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Oktoobri lõpuks lubas ehitaja Riito Ehitus
Kiisa vaba aja keskusel esimese korruse
kõrguse kätte saada ja nagu lubatud, nii ka
tehti. Praegu käivad hoone põrandaaluse
tagasitäite tööd ja paigaldatakse sisekanalisatsiooni põrandaalust torustikku.
„Loodame, et ka edaspidi läheb kõik nii nagu
vaja ja aeg ega ilm ei tööta meie kahjuks,“
ütles Kiisa Rahvamaja juht Marianne Rande.
Hoone peaks valmima 2015. aasta suveks.
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Spordisaalid, ujulad, staadionid, terviserajad ja palju muud – võimalused Saku
vallas tervislikult elada, liikuda ja sporti teha on väga mitmekesised. Kuidas on
lood aga inimestega? Kas me oleme rikkad ka tegijate poolest – nende, kel
vallas spordipisiku levitamine südameasjaks? Kes innustavad, inspireerivad,
arendavad ja arenevad? Just sellest me seekord kirjutamegi.

HELEN KIIS

K

ui uurin Kurtna Kooli direktorilt
Kristjan Saarelt, mida uut on neil sel
õppeaastal spordivallas toimumas,
pöörab ta esmalt minu tähelepanu kooli tunnuslausele – „Oleme sõbralik maakool, kus
toimetavad eluterved inimesed ja õppimine
on au sees“. Siinkohal rõhuga sõnal „eluterved“. Ja veel omakorda sõna teisel poolel
„terved“. Terved oleme me aga siis, kui väärtustame tervislikku eluviisi, kuulame oma
keha ja peame lugu liikumisest.
Kurtna Kooli plaanidest rääkides peegeldub koolijuhi näolt kindlus ja uhkustunne.
See oluline lause ei ole mitte pelgalt sõnakõlks, vaid kajastub ka igapäevastes tegevustes, vahest ehk isegi esmapilgul hulljulgetes
plaanides. Sest kujutate näiteks ette, mida
võib kaasa tuua koolipoolne otsus, et laste
koolipäev oleks prii nii mobiiltelefonidest
kui teistest tehnikaseadmetest? Kurtnas see
alates sellest õppeaastast aga just nii ongi –
seadmeid kasutatakse vaid õppeotstarbel.
Vahetundidel ja muul õppetööst vabal ajal
soovitakse õpilastele omalt poolt pakkuda
aga põnevamat tegevust, kui seda on ninapidi
telefonis istumine.
Näiteks kui esimesel ja viimasel veerandil veedavad Kurtna lapsed osad vahetunnid
õues joostes ja mängides, siis sellest veerandist ootavad neid võimlavahetunnid, mis said
alguse ühe lapsevanema ettepanekust. See on
võimalus lastele hetkeks õppimisest välja lülituda – palli toksida, joosta, hularõngast keerutada või kas või kulli mängida. Kes mida
soovib, kellel milleks tuju on. Et siis pärast
vahetundi taas uue energia ja selgema peaga
uusi tarkusi omandada.

Spordikallakuga
pikapäevarühm
Samamoodi on liikumine üks oluline osa
pikapäevarühmast, mille esimene tund veedetakse spordilainel. Taas et pead puhata,
mõtted koolitükkidelt eemale saada ja muidugi ka sporti teha. Et koolipäev oleks maksimaalselt tulemuslik ning lastel jätkuks ka
pärast pikka päeva energiat ja indu nii hobide
kui õppetööga tegelemiseks. Lastele pakutakse mitmekülgseid võimalusi liikumiseks
ja mitmete aladega tutvumiseks. Esmaspäeviti ja reedeti annab võimlemismänge ja akrobaatilisi oskuseid edasi maadlustreener
Martin Plaser. Teisipäeviti, neljapäeviti sporditakse õues huvijuhi Merje Tava näpunäidete järgi. Kolmapäevad on jalgpalli päralt,
lapsi juhendab jalgpallitreener Argo Zirk.
Sihipärane, kuid samas loov ja võimalusterohke liikumistegevus algab Kurtnas juba
lasteaiast. Loovliikumine, liikumine, ujumine ja palju muud aktiivset mahub iga mudilase argipäeva.
Ühelt poolt eesmärgiga süstida spordipisikut ja teiselt poolt panna alus sellele, et lapsed tunneksid ära oma tugevad küljed ning
leiaksid seeläbi selle oma, tõelist kirge ja inspiratsiooni pakkuva liikumis- või tegutsemisviisi. See tee eneseleidmiseni võib olla
pikk ja käänuline – palju sõltub nii lastest endist kui lastevanematest, samuti õpetajatest.
Täiskasvanutest, kes jagaksid kogemusi, innustaksid, tunnustaksid ja toetaksid.
Kurtna lastel on vedanud – palju on veel
teha, kuid koolipere liigub sihikindlalt selles
suunas, et toetada laste võimalikult
mitmekülgset arengut. Üks sammuke
eesmärgi suunas on ka professionaalide
kaasamine meeskonda. Sel sügisel tervitati
lasteaia uut liikumisõpetajat Liinat.

7. november 2014

Spordikire

sütitajad
Saku vallas
Liina Tšernov

Riho Siil

Jan Harend

Profisportlasest
lasteaednik Liina
Põlist sakukat Liina Tšernovi teatakse rohkem
kui noort lootustandvat kergejõustiklast Liina
Tšernovi, kes purustas selle aasta juunis seni
33 aastat alistamatuna püsinud Eesti rekordi
1500 m jooksus ning on saavutanud teisigi
häid tulemusi. Ta on üks neist tublidest noortest, kes treenivad igapäevaselt selle nimel, et
esindada Eestit järgmistel olümpiamängudel.
Kui profisportlaselt võiks eeldada, et tal
jätkub jõudu ning energiat vaid enesearendamisele spordis, siis Liina näol on tegemist
palju mitmekülgsema inimesega. Ta õpib ja
õpetab. Teeb treeneritööd nii täiskasvanute
kui lastega. Varem küll rohkem pealinnas,
kuid nüüd ka meie vallas Kurtna lasteaias liikumistunde andes ja suurematele oma eeskujuga spordipisikut süstides.


Liikumine
olgu lõbus ja
mänguline.
Eeskujuga
nakatab
Kurtna
lasteaia uus
liikumisõpetaja Liina
Tšernov.
Foto:
Kurtna Kool
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 „Liikumine on meie elu loomulik osa.
Tuleb leida vaid viisid, kuidas lapsi spordi
juurde suunata,“ leiab Liina. „Lapse kehaline
areng on põnev – ilmselt on see üks põhjus,
miks ma olen viimasel ajal järjest enam lastega tegelema hakanud. Mulle on öeldud, et
mul on loomupärane võime nendega sõbraks
saada ja usaldust luua.“
Kõik lapsed ja lastegrupid on erinevad ja
Liina sõnul muudabki see töö nendega põnevaks ning eriliseks. „Tuleb olla paindlik.
Osata kuulata, valikuid anda ja jälgida. Innustada ja põnevust pakkuda. Liikuda edasi
läbi mängu, lihtsate reeglite ja rõõmu,“
loetleb ta.
Sarnaselt ülejäänud kooliperele peab ka
Liina väga oluliseks lastevanemate tuge ja
valmisolekut oma lapsi kuulata, suunata ja
erinevaid võimalusi pakkuda. Et aidata ühel
päeval leida see, mis paneb
silmad särama – just nii, nagu
Liina enda omad, kui ta lastest
ja spordist räägib.

Õpetajatöö eeldab enesekindlust, loovust ja paindlikkust. Kahe klassi poisse juhendab Saku
Gümnaasiumi uus kehalise kasvatuse õpetaja Riho Siil. Foto: Helen Kiis

Noorte jalgpalli
arendaja Jan
„Kõige olulisem on lapse enda
töötahe ja püsivus,“ lausub Jan
Harend, rääkides eduka sportlasekarjääri alustest. Jan on Sakus juba vana kala. Tegev
MTÜs Saku Sporting. Õpetab
jalgpalli. Koolitab treenereid ja
lapsevanemaid. Hobikorras
leiab ka ise tee jalgpallitrenni.
Arendab ja areneb.
Kohe nii kiiresti, et sel hooajal usaldati talle Eesti noortekoondise U15 treeneri ametikoht. Ja nii edukalt, et on aidanud ka mitmel
Saku jalgpalluril noortekoondise ridadesse
jõuda. Nende seas lisaks poistele ka tervelt 6
tüdrukut – kindel märk sellest, et jalgpall on
Sakus populaarne ja tase kõrge. Ja seda ikka
tänu tegijatele.
Jalgpall on Jani kirg, töö ja hobi üheskoos.
Maast madalast küll palju spordiga tegelenud, kuid jalgpalli tõsisemalt enda jaoks alles
kümneselt avastanud Jan paneb samuti lastele südamele, et nad kasutaksid kõiki võimalusi spordiga tegelemiseks.
„Proovige, katsetage, leidke see endale
sobiv. Aga mis peamine – andke endast alati
maksimum, nii treeningutes kui võistlustel,“
ütleb Jan ja usub, et andekusest olulisem on
pühendumus ja kirg ala vastu.
Niisama pühendunult teeb ta igapäevaselt
ka oma treeneritööd. Õpetab poisse ja tüdrukuid meeskonnana käituma, selgitab reegleid
ja lihvib tehnikaid. Püüab luua ja säilitada
noortes motivatsiooni, et areneda. Vot see on
paras psühholoogia. Abiks on kogemused ja
ehk ka põlvnemine pedagoogide suguvõsast,
kuid kindlasti endagi oskus ja tahe näha iga
mängija taga inimest kui indiviidi.

Jan innustab nii eeskujuga kui ettevõtmistega. Näiteks eelmisel suvel viis ta kolm poiste
võistkonda noorte jalgpalliturniirile Ungarisse, kus osales 200 võistkonda 24 riigist.

Jani sõnul on keeruline, kuid samas ka põnev märgata, kes vajab teatud hetkedel tunnustust, kes pai, kes hoopis konkreetseid
ülesandeid ja tagantutsitamist. „See on treeneri põhiülesanne ja vastutus, kuid siin saavad abiks olla ka lapsevanemad,“ leiab ta.
Ka treener on inimene ja ei pruugi alati kõike tähele panna või ajapuudusel kohe reageerida ning seetõttu innustab Jangi lapsevanemaid julgelt treeneriga suhtlema. Ja muidugi
ka lastega. Oluline on tunda huvi, kuulata, lasta lapsel rääkida – olgu siis õnnestunud või
luhtaläinud treeningust või võistluspäe-vast.
Oluline on kogemusest õppida ja edasi minna
– sihikindlalt, endast maksimumi andes.

Innukas
kergejõustiklane Riho
Sihikindlalt spordiga on tegelenud ka loo
kolmas peategelane, kõige värskem sakukas,
Viljandist pärit Riho Siil. Tema kireks on

kergejõustik ning Sakku tuli ta KarksiNuiast, kus töötas kehalise kasvatuse õpetaja
ning treenerina. Aeg edasiliikumiseks küps,
hoidis ta silmad-kõrvad lahti, märkas Saku
Gümnaasiumi töökuulutust, kuulas veidi
maad ning siin ta nüüd ongi. Õpetab alates
sellest õppeaastast 4.-12. klassi poistele kehalist kasvatust.
„Kehaline kasvatus olgu meeldiv tund.
Olen rõõmus, kui minu tunnid on õpilasele
andnud normaalseks arenguks vajaliku kehalise aktiivsuse ning oskused, teadmised ja
tahte jätkata sportimist ka peale kooli lõpetamist,“ ütleb Riho, kes peab seda oma töö
olulisimaks eesmärgiks.
Enda kooliajast meenub õpetajale, et kõige rohkem nautis ta ise ikka võistlemist, sõltumata spordialast. Ka nüüd õpetajana soovib Riho võimalikult palju õpilastega võistlustel käia, esimesed võistlused on nüüdseks
juba ka selja taga. Noore mehe ambitsioonid
on aga suuremad – osaleda Saku Gümnaasiumi meeskonnaga noorte kergejõustikusarjas
„TV 10 olümpiastarti“. Roheline tuli kooli
juhtkonnalt on saadud, nüüd on vaja vaid
tegutseda ning lastega tublit tööd teha.
Kindlasti on see hea väljund nendele lastele, kes juba kergejõustikuga Sakus tegelevad, kuid ka kõikidele teistele, keda see sportima innustab. Erinevalt võistlussarja vabariiklikest etappidest, kus kooli pääsevad
esindama vaid iga ala kaks parimat, saavad
nendele eelnevatel maakondlikel etappidel
osaleda kõik spordilapsed.
Seetõttu julgustab ka Riho kõiki lapsi
sportima. Lubab ka ise laste arengul silma
peal hoida, huvilisi suunata ja julgustada.
Tingimused on meil ju head, taaskord on vaja
vaid tahet ja järjepidevust.
Kõik selle loo tegelased, noored sportlased on kindlasti sellega ka ise lastele eeskujuks. Nagu ka oma valmisolekuga valla spordielu arengusse oma panus anda. Värsked
ideed, ind, pühendumus ja usk lastesse on
see, mis aitab meid liikuda veelgi elutervema
elukeskkonna suunas. Olgem terved!
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KRISTI JÕELEHT
28. oktoobri istungi päevakorras oli 13 punkti.
1 raske puudega lapsele määrati isiklik abistaja, et tagada talle kõrvalabi Saku Lasteaias Terake.
1 isikule otsustati maksta toetust seoses raske majandusliku
olukorraga 240 eurot talvekütte
osaliseks kompenseerimiseks.
Otsustati katta 01.–31.10.
2014 1 Kajamaa Kooli õpilase
toiduraha ning 1 lapse toiduraha
ja kohatasu Saku Lasteaias Päikesekild.
1 isikule otsustati maksta
01.11.–31.12 .2014 hoolekandeasutuses ülalpidamiskulude
katmise toetust 114 eurot kuus.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 2 jäätmevaldajat.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks
Sookaera-Metsanurga külas
Metsaru tee 3 kinnistul, elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks Metsanurme külas
Nurga tee 6a kinnistul, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme
külas Talve tee 43 kinnistul.
Väljastati ehitusload aiamaja püstitamiseks Kasemetsa külas Käopesa tee 6a kinnistul, üksikelamu püstitamiseks Metsanurme külas Sõnajala tee 6 kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Saku alevikus Murru tn 10
kinnistul, üksikelamu ja abihoone püstitamiseks Jälgimäe
külas Mari kinnistul.
Väljastati kasutusload ehitisele „Harjumaal Saku vallas
Metsanurme külas Kuuseheki
tee 24 uus liitumine madalpingel” aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee; üksikelamule
ja abihoonele Saku alevikus
Pähklimäe tee 6 kinnistul, ehitisele „Oja tänava õhuliini demontaaž ja kaabli rajamine”
aadressil Saku alevik, Oja tn.
Jäeti rahuldamata isiku
avaldus ettekirjutuse (ehitiste
seadustamine) täitmise tähtaja
pikendamiseks.
Kiisa alevikus asuvatele teedele määrati nimeks Elupuu tee,
Elupuu põik ja Maasoola tee.
Riigimaantee 11342 SakuTõdva tee Tõdva külas asuvale

Saku Sõnumid
lõigule määrati nimeks Tõdva
tee.
Tõdva külas Karja-Allika
kinnistu detailplaneeringujärgselt tekkinud teele määrati nimeks Urva tee.
Jälgimäe külas asuva Allika
katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Jälgimäe tee 16 ja
Jälgimäe tee 16a liitmise tulemusel moodustatavale katastriüksusele määrati koha-aadressiks Jälgimäe tee 16.
Tõdva külas asuva Karja-Allika katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Saustinõmme külas asuva
Uue-Suitsu katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele määrati
koha-aadressid ja sihtotstarbed
Peremehetu ehitisena võeti
arvele Roobuka külas endise
MTÜ Sprindi territooriumil
asuv külmaveetorustik.
Harju Maavalitsusel lubati
kasutada arvates 24.10.2014 Saku valla logo Harjumaa Tervisekonverentsi 2014 „Targad valikud“ ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
15.04.2014 korraldust nr 326
„2014. aasta eelarve jaotuse personali- ja majanduskuludeks
kinnitamine“.
Kinnitati Saku Valla Noortekeskuse koosolekuruumi kasutamise hind.
4. novembri istungi päevakorras oli 14 punkti.
Määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks Tänassilma külas Arunõmme tee
21 kinnistul ja Arumetsa tee 2
kinnistul.
Muudeti Saku Vallavalitsuse
21.10.2014 korraldusega nr 957
“Projekteerimistingimuste määramine“ määratud projekteerimistingimusi.
Määrati projekteerimistingimused elektripaigaldise ehitusprojekti koostamiseks Üksnurme külas Talve tee 4 kinnistul.
Väljastati ehitusload tänavavalgustuse rajamiseks aadressil
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Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 7.11.2014. a kuni 21.11.2014. a on tööaegadel Saku Valla Maja (Teaduse tn 1, Saku) teise korruse stendil avalikul väljapanekul
Saku valla Üksnurme küla Silbeki kinnistu osa ja lähiala detailplaneering. Planeeringu koostamise eesmärk on Silbeki kinnistu
osa ja lähiala kruntideks jaotamine, hoonestusalade piiritlemine
ning ehitusõiguse määramine kuni kaheksa üksikelamu ehitamiseks. Planeeringu lahenduse kohaselt jagatakse kinnistu kaheksaks
elamukrundiks. Igale elamukrundile on võimalik ehitada 1 üksikelamu ning abihooned. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja
lähiala üldplaneeringuga. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 2,9 ha. Vt http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3
Saku aleviku Männituka tee 1 kinnistu detailplaneeringu ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV ARUTELU toimub 13.11.2014 kell 15.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1). Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kinnistu ehitusõiguse määramine maksimaalselt 4 boksiga ridaelamu ehitamiseks. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus
on ca 2900 m2. Detailplaneering on vastavuses Saku aleviku ja lähiala
üldplaneeringuga.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 7.-13. novembrini Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3
ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.

Peremehetute ehitiste hõivamise teade
Saku Vallavalitsus teatab, et on peremehetute ehitistena arvele võtnud järgmised Harju maakonnas Saku vallas asuvad ehitised:
1. Kajamaa külas asuv silikaatkivist hoone (viimane omanik on teadmata);
2. Roobuka külas endise AÜ TERAKE 20 territooriumil asuv elektrivõrk
(viimane teadaolev omanik AÜ TERAKE 20);
3. Roobuka külas endise MTÜ Sprindi territooriumil asuv külmaveetorustik (viimane teadaolev omanik MTÜ Sprindi).
Kõigil, kellel on infot või vastuväiteid nimetatud ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult Saku Vallavalitsusele
(Teaduse 1, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harju maakond või e-postiga: saku@sakuvald.ee) punktide 1 ja 2 osas hiljemalt 22.12.14 ja
punkti 3 osas 04.01.15.

Jälgimäe küla, Urda tee ja Urda
kogujatee; sademevee kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
aadressil Jälgimäe küla, Pärnu
mnt 549, Urda tee ja Urda kogujatee; maakaabelliini rajamiseks aadressil Metsanurme küla, Kuuseheki tee 41 ja Kuuseheki tee; kaupluse fassaadide
rekonstrueerimiseks Tõdva külas Tõdva kaupluse kinnistul.
Võeti vastu detailplaneering
Jälgimäe külas Vahe kinnistul.
Väljastati kasutusload kanalisatsioonitorustikule ja külmaveetorustikule aadressil Jälgimäe küla, Urda tee, Urda tee 3,
Urda tee 5; sidekanalisatsioonile aadressil Jälgimäe küla, Urda
tee, Urda kogujatee, TallinnPärnu-Ikla tee; Urda välisgaasitorustikule aadressil Jälgimäe
küla, Urda tee, Urda tee 5.
Rahuldati isiku avaldus ja pikendati ettekirjutuse täitmise
tähtaega.

Anti nõusolek Saue külas asuvate Hansu ja Ravila katastriüksuste piiride muutmiseks ning
uute piiridega katastriüksuste
moodustamiseks.
Roobuka külas asuvale teele
määrati nimeks Standardi tee.
Uued koha-aadressid määrati
Kiisa alevikus aiandusühistute
Kooli ja Maa Sool territooriumil
asuvatele katastriüksustele,
Roobuka külas aiandusühistu
Standard territooriumil asuvatele katastriüksustele, Tõdva külas asuvale 5 katastriüksustele.
Saku valla 2014. aasta eelarve tuludesse lisati Harju Maavalitsuselt laekunud 200 eurot
üleriigilise puu- ja köögiviljade
kampaania raames kokanduskursuste läbiviimiseks ning suurendati sama summa võrra sotsiaalhoolekande kulude eelarvet, Haridus- ja Teadusministeeriumilt laekunud 1848 eurot eesti keeleõppe korraldamiseks
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ja lisati 1232 eurot Saku Lasteaia Terake eelarvesse, 308 eurot Saku Lasteaia Päikesekild
eelarvesse, 308 eurot Kurtna
Kooli eelarvesse; Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud 144
eurot noortemaleva korraldamiseks ja suurendati sama summa
võrra Saku Valla Noortekeskuse
kulude eelarvet, Harjumaa
Omavalitsuste Liidult laekunud
1123 eurot laulu- ja tantsupeo
proovides osalemise transpordikulude katmiseks ja lisati 135
eurot Saku Muusikakooli eelarvesse, 460 eurot Saku Gümnaasiumi eelarvesse, 528 eurot Saku Huvikeskuse eelarvesse; Eesti Olümpiaakadeemialt laekunud 133,75 eurot kooli olümpiamängude korraldamiseks ja suurendati sama summa võrra Saku
Gümnaasiumi kulude eelarvet,
Harju Maavalitsuselt laekunud
1177,47 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside
kohustusliku ujumise algõpetuse läbiviimiseks ja suurendati
sama summa võrra Saku Valla
Spordikeskuse kulude eelarvet,
Eesti Kultuurkapitalilt laekunud
880 eurot Juuru naiste rahvariiete (käiste) valmistamiseks ja suurendati sama summa võrra Saku
Huvikeskuse kulude eelarvet.
Saku Valla Spordikeskuse
võimla anti 16.11 ja 07.12.2014
kella 13–16, 10.01, 31.01 ja 07.
02.2015 kella 12–14 tasuta kasutada Andres Undlale Rahvaliiga võrkpallis kodumängude
läbiviimiseks.
Kinnitati Saku Lasteaed Terake töötajate koosseis alates
01.01.2015.
Kinnitati Kurtna Kooli hoolekogu järgmises koosseisus:
Merike Ots, Katri Tomson, Daisi Õismets, Marius Kuningas,
Lya Saem, Ahto Ruut, Kairi
Pihlak, Astrid Kõva, Meelis
Ojassalu, Ahto Lutter.

Tuisu tee
pinnatakse kevadel
Üksnurme küla Tuisu tee 730
meetri pikkuse lõigu remondi
käigus puhastati külgkraavid ja
tee sai purustatud kruusast katte. Teelõigu pindamine lükkub
aga tööks ebasobivate ilmade
tõttu järgmise aasta kevadesse.
Pindamise lõpptähtaeg on 31.
mai 2015, kuid sobivate ilmastikutingimuste korral võivad tööd
saada valmis varem. SS
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Veoautode liiklemiskeelust Sakus

Veoautode sõidukeelu alad paiknevad Tallinna maantee ja Tallinna ringtee vahelises elamupiirkonnas.
Keelualasse ei kuulu Nurme tänava ja Paju tee piirkond.

S

aku alevikus lõppenud ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonivõrkude ehitustööde käigus
korrastati ka kõik ehitustöödega hõlmatud
tänavate teekatted, aluskonstruktsioonid ja teepeenrad. Tagamaks tänavate pikka eluiga on vallavalitsus kehtestanud Tallinna maantee ja Tallinna ringtee vahelisel alal veoautode sõidukeelu ala
lisatahvliga „VÄLJA ARVATUD VALLAVALITSUSE KIRJALIKUL LOAL“.
Täpsem liikluskorraldusskeem on näha lisatud
joonisel, keeluala on tähistatud tumeda joonega.
Juhul kui piirkonda jäävatel tänavatel osutub vajalikuks veoautoga liiklemine, on selleks võimalik vallavalitsuselt taotleda kirjalikku luba. Loa

taotluse vormi leiab valla kodulehelt aadressil
www.sakuvald.ee või vallavalitsuse kantseleist.
Prügi- ja fekaaliveoks saavad veoettevõtted taotleda perioodiloa.
Meilt on ka küsitud, kas piirkonna elanikud
saavad oma veokite kodu juures parkimiseks luba
taotleda. Kuna keelualasse jäävad tänavad on
kitsad, puuduvad kergliiklusteed ning teed pole
rajatud veokite parkimiseks, siis vallavalitsus
selliseid liiklemislubasid üldjuhul ei väljasta.
Veokeid on võimalik kokkuleppel territooriumi
omanikuga parkida Üksnurme tee tehnokeskuse
piirkonnas.
Saku Vallavalitsuse majandusteenistus

Skatepark Sakus sai valgustuse

Austa skatepargi
reegleid!

Nurme tänava ääres asuva
skatepargi ja selle juurdepääsu
tee valgustuse rajamine lõpetati
4. novembril. Rohkem kui nädal
kestnud tööde käigus paigaldati
maakaabelliin ja viis kaheksa
meetri kõrgust valgustusmasti.
Skatepargi juurdepääsu tee valgustamiseks püstitati kolm ühe
valgustiga masti, rampide alale
aga kaks kahe valgustiga masti.
Rambiala lampide süttimise
põlemisaja kestuse seadistami-

Skateparki tulles järgi reegleid:
 kontrolli, kas rula, tõuksi ja
bmx-i rattad on kenasti kinnitatud, et sõidu ajal alt ära ei tuleks;
 kanna kiivrit, kiivrit ja veel
kord kiivrit! Kui vajadus, siis ka
muud turvavarustust;
 hoia puhtust, ära lõhu;
 jälgi ilma – vihmase ilmaga ei
soovita sõita, kuna rambid on
libedad ning kukkumisoht suur.
ANDERON PILT, MARKO
POTSEPP, Skatepargi kasutajad

sel kasutatakse kombineeritud
juhtimist nii välisvalguse taseme kui kellaaja järgi. Kellaajad
paneb vallavalitsus kokku koostöös noortekeskusega. Skatepargi juuurdepääsu tee tuled põlevad aga Nurme tänava kergliiklustee valgustusega ühes režiimis.
Saku skatepargi ja selle juurdepääsu tee valgustuse ehitas
välja Leonhard Weiss Energy
AS. SS
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Kiirraudtee läbib Saku valla põhjast
INGRID PÕDER

O

ktoobri eelviimane nädal tõi avalikkuse ette
teate, et Rail Balticu
raudteeühenduse trassivalik sai
kogu Eesti ulatuses valmis. 23.
oktoobril avalikustati äsja valminud Rapla- ja Harjumaa trassialternatiivide võrdlusanalüüs.
Tulemuste alusel saavad maavanemad langetada oma otsuse
Rail Balticu eelistatud trassi
kohta. Varasemalt on juba saavutatud kokkulepe trassieelistuse osas Läti piirist Põhja-Raplamaani.
Analüüsi läbi viinud Hendrikson & Ko ja Reaalprojekti
konsultandid hindasid maavanemate esitatud täiendavaid
trassialternatiive Põhja-Raplamaal ja Harjumaal. Olulisteks
võrdluskriteeriumideks olid
trasside mõjud inim- ja looduskeskkonnale, nende tehniline
teostatavus, ehitusmaksumus ja
sotsiaalmajanduslik tulu.
Analüüsi tulemustest lähtuvalt soovitab konsultant Raplamaa põhjaosas ja Harjumaal
valida trassikoridori, mis kulgeb Kohila ja Prillimäe vahelt
loode suunas, möödub Saku
alevikust ida poolt ning Luige ja
Kangru alevikust loode poolt.
Seejärel läbib trass Assaku piirkonna Rae vallas ning jaguneb
pärast Lagedi alevikust läänest
möödumist Ülemistele suunduvaks reisijateveo ning Muuga
terminali suunduvaks kaubaveoharuks. Maavanemate otsuste kohaselt jäi võrdlusesse lisaks
loodavast Nabala kaitsealast
idast ja läänest kaartena mööduvatele lõikudele täiendav, põhja-lõuna suunaline alternatiiv,
mis puudutab Rapla, Kohila,
Juuru ja Saku omavalitsusi.

Kaks alternatiivset trassi
Kuu viimasel nädalal toimusid
trassivaliku avalikud arutelud
omavalitsustes. 28. oktoobril
tutvustas Harju maavalitsus
Rail Balticu maakonnaplaneeringu võrdlusanalüüsi tulemusi
ja trassikoridoride kulgemist
Sakus. Kiirraudtee planeeritav
rajamine läbi Saku valla oli avalikule arutelule toonud hulga

kohalikke elanikke, ettevõtjaid,
külade ja spordiklubide esindajaid ning asjast huvitatuid kaugemaltki. Koosolekul osalesid
volikogu ja vallavalitsuse esindajad. Selgitusi jagasid ja küsimustele vastasid analüüsi läbi
viinud konsultandid ja eksperdid ning maavalitsuse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti spetsialistid.
Võrdluses olid loodavast Nabala kaitsealast ida ja lääne poolt
mööduvad variandid (nn 13A ja
13B) ning täiendavalt lisandunud Kohila-Kajamaa-Assaku
piirkonnas kulgevad nn 16ndad
lõigud. Saku valda läbivad neist
trassikoridorid 13A ja konsultantide eelistuse saanud 16B.
13A kulgeb läbi Tagadi, Kirdalu,
Tõdva ja Sookaera-Metsanurga
küla. 16B läbib Tagadi, Kurtna,
Kirdalu, Tõdva, Kajamaa, Saustinõmme, Männiku ja Tammejärve küla.
Ettekandjad tutvustasid mõlema trassikoridori kulgemist
maastikul, tehnilisi lahendusi ja
võrdlustulemusi, kus oli arvesse
võetud 27 kriteeriumi andmed.
Olulisemaks neist nimetati lõigu pikkust, tehnilist teostatavust,
ehitusmaksumust ning kaasnevat mõju inim- ja looduskeskkonnale. Võrdlusanalüüsi alusel
kujundasid konsultandid eelistatud trassikoridori soovituse.
Saku vallas on keskkonnamõju strateegilise hindamise
eksperdi sõnul olulised piirajad
ühelt poolt Nabala loodav looduskaitseala, teiselt Männiku
rabametsa elupaigad, mis suruvad võimalikud trassikoridorid
kitsasse piirkonda. Mõlemad
pakutud trassivariandid ei ole
probleemivabad, samas ei lähe

Rail Balticu pikkuseks
kujuneb Eestis 211,4
kilomeetrit ja läheb
maksma 1,14 miljardit
eurot, millest Euroopa
Liit katab 57 protsenti.
Ehitustöödega alustatakse eeldatavasti
aastatel 2017–2018

Saku vallas lammutamisele ühtki kodu.
13A puhul toodi välja asjaolu, et see kulgeb mitmete arheoloogiamälestiste läheduses,
samuti on seal võimalikud leiualad ja hiiekoht, mis peaks jääma puutumata. Eelistuse saanud
16B trass läheb Kiisa avariireservelektrijaama piirkonnas
elektriliinide alla, kuid ettekandja sõnul on Elering lubanud
tõsta oma liine. Kajamaa külas
läbib 16B raudteekoridor põllumajandusmaid, majade juures
on trass nihutatud eemale lääne
poole nii, et vahele jääb puhveralana mets. Lõiku tuleb eritasandiline ristumine Soo teega.
Trass lõikab ka Saku rabametsa
terviseradasid, kuhu on planeerijad paigutanud kergliiklustee
tunneli. Konsultandi sõnul vaadatakse veel, kuhu oleks vaja
üle- ja altpääse, et liikumisrajad
toimiksid. Ristumine Tallinna
ringteega ehitatakse eritasandiliseks. Kokku on 16B lõigul
Saku vallas 8 eritasandilist ristumist teedega – 7 maanteega
ning 1 jalg- ja jalgrattateega.

Planeerijad
küsimustelaviini all
Valla elukorraldust muutva
suurrajatise planeering tekitas
kohaletulnutes tõsise mõttevahetuse. Küsimused planeeringu
tutvustajatele olid seotud murega, mida toob kaasa kiirrongiliiklus kodude läheduses või
kuidas arendada ettevõtlust, kui
raudtee hakkab poolitama valda, külasid ja talusid. Nähti ka
võimalikke kaasnevaid õnnetuste ohtusid. Leiti, et veel ühe
suure taristu rajamine seab löögi alla Saku valla konkurentsivõime: vallas on juba sedavõrd
palju riikliku tähtsusega objekte
– karjäärid, maanteed, kõrgepingeliinid, raudtee –, et see
võib hakata ületama ühe valla
taluvuspiiri.
Teravalt kerkis esile küsimus, miks ei ole arvestatud rekreatsioonialadega, see tähendab
inimeste ja nende vaba aja tegevustega? Saku rabametsa on rajatud terviseradade võrgustik,
millest märkimisväärne osa jääb
raudteetrassi alla. Saku vallas

on see ainuke koht, kus sajad
inimesed saavad sportida ja
taastuda. Kuigi vastusest jäi kõlama, et leevendavad lahendused töötatakse edaspidi välja
ning üheskoos otsitakse täiendavad kohad tunnelitele ja sildadele, jäid spordiklubide esindajad skeptiliseks liikumisradade
toimimise osas.
Teine küsimuste hulk oli seotud elukorraldusega Kajamaa
külas, mida trass läbima hakkaks. Trass poolitaks ka Esko
talu maad. Noorperemees on
küsimuse ees, kuidas ettevõtjana käituda olukorras, kus võetakse võimalus tootmist arendada ja laiendada. Vastajad toonitasid, et kõik majad jäävad väljapoole trassikoridori ja liikumine ei ole takistatud, sest Soo
teele Kajamaa külas rajatakse
eritasandiline ristmik.
Veel küsiti:
 Miks ei ole valikus kõige lühemat trassi läbi Nabala? Vastus:
trassi pikkuse osas oleks suurusjärk sama olnud. Raudteekoridor läbiks aga loodavat kaitseala
ja keskkonnaministeeriumi keelu tõttu ei tegelda selle variandiga. Palju koridore arutati läbi –
häid lahendusi pole, tuleb valida
kõige tasakaalustatum.
 Kas hajaasustust Saku vallas
säilitades tegime endale karuteene? Vastus: tehniliste taristute arengud toimuvad kogu maailmas ja alati on olnud vastaseid, me peame liikuma edasi.
Tulemas on maanteemaksud,
tõuseb laevakütuse hind. Raudteeühendusega vähenevad meie
transpordikulud.
 Miks trass kulgeb rohekoridorides? Vastus: kogu Euroopa on
kaetud rohekoridoridega, mida
tahes-tahtmata raudtee lõikab
läbi. Eestis loobutakse mõnes
hõreda asustusega kohas taradest, et loomad saaks liikuda,
kuid mitte Harjumaal, siia tulevad ökoduktid.
 Mis kasu saab Saku vald? Vastus: kasu saamisel tuleb vaadata
suurt pilti – raudteeühenduse
loomine Euroopaga on Eesti riigi huvides. See tooks piltlikult
Eesti Euroopale lähemale ja kohalikule turule tekiks uued võimalused.
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lõunasse
 Kas planeerijatel on valmidus
nihutada trassi? Vastus: kui ilmnevad välistavad tegurid, et
16B-d ei ole võimalik teostada,
siis jah. Kui argumente ei ole,
siis tõenäoliselt korrigeerima ei
hakata. Iga nihutamine toob kaasa suure ala muutuse ja viib trassi omakorda teiste majapidamiste lähedusse. Kuid trasside genereerimine ei saa kesta igavesti.
Mõistlikult tuleb teha koostööd.
Järgmise etapina hakatakse
detailsemalt planeerima nii
raudtee ületusvõimalusi, juurdepääse kui uusi ühendusteid.
Esialgset planeeringulahendust
tutvustatakse kohalikes omavalitsustes toimuvatel avalikel
aruteludel 2015. aasta alguses.

Tammejärve
Tänassilma
Männiku
Jälgimäe
Tammemäe
Rabametsa
terviserajad

Juuliku

Rail Balticu trassikoridori
skeem Saku vallas.
Soovituslikult eelistatud koridor
on märgitud rohelisega. Ringidega
on tähistatud eritasandilised ristumised maantee või jalg- ja jalgrattateega. Trassialternatiivide
võrdlusanalüüsid kättesaadavad
www.railbaltic.info/et/materjalid4/maakonnaplaneeringud

Saku

Saustinõmme

Kajamaa

Kasemetsa

16B
Metsanurme

Tõdva

Lokuti

13A

SookaeraMetsanurga

Kirdalu
Kiisa
Tagadi
Kurtna

Kuidas
edasi Rail
Balticuga?
Olukord pingestus meie vallas taas, kui Rail
Balticu maakonnaplaneeringus lisandus
trassivariantide hulka 16B. Tegemist on sisuliselt trassi 12A nihutamisega Kiisa ja Kohila tiheasumitest välja, mis ettearvatavalt
sünnitas uued probleemikolded meie kaunitesse hajaküladesse. Kõige suuremat avalikku huvi tekitab meie Rabametsa terviseradade läbilõikamine. Vallavalitsuse kirja peale lubati sinna küll kergliiklustunnelit, mis
teeb metsarajad mõlemal pool kiirraudteed
kättesaadavaks, kuid näiteks orienteerumisvõistluse korraldamiseks vajalik tervikala
saab lõhutud.
Nii terviseradade kui küladest laekunud
põhjendatud argumentide osas seisukoha kujundamiseks palusin kokku kutsuda volikogu ettevõtlus- ja arenduskomisjoni, kuhu
kutsuti ka 9 küla ja terviseradade eest seisjate
esindajad. Neid külasid läbib või on läbinud
mõni rahvusvahelise kiirraudtee trassialternatiiv. Laiendatud komisjon sai kokku kaks

korda ning vahepeal esitasid külad oma põhjendatud mured ka kirjalikult. Komisjon asus
seisukohale, et ükski täna Saku valda läbiv
trassijoon ei ole praegusel kujul sobiv.
Kehtivad seadused võimaldavad volikogul keelduda üldplaneeringu tasandil sellise
planeeringu lubamisest oma territooriumile.
Selle kohta oodatakse omavalitsustelt otsust
maakonnaplaneeringu kooskõlastamise etapis enne selle vastuvõtmist. Antud planeeringu puhul toimub see arvatavasti mais
2015. Selleks ajaks peaks kaardil olema
ainult üks trass, mille osas tuleb siis öelda
„ei“ või „jah“.
Saku vald on selles küsimuses käitunud
aga ennetavalt ja pöördunud viimaste kuude
jooksul planeerijate poole kahe kirjaga. Kirjades oleme väljendanud selgelt oma seisukohta, et trassi kulgemist tuleks muuta ja rajada täiendavaid läbipääse. Enamikele meie
ettepanekutele on ka positiivselt vastatud.
Sellegi poolest pole meile sobivat trassi veel

kaardil ja jätkame võitlust. Kui vaja, siis ka
volikogu eitava otsusega.
Paraku jõuab Riigikogus peagi teisele lugemisele muudatus planeerimisseadusele,
mis on selgelt ette valmistatud Rail Balticu
planeeringut silmas pidades ning mis kärbib
oluliselt kohalike omavalitsuste autonoomiat. Pärast selle seaduse jõustumist ei ole
vallal oma üldplaneeringu tasemel enam
võimalik maakonnaplaneeringus kehtestatud joonobjektiga arvestamisest keelduda.
Ettevõtlus- ja arenduskomisjon märgib
oma otsuses, et on valmis kaaluma varianti,
kus trassijoone nihutamisel lääne suunas säilib Rabametsa terviseradade terviklikkus ja
ei saa kahjustada Kajamaa külas Esko talu tegevus ning Noole tee ääres täna kahe raudtee
vahele jäävad majad. Vallavanem Tiit Vahenõmm lubas sellesisulise kirja planeerijatele
saata esimesel võimalusel. Volikogu kujundab oma arvamuse 20.11 toimuval istungil.
TANEL OTS, Saku vallavolikogu esimees
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Valmis Saku turuplats
Kaarjas plats Konsumi kaupluse
ja Uus-Saku tänava vahel on
kaetud oranži nunna-kivi sillutisega, mida ilmestavad kloostrikivist triibud. Turuplatsile paigaldati seitse istepinki ning kaks
prügikasti. Istutusaladele istutati kuuski, iluõunapuid, roose, kibuvitsu ning toompihlakaid.
Platsi kõrvale rajati sillutiskiviga turuplatsi tarbeks mõeldud
prügikonteinerite ala, kuhu on
plaanis tulevikus ehitada prügining inventarimaja. SS

Kergliiklustee ehitus Kasemetsa teel käib
Septembri lõpus Kasemetsa teel alanud kergliiklustee ehitusel rajatakse praegu killustikalust, asfalteerimistööd on plaanitud novembri eelviimasele nädalale. Kui talv novembri lõpuni ootab, saab 1,77
kilomeetri pikkune kergliiklustee Metsanurme külas käesoleval
aastal asfaltkatte alla. Tee ehitaja on Tallinna Teede AS.
Kasemetsa tee kergliiklustee tänavavalgustuse ehitaja leidmiseks korraldab vallavalitsus hanke. Esialgu on planeeritud tänavavalgustus paigaldada Kasemetsa-Kiisa teest kuni Rehemetsa teeni.
Ehitustöid tehakse selle aasta novembris-detsembris. SS

Eesti majandusministri, Wärtsilä asepresidendi ja Eleringi juhi nupulevajutus käivitas sümboolselt Kiisa elektrijaamad. Fotod: SS

Saku vallas avati pidulikult elektrijaamad
31. oktoobril avasid majandus- ja taristuminister Urve Palo, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja Soome firma Wärtsilä asepresident Vesa Riihimäki ametlikult Kiisa lähedal asuvad Eleringi
avariireservelektrijaamad. Pidulikul avamisüritusel sõna võtnud minister Palo nimetas elektrijaamade valmimist Eesti jaoks suure sammu võrra edasiliikumiseks elektrijulgeoleku vallas. Eleringi ajaloo
suurima investeerimisprogrammi lõppemist nentinud Taavi Veskimägi hindas kõrgelt jaamad ehitanud Wärtsilä panust. „Oleme teilt
palju õppinud,“ ütles Eleringi juht koostööd põhjanaabritega kiites.
Kiisa jaamade ülesanne on tagada tarbijatele elektrivarustuskindlus.
See on üks alus, millele toetudes saab Eesti olla täisväärtuslik osa

Põhjala-Balti elektriturust. Tänades töötajaid ja koostööpartnereid,
pälvis Eleringi juhatuse esimehe tänusõnad ka Saku vald.
Kiisa elektrijaamad on esimesed omalaadsed spetsiaalselt avariireservi tagamiseks ehitatud jaamad Eestis. Igapäevaselt need ei
tööta ning turule elektrit ei tooda, kuid neil on pidev valmisolek
avarii korral koheselt reageerida. Jaamad on võimelised saavutama
täisvõimsuse vähem kui 10 minutiga. Kahe jaama koguvõimsus on
250 megavatti ehk üle neljandiku aasta keskmisest tarbimisvõimsusest Eestis. Kiisa avariireservjaamu on juba mitmel korral ka käivitatud – hiljaaegu, kui Eesti-Soome elektriühendused olid rivist
väljas, töötasid mõlemad jaamad 16 tundi täisvõimsusel.
Kiisa avariireservelektrijaamade ehitus kestis 4 aastat. Projekti
kogumaksumus oli ligikaudu 135 miljonit eurot. SS
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Saku poiss Marten
Männi on jetisõidu
maailmameister
MARKO MÄNNI

O

ktoobri teisel nädalal
toimusid Ameerika
Ühendriikides juba 33.
korda jettide rajasõidu maailmameistrivõistlused Jettribe
World Finals. Arizona osariigis
Lake Havasus oli kohal ligi 400
sõitjat enam kui 30 riigist. USAs on osalevate riikide arvu poolest seni suurem spordiüritus
olnud vaid olümpiamängud.
Eestit olid esindamas neli
võistlejat. Juuniorklassides Sakust pärit Marten Männi ja
Kohilast Mattias Reinaas. Ski
Amateur Lite klassis Ott Reinaas ja Runabout kolmes klassis
Anton Pankratov.
Esimeses sõidus vahetus esikolmik ja liidrikoht küll mitmel
korral, kui Marten Männile olid

konkurentsi pakkumas 9-aastane Mattias Reinaas ja kohalik
poiss Theo Baumer, kuid Yamaha jetil sõitnud Marteni sõidukogemus ja võitlusvaim tagasid
noormehele siiski mõlemas sõidus võidu ja ühtlasi ka tänavuse Martin Männi tuhisemas maailmameistritiitli poole. Foto: erakogu
maailmameistritiitli Ski Junior
Jettribe World Finals näol on
10-12 Lite klassis. Sama klassi ringil sõidu tehnilistel põhjustel
tegemist tõelise jetifestivaliga,
pronks tuli sel aastal samuti katkestama.
Võistlustele lisas seekord mis kestis 4.-12. oktoobrini ja
Eestisse, Mattias Reinaasale.
Esimest korda maailmameistri- põnevust JR Star Racing klubi millest said osa tuhanded pealtvõistlustel startiva poisi jaoks poolt ellukutsutud programm vaatajad. Interneti vahendusel
oli see väga tugev tulemus. noortele sõitjatele – JR Star „Ri- jälgis võistlust ligi 250 000 inide With The Pros“, mille raames mest üle maailma.
Kokku oli stardis 19 juuniorit.
Marten Männi edule aitasid
Kuldmedali hõngu sai Mar- said lapsed kohtuda profisõitten sel aastal tunda juba teist- jate ja teiste juunioritega. PRO kaasa tema toetajad Reinpaul,
kordselt. Eelmisest aastast on tal klassi sõitjad valisid seal välja Freetime, AKR Betoni, Riab,
maailmameistritiitel Ski Junior oma lemmikud ning taas paistis Miskort, Heigo Hummel, qua10-12 Stock klassis. Samas Marten teiste seast silma. Ta va- kysense, JAK Disain, Evgeny
klassis võistles ta ka sel korral, liti PRO klassi sõitjate lemmi- Erukhimov, K.U. Mell, Darigo
juhtides kindlalt esimest sõitu, kuks klassis PRO’s Choice In- Invest, Valvoline ja Jet-Mate.
kuid kahjuks pidi ta viimasel ternational.

Saku võistlustantsija Kairo Kõrgend on taas saavutanud
rahvusvaheliselt võistlustantsus häid tulemusi
Reedel, 17. oktoobril toimusid
Helsingis Põhjamaade meistrivõistlused standard- ja LadinaAmeerika tantsudes. Kairo Kõrgend koos partneri Anastasija
Bezuglajaga võitsid standardtantsudes juunior II vanusegrupis (14-15a) hõbemedalid ja
said Ladina-Ameerika tantsudes 8. koha. Võistluse kohta
leiab lisateavet veebilehelt http:
//dancesport.ee/eesti-saavutaspohjamaade-hulgas-2-koha/
Saku Gümnaasiumi 8.b klassi noormees Kairo Kõrgend
tantsib Tantsukoolis Danceland,
kus teda treenivad endine tippvõistlustantsija Kristina Tennokese ja praegune tegevtantsija,
mitmekordne Eesti meister Baile Orb. Tänu oma 2014. aasta
kõrgetele kohtadele Eesti meistrivõistlustel kuulub Kairo Kõrgend nii standard- kui LadinaAmeerika tantsudes Eesti koondisesse. Õnnitleme!
KRISTINA TENNOKESE

Põhjamaade meistrivõistluste standardtantsude hõbedapaar Kairo Kõrgend ja Anastasija Bezuglaja.
Foto: Evelin Lillepuu (OÜ Fotosioon)

10

Saku Sõnumid

7. november 2014

Omad võõrad meie kõrval – kes nad on?
INGRID PÕDER

F

otonäitus „Islam Eestis“ Saku vallaraamatukogus kutsub vaatama, süvenema ja mõtlema. Arvo Iho 32 suurepärast tipptasemel ülesvõtet kujutavad Eestis elavaid moslemeid. Suurem osa neist on
tehtud Lasnamäel asuvas islami kultuurikeskuses Turath, kus käivad koos erinevast
rahvusest moslemid, kus reedeti on palvused ja koraani ühislugemised ning ramadani
ajal toimuvad ühised söömaajad. Seal kohtuvad eri maade moslemid ja sinna kutsutakse loenguid pidama õpetajaid Egiptusest
ja teistest islamiriikidest. Kõike seda kajastavad fotod. Silmad, näod, poosid räägivad
inimestest, kes on oma hinge usule avanud
ja n-ö jumala tahtele allunud. Siit leiab ka
noore muhamediusku pöördunud eestlase,
kes valmistub islamivaimuliku karjääriks.
Näituse helgeks laiguks on südamlikud hetked kolmelapselisest eesti-tuneesia segaperekonnast. Moslemiriietus, säravad lapsenäod, ema-isa, teismelise pilgus tabatav
pinge – kõik väga head kaadrid. Kuid ka eriliselt mõjuv paar – must mees ja valge naine.
Inimesed piltidel on loomulikus olekus,
nad nagu ei panegi fotograafi tähele. Kuidas
autor selleni jõudis? Arvo Iho sõnul on enne
pildistama asumist esmatähtis võita inimeste usaldus. Kuid moslemite puhul tunnetas
ta, et midagi jäi lõpuni varjatuks. Kogenud
filmimees rääkis, et inimesed olid avatud
kuni mingi nähtamatu maskini, sealt edasi
nad ei lubanud aga mitte-moslemil vaadata.
Pildistajale oli väga huvitav jälgida inimesi,
kes olid oma hinge jumalale avanud, ning
tajuda, kuidas vaim otsekui valgustab liha
läbi ja muudab inimese olemust.
made võõraste elu vaatlev pildisari
paotab ust moslemimaailma ja näitab islami erinevaid tahke. Mitmeid
religioone uurinud Iho ütleb, et islam tundub talle budismist ja kristlusest ekspansiivsem usk olevat. Kuid Eesti imaami väitel pole siin elavad moslemid mingid fundamentalistid vaid väga rahulikud inimesed,
kes ei soovi kellelegi peale suruda ei oma
usku ega elustiili. Hea kui nii on.
Tähelepanuväärne on Türgi tudengi Baris Demiri kommentaar samale näitusele,
kui see suvel oli üleval Balti Filmi- ja Meediakoolis. Eesti vaataja jaoks on see ingliskeelne kiri Sakus välja pandud tõlgituna
ning see tasuks kindlasti läbi lugeda. Kirjutaja on ise varem olnud usklik moslem, kuid
viimased aastad ta seda enam ei ole. Teravapilgulises arutelus pühakirja ja tegelikkuse vastuoludest avab ta mitmed islamiusu
jooned, mis sundisid teda usust loobuma.
Näitusel saab lehitseda ka eesti- ja venekeelset koraani, kus pühakirja põhjalikult
uurinud Iho on mõned olulised salmid ära

O

 Pere päikeskiir.
 Noormees Tuneesiast.
 Eestlane ja tatarlane palves.
Fotod: Arvo Iho

märkinud.
Näituse fotod valmisid kahe aasta jooksul. Kokku tegi autor umbes 130 pilti – esimesed võtted 2011. aastal, suurem osa aga
2012. Iho sõnul viis teda fotoseeria loomiseni kokkupuude tatari tudengineiuga, kelle
filmitegemist ta 2008. aastal juhendas.
Sellest, kuidas ta sai läbi objektiivi vaadata muidu nii varjatud moslemikeskkonda,

räägib autor vaatajaile kohtumisõhtul 12.
novembril siinsamas raamatukogu näitusesaalis Saku Valla Majas Teaduse 1.
Arvo Iho on tuntud filmirežissöör, operaator ja filmierialade õppejõud, kes armastab fotograafiat. Ligi aasta tagasi oli sakulastel võimalus vallaraamatukogus nautida
sama autori vaimustavat fotoseeriat „Aastaring rannatalus“.

Kohtumine

12. novembril

A

rvo Ihoga

kell 18.30

Saku Vallaraamatukogu konverentsisaalis Teaduse 1
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Novembrikuus
saab Sakus
komöödiat!
Mis juhtub siis, kui haiglas on
kriitilises situatsioonis ühes palatis sunnitud pikalt viibima
kaks väga erineva sotsiaalse
taustaga meest?
Nimelt nii juhtub Vana Baskini Teatri komöödias „Südamesõbrad“, mille autor on
ameerika kirjanik ja stsenarist
Richard Baer. Kaks keskealist
meest viibivad kardioloogiaosakonnas taastusravil. Ehkki
üks neist on ärimees, teine tavaline nn palgatööline, seob neid
nüüd tugevasti ühine saatus –
läbipõetud südameinfarkt. Vaatamata erinevale elustiilile saavad meestest haiglas viibimise
ajal lausa südamesõbrad. Meeste abikaasad, kes harjunud
vägagi erinevate majanduslike
võimalustega, ei taha uuest sõprusest kuuldagi. Kui kojusaamise päev läheneb, tekib küsimus
– mis saab edasi? Kas ikkagi on
võimalik sõpradeks jääda kahel
niivõrd erinevast elukeskkonnast pärit inimesel?
Ehkki tüki teema on üpris tõsine, on tegemist siiski komöödiaga, mida vürtsitab vaimukas
dialoog ja hea nali. Etenduse lavastaja on Eero Spriit, kunstnik
Jaak Vaus. Peaosades säravad
Raivo Rüütel ja Eduard Salmistu (Rakvere Teater), abikaasade osades Marika Korolev ja
Katrin Valkna. Haiglapersonali
mängivad Allan Kress ja Alice
Kirsipuu. Tüki esietendus oli
2013. aasta detsembris.
Etendust „Südamesõbrad“
on võimalik nautida laupäeval,
15. novembril algusega kell 19
Saku Valla Maja saalis.
Pileteid hinnaga 11 eurot
(soodushind pensionäridele ja
õpilastele) ning 13 eurot on
võimalik osta Saku Huvikeskusest (Saku Valla Maja III korrus, Teaduse 1) või Piletilevi
müügikohtadest (Sakus Selveri
infolaud).
AVE-MARIA RAPPER

Saku Sõnumid

Lastekirjanik Kajamaa Koolis

„Kohtume raamatukogus“ ürituse raames külastas 29. oktoobril
tuntud lastekirjanik sakulane Margit Saluste Kajamaa Kooli. Kirjanik tutvustas ja luges lastele ette oma viimast ilmunud raamatut
„See Senni“ ning rääkis lastele, kuidas valmib üks põnev lasteraamat. Saluste julgustas õpilasi, et raamatu koostamisega saab hakkama igaüks, kes seda ise väga soovib. Raamatu valmimise etapid
võeti põhjalikult joonistuste abil üheskoos läbi ja lapsed olid tegevusest hästi kaasa haaratud. Nii tekkis lastel huvi ise ka raamatut
teha. Ühiselt sai otsustatud, et lapsed kirjutavad ja joonistavad ise
raamatu ning kui raamatud valmis, siis kutsume kirjaniku uuesti
kooli selleks, et valminud raamatuid tutvustada ja üheskoos lugeda.
Tekst ja foto: KÜLLI ÖÖBIK

Olümpiavõitja Saku koolis

29. oktoobril andis Saku kooli 1.a ja 3.a klassile kehalise kasvatuse
tunni olümpiavõitja ja maailmameister kettaheitja Gerd Kanter.
Kanter viis õpilastega läbi teatevõistlusi ning arutles tervisliku
toitumise tähtsuse ja vajalikkuse üle. Kanter rõhutas, et kõige tähtsam söögikord on hommikusöök, mis peab olema mitmekülgne ja
toitev. Õpilased said küsida neid huvitavaid küsimusi, autogrammid oma päevikusse ja käele ning teha koos olümpiavõitjaga pilte.
Tekst ja foto: LIISA LUMISTE
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Saku Mandoliinid
astuvad
kriminaalsele teele
Äsja oma teist sünnipäeva tähistanud orkester Saku Mandoliinid on lühikesele ajale vaatamata kenasti kosunud (orkestri
ridades on juba enam kui 30
mandoliinimängijat) ja nii mõndagi meeldejätvat ette võtnud
(korraldanud näiteks kevadel
Eesti esimese mandoliinifestivali, millest loodame kujundada
traditsiooni Saku valla muusikaelus). Süües kasvab isu ja nii
ongi orkester varsti koduvalla
publiku ees uue kavaga, mis
koosneb krimifilmide ja -sarjade tunnusmuusikast.
Kontsert „Kriminaalne!“ toimub 22. novembril Saku Valla
Maja saalis ja on kuulajatele tasuta. Meeleolukas kava sisaldab
meloodiaid sellistest tuntud ja
tuttavatest filmidest ning sarjadest nagu „Midsomeri mõrvad“, „MacGyver“, „Mission
Impossible“, „Knight Rider“,
„Kättemaksukontor“, „Ristiisa“, „Miami Vice“ ja Sherlock
Holmesi ja doktor Watsoni nõukogudeaegsed seiklused. Vanad
lood, aga uues ja enneolematus
kuues – võib vist kindel olla, et
need meloodiad kõlavad mandoliiniorkestri esituses üliharva
või lausa esimest korda.
Kontsert sisaldab muidki üllatusi, kuid oma tervise ega julgeoleku pärast ei maksa karta –
Saku Mandoliinide soov ja eesmärk on ikka kinkida oma vanadele ja uutele sõpradele meeldejääv muusikaelamus.
Kohe kui krimikava püssirohuving on haihtunud, panevad
mandoliinimängijad pähe päkapikumütsid. Aasta lõpus kõlab
taas jõulukava, kus kaastegevad
Pärnu kammerkoor ja solist Els
Himma. Mullu toimus kontsert
„Maailma rahvaste jõulud“ suure menuga ka Saku Valla Maja
saalis, seekord viime muusikalist
külakosti Türi ja Jüri publikule.

November 2014 EELK Saku Toomase koguduses
P 09.11 kl 13 pühapäevakool; P 09.11 kl 15 perejumalateenistus; T 11.11 kl 17 palveõhtu; R 14.11 kl 19
noorteõhtu; P 16.11 kl 15 jumalateenistus külalistega Norrast; P 23.11 kl 13 pühapäevakool; P 23.10 kl 15
noortejumalateenistus; T 25.11 kl 17 palvõhtu; P 30.11 kl 15 pidulik jumalateenistus, palvemaja 20. taasavamise aastapäev.
 Beebilaul väikelastele vanuses 1-2,5a reedeti kl 10.30 Heina 11  Saku Gospel: koor ja bänd. Igal neljapäeval
kl 17  Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel 5919 7802. Aadress: Tallinna mnt 8, Saku alevik; www.saku.eelk.ee

JOOSEP SANG, Saku
Mandoliinide kunstiline juht
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Elroni edelasuuna sõiduplaanide muudatused

Lähestikku teeküünlad
võivad süüdata kodu

 Alates 31. oktoobrist lisandusid sõiduplaani pärastlõunased
Tallinna-Rapla (nr 269, väljumine Tallinnast kell 14.45) ja RaplaTallinna reis (nr 270, väljumine Raplast kell 15.53).

INDREK HIRS
Päästeameti põhja
päästekeskuse pressiesindaja

Reis nr 269
Tallinn
Tallinn-Väike
Liiva
Männiku
Saku
Kasemetsa
Kiisa
Roobuka
Vilivere
Kohila
Lohu
Hagudi
Rapla

Reis nr 270
14:45
14:53
14:58
15:03
15:07
15:11
15:15
15:18
15:21
15:26
15:31
15:36
15:43

Rapla
Hagudi
Lohu
Kohila
Vilivere
Roobuka
Kiisa
Kasemetsa
Saku
Männiku
Liiva
Tallinn-Väike
Tallinn

15:53
16:00
16:05
16:11
16:15
16:18
16:22
16:26
16:29
16:33
16:41
16:47
16:55

 Lisaks hakkasid alates 31. oktoobrist senini tööpäeviti käigus
olnud reisid 377 Tallinn-Türi (väljumine Tallinnast kell 17.37,
Sakust 18.00, Kiisalt 18.11) ja 378 Türi-Tallinn (väljumine Türilt
kell 19.58, Kiisalt 21.05, Sakust 21.12) käigus olema igapäevaselt.
 Reisi nr 244 (Viljandi-Tallinn) sõidugraafik muutub Kiisa –
Tallinn-Väike peatuste vahel 1 minuti võrra hilisemaks.

Saku Lasteaed Terake
võtab tööle

RÜHMAÕPETAJAD (koormusega 1,0)
Kaks õpetajat lapsehoolduspuhkuse asendajaks ning
kaks õpetajat määramata ajaks
MUUSIKAÕPETAJA (koormusega 0,5)
LIIKUMISÕPETAJA (koormusega 0,5)
LOGOPEEDI (koormusega 1,0)
ÕPETAJA ABID (koormusega 1,0)
Kandidaatidelt ootame armastust laste vastu, füüsilise ja
emotsionaalse pinge taluvust, head meeskonnatöö- ja
suhtlemisoskust.
Pedagoogidel vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Õpetaja abidel nõutud keskharidus.
Tööle asumise aeg on 2015. aasta jaanuaris.
Avaldus, CV, haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata 20.11.2014 aadressil
Tallinna mnt 12, Saku 75501 või eve.laiverik@sakuvald.ee
Info telefonil 672 8714 või 509 7782 Eve Laiverik

Saku Gümnaasium võtab alates 17.11.2014
lapsepuhkuse asendajana tööle

eesti keele ja kirjanduse õpetaja
põhikoolis.
CV ja avaldus palume saata hiljemalt 13.11.2014
gymnaasium@sakuvald.ee Täpsem info tel 6718 000.

K

ätte on jõudmas aasta
pimedaim aeg ning elamise hubasemaks muutmiseks süüdatakse tihti küünlad. Seda tehes tuleb aga pidada
meeles, et iga elav tuli võib olla
ohtlik. Et küünalde põletamise
tippajal ei saaks peoõhtust alguse traagiline tuleõnnetus, peame
kõik järgima lihtsaid reegleid.
Selle aasta jooksul on Eestis
põlevast küünlast alguse saanud
tulekahjudes hukkunud juba
kuus inimest.
Põhja päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutusjärelevalve
alal Ants Aguraiuja meenutas, et
küünlapakil on kirjas ohutusreeglid või piktogrammid.
„Nendega peaks enne küünalde
süütamist tutvuma, sest mõne
nüansi peale ei pruugigi tulla.
Näiteks n-ö teeküünlaid ei tohi
mitmekaupa lähestikku süüdata,
sest temperatuur võib minna liiga kõrgeks ja parafiin võib süttida,“ ütles Aguraiuja, kelle sõnul
on omad reeglid ka õueküünalde põletamisel. „Loomulikult tuleb õueküünlaid põletada ainult
õues, ka nende kasutusjuhendis
peaks olema kirjas, kui kaugel
need võivad põlevmaterjalist
asetseda. On olnud juhtumeid,
kus õueküünlad on süüdanud
näiteks hoone puidust terrassi.“
Kindlasti ei tohi ühtegi põlevat küünalt jätta järelvalveta.
Enne kodust lahkumist ja ka
magama heitmist tuleb veendu-

da, et küünlad on kustutatud.
Tundub lihtne, ometi saab igal
aastal alguse palju põlenguid
just järelvalveta jäetud küünlast. Põlevaid küünlaid ei jäeta
ka laste valvata, nemad tihtipeale ei teadvusta endale veel kõiki
lahtise tulega seotud ohtusid.
Jälgida tuleks ka, et pere karvane lemmik, olgu selleks siis
kass või koer, ei jääks süüdatud
küünlaga tuppa kahekesi, mängutuhinas võib see kergesti ümber kukkuda ning pahandus ongi käes.
Süüdatud küünal tuleb panna
tulekindlale alusele, millelt see
maha kukkuda ei saa. Kindlasti
peab süüdatud küünal olema
kaugel igasugustest süttivatest
materjalidest. Küünal aknal on
küll visuaalselt kena, aga enne
selle süütamist tuleb veenduda,
et lähedal pole näiteks kardinaid. Kardinad süttivad hetkega
ning tuleõnnetus ongi käes. Tihti pannakse pika küünla ümber
pärgasid või muid kaunistusi.
Seda tegelikult teha ei tohi, sest
küünla lühikeseks põledes võivad kaunistused väga kergesti
süttida.
Selliste lihtsate reeglite täitmine on jõukohane kõigile. Enne suurte pühade saabumist on
jällegi õige aeg teha kodus väike ringkäik ja vaadata, kas elamine on tuleohutu ning suitsuandur töökorras. Juba varakult
tasub mõelda, kas põlevad
küünlad kuusel on ikka kõige
õigem lahendus. Turvalisem on
need asendada näiteks elektriküünaldega.

Kaitseväe Männiku harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
07.11 10:00-17:00 Laskeharjutus 14.11 09:00-15:00 Laskeharjutus
08.11 09:00-21:00 Laskeharjutus 16.11 09:00-20:00 Väliharjutus
10.11 08:00-18:00 Väliharjutus
16.11 09:00-18:00 Laskeharjutus
10.11 08:00-20:00 Väliharjutus
17.11-21.11*
10.11-13.11*
08:00-15:00 Väliõppus
08:00-18:00 Väliõppus
17.10 08:00-22:00 Laskeharjutus
10.11 10:00-17:00 Laskeharjutus 17.11 08:00-18:00 Väliharjutus
11.11 08:00-18:00 Väliharjutus
18.11 08:00-18:00 Väliharjutus
11.11 10:00-16:00 Laskeharjutus 18.11 08:00-20:00 Laskeharjutus
12.11 09:00-17:00 Laskeharjutus 19.11 10:00-17:00 Laskeharjutus
13.11 08:00-20:00 Laskeharjutus 20.11 08:00-20:00 Laskeharjutus
13.11 09:00-14:00 Väliharjutus
20.11 09:00-14:00 Väliharjutus
* 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 koos-kõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga. Lisainfo:
tel 503 4102, e-post manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee
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MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
Ööl vastu 27.10 varastati Sakus
eramust tööriistu. Esialgne
kahjusumma on 4000 eurot.
Ööl vastu 4.11 murti sisse Roobuka külas asuvasse majja ning
varastati tööriistu. Kahju on
kokku umbes 3000 eurot.
5.11 kella 8 ajal hommikul juhtus liiklusõnnetus Saku alevikus, kus Tallinna maanteel sai
jalgrattaga teed ületanud 13aastane Henrik löögi 59-aastase
Aleksandri juhitud sõiduautolt
Ford Focus. Jalgrattur toimetati
tervisekontrolliks Tallinna lastehaiglasse

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
1.11 k 10.07 – tulekahju hoones.
Laagri alevikus Uus-Pilliroo t
põles kuur.
Infot korstnapühkijate
kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524

Puidupood Sakus
Üksnurme teel
müüb ehituspuitu
ja puitbriketti
- lauad, prussid
- aialipid
- voodrilauad
- põrandalauad
- OSB ehitusplaadid
Transpordivõimalus
Avatud E-R 8.30-18.00
L 10.00-14.00
TEEVEN PUIT OÜ
www.teevenpuit.ee
Tel 501 0701, 510 9068,

670 6876

Saku Sõnumid

SOODUSMÜÜK
www.mahuti.ee

• CE SEPTIKUD
• REOVEEMAHUTID
• VEEMAHUTID
• IMBSÜSTEEMID
Pakume toodete transporti ja paigaldust. Toodetel on garantii 10 aastat.
Meie tooteid ja teenuseid on võimalik osta ka järelmaksuga.

E-mail: info@mahuti.ee
Tel:
+372 53 433 650
+372 51 46 824
Harjumaa, Kiili vald, Kurna tee 26
Klaasplast OÜ

Aasta kuivanud

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

VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

TP Bilanss OÜ
pakub üle Eesti

raamatupidamisteenust
väikese ja keskmise
suurusega äriühingutele,
FIEdele, korteriühistutele
ning teistele
mittetulundusühingutele.
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Kuulutused
Pakume vaipade ja pehme
mööbli keemilist puhastust.
Kasutame spetsiaalset
tekstiilipuhastusainet ning
tehnikat. Tel 5687 9448,
info@smart-furniture.eu
Kasutusluba, asjaajamine ja
nõustamine. Ehitusluba,
projekt ja kooskõlastamine.
Töö tulemuslik. Tel 522 0023.
M. Mikk
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
Müüa puitbrikett kandiline 155
€ / 960 kg, pellet premium 195
€ / 960 kg, pellet premium pluss
205 € / 960 kg, turbabrikett
112 € / 950 kg, lepp 2,7 € / 40L
kott, kask 3,1 € / 40L kott, tel
5380 3858
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
kaminapuud.com, tel 501 8594
Lapsele (12aastane, 6. klass)
vajatakse koduõpetajat 1-2
korda nädalas paariks tunniks.
Tasu kokkuleppel. Lisainfo
5145777, Jaak

SAKU MÕISA PUBI

Raamatupidamist koostame
Merit Aktiva ning palga arvestust
Merit Palk programmis. Kui teil
on oma programm, tuleks
võimaldada juurdepääs.

OOTAB

17. – 21.11.2014
PRANTSUSE TOITUDE
NÄDALALE

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

PUBI AVATUD KELL 11.30-14.30

12. novembril
Jaluta aiandis ja vaata, kuidas
kasvavad ning värvuvad meie
kaunid kodumaised jõulutähed.
Lapsi lõbustab üllatustegelane ja
kõigile mõnus jõuluglögi.
Juuliku tee 3, Saku vald
Info telefonil 673 7530

kella 11-13 toimub
Saku Valla Majas

Eesti-Soome
jalatsivabriku
naturaalnahast

sügis- ja talvejalatsite müük.
Parimad hinnad!
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Saku Sõnumid
EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999.
aastal Hiiumaal. Meie peamiseks tegevusalaks
on plastpakendite tootmine erinevatele
toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri.

Jätkuvalt kasvavate tootmismahtude tõttu oleme laiendamas oma tootmist ja
valmimas on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu ootame oma kollektiivi
professionaalseid ning kohusetundlikke töötajaid.

LAOJUHT
Tööülesanded
 toodangu transportimine tootmisüksuses
 materjali ja toodete ladustamine vastavalt nõuetele
 laadimistööde teostamine
Nõudmised kandidaadile
 kohusetundlikkus ja vastutustunne
 valmisolek vahetustega tööks
 tehniline taiplikkus
 tõstuki juhtimise kogemus
Kasuks tuleb
 vastav kvalifikatsioon/tunnistus
Omalt poolt pakume
 kaasaegset töökeskkonda
 stabiilset ning pikaajalist töösuhet
 motiveerivat töötasu  toredaid kolleege
Asukoht: Jälgimäe (ringtee ääres), Saku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Töö tüüp: Täistööaeg, palgatöötaja
Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee
Kuulutus aegub: 01.01.2015
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Baltic Restaurants on üks suuremaid toitlustusvaldkonna ettevõtteid Baltimaades,
omades Eestis ja Lätis kokku üle 100 müügikoha ja pakkudes tööd ligi 800
inimesele. Ettevõttel on toitlustamise valdkonnas kogemust üle 20 aasta.
Kaubamärgid, mille alt teenust pakutakse on Daily,
DailySpecial ja Take Off.

Baltic Restaurants Estonia AS
otsib seoses ettevõtte laienemisega

Saku Gümnaasiumisse ja
Saue Gümnaasiumisse

KOKK-JUHATAJAT
Põhiülesandeks üksuse efektiivne töö korraldamine ja selles
osalemine, eelarve koostamine ja täitmine, klientide
professionaalse teenindamise tagamine
Töö kirjeldus:
 Kvaliteetse toote tagamine, valmistamine ja serveerimine
 Meeskonna juhtimine ja motiveerimine
 Püstitatud eesmärkide seadmine ja vastutus täitmise eest
 Dokumentatsiooni haldamine ja enesekontrolliplaani
nõuete täitmise tagamine
Nõudmised kandidaadile:
 Toitlustusalane eriharidus ja toitlustusvaldkonna juhtimiskogemus
 Menüüde, retseptide ja kalkulatsioonide koostamise oskus
 Koostöövalmidus meeskonnas
 Hea eesti keele oskus, soovitavalt vene keele oskus suhtlustasandil
 Hea suhtlemisoskus, analüüsi- ja planeerimisoskus, hea
pingetaluvus ja teenindusvalmidus
 Arvutiprogrammide kasutusoskus (Excel, Word)
Omalt poolt pakume:
 Huvitavat ja vastutusrikast tööd
 Sõbralikku töökollektiivi
 Ettevõttepoolseid soodustusi
 Võimalust areneda koos ühe suurema toitlustusettevõttega

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile
kylli.toots@balticrest.com või läbi CV Keskuse või
CV-Online portaali.

EstPak Plastik on pereettevõte, mis loodud 1999.
aastal Hiiumaal. Meie peamiseks tegevusalaks
on plastpakendite tootmine erinevatele
toiduainetööstustele nii siin- kui sealpool piiri.

Jätkuvalt kasvavate tootmismahtude tõttu oleme laiendamas oma tootmist ja
valmimas on uus tootmishoone Saku vallas, kuhu ootame oma kollektiivi
professionaalseid ning kohusetundlikke töötajaid.

MEHAANIK-SEADISTAJA
Tööülesanded
 tootmisliinide seadistamine vastavalt tellimustele
 termoformeerimisseadmete, vormide ja kileekstruuderite
järelevalve, regulaarne hooldus, remont (häireteta töö tagamine)
 toodete kvaliteedi kontrollimine  valmistoodangu ladustamine
 toorme ja pakketaara vedu tootmisse  jooksvad töökorraldused
Nõudmised kandidaadile
 eelnev kogemus masinate häälestamisel ja remontimisel
 tehniline taip ja korrektsus tööprotsesside teostamisel
 valmisolek vahetustega tööks, sealhulgas öövahetusteks
 kohusetundlikkus ja vastutustunne
 tõstuki juhtimise kogemus
 vähemalt kesk-eriharidus
Kasuks tuleb
 mehhatrooniku, mehaaniku haridus
Omalt poolt pakume
 kaasaegset töökeskkonda  stabiilset ning pikaajalist töösuhet
 motiveerivat töötasu  toredaid kolleege
Asukoht: Jälgimäe (ringtee ääres), Saku vald, Harjumaa
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Töö tüüp: Täistööaeg, palgatöötaja
Kandideerimiseks palume saata CV:
info@estpakplastik.ee
Kuulutus aegub: 01.01.2015

P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

Sünnipäevad,
seminarid,
firmapeod,
peolauad, üritused

PUHASTUSTEENINDAJALE

kuni 100-le inimesele

Töö asukoht: Saku
Tööaeg: graafiku alusel
Kontakt: Oksana
GSM: 5305 9464

www.kurtna.eu
kurtna@kurtna.eu
53 33 44 01

Käsitöö töötoad

Saku huvikeskuses
teisipäeviti 18.30-20.30
P. DUSSMANN EESTI OÜ
pakub tööd

ADMINISTRAATORILE
Töö asukoht: Saku
Gümnaasium
Tööaeg: täistööaeg
Kontakt: Oksana
GSM: 5305 9464

Kohatasu 10.- sisaldab
materjale
2.12 pärlitega helkur
9.12 pärlitega juukseklamber või pross
16.12 jõulukaardid,
kinkekarbid ja -kotid
Registreeru kursusele
meelip.blogspot.com/
Kohtade arv piiratud.
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KUHU MINNA
NOVEMBER

8. kell 12
Saku valla kultuuri valdkonna
seminar „Sinu, minu, meie
kultuur” Saku Valla Maja suures
saalis. Grupitööd: 1. Kultuuriasutus Saku vallas - mis ta on? 2.
Kuidas kaasata partnereid ürituste korraldamisse? 3. Kultuuritraditsioonid Saku vallas? 4. Ülevallalise ürituse meelespea.

9. kell 18

Sissejuhatus
hingedeaega

Idamaine tantsuetendus isadepäeval Saku Valla Maja suures
saalis. Pilet 5 eurot.

Hingedepäeva eelõhtul, 1. novembril
oli Saku Valla Maja
fuajee hubases
küünlasäras ja täis
hingeliigutavat
muusikat. Viimastel
aastatel juba traditsiooniks saanud fuajeekontserdil „Hingede tund Teaduse
tänaval“ esines Saku
Huvikeskuse naisansambel Sakutarid.
Värvikust ja mitmekesisust lisas duo
Maria Mänd (flööt) ja
Daniel Julle (kitarr).
Akustiliselt suurepärase kõlaga ja mõnusalt ebatraditsioonilises
kontserdikohas kõlas inspireerivat heliloomingut nii Eestist kui mujalt
maailmast, nii tuntud kui vähemtuntud heliloojatelt ning kaks lugu ka
ürituse algataja ja peakorraldaja, Sakutaride juhendaja Urmi Sinisaare
enda loomingust. Rahulikus hingedepäeva ootuses andis kontsert
suurepärase võimaluse korraks elu kiirteelt maha astuda, kuulatada ja
kuulda, mõtiskleda ja meenutada, lihtsalt olla ja nautida head muusikat
ning inspireerivaid inimesi. Tekst ja fotod HELEN KIIS

10. kell 19

Lastehommikul oli külas Ukraina tsirkus
Huvikeskuse novembrikuise lastehommiku tõmbenumbriks oli Ukraina tsirkus. Umbes tunniajase
etenduse jooksul tegutsesid laval
vaheldumisi kaks lõbusat klouni,
kes aktiivselt ka noort publikut kaasasid. Nalja sai palju! Korraks läbisid
saali ka õudushüüatused, kui lavale
toodi pesuehtne madu! Julgemad
said madu ka katsuda - kuuldavasti
polnudki too libe!
Hästi meeldiv, et mõned päevad
enne üritust andis endast märku
Saku eraettevõtja MP Kinnisvara
Müügikorralduse OÜ juhataja Maria
Pruul ning avaldas soovi toetada
valla vähekindlustatud perede laste
tsirkusekülastust!
Valla sotsiaalhoolekandetöötajate ettevõtmisel saigi koostatud
nimekiri 15 lapsest, kes kõik tänu Mariale üritust nautida võisid. Suursuur aitäh kingituse eest! AVE-MARIA RAPPER

Saku-Kiili mälumängu II voor
Kiili Gümnaasiumis. Mängu juhivad Allar Viivik ja Mart Vellama.

12. kell 18.30
Kohtumisõhtu fotonäituse
„Omad võõrad“ (islam Eestis) autori Arvo Ihoga Saku
vallaraamatukogu seminariruumis Teaduse 1. Vt lk 10.

15. kell 11
Saku pensionäride ühenduse
Elukaar koosviibimine Saku
Valla Maja suures saalis.
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22. kell 17
Saku mandoliiniorkestri
kontsert „Kriminaalne!“ Saku
Valla Maja suures saalis. Esitusele
tulevad erinevate krimisarjade
filmide tunnusmeloodiad. Tasuta.
Vt lk 11 ja 16.

23. kell 16.30
Komöödiaetendus „Ott Sepp
tõuseb üles” (lisaetendus)
Laagri City Kontserdimajas.
Piletid Piletilevis.

30. kell 19
Advenditulede süütamine
Saku Valla Maja ees. Kirikuõpetaja tervitus. Kontsert suures
saalis – esineb Kiili vanamuusikaansambel. Tasuta. Üleriided
palutakse jätta garderoobi.

DETSEMBER

5. kell 18
Saku valla erivajadustega
laste jõulupidu Saku
Päevakeskuse saalis.

6. kella 11-13
Lastehommik Saku Huvikeskuses – jõuluootus. Lastele
vanuses alates 5 aastast. Saku
Valla Maja III krs saalis. Tasuta.

6. kell 12

15. kell 19

Saku valla suurte perede
jõulupidu Saku Valla Majas.

Vana Baskini Teatri etendus
„Südamesõbrad“ Saku Valla
Maja suures saalis. Vt lk 16

7. kell 15

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

20. kell 18.30
Neljapäevad naistele Saku
Huvikeskuses - kreemivalmistamise õpituba ruumis 321.
Juhendab Liia Tammes.

21. kell 19
Mardid ja Kadrid - kes nad
küll on? Kiisa rahvamajas.

22. kell 9
Maleturniir „Hans Tomson 85” - Eesti Vabariigi vanima
tegevmaletaja, Saku Maleklubi
asutaja nimeline juubeliturniir
Saku Valla Majas suures saalis.

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

7. kell 19
Ansambli Jäääär kontsert
„Jäääätulemine” Saku mõisas.
Pilet 15 eurot Piletilevis. Lastele
vanuses kuni 7 aastat (k.a)
sissepääs tasuta, kui istuvad
saatja süles. Avatud kohvik.

NÄITUSED
Saku Vallaraamatukogus
Raamatunäitus „Islam –
kultuur ja tavad“
Fotonäitus „Omad võõrad“
(islam Eestis). Arvo Iho fotod
Eestis elavatest moslemitest.
Kohtumine autoriga 12.11
kell 18.30 vallaraamatukogus.
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses oktoobris 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Jan Keron Sepp
Karolina Saulep
Kristjan Daryl Saulep
Jennifer Tubli
Henri Laidla
Rasmus Murmann
Dominic Tomann
Laurella Hani
Robert Past
Johanna Sofia Peikel

Harju pereelu oktoobris 2014
Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku
toimingute talituse andmetel
registreeriti 143 lapse sünd (poisse sündis
82, tütarlapsi 61). Esmasündinuid oli 54,
teisi lapsi 50, kolmandaid 33, neljandaid 5
ja viiendaid lapsi 1.
Surmakandeid koostati kokku 95 (mehi suri
45, naisi 50). Lahkunute keskmine vanus oli
73 aastat. Mehed elasid keskmiselt 67,5 ja
naised 78aastaseks.
Registreeriti 9 ja lahutati 3 abielu.
Nimemuutmise avaldusi rahuldati 3.

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