turuplatsil aiasaadustega kauplemiseks.
Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati Saku Valla Spordikeskusele 23.04.2015 Saku
aleviku kergliiklusteedel, tänavatel, Saku mõisa pargis ja Tal-

linna maanteel toimuva Jüriöö
jooksu läbiviimiseks (vastutab
Tiiu Zirnask).
Saku valla 2015. aasta eelarve
reservfondist eraldati 1335 eurot
majandusteenistuse eelarvesse
Vääna jõe ja tema vesiehitiste
puhastamiseks kevadise suurvee
järgsest ujuvpuidust ja prahist.
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HINDE- Taotletav ToetusPUNKTID summa summa

KULTUURIVALDKOND
Seltsing Siiru-Viiru
Õppida, õppida…
MTÜ Kiisa Laulu- ja Mängu Selts Aga ükskord algas aega…
MTÜ Saku Linedance klubi Saku valla elanike tantsuline eneseteostus
Happy Feet
Lana-Maria Peterson
Noorte klassikakontsert Saku mõisas
Seltsing Saku Mandoliinid Saku II Mandoliinifestival
MTÜ Kajamaa Külaselts
Kõik uus on unustatud vana – aastaalguse
pidu Kajamaa koolimajas
Seltsing Kurtna naisrühm
Rahvakultuurikollektiivide osalemine festivalil
Europead 2015
Seltsing Saku segakoor
Segakoori Tuljak 45. juubeli CD salvestus
Tuljak
ja väljaandmine
Seltsing Linda
Naisrühm Lindaratas - Europead 2015
Seltsing Gitanda
Ühisesinemine Rootsi flamenkotantsijatega
2015 Muhu Väina Regati kultuuriprogrammis
MTÜ Omakogu
Laulustuudio linnalaager ja kontsert Lottemaal
Seltsing Saku naisrahvatantsurühm Terake
Rahvatantsuüritustel osalemine
MTÜ Harjumaa
Harjumaa Keelpilliorkestri kontsertreis Itaaliasse
Keelpilliorkester
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SPORDIVALDKOND
MTÜ Saku Korvpalliklubi
MTÜ Porter Racing
Anna Pohlak

Saku valla 2015. a meistrivõistlused korvpallis
SK Porter Racing spordiüritused 2015
Anna Pohlaku ettevalmistus ja osavõtt 2015. a
täiskasvanute purjetamise EM-st Taanis Arhusis
Saku Taipoksi Klubi
Võitlusalade saali spordimattide soetamine
Liina Tšernov
Ettevalmistus 2015. a kergejõustiku hooajaks
MTÜ Porter Racing
Rattanoorte osalemine Eesti meistrivõistlustel
maastikuratta maratonide sarjal 2015
CD24H MTÜ
Saku Maraton
Kaie Luik
Hanna-Greeta Peetersi võistlused 2015. a hooajal
Heldi Rehemaa
Liis Rehemaa ja Kairo Kõrgendi osalemine
võistlustantsu 2015. a välisvõistlustel
Tõnu Kuriks
Rando Kuriksi osalemine välisvõistlustel 2015 I pa
MTÜ Tantsukool Danceland Juubeliturniir Corny Karikas 2015
MTÜ Saku Maleklubi
Malekultuuri jätkuv arendamine
MTÜ Lokuti uued ja vanad Sportlik Lokuti küla
MTÜ Triathlon Estonia
Triathlon Estonia triatlonivõistluse arendamine
ja korraldamine
MTÜ Saku Sporting
Suvi jalgpalliga
MTÜ Kajamaa Spordiklubi Estonian Open Eesti Meistrivõistlused
Maastikulaskmises medalite tootmine
MTÜ GAP Spordiklubi
SK GAP/Saku osalemine Eesti saalihoki
meistriliigas
MTÜ Saku 2000
Jalgpall läbi rohelise akna
MTÜ Spordiabi
Rannar Uusna treeninglaager, enduro
maailmameistrivõistluste ettevalmistus
MTÜ Saku Jäähoki Klubi
Saku Jäähoki Klubi 2015. a hooaeg
MTÜ Saku Sääruklubi
Saku Suursõit
MTÜ Koroonaklubi Tirts
Hooaja 2015 võistlustest osavõtmine

MUU TEGEVUSVALDKOND
EELK Saku Toomase Kogudus
Saku laste suvelaager
Arvi Aasma
Vabadus (Saku vabadusvõitlejate tegevuse
toetamine, üritustel osalemine)
MTÜ Kodukoht Kiisa
Kiisa aleviku spordi- ja lastemänguväljaku
uuenduskuur
MTÜ Kurtna Külaselts
Maa-ala kujundamise projekti koostamine
MTÜ Kajamaa Külaselts
Saku valla külade päev 2015
MTÜ Saue küla
Saue küla suvepäev
Saku Valla Diabeetikute Seltsing Diabeet II
Kajamaa piirkonna pensionäride seltsing Meelespea Ise tehtud - hästi tehtud
MTÜ Kodukoht Kiisa
Liigume rõõmuga
Seltsing KI-KU-TA-RO
Hinnata meile antud aega
Seltsing Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar
Energiat ammutamas
Seltsing Ki-Ku-Ta-Ro
Ei saa me läbi Lätita
MTÜ Vana-Harju Skautide Malev Saku skaudid
MTÜ Saue küla
Raamat "Saue küla raamat"
MTÜ Saku Valla Invaühing Kajamaa suvelaager
MTÜ Lokuti uued ja vanad Lokuti küla tervisepäev
MTÜ Saku Valla Invaühing Ajaloo- ja loodusõppepäev Saku valla
puuetega inimestele
Piret Ringvee
Kurtna noored kogukonna heaks!
MTÜ Kodukoht Kiisa
Generaatori soetamine väliürituste
korraldamiseks Kiisa alevikus

MTT esimese
taotlusvooru toetused

Kuidas
jagatakse
mittetulundusliku
tegevuse
toetusfondi
raha
Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetusfondist (MTT)
eraldatakse projektitoetust kaks
korda aastas. Esimesse taotlusvooru esitati 22 nõuetele vastavat spordivaldkonna projekti,
millele küsiti toetust kokku 30
693 eurot (jagada oli 14 400
eurot), 13 kultuurivaldkonna
projekti, millele küsiti toetust
14 526 eurot (jagada oli 10 400
eurot) ja 19 muu tegevusvaldkonna projekti, millele küsiti
toetust 23 718 eurot (jagada oli
12 800 eurot).
Alates 2014. aastast toimub
projektide hindamine kuue erineva osakaaluga hindamiskriteeriumi alusel:
 Esimene kriteerium 25% osakaaluga – kas tegevused on
kooskõlas kehtiva valla arengukavaga;
 Teine kriteerium 25% osakaaluga – kas tegevused, millele
toetust taotletakse, toimuvad
valla haldusterritooriumil või on
seotud valla esindamisega, kas
tegevused on suunatud valla
elanikele või on nende huvides,
kui palju vallaelanikke saab projekti tegevustest osa võtta jne;
 Kolmas kriteerium 10% osakaaluga – kas projektil on uudne
idee või metoodika, kas
projektiga luuakse lisaväärtusi
või jätkatakse traditsioone, kas
traditsioonid on olulised valla
või organisatsiooni tasemel;
 Neljas kriteerium 10% osakaaluga – milline on mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele, kas projekti koostamisse ja
elluviimisesse on kaasatud kohalikud elanikud, ettevõtted,
teised organisatsioonid, kas
projekt viiakse ellu mitme organisatsiooni koostöös jne; 
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 Viies kriteerium 10% osakaaluga – milline on kavandatavate
tegevuste jätkusuutlikkus ehk
kas ja millised tegevused jätkuvad pärast projekti lõppemist;
 Kuues kriteerium 20% osakaaluga – kas projekt on loogiline ja arusaadav, tegevused on
hästi läbi mõeldud ja põhjendatud, taotlus sisaldab piisaval
hulgal vajalikku infot, eelarve
on piisavalt üksikasjalik, põhjendatud ja kulutused vajalikud
tegevuste elluviimiseks, projektil on teisi kaasfinantseerijaid.
Projektitaotlused vaatab läbi
ja hindab vallaelanikest moodustatud viieliikmeline komisjon, mille liikmed teevad seda
tööd vabatahtlikkuse alusel.
Projektitaotluse sisu hinnatakse
skaalal 0 kuni 4. Komisjoni
antud hinnete alusel arvutatakse
projekti keskmine hinne. Saadud hindepunktide alusel moodustub pingerida. Põhjalikumalt
ja eesmärgiga kooskõlas kirjutatud projektid saavad rohkem
punkte.
Vallavalitsus otsustas rahastada projekte, lähtudes mittetulundustegevuse toetuse andmise korrast ja komisjonide hindamise tulemusel moodustunud
pingereast.
Järgmise taotlusvooru tähtaeg
on 1. september. Sarnaselt varasemale korraldab vallavalitsus
enne taotlusvooru tähtaja saabumist info andmiseks ja tekkinud
küsimustele vastamiseks infotunni. Küsimuste korral pöörduda arendusspetsialisti poole.
Soovitame alustada projektitaotluste koostamist aegsasti.
Edukat kirjutamist järgmisse
vooru.
TIIT VAHENÕMM, vallavanem

10 medalit kergejõustikuvõistlustel
11. märtsil toimusid Tallinnas
Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused sisekergejõustikus. Saku Gümnaasiumi võistkond saavutas 13 kooli seas tubli 5. koha. Kokku said meie õpilased 10 medalit ning lisaks neli
neljandat kohta ja mitu esikuuiku kohta.
Vt tulemusi sakuvald.ee.
RIHO SIIL
Saku Gümnaasiumi õpetaja

27. märts 2015

Saku valla noorsootöö ümarlaud
EVELIN KÜBERSON
Noortekeskuse juhataja
11. märtsil toimus taaskord Saku valla noorsootöö ümarlaud,
kuhu kogunesid noortega töötavad spetsialistid ja valdkonna
arengut toetavad vallakodanikud.
Ühiselt arutleti noorsootöö
arendamist vajavate valdkondade üle meie vallas. Murepunktidena toodi välja noorte nõustamine, töökasvatus ja noorte teavitamine. Leiti, et kuna Sakus ei
ole noorte nõustamiskeskust, ei
pruugi abivajav noor piisavalt
kiiresti abini jõuda. Ettepanekuna pakuti välja suurem ennetustöö korraldamine valla noortele
mitmetel teemadel (alkohol,
koolikiusamine, mõjuained,

Uued töötajad
Saku Vallavalitsuses

Ene Kaldma –
haridus-, kultuuri- ja
sotsiaalhoolekandeteenistuse juht
4. märtsist töötab Saku Vallavalitsuses uus haridus-, kultuurija sotsiaalhoolekandeteenistuse
juht Ene Kaldma.
„Sündinud,
kasvanud ja
koolis käinud
olen Tallinnas.
Peale Tallinna
Tehnikaülikooli
majandusteaduskonna lõpetamist 1991. aastal olin seotud
peamiselt spordiklubide ja raamatupidamisega. Ligi kümneaastase vaheaja järel otsustasin
taas õppima asuda Tallinna Teh-

teismeiga ja suhted vanematega
jne). Koolikiusamise probleemi
tõstatasid tugevalt ka noored
ise, kes tunnistasid, et kiusamist
on koolis väga palju. Vähese
töökasvatuse allapeeti silmas
noorte töötamisvõimalusi Saku
vallas koolivaheaegadel. Sellel
aastal toimub juba kolmandat
aastat järjest Saku õpilasmalev,
kuid töökohtade arv on piiratud
ja kõik soovijad tööle ei saa.
Õpilasmalevasse registreerimine algab juba 6. aprillil.
Sellel aastal on Saku Valla
Noortekeskuse üks peamine
eesmärk suurendada mobiilset
noorsootööd. Selle all mõeldakse eelkõige n-ö tööd tänaval –
noorsootöötajad käivad noorte
kogunemispuntides ja kaardistavad ära noorte peamised ko-

gunemiskohad ja noorsootöö
teenust vajavad piirkonnad.
Koostöös külavanematega loodetakse jõuda kõikidesse küladesse. Lisaks noorsootöötajatele käib aeg-ajalt kaasas ka noorsoopolitseinik, kes noori nõustab ja noortekeskusega tihedalt
koostööd teeb.
Saku alevikus on tänavatööd
ka varem tehtud ja teada on, et
peamisteks kogunemiskohtadeks on skatepark, mõisapargi
piirkond, hokiväljak ja Selveri
ümbrus. Lisaks meeldib noortele turnida päevakeskuse ees
asuval mänguplatsil, mis on aga
eakohane väiksematele lastele.
Ümarlaual arutati asutuste ja
inimeste vahelisi võimalikke
koostööpunkte ning käidi välja
ideid noorsootöö arendamiseks.

nikaülikooli magistriõppesse
ning siis viis töö mind esmakordselt ka avalikku sektorisse
peaspetsialistiks. Koos majandusteaduste magistri kraadiga
tuli 2004. aastal ettepanek asuda
osakonna juhataja ametikohale.
Viimased kümme aastat olengi
töötanud Statistikaametis ja
Sotsiaalministeeriumis osakonnajuhatajana. Vabal ajal meeldib mulle kõik, mis on seotud
tervisespordi ja liikumisega”.

„Minu lapsepõlv möödus
Kesk-Eestis Põltsamaa linnas.
Peale gümnaasiumi lõpetamist
asusin ma õppima Tallinna
Ülikooli ja jäin elama Tallinnasse, kus elan tänase päevani.
2008. aastal lõpetasin Tallinna
Ülikooli magistriõppe sotsiaaltöö erialal. Kooli kõrvalt töötasin Tallinna Lastekodu väikelaste turvakodus ning hiljem
asusin tööle Nissi Vallavalitsusse lastekaitsetöötaja ametikohale. Kuna lastekaitse- ja sotsiaaltöötaja täidavad oma ametiülesandeid sageli koostöös, siis tänu
sellele on mulle tuttavad ka töötute, puuetega inimeste ja ka
eakate mured.
Vabal ajal loen meelsasti raamatuid, kuid ära ei ütle ka lahedast matkast vahva seltskonnaga.
Mul on kassipoeg, kes on
mõnikord küll üleannetu, kuid
kellega mängimine valmistab
suurt rõõmu.”

Elerin Sagar – haridus-,
kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse
sotsiaalhoolekande
peaspetsialist
5. märtsist töötab
Saku Vallavalitsuses uus sotsiaalhoolekande
peaspetsialist
Elerin Sagar.

APRILL 2015 EELK SAKU TOOMASE KOGUDUSES
N 02.04 kl 19 Suure Neljapäeva jumalateenistus ja osadusõhtu, Heina 11
R 03.04 kl 15 Suure Reede jumalateenistus. Saku Gospel osaleb
L 04.04 kl 11 Tüdrukute klubi
P 05.04 kl 15 Ülestõusmispühade pidulik jumalateenistus. Saku Gospel osaleb
K 08.04 kl 15 Ülestõusmispühade
kontsert Saku Päevakeskuses, Pargi 27
P 12.04 kl 11 Perejumalateenistus.
Beebilaul osaleb
P 12.04 kl 13 Pühapäevakool
T 14.04 kl 17 Palveõhtu
P 19.04 kl 15 Jumalateenistus
L 25.04 kl 18 Noorteõhtu

P 26.04 kl 13 Pühapäevakool
P 26.04 kl 15 Noortejumalateenistus
T 28.04 kl 17 Palveõhtu
K 29.04 kl 18 Koguduseõhtu teemal
Jeesuse tähendamissõnad
Beebilaul väikelastele N kl 10.30
Heina 11. Lõpetab 9. aprillil.
Saku Gospel: Koor ja bänd. Proovid
igal N kl 18.00-19.30
Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel
59197802 või e-post
magne.molster@eelk.ee.
Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik
(kui ei ole öeldud muud)
Koguduse koduleht: saku.eelk.ee

Tänu
Suur tänu Uudeküla ja Rõuge meestele väljakutele mängukõlbliku jää
valamise ja võistluste läbiviimise
eest ning EJH Liidule võistlussarjale
õla alla panemise eest. Täname ka
meie sponsoreid, kelleks on Saku
vald, Saku Valla Spordikeskus, AS
Samat, AS Saku Õlletehas, AS Saku
Tehno Metallworks, Premium-7,
Mark Oil OÜ. Saku jäähokimängijad
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Sakust superstaariks
Vaata pühapäeval, 29. märtsil
TV3-st „Eesti otsib superstaari“
saadet, kus lohutusvoorus osaleb meie valla lauluneiu Elis
Loik. Vaadake, hinnake ja kui
meeldib, hääletage. Saku superstaar kõlab ju hästi!

„Laulukarusselli“
grand prix võitis
Märten Männiste
22. märtsil selgitas Eesti pikima
traditsiooniga lauluvõistlus
„Laulukarussell” tänavused
võitjad. 11-13aastaste seas tuli
võitjaks Märten Männiste, kes
pälvis ka televaatajate tunnustuse ja võitis „Laulukarusselli”
grand prix. Märten esitas koos
taustalauljaks olnud õe Meritiga loo „Tiivutu”. „Laulukarussellile“ läks Märten läbi Saku
valla konkursi „Las laps laulab“.

Tööd alustas
Saku Valla Noortekeskuse nõukogu
Eelmise aasta lõpus kinnitas Saku vallavalitsus noortekeskuse
juhataja ettepanekul esmakordselt Saku Valla Noortekeskuse
nõukogu. Nõukogu eesmärk on
noortekeskusele noorsootööalaste ettepanekute tegemine,
tööplaani kinnitamine, eelarveeelnõu ja asjaajamiskorra ülevaatamine. Nõukogu kinnitati
kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed on Kairi Avango (esinaine),
Marianne Rande, Daire Heinla,
Jaak Roosalu ja Evelin Normak
(vallavalitsuse esindaja).
Esimene nõukogu koosolek
toimus 12. märtsil. Koosolekul
kinnitati selle aasta tööplaan,
mis on leitav noortekeskuse kodulehelt. Lisaks valiti esinaine,
kelle ülesanneteks on nõukogu
kokkukutsumine minimaalselt
neli korda aastas.
Nõukogu ettepanekul viiakse sellel kevadel Saku koolides
läbi noorte küsitlus, mis annab
ülevaate noortekeskuse külastatavuse kohta Kiisal ja Sakus,
toob meieni noorte ettepanekud,
kus suunas võiks noorsootöö liikuda ja millised tegevused oleksid vajalikud. Küsitluste tulemustega saab tutvuda juunikuust Saku Valla Noortekeskuse
kodulehel sakunoortekeskus.ee.
EVELIN KÜBERSON
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Uus Rail Balticu trassivariant
ei leidnud volikogu toetust
VICTORIA PARMAS
19. märtsi Saku vallavolikogu
päevakorra 6. punkt oli ettepanek Rail Balticu (RB) maakonnaplaneeringule. Eelnõu nägi
ette, et Kasemetsa jaamast Sakku kulgeks RB trass mööda Saku valla üldplaneeringus näidatud perspektiivset raudteekoridori (olemasoleva raudtee õgvendus Saku alevikust möödasõidul) ning Sakust edasi Tallinna poole mööda olemas olevat raudteekoridori.
Ettepanek sündis arendus- ja
ettevõtluskomisjoni erakorralisel laiendatud koosseisuga
koosolekul, kuhu olid kaasatud
mitmed Saku vallas elavad teedespetsialistid. Ajurünnaku käigus tekkinud uue trassikoridori
variandi osas olid koosolekul
osalenud spetsialistid ja poliitikud täielikult üksmeelel, et see
on Saku vallale parim lahendus.
Uue trassi tekkimise üheks
põhjuseks on volikogu esimehe
Tanel Otsa sõnul levima hakanud arusaam, et kaugemas tulevikus ei jaksa Eesti üleval pidada kahte raudteed: olemas olevat ja RB-d. Tõenäoline stsenaarium on Otsa sõnul selline, et
olemas olev raudtee kaob ja RB
raudteel hakkavad sõitma ka kohalikud reisirongid, mistõttu ei
ole otstarbekas viia RB-d Sakust väga kaugele, sest nii jääks
ka peatus alevikust ebamugavalt kaugele.
„Kuigi võrdlusse on jäänud
paar RB trassivarianti, siis ei
pea konsultandid Nabalat läbivat varianti 13A mõistlikuks ja
on tõenäoline, et see raudtee
meie õue peale siiski tuleb. Ja
kui see meile tuleb, oleks tark
omalt poolt välja pakkuda variant, mis on meile kõige kasulikum,“ rääkis Ots ning tõi välja
kolm põhjendust, miks just uus
trassivariant Saku vallale kõige
paremini sobib ja eelmisest
16Bst etem on.
1. Uus trassivariant jätab puutumata meie rabametsa terviserajad.
2. See säästab ka Kajamaa küla.
3. Rongi peatus oleks alevikule

Saku alevik

Kasemetsa

Väiksemal joonisel on rohelise joonega märgitud ära trass 16B, mis on
Harju maavanema eelistus, ja punase joonega 13A, mille valitsus koos
16Bga võrdlusse jättis. Saku vallavolikogu eelistuseks on olnud 13A ja
teatavate mööndustega ka 16B.
Suurel joonisel tähistab jämedam must joon volikogu arendus- ja
ettevõtluskomisjoni erakorralise koosoleku tulemusel eelistatuks
osutunud uut RB trassikoridori varianti, kus RB kulgeks Kasemetsa
jaamast Sakku mööda Saku valla üldplaneeringus näidatud perspektiivset raudteekoridori ehk oleks olemasoleva raudtee õgvendus Saku
alevikust möödasõidul. Volikogus see variant aga toetust ei leidnud.

lähemal (praegusest Saku raudteejaamast vaid sadakond meetrit kaugemal).
Uue lähenemise valguses, et
RB-l sõidavad tulevikus suure
tõenäosusega ka praegused
oranžid reisirongid, tekkis Kiisalt valituks osutunud volikogu
liikmeil küsimus, kas ei oleks
mõistlik, et RB kulgeks ka Kasemetsast lõuna pool mööda olemas olevat raudteed ja läbiks ka
Kiisa. Praegu kaardile joonistatud jooned juhivad RB rongid
Kiisalt ja Roobukalt mööda. Kuna konkreetne ettepanek hõlmas
vaid raudtee asukohta Kasemetsast põhja pool, siis Kiisa suunda
seekord edasi ei arutatud.

Hääletamise hetkeks oli istungile jäänud 7 koalitsiooni ja
5 opositsiooni saadikut. Pärast
kätetõstmist selgus, et ettepanek
sai 5 poolt- ja 6 vastuhäält ning 1
erapooletu hääle ja ei leidnud
seega toetust. Uue, Sakule lähemal oleva trassivariandi poolt
olid koalitsioonist Tanel Ots,
Peeter Leidmaa, Annely-Thea
Häggblom, Arvo Pärniste ja
Vaike Pähn. Ettepaneku vastu
olid kõik kohal olnud opositsiooni saadikud Margit Nurmeots, Ken Kukkonen, Mai Stern,
Lemmi Oro ja Merike Sisask
ning koalitsiooni saadik ÜlleTriin Enden. Marianne Rande
koalitsioonist jäi erapooletuks.
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Kodutun


Pereema Pille
intervjuu Kanal
2 „Kodutunde”
saatejuhile
Anneli Lahele.

VICTORIA PARMAS

K

iisal ühes pisikeses suvemajas elab aastaringselt
perekond, kus kasvamas
erivajadusega 4-aastane laps.
Ka pereemal ja -isal on tõsiseid

terviseprobleeme.
Kuigi haiguKuivkäimlast sai
sed
on
kontrolli
all,
saab tööl
WC.
käia vaid pereisa. Maja on soo
justamata ja majas vett ei ole,
Maja ümber ja
pesuruum ja köök asuvad väikesees askeldas
ses kõrvalhoones. Pere ei kurda
kuus ehitusja püüab toime tulla nii haiguste
meest, kelle töö- kui eluga. Nii algab Kanal 2-s
päevad kestsid
30. märtsil eetrisse minev Kohiliste õhtutundutunde saade. Selleks ajaks,
dideni. Kui kõik
kui saade eetris, on olukord selsaate toetajad
les
väikeses peres ja kodus aga
kokku lugeda,
paljugi muutunud – vesi on käeulatub aitajate
jala juures ja tuba on soe.
number aga
Igal nädalal valmivad Kanal
sajani.
2 eetris nagu imeväel uued toad,
Fotod:
ja
saavad valmis sansõlmed ning
„Kodutunne”
kööginurgad. Vaatajale tundub
see justkui teletrikk, nagu oleks
filmilint lihtsalt kiiremini käima
lükatud. Kuidas on see küll päris
elus võimalik? Nüüd võib aga
ka üks Saku valla pere kinnitada, et see kõik toimus päriselt
nende silme all.
Märtsi keskel pälvisid Kiisalt
Roobuka poole sõitvate inimeste tähelepanu ühistu aia äärde
pargitud autod, mida oli seal pea
ööpäeva ringselt kuus-seitse
tükki. Nii väikses ja vaikses kohas ei jää selline autode joru
märkamatuks. Autode kõrval oli
ka kohe küsijatele vastus – suur
silt „Kodutunne ehitab“.

Aia taga elab juba viiendat
aastat perekond tingimustes,
milles meie kliimas saaks hakkama vaid suvel. Nemad aga ei
kurda. Kuigi perena elatakse siin
alles viiendat aastat, on pereema
Pillele see koht väga oluline –
see on tema vanavanemate
krunt, kus ta on üles kasvanud.
„Suvel oli hea, toas oli kogu
aeg värske õhk,“ kiidab naine.
„Talvel aga kardinad liikusid,
sest tuul puhus läbi. Kui tuli all
oli, saime vahel isegi 20 kraadi
kätte, aga tihti oli toas ka 9 kraadi. Ega keegi sellepärast haige
olnud, pigem karastas see meid.“
Karastamiseks on ka teisi võimalusi ning seda meelt oli ka Kodutunde saate meeskond, kel juba mitu aastat selle pere aitamine
päevakorral oli, kuid tööde suure
mahu tõttu ikka edasi lükkus.
„Kuigi maja ise on väga väike, oli see projekt tõesti mahukas – tegime suvilast elumaja,“
räägib saate produtsent Kristi
Nilov. „Lisaks sellele, et panime
kogu majale ümber soojustuse
ja välisvoodri, ehitasime praktiliselt terve majaosa juurde. Peale selle ehitasime kuivkäimla
ümber WC-ks, parandasime
korstna, tegime korda soemüüri
ja vahetasime ära kõik aknad.“
Produtsendi jutust selgub ka,
et ette võetakse täpselt nii palju
töid, mille jõuab kolme päevaga
ära teha. Vahel harva läheb veidi
kauem, nagu seegi kord. Kui vaja, töötab Kodutunne isegi öösel.
„Hommikul paneme plaanid
paika ja kui ette nähtu on valmis,
on ka meie tööpäev lõppenud.
Eile tegime kella 22-ni, aga oleme kopsinud ka kella 4-ni
öösel,“ räägib üks maja ümber
askeldanud ehitajatest.
Kõik Kodutunde kodud valmivad annetuste ja heade toetajate abil. Toetajate leidmiseks
helistatakse iga nädal läbi sadu
firmasid. See on ka põhjus, miks
saate tegijad ja koduomanikud
peavad olema väga paindlikud
ja tohutu kombineerimisoskusega. Ja seda nad ka on. Üle saja
aidatud pere on teinud meeskonnast ühte hoidva ja toimiva
terviku, nii et saada olevate vahendite ja sisekujundaja Karola
Tobro nõuannetega kujundatak-
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dega kodu Kiisal
se kolme päevaga hubane kodu.
„Nad oskavad nagu õhust
aimata, mida võib vaja minna ja
pakuvad välja just selle, mida
olen igatsenud,“ räägib pereema
Pille ja toob näite, kuidas ühel
päeval saabus üks saate tegijaist, käes kaunis laelamp, mis
ehib nüüd pere elutuba. „Just
selline, millest olin unistanud.“
Lambi oli toonud Kodutundele
üks kohalikest elanikest sõnadega „äkki läheb vaja“.
„Kui kohalik kogukond õlga
alla ei pane, on väga raske midagi ära teha,“ nendib Nilov,
kelle sõnul on selle kodu puhul
aidanud vallavalitsus hoone dokumentatsiooni korrastada, lisaks saab pere vallalt sotsiaaltoetust ning lapsele on vald muretsenud lasteaias käimiseks
isikliku abistaja.
Positiivse üllatuse tegi aga
üks mööda sõitev fekaaliveo
autojuht. Nähes Kodutunde silti, astus mees läbi ning teatas, et
kuni ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tulekuni on sellele majapidamisele purgimisteenus tasuta.
„Ma olin nii ehmatanud, et ei
saanud esimese hooga arugi,
mis mulle öeldi ja palusin seda

korrata,“ räägib Pille, kel silmad
seda öeldes tänupisaratest helkima löövad. Samas kinnitab ta, et
nad saavad eluga hakkama ja ei
tunne millestki puudust. „Tänu
Anttila järelemaksuvõimalusele
on meil olemas kõik vajalikud
kodumasinad, viimane suurem
ost oli näiteks pliit.“
Kaheksast viieni naine tööl
käia ei suuda, tervis ei luba. „Pärast lapse sündi proovisin pool
aastat poes koristajana töötada,
aga ei tulnud välja,“ tunnistab ta
avameelselt. „Selle teadmisega
oli alguses väga raske leppida,
kuid nüüd olen juba harjunud ja
teen nii, nagu jaksan.“
Meeste ja naiste rätsepaks
õppinud naisel on tekkinud juba
oma väike klientuur ning kui
tellija lepib sellega, et tema kleit
ei saa valmis nii ruttu kui õmblusateljees, siis saavad tellija ja
tegija kaubale. Nii on Pille valmistanud ühe pulmakleidi ja
paar peokleiti, millega on käidud Estonias ballilgi. Pereisa
töötab aga Rimis klienditeenindajana ja omandab selle kõrvalt
keskkooliharidust. Saate puhul
oli Pille sõnul kõige muljetavaldavam see, kui kiiresti ja läbi-

mõeldult Kodutunde meeskond
toimetas.
„Kodutunne on nagu sahk,
mis lükkab suure lumevalli tee
otsani eest ära,“ toob produtsent
võrdluse. „Kui sa kolme päeva
jooksul näed, kuidas terve hulk
inimesi sinu kodu nimel pingutab ja sa näed ka muutusi, siis jätab see positiivse jälje ja sa suudad edasi minna. Ühel hetkel on
nii, et üksi labidaga kaevates seda hange ära kühveldada ei jõua,
sest uus lumi sajab kogu aeg
peale. Kodutunne on aga nagu
lootuse tagasi andmine.“
Kristi sõnul on see protsess
oluline ka lastele, kes samuti
näevad, et ka teistsugune elu on
võimalik, kõik ei pea samamoodi edasi minema.
Korraga hakkab toast tümpsuvat muusikat kostma ja väljas
olevate saate tegijate näod lähevad naerule. „Kui tümps läheb
käima, siis läheb värvimiseks
ehk töö hakkab lõpule jõudma,“
selgitab Kristi märke, mille tähendust vaid nende meeskond
teab.
Vaata saadet Kanal 2-st esmaspäeval, 30. märtsil kell 20.30
ja laupäeval, 4. aprillil kell 15.

Kui 10. märtsil tuhises Pille tulevases köögis veel tuul, siis 11. märtsil kattis seinu tuuletõke ning 13. märtsil sai
pere juba ühise laua taga õhtust süüa.„Nii hea, et saame nüüd köögis laua taga istuda,“ õhkab pereema Pille.

Saku
hõbedane
jäähoki
Saku ON ICE meeskond
tõi Eesti meistrivõistlustelt jäähokis looduslikul
jääl koju hõbemedalid!

E

t kätte on jõudnud kevad,
siis on õige hetk teha kokkuvõte Saku Jäähoki Klubi tegemistest talveperioodil.
Et mitte piirduda vaid sisetingimustes jäähoki mängimisega,
mida saame teha Tallinnas asuvates jäähallides, oleme tänu
Saku Valla Spordikeskuse, Saku
Vallavalitsuse, Saku Priitahtlike
Pritsimeeste ja klubi toetajatele
hoidnud korras Sakus EVIKA
kõrval asuvat loodusjääväljakut.
Kui eelmisel aastal õnnestus
vaatamata lühikesele ja keskmiselt soojemale talvele Saku jääväljakut ja uisulaenutust töös
hoida ühe talvekuu jooksul, siis
sel aastal üritasime kolmel korral jää nõutud tasemele kasvatada, kuid iga kord katkesid katsed enne jää lõpliku valmimist
ootamatute sulailmade tõttu.
Loodusjää väljakuid omavate hokiklubide vahel on alates
2011. aastast selgitatud loodusliku jää meistermeeskond. Seni
kõigil neljal eelneval aastal esikoha saavutanud Saku ON ICE
võistkonna eesmärk oli ka sel
turniiril meistritiitel koju tuua.
Et sel talvel ilmaolud niivõrd
kesised olid, siis otsustasid osalejad ürituse läbi viia esimesel
võimalusel ja neil väljakutel,
kus esimesena õnnestub jää valada. Selleks nädalavahetuseks
osutus 7.-8. veebruar ning väljakuteks Uudeküla loodusjääväljak Lääne-Virumaal Tamsalu
linna külje all ja Rõuge loodusjääväljak Võrumaal.
Sel aastal oli võistlemisest huvitatud meeskondi 6 ja need loositi välja kahte 7. veebruaril samaaegselt toimuvale alagrupiturniirile. Saku ON ICE meeskonna asetas loosiõnn Rõuge
alagruppi, kus vastasteks Rõuge
Snaipers ja Jõgeva Olivia Oilers.
Uudeküla etapil osutusid Uudeküla Pätsi meeskonna vastasteks
Aruküla Pokers ja Pärnu JHK. 
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 Mõlemal mänguväljakul olid
esimeste mängude läbiviimise
ajal ideaalsed jäätingimused,
kuid päeva peale asendusid korralikud hommikused miinuskraadid kuni 3 soojakraadiga,
millele lisandus ka kerge lumesadu. Seetõttu toimusid mõlema
alagrupi kaks viimasena loositud mängu pehme ja lumesodise
jää peal.
Et jäätingimused kõigil meeskondadel siiski võrdsed olid ja et
jäähokis määrdeprobleemi ei
ole, siis võitjateks osutusid need
meeskonnad, kes ekstreemsete
tingimustega paremini kohanesid. Saku meeskond suutis Jõgeva meeskonna alistada seisuga
6:1 ja teises mängus kohalikud
Rõuge Snaiprid seisuga 6:2. Õnneks pühapäeva hommikuks
õhutemperatuur veidi langes ja
kaks finaalmängu sai mängida
Rõuges mõõdukate miinuskraadidega.
Esimeses mängus meie vastaseks määratud Uudeküla etapil teiseks tulnud Uudeküla Pätsi meeskond osutas meile südi
vastupanu, minnes kohe mängu
alguses 1:0 juhtima ja normaalaja (2 x 15 min puhast aega)
mängu lõpuks suutsid Saku mehed suurte jõupingutustega siiski viigipunktid 2:2 tabloole saada. Seekord lunastas finaali edasimineku siiski Saku mängumehe Raiko Kiige sooritatud resultatiivne vise pealevisete seeriast.
Finaalmängus oli meie vastaseks eelmisel päeval alagrupi
esimeses mängus Rõuge meeskonda koguni seisuga 18:3 alistanud Jõgeva Olivia Oilers. Et
Uudeküla etapi võitnud Aruküla
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Loodusjäähoki Eesti meistrivõistluste hõbe - Saku ON ICE meeskond.

Olivia Oilersiga peetud finaalmängu lahtivise - kohtunik meie oma
mees Anthony Enden, vasakul Saku ON ICE keskründaja Raiko Kiik.
Pildil paremal Saku hokimees Alex Kuusk. Fotod: Saku Jäähoki Klubi

Pokers loobus mängumeeste
hõivatuse tõttu finaalturniiril
osalemast, siis olid Jõgeva mehed puhanult poolfinaali mängu
vahele jättes otse finaali pääsenud. Mäng kulges mõlema osaleva meeskonna südika kaitsemängu võtmes, kus vastaste
ründajatele palju pealeviske
ruumi ei jäetud. Saku võistkonnale kujunes saatuslikuks kohtuniku määratud karistusvise
(loodusjää hokiliigas nimelt on

2 min karistusajad asendatud karistusvisetega). Edasises mängus jõudsid mõlemad meeskonnad ka mängusituatsioonis väravani, kuid lõpuminutitel väravavahi kuuenda väljakumängijaga
asendanud Saku ON ICE meeskond ei suutnud siiski väravat
lüüa ja niimoodi saavutaski Jõgeva Olivia Oilers sel aastal selles sarjas esmakordselt esikoha.
Kõige olulisem oli aga, et
kõik osalevad meeskonnad said

positiivse elamuse vabas õhus
loodusjääl oma lemmikharrastusega tegeledes ja võimaluse
Eesti eri paigus jäähokile kui
võrratule spordialale populaarsust koguda.
Eriline tänu meie meeskonna
liikme ja multitalendi, igal Sakus
harrastataval spordialal edukalt
osaleva Anthony (Tony) Endeni
vilepartii eest. Nimelt oli Tony,
kes õlavigastuse tõttu väljakumängijana sel hooajal pole saanud kaasa lüüa, kõigil Rõuges
toimunud alagrupi kolmes ja finaali kahes mängus kohtunik ja
seda neljas mängus ainuisikuliselt. See oli tema esimene sellelaadne kogemus ning hoolimata
sellest, et vilistada tuli ka oma
meeskonna mänge, säilitas Tony
erapooletuse. Loodame, et järgmisel hooajal on vanad vigastused välja ravitud ja näeme Tony
suurepärast kiirust ja mänguoskust meie meeskonna ridades ja
siis juba väravaküti rollis.
Sooja talve tõttu toimusid sel
hooajal ka EMSL Jõud meistrivõistlused jäähokis põhiliselt sisetingimustes, või siis Viljandi
külmutusega avaväljakul. Sel
turniiril esindasime Harju maakonda ja suutsime saavutada Jõgeva ja Viljandi maakondade
esindajate järel Harju maakonnale kolmanda koha.
Sisehooaeg Tallinna Harrastajate Hokiliigas on Saku I ja
Saku II meeskonnal hetkel alles
teise ringi esimeste mängitud
mängude tasemel. Mõlemal
meeskonnal on vastavalt I ja II
alagrupis reaalsed võimalused
hooaeg esikolmikus lõpetada.
PEETER LEIDMAA

Uut moodi sporditoetus – Laagri City
tasuta spordibuss
Maikuust alates võib Saku vallas ja kaugemalgi näha ringi sõitmas
spordibussi, mille käivitajaks on City Motors. Esimesed broneeringud
sõiduks Potimetsa ja Pannjärvele on juba tehtud.
„Kümne aasta jooksul oleme väga palju sporditeemalisi toetusavaldusi saanud. Vaid üksikud neist oleme saanud rahuldada. Edaspidi tahame öelda rohkem jah,“ ütleb City Motorsi tegevjuht Henrik
Raave. Selleks pakubki ettevõte maist alates kõigile sportlastele, spordiklubidele, alaliitudele tasuta kasutamiseks oma uhiuut 9kohalist
Renault bussi. Et võimalikult paljud klubid ja ühendused bussist rõõmu saaksid, on tasuta kasutamise reegel lihtne – kuni 3 päeva korraga.
Bussi broneerimine on samuti lihtne. Selleks tuleb spordiklubil või liidul esitada Laagri City Spordibussi Facebooki lehel lühike sooviavaldus, kus on kirjas miks, millal ja mida tegema/saavutama sõidetakse.
Hiljem paluvad toetajad sportlastelt meeskonna pilti koos bussiga
ning autogramme bussiraamatusse. „See on puhuks, kui meie reisijad
peaksid väga kuulsaks saama,“ ütleb Raave naljaga pooleks.

Saku valla sportlased on Laagri City spordibussi juba märganud
ning esimesed ajadki broneerinud. Kajamaa Viburada on broneerinud bussi sõiduks maastikuvibu laskmise klubide karikasarja võistlustele. „Kasutame mõningate laste- ja autovabade veteranklasside
võistlejate transpordiks Tallinnast sihtmärki,“ kirjutatakse avalduses.
Tänassilma Xdream klubi aga kasutab bussi seiklussarja Ace Xdream
korraldamisel, vabatahtlike korraldajate võistluspaika ja Tallinna tagasi transportimiseks. „Bussile on garanteeritud silmapaistev parkimiskoht võistluskeskuses,“ lisab klubi avaldusele. Rohkem infot FBst:
Laagri City Spordibuss. VICTORIA PARMAS

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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Sagenenud rattavargusi saab ise ennetada
HELEN KELO
Ennetus-ja menetlusteenistuse
piirkonnapolitseinik

K

evadhooajale omaselt on paraku taas
sagenenud jalgrattavargused nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Rattaid varastatakse enamasti trepikodadest, lahtistest
majahoovidest, kaubanduskeskuste ja koolide parklatest. Kindlasti tuleks igast vargusest politseile teada anda, sest vaid nii on
suurem tõenäosus kas siis läbi kokkuostjate
või süütegude menetlemise käigus varas tabada ning võimalus oma vara tagasi saada
on kordades suurem.
Siiski saab iga rattaomanik vargust ka
ennetada. Oma varaga tuleks hoolikalt ümber käia, panna ese silma alt ära kas siis lukustatud ruumi või viia tuppa. Paljud arvavad, et jättes ratta lukustatult trepikotta või
parklasse, on turvalisus tagatud ja rattavargused on lihtsalt avastatavad, paraku on
selline arvamus ekslik.
Kindlasti peaksid ratturid jätma meelde

Hoiduge tänaval
kaubitsevatest
kelmidest
Viimasel ajal on Saku valla kandis nähtud
kahtlasi kauplejaid, kes üritavad pigem vanematelt inimestelt raha välja petta, pakkudes originaali pähe võltsitud kaupa.
Tegemist on valdavalt Rumeeniast, Bulgaariast ning Lätis pärit meestega, kes pakuvad inimestele müüa võltsitud mootorsaage, mis on äravahetamiseni sarnased
kaubamärgi STIHL mootorsaagidega. Saed
on vigased ning originaaltooteid müüva firma esindaja sõnul ohtlikud. Lisaks saagidele kauplevad mehed ka kellade, lillede, riiete ja köögitarvikutega.
Kauplejad on peatanud ka sõidukeid, palunud kütuseraha, väites, et nende lähedasega juhtus õnnetus, ja pakkunud vastutasuks
võltsitud kuldsõrmuseid. Isikud kasutavad
peamiselt Poola või Läti registrinumbriga
vanemat tüüpi sõidukeid.
Head inimesed, olge tähelepanelikud
ning suhtuge tänaval müüdavasse pigem
skeptiliselt. Meeles tasuks pidada, et originaali pähe esitatud kaup, mida müüakse
ilmselgelt alla oma hinna, on juba ohumärk
ning suure tõenäosusega on tegemist võltsitud või ka varastatud esemetega. Kui teil
või teie lähedastel on olnud kokkupuuteid
kirjeldatud kauplejatega, teavitage sellest
politseid lühinumbril 112.
HELEN KELO, ennetus- ja menetlusteenistuse piirkonnapolitseinik

oma rattaraami numbri, sest nii on politseil
võimalus kas leitud või vargalt ära võetud
ratas omanikuga kokku viia. Tihti võtab politsei kas siis pandimajadest või teistelt kokkuostjatelt ära rattaid, kuid omanikuni ei
pruugi need jõuda, sest puudub avaldus rattavarguse kohta, samuti ei tea paljud varguse ohvrid oma rattaraaminumbrit, mis on
aga ratta ja rattaomaniku kindlakstegemiseks vajalik.
Rattaraami numbri asukoha saab kindlasti teada kauplusest, millest ratas ostetakse. Ratta ostmisel saab rattaga kaasa ka passi, kus raami number kirjas on. Ratta pealt
võib raami numbrit otsida rattaraami alumiselt küljelt ja ka raamikaelalt sildi kohalt
ehk keskjooksult.
Alati ei pruugi ka rattalukk ja muud turvameetmed varast peatada, küll aga teeb
see nende elu raskemaks. Ka hoiab lukk ära
selle, et mõni naabrimees või niisama huligaan rattaga lustisõidule ei lähe. Siinkohal
on paslik tuletada meelde neid nõuandeid,
mida ratta juurest lahkudes silmas pidada:

1. lukusta ratas alati hea lukuga tugeva
kinnituse külge, lukk kinnita võimalusel
läbi raami ja tagumise ratta,
2. tõsta jalgratas ööseks lukustatavasse
ruumi, kasuta valvatavaid rattaparklaid,
3. ratast hoia kodus kõrvaliste isikute
eest varjatult,
4. võimalusel võta ära sadul, vaheta rattakäigud vabaks,
5. kontrolli, kas rattal on raaminumber
ja jäta see meelde,
6. mitmekesi liikudes jätke üks valvesse,
7. hinnalisema ratta puhul võiks kasutada firmade pakutavaid uudseid turvalahendusi, nagu lõhkumisel-liigutamisel
aktiveeruv alarmiga turvalukk, NanoID
(nanoid.ee), GPS jälitusseadmed (näiteks http://bikespike.com/).
Targalt tegutsema õpetasid juba meie esivanemad, kel oli hulk vanasõnu, mis manitsesid ise hoolas olema: kui kerst varastatud,
pannakse ait lukku; ega siis ei saa änam koera sööta, ku varas juba õues on; esi unetad,
varas valvab.

Alates aprillist
oleme uuel
aadressil

Jaama 11e

AS Saku Maja võtab tööle sisekoristaja. Info tel 5326 7759
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MIS
JUHTUS

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!

Põhja päästekeskus
11.03. kella 07.41 ajal toimus
liiklusõnnetus Hageri-Tõdva
tee 1,02. kilomeetril, kus sõiduautot Volvo V40 juhtinud 32aastane Gunnar kaotas sõiduki
üle juhitavuse ning sõiduk paiskus otsa vastu tulnud sõiduautole Volkswagen, mida juhtis 30aastane Ervin. Sõidukite juhid
ja Volvos kaasreisijana viibinud
34aastane Taivi toimetati SA
PERH Mustamäe korpusesse.

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.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hinnad!
Tel 5626 3857.
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Tel 522 0321.

Põhja prefektuur
14.03 tehti kahjutuks Männiku
karjäärist leitud mürsk.
11.03 tehti kahjutuks Tammemäe külast leitud 3 mürsku.

Lõikan hekki, teen ka saetöid
ja võsalõikust. Tel 555 47291.
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spets. tekstiilipuhastusainet ning tehnikat. Tel 5687
9448, info@smart-furniture.eu

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud

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

13.03 kell 15.26 - põles sõiduk
Sauel.
14.03 kell 16.48 - põles kulu
Roobuka külas.
21.03 kell 22.15 - lõke Sauel.

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

Uus bussipeatus
Maanteeameti ettepanekul on
Pärnu Maavalitsus, kes korraldab Vändra-Tallinn kaugbussiliini, teinud muudatuse VändraTallinn bussiliini marsruudil
ning alates 1. aprillist peatub
Vändra-Tallinn bussiliin ka
Männiku 1 peatuses, mis on Tagadi küla elanike jaoks lähim
peatus. Värskeim info bussiliinide käigusoleku ja sõiduplaanide muudatuste kohta on avaldatud riigi ühistranspordiportaalis www.peatus.ee.

Roadservice OÜ
pakub tööd

liikluskorraldajatele.
Vajalik eesti keele oskus
ja B-kategooria juhiluba.
Ettevõte asub Sauel.
Lisainfo 5198 7058,
mari@roadservice.ee

ARTUR VERTE
Mälestame kauaaegset head
kolleegi ja avaldame
südamlikku kaastunnet
lahkunu lähedastele.
Töökaaslased endisest
Normeerimisjaamast
Mälestame armastatut lauljat
HELJU PITKJAANI.
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Ansambel Vilistlased ja
Rein Tali

Mälestame

OÜ RIAB Transport Saku
vallas pakub KOHESELT tööd
kogemustega:

veoautode
remondilukksepale
roomikekskavaatorijuhile
C-kategooria
veoautojuhile
KIIRE! Täpsem info
GSM 53 448 851 või
sten@riabtransport.ee

Meie sügav kaastunne
Kristiinale ja Viivile

ARTUR VERTET.

ARTUR VERTE

Teaduse 3 elanikud

ootamatu surma puhul.
Liina, Marje ja Margit
peredega

Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar mälestab kauaaegset
juhatuse liiget
HELJU PITKJAANI.
Avaldame kaastunnet
omastele.

Südamlik kaastunne Kadrile
ja Küllile perekondadega
armsa ema

HELJU PITKJAANI
kaotuse puhul.
Perekonnad Soome, Tammik,
Orav, Villo, Leisalu,
Raidmaa ja Langeberg

Korstnapühkija teenused.
OÜ Potipoiss tel: 5807 2581
või info@potipoiss.ee.
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise
akti väljastus. Pottsepatöödremont ja ehitus. OÜ Ahjuteenused, tel 5663 9398
Ehitusluba. Kasutusluba.
Projekteerimine. Hoonete
seadustamine. Ehitiste ekspertiis. Asjalik abi ehitusvaldkonnas. Helista 522 0023,
Mikk. Töö tulemuslik.
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
Müüa kuivi küttepuid, kask 55
€ rm, sanglepp 50 € rm, lepp
45 € rm, puud 40L võrgus 3 €
kott. 5858 8936
Lõhutud küttepuud, head
hinnad. Info tel 5349 2730
www.metsasoojus.ee Lisaks
müüme ka liiva, mulda, killustikku, laudaväetist.
Soovin leida usaldusväärse
koduabilise (kodu- ja aiatööd).
Soovitav autojuhiloa olemasolu. Tel 5664 3423
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16.04
kell 20

Saku
Mõis
TP Bilanss OÜ

MASSAAŽ

pakub üle Eesti

Keha pingetest vabaks
ja vaim värskeks
Saku Valla Majas
tuba 329.
Tel 518 9020, Valentina

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.
Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

ROHKEM INFOT
info@tpbilanss.ee,
www.tpbilanss.ee

Rõivakaupluses
Saku Konsumis
alates 27. märtsist
kõik rõivad,
nii uued kui kasutatud,

-20%

AS Saku Maja pakub

purgimisteenust,
võimalik tellida ka nädalavahetuseks.
Tel number 5301 8747.
Alates 01.04.2015 kehtivad alljärgnevad hinnad:
1-4 m3
5 ja rohkem m3
Terve autotäis korraga (8 või 9 m3)
Väljakutsetasu
Kohalesõit Saku valla territooriumil
Kohalesõit väljaspool Saku valda

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

Km-ga
25.- € tühjendus
6.25 € m3
39.- € tühjendus
0
0
1.- €/km

Km-ta
20.83 € tühjendus
5.21 € m3
32.50 € tühjendus
0
0
0.83 €/km

Õunapuude hooldus- ja
noorenduslõikus
Tel 510 6830 Aednik Lembit Lennuk
FMB Invest Grupp OÜ

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

27. märts 2015

KUHU MINNA
MÄRTS
31. kell 18.30
Käsitöö õpituba Saku huvikeskuses ruumis 321. Teema: mälestusasjade karp. Osalustasu 10 .
Kohtade arv piiratud. Registreeruda sakuopituba@gmail.com

APRILL
5. kell 11
Ülevallaline laste lauluvõistlus „Las laps laulab” Saku Valla
Maja suures saalis. Vt lk 16

7. kell 19
20. märtsi hommikuks oli selge ja päikeseline ilm asendunud pilvise
taevaga, mis seadis päikesevarjutuse vaatluse õnnestumise suure
kahtluse alla. Lootust saada osa looduse fenomenist ja näha, kuidas
Kuu katab osaliselt päikeseketta kinni lisasid aga selgemad taevaviirud
pilvituse vahel. Kell 10.30 vaatlusseadmete ülespanekul sai selgeks, et
kallite ja täpsete teleskoopide seadistamine ja nende fokusseerimine
Päikesele on keeruline. Iga minutiga läks pilvemassiiv tihedamaks ja
läbi spetsiaalse päikesekaitsefiltriga varustatud seadmete osutus vaatluse tegemine võimatuks.
Kohale tulnud inimeste huvi oli üllatavalt suur. Palju tuli anda selgitusi taevakehade liikumise kohta ja üldisemalt astronoomia vallast
ning jagada õpetussõnu, kuidas ohutult Päikest vaadelda ja oma silmi
kaitsta. Teadlikumad vaatlejad olid ise kaasa võtnud lihtsaid abivahendeid, millest parimateks osutusid keevitusmaskide tumedad klaasid ja
keevitaja kaitseprillid, mis tekitasid ka rõõmsat elevust.
Arvuti vahendusel sai näha ka otseülekannet täieliku päikesevarjutuse piirkonnast Fääri ja Svalbardi saartelt, kuhu oli kohale sõitnud palju turiste üle maailma. Kuvari ekraanilt oli näha, kui Kuu kattis peaaegu
kolmeks minutiks täielikult Päikese kinni ja imeilus hetk, kui valguskiir
uuesti nähtavale ilmus, moodustades imelise valgusekrooni.
Siiski õnnestus ka meil fotokaameraga teha üle 100 foto, mis jäi meie
„saagiks” seekordse päikesevarjutuse jäädvustamisel.
Tänan kõiki huvilisi, kes tulid kohale ja võtsid päikesevarjutuse vaatlusest osa ning jagasid oma muljeid ja toetasid hea sõnaga. Tänu ka
kõigile, kes aitasid kaasa ürituse läbiviimisel. Kohtume järgmine kord
sügisel 28. septembri öösel täieliku kuuvarjutuse vaatlusel.
RAIVO REMMELG, harrastusastronoom

TULE SAKU
PÜHAPÄEVAKOOLI!
Kohtume IGA KUU 2. JA 4.
PÜHAPÄEVAL kuni maikuuni
KELLA 13.00-14.30 Saku
palvemajas Tallinna mnt 8.
Kõik 6-12aastased lapsed on
teretulnud! Laulame, mängime,

kuulame piiblilugusid, meisterdame, sööme ja teeme muud põnevat. Pühapäevakool on tasuta!
Rohkem infot tel 5919 7902 või
e-post ave.molster@eelk.ee

Kontsert „Bachist Paganinini” Saku mõisas. Esinevad noored muusikud Dainis Medjaniks
(viiul) ja Karl Peterson (klaver).
Avatud kohvik. Kontserdi tasu vaba annetus noorte õpinguteks.

9. ja 10. kell 19
Saku Gümnaasiumi neljanda
muusikali etendused. Avatud
muusikalikohvik. Vt lk 16

11. kell 11
Lastehommik „Teaduse
imed“ Saku Valla Maja suures
saalis. Tasuta. Vt lk 16

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
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.

19. kell 19
Peeter Oja stand-up komöödia „Elamise kunst” Laagri
City kontserdimajas. Piletid 14 ja
16 eurot Piletilevis ja kohapeal.

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

23.
Jüriöö perepäev Kurtna Koolis.

23. kell 20
Jüriööjooks 2015 Sakus:
kell 20 1.-4. klasside start Saku
Valla Maja juurest; kell 21 5.-12.
klasside ja täiskasvanute start.
Eelvalt registreerida aadressil
tiiu.zirnask@sakuvald.ee

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

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

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
„Kaks algust“ - rahvusarhiivi
rändnäitus (kuni 4.04).
„Noor Vilde - eesti krimikirjanduse rajaja“ - Eduard
Vilde 150. sünniaastapäevale
pühendatud näitus. Väljapanek
eesti kaasaegsest krimikirjandusest. Koostaja Ilona Kõrgema.

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