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Lapsehoiust uuel aastal
1. jaanuarist 2015 muutub koolieelse lasteasutuse
seadus, mis toob kaasa ka muudatused lapsehoius
ning lapsevanema poolt makstavas tasus. Uuest
aastast võtab Saku vald enda kanda eralastehoius
käiva lapse koha eest tasumise suuremas määras, kui
seni. Lapsevanem maksab uuest aastast eralastehoiu
eest kohatasu 30 eurot, kui laps käib lastehoius kõikidel päevadel, ülejäänud kohatasu katab vald. Lk 3
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26. november oli Eestis kodanikupäev. Saku vallavalitsuses kujunes see
lausa kodanikunädalaks, sest nädala jooksul käisid omavalitsuse tööga
tutvumas väikesed ja veel väiksemad vallakodanikud Kurtna kooli teisest klassist, Päikesekillu lasteaia Piibelehe rühmast ja Terakese lasteaia
Mõmmikute rühmast. Saku Gümnaasiumis peeti neljandat korda kodanikupäeva foorumit, seekord teemal „Quo vadis, Eesti hariduspoliitika?”

Noored

kodanikud
vaatasid
tulevikku

 Väikesed päikesekillud vallamajas rääkimas oma ideedest,
mis Sakus veel olemas olla
võiks.
 Pärast tarkuseterasid sai iga
laps ka kommi.
 Jalgpalluri tervitusplaks
vallavanemaga.
Fotod:



Hanna Rete soovib, et Sakus oleks koerte kodu, kuhu
igaüks saab viia oma koera, kui ta puhkusele läheb.

Kurtna Kooli II klassi õpilased ümber volikogu laua infot ammutamas: miks
vallavalitsust vaja on ja mida vallamajas tehakse.

Foorumi väitluses osalesid külalised haridus- ja teadusministeeriumist, EstHeadist, vallavalitsusest ja maavalitsusest ning gümnaasiumi õpilased.
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Väikesed kodanikud
suures majas

Quo vadis, Eesti
hariduspoliitika?

Oma tööst rääkisid lastele mitmed vallavalitsuse töötajad. Kurtna ja Piibelehe lastel oli
vallamaja fuajees vastas Saku vallavanem
Tiit Vahenõmm, kellele igaüks isiklikult käteplaksuga tere sai öelda, täpselt nii nagu seda teevad jalgpallurid enne võistluse algust.
Vallavanema kabinetti jõudes pidid Kurtna õpilased pakkuma, mis tuba see selline
võiks olla. Pakkumine tuli üsna kohe – otsustamise tuba. Seepeale saidki lapsed vallavanemalt teada, milliseid otsuseid selles toas
tehakse, ning arutleda teemal, miks vallavalitsust üldse vaja on.
Valla arhitekti kabinetis võis aga igaüks
makettidelt näha, millised majad Sakus juba
olemas on ning kuhu ja milliseid veel ehitada
võiks.
Piibelehe rühma 6–7-aastased lapsed olid
enne vallamajja tulekut tublisti ette valmistanud ning joonistanud igaüks pildi teemal
„Mida ma tahan, et Saku vallas veel oleks“.
Istudes arvutamise toas, nagu väikesed kodanikud volikogu istungite saali nimetasid, rääkisid lapsed oma soovidest pikemalt.
„Ma soovin, et Sakus oleks koerte kodu,“
ütles Hanna Rete, kelle sõnul võiks olla Sakus selline maja, kuhu igaüks saab viia oma
koera, kui ta puhkusele läheb. Samas soovis
Karolina, et Sakus oleks ka presidendi maja
ja et ta elaks Sakus. „Päris presidendi maja
meil ei ole, ehk see saab olema järgmise presidendi ajal, aga väga kehvasti meil ka ei ole
sellega – meil on presidendi naise ema maja,“
tõdes vallavanem.
„Mina tahan, et Sakus oleks mänguasjapood, kus oleks üks puldiauto koos karuga ja
üks puldiauto ilma karuta,“ ütles Janari oma
pildi kommentaariks.
Veel soovisid lapsed Sakku natukene lõbusamaid kohti, karusselle, lõbustusparki,
spad, Pisa ja Heifeni torni, lilleaeda, nukuteatrit, elektri- ja kosmose asjade muuseumit
ning loomulikult onni puu otsas. Vallavanem
lubas, et mänguplatse tuleb Sakku igatahes
juurde.
Karl oli joonistanud oma pildile naerunägudega puud ning kirjutanud alla „Sakus
võiks olla sellised puud, kuhu otsa saaks ronida ja et puud oleksid rõõmsate nägudega“.
Davidi soov kõlas aga nii: „Et oleksid ilusad
lilled. Palju maju. Ilusad mehed. Palju liblikaid.“
VICTORIA PARMAS

Just nii küsiti 26. novembril Saku Gümnaasiumis kodanikupäeva foorumil, järjekorras
juba neljandal. Saalitäie gümnasistide pilgu
all olid diskussiooniks laudade taga istet
võtnud külalised Kersti Kivirüüt - Haridusja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert, Epp Adler - MTÜ HeadEst
tegevjuht, Maris Liiders - Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja,
Andi Einaste - Saku abivallavanem hariduse, kultuuri ja sotsiaalhoolekande alal ning
Saku gümnaasiumi õpilased Triin Gretel
Tauk, Valdo Taevere ja Indrek Valgma. Arutelu teemad ulatusid meie hariduse hetkeseisust tulevikusuundadeni. Küsiti miks,
otsiti vastuseid, võrreldi teiste riikidega, pakuti lahendusi, põhjendati seisukohti. Vahemikku mahtus ka küsimus, kuhu on
kadunud meie õpilaste koolirõõm?
Mis jäi haridusjuhtide ja kooliõpilaste
diskussioonilt kõrva:
Kui heal tasemel on teie arvates Eesti
haridussüsteem? Pisa testide järgi on tulemused muljetavaldavad, kuid meie õpilased on
õnnetud. Õpilastel on stress, kuid ka õnnelikke õpetajaid on vaid 14%. Meie süsteemil
ei ole midagi viga.
Millisena näete Eesti haridussüsteemi 10
aasta pärast? Igas koolis peaks olema õpilasesindus. Olemas on kiusamisvastane programm. Süsteem on sama, kuid koolikultuur
paranenud. Õpilane on praegu haridussüsteemis objekt, aga peab muutuma subjektiks.
Eesmärk on tuua välja õpilaste võimekus.
Õpilase-õpetaja suhe ei tohi kaduda ka digiõppe korral. Vähendada tuleks stressi ja
pakkuda rohkem valikaineid.
Kas õpilasel peaks olema suurem võimalus valida õppeaineid? Eesti põhikool on
nõrk. Noor ei ole lõpetamisel küps. Gümnaasiumiõpilaste hoiak on põhikoolilik. Gümnaasiumis peaks olema valikuvõimalus suurem. Gümnaasium ei valmista praegu ette ei
ülikooliks ega eluks.
Mida arvate, kas 5 aasta pärast panustatakse eesti keele kõrval rohkem vene või inglise
keelele? Panustatakse inglise keelele. Inglise
keele oskus on siis juba elementaarne. Mida
rohkem keeli oskame, seda rikkamad oleme.
Iga keel tähendab rohkem raha taskus.
Eestlased oskavad keelt, aga ei oska suhelda.
Kas koolid hävitavad loovust? Sõltub
koolist. Loov saab olla see, kel on baasteadmised. Enne on loovus, siis tuleb teadmine.
Eesti koolis otsitakse vastust küsimusele mis,
mitte miks.
Kas Eesti haridussüsteem on jätkusuutlik? Jah.
Soovitus õpilastele: alustage sellega, et
ütlete hommikul tere. Austage üksteist, märgake teisi. Ärge olge igavad. Olge särtsakad!
Üritust vürtsitasid õpilaste tehtud videod,
milles vaadati koolielule vaimuka nurga alt.

„Eesti riik ei ole väike,
sest tema kodanikud
on suured.”
Lennart Meri

Lapsehoiust
uuel aastal
1. jaanuarist 2015 muutub koolieelse lasteasutuse seadus, mis toob kaasa ka muudatused lapsehoius ning lapsevanema poolt
makstavas tasus.
Täna tuleb seaduse järgi anda igale 1,5-7aastasele Saku valla lapsele koht valla lasteaias, kui lapsevanem seda soovib. Me ei ole
suutnud seda kohustust kõigi laste ees täita,
sest valla lasteaedades napib kohti, ja seepärast otsustas Saku Vallavolikogu juba alates 2007. aastast maksta eralastehoiu toetust
nendele vanematele, kelle laps valla lasteaias
kohta ei saanud.
Ka uuest aastast peab vald andma kõigile
1,5-7aastastele lastele võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses, kuid 1,5-3aastase lapse lasteaiakoha võib lapsevanema
nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.
Seega, kui lapsevanem tuleb näiteks 5. jaanuaril vallamajja ja avaldab soovi saada oma
lapsele koht lasteasutuses, siis vastavalt võimalusele pakutakse lapsele kas lasteaiakohta
valla lasteaias või lapsehoiukohta. Kuna lapsehoiukohti täna valla asutustes ei ole, siis
selleks, et anda lapsele lapsehoiukoht, pöördub vallavalitsus lapsehoiuteenust pakkuva
ettevõtja poole ning hangib temalt koha. Vallavalitsus on alustanud läbirääkimisi Saku
vallas juba tegutsevate ning tegevust alustavate lapsehoidudega meie lastele kohtade
saamiseks, valla jaoks on oluline ka teenuse
hind. Need lapsed, kes täna juba käivad eralastehoius, saavad seal edasi käia senikaua,
kuni neile pakutakse kohta valla lasteaias.
Nüüd tasust ka. Seadus näeb ette, et lasteasutuse rahastamises osalevad ka lapsevanemad ja vanemate poolt kaetav osa ühe lapse
kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi
Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, so
71 eurot. Volikogu on kehtestanud vanemate
kaetava osa määraks (nn lasteaia kohatasu)
30 eurot kuus lapse kohta, pere teisele ja igale
järgmisele lapsele 22 eurot kuus.
Uuest aastast võtab Saku vald enda kanda
eralastehoius käiva lapse koha eest tasumise
suuremas määras, kui seni. Lapsevanem
maksab uuest aastast eralastehoiu eest kohatasu 30 eurot, kui laps käib lastehoius kõikidel päevadel, ülejäänud kohatasu katab vald.

Informatsiooni lapsehoiu
kohta annavad vallavalitsuses
Heli Veersalu (tel 671 2415, e-post
heli.veersalu@sakuvald.ee),
Viola Läänerand (tel 671 2401, e-post
viola.laanerand@sakuvald.ee) ja
Andi Einaste (tel 671 2445, e-post
andi.einaste@sakuvald.ee).
Saku Vallavalitsus
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KRISTI JÕELEHT
25. novembri istungi päevakorras oli 22 punkti.
Kinnitati põhivara mahakandmise akt – maha kanti
amortiseerunud soolakamber
koos seadmetega.
Saku Huvikeskusel lubati
korraldada turukaubandust Jõulutelgi ürituse läbiviimise ajal
14.12.2014 kella 10–16 aadressil Teaduse 1, Saku alevik.
Saku Valla Majas 30.12.
2014 toimuva aastalõpupeo piletihinnaks kehtestati 20 eurot
eelmüügist ja 25 eurot 30.12.
2014 ostetuna.
Kiisa Rahvamajas kehtestati
2014/2015 hooajaks tervisevõimlejate huviringi osavõtutasuks 2 eurot kord.
Kinnitati Saku Valla Spordikeskuse lahtiolekuajad jõulude
ja aastavahetuse perioodil:
spordikeskus on avatud 23.12 ja
31.12.2014 kella 6.30–14.00
ning suletud 24.–26.12.2014 ja
01.01.2015.
Saku Valla Noortekeskus Sakus ja Kiisal on 23.12 ja 31.12.
2014 ning 02.01.2015 külastajatele suletud.
Saku Vallaraamatukogu on
27.12.2014 suletud.
Keelduti 1 isikule toetuse
maksmisest.
1 raske puudega isikule seati
hooldus ja määrati hooldaja.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 4 jäätmevaldajat.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Jälgimäe külas Ülle kinnistul,
üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku alevikus Põdra tn 5 kinnistul.
Väljastati ehitusload Tammiku mobiilsidemasti püstitamiseks Jälgimäe külas Tammiku
kinnistul, elektri maakaabelliini
ja alajaamade rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Taneli,
Viimsi metskond 29, AÜ Kiisa,
Jõeserva roheala 1, Kuresoo tee
ja Kasemetsa tee; aiamaja juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Üksnurme külas Pärnaõie tn 10 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevu rajamiseks Metsanurme külas Kuuseheki tee 3
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kinnistul, Kaseniidu kinnistu
juurdepääsutee rajamiseks aadressil Roobuka küla, Metsanurga tee 1a ja Metsanurga tee,
omapuhasti rajamiseks Tõdva
külas Annuse kinnistul, aiamaja
lammutamiseks ja uue aiamaja
püstitamiseks Kasemetsa külas
Nirgiuru tee 15 kinnistul.
Väljastati kasutusload veetorustikule, kanalisatsioonitorustikule, kaugküttetorustikule ja
sidekanalisatsioonile aadressil
Saku alevik, Tiigi tn 19, Tiigi tänav ja Uusmäe tänav, tänavavalgustusele aadressil Saku alevik,
Tiigi tänav, Uusmäe tänav, Uusmäe tn 2 ja Teetammi; Uusmäe
elamukvartali teedele aadressil
Saku alevik, Tiigi tänav ja Uusmäe tänav; sadeveekanalisatsioonitorustikule aadressil Saku
alevik, Tiigi tn 19, Tiigi tänav ja
Uusmäe tänav.
Anti nõusolek Saue külas
asuvate katastriüksuste Alsoka,
Aasa ja Nurme piiride muutmiseks ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Roobuka külas asuvale teele
määrati kohanimeks Ardi tee.
Riigimaanteele nimetusega
11343 Kanama tee määrati kohanimeks Kanama tee.
Tammemäe külas asuvale
teele määrati kohanimeks Päästekeskuse tee.
Saku vallas asuvale 53 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid.
Talumark OÜ-le väljastati
müügipiletid 25.11, 02.12, 09.12,
16.12, 23.12 ja 30.12. 2014 Saku
aleviku keskplatsil Saku Vallavalitsuse määratud kohal lihatoodetega kauplemiseks.
Ehitusseaduses ja selle alusel
kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle määrati Saku valla nimel riikliku järelevalve teostajaks Saku Vallavalitsuse ehitusjärelevalve vaneminspektor ja keskkonnakaitse inspektor.
Kajamaa Kooli I korrus anti
31.12.2014 kella 23–01.01.
2015 kella 11 tasuta kasutada
MTÜ-le Kajamaa Külaselts Kajamaa piirkonna külade elanike
uue aasta peo läbiviimiseks.
1 isikuga sõlmiti tähtajatu
üürileping alates 01.12.2014 munitsipaalkorteri kasutamiseks.
OÜ-le IT Moto võõrandati
otsustuskorras ATV Kawasaki
KVF 650 komplekt.

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 81 kehtestati Saku valla
Saku aleviku Teaduse tn 11 kinnistu detailplaneering. Planeeringu

ülesandeks on kinnistu jaotamine kaheks krundiks ja ehitusõiguse
määramine neljakorruselise korterelamu ning kuni kahekorruselise
ärihoone ehitamiseks (kinnistul asub olemasolev näitusepaviljon,
mis rekonstrueeritakse). Detailplaneering sisaldab Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Vt http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Saku Vallavolikogu 20.11.2014 otsusega nr 80 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine Saku vallas Tänassilma külas Uus-Kirsimäe
kinnistul. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühe ridaelamu ja üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering ei sisalda Saku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Vastavalt planeeringu eskiisile jagatakse kinnistu kolmeks ühepereelamu krundiks ja üheks ridaelamukrundiks. Kavandatavate elamukruntide suurused on 1559-1874 m2. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 0,67 ha.
Vt http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Alates 15.12.2014. a kuni 28.12.2014. a on tööaegadel Saku Valla
Maja (Teaduse tn 1, Saku alevik) teise korruse stendil avalikul väljapanekul Jälgimäe küla Vahe kinnistu detailplaneering. Planeeringu
koostamise ülesanne on kinnistu kuni kaheks äri- või tootmismaa
krundiks jaotamine ning ehitusõiguse määramine äri- või tootmishoonete ehitamiseks. Saku valla üldplaneeringu kohaselt asub Vahe
kinnistu tiheasustusalal, mille maakasutuse juhtotstarve on tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa. Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringu lahenduse kohaselt jagatakse Vahe kinnistu kaheks äri- ja tootmismaa
krundiks ning kaheks transpordimaa krundiks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on 1 ha.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Vt
http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3 ning tööaegadel Saku
Vallavalitsuses.

Alates 3.11.2014 kuni 17.11.2014 oli avalikul väljapanekul Saku valla
Üksnurme küla Silbeki kinnistu ja lähiala detailplaneering. Avali-

kustamise jooksul esitati planeeringule üks vastuväide liikluskorralduse osas. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 16.12.2014. a
kell 16.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) nõupidamiste saalis
(ruum 211).

2. detsembri istungi päevakorras oli 13 punkti.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada talle kõrvalabi Kohila Mõisakoolis.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Määrati ehitise arhitektuursed
ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Männiku kinnistul.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Tagadi külas Sepa kinnistul,
elektripaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks Tänassilma
külas Arunõmme tee 21 kinnistul ja Kasemetsa külas UusKuuli kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek tee-

nindusköögi tehnosüsteemide
muutmiseks Jälgimäe külas Jälgimäe tee 14 kinnistul.
1 isikule tagastati riigilõiv
summas 95,87 eurot.
Väljastati kasutusload üksikelamutele Juuliku külas Taevakaare tn 16 kinnistul ja Kajamaa
külas Aadu kinnistul, kahepereelamule Tänassilma külas Toomaveski tee 12 kinnistul.
Männiku külas asuva Männiku alajaam 2 katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Saku vallas asuvale 10 katastriüksusele määrati uued koha-aadressid.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludesse lisati SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus
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laekunud 4320 eurot projekti
„Küüni lammutamine Tõdval“
läbiviimiseks ning suurendati
sama summa võrra majanduse
kulude eelarvet, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsilt
laekunud 1710 eurot laulu- ja
tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide toetuseks ning
suurendati sama summa võrra
Saku Huvikeskuse eelarvet.
2 isikuga sõlmiti maksegraafikud Saku valla ees olevate
võlgnevuste tasumiseks.
Eerik Maslovile väljastati
müügipilet 01.–31.12.2014 Saku aleviku keskplatsil Saku Vallavalitsuse määratud kohal jõulupuudega kauplemiseks.

Valitsus jättis Harjumaal valikusse kaks
Rail Balticu trassi
Valitsuskabinet kujundas 20. novembril seisukoha Rail Balticu
raudteeühenduse trassieelistuste
osas. Harju- ja Raplamaa põhjaosas jätkatakse tööd kahe trassiga, lõunapool ühega. Harjumaal
jäid valikusse nii maavanema
pakutud 16B kui Nabala looduskaitsealast ida poole jääv trass
13A. Valitsus koos maavanematega pidas mõistlikuks analüüsida kaks perspektiivikamat varianti detailselt läbi koos võimalike leevendusmeetmetega
(raudtee ületusvõimaluste, erinevate juurdepääsude, ühendusteede, sildadega) ning langetada
otsus pärast seda.
Raplamaal toetas valitsus
maavanema eelistatud lahendust, mis viib raudtee Kohilast
ja Prillimäelt veelgi enam ida
poole. Pärnumaal jätkatakse
ühe trassiga, mis kulgeb üle põldude ja häirib kõige vähem
tundlikku looduskeskkonda.
Esialgset planeeringulahendust tutvustatakse omavalitsustes avalikel aruteludel 2015.
aasta kevadel. Majandus- ja taristuminister esitab detailsema
trassianalüüsi Harjumaa ja Raplamaa põhjaosas valitsusele kevadel pärast planeeringulahenduste avalikustamist.
Info: www.railbaltic.info.
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Saku Vallavolikogu
istungil 20. novembril
 Vallaelanike küsimustele vastamise pooltunnis olid kohal
Kajamaa küla inimesed ja rabametsa radade eest võitlev Paavo
Nael ning taas tõstatus teravalt
Rail Balticu (RB) teema. Kui
külaelanikud leidsid, et vald
peaks ütlema RBle igal juhul ei,
siis koalitsiooni liikmed avaldasid arvamust, et kuna valla ettepanekuid trasside nihutamise
osas on arvesse võetud, siis tuleks nõustuda teatud kompromissidega, muidu võidakse valla seisukohtadest lihtsalt üle
sõita ja ehitada trass sinna, kus
see meile üldse ei meeldi.
 Vallavolikogu toetas 9 häälega arendus- ja ettevõtluskomisjoni seisukohta Rail Balticu trassivariantide osas, mille vallavalitsus edastas kirjaga Harju maavanemale ja teistele asjakohastele ametkondadele 6. novembril (vt allpool). 15 kohal olnud
liikmest 6 (opositsioon) ei osalenud hääletuses. Opositsiooni
esindaja Lemmi Oro sõnul ei
anna selle kolmeosalise seisukoha üle hääletamine võimalust
väljendada oma vastuseisu RBle. „Kuidas ma pean hääletama,
kui ma ei taha, et RB-t siia üldse
ehitatakse? Kui ma hääletan
poolt, siis ma toetan trasse 16B
ja 13B; kui ma hääletan vastu,
siis ma olen küll nende kolme
põhimõtte vastu, kuid see ei ütle
midagi teiste trasside kohta; kui
olen erapooletu, siis mul pole
seisukohta; kui ma panen käed
sülle ja ei hääleta üldse, siis
oleks mul nagu ükskõik. Aga
mul ei ole ükskõik!“
Vallavalitsuse kiri: 1) 13A-II
trassivariant on Saku valla poolt
kindlasti välistatud. 2) Praegu
kehtiva 16B trassivariandi Saku
vald välistab, kuid teatud tingimustel on 16B vastuvõetav.
Need tingimused on: trass mööduks rabametsa rekreatsioonialast võimalikult olemasoleva
raudteetrassi lähedal, trassikoridor peaks asetsema Kajamaa
külas Noole tee piirkonnas ole-

masoleva raudteetrassi kõrval.
3) Antud olukorras on Saku valla eelistuseks trassivariant 13B.
 Kuulati ära info sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest.
 Lubati vallavalitsusel kuulutada välja hange Saku valla
2014., 2015. ja 2016. aasta majandusaasta aruande auditeerija
leidmiseks maksumusega kuni
18 000 eurot.
 Võeti vastu Kurtna kooli põhimäärus.
 Kinnitati Saku Gümnaasiumi
arengukava aastateks 2014-2017.
 Tunnistati kehtetuks volikogu
määruse punkt. Sellega arvati
eelisarendatavate spordialade
seast välja saalihoki klubi Saku
Fortuna, sest hetkel ei tegutse
Saku valla spordikeskuses ühtegi lastele ja noortele suunatud
saalihoki treeningrühma.
 Algatati Saku vallas Tänassilma külas asuva Uus-Kirsimäe
kinnistu detailplaneering, mille
kohaselt jagatakse kinnistu kolmeks ühepereelamu krundiks ja
üheks ridaelamukrundiks, mille
suurused on 1559-1874 m2.
 Kehtestati Teaduse tn 11 ehk
Näitusepaviljoni kinnistu detailplaneering, mille kohaselt
jaotatakse krunt kaheks, millest
ühele võib ehitada korterelamu
ja teisele ärihoone.
 20 volikogu otsusega taotleti
munitsipaalomandisse teealused ja nende teenindamiseks vajalikud maad.
 Riiklikku järelevalvet teeseaduse täitmise üle kohalike teede
kasutamisel ja kaitsmisel volitati tegema Saku Vallavalitsuse
majandusteenistuse juhti, vallamajanduse inseneri ja taristuinseneri.
 Otsustati tasuta omandada Tänassilma külas asuva Tänassilma-Laagri tee Salme lõigul
kaasomandis olev kinnistu, et
oleks võimalik valmis ehitada
250 m pikkune kergliiklustee
lõik, mis ühendub Saue valla
olemasoleva kergliiklusteega.
VICTORIA PARMAS

AS Saku Maja alustab alates 01.01.2015 veeteenuse osutamist Saku reoveekogumisalal
Juuliku külas Saku vallas. Palume kõigil piirkonna tarbijatel kindlasti teavitada 31.12.2014 seisuga
veearvesti näit MTÜ-le Juuliku Külaselts. Uued lepingud klientidega sõlmib Saku Maja 2015. aasta
jaanuari jooksul. Piirkonnas hakkab kehtima Saku reoveekogumisalale Konkurentsiameti poolt
kooskõlastatud veeteenuse hind.

Valmis Kasemetsa
kergliiklustee
Detsembri alguses lõppes Kasemetsa tee kergliiklustee I etapi
ehitus. Rajati 1,78 km kergliiklusteed Kiisa-Kasemetsa teest
kuni Kuresoo ringtee tagumise
teeni. Viimased korrastustööd
tehakse kevadel. Ehitas Tallinna Teede AS. Tee-ehitus läheb
maksma u 311 000 eurot.
Kergliiklusteele tänavavalgustuse rajamine veel kestab,
tööd plaanitakse lõpetada jõuludeks. Valgustus ehitatakse välja
Kiisa-Kasemetsa teest kuni Rehemetsa teeni. Ehitaja on AS
Elektritsentrum. Valgustus maksab umbes 24 000 eurot.

Sakus muutub
liikluskorraldus
Detsembris muutub liikluskorraldus Saku alevikus. Muudatused hõlmavad Juubelitammede
tee piirkonda ning Kirsi, Õuna ja
Tariku tänavaid. Juubelitammede tee piirkonnas elab väga palju
inimesi ning piirkonda jäävatel
tänavatel liiklevad mootorsõidukid ja jalakäijad ühisel teel, seetõttu hakkab kehtima sealses
piirkonnas ÕUEALA liikluskord. Õuealaks muudetakse Tallinna maantee, Teaduse tänava ja
Staadioni tänava vaheline piirkond. Õueala on jalakäijate ja
sõidukite üheskoos liiklemiseks
ettenähtud tee ning mootorsõiduk võib sõita õuealale vaid peatumiseks või parkimiseks.
Kirsi, Õuna ning Tariku tänaval keelatakse tänaval sõidukite
parkimine. Nimetatud tänavad
on väga kitsad ja tänava äärde
pargitud sõidukid takistavad
liiklust ning tänavate hoolet.
SIIM RÕÕMUS
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Kajamaa Koolis Apple Macintoch
VICTORIA PARMAS

A

lates teisest õppeveerandist helendavad Kajamaa Kooli arvutiklassis
uued arvutid – Apple Macintoshid
ehk lühidalt mäkid. Peale arvutite on uus ka
informaatikaõpetaja Peeter Parker. Õigemini algaski kõik hoopis Peetrist, kelle idee oli
arvutipark ümber vahetada. Tegemist on
kogenud mehega, kes on sisse seadnud juba
mitmeid Mac arvutiklasse, näiteks Kernu
Põhikoolis, Pärnu Saksa Tehnoloogiakoolis
ja Mektory Saksa toas. Väikese kooli väikeses arvutiklassis on nüüd kuus Mac mini
uuemat mudelit õpilastele ja üks iMac õpetajale. Lauaplaadi alla kinnitatud arvutid ise
on nii pisikesed, et jäävad esmapilgul märkamatuks.
„Apple’i Mac arvutit on lihtne kasutada,
kasutajaliides on üles ehitatud loogiliselt ja
minimalistlikult. Ta toetab kujundlikku
mõtlemist ja ei ahista algajat arvutikasutajat
liigsete infotehnoloogiliste mõistete ja keerukate küsimustega,“ põhjendas arvutiõpetaja, lisades, et oma kasutajasõbralikkusega
on Apple olnud algusest peale kunstnike ja
muusikute lemmiktööriist.
Koolijuhi Lilian Joosingu sõnul sobib
Kajamaa kooli õpilaste eripärasusi arvestades nende kooli loomingulisust ja kujundlikku mõtlemist soosiv Mac suurepäraselt.
„Samuti on võimalik arvuteid kasutada erinevates ainetetundides ja arvutitunde lõimida teiste ainetega,“ ütles ta. Detsembri alguseks saigi lisaks arvutiklassi korrastamisele
uue näo ka kooli arvutivõrk. Arvutiklassi vanad arvutid said õpetajad oma klassidesse.
Nädal aega puuriti seina sisse auke ja veeti

7. klassi õpilased Kristi, Martin ja Kasper õpetaja Peetri juhendamisel uute arvutitega
päikesesüsteemi uurimas. Foto:

juhtmeid ning nüüd on õpetajatel klassides
olevad arvutid ka internetiga ühendatud.
Esimestes tundides harjusid õpilased uue
töövahendiga. Õppisid teksti sisestama ja
töötlema. „Nüüd teeme tekstile make up’i
ehk märgime kahe hiireklõpsuga sõna ära ja
värvime ta mustsõstra lillaks,“ juhendas
Peeter kolme 7. klassi õpilast. Kuna õpilasi
on klassides vähe, jõuab õpetaja igaüheni
ning kõik saavad asja selgeks. Kui vaja, korratakse tegevust mitu korda. Kel aga töö kiiremini valmis saab, sel lubab õpetaja arvutis
veidi ringi vaadata, näiteks jalutada päikesesüsteemis ja uurida, kuidas tekib päikesevarjutus või vahelduvad aastaajad.
„Apple’il on lisaks olemas palju harivaid
äppe, mida kool saab endale soetada,“ ütles
informaatikaõpetaja, kelle põhimõtteks on
näidata lastele 3–4 võttega tee kätte ning
lasta siis ise edasi avastada, olles alati valmis küsimustele vastama.

Kel kooli arvutitundidest väheks jääb,
saab käia pärast tunde arvutiringis, kus tehakse juba keerulisemaid asju. Näiteks sisustasid õpilased virtuaalse klassiruumi,
paigutades arvutiekraanil olevasse ruumi
toolid ja lauad. Tehtud töö kohta oli õpetajal
ette näidata videoklipp, kuidas sellises virtuaalses klassiruumis liikuda oleks.
Mida arvavad uutest arvutitest õpilased?
Kaisa, 5. klass – Mulle meeldivad need
arvutid sellepärast, et seal saab paremini
kirjutada.
Richard, 5. klass - Mulle meeldivad uued
arvutid koolis sellepärast, et seal on parem
kvaliteet ja uued programmid ja seal saab
lahedaid asju teha.
Randel, 5. klass – Need on ägedad!
Õpetajad loodavad, et uued arvutid muudavad lastel koolis õppimise lihtsamaks,
tõstavad õppimise motivatsiooni ja arendavad fantaasiat.

Sakus avatakse uus lastehoid – Saku Sofi

Saku Sofi mängutuba on laste tulekuks valmis. Esialgu oodatakse
lastehoidu kuni 10 last, kuid arenguruumi kõrval olevate tubade
näol on palju rohkemaks. Foto:

5. jaanuaril 2015 avame Saku alevikus Saku Sofi lastekeskuse.
Lastekeskus on avatud kõigil tööpäevadel kella 8–18. Ootame lapsi
alates 1,5 eluaastast. Päevahoius on kohta kümnele lapsele.
Meie eesmärk on pakkuda mugavat, kvaliteetset ja lapsesõbralikku lapsehoiuteenust ning koolieelset alusharidust. Lastega te-

geleb kvalifitseeritud lapsehoidja ja teda abistab lapsesõbralik abi.
Lastehoiu päevas on lapsel kolm toidukorda: hommikusöök, lõuna
ja õhtuoode. Lõunaajal on vaikne tund ja kui ilm vähegi lubab,
käiakse vähemalt üks kord päevas õues mängimas.
Jälgime, et meie kasvatusmeetodid ja tõekspidamised oleksid
pere omadega kooskõlas ja lapsele tagatud parim võimalik kasvukeskkond väljaspool kodu. Arvestame lapsevanema soovide ja soovitustega. Vajadusel anname igapäevaselt ülevaate lapse päevast
hoius ning nõustame lapsevanemaid kasvatusalastes küsimustes
vastavalt vajadusele ühel päeval nädalas.
2015. aasta jaanuarist alustab keskuses tööd ka eelkool. Eelkool
on mõeldud 6–7-aastastele lastele, kes lähevad 2015. aasta 1. septembril kooli. Grupis on ruumi 15 lapsele. Eelkool hakkab toimuma
üks kord nädalas ja kestab kolm tundi. Lapsi õpetab kvalifitseeritud
ja töötav klassiõpetaja.
Edaspidi on plaanis avada ka mängutuba, kus on võimalik tähistada laste sünnipäevi või pidada muid pereüritusi.
Saku Sofi lastekeskus asub Saku alevikus Üksnurme tee 8.
Eelregistreerimine lastehoidu ja eelkooli on kuni 20. detsembrini 2014. Kontaktisik on Karin Randes, telefon 528 9529 või e-post
sofilastekeskus@gmail.com. KARIN RANDES
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Aasta viimane beebipäev

Saku valla uued kodanikud vallavanema korraldatud vastuvõtul. Foto:

28. novembril oli Saku mõisa saal täis päris väikeseid vallakodanikke – vallavanema vastuvõtule oli kutsutud 44 peret, kellest kohale tuli 30.
Neile esinesid Saku muusikakooli ja lasteaia Päikesekild lapsed. Vallavanem Tiit Vahenõmm lausus, et vald omalt poolt aitab lastega perede elu paremaks muuta uute lasteaia- ja koolikohtade loomisega. Jaanuaris valmib lasteaia
Terake filiaal kahe sõimerühmaga ning projekteerimisel on kooli juurdeehitus,
et lapsed ei peaks kahes vahetuses käima. Hea uudisena teatas vallavanem
peredele, et uuest aastast on võimalus kasutada peredel ka eralastehoidu nii, et
selle eest tuleb tasuda vaid sama suur summa kui laps käiks Saku lasteaias.
Kui väikesed kodanikud hakkasid nihelema ja häält tõstma, oligi aeg neile
kätte anda kingitus – valla logo kujuline hõberipats, mis jääb meenutama sünnipaika ka siis, kui elu Sakust eemale viib. Selle aasta jaanuarist kuni augusti
lõpuni on sündinud Saku valda 95 last, 53 poissi ja 42 tüdrukut.

Saku valla heategevuskalender

K

ohe-kohe on saabumas
uus 2015. aasta. Loetud
päevi sellel ja uusi tuleval
aastal loevad meie kodude ja
kontorite seintel kalendrid. Üha
enam liigub informatsioon elektrooniliselt, aga huvitaval kombel
on kalender oma auväärse koha
säilitanud. Erilise väärtuse
omandab kalender siis, kui sellesse on koondatud huvitav ja
väärtuslik lisainformatsioon.
Teist aastat järjest koondab ja
väärtustab Saku vallaga seonduvat infot Saku Lõviklubi. Seekord teeme seda lausa kahes formaadis, Saku valla laua- ja koostöös vallavalitsusega seinakalendrina. Ka sel aastal on kalendri kandev motiiv Saku vald
läbi lapse silmade. Laseme lauakalendris rääkida lapsel oma lugu Saku kogukonnas. Seinakalendris on lisaks kaunile graafikale trükitud meelespeana Saku
vallavalitsuse hallatavate asu-

tuste kontaktid ja need valla üritused, mille toimumise kuupäev
juba kindlalt paigas on.
Kalendrite kunstilise poole
eest täname Saku Gümnaasiumi
lapsi, kunstiõpetaja Eda Piisangut, tööõpetuse õpetaja Aare Ulmast ja direktrissi Ulvi Läänemetsa. Eelmisel õppeaastal läbi
viidud konkurss on taas andnud
väärt kunsti ja mõtteid! Saku
lionite poolt kalendriprojekti
vedava Harry Grünbergi sõnul
on lisaks koolile suure töö ära
teinud Veiko Piirsalu (OÜ Epsitula) kalendrite kujundajana ja
meie oma kodune OÜ Rebellis
trükipressi taga.
Harry sõnul on kalendrid valmis detsembrikuu esimesel nädalal. Kalendri saab soetada 5eurose annetuse eest, mis läheb
Saku lionite heategevusprojektide rahastamiseks. Kalendreid
on võimalik osta 14. detsembril
toimuval Saku suurel kogupere-

üritusel Saku Valla Majas või
22. detsembril Saku Selveri ees
toimuval Saku lõvide jõuluüritusel, kus laulame jõululaule ja
räägime heategevusega seonduvast Saku vallas. Lisaks sellele
on võimalik kalendreid tellida
aadressil lc.saku@lions.ee või

telefonil 513 4404.
Ja tõesti-tõesti, miks mitte sel
aastal annetada aasta lõpus heategevuseks ja saada vastu kalender, mis raudselt „sakuvillasene“ – oma ja hää!
TEET LILLEORG
LC Saku pressisekretär
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Veerand
sajandit
Kurtna
koolimaja
28. novembril öeldi Kurtna koolimajas palju südamlikke sõnu ja kingiti mett – kool tähistas oma 25. taasavamise aastapäeva.
Tegelikult on Kurtnas kooliharidust antud tunduvalt varem, juba aastast 1880, mil
tolleaegne mõisahärra andis krundi koolimaja ehituseks ja ka ehitusmaterjalid. Kool
asus siis Tagadi külas ning esialgu õppis
koolis vähe õpilasi. Hariduse ajalugu Kurtnas meenutas sünnipäeval kooli praegune
juht Kristjan Saar.
Oluliselt hakkas kooli õpilaste arv kasvama 1930. aastail, siis otsustati kool teha 6klassiliseks. Seevastu 1970. aastail õpilaste
arv kahanes kriitilise piirini ja 1976 Kurtna
Algkool suleti laste vähesuse tõttu. Seda
aega oskab kõige paremini meenutada tolleaegne koolijuht Helgi Ansip, kes tõi uuele
Kurtna Koolile reedel sünnipäevakingiks
oma poja Heiki Ernitsa illustreeritud vastvalminud Lotte aabitsa.
Seoses Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama kasvuga kasvas ka elanike ja laste arv
ning otsustati ehitada uus koolimaja praegusele asukohale. Maja valmis 1989. aastal
ning koolis sai käia 6. klassini, lisaks oli majas ka kahe rühmaga lasteaed. Koolimaja
ajalugu ongi loetud 1989. aastast. Nii, nagu
noor on maja, nii olid noored ka sünnipäevale saabunud vilistlased.
„Just teil on võimalik kujundada vilistlaskonna traditsioonid. Võtke algatus oma
kätte, nii et järgmised lõpetajad teevad juba
nii, nagu teie olete teinud,“ pöördus Saku
volikogu esimees Tanel Ots kooli vilistlaste
poole. Uus koolimaja alustas uue koolijuhi
Jaan Kuusinguga, keda täna enam ei ole,
kuid tema kool on jätkuvalt täis elujõudu ja
tahet kaugele jõuda. „Jaan oli raudne mees.
Selle ajastu direktoril oli hoopis rohkem
ülesandeid kui täna minul,“ rääkis Kristjan
Saar. „Küll oli Jaan remondimees, puhastas
pööningutelt lund, küll oli kitliga tööõpetuse õpetaja, pumpas keldrist vett jne. Jaan oli
mihkel iga asja peale.“
Praegune koolimaja sai uue kuue 2008.
aastal ning uued tuuled tulid kooli toonase
direktori Ruth Opmanniga. „Ruth on tänase
kooli vaimne ema. Juhindume ju sinu tunnuslausest ja kanname sinu välja töötatud
kooli nägu vankumatu kindlusega tulevikku,“ lubas praegune koolijuht oma eelkäijale meepurki ulatades. „Ruthi alustatut ole-

Kooli omaaegne juht Helgi Ansip
kinkis koolile oma poja illustratsioonidega aabitsa. Fotod:

 Ruth Opmann – koolijuht ajast, mil Kurtna kool sai
uue kuue.
 Ansambel Hellad Tallad tantsis, nii et tallad välkusid.

me püüdnud meie, kaks mehehakatist Priit
Jõe ja mina meheliku meelekindlusega edasi arendada.“
Sünnipäevakõnedes meenutati nii mõnelgi korral veel karupoeg Puhhi ja kingiti

mett, nagu ühele sõbralikule mesilasi pidavale maakoolile sobilik, ning tõdeti lasteraamatut tsiteerides kooli kohta: „Hea, et sa
meil olemas oled.“
VICTORIA PARMAS

Ilmus Viive Rosenbergi
raamat „Eesti kartulitoidud”
Sel nädalal tutvustas TEA kirjastus oma uut raamatut, mille
on kirjutanud meie oma Saku inimene Eesti tuntuim kartulikasvataja Viive Rosenberg. Raamatus „Eesti kartulitoidud”
annab Rosenberg nõu, millistest kartulisortidest milliseid
roogasid valmistada. Ta jagab lugejaga oma pere parimate
kartuliroogade retsepte ja annab näpunäiteid, kuidas tõeliselt maitsvaid kartulitoite teha. Lisaks maitsvatele toitudele
oskab Viive valmistada kartuleid nii, et need näevad välja
huvitavad. Raamatust saab näiteks teada, kuidas valmistada
prae juurde kirjut lõunakartulit või õllekõrvaseks ´Väikest
verevit´ või kuidas šokeerida sõbrannasid vöödilise salatiga.
Raamat on 64 lehekülge paks ja maksab umbes 6 eurot.
Pildil sakulased kirjastaja Silva Tomingas ja autor Viive
Rosenberg raamatuesitlusel Viru keskuses. Foto:
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Priitahtlikud pritsimehed ja Rehe küün
said Harjumaa aasta auhinna
VICTORIA PARMAS
25. novembril andis Harju maavanem Ülle Rajasalu kätte Harjumaa Aasta Tegija auhinnad.
Saku vallast sai Aasta Kodanikuühenduse tiitli ja rändkarika
MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed ning Nelja Valla Kogu
parimaks investeeringuprojektiks 2007-2013 kuulutati Rehe
seltsimaja rajamine.
Pritsimehed ei tähenda kaugeltki vaid tule peale vee pritsimist ning küün ei ole hoopiski
ainult üks nelja seina ja katusega
hoone. Mõlemad aasta tegijad
kätkevad endas tunduvalt laiemat tegevuste valikut ning tähendavad valla ja ka kaugema kandi
inimeste jaoks palju enamat.
Aasta olulisimaks ettevõtmiseks peab Saku Priitahtlike Pritsimeeste juht Peeter Mahon
noorte päästeringi taaskäivitamist. Ikka selleks, et vabatahtlikel päästjatel ka järelkasvu oleks.
Sügisel koostöös Saku noortekeskusega käivitatud päästeringis käib 11 last ning tegevuskava on kevadeni täpselt paigas.
Teise olulise asjana mainib
Mahon seltsi võimekust: 2013.
aastal osalesid Saku priitahtlikud pritsimehed 121 päästesündmuse lahendamisel, olles
selle näitajaga kõige aktiivsem
vabatahtlik päästeselts Eestis.
„Ka sellel aastal on väljasõitude
arv olnud suur – 72, eriti kui
arvestada seda, et ööpäev läbi
oleme valves vaid nädalavahe-

tustel, tööpäevadel aga ainult
õhtuti ja öösiti. Selle numbriga
ületame Sakus tegutsenud kutseliste päästjate aasta väljasõitude arvu,“ ütles auhinna vastu
võtnud Mahon.
2012. aastal suleti Saku vallas
Tammemäel riiklik päästekomando. Asjade loomuliku käiguna anti senised komando ruumid
koos vanade päästeautodega
2010. aastal asutatud Saku vabatahtliku päästekomando kasutusse. Tänaseks on päästeseltsi
tegevusega haaratud ligi 40 tublit naist-meest. Koostöös toetajatega on päästeseltsile soetatud
kaasaegne päästeauto ja remonditud riigilt saadud vene päritolu
metsakustutusauto. Päästeseltsi
põhiline väljasõidupiirkond on
Saku vald oma naaberomavalitsuste Kiili valla, Saue valla, Saue
linna ja Kohila vallaga, kuid
kaugematest kohtadest on käidud abiks ka Paldiskis, Padisel,
Vasalemmas, Vaidas ja Jüris.
Kuna lisaks päästetegevusele
on ohutuse seisukohalt sama
oluline ka ennetustegevus, võib
Saku vabatahtlikke päästjaid
näha ka paljudel kohalikel üritustel tuleohutust tutvustamas,
näiteks laatadel, ohutuspäevadel, koolides ja lasteaedades. Lisaks eelnenule toimub päästeseltsi ja vallavalitsuse vahel aktiivne koostöö tuleohutuse tagamisel eakate ja puuetega isikute
juures, tuletõrje veevarustuse
küsimuste lahendamine ja ohuolukordade kõrvaldamine. Samuti on Saku päästjad talveperioodil abiks liuväljade rajamisel.
Tänu oma aktiivsele liikmeskonnale on MTÜ-st Saku Priitahtlikud Pritsimehed saanud teenäitaja ka paljudele teistele Eestis
tegutsevatele päästeseltsidele.

Väetisehoidlast
külakeskuseks
„Rehe küün ei ole veel sugugi
valmis,“ ütles auhinna vastu
võtnud küüni renoveerimise
eestvedaja Tiiu Velleste, kes on
küüni renoveerimiseks kirjutanud neli projekti, millest kõiki
on ka rahastatud. Lisaks on ta
kirjutanud veel terve hulga

Maavanem Ülle Rajasalu annab
Saku Priitahtlike Pritsimeeste
juhile Peeter Mahonile üle Aasta
Kodanikuühenduse tiitliga kaasas käiva rändkarika. Fotod:

Nelja Valla Kogu parimaks investeeringuprojektiks kuulutati Rehe seltsimaja rajamine. Auhinda tulid vastu
võtma Rehe küüni hing Tiiu Velleste
ja Jälgimäe külavanem Rene Tammis.

väiksemaid projekte laudadetoolide, külakiige, liumägede
rahastamiseks. Tema eestvedamisel on kerkinud küüni kõrvale
ka kelgumägi. Rajatud on võrkpalliplats, discgolfi rada ning
õdus lõkkease.
Teha on Velleste sõnul aga
veel palju. „Praegu saame küüni
kasutada vaid soojal ajal, sest
ruumi ei saa kütta ja lumi tuiskab ukse alt sisse. Ka tualetti po-

le meil ega kööginurka. Abihoonet oleks vaja ning puurkaevu.
Viimase kohta on projekt juba
kirjutatud ja saadetud. Ootame
vastust,“ rääkis ta.
Kolme küla (Rahula, Saue ja
Üksnurme) külakeskuse otstarvet täitev Rehe küün on ajalooline hoone, mis kuulus kunagi
Üksnurme mõisa kompleksi, olles mõisa viljakuivati. Seepärast
on hoone asukoht lagedal, et
tuuled hästi sisse-välja pääseksid puhuma. Nõukogude ajal oli
hoones väetise- ja heinahoidla,
kuid lõpuks oli küün lagunev
peremehetu vara.
Selle 490 m² suuruse hoone
renoveerimisega alustati 2011.
Küüni ümbruse korrastamiseks
on läbi viidud ka mitmed ühised
talgud, kus osalesid Saku valla
külaelanikud. Hoone juurde kuulub ka 3 ha suurune maatükk.
Rehe küüni suur territoorium
loob ideaalse võimaluse rahvarohkete ürituste korraldamiseks.
Küünis on toimunud näiteks
valla jaanipidu, on peetud vastlapäevi, Saku valla küladepäevi,
Saku Lions klubi üritusi, firmade suvepäevi ja ka teatrietendusi. Rehe küüni juures anti 2014.
aasta laulu- ja tantsupeo tuli
Saue linnalt Saku vallale üle.
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Õlletehase jõulusoovid kooti
VICTORIA PARMAS

S

Esmapilgul võib käpikute värvivalik olla
veidi arusaamatu ja võõrastav, kuid kui
kinda kõrvale saab tõstetud Saku jõulupruuli pudel, on mustri päritolu kohe selge.
Foto: Andres Raudjalg / Saku Õlletehas

elle aasta Saku Õlletehase jõulusoovid
on põimitud soojadesse käpikutesse,
mille kudusid Saku seitse virka naist.
Nobenäppude kootud sada kindapaari anti
Saku Õlletehase juhile Margus Kasteinile
üle nädal enne esimest adventi.
„Tellisime jõulukingid Saku kohalikelt
käsitöömeistritelt, kes kudusid meile kokku
100 paari villaseid käpikuid, mille kingime
oma koostööpartneritele,“ ütles Saku Õlletehase kommunikatsioonijuht Kristiina
Tamberg. „Tegemist on omalaadse ja emotsioone pakkuva kingitusega, kuna iga kindapaar on pisut eriline.“
Kudumise mõtte aitas ellu viia Saku käsitööringide juht Sirle Reiu (pildil), kes otsis kudujad
ning tõlkis õlletehase
soovitud kuused ja tähistaeva kindakirjapäraseks. Tema sõnutsi oligi
kõige keerulisem algus, kus

mustri ja silmade arv tuli klappima saada ja
vaadata, et pahupoolele ei jääks liiga pikki
lõngajookse. Ka õiget värvi lõnga leidmine
oli paras pähkel.
Kudujate käest uurides selgub, et kui
muster juba selge, kulub ühe kinda kudumiseks 4–5 tundi. „Hommikul Terevisiooni
vaatamise ajal teen ühe valmis ja õhtul Türgi seriaali ajal teise,“ teatab Viivi, kes kudus
kokku 29 paari kindaid. Sõrmede väsimust
ega valu ta ei kurtnud – valusaks olevat jäänud hoopis silmad, mistõttu kudus näpukas
naisterahvas ülemist sinist valgete täppidega taevaosa lausa kinnisilmi.
„Värvivalik oli alguses ikka väga harjumatu. Panin näidise tugitooli seljatoele ja
ise pliidi juurest siis piilusin ega saanud aru,
kust ma peale hakkan ja kuidas ma sellist
asja ikka koon. Kui aga selgeks sai, mida
nende värvide ja mustrikombinatsiooniga öelda tahetakse, oli kohe hoopis teine
asi,“ räägib Viivi kinda värvivalikust, mis
tuleneb otse Saku jõuluõlle etiketist – türkiissinine taevas, valged lumehanged ja
erkpunased kuused. Lõpuks oli kindakiri

Läbinisti kriminaalne mandoliinikontsert Saku


Kriminaalse
mõttelennuga
kirjanikuhärra
ning
juurdlust
toimetavad asjauled kustuvad äkitselt. Saalitäis pubtundjad
likut
õhkab ärevalt. Kõlab pauk. Pubmandolik võpatab. „Ärge tallake jälgi!“
liinide ja
hüüab pimedasse saali sisenenud uurija, tasukuleekulamp käes. Või hoopis kirjanik, nagu selledega.
gub hetk hiljem, kui härra Sumberg end tutFotod:

T

vustab ning siis juba piip käes ja sall uljalt
üle õla õdusas laualambivalguses oma romaanide ideede üle arutlema hakkab. Sven
Sumberg on muuseas täiesti tundmatu kirjanik, sest ta pole kirjutanud ühtki raamatut,
kuid ta tahab väga kirjutada.
Ja ainet kirjandusteosteks pakuvad tuntud kriminaalsed lood, mida etendavad kõrvaltegelased laval. Või nagu hetk hiljem
selgub, siiski peategelased laval. Punane kikilips, punane lill, punane kaelakee, punased sukkpüksid, punane pluus, punane sall,
veripunased huuled. Ja kõik ülejäänu on
must. Kriminalistide näpud käivad väledalt
üle mandoliinikeelte, kui kõlavad „Kriminal tango“, „Midsomeri mõrvad“, „Sher-
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käpikutesse
omane ja nii selge, et naistel olid sündinud
juba uued ideed, mida kõike võiks veel
samade motiividega kududa. Seda enam, et
õllesildil olevad põhjapõdrad kinda peale
ära ei mahtunud. Kinda valmimiseks ei piisa ainuüksi varraste klõbistamisest, vaja on
peita lõngaotsad, pesta, vormida ning konkreetsete kinnaste puhul tuli veel puutüved
peale tikkida ehk silmata. „Alguses proovisin tüved sisse kududa ja et lõngajooksud
väga pikad ei jääks, võtsin iga tüve tarvis
eraldi lõngakera. Tulemus oli: ainuüksi kinda keskmist kuuskedega osa kudusin kaks
päeva. Siis otsustasingi, et lihtsam on tüved
peale silmata,“ meenutab alguse vaevasid
Epp, kelle hobi on just erinevate kudumistehnikate ja koemustrite leidmine ja proovimine. Nii on näpukas naisterahvas kinkinud
oma kootud kindaid ka oma tuttavatele
suvistele sünnipäevalastele. Kõige soojem
kinnas on tema sõnul kas seest narmastega
või hästi tihedalt kootud kinnas, mille tegemiseks on vaja üles luua sada silma. Algajal
ei soovita ta aga nii mahukat tööd kohe ette
võtta, kudumisisu läheb ära.

5. detsember 2014

Pühadepruul
Saku Pühadepruul on traditsiooniline
hele Eesti õlu, mis on pruulitud piiratud koguses ainulaadse retsepti alusel
2014. aastalõpu pühade tähistamiseks.
“Traditsiooniliselt nauditakse talvepühade ajal porterit. Kuid paljudele
inimestele võib porter tunduda liiga
kange või tugevamaitseline. Pühadepruul on maitse poolest talviselt rikkalik, ent porterist lahjema alkoholisisaldusega ning mahedama maitsega,”
ütles peaõllemeister Tarmo Tappo.
Pühadepruuli soovitab ta serveerida
paari kraadi võrra soojemal temperatuuril kui tavalist lager-tüüpi õlut, umbes 8-12°C kraadi juures. Ja kindlasti
tulbikujulisest koonduva avaga pokaalist, et õlle nautimise juurde kuuluks
ka maitseelamust rikastav humala
aroom. Tavalisest täidlasema maitsega
karamellihõnguline 5,3% hele eripruul
sobib kenasti täiendama mulgikapsakeedukartuli-verivorsti triot ja on ka
peaesinejaks nääritoosti lausumisel.

Valla Majas
lock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused“
ja „Miami Vice“. „Ristiisa“ lugu läbib kaeblik suupilliheli ja „Knight Rider“ vajab
löökpillide ärevat taustatümpsu.
Nii nagu igas krimiloos, saabub ka sel
kontserdil saatuslik pööre, kus kõik harjumuspärane pea peale pööratakse. Lava ette
astub kaks ukuleelede ansamblit, mis mängivad nagu üks mees. See on nende paar
kuud tagasi alustanud ansamblite esimene
ülesastumine.
See pole aga veel kõik. Mandoliinid jätkavad „Võimatu missiooniga“, milles mängijate sõrmed liiguvad keeltel võimatult kiiresti. Ja kriminaalse loo lõpetab „Saatanlik
naine“. Publikut jäävad esinejatele meenutama tänulikult kuulajalt kingiks saadud
punased nelgid. VICTORIA PARMAS

JÕULUJUMALATEENISTUS

Meeldejääv Elukaare
koosviibimine
Novembrikuu udusesse ja hämarasse laupäeva tõi Saku pensionäridele rõõmu ja
meelelahutust meile külla tulnud tuntud ja
nooruslikult särav lauljatar Anne Velli. Lausa uskumatu oli lauljatari võime esimesest
hetkest peale publikut kaasa haarata, panna
rahvast koos endaga kaasa laulma meieaegseid hitte (nt igihaljas ja kindlasti kõige populaarsem „Lina“). Tuttavad meloodiad
tõid paare ka tantsupõrandale. Juba tema
kava koostamine üksi näitas, et on arvestatud kuulajaskonnaga. Samuti lasi ta mõistatada, kes olid esitatud laulude esmased
esitajad. Nii tunti ära Georg Ots, Harri Vasar, Jüri Pärg ja teisedki kunagised tuntud
lauljad. Lisaks lauludele üllatas Velli publikut veel sellega, et esines koos nukuga, kes
humoorikalt oskas publikut naerutada. Pooleteisttunnine kontsert möödus soojade ja
rohkete aplauside saatel.
Koosviibimisest oli palutud osa võtma
ka meie uus vallavanem Tiit Vahenõmm,
kes tutvustas valla tegemisi ja tuleviku perspektiive. Oma suhteliselt lühikese ametis
oldud aja tõttu ei saanudki ta olla kursis kõikide pensionäride probleemidega, kuid loodame edaspidiseks mõistvat koostööd ja
meie probleemidele mõlemapoolsete lahenduste leidmist.
Peale kontserti õnnitleti sünnipäevalisi
ja tehti teatavaks jällegi traditsioonilise jõulureisi kava. Käesolevaks ajaks on jõulureisiks kõik kohad täidetud, mis näitab selle
ürituse suurt populaarsust. Lahkudes sooviti kõigile rahulikku pühade ootuse aega.
LY MADISSOON

Heili Männiku joonistuste
näitus Saku päevakeskuses

24. detsember kell 16
Saku Nelipühi kirikus
Saku, Nurme 3a

DETSEMBER 2014 EELK SAKU
TOOMASE KOGUDUSES
L 06.12 kl 11 Tüdrukute klubi (alates 10a); P 07.12 kl
15 Jumalateenistus; T 09.12 kl 17 Palveõhtu; P 14.12
kl 15 Jumalateenistus; L 20.12 kl 12-17 Kasutatud
riiete jagamine palvemaja 2. korrusel; L 20.12 kl 17
Koguduse jõulupidu; P 21.12 kl 15 Jumalateenistus
ristimise ja leeriõnnistamisega; K 24.12 kl 12 Jõululaupäeva perejumalateenistus; N 25.12 kl 15 1. jõulupüha jumalateenistus; P 28.12 kl 13 Pühapäevakool; P 28.12 kl 15 Noortejumalateenistus.
 Beebilaul väikelastele 1-2,5 a R kl 10.30 Heina 11.
 Saku Gospel: koor ja bänd. Igal N kl 17.
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel 5919 7802.
Tallinna mnt 8, Saku alevik. Koduleht: saku.eelk.ee

NUKUTEATER TALLEKE
„Jõululugu“
21. detsember kell 12
Saku, Nurme 3a

21. novembril avas päevakeskuses oma
pliiatsijoonistuste näituse sakulane Heili
Männik. Tundliku joonega tehtud mustvalged tööd kujutavad linde ja loomi. Näitust
saab vaadata päevakeskuse saalis.
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Saku valla teede hooldusest talvel
VIRKO KOLKS, majandusteenistuse juht

P

eagi on oodata lumelisa ja seetõttu on
paslik meelde tuletada teede talihoolde põhimõtted. Sarnaselt eelmise talvega tellib vallavalitsus talihoolet kõigil
vallateedel ning vajadusel ka nendel riigiteedel, kus toimub ühistranspordiliiklus. Lisaks hooldatakse avaliku kasutuse lepingutega hõlmatud erateid ja neid hajaasustuses
asuvaid erateid, mis on nõuetekohaselt välja
ehitatud ning mis teenindavad vähemalt viit
eluaset, millest kolmveerandis on rahvastikuregistri andmetel elanikud. Samuti hooldatakse teid sotsiaalhoolekandeteenust vajavatel isikutel.
Üksikjuhtumitel lükatakse lund nendel
erateedel, mis on väga pikad, kulgevad üle
mitme eri omaniku kinnistu ning viivad üksiku elamu juurde. Eelmisest talvest alates
on võimalik taotleda tee hooldamist ka endistes aiandusühistutes. Selleks peavad vähemalt pooltes aiandusühistu majades elama
inimesed, kes on rahvastikuregistri andmetel Saku valla kodanikud, ja teed peab olema
võimalik hooldada. Hooldeteenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus.

Millist teed saab hooldada?
Tihti on vallavalitsusest küsitud, mida tähendab nõuetekohaselt välja ehitatud tee
hajaasustuses ja milline peab olema tee endistes aiandusühistutes, et seda saaks hooldada. Teemeister hindab tee vastavust nõuetele igal juhtumil eraldi, kuid üldjuhul peab
tee vastama järgmistele nõuetele:
 Teel peab olema piisav kandevõime, tagamaks hooldemasina läbipääsu igasugustes
ilmastikuoludes. Väljaspool tiheasustusalasid kasutatavate hooldemasinate kaal algab
kümnest tonnist ja juhul kui tee kandevõime
pole piisav, jäävad hooldemasinad kinni;
 Teekoridor peab olema nelja meetri kõrguselt ja laiuselt takistustest vaba. Kõrguse
nõude peamine põhjus on lume raskuse all
teele vajuvad oksad ja kohati ka õhuliinid.
Kuna hooldemasinad on tihti üle kolme
meetri kõrged, lisaks veel vilkurid ja töötuled, segavad oksad masina läbipääsu. Samuti on lumetera hõlm suurtel masinatel kolm
meetrit lai ja ruumi on vaja ka lumevallile;
 Teel olevad roopad ja ebatasasused ei tohi
ületada kümmet sentimeetrit tee põhikõrgusest. Hooldemasina lumetera pole mõeldud
pinnase teisaldamiseks, sestap lõhuvad suuremad konarused tera konstruktsiooni. Ka
lumelükkamise kvaliteet jääb suuremate
ebatasasustega väga halb ja sõiduautodel on
sellisel teel raske läbi pääseda;
 Tee asukoht peab olema hooldemasina juhile arusaadav ka lumesaju ja tuisu korral.
Vajadusel tuleb sirgetel lõikudel tähispostid
paigaldada iga 40 meetri tagant ning tähis-

tatud peavad olema ka kurvid ja kitsendused;
 Pikemate tupikteede korral peaks olema
võimalik masinatel tee lõpus ümber pöörata.
Põhiprobleemid ongi olnud aiandusühistute väga kitsad teed, väljapoole krunte
ladustatud ehitusmaterjalid, küttepuud jms,
ülekasvanud hekid ja puud ning haljasala
kaitsvad tähistamata kivid, mis lõhuvad
hooldemasinaid.

Mis ajaks ja kuidas peavad teed
olema hooldatud?
Tavaolukorras peavad Saku aleviku tänavad olema nõuetekohaselt hooldatud tööpäevadel hiljemalt kella 6.00 ja nädalavahetustel kella 7.30, lumekihi paksus ei tohi
ületada nelja sentimeetrit. Ülejäänud piirkondades peab tee olema nõuetekohaselt
hooldatud tööpäevadel hiljemalt kella 6.30
ja nädalavahetustel kella 8.00 ning lume
paksus ei tohi ületada kaheksat sentimeetrit.
Libedustõrjet tellitakse töövõtjatelt ühekordsete tellimustena. Raskete ilmastikuolude korral lepivad teemeister ja töövõtja
esindaja iga kord eraldi kokku kuidas ja mis
ajaks tee saab nõuetekohaselt hooldatud.
Rasketeks ilmastikuoludeks loetakse järgnevaid juhtumeid:
 Väga intensiivne lumesadu, sajuhulk 20
mm ja üle selle 12 tunni või lühema aja vältel;
 Tugev tuisk, lumesadu ja tuule kiirus valdavalt üle 15 m/s 12 tunni või enama aja vältel;
 Eriti ohtlik jäide, ladestuse diameeter 20
mm ja üle selle;
 Eriti ohtlik jää ja sulalume ladestus, diameeter 35 mm ja üle selle.
Raskete ilmastikuolude korral tagatakse
esmalt suurema liiklustihedusega teede läbitavus.

Kui juhtub liiklusõnnetus
Kui on juhtunud liiklusõnnetus, milles on
kannatada saanud inimene või varalise kahju saaja pole teada, tuleb alati teavitada politseid. Kui õnnetuses sai kahjustada liiklusmärk, tänavavalgusti, bussiootekoda vms,

VALLATEED -

teemeistri valvetelefon 5342 2929,
e-post majandus@sakuvald.ee

RIIGIMAANTEED maanteeinfokeskus

1510

tuleks lisaks teavitada ka teemeistrit, kes
selgitab välja teerajatise omaniku.
Kui on vaja kiirabi, politsei või päästeteenistuse abi ja on teada, et juurdepääs abivajajani on teeolude tõttu raskendatud, tuleks sellest hädaabikõnet tehes häirekeskust
kohe informeerida. Päästekorraldaja saab
selle info edastada sündmusele suunduvale
abijõule, kes valib teeoludele vastava lähenemisviisi.

Hooldetehnika ja teemeister
Kõik hooldemasinad on varustatud GPStehnoloogial põhineva jälgimissüsteemiga,
mille abil saab teemeister vaadata, milline
masin millist teed ja mis ajal hooldab. Varasemate aastate kogemuste põhjal saab väita,
et jälgimissüsteem distsiplineerib ühelt
poolt hooldefirmasid ja teisalt aitab teemeistril kontrollida laekunud pretensioonide põhjendatust.
Vallavalitsuse tellitava teede talihoolde
üle teostab järelevalvet teemeister. Üldjuhul täidab teemeistri ülesandeid vallavalitsuse vallamajanduse insener Siim Rõõmus,
kuid vajadusel asendavad teda ka taristuinsener Toivo Alasoo ja majandusteenistuse
juht Virko Kolks. Teemeistri valvetelefoni
number on 5342 2929 ja e-posti aadress
majandus@sakuvald.ee . Teemeistrit peaks
informeerima juhul, kui mõni teelõik on
jäänud hooldamata. Samuti peaks teemeistrit informeerida siis, kui sõiduk on jäänud
avalikule teele lumme kinni ja omanik selle
juurest lahkub.
Riigimaanteede talihooldust tellib Maanteeamet ja Saku vallas asuvatel teedel osutab teenust AS Nordecon. Riigimaanteede
sõiduolude kohta jagab infot maanteeinfokeskus telefonil 1510.

Hooldeteenuse osutajad ja hinnad
Saku valla põhjapiirkonnas, Kiisa-Kurtna
piirkonnas, Saku aleviku idapiirkonnas, Saku aleviku lõunapiirkonnas ja Saku aleviku
läänepiirkonnas osutab teenust Tänassilma
küla ettevõte Riab Teedeehituse OÜ. Saku
valla läänepiirkonnas osutab teenust Saue
ettevõte OÜ Kalsep ja Saku valla idapiirkonnas TÜ Šeiker Roobukalt. Kõik need
ettevõtted on suure teehoolde kogemusega
ja neil on olemas vajalikud masinad. Riigihanke tingimuste kohaselt peavad teenuseosutajad pakkuma hooldeteenust ka oma
hooldepiirkonna erateede omanikele. Teenuse hinnad ja tellimise kontaktnumber:
TÜ Šeiker, lumelükkamise hind 43,2 eurot
tund, tel 5400 5452; Kalsep OÜ, lumelükkamise hind 45,6 eurot tund, tel 513 5136;
Riab Transport OÜ, lumelükkamise hind
44,4 eurot tund, tel 5326 9502. Kindlasti
tuleks teenuse tellimisel eelnevalt võimalik
teenuse maht täpsustada.
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Saku Maleklubi VI karikaturniir

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
26.11 avastati, et Metsanurme
külas asuvasse garaaži on sisse
murtud ning varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on
umbes 2800 eurot.
2.12 teatati, et Kasemetsa külas
asuvast majast varastati mobiiltelefon. Vargusega tekitatud
kahju on 400 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud

Kiirmaleturniiriga tähistati Eesti vanima tegevmaletaja sakulase Hans Tomsoni 85. sünnipäeva. Foto:

22. novembril Sakus toimunud
maleüritusel võisteldi kahel turniiril kuuele karikale. Põhiturniirist võttis osa 29 maletajat,
neist 10 Saku klubist. Rändkarika võitis Rae valla esindaja Aivo
Hommik 6 punktiga 7st partiist.
Jüri Järvet Nõmmelt jäi sama tulemusega teiseks. Karika parimale Saku Maleklubi mängijale

pälvis Mart Sepp. Seenioridele
(üle 60 aasta) väljapandud karika võitis Jaan Sulg Kehtnast ja
üle 75-aastaste võistlejate karikas jäi allakirjutanu saagiks. Kahest naisvõistlejast osutus paremaks kirimale suurmeister Merike Rõtova, temale karikas.
Noorteturniiril osales seitse
Saku Huvikeskuse maleringi

õpilast. Turniiri võitis ja omandas noortekarika Anders Raudväli, võites kõik kuus vastast.
Teise koha saavutas Anna Suzdalev 4 punktiga. Paul Kang,
Aari Annus ja Juhan Suzdalev
jagasid 3.-5. kohta.
Üritus õnnestus. Tänud abistajatele!
HANS TOMSON

Aasta kuivanud

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

Pakun
raamatupidamisteenust

küttepuu
(hall ja sanglepp, kask,
kuusk, haab). Pikkused 30100 cm! Al 39 /rm. Korralik
katla-, ahju- ja pliidipuu!
Kanarbiku talu, 5373 7294

Mõni hetk on elus valusam
kui teine, mõni hetk
on kohe väga, väga valus...
/J. Tätte/
Kallis Aime lähedastega,
südamlik kaastunne poeg

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

Mälestame head male- ja
kabesõpra

ARNOLD
JÜRGENSONI.
Avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Maleklubi

VAHUR AARMA

Mälestame kauaaegset
tantsukaaslast

surma puhul.

ARNOLD
JÜRGENSONI

Linda, Ellen ja Pilvi

Südamlik kaastunne
Pillele perega
venna

VAHUR AARMA
surma puhul.
Trükikoda Rebellis

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Saku Seenioride rahvatantsijad
Saku Pensionäride Ühendus
Elukaar mälestab kauaaegset
juhatuse liiget

ARNOLD
JÜRGENSONI
Avaldame kaastunnet
omastele.

algdokumendist aastaaruannete, statistika aruannete
ning finantsanalüüsini.
Tel 513 3233,
anuleisalu@hotmail.com

Südamlik kaastunne Mihkel
Ivaskile ja Valentina Aderile
armsa venna

TÕNIS IVASKI
surma puhul.
Töökaaslased AS Saku Majast

Avaldame sügavat kaastunnet
Jaan Teppanile perega

ÕE
kaotuse puhul.
Perekonnad Turp ja Nõmmiko

Südamlik kaastunne
Janika Bergmannile perega
EMA ja VANAEMA
kaotuse puhul.
Kristi ja Marko perega

18.11 kell 23.02 – tulekahju
hoones Patika külas. Põles elumaja katlaruum.
29.11 kell 18.20 – tulekahju mahajäetud hoones Männiku külas
Kroonu teel polügooni alal.
29.11 kell 11.58 – tulekahju hoones Üksnurme külas Otsa talus.

Kuulutused
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd –
remont ja ehitus. Tel 5663 9398
Puude ohutu langetamine ja
okste lõikus reaalse 15a kogemusega arboristi poolt. Hekkide
pügamine ja kändude freesimine. www.puudehooldus.ee või
5690 6772. Asume Sakus.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
kaminapuud.com, tel 501 8594
Pakume tööd florist-lillemüüjale Saku Konsumi lilleosakonnas. Tel 5666 6332
Koristus- ja hooldusteenuseid
pakkuv ettevõte otsib oma ridadesse usaldusväärset ja hoolsat inimest, sobib osalise tööajaga. Vajalik isikliku sõiduauto
olemasolu. Töötasu kokkuleppel. Täpsem info 5305 5484,
info@hoolega.eu
Soovin leida hoolsat, usaldusväärset ja toredat kodukoristajat 1 kord nädalas reede
hommikuti Sakus 58m2 korterisse. Info: 511 0571
Otsime kahele lapsele (1,6 ja
5a) haigustest paranemise
ajaks hoidjat. Tel 5648 3483
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Sofi juures leiab uusi sõpru, tegutsemistel siin ei tule lõppu.
Sofi palju uusi asju õpetab, nii mudilane targana lastekeskuse
lõpetab! „Saku Sofi olen ma, tule minuga koos mängima!“

8. detsembril
kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

sügis- ja talvejalatsite müük.
Parimad hinnad!

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-17.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Sünnipäevad,
seminarid,
firmapeod,
peolauad, üritused
kuni 100-le inimesele
www.kurtna.eu
kurtna@kurtna.eu
53 33 44 01

5. JAANUARIL 2015 AVAB UKSED

SAKU SOFI
LASTEKESKUS
Keskuses alustab tegevust:
Lastehoid alates 1,5 aastastele lastele
Eelkool 6–7aastastele lastele
Lapsevanemate nõustamine
Kontaktisik: Karin Randes,
tel 528 9529 või e-post sofilastekeskus@gmail.com
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KUHU MINNA
DETSEMBER
5. kell 18
Saku valla erivajadustega
laste jõulupidu Saku Päevakeskuse saalis.

6. kella 11-13

15. kell 19

Lastehommik Saku Huvikeskuses koos lasteteatriga. Jõulukuuse kaunistamine, piparkookide tegemine, jõululaulud. Kell
12 II krs saalis lasteteatri Miksike
etendus „Ennemuistsed lood“.
Alates vanusest 5 aastat. Tasuta.

Saku Muusikakooli jõulukontsert Saku mõisa saalis.

6. kell 12
Saku valla suurte perede
jõulupidu Saku Valla Majas.

6. kell 19 ja 21.30
Henrik Normanni sooloetendus „Elu ilma Bentleyta“
Laagri City Kontserdimajas. Piletid 14-16 eurot müügil Piletilevis.

7. kell 15
Praktiline eneseabikursus
Saku Huvikeskuses ruumis 317.
Selga mugavad riided, kaasa lamamismatt ja avatud meel.
Osalustasu 10 eurot. Info ja
registreerimine tel 515 6117 või
tea.raasuke@gmail.com

7. kell 19
Saku segakoor Tuljak pärast edukat konkurssi Viimsis koos laulude
autori helilooja Andres Valkoneniga. Foto: erakogu

Tuljak sai Viimsi
JazzPopFestil II koha
Saku segakoor Tuljak osales 15. novembril Viimsi koolis toimunud
5. Viimsi JazzPopFestil. Tegemist on üritusega, kus omavahel võistlevad koorid ja vokaalansamblid kahes kategoorias – A- ja B-kategoorias. Tuljak võitis B-kategooria (Just For Fun) kooride seas tubli
II koha. B-kategoorias võitis esimese koha TTÜ Tallinna Kolledži
kammerkoor Aktiva ning Tuljaku järel jäi kolmandaks EBS-i kammerkoor. A-kategooria kooridest oli parim ETV vilistlaskoor.
Segakoor Tuljak esines oma kevadkontserdilt „Las jääda ükski
laul” tuttavaks saanud lauludega Andres Valkoneni repertuaarist –
„Leib jahtub”, „Wunderkind” (solist Janek Sibbul), „Vanaisa”,
„Möödunud aegu” (solist Merle Noormägi) ning „Moonika” (solist
lugude autor Andres Valkonen).
Žürii koosseisus Jazzkaare peakorraldaja Anne Erm, muusika- ja
vokaalpedagoog Sirje Medell ning koorijuht ja lauluõpetaja Külli
Kiivet andis Tuljaku panusele väga positiivse hinnangu. Kiideti koori head kõla ning tõsteti esile seda, et laulud pärinesid ühe helilooja
sulest ning et ühe laulu solistiks oli lausa helilooja ise. Ära märgiti ka
laulude head, just konkreetsele koorile sobivad seaded – autoriks üks
Tuljaku dirigentidest, Sven Peterson.
Viimsi festivalil innustust saanuna jätkab Tuljak tiheda proovigraafikuga – tulemas on jõulukontserdid, CD salvestus jne. Plaanitakse ka kontsertreisi 2015. aastaks, millega seoses ootab segakoor
oma ridadesse nii vanu kui uusi lauljaid. Kel huvi, saab lisainfot telefonil 507 2959. ANNIKA KARINDI, Tuljaku laulja

14. kella 11-15
Suur kogupereüritus „Jõulutelk“ Saku Valla Majas sees ja
õuealal. Korraldaja Saku Huvikeskus, kaastegevad EELK Toomase kogudus, Saku Valla Noortekeskus, Saku Pensionäride
Ühendus Elukaar. Vt lk 16

16. kell 18.30
Käsitöö õpituba täiskasvanutele Saku Huvikeskuses ruumis
321. Jõulukaardid, erikujulised
kinkekarbid ja -kotid. Tempel-,
pits- ja paelkaunistused. Juhendavad Meeli Viljaste ja Moonika
Lutsius. Osalustasu 10 eurot.
Lisainfo ja registreerimine
http://meelip.blogspot.com/

16. kell 19
Vaiko Epliku ja Liisi Koiksoni
ühine kontsert koos Saku ja
Saue valla esinejatega Laagri
City Kontserdimajas. Piletid 1416 eurot müügil Piletilevis.

17. kell 11
Saku Päevakeskuse jõulupidu.

17. kell 19
Saku Gümnaasiumi talvekontsert. Alates kella 18 on
avatud heategevuslik kohvik.

Ansambli Jäääär kontsert Saku mõisa saalis. Piletid 15 eurot
müügil Piletilevis. Lastele vanuses kuni 7 aastat (k.a) sissepääs
tasuta, kui istuvad saatja süles.
Avatud kohvik. Vt lk 14

Ki-Ku-Ta-Ro pensionäride
ühenduse jõulupidu Kiisa
Rahvamajas.

8. kell 19

Doonoripäev Saku Valla Majas.

Saku-Kiili mälumängu III
voor Saku Valla Maja suures
saalis. Mängu juhivad kilbarid
Allar Viivik ja Mart Vellama.

9. kell 18.30
Käsitöö õpituba täiskasvanutele Saku Huvikeskuses ruumis
321. Hõbetatud traadi ja helmestega juukseklambri või prossi
valmistamine. Juhendavad Meeli
Viljaste ja Moonika Lutsius. Osalustasu 10 eurot. Kohtade arv
piiratud! Lisainfo ja registreerimine http://meelip.blogspot.com/

11. kell 16
Saku valla eakate jõulupidu
Saku Gümnaasiumi saalis.

11. kell 18
Kurtna Kooli jõulukontsert.

13. kell 17
Saku Huvikeskuse lastekollektiivide jõulukontsert
Saku Valla Maja suur saalis.
Vt lk 16

18. kell 15

19. kella 10-13
19. kell 19
Segakoori Tuljak jõulukontsert Saku Valla Maja saalis.

20. kell 19
Puhkpilliorkestri Saku aastalõpukontsert Saku Valla Maja
saalis. Külalisesineja kammerkoor Studium Vocale. Tasuta.

29. kell 20
„Head teed aasta 2014“
Kiisa Rahvamajas.

30. kell 20
Aastalõpupidu Saku Valla
Majas. Piletid ja laudade broneerimine huvikeskus@sakuvald.ee
või tel 506 9551 ja 517 3760.
Pileteid piiratud kogus! Vt lk 16

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Fotonäitus „Omad
võõrad” (islam Eestis).
Arvo Iho fotod Eestis elavatest moslemitest (kuni 22.12)
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses novembris 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Nora Kaibald
Lisbeth Palmiste
Laura Tikku
Hugo Olland

aastast 1994.
Ilmub 2 korda
kuus (juulis 1)
Väljaandja:
Saku
Vallavalitsus
Toimetus:
Victoria Parmas
Ingrid Põder
Aadress:
Teaduse 1, Saku
alevik 75501

Saku Vallavalitsuses novembris 2014
registreeritud Saku elanike surmad

Eha Sobik

Harju pereelu novembris 2014
Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku
toimingute talituse andmetel
registreeriti 100 lapse sünd (poisse sündis
55, tütarlapsi 45). Esmasündinuid oli 42,
teisi lapsi 36, kolmandaid 16, neljandaid 3,
viiendaid 2 ja kuuendaid lapsi 1.
Surmakandeid koostati kokku 82 (mehi suri
47, naisi 35). Lahkunute keskmine vanus 74.
Registreeriti 7 ja lahutati 1 abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati 1.

Telefon:
671 2435
671 2425
Reklaam ja
kuulutused:
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
Tellimine:
postkontorid
(indeks 00952);
toimetus,
tel 671 2425
ss@sakuvald.ee
HINNAKIRI
1 kuu 0,90
3 kuud 2,70
6 kuud 5,40
12 kuud 10,80
Trükk:
AS Rebellis

