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Vastuvõtuaeg K 15-17
Volitatud loomaarst 504 1060

Saku Sõnumid jälle
15. augustil 2014

Kolmapäeval kell 17.04 jõudis peotuli Saku valda. Üksnurme muinasküla maadel paiknevas Rehe küünis kinnitas Saku valla lipu tuletulemise jalgrattale vallavanem Janec Leppik.
Üksnurme on Saku vallas paik, mil olemas seos laulupeoga – Üksnurme viimane baltisakslasest
mõisahärra Roman von Antropoff (1836-1926) oli Estonia seltsi (tänase teater Estonia eelkäija)
esimene president. Estofiil, kellele eestlus ja eesti keel ning kultuur palju korda läks. Isegi niipalju, et mõisa riigistamise järel Saksamaale lahkuvale perele lehvitas ja ise siia jäi. Antropoffi
võib pidada ka Estonia seltsi segakoori sponsoriks – nimelt polnud kooril piisavalt raha, et
1869. aastal Tartusse esimesele laulupeole sõita ja nii seltsi president siis neid toetaski.
Metsanurmekate kutsel viibisid peotule teekonnal Üksnurme mõisa ees nii Estonia seltsi segakoor (pildil) kui ka Roman von Antropoffi järeltulijad (pildil üleval). „Heameel oli suur, kui „vana Antropoffi“ pojapoja tütrepoeg Christoph teada andis, et piletid broneeritud ja Eestisse sõit
kindel. Nii võib seda põgusat hetke, mis mõisa ees toimuma saab, nimetada nagu kogu pidu:
„Aja puudutus. Puudutuse aeg“ – kokku saavad Estonia seltsi tänane segakoor ja viimase mõisniku IV sugupõlv,“ ütles MTÜ Metsanurme eestvedaja Anneli Kana. Aeg on puudutuseks küps!
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Saku Gümnaasiumi XXXVI lend

12.

KOOLILÕPETAJA 2014

klass

1. reas vasakult: Ebe-Kai Rüütli, Eleriin Pärn, Kelli Mets, Karin-Liis Tambaum, Karmen Suss, Kati Kirsipuu, Liis Pass,
Margo Lunde, Karina Telling, Joanna Parma, Kristi Rapper, Laura Hirv. 2. reas: Lauretta Kubbi, Renita Linnjärv, Claus
Oliver Pajuri, Raimond Ojassalu, Kätlin Šadeiko, Johanna-Anette Grünberg, Triin Evard, Diana Jõessar, klassijuhataja
Anna Kikkas, Kristin Prantsus, Marleen Valdmaa. 3. reas: Keith Karula, Argo Sikk, Erik Jõesaar, Andro Halliko, Rain Alev,
Martin Näks, Karmo Kirss, Reijo Olavi Komu, Tõnis Piip, Robert Kotsalainen.

Saku Gümnaasiumi põhikooli lõpetajad

9.a

klass

1. reas vasakult: Renate Selberg, Triinu Noogen, Mai-Liis Vahemäe, Laurel Lord, Hele Maasi, Susanne Rosenberg,
Hanna-Greta Peeters, Liis Tava, Triin Tammaru. 2. reas: Rauni Saagim, Karl Hendrik Leppik, Siim-Silver Sepp,
klassijuhataja Ingi Roos, Merit Käspri, Ädu Arvisto, Anna-Paula Kõrvas. 3. reas: Mikk Bauer, Sten Ärm, Jakob Talpsepp,
Herlent Krik, Markus Kitvel, Andreas Pedak, Madis Peterson, Karl-Thomas Kallasmaa.

KOOLILÕPETAJA 2014

3

Saku Sõnumid

4. juuli 2014

9.b

1. reas vasakult: Madli Bulgarin, Kedil Vaatmann, Mari-Ann Nikker, Melissa Mariel Korjus, klassijuhataja Silja Ild,
Elisa Johanna Lepiku, Kärt Koppel, Eleri Paatsi, Doris Kala. 2. reas: Cetlin Talts, Johanna Elisabeth Kaustel,
Meriel Kai Ly Rohtla, Grete Ruberg, Ragne Seemre, Olivia-Stella Salm, Rasmus Nurmetalu. 3. reas: Marcus Pihelpuu,
Hendrik Mahon, Kristo Koppel, Danel Tudelep, Riko Lorber.

9.c

1. reas vasakult: Agnes Uueni, Benedikte Petrutis, Helen Dimitriev, Triinu Vahenõmm, Grettel Sokolov,
Marlen-Elizabeth Suursööt, Marlene Raal, Annabell Tiismaa. 2. reas: Rando Kuriks, Andres Ustal, klassijuhataja
Lidia Uuselu, klassijuhataja Maret Rinne, Margus Kaiva, Kaarel Käärid, Henri Petrutis. 3. reas: Kevin Kurg,
Johann-Markus Pajuste, Nikita Kirejev, Jarek Toiger, Pärtel Voomets.
Fotod: SS

klass

klass
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Kurtna Kooli lõpetajad

9.

klass

1. reas vasakult: Mereli Calla Koppel, Hannar Haabmets, Annabel Jõema, Egert Tähe, Cady Alp, Cristel Veber,
Sandra-Ruth Alunurm, klassijuhataja Merle Piik, õpetaja Olga Nikiforova, esimene klassijuhataja Astrid Kõva.
2. reas: Eva Paula Pukk, Merilin Kurn, Marleen Rahu, Merit Hallang, Cristo Veber, Anette Tõnnus, Ergo Allingu,
endine direktor Ruth Opmann, direktori kt Kristjan Saar

Kajamaa Kooli
lõpetajad

9.

klass

4. juuli 2014

Saku Muusikakooli lõpetajad

1. reas vasakult: õpetaja Jaan Pärnamets,
Rebecca Mättas, Stella Jõessar, õpetaja
Triin Korman. 2. reas: Gevin Tõlgu, Jan
Erich Külama.

FAKTE: Saku vallas on sel kevadel
gümnaasiumi, põhikooli ja muusikakooli
lõpetajaid kokku 168, neist omandas
gümnaasiumihariduse 66 (Sakus 32).
Kohustusliku põhihariduse omandas vallas
94 õppurit, neist Saku Gümnaasiumis 61,
Kurtna Koolis 14, Kajamaa Koolis 4.

1. reas vasakult: õpetaja Reet Schumann; Hannamari Ots, klaver, õp Reet Schumann;
Getter Roosnurm, klaver, õp Reet Schumann; Siret Siim, klaver, õp Eugenija Kirss
(kiitusega); Kärt Poots, flööt, õp Tauno Valdna (kiitusega); Mariel Peetson, flööt, õp
Andres Maamees.
2. reas: Edvard Silberg, klaver, õp Veronika Tamm; Ott Seppo, saksofon, õp Mart Süda;
Kristofer Sokk, klaver, õp Sirje Subbe-Tamm (kiitusega).
3. reas: õpetajad Sirje Subbe-Tamm, Mart Süda, Eugenija Kirss, Tuuli Kopli, Veronika
Tamm, Tauno Valdna.
4. reas: õpetajad Andres Maamees (keskel), Milvi Rookäär (paremal ääres). Fotod: SS
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Saku valla parimad
koolilõpetajad
Johanna-Anette Grünberg, kuldmedal,
Saku Gümnaasium
Kätlin Šadeiko, hõbemedal,
Saku Gümnaasium
Liis Pass, hõbemedal, Saku Gümnaasium
Karmen Suss, hõbemedal,
Saku Gümnaasium
Meeta Morozov, hõbemedal,
Tallinna Prantsuse Lütseum
Kärt Poots, kiitusega, Saku Muusikakool
Siret Siim, kiitusega, Saku Muusikakool
Kristofer Sokk, kiitusega,
Saku Muusikakool
Ädu Arvisto, kiitusega,
Saku Gümnaasiumi põhikool
Triin Tammaru, kiitusega,
Saku Gümnaasiumi põhikool
Sten Ärm, kiitusega,
Saku Gümnaasiumi põhikool
Erik Jõesaar, Saku Gümnaasium
Rain Alev, Saku Gümnaasium,
Keith Karula, Saku Gümnaasium
Karin-Liis Tambaum, Saku Gümnaasium
Marleen Valdmaa, Saku Gümnaasium
Robert Kotsalainen, Saku Gümnaasium
Raimond Ojassalu, Saku Gümnaasium
Cristel Veber, Kurtna Kool

Kajamaa Kooli
direktori kohusetäitja
Alates 1. juulist
asus Kajamaa
Kooli direktori
kohusetäitjana
tööle Lilian
Joosing (pildil),
kes töötas samas
koolis õpetajana. SS

Sakus valmib uus
mänguväljak
Saku saab sel suvel juurde ühe
mänguväljaku. Väikese koolimaja taha vana muusikakooli
lähistele rajavad Kooli tee lastehoid ja vallavalitsus koostöös
väikelaste mänguväljaku.
„Meilt on projekt ja aed ning
vallalt aia paigaldus ja liiv,“ ütles lastehoiu omanik Kate Kivi,
kelle sõnul saab sel aastal
valmis liivane aiaga ümbritsetud ala. Järgmisel aastal on kavas alale ka mõned atraktsioonid muretseda. Projekti kohaselt tulevad liivaalale Mürakaru
liumägi ja kiikhobune ning sarnane pink-laud, nagu neid on ka
terviseradade alguses. SS

Vallavanem Janec Leppik kinkis valla ainsale kuldmedaliga lõpetajale JohannaAnette Grünbergile raamatu „Eesti Vabariik. Maa. Rahvas. Kultuur”. Foto: SS

Parimatest parimad
Vallavanem Janec Leppik tunnustas 19. juunil Saku mõisas valla parimaid koolilõpetajaid. Peale roosiõie ja raamatu kinkis vallavanem vastuvõtul noortele ja
nende peredele ning õpetajatele ka südamliku kontserdi – esinesid Nele-Liis
Vaiksoo ja Olav Ehala.
Saku valla tänavuse parima lõpetaja Johanna-Anette Grünbergi sõnul ei ole
medalini jõudmine üldse raske. „Tegelikult on see päris lihtne, kui koolis kohal
käid, kuulad ja tähele paned,“ ütles Saku valla ainus kuldmedaliga lõpetanud
tüdruk, kes suve veedab heas seltskonnas Katusekohvikus töötades, kuid sügisest plaanib õppima asuda Tartu Ülikooli hambaarsti erialale. SS

Heategevuslik rannavolle
Kasemetsa külas
28. juunil toimus Kasemetsa külas sportlik heategevusüritus. Idee
algataja ja ürituse korraldaja oli Saku Gümaasiumi 11. klassi poiss
Siim Seimoja. Tema eestvedamisel viidi läbi rannavolle turniirisarja „Sport on tervis“ 1. etapp, mis leidis sooja vastuvõtu. Toredal
külaturniiril osales 8 võistkonda ning kaugeimad osalejad olid kohale tulnud isegi Tartust. Võistlusel osales ka üks naisvõrkpallurite
paar, kes hoolimata tublist mängust pidi leppima viimase kohaga.
Päikesepaistelise võistluspäeva lõpus jagati parimatele auhindu
ning tunnustati üksteist.
Märkimisväärne oli ka noore poisi eesmärk ürituse korraldamisel – saadud tulu eest osteti Haiba lastekodule spordivahendeid
(palle, sulgpallimängu varustust jpm), mis antakse üle 8. juulil.
Sport on tervis ja kui sportides saab kellelegi ka head teha, siis sellega kaasnev emotsioon on seda positiivsem, mida rohkem inimesi
see rõõmsamaks muudab. ANNALIIS HEINLA

Mõisapargi tiik setetest puhtaks
Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) saadud toetusele saab sel suvel Saku mõisapargi tiik setetest puhtaks. Projekt
läheb maksma 59 011, millest KIKi toetus on 47 011 ja valla raha
12 000 eurot.
Kuigi sillaeelne tiik on ajalooliselt olnud suhteliselt madal, tuleb
tiigi kinnikasvamise vähendamiseks seda sinna kogunenud mudast
puhastada. Tiiki kandub ja tekib aastas keskmiselt 4,3 cm setteid
ning viimati eemaldati setteid sealt 2002. aastal, u 6000 m³. Kui
setteid ei eemalda, hakkab vohama tiigi taimestik ning kandub üle
Vääna jõkke ja takistab jõevoolu. Parim aeg setteid eemaldada on
suvise madalvee ajal. SS

Saku Lasteaed
Päikesekild
kuulutab välja konkursi

LASTEAIAÕPETAJA
ametikohale
(2,0 ametikohta, ajutiselt äraolevate õpetajate asendajad)
Tööle asumine 11.08.2014.
Avaldus, elulookirjeldus,
haridust tõendavate
dokumentide koopiad, isikut
tõendava dokumendi koopia
ning kandidaadi soovil teised
tema poolt oluliseks peetavad
materjalid esitada hiljemalt
10. juuliks 2014 Saku Lasteaeda Päikesekild aadressil
Teaduse 14, Saku 75501
Harjumaa või e-aadressil
paikesekild@sakuvald.ee
Lisainfo
tel 672 8722, 672 8596

Täpsustus
20. juuni Saku Sõnumitesse on
juhtunud pisuke apsakas – oma
vanemate mälestusi teekonnast
Siberisse vahendas Toomas
Aarma, kes tegi selle teekonna
kaasa 7kuuse poisina. SS
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KRISTI JÕELEHT
1. juuli istungi päevakorras oli
18 punkti.
Saku Huvikeskus suleti töötajate puhkuste perioodiks 03.–
30.07.2014.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 07.01.2014 korralduse nr 1 „Eestkostepere toetuse määramine“ punkt 1.5,
29.04.2014 korraldus nr 369
„Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine”, 17.07.2012 korraldus nr 636 „Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine“.
Tasuta anti kasutada 01.08.–
31.12.2014 kaks korda kuus Saku Päevakeskuse saal MTÜ-le
Saku Valla Invaühing puuetega
isikute ja nende lähedaste eneseabi- ja liikmekoosolekute läbiviimiseks, 01.08.–31.12.2014
üks kord kuus reedeti kella 9–11
Saku Päevakeskuse suur tuba
MTÜ-le Inkotuba puuetega inimestele ja eakatele abivahendite
soodushinnaga müügi läbiviimiseks, 01.08.–31.12.2014 üks
kord kuus esmaspäeviti kella
11–13 Saku Päevakeskuse saal
Saku Valla Diabeetikute Seltsingule koolitus- ja teabepäevade
läbiviimiseks ning seltsingu
liikmete nõustamiseks.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Tõdva külas
Karu kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 18.01.2011 korralduse nr 67 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 8.7.
Kehtestati detailplaneering
Saku alevikus Tallinna mnt 10
kinnistul.
Algatati detailplaneering,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Metsanurme külas
Ilmarise tee 26 kinnistul.
4 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused, 7 korraldusega projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks Saku
alevikus Laane tn 28 kinnistul ja
Tõdva külas Karu kinnistul; üksikelamu püstitamiseks, abi-

Saku Sõnumid
hoone laiendamiseks ja üksikelamu täielikuks lammutamiseks Kasemetsa külas Käopesa
tee 9 kinnistul; veetorustiku rajamiseks Kaseniidu kinnistu
veevarustuseks aadressil Roobuka küla, Metsanurga tee 1a ja
Metsanurga tee; fiiberoptilise
kaitsekaabli toru paigaldamiseks raudtee turvangu süsteemi
kaasajastamiseks aadressil Tallinn-Lelle 9,8-27,4 km (lõigul
Tallinna piirist kuni Kiisa raudteejaamani); maakaabelliini rajamiseks aadressil Jälgimäe küla, Topi I, Allika, 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee ning Juuliku-Tabasalu tee; Allika tee kvartali tehnilise infrastruktuuri (veetorustik, kanalisatsioonitorustik, sademevee kanalisatsioon, sõidutee) ehitamiseks Üksnurme külas Allika ja Allika tee kinnistutel; Uusmäe tänava kvartali teede ehitamiseks aadressil Saku
alevik, Uusmäe tänav, Tiigi tänav, Uusmäe tn 2, Tiigi tn 19,
Tiigi tn 20 ja Teetammi kinnistu.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Jälgimäe külas
Murimäe tee 8 kinnistul, Saku
alevikus Kooli tee 3 kinnistul ja
Tänassilma külas Kodusalu tee
1 kinnistul.
Pikendati 2 ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega.
Kurtna külas asuva Sopsujuhani katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
13 korraldusega määrati
munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele teenindusmaad, sihtotstarbed ja kohaaadressid.
Saku valla 2014. aasta eelarve reservfondist eraldati 360 eurot majanduse eelarvesse teeomaniku vastutuskindlustuse
alase kindlustusjuhtumi hüvitamiseks.
Avaliku ürituse korraldamise luba väljastati MTÜ-le Metsanurme 02.07.2014 Metsanurme külakeskuse territooriumil
toimuva vabaõhuürituse Lauluja tantsupeo tuleteekonna simman läbiviimiseks (vastutas
Peeter Leidmaa).
Lea Meigasele väljastati
müügipilet 03.07.–02.09.2014
taimedega kauplemiseks Kiisa
alevikus Tõdva-Hageri tee ja
Laulu tänava vahelisel alal.

4. juuli 2014

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 17. juuni 2014. a korraldusega nr 554 kehtestati
Saku valla Tänassilma küla Kungla tn 2a ja Kungla tn 2b kinnistute
detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistute hoonestusalade piiritlemine ja ehitusõiguse määramine kaksikelamute ehitamiseks. Planeeringu lahenduse kohaselt on igale krundile võimalik
ehitada kuni kahekordse kaksikelamu ja kaks ühekordset abihoonet.
Hoonete kõrguseks planeeritud kaksikelamul on kuni 10 m ning
abihoonetel 6 m.
Kungla tn 2a ja Kungla tn 2b kinnistud asuvad Saku valla üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega alal, kus maakasutuse juhtotstarve
on pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Saku valla üldplaneeringuga. Vt http://www.sakuvald.ee/et/
detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 1. juuli 2014. a korraldusega nr 602 kehtestati
Saku valla Saku aleviku Tallinna mnt 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistul ja lähialal
täiendava sotsiaalmaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine koolihoone laiendamiseks ja spordihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse määramine.
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu kohaselt asub Tallinna mnt
10 kinnistu ja lähiala tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve
on üldkasutatavate hoonete maa. Detailplaneeringu lahendus on
kooskõlas Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringuga. Vt http://www.
sakuvald. ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavalitsuse 1. juuli 2014. a korraldusega nr 603 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Saku valla Metsanurme küla Ilmarise
tee 26 kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse
muutmine (lubatud hoonestusala suurendamine).
Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu tiheasustusalal,
mille maakasutuse juhtotstarve on pere- ja ridaelamu maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 1280 m2. Vt http://
www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavolikogu 19. juuni 2014. a otsusega nr 38 tunnistati kehtetuks Saku Vallavolikogu 13.04.2006 otsusega nr 47 kehtestatud Üksnurme küla Loo, Haavasalu ning Uue-Lukusepa maatükk II detailplaneering Loo tee 1 krundi (detailplaneeringu järgne krunt nr 14)
ulatuses.

Saku valla arengukava
2012–2025 muutmise
eelnõu avalikustamine
Saku valla arengukava 2012–2025 muutmise eelnõu
avalik väljapanek toimub 13. juunist kuni 1. augustini
2014 valla veebilehel, raamatukogudes ja vallakantseleis.
Ettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel
kuni 1. augustini 2014 kirjalikult Saku Vallavalitsusele
aadressil Teaduse 1, Saku, 75501 või e-posti aadressil
saku@sakuvald.ee.
HELE-MALL KINK, arendusspetsialist
Tel 671 2405, e-post helemall.kink@sakuvald.ee
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Saku Vallavolikogu 19. juuni istungil
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis kurdeti, et Kiisal on muru mitmel pool niitmata. Majandusteenistuse juht Virko Kolks vastas, et haljastusteenuseid teeb uus töövõtja, kes ei
saa oma tegemistega kuidagi vedama, ka kõige olulisemad masinad lagunesid just kibekiirel tööajal ära. Vallavalitsus on töövõtjat korrale kutsunud ja trahvinud.
 Volikogu liige Lemmi Oro
juhtis tähelepanu päevakeskuse
ees olevale lombile, mis ei taha
sealt kuidagi kaduda. Virko
Kolksi sõnul võetakse lombiteema käsile hiljemalt hoone lasteaiaks ümberkohandamisega.
 Küsiti ka, kas valda on kavas
ehitada/paigaldada avalik tualett. Virko Kolksi sõnul eraldi
hoonena vallas tualetti pole ning
ei ole ka plaanis ehitada (kui selgub, et on vaja, võetakse kavva), kuid avalik tualettruum on
olemas vallamajas I korrusel,
kus on ka inva-WC.
 Muudeti AS Saku Maja põhikirja, millega loodi võimalus
moodustada vabatahtlik reservkapital, kuhu saaks kanda viimastel aastatel seoses vee- ja
soojaprojektide sihtfinantseerimisega saadud abi, mis on arvestuslik tulu. Nii tekib majandustulemustest õiglasem pilt –
majandusaasta aruandesse jääb
ainult majandustegevusest tekkinud kasum.
 Finantsjuht Evelin Normak

andis ülevaate sihtotstarbeliste
vahendite kasutamisest.
 Otsustati suunata teisele lugemisele Saku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu
sotsiaalabi andmise kord. Uues
korras on võrreldes senisega täpsustatud, et kooli toiduraha toetusele on õigus kuni 19aastasel
õpilasel. Täpsustatud on ka ravimite kompenseerimist – uue korra kohaselt makstakse üldjuhul
välja vaid retseptiravimite kulu.
Kui puudest tulenevalt on näidustatud ka mitteretseptiravimid,
peab isik esitama raviarsti teatise ravimite vajalikkuse kohta.
Lemmi Oro sõnul on ta üllatunud, et eelnõust on välja jäänud koduse lapse toetus, kuigi 10
komisjonist kaheksa seda toetas
(osa neist tingimuslikult) ning ka
lastevanemate küsitlus näitas, et
51% seda toetust sooviks.
Sotsiaalkomisjoni esimehe
Eda Esperki sõnul on valla prioKurtna raamatukogu
on suletud 8. augustini

Kajamaa raamatukogu
on suletud 27. juulini

Saku raamatukogu
on 31. augustini avatud:
esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval 10-18; kolmapäeval
10-19; reedel 10-16; laupäeval
ja pühapäeval suletud

Saku Huvikeskus
on suletud 30. juulini

riteediks praegu lasteaiakohtade
loomine ja paralleelselt sellega ei
ole koduse lapse toetuse maksmine vallale rahaliselt jõukohane. Muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on 14. juuli kell 12.
 Suunati teisele lugemisele Saku valla arengukava 2012 –
2025. Muudatusettepanekute
tähtaeg 1. august.
 Tunnistati osaliselt kehtetuks
detailplaneering Loo tee 1 kinnistu ulatuses.
 Taotleti munitsipaalomandisse mitmeid teede ja tänavate
teenindamiseks vajalikke maid
Kiisa ja Saku alevikus.
 Võeti vastu Saku valla 2014.
aasta 1. lisaeelarve. Tulude ja
kulude ümberpaigutamisel eraldati 220 000 eurot Uus-Saku 3a
hoone rekonstrueerimiseks, nii
et seal saaks alustada tööd kaks
lasteaiarühma.
 Tunnistati kehtetuks volikogu
otsus „Kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega“.
 Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu Tooma haljak
kasutusvaldusega Männiku Küla
Seltsi kasuks tähtajaga 20 aastat.
 Otsustati võtta laenu kuni
1 600 000 eurot 120 kuuks ja
kuulutada vallavalitsusel välja
riigihange laenu võtmiseks.
Laenu võetakse Kiisa vabaajakeskuse ehitamiseks.
 Otsustati liisida 2008. aastal
vallale soetatud invabuss Ford
Transiti asemel uus kuni 40 000

eurot maksev buss, mille ülalpidamis- ja remondikulud oleksid
väiksemad.
 Kinnitati Saku valla konsolideerimisgrupi 2013. aasta majandusaasta aruanne.
 Muudeti volikogu 20.02.14
otsus 3. punkti.
 Kehtestati noorte projektilaagri pidamise tingimused ja
kord ning loa väljastamise kord.
 Kehtestati avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Selle tingis 1. juulil kehtima
hakanud uus korrakaitseseadus,
mis muutis kehtetuks Saku valla
avaliku korra eeskirja. Seadus
näeb aga ette, et volikogul tuleb
kehtestada kohaliku omavalitsuse territooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded.
Uutes nõuetes on arvestatud siiani kehtinud Saku valla avaliku
korra eeskirjas olnud avaliku ürituse korraldamise nõudeid, spordiseaduses sätestatud spordiürituse ning korrakaitseseaduses
sätestatud koosoleku korraldamise ja pidamise nõudeid. Uue
asjana on sisse toodud ürituse pidamise aja või koha muutmine ja
ürituse pidamisest loobumine.
Üritust võib korraldada isik, asutus või seltsing ning korraldaja
esitab vähemalt 14 päeva enne
ürituse toimumist vallavalitsusele allkirjastatud avaliku ürituse
korraldamise loa. Vallavalitsus
annab loa 10 tööpäeva jooksul.
VICTORIA PARMAS

Üks kodanik, seitse mõtet
25. juunil toimus Saku raamatukogus valla arengukava avalik arutelu, kuhu tuli kohale ainult üks vallakodanik – Tiina Vernik, kes oli
arengukava eelnõu läbi töötanud ja oma mõtted seitsmesse punkti
kirja pannud.
 Saku elanik ja suusaklubi liige Tiina Vernik juhtis tähelepanu sellele, et uusarenduste juures võiks olla kindlasti ette nähtud ka munitsipaalmaad, kuhu saaks ehitada näiteks laste mänguväljakud.
 Tema hinnangul võiks promenaad lõppeda mitte mõisa ees, vaid
pikeneda sealt kuni raudteetammini, mis aitaks moodustada piirkonnast ühtse terviku.
 Lisaks raudtee juures olevale parklale võiks tulevikus ette näha
reisi ja pargi parklad ka lasteaedade juurde, et bussiga linnasõitjail
oleks mugav autot Sakku jätta.
 Arengukavas võiks Verniku sõnul lahti seletada, mis on eelisarendatav spordiala ja kuidas need valitakse.
 Tema sõnul võiks ette näha raudteest rabametsa suusaradadeni
viiva teejupi remondi, kuna see on Saku visiitkaart meile spordiüritustele sõitvatele külalistele.
 Kodanik uuris, mida tähendab arengukavas märgitud Vääna jõe

puhastamine ning kas on lootust, et kõik jõe ääres elavad majapidamised saavad tulevikus liituda ühiskanalisatsiooniga.
 Lõpetuseks küsis Vernik, kas varem arengukavas olnud raudteetammi lähistele planeeritud Saku ümbersõidutee ehitamine on veel
päevakorral või ei.
Arutelul osalenud vallavanem ning teenistuste juhid leidsid, et
nii mõnedki ettepanekutest väärivad edasiarendamist, mõned aga
on juba teostatudki, kuid vajavad kommunikeerimist. Näiteks on
vallas olemas Säästumarketi vastas üle tee munitsipaalmaal asuv
parkla, kuhu saab linna minnes oma auto jätta. Rabametsani viiva
tee teema osutus aga hoopis laiemaks probleemiks - kuhu võiksid
metsas sportijad parkida oma autod.
Valla arengukava vaadatakse üle igal aastal ning avalik arutelu on
just see koht, kus iga vallaelanik saab oma koduvalla arengule kaasa
rääkida ning soovi korral esitada muudatusettepanekuid. Sel aastal
on muudatusettepanekuid võimalik esitada 1. augustini kirjalikult
Saku Vallavalitsusele aadressil Teaduse 1, Saku, 75501 või e-posti
aadressil saku@sakuvald.ee. Eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel, raamatukogudes ja vallakantseleis. VICTORIA PARMAS
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Uus kord
noortelaagrite
korraldamiseks
Volikogu võttis oma 19. juuni istungil vastu Saku valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja
korra ning projektlaagri pidamise loa väljastamise korra. Korra
kehtestamise näeb ette noorsootöö seadus.
See kord reguleerib noortelaagreid, mille üks vahetus on vähemalt kuus ööpäeva pikk. Kui
laager on lühem kui seitse päeva
ja kuus ööd, siis kohaliku omavalitsuse luba taotleda ei ole vaja.
Laagri pikkus ei sõltu sellest, kas
laager on ööbimisega või mitte.
Laagri pikkust hakatakse lugema
esimesest laagripäevast ja loetakse viimase laagripäevani. Enamik Saku vallas toimunud laagreid on siiani olnud lühemad,
pikem laager on vaid 11. juulil
algav Saku õpilasmalev.
Noorsootöö seadus ei luba
projektlaagrit korraldada füüsilisel isikul. Projektlaagrit saab
korraldada ja pidada äri- või
mittetulundusühing, sihtasutus
või usuühendus, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus või juriidiline isik. Laagri juhatajal ja
kasvatajatel peab olema laagrikasvataja tunnistus.
Kui laager ei toimu valla hallatavas asutuses, peab laagri
korraldaja taotlusele lisama
andmed tervisekaitse- ja ohutusnõuetele vastavate maa-ala,
hoonete, ruumide ja sisustuse
kasutamise õiguse kohta.
Laagri korraldaja taotluse
vaatab läbi vallavalitsuse noorsootöö korraldamisega tegeleva
struktuuriüksuse teenistuja 10
päeva jooksul taotluse esitamisest. SS

Tänu
Tänan kõiki abistajaid ja toetajaid, kes Kasemetsa rannavolle
õnnestumisele kaasa aitasid.
Eriliselt suured tänud firmadele
Saku Läte, Saku Õlletehas, Saku
Pruulikoja pubi, Balbiino, OÜ
Rentman ning eraisikutest abistajatele ja toetajatele Reimo
Looperele, Aivar Villemsile, Aare
Ulmasele, Magnus Saarele, perekond Sepale ja Seimojale.
SIIM SEIMOJA

4. juuli 2014

Kolmas kolm pluss retk

3+ rattaretkelised on tublid kolmevõistlejad: esmalt rattasõit, seejärel mälumäng ning lõpuks laskmine.
Fotod: Emmi Veertee

VAIKE PÄHN
Saku Vallavolikogu liige
18. juunil toimus Sakus juba kolmas 3+ rattaretk liikumisel abivahendeid kasutavatele inimestele ja nende toetajatele-saatjatele. Ürituse korraldaja on Saku
valla ja teiste toetajate abil seltsing Kukkur, kes eelregistreerimislehe järgi ootas sel aastal
stardipaika 71 osalejat. Kahjuks
tegi külm ja sompus ilm oma
korrektiivid ning teele läks pea
kakskümmend isikut vähem.
Kadu oli suurim just kõige ilmatundlikumate retkeliste osas,
kelleks selles seltskonnas on
lapsevankritega vanemad. Aga
siiski leidus ka nigelaid olusid
trotsivaid emmesid, kes kapist
õiged riided valisid ja rõõmsalt
kogunemiskohta tulid. Invaratastele monteeritud pasunadkellad-tuled tervitasid iga juurdetulijat, ruttu jagati joogipudelid ja pool üksteist suundus uhke vandersellide seltskond õlletehase ringi juurest Männiku külasse. Kohe moodustusid liikumiskiirust arvestavad sõpruskonnad, paarid-tandemid. Matkajate rivi venis nii pikaks, et kui
esimesed kohtusid Tammemäel
ülekäiku turvava politseipatrul-

liga, siis viimased noppisid veel
Saku aleviku sildi juures metsmaasikaid.
Ei läinudki kaua aega, kui
sihtkohta kaitseväe Männiku
lasketiiru keeras esimesena sõprade hulgas Tuksi nime all tuntud mees oma disainitud invarattal ja paar meetrit tagapool
Sass ratastooliga. Kohalolijate
hämmastus ratastooli enneolematu kiiruse üle sai lahenduse,
kui mehed näitasid nöörijupi
abil rattale järelkäru tekitatud
tandemi sõiduomadusi. See oli
nii nutikas ja vahva, et ilmataatki leebus ja keeras oma selgema
pale.
Ajapikku saabusid teisedki
laagriplatsile ja enne kehakinnitust jõuti päästekoer Nubluga
tutvust teha ning lasketiirus vaja
minevaid ohutusalaseid teadmisi kinnitada. Samuti vahetati teel
kogetud muljeid ja meenutati
eelmiste aastate seiku. Kui viimaste saabujate tulles hakati
laudu katma, mäletas eelmiste
retkede kogemustega kolmeaastane Eneli, et nüüd saab head
suppi ja jäätist. Teist aastat kaasas olnud kaheaastast Steilit huvitas aga mänguasjadest tulvil
kingikott nii väga, et kõik lapsed
ja lapsemeelsed saidki juba enne

sööki endale meelepärase lelu
valida. Kõhud täis, tuli aga
Mihkli kord ettevalmistatud sõnamängule vastuseid nõutada.
Ükski küsimus ei jäänud vastuseta ja ükski vastaja kingitusest
ilma. Eliise arvates oli kõige
vahvam küsimus „ Milline kukk
ei kire?“, Anna Linda aga eelistas pärimist hamba kohta, mis
suus ei ole.
Seejärel oli militaarsema
suunitlusega osalejail võimalus
lasketiirus juhendaja käe all võimeid proovida. Sihtmärki sai tabada nii ratastoolist kui ka taburetil istudes. Kuigi paljudele oli
see esmakordne kogemus sihtida ja lasta, ei toonud keegi hiljem augustamata märklaualehte
näha. Tublid olid nii suured kui
väikesed. Traditsiooni kohaselt
pidi puhkekohas lõpetuseks olema õnneloos, kuid seekord said
ärajääjate arvelt eranditult kõik
osalejad tänukingituse. Üksmeelne arvamus oli, et Saku III
3+ rattaretk on vaatamata eelmisest aastast nigelamale osavõtjate arvule siiski igati korda läinud. Alan ja Sandra, kes tulid
rongiga Tallinnast, et emaga esmakordselt retk kaasa teha, soovisid juba tagasiteel järgmisel
üritusel osaleda.
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Palju õnne juubilarile!

Vanameistri koduseinu ehivad tema enda fotod. Ta on fotograaf, kes
peale päevatööd läks laborisse mässama fotograafia eritehnikatega, solarisatsioon, rastertehnika jne. Fotograafi ennast näeb aga
piltidel harva, sest tema filosoofia ei luba teda pildistada. Nii ongi
tehtud ülesvõtted juhuslikud, olgu siis laadamelus või pildiraamide
peegeldusel. Fotod: Sven Tupits (Fotogeen.com), SS

H

einakuu kümnendal
päeval tähistab oma 80.
juubelit põline Saku
elanik Ants Didrik. Kui paljud
on vanahärrat ehk Saku vahel liikumas näinud, siis ilmselt vaid
vähesed teavad, et see vaikne ja
soliidne härrasmees oli omal ajal
tuntud ja tunnustatud fotograaf.
Tulihingelise fotoamatööri
tegevus sai tuult tiibadesse
1970. aastatel tänu tolleaegsele
tuntud fotokunstnikule Valdur
Vahile, kes märkas tema annet
ja kutsus fotoühingusse. Tänu
Valduri aktiivsele suunamisele
ja tegevusele illustreerisid Antsu pildid peatselt mitmete ajakirjade kaasi ja osalesid rahvusvahelistel konkurssidel. Tema
pilte avaldasid kõik suuremad
ajalehed ja ajakirjad, nende hulgas näiteks nii Õhtuleht kui
Pravda.

4. juuli 2014

Samal ajaperioodil talletati
härra Didriku tööd ka Eesti fotokunsti ajalukku. Tema fotod olid
esindatud 1970. ja 1972. aasta
Eesti foto aastaraamatutes koos
teiste tolleaegsetel parimate fotokunstnikega, nagu Peeter
Toominga ja Kalju Suurega.
Oma panuse on fotograaf
andnud ka Saku valla ja ettevõtete ürituste ja inimeste jäädvustamisse, olles eelmise sajandi
viimasel kümnendil seotud nii
tolleaegse Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku
Uurimise Instituudi kui ka näiteks Saku Sõnumitega. Ka tema
viimane labor asus Saku Valla
Majas.
Vanameistri enda sõnul oli ta
tagasihoidlik fotograaf, kes tegi
palju pilte ja fotokunsti ka sahtlisse. Ta püüdis kauneid hetki ja
märkas lihtsuses ilu. Fotograafia oli tema kirg, kaaslane ja elu.
Põhitöö oli tal aga projekteerida
Tallinna teid ja liiklussõlmi.
Eraelus oli ja on ta alati olnud
pigem askeetlike eluviisidega
meesterahvas, kes ei ole joonud,
suitsetanud ega ka naistega kohvitanud. Nalja visates on ta kurtnud, et naised on teda küll läbi
elu kohvile kutsunud, kuid ta on
olnud sunnitud neile ära ütlema,
kuna kohv ei ole talle kunagi
meelt mööda olnud.
Aastaid tagasi raskest ajuinsuldist suurel määral taastunud,
uuesti käima ja rääkima õppinud
mees elab praegu Sakus tagasihoidlikku erakuelu. Igapäevaelu
muudab üksildaseks see, et enamik eakaaslasi on ammu manalateed läinud ning suhtluskaaslasi napib. Samas on tal alati jätkunud meelekindlust olla pigem
omaette kui semudega, kes kangema kraamiga ahvatlenud.
Ta on täis elutahet, peab olulisimaks elus ise hakkamasaamist ning teeb jõupingutusi selle nimel, et üle aastate taas päris
iseseisvalt, ilma kepi abita ringi
liikuda. Just seetõttu, sihikindlalt, pühendunult, järjepidevalt
ja rahulikult oma teed käies
ongi vanahärra täna, aukartustäratavalt kõrges eas nii terane,
positiivne, vitaalne ja iseseisev.
Soovime talle kogu Saku valla
nimel palju õnne, jõudu ja
tervist!
Vanameistriga vestles SVEN
TUPITS, toimetas HELEN KIIS
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Euroopa Liidus ringi reisides ära unusta
kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaarti
Eesti Haigekassa

Mis on vajaminev arstiabi?

es ootaval puhkuste ajal tasub meeles
pidada, et võimaliku tervisehäda
puhuks on kõige olulisem abimees
Euroopa ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise
ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab arstiabi vajadus olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning
tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt põhjendatud.

Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, määrab patsienti raviv arst,
kuid üldreeglina tähendab vajaminev arstiabi isikul teises liikmesriigis viibimise ajal
ootamatult tekkinud terviserikke ravimist.
See terviserike võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse tagajärjel
tekkinud vigastus jne. Loetelu, mis täpselt
vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.

E

Lisaks on vaja erakindlustust
Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse
vajaminevale arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas
ning Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev
arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata kaart riikidevahelise
transpordi kulusid. Seetõttu soovitab haigekassa alati teha lisaks ka erakindlustuse.
Eelnevat arvestades peaks haigla väljastama arve vaid omavastutustasude peale,
mille omakorda saab esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest
reisikindlustus.

Jäta meelde!
 Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne
tellida interneti teel portaalist www.eesti.ee.
Kaardi saab tellida oma kodusele aadressile
ja see on tasuta.
 Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on lõppenud. Kui
ravikindlustus ei kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest
õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
 Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Seega on ka info
Eestis välja antavatel ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
 Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3
aastat ja seda saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga.
 Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on
soovitatav teha reisikindlustus.
 Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Infot vajamineva ja
plaanilise arstiabi kohta ning taotlusvormid
leiate kodulehelt www.haigekassa.ee.

Saku valla sportlased – tublid Harju keskmised
28.-29. juunil toimusid Kosel 22. Eesti valdade suvemängud, millest võttis osa tubli
Saku valla esindus, kes võistles kergejõustikus, jalgrattakrossis, jahilaskmises, petankis ja meeste võrkpallis.
Kõige teravamat silma ja täpsemat kätt
näitasid jahilaskurid, kes võtsid omal alal
võidu. Meeskonda kuulusid Aare Holm,
Andres Karu ja Tiiu Ratassepp.
Jalgrattakrossis oli Saku valla esindajaid 8. Meeste põhiklassis (27 km) saavutas
5. koha Priit Grünberg ning 14. koha Martti
Lung. M40 klassis, kus distantsiks oli 21
km, saavutas Aimar Pedari 2. koha, Andrus
Konga 5. koha, Tarmo Tarlap 11. koha, Raul
Kaldre 13. koha, Erik Tammsoo 14. koha.
M16 võistlusklassis osales Robert Tarlap,
kes saavutas 6. koha. Kokkuvõttes sai Saku

valla meeskond jalgrattakrossis 16 meeskonna seas väärika 7. koha.
Kergejõustiku meeskond sai kokkuvõttes 19. koha. Saku valla eest võistlesid Lauri
Varmann (kõrgus, 100 m, kaugus), Allar
Saar (ketas, kuul, kaugus, oda), Jürgen
Lamp (kaugus), Liis Tava (800 m), Olev
Kitvel (ketas), Kaupo Sasmin (5000 m).
Petankis saavutas Saku vald 9. koha
(võistkonnas: Angelika Tauk, Kaido Kopel,
Piret Kopel) ning meeste võrkpallis saavutati 17. koht (meeskonnas: Peeter Leidmaa,
Andres Undla, Enriko Paas, Andrus Schults,
Krister Peetma, Kalmer Kallasmaa, Gunnar
Sonn).
Kõigi alade üldkokkuvõttes 43 osalenud
valla hulgas sai Saku vald 15. koha. Aitäh!
LAURA VIIROJA

TASUB TEADA: Saku lõviklubi eestvedamisel on valminud uus rannavõrkpalliväljak ja väikse värskenduse on saanud ka rannajalgpalliväljak. Mõlemad
asuvad Saku motoklubi juures.

Ansambel, mis on naiste
seas populaarsem kui
Unistuste Roberto
Suvi on aeg, kus saab nautida kuumi suveõhtuid koos hea seltskonnaga ja kirsiks tordil on mõnusad suvekontserdid koos päikeseloojanguga. 7. juulil alustab tšellokvartett
C-Jam oma 10. sünnipäeva tuuri, millega
tehakse ring peale tervele Eestile.
Kes veel C-Jam-iga tuttav pole, siis tegemist on nelja kõrgelt haritud mehega, kes on
leidnud ühise keele, tehes koos seda, mida
nad oskavad ja armastavad. Bändi kuuluvad
Pärt Tarvas, Levi-Danel Mägila, Margus Uus
ja Andreas Lend. C-Jam on kokku pannud
mõnusa kava kuulajatele, tuues esitusele tuntud lood sellistelt ansamblitelt nagu Muse,
Queen, Led Zeppelin, Robbie Williams jpt.
Seda, et C-Jam 10 aastat edukalt koos
mängida suudaks, poleks alguses keegi uskunud: ansambli eesotsas olev noorukieas
mässumeelne Pärt Tarvas visati omal ajal
muusikakoolist välja, sest poisil polnud viitsimist piisavalt harjutada. Kuid tšelloõpetaja
karm meetod panna poiss luku taha harjutama on viinud sihile – Pärdil on pillimänguaastaid kujunenud tänaseks juba 42. “Eks
noored mehed tahavad ju ikka bändi teha ja
edevad olla,“ kommenteerib mees ise.
Mehed viskavad nalja, et kõik need 10
aastat ongi kulunud juubeliesinemise ettevalmistamiseks. Lisaks Eesti-tuurile kihutab
C-Jam tänavu sügisel ka Hiinat vallutama.
Ja kui nad mõned aastad tagasi esinesid
„Unistuste printsessi“ saates, olid Roberto
asemel tähelepanu keskpunktis hoopis nemad. Väärt mehed, väärt muusikaga ootavad teid juba alates 7. juulist Padise mõisas
ja kontserdid toimuvad iga ilmaga! Saku
mõisas kuuleb kvartetti 6. augustil kell 22.
Piletid eelmüügist 15 eurot. Info +372
505 9625, info@kontsertkorraldus.ee,
www.kontsertkorraldus.ee
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
26.06 avastati, et Saku vallas on
Tallinn – Viljandi maanteel posti otsast varastatud loenduspunkti seadmed. Tekitatud kahju on täpsustamisel.
26.06 teatati politseile, et Kiisal
on varastatud traktor maksumusega 3000 eurot.
Ööl vastu 27.06 varastati Sakus
abihoonest muruniiduk, teleskoop, jalgratas ja tööriistad.
Kahju kokku 1880 eurot.

Bussiliiklus laulu- ja tantsupeo ajal
Seoses Tallinnas toimuva laulu- ja tantsupeoga muutub Saku valla
busside teekond 5. juulil kell 12.00–18.30. Kommertsliinid, mille
alg- ja lõpp-peatus on Estonia ja Viru ning marsruut jääb suletavate tänavate alasse, sõidavad järgmiselt:
Liin 219, 220 - Kesklinna sisenemine: ... Pärnu mnt, Liivalaia
tn, A.Lauteri tn, Rävala pst, Teatri väljak. Kesklinnast väljumine:
Teatri väljak, Rävala pst, Lembitu tn, Liivalaia tn, Pärnu mnt ...
Liin 206 - Tallinnas kesklinna piirkonnas jäävad teenindamata
peatused Viru ja Kosmos. Liinide alg- ja lõpp-peatus Estonia 1
(Solarise kõrval).
Buss sõidab Tallinnast väljuval suunal marsruudil: Teatri
väljak, Rävala pst, Lembitu tn, Liivalaia tn, Pärnu mnt ... Buss
sõidab Tallinnasse siseneval suunal marsruudil: ... Pärnu mnt,
Liivalaia tn, A.Lauteri tn, Rävala pst, Teatri väljak.
KADRI KROONI, Harjumaa ÜTK

SAKU HUVIKESKUS otsib
 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

30. juulil 2014
kella 10-st SAKU
PÄEVAKESKUSES
Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.

Info ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

huviringide juhendajaid!
Tahame Saku valla lastele pakkuda uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks. Ootame uuel hooajal oma meeskonda huviringide
juhendajaid: muusikaringid, teatrikunst, tants, tehnikaringid jm.
Kui soovid oma huviala teistega jagada, anna endast märku!
Nõudmised kandidaadile:
 oma huviala põhjalik tundmine
 väga head suhtlemisoskused
 oskused töötada lastega ja täiskasvanutega
Tööle asumise aeg: 01.09.2014. a.
CV ja kandideerimise avaldus saata hiljemalt 20. juuliks 2014
e-mailile: huvikeskus@sakuvald.ee Rohkem infot tel 506 9551.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Mälestame alati heatujulist
ja elurõõmsat naabrinaist

ELLA KALA.
Avaldame siirast kaastunnet
Raidile ja laste peredele
ema, vanaema ja
vanavanaema
kaotuse puhul.
Naabrid Piiri ja Kõrve
tänavalt

Mälestan alati head ja
sõbralikku

ELLA KALA
tema surma puhul.
Minu sügav kaastunne
poegadele ja lastelastele.
Hilda
Avaldame kaastunnet
Hannesele perega

TIIT TÕKKE
surma puhul.
MTÜ Kodukoht Kiisa
juhatus

Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
09.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
22.07 09:00-17:00 Väliharjutus
10.07 09:00-17:00 Laskeharjutus
23.07 09:00-17:00 Väliharjutus
11.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
24.07 16:00-22:00 Väliharjutus
14.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
24.07 16:00-22:00 Väliharjutus
14.-17.07* 10:00/12:00 Väliharjutus 28.07 08:00-20:00 Väliharjutus
15.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
28.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
16.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
29.07 08:00-20:00 Väliharjutus
17.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
29.07 09:00-16:00 Laskeharjutus
18.07 10:00-15:00 Laskeharjutus
30.07 08:00-20:00 Väliharjutus
21.-25.07* 09:00/17:00 Väliharjutus 30.07 10:00-17:00 Laskeharjutus
21.-25.07 09:00-17:00 Laskeharjutus 31.07 08:00-20:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. Graafik võib
muutuda, palume jälgida infot harjutusvälja infotahvlitel. NB! Vastavalt
vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Harjutused toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga.
Lisainfo: tel 503 4102, e-post manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

670 6876

Kuulutused
Eesti Taimekasvatuse Instituut
pakub täistööajaga tööd traktorist-mehhanisaatorile asukohaga Sakus alates 10. juulist
k.a. Nõutav kvalifikatsiooni
tõendav dokument. Kontakttelefonid 671 1542 ja 506 3117
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies
Fassaad OÜ, tel 5624 1509
Andres
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com,
tel 501 8594
Müüa puitbrikett (10 kg) kandiline 145 € / 960 kg, pellet premium 185 € / 960 kg, turbabrikett 110 € / 950 kg, klotsid 1,6
€ / kott, lepp 2,5 € / kott, kask
2,8 € / kott, tel 5380 3858

HALJASTUSTEENUSED
ja

PINNASETÖÖD
MULTIKONTEINERITE RENT
LAMMUTUSTÖÖD
MULD, LIIV, KILLUSTIK
KOHALEVEOGA
INFO@TUNNELTRANS.EE
TEL 56604607
www.tunneltrans.ee
Noor pere ostab
soodsa hinnaga

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,
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kinnistu Saku
aleviku läheduses.
Kontakt:
info@revident.ee;
tel 550 0934

Müüa lõhutud

küttepuud,
lepp 36 eur/rm,
kask 41 eur/rm,
kuiv okaspuu 36 eur/rm.
Tel 509 9598

Ostan soolaseeni
(ka väiksemates kogustes).
Heade hoiutingimuste korral
võivad seened olla korjatud
ka 2-3 aastat tagasi. Hind
kokkuleppel. Tel 5330 7340,
e-mail eduard@ristemae.eu
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AVANEMISE suvelaager

”KOOSKÕLAS LOODUSEGA”

Saku Pruulikojas

12.-13.07.2014
Metsanurme külakeskuses Saku vallas

maitsvad ja
hõrgud

Päevakava 12. juulil
9:00 Kogunemine ja registreerimine
10:15 Avamisriitus - Loodustunnetuse õpetaja Errol Vares
11:00 Taimetark Mercedes Merimaa „Luba ennast Loodusel aidata"
12:30 Arst Riina Raudsik „Looduse võim inimeses"
14:00 Peresüsteemi terapeut Maire Taska „Inimene kui süsteem"
15:30 Loodusajaloolane Arvo Pruljan „Kalendrimõttemängud, loodus- ja päikesekalendrist”
17:30 Muinasteaduste ja muinastehnoloogiate uurija Tõnu Talimaa „Kiviringide
maagia teoorias ja praktikas“
19:00 Astroloogist maailmarändur Abhirama „Taimetoitlus versus Lihasööjad“ Skype vahendusel Tai Kuningriigist
20:30 Meedium Signe Ojaver - Valguspalvete meditatsioon „Looduse keele
äratamine meie sees“
22:00 Muusikaline etteaste - Jagaspace „Looduse kutse“
23:00 Lõkkejutud Heldur Haldre, Heino Sakeuse, Errol Varese, Tõnu Talimaa ja
teiste mõttetarkade eestvedamisel

Päevakava 13. juulil
9:00 Hommikujooga „Nii nagu loomad seda teevad" - joogaõpetaja Marit Otsing
10:00 Teadjanaine Mai-Agathe Väljataga „Tervise saavutamine Loodusega
kooskõlas“
11:30 Loodusteaduste õpetaja Reet Priiman Ph.D „Pilguheit meie esivanemate
loodustunnetuse tarkustesse“
13:00 Põhja-Eesti permakultuuri näidistalu peremees Allan Laal „Toidumetsade
olemus ja rajamine“
14:30 Tervendav metsamatk koos Errol Varese ja Reet Priimaniga
16:00 Lõpuriitus - Errol Vares

Kontaktid ja eelregistreerimine:
kristi.kiisa@gmail.com - 56 628 074; olmer.oigus@gmail.com - 56 560 460
Facebook/Avanemise suvepäevad 2014
https://www.facebook.com/events/759623964081992/?fref=ts
Kahe päeva osalustasu kuni 5. juulini 18 € ja alates 6. juulist 25 €, kohapeal
tasumine sularahas. Tasuda korraldaja arvele – Alfasky OÜ – a/a
EE212200221040447994. Selgituseks märkida osaleja(te) ees- ja perekonnanimi.
Ööbimine telkides ja osaliselt ka muud võimalused.

JÄRJEPIDEVUST KANDEV SUVELAAGER AASTAST 1995

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

suvepakkumised!

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

AVATUD
T-R 11-18
L-P 11-15
UUS ja POPP!
Kurtnas asuv iseteenindav
kirbuturg

SULLE-MULLE
Tule ja broneeri oma
seismajäänud kaubale
müügipind ning too müüki!
Helista või tule kohale Kurtna tee 33
Vembu-Tembumaa vastas!

www.sulle-mulle.eu
Tel 5343 7949 ja 5552 2623

Lugupeetud kliendid,
kolisime uude kohta –
Uus-Saku 3a-st
Konsumi I korrusele!

RIIDEKAUPLUS

RIIDEMARI
Avatud

argipäeviti kella 11-18
laupäeviti kella 11-15

kodumasinate paigaldus
sanitaartehnilised tööd
ukseluku vahetus ja hooldus
siseviimistlustööd
mööbli montaaž ja demontaaž
akende ja uste paigaldus
kardinapuude, ruloode paigaldus

KOHALESÕIT SAKU VALLA PIIRES TASUTA.
Helista 5624 1622 või kirjuta info@koduabiekspert.ee

KODUABIEKSPERT OÜ,
lisainfo www.koduabiekspert.ee

Batuudi
rent
www.hyppa.ee
56 46 11 00
E-N 35% soodsam

Korstnapühkimine, pottsepatööd
Veoteenus 5 t multilift või kraanaauto
Tel 5648 5903
www.projektimehed.eu

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Pottsepatööd
ahjud, pliidid, kaminad
Rene 554 3486
www.facebook.com/reneahjud

REVISTER OÜ pakub
kvaliteetset
raamatupidamisteenust
firmadele. Lisainfo:
revister@hotmail.com

Pakun soodsalt

massaažiteenust
Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Telefon 518 9020
Valentina
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Rail Baltic taas
meie mail?
VICTORIA PARMAS
1. juulil tutvustas Rail Balticu
juhtkomitee Saku vallas kiirraudtee trassikoridoride võrdlustulemusi ning ühtlasi ka üht
uut alles juuni alguses töörühma
liikme välja pakutud trassivarianti, mis läbib ka Saku valda.
Kokku hindasid eksperdid
kõigi variantide puhul 26 kriteeriumit, mis on seotud nii inimkui looduskeskkonna kui tehniliste võimaluste ja majandusnäitajatega. Harjumaal ideaalset,
kõigi näitajate poolest parimat
trassikoridori ei leitud, sest trassid erinevad nii pikkuse kui sinna jäävate objektide poolest.
Töörühma liikme Pille Metspalu sõnul eelistasid looduseksperdid 13B, C varianti, inimkeskkonna osas osutus parimaks
10E ning tehniliste ja majandusaspektide poolest oleks kõige
otstarbekam ehitada välja 10A,
B, C trass. Töörühma liikme
Heiki Kalle sõnul eelistab töörühm pärast plusside ja miinuste
kokkuliitmist 13B ja C trassi,
mis Saku valda ei läbi.
Kohtumisel osalenud vallaelanikud tundsid huvi, milliseid
kaupu raudteel vedama hakatakse, kas olemasolev raudtee jääb
alles, kas uuel raudteel hakkavad
sõitma ka kohalikud rongid, kui
suurt müra teevad rongid, mis tähendab, kui maja asub kaardil
trassikoridori roosa joone peal.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi RB projekti vedava Andres Lindemanni
sõnul näitab 2011. aastal tehtud
Euroopa kaubavooge analüüsiv
uuring, et peamiselt hakkaksid
läbi Eesti sõitma Soome puit,
metall, toiduained ja mineraalõlid, kuid enne ehitamist tehakse uus uuring.
Töörühma liikmed kinnitasid,
et olemasolev raudtee jääb alles
ning kui trass on paigas, nähakse
maakonnaplaneeringutes ette
sellele ka kohalike reisirongide
peatused. Kui maja jääb roosale
alale, ei tähenda see esinejate sõnul hoone lammutamist, vaid seda, et elatakse raudteest 100-175
meetri kaugusel. Sotsiaalminist-

ri määrus näeb ette, et rongi müra tohib olla 50-60 dB (sama
suur kui vestlussumin kontoriruumis). Rongi juures on see 100
dB, kuid iga 10 meetri jooksul
nõrgeneb 4 dB. „Vajaliku taseme
saavutamiseks on mitmeid meetmeid – seinad, vallid, kiirusepiirangud,“ ütles Kalle, kelle sõnul
on kõige olulisemad müra vähendamiseks korras rongid ja
õigesti ehitatud raudtee.
Lõplik trassivariant selgub
aasta lõpuks. Kõige olulisem
lõpparuande osa on aga Kalle
sõnul leevendavate meetmete
pakett. Õiglaste kompensatsioonimeetmete väljatöötamiseks
valmib aga aasta alguseks
uuring. Tulemusi tutvustatakse
avalikel aruteludel. Raudtee eeldatav valmimisaeg on spetsialistide sõnul 2020. aastate esimene pool.
Töörühma vahearuandega
saab tutvuda Rail Balticu kodulehel www.railbaltic.info
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Tammejärve
Männiku
Tammemäe

Saku

Saustinõmme
Kajamaa

10B-II

SookaeraMetsanurga

Tõdva

10A-II

Kirdalu

Kiisa

10A-I

10E-II

Tagadi
10E-I
UUS

13B-I

6. juunil tekkis Rail Balticu töörühmasi veel üks variant, mis töörühma esialgsel hinnangul tundub
olevat eelnevatest veelgi parem – selle teele jääb veelgi vähem hooneid ning on varasematest trassidest 10 km lühem; samas pole seegi probleemideta – üks murekoht on üleminek Männiku rabast ning
teine Luige ristmik, millest mõlemal pool teed on muinasasulad ja palju muistiseid; ka pinnaveekaitse
küsimused muutuvad seda olulisemaks, mida lähedamale trass jääb Ülemiste järvele. Kas trassi sobivust hakatakse põhjalikumalt hindama, selle otsustab lähinädalatel Harju maavanem Ülle Rajasalu.

Rõõmustagem oma riigi üle
Harju Maapäeval
maavanemalt
vallajuhtidele üle
antud presidendi
võidutuli jõudis
Sakku, et edasi
liikuda küladesse.
Leegi võtsid volikogu esimehelt
vastu vastu Anu
Altmets Lokuti ja
Mart Siimann
Juuliku külast.

„Võidelgem ja võitkem iseennast, et see püha säiliks igaveseks,” lausus
võidupühal Saku mõisa parki kogunenud rahvale volikogu esimees
Tanel Ots. Koos vallavanem Janec Leppikuga asetasid nad mälestuskivi
jalamile rahvusvärvides lillekimbu. Saku vabadusvõitlejate ühenduse
liige Erik-Herbert Pinka meenutas aga, et esmakordselt tähistati võidupüha me maal täpselt 80 aastat tagasi - 1934. aastal. Fotod: SS
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Jaaniaeg

Valla jaanipidu
Metsanurmes

Rahvatants rahvale: peo vedasid
käima valla rahvatantsijad, kes sabatantsu, isemoodi Kaera-Jaani ja
mitme muuga
haarasid pidulised
tantsuringi.

Presidendi süüdatud võidutuli jõudis
Metsanurme: volikogu esimehe Tanel
Otsa toodud tõrvikust süütasid jaanilõkke vallavanem
Janec Leppik ning
Metsanurme külaelu edendajad EnnToivo Annuk , Jaan
Piip ja Urmas Moks,
kes oli ka pealõkkemeister.

Suured mullid, väiksed mullid: lisaks ponisõidule,
näo- ja kivimaalimisele pakkusid lastele pikaks
õhtupoolikuks jäägitut huvi mullimeistrid, kes
puhusid ise ja lasid vaatajail puhuda.

Jaanitantsud: tantsurõõmu tule ääres nauditi
tervete peredega. Peorahvast tantsitas kahemeheansambel MaMa.

Metsanurme jäi jaaniõhtul vihmata, tuli soojendas kauaks piduliste ihu ja hinge. Fotod: SS
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Kiisa jaanik
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KUHU MINNA
AUGUST

6. kell 19
Monoteater esitleb: uus Peeter
Oja stand-up etendus „Kui
loll võib inimene olla“ Saku
Valla Maja suures saalis. Piletid
müügil Piletilevis ja tund enne
etendust kohapeal. Info
www.sakuhuvikeskus.ee Vt lk 16

 Jaanipidusid Saku vallas ja lähiümbruses jagus mitmele päevale. Pidutsema võis
hakata juba 20. juunil naabrite juures
Üksikus Rüütlis kuni 23. juunini välja, mil
Metsanurmes peeti maha valla jaanipidu.

6. kell 22
C-Jami päikeseloojangu
kontsert Saku mõisas. Vt lk 10

14. kell 17.30
Porter Racingu lasterattasarja 3. etapp (eraldistart) Saku
vana väliujula juures. Neljaosaline minisari noortele vanuses
7-14 aastat. Osavõtutasu ei ole.
Registreerimine ja info: www.
porterracing.ee; FB: https://
www.facebook.com/PorterRacin
gLasteRattasari

 „Tõmbaga Jüri, tõmbaga Jüri, tõmbaga
Jüri Marile....“ kõlas 22. juuni õhtul veidi
pärast kümmet valjuhääldist Kiisa rahvamaja platsil pärast seda, kui mustlastantsud laval esitatud said. Lõkke ääres
lustisid nii lapsed, koerad kui Jürid-Marid.
 Lõkke lõõmamise eest kandsid hoolt
Hannes Tõkke (paremal) ja tema tubli abiline, kes külameestele kohaselt hangudega vihmamärgi oksi kohendasid ja põlema õhutasid. Pool tunnikest enne loojumist panid vihmapilvede vahelt välja tulnud päikesekiired ka rahvamaja ümbruse
puudeladvad kuldselt kumama.

22. kella 10-13
Doonoripäev Saku Valla Majas.

23. kell 17

Grillivõistlus
Juulikul

 Žürii tööhoos.
Kuna žüriisid oli
kaks, pääses iga
liige 6-8 ribi maitsmisega. Hinnata
tuli nii välimust,
küpsust kui maitset, millest viimase
kaal oli võitja selgitamisel kõige
suurem.

Juba kolmandat aastat
on Juuliku jaanitule üks
osa küla grillivõistlus.
Külaelanike Eesti Grilliliidu kvalifitseeritud
kohtunike Vambola
Moorese ja Allar Kääride
korraldatud võistlus on
järjest kasvanud, nii et
tänavu grillis oma kodudes ribisid juba 15 võistkonda.

Suvelõpupidu AUGUSTFEST
- suur kogupereüritus Saku
Pruulikoja esisel õuealal. Palju
erinevaid atraktsioone lastele,
erinevad esinejad suurel laval.
Pidu algab kell 16 Teatri Marionett etendusega „Jokker-Joosu ja
imelised nukud”, üles astuvad
ansamblid Vanad Sõbrad, Traffic
ja õhtu peaesineja Smilers. Pidu
on tasuta.

30. kell 10
„Perelt perele” Kiisa
Rahvamajas. Töötoad.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
JUULI-AUGUST

„Minu Lõuna-Aafrika” - Mehis
Nurmetalu ja Heleri Roosnurme
fotod. Vt http://lib.sakuvald.ee

Võistlustöödest said lisaks žüriile osa ka külaelanikud. Fotod: SS

Degusteerimise ajal uhkelt autokapotil säranud auhinna ja Juuliku Grillikunni tiitli sai tänavu Martti Vardja.
Foto: Kristjan Saar

Saku Huvikeskuse fotograafia
jätkukursuse lõputööd.
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Eesti esimene mandoliinifestival peeti Sakus
Saku mandoliinifestival 28. ja 29.
juunil on teoks saanud! Palju mõnusat muusikat pakkunud kahte
päeva mahtus suurepärane kontsert ja tantsuõhtu Untsakatega
Saku Valla Maja õuel, töötoad pillihuvilistele ja üle-eestilise mandoliiniorkestri esinemine saalis.
Festivali korraldus oli huvikeskuse ja Saku Mandoliinide kanda.

Esimese päeva kontserdil esinesid mandoliiniorkestrid, puhkpilliorkester Saku ja Läti rahvatantsijad. Lõpulood esitasid aga ligi 70 mandoliinimängijat Sakust, Põlvast, Pärnust ja Uhtnast ühiselt.

Muusikat ja päikest nautinud publikut Saku Mandoliinide juht Joosep Sang on festivali Käsitöölaada kõrval köitis rahvast pilliturg. Osta
idee autor ja korraldamise üks eestvedajatest.
mandoliin ja liitu lemmikansambliga! Fotod: SS
jagus pinkidele ja murulegi istuma.

