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Teed suvega siledaks: 31. juulil algasid
Saku alevikus Tallinn-Saku-Laagri maantee lõigul 9,35 kuni 11,08 km teekatte
remonttööd - freesimine ja asfalteerimine. Töötsoonis on liikluskiirus 30
km/h ja üks sõidusuund aeg-ajalt suletud. Liiklust korraldavad reguleerijad,
ligikaudne ooteaeg on 5 minutit. Töid
teeb AS TREF Nord ning tööde lõpuks
on märgitud 25. september.
Teistest teetöödest vallas veel Lk 7

1. septembrist tõusevad
Saku Valla Spordikeskuse

treeningrühmade
osalustasud Lk 11
Koolilapsed saavad vallalt

toetust

Lk 6
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Saku Sõnumid
Kõik, kõik on uus septembrikuus,
siis aabits uus, siis ranits uus, uus
vormipluus... Kui seda Olivia Saare
luuletust täiendada Kajamaa kooli
kohta käiva salmiga, saaks see
salm üsna pikk, sest koos
kuumalainega saabus Kajamaale
sel suvel ka remont. Koolipere,
lapsevanemad, töömehed,
lapsedki müttasid üheskoos selle
nimel, et sügisel oleks koolimaja
ilusam, mugavam ja praktilisem.
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Kajamaalt
kostus suvel

remondikaja

„Need klaasvati seest leitud pulganukud on
lausa muuseumieksponaatide väärilised leiud,“
nentis Kajamaa koolijuht Lilian Joosing.

Lava alt
leidis
koolipere
kitse.

Lapsevanem saeb oksa, millel istub. Viis tundi tööd ja lava oligi lammutatud.

Fotod:
Lilian
Joosing
ja SS

Koolimaja kohendamisse ulatasid oma abikäe nii lapsed, õpetajad kui lapsevanemad. „Me üritasime mitte midagi ära visata. Kuhjasime
mööblihunniku maja taha ja andsime külaelanikele teada, nii said inimesed endale näiteks mööblit ja küttematerjali,“ rääkis koolijuht.
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„Kõik sai alguse sellest, et sügisel on koolis
kuus õpilast rohkem, 34 asemel 40, ja vaja oli
juurde üht klassiruumi. Kuna meie kooli
spetsiifikat arvestades ei ole üheski klassis
25 õpilast, siis otsustasime jagada ühe suurema ruumi pooleks, nii et kummassegi mahub
seitse last,“ rääkis uuest õppeaastast kooli
juhtima hakkav Lilian Joosing, kelle sõnul
oli üks lapsevanem kohe nõus appi tulema.
„Ta ütles, et mis seal teha – natuke kipsitööd
ja valmis.“
Tööd oli küll veidi rohkem, sest kui juba
remontimiseks läks, siis aitas lapsevanem ka
parkettpõrandad läikima lihvida, aga juuli
keskpaigaks oli töö tehtud ja klass rõõmsavärvilise kollase seinaga kaheks jagatud. Kui
tööriistad juba kord välja olid võetud, siis
hakkas koolipere vaatama, et ka saal vajaks
kohendamist.

Kits lava all
„Kontsakingadega üle lava kõndides ei julgenud enam iga laua peale astudagi ning laest
pudenes krohvi pähe,“ kirjeldas direktor
olukorda. Kuna koolipere lava sellisena ei
kasutanud, see oli osaliselt lagunenud, oli
lastele ohtliku kõrgusega ja ka maja renoveerimisprojekti kohaselt kuulus likvideerimisele, siis otsustati töö kohe ette võtta. Lava lõhutigi välja. Lava alt leidis koolipere kitse,
neli jalga all ja potisinine polster peal. Kas
lapsed kehalise tunnis ka üle kitse hüppama
hakkavad, selgub sügisel. Leitud prožektorid
sai endale aga muusikalitraditsioonidega Saku Gümnaasium.
„Meil on palju spordivahendeid ja meie
kehalise kasvatuse õpetaja Piibe Tammemäe
kasutab neid agaralt, nii et korralik hoiuruum
on väga vajalik,“ ütles Lilian Joosing, kommenteerides spordivahenditele uue ruumi
ehitamist. Ta lisas: „Pealegi hakkab siiani
sporditarvete hoiuruumina kasutuses olnud
ruum täitma oma esialgset funktsiooni – lapsed saavad endale korraliku pesemiskoha.“
Selleks oli vaja vaid spordivahendid ära viia
ja valla töömehel torudele kraanid ning dušid
otsa ühendada.

Õppeköök ja garderoob
Teisel korrusel seisis ühe ruumi uksel silt
„Ainult personalile“, mille taga peitus suur
sinine kraanikauss ja päevi näinud malmist
vann, mida keegi enam ei kasutanud.
„Majas on suur ruumipuudus ja siis ühtäkki on meil selline kasutu ruum!“ imestas
Lilian Joosing. Vann sai välja lõhutud, kraanikauss väiksemaga asendatud, seinu ja põrandat kõpitsetud ning oligi õpetajatele korralik garderoob valmis. Ka õpilaste garderoob sai pahtli ja värvi abil sügiseks uue kuue.
Nende töödega aga Kajamaa kooli suvised
tegemised veel ei lõppenud. Selles 78 aasta
vanuses majas on hulk põneva kujuga ruume,
soppe, nurgataguseid, katusealuseid, nii et
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paraja paiga leiab iga tegevuse jaoks. Paraku
oli õppetegevus arenenud ja ruumide funktsioonid sellele jalgu jäänud. Nii tegid lapsed
kodunduse tundides süüa klassitoas, kus ei
olnud vett ega ka töötasapindu. Nõusid pesemas ja vett toomas käidi hoopis esimesel korrusel köögis. Üsna ebamugav. Kuna Kajamaal enam koolilõunat koha peal ei valmistata, vaid see tuuakse keskusköögist, siis hakkavad kokkade asemel köögis kodundustundides toimetama lapsed, kel nüüd on pliidid,
kraanikausid kohe käe-jala juures.
Kui lastel polnud korralikku kohta, kus
õppida süüa tegema, siis õpetajatel polnud
siiani korralikku kohta, kus nõu pidada –
imepisikeses õpetajate toas pidi ikka keegi
kellegi poole seljaga istuma. Ruumide kasutust ümber vaadates leiti aga ka sellele lahendus – vähese vaevaga sai käsitööklass kohandatud ruumiks, kus saab maha pidada korraliku õppenõukogu, nii et kõik 13 õpetajat saavad ümber laua istuda ja üksteisele silma vaadata. Õpetajate toas saavad õpetajad aga vahetunnil hetkeks puhata lapsevanemate kingitud diivanil.

Pööningu kultuurikiht
„Teha oleks veel paljugi, aga kõike korraga ei
jõua,“ nentis direktor, seistes pööningu uksel
ja vaadates kolast puhtaks tehtud avarat ruumi. Renoveerimisprojekt näeb sinna katusealusesse huvitava arhitektuuriga ruumi kabinetid. Praegu aga tekitab läbi katusepragude
paistev päike selle põrandale rõõmsaid valguslaike. Katus ja soojustus on aga juba suurem töö.
Pööningut koristades tuli õpetajatel välja
tassida 90. aastatest pärit kultuurikiht. Tol
ajal oli hoones lasteaed. Nii tõidki õpetajad
sealt alla ühe korraliku täispuidust nari, jõulumemme ja -taadi riided, pulganukud, aga
ka hulga väheväärtuslikku saepuruplaadist
oma aja ära elanud mööblit. Nari sai endale
uue elu ühes peres, nukud hindas direktor
lausa muuseumieksponaatide vääriliseks, ka
jõulukostüümid pestakse puhtaks ja taastatakse. Esmapilgul kasutuks osutunud mööbelgi leidis endale otstarbe.
„Me üritasime mitte midagi ära visata.
Kuhjasime mööblihunniku maja taha ja andsime külaelanikele teada, nii said inimesed
endale mööblit ja küttematerjali,“ rääkis
direktor.
VICTORIA PARMAS

Kas teadsid, et...
50ndatel aastatel tegid Kajamaa
kooliaias õpilased tööd ka suvekuudel ning küttepuud tegid
koolile õpilaste vanemad, lapsed
ladusid puud riita.
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Suvised remondid
Remonti on suvel tehtud ka teistes haridusasutustes ja valla spordikeskuseski.

Saku gümnaasium
 Saku gümnaasiumi suuremaks tööks
oli sel suvel ühe klassiruumi juurdeehitamine suurde majja. Ruum selleks leiti raamatukogust, kust eraldati seintega 30 õpilasele mõeldud klass. Sügisest
hakkab seal õppima üks kolmest suurde majja tulevast neljandast klassist.
 Väikeses koolimajas käis augusti keskpaigas arvutiklassi sisseseadmine. Varem pidasid algklasside õpilased arvutitunde suures majas.
 Kuna palju õpilasi tuleb kooli jalgrattaga, tehakse ettevalmistusi uute jalgrattahoidjate lisamiseks väikese koolimaja juurde.
 Suvel paigaldati klassidesse ka uusi
digitahvleid ja projektoreid, vahatati
põrandaid ja värviti seinu.

Saku spordikeskus
 Koolistaadioni kunstmuruväljak sai
uue kihi kummigraanuleid ning lahtiolevad liitekohad murul korrigeeriti ja
liimiti. Samuti parandati lumelükkamisel tekkinud augud tartaankattel.
 Spordikeskuse võimlapõrand lihviti
ning lakiti, et vähendada põranda libedust ning võimalikke sporditraumasid.
 Nii meeste kui ka naiste auru- ja leilisaunades tehti kapitaalremont, vahetati amortiseerunud küttekehad, juhtpuldid ja valgustid saunades.
 Basseinis vahetati nii filtrid, liiv kui
vesi.
 Lisaks tehti värvimistöid ja pisiremonti aeroobikasaalis, ujulas, riietusruumides ja koridorides.

Kurtna kool
 Kurtna kooli lasteaiaõues olev väike
kelgumägi sai suvel endale murukatte.

Lasteaed Terake
 Terakeses läbisid sel suvel noorenduskuuri kaks rühma.

4

KRISTI JÕELEHT
15. juuli istungi päevakorras oli
13 punkti.
Ruuta Kuusksalule väljastati
müügipilet 15.07.–15.10.2014
aiasaadustega kauplemiseks
Saku aleviku keskplatsil.
Otsustati loobuda ¼ kinnistu
ostueesõigusest.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 15.04.2014 korralduse nr 299 „Sotsiaalkorterite tähtajaliste üürilepingute
sõlmimine” punkt 1.3.
1 korraldusega määrati ehitise arhitektuursed ja ehituslikud
lisatingimused, 7 korraldusega
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks Kiisa alevikus Asula tn 5 kinnistul, maakaabelliini rajamiseks aadressil
Metsanurme küla, Annekese
tee; aiamaja juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks Metsanurme külas Kurereha tee 8
kinnistul; maakaabelliini rajamiseks vastavalt projektile aadressil Saku alevik, Oja tänav.
Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja anti kirjalik nõusolek kasvuhoone lammutamiseks Kajamaa külas
Nurga kinnistul.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 3 jäätmevaldajat.
Kooskõlastati kavandatavate
puurkaevude asukohad Kiisa
alevikus Asula tn 5 ja Üksnurme
külas Ürdi tee 6 kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
puurkaevude rajamiseks Kasemetsa külas Timuti tee 12 ja
Saue külas Kivikangru kinnistul, aiamaja lammutamiseks
Metsanurme külas Sookäpa tee
14 kinnistul, abihoone püstitamiseks Saku alevikus Laane tn
4 kinnistul.
Määrati koha-aadressid ja
sihtotstarbed Saku alevikus
Kongo katastriüksuste, Metsanurme külas Rehemetsa katastriüksuse ja Saustinõmme külas
Olevi katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele katastriüksustele.
Otsustati koormata Saku vallale kuuluv kinnistu (asukoht
Kurtna küla, Kurtna paisjärv
V2) isikliku kasutusõigusega
Livilla OÜ kasuks.
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Muudeti Saku Vallavalitsuse
13.05.2014 korraldust nr 418
“Nõusoleku andmine katastriüksuste piiride muutmiseks”.
ANNELI SULIN
22. juuli vallavalitsuse istungi
päevakorras oli 9 päevakorrapunkti.
Väljastati ehitusluba üksikelamu püstitamiseks aadressil
Metsanurme küla, Kuuseheki
tee 24 ning maakaabelliini ja
õhuliini rajamiseks vastavalt
projektile „Kaseniidu 0,4 kV
elektrivarustus, Roobuka küla,
Saku vald, Harjumaa” aadressil
Roobuka küla, Metsanurga tee,
Kaseniidu, Variku, Sprindi tee,
Sprindi põik, Männiku.
Anti kirjalik nõusolek abihoone rekonstrueerimiseks ja
kasvuhoone osa lammutamiseks aadressil Kiisa alevik, Saare tn 25; puurkaevu rajamiseks
aadressil Jälgimäe küla, Kadakamarja tn 5 ning abihoone püstitamiseks aadressil Saku alevik, Luha tn 5.
Korraldatud jäätmeveoga liideti 1 ning liitumisest vabastati
7 jäätmevaldajat.
Nõustuti maavara kaevandamise loa muutmise taotlusega ja
sellega seotud korralduse eelnõuga „OÜ-le Tevener antud
maavara kaevandamise loa
HARM-086 (L.MK.HA185326) muutmine”.
Kinnitati Saku vallas toimuva
avaliku ürituse korraldamise loa
taotluse vorm ja Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise loa vorm.
Anti Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba
MTÜ-le Triatloniklubi 21.CC
26. juulil Männiku külas Valdeku karjääris, Trapi teel ja Männiku teel toimuva ürituse “Saku
Triatlon 2014” Eesti Kaitseväe
meistrivõistlused ja triatloni
Eesti meistrivõistlused laste distantsil, karikavõistluste VI etapp
sprindidistantsil läbiviimiseks.
29. juuli istungi päevakorras oli
8 päevakorrapunkti.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 21.10.2008 korraldus nr 1099 ja 22.12.2009
korraldus nr 1094 “Hooldaja
määramine”.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil

Üksnurme küla, Mailase.
Väljastati ehitusluba:
1) maakaabelliini rajamiseks
vastavalt projektile „Mõisavahe
tee 6b elektrivarustus, Jälgimäe
küla, Saku vald, Harjumaa”
aadressil Jälgimäe küla, Mõisavahe tee 6, Mõisavahe tee 6a ja
Mõisavahe tee 6b;
2) maakaabelliini rajamiseks
vastavalt projektile „AREHAR-109209 Väike Projekttöö.
Kooli-4 kinnistu peakaitsme
suurendamine Kiisa alevik Saku
vald Harjumaa” aadressil Kiisa
alevik, AÜ Kooli katastriüksus;
3) õhu- ja maakaabelliini rajamiseks vastavalt projektile
„Elamu Ojasalu elektrivarustus,
Kurtna küla, Saku vald, Harjumaa” aadressil Kurtna küla,
Kurtna paisjärv V2 ning riigi
omandis olev maakatastrisse
kandmata maa, mille lähimad
katastriüksused on 71814:001:
0593 ja 71814:001:0173;
4) korterelamu püstitamiseks
aadressil Saku alevik, Uusmäe
tn 4.
Anti kirjalik nõusolek piirdeaedade rajamiseks aadressidel
Saku alevik, Pumbamaja 6 ning
Saku alevik, Pumbamaja 7.
Otsustati 2014. aasta eelarve
tuludest välja arvata ja Kaitseministeeriumile tagastada Saku
Gümnaasiumi, Keila Kooli, Tallinna Humanitaargümnaasiumi
ja Pirita Majandusgümnaasiumi
ühiselt läbiviidava riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamiseks ettenähtud, kuid kasutamata jäänud vahendid summas
1 403,93 eurot.
Otsustati 2014. aasta eelarve
tuludesse lisada:
1) Eesti Noorsootöö Keskuselt laekunud 216 eurot ning
suurendada sama summa võrra
Saku Valla Noortekeskuse kulude eelarvet. Vahendid on ette
nähtud noortemaleva korraldamiseks.
2) SA-lt Archimedes laekunud 19 499,20 eurot ning suurendada sama summa võrra Saku Valla Noortekeskuse kulude
eelarvet. Vahendid on ette nähtud projekti „Nordic Youth
Meeting-Make it, Do it, Love
it!“ läbiviimiseks.
3) SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus laekunud 3
989,76 eurot ning suurendada
sama summa võrra majanduse
kulude eelarvet. Vahendid on et-
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te nähtud Saku mõisapargi puistu hooldamiseks ja säilitamiseks.
4) Harju Maavalitsuselt laekunud 7068 eurot ning suurendada
sama summa võrra sotsiaalhoolekande kulude eelarvet. Vahendid on ette nähtud puuetega laste
lapsehoiuteenuse osutamiseks.
5. augusti istungi päevakorras
oli 15 päevakorrapunkti.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht aadressil
Üksnurme küla, Hange tee 12.
Nõustuti AS Saku Maja veemajandusinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekti keskkonnamõju eelhinnanguga ja otsustati jätta algatamata keskkonnamõju hindamine Tammemäe ja Juuliku küla veemajandusprojekti ning Kivisalu reoveepumpla rekonstrueerimiseks.
Otsustati jätta algatamata
keskkonnamõju hindamine kütusehoidla lammutamiseks aadressil Saue küla, Kanama meistripunkt.
Tunnistati kehtetuks Saku
Vallavalitsuse 21.02.2012 korralduse nr 184 „Korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamine” punkt 4.2.
Nõustuti tingimuslikult OÜle SLG Energy jäätmeloa väljastamisega.
Väljastati ehitusluba:
1) elektri maakaabelliini ja
alajaama rajamiseks vastavalt
projektile „Talu tee elamurajooni elektrivarustus, Juuliku küla,
Saku vald, Harjumaa” aadressil
Juuliku küla, Talu tee 1, Talu tee
2, Talu tee 4, Talu tee 6, Talu
põik 2, Talu põik 4, Talu põik 6,
Talu põik ja Talu tee;
2) kütusehoidla lammutamiseks aadressil Saue küla, Kanama meistripunkt.
Võeti vastu detailplaneeringud Saku vallas Tõdva külas
Karja-Allika kinnistul ning Roobuka külas Metsanurga tee 19
kinnistul.
Anti kirjalik nõusolek MTÜle Aiandusühistu Soonurme varjualuse püstitamiseks aadressil
Roobuka küla, Soonurme tee.
Määrati Rahula külas asuva
katastriüksuse Vingissaare jagamise tulemusel moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Otsustati seada sundvaldus
Jälgimäe küla Pajupilli põik 5 ja
Pajupilli tee kinnistutele. Sund-
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valduse eesmärgiks on elektrivõrgu väljaehitamine, omamine
ning kasutajal lasuva elektrivõrgu arendamiskohustuse täitmise tagamiseks elektriliinide remontimine, hooldamine, asendamine, kasutamine, kasutusse
andmine ja muul viisil ekspluateerimine elektrivõrgu talituse
tagamiseks.
Anti Saku vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise luba:
1) Saku Huvikeskusele 23.
augustil Saku Pruulikoja esisel
alal toimuva kogupereürituse
Augustfest läbiviimiseks. Ürituse läbiviimise eest vastutab
Liina Hendrikson.
2) MTÜ-le Orienteerumisklubi Nõmme 19. augustil Männiku
polügoni territooriumil toimuva
Tallinna Terviseteisipäevaku läbiviimiseks. Ürituse läbiviimise
eest vastutab Kaido Nurja.
Tunnistati edukaks riigihanke
“Administraatori-, puhastus- ja
garderoobiteenus perioodil
01.09.2014 – 31.07.2018” hankemenetluses esitatud pakkuja
P. Dussmann Eesti OÜ pakkumus käibemaksuga summas
56 3718 eurot kui madalaima
maksumusega pakkumus.
Lükati tagasi riigihanke “Kasemetsa tee kergliiklustee ehitamine” hankemenetluses kõigi
pakkujate pakkumused, kuna
kõigi vastavaks tunnistatud
pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust.
Anti luba Hansa Ilutulestikud
OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 9. augustil ajavahemikul
kella 23.15–23.45 Saku mõisa
pargis tiigi ääres.
12. augusti istungi päevakorras
oli 14 päevakorrapunkti.
Kehtestati lastele ja noortele
vanuses 7-19 aastat spordikeskuse treeningrühmade osalustasud alates 1. septembrist 2014.
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunati üks raske puudega Saku valla laps.
Ühele Saku valla elanikule seati hooldus ja määrati hooldaja.
Määrati kolme Saku valla elaniku hoolekandeasutuses viibimise ülalpidamiskulude katmise toetus.
Otsustati sõlmida tähtajaline
üürileping 1. septembrist kuni
31. detsembrini 2014 Saku vallale kuuluva korteri kasutusse
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andmiseks.
Otsustati korraldada riigihange „Kasemetsa tee kergliiklustee I etapi ehitamine“, määrata
riigihanke eest vastutavaks isikuks Virko Kolks ja moodustada komisjon riigihanke hankemenetluse korraldamiseks.
Nõustuti AS-i Kiirkandur
ning AS-i Teede REV-2 maavara kaevandamise lubade
muutmise taotlustega.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest talveperioodiks vabastati üks jäätmevaldaja.
Ühe korraldusega määrati
projekteerimistingimused.
Väljastati ehitusluba:
1) abihoone püstitamiseks
aadressil Üksnurme küla, Mailase;
2) elektri maakaabelliini ja
alajaama rajamiseks vastavalt
projektile „Ussinurga kinnistu
keskpinge liitumine, Jälgimäe
küla, Saku vald, Harjumaa”
aadressil Jälgimäe küla, Anti ja
Ussinurga;
3) aiamaja juurde- ja ümberehitamiseks üksikelamuks aadressil Metsanurme küla, Kasemetsa tee 32;
4) üksikelamu püstitamiseks
aadressil Metsanurme küla,
Nurmetalu;
5) üksikelamu püstitamiseks
aadressil Saku alevik, Tariku tn
28.
Väljastati kasutusluba:
1) Roosna kinnistu elektrivarustusele aadressil Kajamaa küla, Päästevälja, Sirtsupõllu,
Soopealse, Kasevitsa ja 11342
Saku-Tõdva tee;
2) Metsa-Aru kinnistu elektrivarustusele aadressil Kasemetsa küla, Metsa-Aru, Jussi, Lõuna
Nurme ja Sassi;
3) Annekese tee 9 elektrivarustusele aadressil Metsanurme
küla, Annekese tee;
4) Konna tee 8 elektrivarustusele aadressil Metsanurme küla,
Konna tee;
5) Kaasiku alajaama 0,4 kV
õhuliini fiidri F-2 osaliselt asendatud elektri maakaabli kasutamiseks aadressil Üksnurme küla, Vana-Parma ja Saku alevik,
Viimsi metskond 26.
Määrati Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Linnumäe,
Männilinnu ja Kivilinnu jagamise tulemusel moodustatavate
katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.

15. august 2014

Informatsioon detailplaneeringutest
Alates 26.08.2014. a kuni 09.09.2014. a on tööaegadel Saku
Valla Maja (Saku alevik, Teaduse 1) teise korruse stendil avalikul
väljapanekul:
 Tõdva küla Karja-Allika kinnistu (katastritunnus: 71801:006:
0128) detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on
kinnistu kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine
üksikelamute ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku
valla üldplaneeringuga. Karja-Allika kinnistu jagatakse 6 elamumaa krundiks, määratakse ehitusõigus 6 üksikelamu ehitamiseks
(sh 1 olemasolev elamu) ning moodustatakse 1 transpordimaa
krunt. Uute moodustatavate elamukruntide suurused on 2087 –
3415 m2. Planeeringuga haaratud maa-ala suurus ca 1,7 ha.
 Roobuka küla Metsanurga tee 19 kinnistu (katastritunnus:
71814:001:0427) detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu ehitusõiguse muutmine (lubatud hoonestusala
ja maksimaalse ehitusealuse pindala suurendamine). Detailplaneering on vastavuses Saku valla üldplaneeringuga. Planeeringu
lahendus näeb ette olemasoleva lubatud hoonestusala suurendamise abihoone paremaks paigutamiseks. Planeeringu lahenduse kohaselt on krundile võimalik ehitada 1 üksikelamu ning
kuni 2 abihoonet. Hoonete kõrguseks planeeritud üksikelamul
on kuni 9 m ning abihoonetel 4 m. Planeeringuga haaratud maaala suurus on ca 2700 m2.
Avaliku väljapaneku jooksul on Teil õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid. Planeeringutega saate tutvuda ka Saku valla kodulehel
http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-ja-korrad3
28.08.2014 toimub Saku Valla Majas (Saku alevik, Teaduse tn 1)
DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUSI TUTVUSTAV ARUTELU.
Päevakorras:
1. kell 15.00: Saku aleviku Männi tee 10 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kaheks
jagamine ning ehitusõiguse määramine lisaks olemasolevale uue
üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneering on vastavuses Saku valla
üldplaneeringuga.
2. kell 15.30: Männiku küla Trapi tee 3 kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostamise ülesanne on kinnistu kruntideks
jaotamine ning ehitusõiguse määramine ühiskondliku hoone ja
ärihoone ehitamiseks, klubihoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks, hotelli laiendamiseks ning kämpinguala rajamiseks. Trapi
tee 3 detailplaneeringuga muudetakse Saku valla üldplaneeringut.
Eskiislahenduste materjalidega on võimalik tutvuda 18-28. augustini Saku valla kodulehel http://www.sakuvald.ee/eeskirjad-jakorrad3 ning tööaegadel Saku Vallavalitsuses.
04.06.2014-04.07.2014. a toimus Saku aleviku Teaduse tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avalikustamise ajal esitati vallavalitsusele kaks vastuväidete, küsimuste ja
ettepanekutega kirja. Saku Vallavalitsus saatis vastuväidete esitajatele omapoolse seisukoha 16.07.2014.
05.08.2014. a kell 15 toimus Saku Valla Majas detailplaneeringu avalik arutelu. Vastuväited esitanud isikud avalikul arutelul ei osalenud.
Kui vastuväidete esitajad jäävad oma seisukohtade juurde, esitatakse planeering Harju maavanemale järelevalve teostamiseks.

Saku Valla Spordikeskus
otsib algavast hooajast (võimalusel alates augustist)

ujumistreenerit
(I-III klass) koormusega 0,6.

Lisainfo: Laura Viiroja, 521 4899, 671 8017,
laura.viiroja@sakuvald.ee
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VALLAVOLIKOGU
ISTUNG
Saku Vallavolikogu
istung toimub 21. augustil kell 17 Saku Valla Majas Teaduse 1, Saku alevik
PÄEVAKORD
1. Päevakorra kinnitamine
2. Vallaelanike küsimustele
vastamise pooltund
3. Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest
4. Saku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning vältimatu
sotsiaalabi andmise kord, 2.
lugemine ja vastuvõtmine
5. Saku valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise
kava 2014-2026, 1. lugemine
6. Detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade andmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
6.1. Tänassilma küla Lätte kinnistul
6.2. Männiku küla Valdeku karjääri
kinnistul ja lähialal

7. Riigivara tasuta
võõrandamise taotlemine
Vallavolikogu materjalidega on
võimalik tutvuda 18. augustist
2014 vallakantseleis ja valla
veebilehel
http://sakuvald.ee/et/eelnoud.
Informatsioon vallasekretäri
asendajalt tel 671 2431.
TANEL OTS
Vallavolikogu esimees

15. august 2014

Lastega seotud toetused Saku vallas
Uus õppeaasta on peagi algamas
ja Saku vald pakub oma elanikele mitmeid lastega seotud toetusi.
Kolme- ja enamalapselise
pere koolitoetust võivad taotleda kõik pered, kus on kasvamas
vähemalt kolm last. Toetust (32
eurot) makstakse, sissetulekust
sõltumata iga kuni 18-aastase
(kaasa arvatud) õpilase kohta.
Lisaks on võimalik taotleda
erinevaid toimetuleku soodustamiseks makstavaid toetusi,
mis on suunatud valla madala
sissetulekuga peredele. Neid
toetusi makstakse juhul, kui
pere sissetulek pereliikme kohta

on kuni 160 eurot.
Madala sissetulekuga peredel on võimalik taotleda koolitoetust (128 eurot), kooli või
lasteaia toiduraha ning lasteaia
kohatasu katmise toetust, lapse
ühe vaba aja tegevuse kulude
katmise toetust, õpilaskodu kulude katmise toetust ning koolisõidu toetust juhul, kui õpilane
õpib väljaspool Saku valda asuvas põhikoolis, gümnaasiumis
või kutseõppeasutuses.
Puudega laste peredel on õigus taotleda puudega lapse kooli või lasteaia toiduraha ning lasteaia kohatasu katmise toetust,
lapse ühe vaba aja tegevuse kulu

katmise toetust ning haridusasutusse sõidu toetust juhul, kui Saku vallas ei osutata õpilase vajadustele vastavat haridusteenust.
Toetuste taotlemiseks palume lapsevanematel esitada
vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistusele kirjalik avaldus.
Toetuste blanketid on kättesaadavad Saku Vallavalitsuse kabinetis nr 217 ja valla kodulehel.
Lisainfot saab haridus-, kultuuri- ja sotsiaalhoolekandeteenistuse telefonidel 6712 401 ja
6712 402.
VIOLA LÄÄNERAND
Sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele
kuni 16aastaseks saamiseni
Vanemate kui 16aastaste laste
õigus toetusele on seotud õppimisega. Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni
19aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.
Kui 16aastane või vanem
laps lõpetab põhikooli, jätkatakse peretoetuste maksmist juuli ja
augusti eest kõikidele põhikooli
lõpetanud lastele. Alates septembrist makstakse peretoetusi

Uued töötajad Saku vallavalitsuses
Siim Rõõmus –
vallamajanduse insener
Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Kohilas. Nüüd olen aga juba 5 aastat elanud Nõmmel.
Tallinna Tehnikakõrgkoolis omandasin kõrghariduse teedeehituse erialal. Eelnevalt olen töötanud tuleohutusega tegelevas ettevõttes ning mitmed aastad teedeehitussektoris.
Vabal ajal sõidan peamiselt jalgrattaga, nii et on tõenäoline, et
võite mind märgata jalgrattasadulas ka Saku valla teedel.
Vallamajanduse insenerina tegelen kommunaalmajandust puudutavate teemadega, kuid pearõhk on Saku valla tänavate ja teede
hooldus ning ehitus.

Joel Villem – vallaaednik
Olen sündinud, kasvanud ja gümnaasiumi lõpetanud Eestimaa kevadpealinnas Türil, kus aedlinlik miljöö ja ümbritsev rohelus ka edasisi
õpinguid väliruumiga seonduvate erialade poole
juhtisid. Selle tulemusena suundusin esimese

neile põhikooli lõpetanud lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.
Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed iga õppeaasta kohta laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infoüsteemist (EHIS) pärast
õppeaasta algust septembrikuus.
Hariduse infosüsteemi andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16aastastele lastele
peretoetuste maksmisel. Seetõttu ka üleminekuklasside (11. ja
12. klassi) õppuritele jätkatakse

peretoetuste maksmist pärast
andmete saamist EHISest.
Juhul, kui laps asub õppima
välisriiki, siis puuduvad EHISes andmed tema õpingute jätkamise kohta ja Sotsiaalkindlustusametil puudub võimalus
maksta peretoetusi automaatselt.
Seetõttu tuleb vanema kui 16aastase lapse Eestis elaval perekonnaliikmel esitada Sotsiaalkindlustusametile välisriigi vastava õppeasutuse tõend, millest
selguks, et laps jätkab õpinguid.
Sotsiaalkindlustusamet

hooga päris Eesti kagunurka, Räpinasse, et seal haljastuse valdkonna praktilisema poolega tutvust teha. Pärast paari aastat õpinguid, mille sisse mahtusid erinevad praktikad Eestis ja ka välisriikides, lõpetasin aianduskooli aia- ja maastikukujunduse erialal.
Olles vahepeal pea aastakese ajateenistuses viibinud, suundusin
edasi Maaülikooli, kus jätkasin bakalaureuseõpinguid maastikuarhitektuuri suunal. Nende õpingute jooksul viibisin aasta aega Saksamaal vahetustudengina ning tegin lisaks ka viis kuud praktikat
kohalikus maastikuarhitektuuribüroos.
Magistriõpinguid jätkasin juba Tallinnas, kus astusin Eesti
Kunstiakadeemia maastikuarhitektuuri magistrantuuri, mille lõpetamisest on puudu veel vaid lõputöö kaitsmine.
Lisaks koolitööle olen osalenud aktiivse liikmena erialatudengeid ühendava mittetulundusliku organisatsiooni töös, töötanud
puukoolis, kujundanud mitmeid koduaedu, peenraid ja filmide
võttepaiku.
Vabal ajal ei ütle ära reisimisest või mõnusast metsajooksust,
maitsva söögi valmistamisest või huvitavast lugemisest. Hetkel on
käsil vanavanemate koduaia hooldamine ja värskendamine, kus on
huvitavaks väljakutseks leida tasakaal vana säilitamise ja uute elementide lisamise vahel. Nagu ka Saku valla hooldatavatel aladel ja
väliruumis, kus eesmärgiks oleks väärt vana säilitades ning uut lisades saavutada hästi toimiv väliruum, mis on samal ajal ka visuaalselt nauditav.
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Algas teeremont Nurme tänaval

Skeemi kasutatakse piirkondades, kus tänavat ei suleta

Seoses teeremondiga suleti esmaspäeval, 11. augustil Saku
alevikus Nurme tänav Tariku tänavast kuni Kase tänavani. Teeehitus ja asfalteerimine kestab 25. augustini. Remondi ajal
pääseb Paju tänavale Nurme tänava Juuliku-poolsest otsast.

Ehitusaegne liikluskorralduse üldskeem
TINGMÄRGID:

Ajutine liiklusmärgi post
Tööde tsoon
Tööde ajal suletud tsoon

Ajutine liiklusmärk

Topi liiklussõlm Saku ja Saue valla piiril võtab ilmet
tee

ud
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Vanamõisa
küla

Topi liiklussõlme skeem. Sinisega on märgitud
ehituse sügisel lõppev I etapp. Ringis on näidatud valminud jalakäijate tunnel.

Lisaks uuele ringristmikule sai Jälgimäe tee ka värske katte ja märgistuse. Foto: SS

Sakust Laagri poole sõitjad on juba mõnda aega Tänassilmas Jälgimäe teel ületanud uhiuut ringristmikku - üht kolmest Topi liiklussõlme ehitustööde I etapil rajatavast ringristmikust. Ehitusega valmib viaduktiga üle Tallinn-Pärnu maantee kulgev 1,3-kilomeetrine
teelõik tulevasest Juuliku ja Tabasalu vahelisest ühendusteest. Rajatav kaherajaline teelõik algab Tallinn-Saku-Laagri maanteelt (Jälgimäe teelt), kulgeb Salzburgi hotelli ja Maksimarketi vahelt via-

duktiga üle Tallinn-Pärnu maantee ja lõpeb vahetult enne raudteed
Maksimarketi kõrval. Rajatakse ka kolm ringristmikku, ühe kilomeetri jagu jalg- ja jalgrattateid ning 514 meetrit müratõket. Teelõiku ehitab Teede REV-2, tööde lõpptähtaeg on tänavu novembris.
Käivad ka II etapi ehitustööd, mille käigus valmib 0,8-kilomeetrine teelõik Tallinn-Pärnu maanteelt Alliku-Laagri-Hüüru maanteele. Lõigule rajati uudse tehnoloogia abil raudteeviadukt. SS

8

Saku Sõnumid

15. august 2014

Millal saabub Rail Balticu tõehetk?
MTÜ Kajamaa külaselts

A

astakümneid tagasi esmakordselt väljaöeldud
kiirraudtee idee on viimasel aastal tekitanud üksjagu
kõneainet Eestis, peamiselt aga
kolmes maakonnas – Harju-,
Rapla- ja Pärnumaal, mida planeeritav Rail Balticu (RB) trassikoridor peaks läbima hakkama.
Pärnumaal on RB trass terve
maakonna ulatuses paika saanud, nüüd seisab sama ülesanne
ülejäänud kahe maakonna ees.
Hiljemalt selle aasta lõpuks peab
olema kujunenud põhimõtteline
eelistus trasside osas.
Osa RB trassist on praeguse
kava kohaselt planeeritud ka
meie valda. Hetkel on olukord
selline, et trassialternatiivi 16C
käivitumisel lähevad mitme pere elumajad Kirdalu külas lammutamisele. Kui ehituseks valitakse trass 16B, 14 kõik lõigud
või 12A, hääbub suure tõenäosusega Esko talu, sest kiirraudteega poolitatakse talumaad ja
lõigatakse ära lehmade ligipääs
farmi ümbruses olevatele karjamaadele. Selle tulemusel pole
enam tänases mahus karjapidamine ja ettevõtlus võimalik ning
jätkusuutlik.
Aastaid tagasi sai Kajamaa
küla omale hellitava hüüdnime
’’Saku valla roheline aken’’ (vt
Saku valla logo), sest tegemist
on kauni külamaastikuga, mida
on hinnatud hästi säilinud miljööväärtuslikuks loodusmaastikualaks – vaatepilt, mis tänu
valglinnastumisele on suurlinnade naabruses aina haruldasem.
Kajamaa hajakülas on 25 majapidamist, nendest 11 põlistalu.
Viimasena RB komisjoni poolt
lauale pandud trassialternatiiv
16B hakkab kulgema 7 pere (sh
põlistalude) ees- või tagaaedadest läbi. RB mõjust ei jää puutumata ka Tagadi ning Kurtna küla. Olles sellise reaalsusega silmitsi, ei rahulda meid enam arvamusliidrite pidev korrutamine, et veel pole midagi kindlat.
Selleks ajaks, kui trass on maha
tõmmatud, on juba hilja tegutseda oma kodukoha kaitseks!
Kajamaa edastas Saku Vallavalitsusele 21. juulil pöördumi-

se, milles oli kategooriliselt RB
tuleku vastu üle Kajamaa küla
maade, 31. juuli külakoosolekul
edastati valla esindajatele – vallavanemale ja volikogu esimehele – Kajamaa elanike selge
hoiak, et me ei taha RB kiirraudteed Kajamaale ega Saku valda.
Seega, me ei nõustu senise praktikaga, kus RB trasse on joonistatud ühest koduõuest teise, inimesed on ärevil ja kogu võitlus
on keskendunud sellele, et trass
oma kodust eemale saada. Illustratsioon: Katrin Virula
Võtsime RB-vastase seisukoha,
sest:
Juba praegu rõhutavad ametni1. Siiani puudub RB tasuvuskud igal sammul vajadust ehitaanalüüs. Teada olevate arvutusda üliökonoomselt – aga lisakute ja info põhjal (prognoositav
lutusi on tohutult! Kelle taskust
kauba- ja reisijatevedu) on tetuleb puudu jääv raha?
gemist tugevalt kahjumliku pro3. Suurusjärgus 1000 pere kojektiga ja seda mitte ainult esidud lähevad sundvõõrandamimestel tegevusaastatel. Projekti
sele ja seejärel lammutamisele –
kasumlikkuse saavutamiseks
kodu ei ole ainult maja ja oma
tu-leks tagada piisav kaubavedu
kätega ehitatud maja ei ole
mööda RB kiirraudteed, sest
ainult investeering. Täiesti lahti
ainult reisijateveoga ei tasu prorääkimata on kompensatsioonijekt ära. Tasub mõelda, et juba
süsteem inimestele, kes peavad
täna on Eesti riigil raskusi raudoma kodust lahkuma või asuteetaristu ülalpidamisega, mille
vad ühel hetkel keset liiklustänasel tasemel hoidmiseks on
sõlme.
vaja igal aastal leida mitmeid
4. Põhiargument, et RB tulekukümneid miljoneid eurosid.
ga saame kiiremini ja odavamalt
Unustada ei saa ka aastaid kahEuroopasse, on ilmselge vale –
jumi piiril vaakuvat Estonian
reaalsus on, et Euroopasse jõuab
Airi.
kiiremini ja odavamalt lennukit
2. Ebatõenäoline on, et RB valkasutades. Välja pakutud 240
mib 3,6 miljardi euroga. Keegi
km/h reisirongidele on puhas
pole rääkinud veel sellest, kui
vale. Prognooside kohaselt
palju ja milliseid ronge tuleb osmuutub RB reisijatevedu kata ja kui palju raha kulub lisaks
sumlikuks alles siis, kui tänase
raudtee ehitusele. Siiani puudub
2000 reisija asemel suunal Talselge pilt ja arusaam, millised
linn-Riia hakkab igapäevaselt
pehmendusmeetmed võetakse
sõitma 3000 reisijat mõlemakasutusele (müraseinad, ökosuunaliselt. Seega on planeeriduktid). Kusagile peavad tuletud reisijate arvu kasv 3 korda.
ma viaduktid, sillad, vahejaaKust tulevad need reisijad?
mad. Need ehitised omakorda
5. Eesti elanik ei saa mingit otnõuavad lisamaad ja muudavad
sest kasu, sest RB tulekuga ei
meie kodukanti ning RB puuduparane kohalik reisirongiliiklus,
tab kaugelt rohkemate perede
pigem on oht, et uue raudtee lielukorraldust kui seni arvatud.
sandumisega kaasnevad lisakulud riigieelarvele vähendavad
edaspidi riigi võimekust pakkuKajamaa küla rahvas
da kvaliteetset regionaalset reisirongiliiklust
tänasel raudteel!
kutsub üles algatama
6. Räägitakse, et RB-l hakkavad
dialoogi teemal, kas
liikuma suurtes kogustes veosed
(sh vedelad kütused, plahvatusmeile on Rail Balticut
ohtlikud väetised, kemikaalid
sellisena vaja
jmt), mistõttu võib väiksemgi

ohtliku veose leke või muu õnnetus põhjustada suuremõõtmelise katastroofi, keskkonnakahju vms.
7. Esialgne retoorika Soome
kaupade veonõudlusest RB-l on
asendumas ümmarguse jutuga
Aasia transiitkoridori tähtsusest.
Tegelikkuses tundub see kõik
suure hämamisena – seni ajani
pole ükski ekspert suutnud veenvalt ja selgelt põhjendada, miks,
kuipalju ja milline kaup RB-le
suunduks. Praegune reaalsus on
selline, RB projektil puudub selge äriplaan ja ettekujutus selle
ülalpidamise tegelikest tuludest
ja kuludest. Ja sellise teadmise
põhjal otsustatakse sadade miljonite eurode eest meie kõigi
ühise raha kulutamine!?

M

eie esivanematel oli
kombeks üheksa korda mõõta ja üks kord
lõigata – tasuks tulla selle tõe
juurde tagasi ning vaadata, mis
on sellel pildil valesti. Kas me
ikka oleme nii rikkad, et sellisel
kujul ja hinnaga välja pakutud
RB-ga nõustuda? Kajamaa küla
rahvas kutsub üles algatama
dialoogi teemal, kas meile on
vaja rutakalt ja poolsalaja planeeritud odavat kiirraudteed.
Ametnikud on Eesti üldsusele
loonud pildi, kus RB särab kui
progressi ja Euroopa koostöö
sümbol. Kust see veendumus
tuleb? Tänaseks päevaks pole
keegi suutnud näidata, mis RB
projektist on võita Eesti rahval.
Ühel hetkel on meil laastatud
keskkond ja rööbastel rahasöömismasin, mis meil ja meie
lastel tuleb kinni maksta.
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Saku
õpilasmalev
alustas
 Esimesel päeval
malevavannet
andmas...
 ... ja tööhoos.

Fotod: Evelin Küberson

EVELIN KÜBERSON
11.–22. augustini toimub taas
Saku Valla Noortekeskuse juhtimisel Saku õpilasmalev. Õpilasmaleva eesmärk on anda
noortele töökogemus, oskus järjekindlalt tööd teha ja valmistada neid ette tulevaseks iseseisvaks eluks. Saku malevlased on
13–16aastased noored, kes teevad mitmesuguseid heakorra-

töid. Malevlased liiguvad objektide vahel jalgratastega.
Sellel aastal sai tööle 20 Saku
valla noort, mis on nelja noore
võrra rohkem kui eelmisel aastal. Sellest hoolimata ei pääsenud ka tänavu kõik soovijad õpilasmalevasse. Kandideerijaid
oli 30 ja kohti vaid 20, mis näitab selgelt noorte soovi ja vajadust end tööalaselt täiendada.
Saku õpilasmaleva raames

teevad koostööd Saku Vallavalitsus, Saku Valla Noortekeskus,
Metsanurme külakeskus ja AS
Samat. AS Samat toetab noori
transpordiga Pirita seiklusparki
ja tagasi. Metsanurme külakeskuses toimub aga 22. augustil
maleva lõpupidu. Loomulikult
aitavad noored neid ka omalt
poolt heakorratöödega.
Malev ei piirdu vaid töö tegemisega, iga päev toimuvad mitmed töötoad ja meeskonna tegevused, mis arendavad noorte
suhtlemisoskust ja täiendavad
nende teadmisi nii käelistes tegevustes kui ka sportlikes ettevõtmistes.
Saku õpilasmalev on silma
jäänud ka Eesti Noorsootöö
Keskusele, kes toetab projekti
alusel malevat juba teist aastat.
Saku malev on üks nendest, kes
võtab tööle ka 13–14aastaseid
noori, kelle jaoks on vaja Tööinspektsiooni luba töölepingu
sõlmimiseks. Tänu meie positiivsetele tulemustele on meid
eeskujuks toodud üle Eesti
noorsootöökeskuse läbi viidaval maleva infopäeval.

Ilus suvi ilusas rannas

K

uigi Valdeku karjääri puhul pole tegemist avaliku valvega
supelrannaga, on inimesed seal aastaid suvel rannamõnusid
nautinud. Tänu wakepargile on rand sel suvel hoopis uue
hingamise saanud – metsikust rannast on kujunenud mitmekülgne
vaba aja veetmise paik. Peale ujumise-päevitamise saab seal nüüd
ka batuudil hüpata, kiikuda ja ronida, sõita veelaua ja vesijalgrattaga, aerutada SUP lauaga, harjutada tasakaalu hoidmist tasakaalulaual (balance board) maal või kummilindil (lackline) vee kohal,
mängida rannavõrkpalli. Ümber veekogu leiab mõnusa koha igaüks, nii see, kes eelistab vaiksemat omaette olekut, kui see, kes nau-

 Veelauasõit on jõukohane igaühele, vee peal liikumise tunde
saab kätte juba esimese 10 minuti jooksul, pealegi ei saa kukkudes haiget.
 Kuigi wakepark on avatud iga
päev kella 12-22ni, kestab rannas tegevus nii enne kui ka pärast seda kellaaega. Fotod: SS

dib muusikat, melu ja laudurite trikke. Lisaks saab kuumal päeval
kosutada end karastusjookide ja jäätisega. Rand on kogu hooaja
vältel olnud puhas, nii prügikaste tühjendatakse ja rannaäärt koristatakse iga päev. Kui nii mitmeski rannas segavad veemõnude nautimist alguses pikka aega külmana püsiv vesi ja hiljem bakterid või
vetikad, siis Männikul neid probleeme pole, sest tegemist pole suletud veekoguga. Samas soojeneb tuulevaikses kausis olev veekogu kiiresti. Vesi on puhas ja selge.
Wakepargis jätkub elu ka septembrikuus, park on avatud 15.
septembrini. VICTORIA PARMAS
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Kiisal avati viis kohvikut
AIRI RÄIM

O

ma elu esimese kohvikupäeva kogemuse sain Kiisal 26. juulil kella 11
ja 16 vahel, mil jõudsin käia kõikides väljakuulutatud kohvikutes. Idee on
mulle tundunud paeluv päevast, mil sellist
nimetust kuulsin. Paraku olen alati viibinud
mõne sellise päeva toimumise ajal kusagil
mujal ja nii pole Kärdlasse ega Elvasse kohvikuaiatama sattunud.
Kiisal oli kohvikuid kokku 5, neist neli
paiknesid teineteisest paraja jalutuskäigu
kaugusel. Juba päeva alguses selgus, et kohalikud ei tunne oma lähiümbruse tänavanimetusi. Männi põik... hmm... Minule oli
suuremaks pähkliks suvilate piirkonda kuuluv aadress. Kui selle pärast pooleteisetunnist otsimist ja inimeste küsitlemist lõpuks
leidsin, tuli ilmsiks, et väljakuulutatud
smuutikohvik polnud siiski avatud. Seeeest kõik 4 toiminud kohvikut olid minu
jaoks justkui pärlid. Pooltes kohvikutes
kostitati külalisi ka enda lemmikmuusikaga, nii et tegemist oli topeltelamusega.
Jäätisekohvikus toimetasid kikilipsudes noormehed imeilusas purskkaevuga
aias, lastele oli mängunurk, inimesed uurisid
kookide retsepte (Bailyse-Daimi!), istusid
murul, nautisid hetke. Jäätisekohvik oli üle
30kraadises kuumuses rohkem kui jahutav.
Pannkoogikohviku asukohta oli alguses keeruline leida, kuna välja oli kuulutatud teine aadress (ja väljakuulutatud kohas puudus viide tegelikku kohta). Suure
staadioni serval oli neil ruumi rohkelt. Traditsiooniliste kokamütsidega kokkadel oli
pakkuda nelja erineva täidisega pannkooke.
Küpsetiste kohvik toimus minu sünnikodus, seega leidsin üles raskusteta. Laudadel olid valged linad, vaasis sellerilehed.
Pakuti kukeseenepirukaid, kuivatatud rukkilille kroonlehtedega muffineid, mustikamaiuseid, šokolaadimousse`d.
Poja sünnipäevakohvikut pidanud
ema ja poeg askeldasid ringi sinisetäpiliste
põlledega. Kohvikuletti kaunistas rukkilille
tikandiga laudlina ja pakkumisel oli rukkijahust Eesti muffin, seega moodustas see
kokkuvõttes imeilusa terviku.
Makroonikohviku kohta kuulsin kiidusõnu juba enne sinna jõudmist. Mul ei
tulnud pettuda – 8 erineva maitse ja värviga
makroonid, lisaks koogikesed professionaalselt kondiitrilt. Pererahvas oli lahkelt
tulijaid tervitamas ja ka ära saatmas. Kohvikus oli käinud üllatavalt palju inimesi ja
valik oli juba poole päeva peale kahanenud,
kuid magusaid suutäisi jätkus piisavalt.
Sinna jätsin ka oma viimase eurosendi.
Jahutavat jooki sai kohvikutes ka muidu
eest, peenemad koogid maksid 1 euro, kõi-

Pannkoogikohvik oli avatud küll vaid päeva, kuid kohvikupidajad nägid päris kokamütsides
välja kui tõelised professionaalid. Fotod: Airi Räim

Šikid kohvikupidajad pakkusid mmm kui
maitsvat Bailyse-Daimi kooki.

Makroonikohvikus pakuti 8 sorti erineva
värvi ja maitsega hõrku mandlibeseeküpsist.

ge kallim toode 3 eurot. Kohv 50 senti.
Kaks valge kübaraga daami käisid läbi
kõik kohvikud ja lugesid ürituse vaimustavaks. Seda mitmel põhjusel – saab põigata
aedadesse, kuhu muidu poleks asja; saab
tuttavaks inimestega, kellele edaspidigi tere
öelda. Sedasi võiks nende sõnutsi külavaheline suhtluski taas ausse tõusta. Mitmel korral kohtasin Saksamaal elavat eestlannat,

kes oli samuti sellisest päevast senini vaid
kuulnud. Temagi pidas seda toredaks ettevõtmiseks ja lubas võimalusel Saksamaalgi
sama korraldada.
Kui avada värav, avanevad ka uued teadmised neist, kes meie lähedal elavad. Mitu
korda kuulsin ütlust: järgmisel aastal prooviksin ise ka. Järgmisel aastal on võimalus oma
kohvikupidamise unistus ühel päeval täita.

MTÜ Kodukoht Kiisa tänab kõiki kohvikupidajaid ja loodab, et
järgmisel aastal sujub kõik veelgi paremini.
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Juuksur tuleb koju

Treeningutasud tõusevad tsipakene

Alatest septembrikuust saavad
päevakeskuse kliendid tellida
endale juuksuri ka koju. Kojukutsete registreerimist alustame
1. septembrist.
Saku Päevakeskus pakub Saku valla eakatele ja erivajadustega inimestele soodushinnaga
mitmeid toimetulekut toetavaid
tugiteenuseid, sealhulgas juuksuriteenust. Valdav osa juuksuriteenuse tarbijatest on olnud
suhteliselt aktiivsed eakad, kes
ei vaja liikumisel kõrvalabi.
Meie soov on aga, et juuksuriteenus oleks senisest rohkem
kättesaadav ka sihtrühmale, kes
ei pääse iseseisvalt kodust välja
ja kelle liikumine on raskendatud – need on vähenenud toimetulekuvõimega eakad ja füüsilise erivajadusega isikud, kellest
osa on ka meie koduteenuse
kliendid. Seetõttu soovime
juuksuriteenuse kättesaadavust
antud sihtrühmale alates septembrikuust parandada, muutes
selle osaliselt mobiilseks –
juuksur tuleb vajadusel ise
kliendi juurde koju, vajalikud
töövahendid kaasas. Lisaks
päevakeskuses osutatavale
juuksuriteenusele on plaanis
igakuiselt teenindada viit koduklienti. Vajadusel teenindame
liikumispuudega kliente ka päevakeskuse esimesel korrusel.
ÕNNE LIV VALBERG

1. septembrist tõusevad valla spordikeskuse laste ja noorte treeningrühmade osalustasud. Kui ühe treeningrühma trennis käiakse:
 kaks korda nädalas, tuleb maksta 2.60 eurot kuus (praegu 2.24)
 kolm või neli korda nädalas, tuleb maksta 4.30 eurot kuus (praegu
3.20)
 viis korda nädalas, tuleb maksta 6.20 eurot kuus (praegu 4.60).
Uue asjana kehtestas vallavalitsus osalustasust vabastamise korra.
Kui isikul on juhtunud trauma või õnnetus, mis ei võimalda tal osaleda treeningul terve kalendrikuu, siis tuleb teha spordikeskuse juhatajale avaldus treeningrühma osalustasust vabastamise kohta. SS

Harju pereelu juulis
2014. aasta juulikuus registreeriti Harju Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talituse andmetel 175 lapse sünd, see
on 25 võrra enam kui juunikuus, mil registreeriti 150 sündi
ja 3 võrra vähem kui mullu juulis, mil registreeriti 178 sündi.
Poisse sündis 94 ja tütarlapsi
81. Esmasündinuid oli 67, teisi
lapsi 75, kolmandaid 22, neljandaid 4, viiendaid 5, kuuendaid
ja kaheksandaid lapsi üks. Sündisid kahed kaksikud - paar õdesid ja paar vendi.
Surmakandeid koostati kokku 86 - mehi suri 38 ja naisi 48 .
Lahkunute keskmine vanus oli
75 aastat. Mehed elasid keskmiselt 72- ja naised 78aastaseks.
Registreeriti 41 ja lahutati 2 abielu. Nimemuutmise avaldusi rahuldati 5.
EEVI ALANIIT

15. august 2014

Ilutulestik kuni südaööni
Kui osa Saku aleviku inimesi suunab reede ja laupäeva õhtuti pauke
kuuldes silmad taeva poole, et ehk on seal näha suurejoonelist ilutulestikku, siis teisi paneb paugutamine küsima, millal algab öörahu.
Kui varem kestis öörahu kella 23–7, siis alates 1. juulist jõustus
uus korrakaitseseadus ja öörahu kehtib tööpäeviti kella 22–6, kuid
reedeti ja laupäeviti kella 24–7. Kui seni oli Eestis kaks päeva aastas, mil öörahu ei kehtinud – öö vastu 1. jaanuari ja jaanipäeva –, siis
nüüd võib lärmakalt pidutseda ka 24. veebruaril.
Justiitsministeeriumi esindaja sõnul leiti seaduse väljatöötamisel, et uued kellaajad on rohkem kooskõlas inimeste käitumisharjumustega. SS

Priitahtlikel oma kodulehekülg
Saku Priitahtlikud Pritsimehed on saanud valmis oma kodulehe,
mille aadress on www.sakupp.ee. Lisaks kontaktidele ja väljasõitude kajastustele leiab sealt ka pritsimeeste kohta avaldatud artikleid.
Uus lehekülg täieneb tasapisi, kuid juba praegu on võimalik selle
kaudu esitada avaldus ja liituda vabatahtlike pritsimeeste tööka ja
lõbusa meeskonnaga. SS

Saku jetipoiss
Eestis esimene
Augusti alguses Pärnu jõel toimunud aasta suurimal jettide võidusõidul pärjati Eesti meistriks
sakulane Marten Männi (pildil).
2. ja 3. augustil toimus Pärnu
jõel Freetime Racing Cup, mis
oli jettide rajasõidu selle aasta
kolmas Eesti meistrivõistluste
etapp, kus erinevates startides
käis kokku vee peal üle 60
võistleja Eestist, Lätist, Venemaalt ja Soomest.
Reedel alustati võistlust jettide enduuro Eesti meistrivõistlustega, kus Ski ehk püstiste jettide klassis tuli Eesti meistriks
Marten Männi. Laupäeval jätkusid võistlused rajasõidu Eesti
meistrivõistluste kolmanda etapiga. Ski Stock klassis pidi juunioride maailmameister Voishenev tunnistama kolm aastat
noorema, värske juunioride Euroopa meistri Marten Männi paremust kõigis kolmes sõidus.
Männi võttis ka kolmanda etapivõidu, kui oli kiireim Ski Lite
klassis.

Gert Krestinov
saavutas Belgia MM
etapil 13. koha
Kuulsal Lommeli liivarajal toimus selle aasta motokrossi maailmameistrivõistluste viimane
etapp Euroopa pinnal, kus
MXGP klassis olid eestlastest
stardis Tanel Leok, sakulane
Gert Krestinov ja Priit Rätsep.
Parima tulemuse saavutas Krestinov, kes sõitis end 13. kohale.
MM-arvestuses on Krestinov
15 punktiga 35. kohal. Nüüd tuleb sõitjatel väike puhkus ja
järgmine MM-etapp sõidetakse
7. septembril Brasiilias. SS
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MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
13.07 kell 21.14 teatati, et Kiisa
alevikus metsa vahel põlevad
puud. Päästjad tegid kindlaks, et
metsas põles puukuur. Päästjad
kustutasid tulekahju.
11.07 kell 14.17 käisid päästjad
Tammemäe külas, kus sõiduteele kukkus puu. Päästjad eemaldasid puu sõiduteelt.
20.07 kella 16.47 ajal teatati
häirekeskusele, et Saku vallas
Männiku karjääris on vee alla
vajunud ujuma läinud 1984.
aastal sündinud mees, teda
päästma läinud 1960. aastal
sündinud mees vajus terviserikke tõttu kokku ja suri. Vee alla
vajunud isiku otsingud lõpetati
kell 18.30 tulemusteta.
21.07 kella 10.15 ajal leiti Männiku järvest 20. juulil ujuma läinud ja kadunuks jäänud 1984.
aastal sündinud meesterahva
surnukeha.
3.08 kell 16.45 teatati, et Männiku külas põleb metsaalune
pinnas. Päästjad kustutasid
põlengu kella 18.26-ks.
4.08 kella 19.16 ajal teatati häirekeskusele, et Tammemäe järve on ujuma läinud 22-aastane
meesterahvas, kes ei ole tagasi
tulnud. Päästjate otsingud tulemusi ei andnud.
8.08 kell 10.38 leiti Tammemäe
järvest seni kindlakstegemata
meesterahva surnukeha.
13.08 kella 03.45 ajal teatati
häirekeskusele, et Saku vallas
on Männiku järve ujuma läinud
52-aastane meesterahvas, kes ei
ole tagasi tulnud. Päästjate otsingud tulemusi ei andnud.
13.08 kella 14.43 ajal leiti Männiku järvest uppununa samal
ööl vähipüügiga tegelenud
1962. aastal sündinud mees.

Põhja prefektuur
Ööl vastu 3.07 varastati Saku
vallas ettevõtte territooriumilt
neli valvekaamerat. Kahju on
kokku umbes 200 eurot.
Ööl vastu 3.07 varastati Sakus
seisnud autost sülearvuti. Kahju
on kokku 1000 eurot.
15.07 avastati, et Sakus on maja
keldrist varastatud ketaslõikur,
ketassaag ja plaadilõikaja. Kahju on kokku 650 eurot.

Saku Sõnumid

Kiisa avariireservelektrijaam sai valmis
2. juulil võttis Elering Soome
ehitusfirmalt Wärtsilä Finland
OY üle Kiisa lähedal Kirdalu
külas asuva teise avariireservelektrijaama, millega lõppes investeeringute programm elektriühenduse rajamiseks Eesti ja
Soome vahele.
Kahe Kiisa jaama koguvõimsus on 250 megavatti. Esimene
väiksema võimsusega elektrijaam valmis 2013. aasta lõpus.
Avariireservelektrijaamad on
vajalikud, et tagada elektrisüsteemi tõrgeteta töö tootmisseadme või välisühenduse rikke korral. Jaamad on võimelised saavutama täisvõimsuse vähem kui
10 minutiga. Igapäevaselt avariireservelektrijaamad elektriturul ei osale.
„Kiisa teise avariireservelektrijaama valmimisega lõppes Eleringi ajaloo suurim, enam

kui poole miljardi eurose
maksumusega investeerimisprogramm, mille tulemusel on
elektritarbijate ja -tootjate käsutuses 1000 megavatti elektriühendusvõimsust Eesti ja Soome vahel,“ märkis Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.
Programmi raames omandasid Elering ja Soome süsteemihaldur Fingrid ühiselt riikidevahelise ühenduse EstLink 1 ja
rajasid teise ühenduse EstLink
2. Samuti tuli Eleringil EstLink
2 Eesti elektrisüsteemiga ühendamiseks tugevdada Eesti-sisest elektri ülekandevõrku.
Kiisa elektrijaamad on esimesed omalaadsed spetsiaalselt
avariireservi tagamiseks ehitatud jaamad Eestis. Varem ostis
Elering avariireservi teenust
sisse Läti elektritootjalt Latvenergo. ELERING

Läks lahti!
Saku aleviku Kiisa-poolses servas algasid juulikuus kaevamistööd – lahti läks Uusmäe elamurajooni ehitus.
Vastavalt detailplaneeringule
alustas OÜ BauEst taristu väljaehitamist. Rajatakse teed, tänavavalgustus, vee-, kanalisatsiooni- ja küttetrassid ning paigaldatakse side- ja elektrikaablid.
Ehitustööde tulemusena valmivad kaasaegsetele nõuetele vastavad valgustatud teed koos kõikide vajalike tehnovõrkudega.
Maa alla on juba viidud kõrgepingeliin ning on ka näha, kus

hakkavad kulgema elamukvartali teed ja kuhu kerkivad majad. Taristu valmib piirkonna
arendaja Peeter Oja kinnitusel
hiljemalt tänavu 30. septembriks.
Oja sõnul on huvi Saku taasiseseisvusaja esimeste uute kortermajade vastu suur ning ehituse alguseks on 16-st korterist 4
leidnud endale juba ostja. „Ehitusluba esimese kortermaja
Uusmäe tn 4 püstitamiseks on
olemas ning hoone ehitamisega
plaanime alustada augusti lõpus
septembri alguses,“ ütles ta. SS

Kaitseväe Männiku harjutusvälja
kasutusgraafik augustis
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus*
15.08 09:00-13:00 Laskeharjutus 22.08 09:00-17:00 Laskeharjutus
16.08 08:00-19:00 Laskeharjutus 23.08 09:00-20:00 Laskeharjutus
16.08 09:00-23:00 Väliharjutus
25.-29.08
18.08 08:00-17:00 Väliharjutus
08:00-20:00 Laskeharjutus
18.08 10:00-17:00 Laskeharjutus 25.-29.08 08:00-23:00 Lõhkamine
19.08 17:00-21:00 Väliharjutus
25.-29.08*
19.08 17:00-21:00 Väliharjutus
08:00/23:00 Väliharjutus
21.08 13:00-17:00 Laskeharjutus 26.08 08:00-20:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Väliharjutus: kasutatakse paukpadruneid ja teisi imitatsioonivahendeid. Võidakse kasutada transpordivahendeid. Graafik
võib muutuda, palume jälgida infot harjutusvälja infotahvlitel. NB! Vastavalt vajadusele teostab Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid.
Harjutused toimuvad kooskõlas Saku valla avaliku korra eeskirjaga.
Lisainfo: tel 503 4102, manniku@mil.ee, http://harjutusvali.mil.ee

15. august 2014

MIS
JUHTUS
Põhja prefektuur
17.07 hommikul varastati Saku
vallas majutusasutusest teler
koos digiboksiga ja alkoholi.
Kahju on kokku 897 eurot.
19.07 teatati politseile, et kella
17.20 ajal tungiti Sakus Aasa
tänaval tüli käigus kallale 39aastasele mehele.
Ööl vastu 22.07 varastati Kiisal
lukustamata uksega majast käekott, kuhu jäid rahakott, dokumendid ja võtmed. Kahju on
kokku 170 eurot.

Saku vabatahtliku
päästekomando
väljasõidud
11.08 01:47 Sõiduki tulekahju
Kohila vallas Prillimäe alevikus.
10.08 17:25 Tulekahju maastikul Saku terviseradade ääres.
03.08 16:47 Tulekahju maastikul Männiku tee ääres liivakarjääri juures.
03.08 12:13 Tulekahju maastikul Männiku tee ääres.
01.08 21:58 Lõke Sauel Pärnu
mnt ääres.
29.07 16:58 Lõke Kiili vallas
Kangru alevikus.
28.07 20:09 kulupõleng Männiku külas.
26.07 20:52 lõke Kiili vallas
Luige alevikus.
26.07 01:32 Kohila vallas Vilivere külas inimene veekogul
kadunud.

Politseijaoskond kolis
11. augustil avati Keilas aadressil Keskväljak 8a uus politseihoone, kuhu kolis seni Sauel
asunud Lääne-Harju politseijaoskond. Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul kolisid politseinikud uude majja, sest Sauel
asuv vana hoone oli väga kehvas
seisukorras. Maja esimesel korrusel asub klienditeenindus, mis
on avatud tööpäevadel 8.00–
16.30, erakorraliste juhtumite
puhul võetakse inimesi vastu
ööpäevaringselt.
Kuigi Lääne-Harju politseijaoskonna keskuseks saab Keila,
jätkavad piirkonnakonstaablid
igapäevaselt inimeste abistamist
ka Sauel Pärnasalu põik 11 asuvas majas, kuhu jääb tööle konstaablipunkt. Delfi
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Esko talu
otsib oma toredasse
meeskonda töökat ja
kohusetundlikku

LÜPSJAT.
Lisainfo
tel 56 475 644

www.eskotalu.ee
Kütte- ja
kliimaseadmete
paigaldamisega
tegelev ettevõte otsib
oma meeskonda

seadmete
paigaldajat.
Kontakt:
info@artesania.ee
või tel 523 5955

15. august 2014

Kuulutused

OÜ Rocco
pakub tööd

kokale
ja

köögi
abitöölisele
Sakus Tiigi tn 2.
Info telefonidel
604 1723 või 509 0318
tööpäeviti kella 10 – 17

Saku Pruulikoda
otsib oma kollektiivi

abikokka.
Tööaeg
T – N kell 15.00 – 21.30
ja P kell 11.00 – 21.30.
Lisainfo tööpäeviti
kella 7.00 – 15.00
telefonil 513 6748 või
merle@pruulikoda.ee

 SILMADE KONTROLL
 SILMARÕHU MÕÕTMINE
 PRILLIDE MÜÜK
 PRILLIDE PISIREMONT
 OPTILISED
PÄIKESEPRILLID

3. septembril 2014
kella 10-st KIISA
RAHVAMAJAS
Silmade kontroll maksab 6 €.
Prillitellijale on kontroll TASUTA.

Info ja etteregistreerimine
telefonil 521 9014

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

Müüa 1,5a vana kuiv

Pakume tööd

tublidele
müüjatele
Harju TÜ Tõdva AjaO
ja E-Ehituskeskuse
kauplustes ning
Saku Konsumis.
Täpsem info kauplustest
või personalijuhilt tel

669 9807

küttepuu
Seoses puhkuste
perioodiga on kuni
2. septembrini
KIISA
POSTKONTORI
lahtiolekuajad
T 14-19,
N 11-14,
L 11-13.

Südamlik kaastunne omastele

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

Tööpakkumised

Põllumajandusdoktor

PAUL LÄTTEMÄE

Kallis Maimu! Südamlik
kaastunne armsa

PAUL LÄTTEMÄE

kaotuse puhul.
Töökaaslased endisest
EMVI rohumaade osakonnast

surma puhul.
Merlin, Krista, Mai, Ruth

Mälestab
Eesti
Taimekasvatuse
Instituut

Südamlik kaastunne
omastele

JAAN KAALMA
surma puhul.
Rahula Külaselts

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Lõikan hekki, saetööd, võsalõikus Tallinnas ja Harjumaal.
Tel 5554 7291
Plekk-, kivi- ja eterniitkatuste
pesu ning värvimine. Viies
Fassaad OÜ, tel 5624 1509
Andres
Paigaldame teie vanale või
uuele kodule kõrgkvaliteetse
vihmaveerenni soojenduse
süsteemi komplekti.
Konsultatsioon ja paigaldus üle
Eesti. Kontakt: 5841 0028
www.rennisoojendus.ee
Liiv, ehitusliiv, killustik, kruus,
muld, freesasfalt kohaleveoga
Saku vallas, Tallinnas ja lähiümbruses. Tel 507 9362
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com,
tel 501 8594
Müüa puitbrikett kandiline 145
€ / 960 kg, premium 8mm pelletid 185 € / 960 kg, turbabrikett
110 € / 950kg, klotsid 1,6 € /
kott, lepp 2,5 € / kott, kask 2,8 €
/ kott, tel 5380 3858.
Müüa soodsalt saematerjali
(prusse-laudu-talasid) Kirdalu
külas, hulgihind 120 eurot / tm,
jaehind 140 eurot / tm. Müügiga
on kiire. Tel 528 0616, e-post
ardi.s@neti.ee
Ostan rinnamärke, vanaraha,
postkaarte, valikuliselt vanu
trükiseid ja dokumente ning
muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628,
Tim

ÕE

Mälestame kauaaegset
juhatuse liiget ja head sõpra

IRENE REESNAT
ning avaldame siirast
kaastunnet lahkunu
omastele.
KI-KU-TA-RO PÜ

Lastehoid Sakus otsib toredat
muusikaõpetajat. Lisainfo
lapsehoidkooliteel@outlook.com,
+372 5690 4491 Kate Kivi
1,5-aastane poiss vajab hoidjat
päevasel ajal (mõned tunnid
nädalas). Tel 520 6927

Hilda Jürgenstein,
tunneme südamest kaasa
kalli õe

HELMI
kaotuse puhul. Siiras
kaastunne Elvi perelt.
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Maitsvad ja hõrgud

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

Tule ise ja võta
pere ning sõbrad
kaasa.

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

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

RIIDEKAUPLUS

RIIDEMARI
Avatud

argipäeviti kella 11-18
laupäeviti kella 11-15

Batuudi
rent
www.hyppa.ee

OÜ Hoolega pakub
Koristusteenus:
Kodukoristus, akende pesu

Aiatööd:

56 46 11 00

Muru ja peenarde hooldus,
lehtede ning niiduse
kogumine, vajadusel
äravedu

HOOLEGA
TEHTUD!
info@hoolega.eu
5305 5484
Saveliin Kaarneem
OÜ Hoolega

laomüügi
kampaania 1.-30.08:
Selle kupongiga kõikidele toodetele

SOODUSTUS -6% laohindadest
Lõika kupong välja ja tule Silikaltsiidi 8, Tallinn.
Kõikide ostjate vahel läheb loosi

5 Järve Keskuse 20-eurost kinkekaarti!

E-N 35% soodsam
VÄLISTRASSIDE EHITUS:

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

Kaeve- ja
planeerimistööd
laadurekskavaatoriga
Info ja tellimine
+372 550 5507 või
setex@setex.ee

Pakun soodsalt

massaažiteenust
Saku Valla Majas
Teaduse 1 toas 329.
Telefon 518 9020
Valentina

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

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

KUHU MINNA

peibutab mängulisusega

AUGUST

Eesti Politseimuuseum

Doonoripäev Saku Valla
Majas Teaduse 1.

22. kella 10-13

 Tallinnast 97 km kaugusel
Rakveres Tallinna tn 3
asuvas 1786. aastal
ehitatud majas
 2 korrust, 10 näitusetuba
 Avatud T-L kella 10-18
(20.08 suletud)

23. kell 17
Suvelõpupidu Augustfest suur kogupereüritus Saku
Pruulikoja esisel õuealal. Vt lk 16

29. kell 17.30
Metsanurme suvelõpupidu
külakeskuses. Vt lk 16

KÄTRI KAIK

30. kella 10-14

M

öödunud aastal Rakveres avatud Politseimuuseum tõmbab
kooliõpilasi ammutama teadmisi läbi interaktiivse õppetöö ja
mängulusti. Põnevat avastamist
leiab täiskasvanugi.
Näitusetubades saab tutvuda
Eesti politsei ajalooga, testida
päris autos oma pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida
joodikuprillidega kõndida, korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, proovida selga politseiriideid, võtta sõrmejälgi ja
palju-palju muudki. Muuseumis
saab istuda ka vangikongis, tutvuda mitmete narkootiliste
ainetega ja vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega. Lastemuuseumis saavad põnnid aga
lustida pehmete mänguautodega, õppida liiklusmärke ja avastada muudki huvitavat.
„Meie muuseumi suur pluss
ongi see, et külastaja saab üheaegselt osaleda reaalses politseitöös ning samal ajal avardada silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas muuseumi direktor Andrus
Eesmaa. „Gruppidele korraldame põnevaid mänge ja programme. Näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda meeskondlikult politseitöös.“
Tõsisemat tooni lustlikule
muuseumile lisab jaanuaris alguse saanud sari „Politseiakadeemia“. Sarja raames kutsutakse muuseumisse legendaarseid politseitegelasi, kes jagavad kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid meenutusi oma
tööst ja elust.
Muuseum ei puhka ka suvel,
vaid korraldab mitmeid üritusi
koostöös Politsei-, Piirivalvening Päästeametiga. 14. juunil

„Perelt perele“ Kiisa Rahvamajas. Töötoad. Vt lk 15

Kuritegude toas saab näha konfiskeeritud tuli- ja külmrelvi.

toimus muuseumi hoovis märulipäev, kus oli kohal märulipolitsei ning Eesti ainus veekahur.
Juulis toimus ohutuspäev ning
augustis liikluspäev. Septembris jätkub sari „Politseiakadeemia“ legendaarse liiklusemehe

Villu Vane esinemisega.
SA Virumaa Muuseumid
koosseisu kuuluv Politseimuuseum on aasta jooksul võõrustanud ligi 22 000 külastajat.
Info muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee.

NÄITUSED Saku
vallaraamatukogus
“Minu Lõuna-Aafrika“ - Mehis
Nurmetalu ja Heleri Roosnurme
fotod. Vt http://lib.sakuvald.ee
Saku Huvikeskuse fotograafia
jätkukursuse lõputööd.

ANNE ADAMSI LAULUSTUUDIO
alustab õpilaste vastuvõttu
SAKU HUVIKESKUSES
Soololauluoskusi treenima ja arendama on oodatud

lapsed, noored, täiskasvanud!
Muusikaline konsultatsioon
Saku Huvikeskuses ruumis 317
INFO JA
REGISTREERIMINE
AUGUST EELK
SAKU TOOMASE
KOGUDUSES
P 17.08 k 15
jumalateenistus
P 24.08 k 15
jumalateenistus
T 26.08 k 17 palveõhtu
P 31.08 k 15 noortejumalateenistus
 Õpetaja vastuvõtt kokkuleppel tel 5919 7802
 Avatud kirik igal teisipäeval kella 16-18
Koguduse aadress:
Tallinna mnt 8, Saku alevik
Kodulehekülg: eelk.saku.ee

27.08 kella 12-13
28.08 kella 18-19

Registreerimine aadressil
music.adams@gmail.com
Info tel +372 5663 1916
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Kroonika
Saku Vallavalitsuses juulis 2014
registreeritud Saku laste sünnid

Jasper Holter
Artur Nikolajev
Remi Sommer
Simo Sommer
Henry Enok
Kristel Tapp
Martin Matthias Põldes
Otto Karbus
Mia-Nora Tubala

Saku Vallavalitsuses juulis 2014
registreeritud Saku elanike surmad

Johannes Laidoner

Saku
Sõnumid
aastast 1994
Ilmub 2 korda
kuus
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

Laulu- ja tantsupeo järel...
4.–6. juulini toimunud laulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse
aeg“ oli kaks olulist märksõna: aeg ja puudutus. Ja see pidu puudutas
meid kõiki – keda lauljana laulukaare all, keda tantsijana staadionil,
keda rongkäigus marssijana või keda lihtsalt pealtvaatajana publiku
hulgas. Tekkis tunne, et me kõik oleme osake millestki suurest, mida
kogeme iga nelja aasta järel. Nii hea tunne oli avastada teleriekraanilt
või FB-st peol osalenud tuttavaid – mul on nii palju tuttavaid, kes
laulavad, tantsivad ja pakkuvad seda meeletut rõõmu ja osasaamist
sellest suurest peost. Olen selle üle väga uhke.
See pidu rääkis meist kõigist ja meist igast ühest eraldi, rääkis sellest,
mis on meid elus kõige rohkem puudutanud, mis oli ja on meie jaoks
oluline. Pani mõtlema meie argipäeva virvarrist läbi jooksmise kiirusest
ja aja väärtusest.
uur tänu teile, Hellad Tallad, naisrühm Saku Linda, Tugevad ja Kohevad ning Saku Sanglejad olemast osake segarühmade mustrist.
Suur tänu Saku Mandoliinidele ja Saku Muusikakooli Rahvamuusikaansamblile pillipeol, kus kõlas muusika kõigile ja iseendale.
Palju tänu Saku Gümnaasiumi mudilaskoorile, lastekoorile, poistekoorile, neidude koorile ja segakoor Tuljakule, kes aitasid peegeldada
meie aja mõtlemist, elu, inimesi, väärtusi ja andsid põneva ajalootunni
laulupeo algusest ja selle arenemisest.
Suur tänu Saku lasteaia Terake naisrühmale ja Saku Sanglejate naisrühmale, kes särasid taevatähtedena sumedal suveööl, aidates
märgata ja väärtustada ajas loodut. Suur tänu puhkpilliorkestrile Saku,
kellele uudisteoste esitamine oli väljakutse, mis puudutas.
ANNE-LY SUVI
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
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