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Teisipäeva hommikupoolikul sattusid Saku
Gümnaasiumi fuajeesse astujad hoopis
jõululaadale, kus oma kätetööd müüsid ja
tutvustasid õpilased, aga ka õpetajad.
Päkapikud, vahaküünlad, stressipallid, lõhnaseebid,
uksesildid, nutikiibid, lauamängud, käevõrud,
sokid, helkurid... Loetelu võiks pikalt jätkata.
Kingitusi leidus nii jõuluvana kingikotti kui päkapiku sussi sisse. Disainpluuse tootva firma Amike
meeskond 10. majandusklassist kinnitas, et peale
ostude on nad saanud laadalt ka juba eritellimusi.
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Aasta

Ajal ei ole algust ega lõppu, aeg tiksub minuteid, tunde ja päevi ikka
ühteviisi ühtejutti. Küll on inimesed enda jaoks ära märgistanud alguse
ja lõpu. See on võimalus teha kokkuvõtteid ja anda uusi lubadusi. Siin
toimetuse valik sellest, mis jäi meelde aastast 2014.

2014

Saku vallas

Fotod:

, Henrik Raave
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 Vald sai aasta jooksul endale kaks uut vallavanemat ja ühe abivallavanema.
16. jaanuaril astus vallavanemana ametisse Janeck Leppik ning 16. oktoobril
Tiit Vahenõmm, 12. mail abivallavanemana Andi Einaste.
 1. jaanuarist hakkasid vanade suslade asemel valda läbima uued oranžid mugavad rongid, aasta lõpus lõpetas aga Samati bussiliin 220 oma sõidud. Rongid
olid alguses küll natuke lühikesed ja seetõttu ei olnud rongisõit just kõige mugavam, kuid aasta jooksul venisid nad pikemaks ning hakkasid tihedamini sõitma ja nii mõnigi vallaelanik avastas enda jaoks uue sõiduvahendi.
 Aasta jooksul tõi valda palju emotsioone veel teinegi rong – Rail Baltic. Kust
raudtee kulgema hakkab ja kelle elamisi häirib, kas rabametsa spordirajad jäävad alles, kuhu tulevad ülesõidud ja tunnelid, milline on müratase. Kord olid
mures Kiisa, siis Kirdalu, lõpuks Kajamaa elanikud. Küsimused on õhus ning
vastuste otsimine jätkub järgmisel aastal.
 Kiiremini, kõrgemale, kaugemale! Saku gümnaasiumis oli olümpiamängude
aasta, mis kulmineerus I kooliolümpiamängudega 18. septembril (pilt 3).
 Saku vald sai endale esimesed kiiruskaamerad. 18. märtsil alustas tööd kaks
kaamerat Tallinn-Saku-Laagri maanteel vahetult enne Saku alevikku ning kaks
tükki Tallinn-Rapla-Türi maanteel Saustinõmmes ja Kirdalus.
 Korvpallurid saavutasid läbi aegade parima tulemuse – teise koha Harjumaa
meistrivõistlustel, Saku jäähokimängijad tegid ilma nii Eestis (esikoht Eesti Loodusliku Jää liigas) kui maailmas (hõbemedal Valgevenes harrastajate turniiril
Minski Cup), Saku Sportingu jalgpallurid said Taanis 1012 võistkonnaga Dana
Cupil 9.–16. koha, gümnaasiumi 9. klassi poisid tulid jalgpallis vabariigi meistriteks ja Saku lõvid said Eesti lionite meistrivõistlustel kaela hõbedased medalid.
 2.–4. aprillini etendus Saku gümnaasiumi laval traditsiooniline muusikal,
seekord „Sugar ehk džässis ainult tüdrukud“. 13.–17. oktoobrini oli aga õhus
Jaapanit – valla asutustes toimus esimest korda Jaapani nädal.
 Saku vallas oli põhjust sel aastal juubeldada – Saku Linda sai 50-aastaseks ja
Vilistlased said 20-aastaseks, muusikakool sai 35- (pilt 1), Kurtna koolimaja
25- ja Kajamaa kool 145-aastaseks (pilt 2).
 Saku vald sai osa tükikesest suurest laulu- ja tantsupeost – meil oli 2. ja 3. juulil
au võõrustada oma vallas peotuld (pilt 5). Peost võttis osa 14 valla tantsu-,
laulu- ja pilliansamblit.
 Suvel võttis ilmet Saku supelrand, kus 17. mail avati Valdeku karjääris wakepark ehk suvi läbi sai kihutada vee peal lainelauaga, sai osta rannast jäätist,
vahetada riideid kabiinis, visata prügi prügikasti ning suvitada puhtal liival (7).
 Sügisel sai Saku alevik endale kaua oodatud turuplatsi pinkide, prügikastide
ning puude-põõsastega. Kui hästi läheb, saab plats tulevikus ka kauplemisletid.
 Saku valda tabas sel aastal korterite ehitamise buum – kui kogu taasiseseisvumisaja jooksul ei ole valda ehitatud ühtki uut kortermaja, siis just tänavu hakkas mitu kinnisvaraarendajat selles suunas tegutsema: OÜ Saku Korterid said
Uusmäel aasta lõpuks valmis taristu ja esimese maja esimese korruse; aasta
esimeses pooles ehitusele mõelnud Sepa Korterelamud on oma projekti pannud hetkel ootele ning jälgib huviga, kuidas naabritel Uusmäel müük läheb;
näitusepaviljoni kinnistu omanik Anti Kalk on usinalt dokumente esitanud ning
naabritega vaielnud ning jõudis aasta lõpuks niikaugele, et sai volikogult loa
oma krundile kortermaja ehitada; uuele elule on ärganud ka Aiandi tänaval olev
vana muusikakooli hoone, millest saab Saku esimene üürikortermaja.
 Saku vald sai endale Saue küla ehk siis regionaalministri 12. mai määrusega
muudeti Kanama küla nimi Saue külaks. Sellega jõudis külaelanike pikk võitlus ajaloolise nime tagasisaamise eest lõpule.
 2014. aastal uued ja uuenenud teed: valmis Topi liiklussõlm ja Kasemetsa
kergliiklustee, asfalteeritud sai Nurme tänav ning uue asfaltkatte said Saku
peatänav ehk Tallinn-Saku-Laagri maantee (pilt 6) ja Jälgimäe tee.
 Vald sai veidike valgemaks – tänavavalgustuse said endale Arunõmme elamurajoon (pilt 4), Kasemetsa tee, Jõe tänav ja skatepark.
 Kurtna kool sai endale koolivormi, Kajamaa kool uue juhi ning mitu remonditud ruumi, Saku gümnaasium aga juurdeehitusprojekti.
 Tehnopargis valmis City Motorsi esindus, mis õhtuti muundub 600kohaliseks
kontsertsaaliks.
 15. septembril sai nurgakivi eriti kaua oodatud Kiisa vabaajakeskus ning
peatselt valmib vanasse näitusepaviljoni lasteaed Terakese sõimefiliaal. 23.
detsembril valab ehitaja Kiisal veel osalae ning sellega saab enamik Kiisa
vabaajakeskuse monoliitseid ehitustöid tehtud. Karpi päris kinni sel aastal ehitada ei jõuta – suured katusepaneelid pannakse paika jaanuaris, sest seinte
kivistumine nõuab aega. Oma tööjärge ootavad aga juba välisfassaadi tegijad,
kes alustavad aasta alguses (pilt 8).
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Vallavanem
TIIT VAHENÕMM

Hea lehelugeja!
Kalendriaasta hakkab vaikselt lõppema ning täis hakkavad
saama minu esimesed „100 päeva“ vallavanemana. Siinjuures pean tunnustama oma kolleege ja allasutuste juhte,
kes on sõltumata vallavanemate tihedast vahetumisgraafikust teinud tublit tööd. Minu hinnangul töötab kogu meeskond ühise eesmärgi nimel ja on väärt tunnustamist.
õppenud aasta on märgiline ka juba töös olevate ja
planeeritavate investeeringute osas. Valla kõige pisematele on 2015 jaanuari alguses valmimas kunagise teeninduspaviljoni hoonesse uus ja hubane Terakese
lasteaia laiendus, kuhu on kohti planeeritud 33 pisipõnnile. Samas piirkonnas valmis Saku turuplats, kuhu ootame
kauplejaid ning miks mitte õhtusel ajal mõnda kaunist vabaõhukontserti. Sealt edasi minnes on koolipere jaoks hetkel projekteerimise lõppfaasis Saku Gümnaasiumi juurdeehitus. Gümnaasiumi juurdeehitus on projekteeritud nii, et
see lahendaks ära lähiaastate ruumipuuduse koolimajas.
Ehitamisega oleme kavandanud alustada 2015. aasta alguses ning kui kõik kulgeb planeeritu järgi, siis jätkub kõigile
klassiruume juba uuel sügisel.
Samuti oli hea aasta teede ehituse vallas, valmis nii mõnigi pikisilmi oodatud teelõik – Nurme tänava lõik, Kasemetsa tee äärne kergliiklustee ja veel nii mõnigi teine koht sai
paremaks kui enne. Mis seal salata, paaris kohas jäi objekt
ka lõpetamata, kuid see tulenes pigem ilmataadist ja mõistlikkuse printsiibist. Uue katte sai osa alevikku läbivast teest,
kuid seal ei tulnud meil valla maksumaksja raha tuulutada,
sest need investeeringud tasus maanteeamet omast taskust.
Jõuluajale omaselt näeme väljas jalutades kauneid jõulutulesid ja ehteid. Samuti on parandatud meie tänavavalgust – uued valgustid on paigaldatud nii Jõe tänavale kui ka
uuele Kasemetsa kergliiklusteele. Koostöös vabatahtlikega
on saanud meie suusamatkaradade raudtee äärne pikendus
kauni haljastuse, millest saame rõõmu tunda aastaid.
ajandi investeering, nagu kohalikud seda hüüavad, on
meie Kiisa vabaajakeskus, kuhu saame tuleval aastal
koondada täna küla vahel laiali olevad üksused – rahvamaja, raamatukogu, postkontor, noortekeskus jne. Hetkel laob ehitaja hoolega keskuse müüre ning loodame, et
Kiisa näiteringid pakuvad meile juba sügisel nauditava
teatrielamuse.
Ära tahan märkida kindlasti ka meie ettevõtjaid, kes annavad suure panuse, et Saku vald oleks jätkusuutlik ja
mitte ainult magala. Usume, et tänu neile jätkub töökohti
ning pakutavaid teenuseid meie oma inimestele.
Vanasõna ütleb, et „kes teeb, see jõuab“ – meil on selle
hea näide Saku Lõvid. Enamik neist on tööalaselt tublid
ettevõtjad ja tegijad, kuid ka vabal ajal ei unusta nad abivajajat ning vaatavad pilti laiemalt.
Suurepärane on teadmine, et lõpuks kerkib valda esimene uus kortermaja – arendaja on vajaliku taristu valmis
saanud ning uutel elanikel on järgmisel aastal võimalus
oma ilusates kodudes esimesi külalisi vastu võtta.
Ma tänan volikogu ja vallarahvast usalduse eest, et olete selle vastutusrikka ameti mulle andnud ning luban vallavanema tööd väärikalt teha. Soovin teile kõigile kaunist
pühadeaega, olge tolerantsed, märgake üksteist ja naeratage! Palju kordaminekuid uuel aastal!
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KRISTI JÕELEHT
9. detsembri istungi päevakorras oli 11 punkti.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 8 jäätmevaldajat.
Määrati projekteerimistingimused üksikelamu ja abihoonete ning majandushoone ehitusprojekti koostamiseks Rahula
külas Ailamäe kinnistul.
Jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine mobiilsidemasti püstitamiseks Jälgimäe
külas Tammiku kinnistul.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Metsanurme külas Kuuseheki tee 28 kinnistul.
Väljastati ehitusload üksikelamu ja abihoone laiendamiseks Saku alevikus Asula tn 31
kinnistul, üksikelamu laiendamiseks Kiisa alevikus Revali tn
45 kinnistul (varem väljastatud
ehitusluba nr 9907 tunnistati
kehtetuks).
Väljastati kasutusload ehitisele nimetusega „Komplektalajaam, 10 kV ja 0,4 kV kaabelliinid” aadressil Jälgimäe küla,
Pärnu mnt 549, Urda tee 5, Pärnu mnt 543, Urda tee, Pärnu
mnt; rekonstrueeritud Nurme
tänava sõidutee osale Kirsi tn
ristmikust kuni Paju tee ristmikuni aadressil Saku alevik, Nurme tänav.
Väljastati osaline kasutusluba turuplatsile Saku alevikus
Uus-Saku tn 1a kinnistul.
20 korraldusega määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maadele teenindusmaad,
sihtotstarbed ja koha-aadressid.
Anti nõusolek Jälgimäe külas asuvate katastriüksuste Mari
ja Liisu piiride muutmiseks
ning uute piiridega katastriüksuste moodustamiseks.
Algatati detailplaneering,
anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata
keskkonnamõju strateegiline
hindamine Üksnurme külas Lukussepa tee 11 kinnistu osal.
Müügipiletid väljastati Maie
Guitarile ja Eve Kurvitsale
01.05.–30.06.2015 taimedega
kauplemiseks Kiisa alevikus
Tõdva-Hageri tee ja Laulu tänava vahelisel alal Saku Vallavalitsuse poolt määratud müügikohtadel.
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Avaliku ürituse korraldamise
luba väljastati MTÜ-le Koerteklubi Articus 17.–18.01.2015
Kurtna külas Kurtna ratsamaneežis toimuva MTÜ Koerteklubi Articus sertifikaadiõigusega Saksa Lambakoerte erinäituse läbiviimiseks (vastutab
Ants Ruven).
16. detsembri istungi päevakorras oli 12 punkti.
13 isikuga sõlmiti sotsiaalkorterite tähtajalised üürilepingud, 1 isikuga munitsipaalkorteri tähtajaline üürileping.
Otsustati katta 01.–31.12.2014 1 Kajamaa Kooli õpilase
toiduraha ning 1 lapse toiduraha
ja kohatasu Saku Lasteaias Päikesekild.
1 isikule otsustati maksta
seoses raske majandusliku olukorraga toetust.
Jäätmeveoga liitumisest vabastati 10 jäätmevaldajat, 1 isiku taotlus jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks jäeti rahuldamata.
Kooskõlastati kavandatava
puurkaevu asukoht Jälgimäe
külas Mari kinnistul.
Anti kirjalikud nõusolekud
veetorustike rajamiseks Nurga
tee 6 kinnistu veevõrguga liitumiseks aadressil Metsanurme
küla, Nurga tee 6, Nurga tee 6a,
Nurga tee 6b ja Nurga tee; Nurga
tee 6a kinnistu veevõrguga liitumiseks aadressil Metsanurme
küla, Nurga tee 6a, Nurga tee 6b
ja Nurga tee ning Nurga tee 6b
kinnistu veevõrguga liitumiseks
aadressil Metsanurme küla, Nurga tee 6b ja Nurga tee; üksikelamute tehnosüsteemide muutmiseks Saku alevikus Asula tn 17
kinnistul ja Tänassilma külas
Kungla tn 6 kinnistul, piirdeaia
rajamiseks aadressil Saku alevik,
Uus-Saku tn 3a ja Laste park.
Väljastati ehitusload üksikelamute püstitamiseks Tänassilma külas Arumetsa tee 2 kinnistul ja Arunõmme tee 21 kinnistul, veetorustiku rajamiseks
Nurga tee 6, 6a ja 6b kinnistute
veevarustuseks Metsanurme
külas Nurga teel, üksikelamu
laiendamiseks Tänassilma külas
Arunõmme tee 15 kinnistul.
Väljastati kasutusload Paju
tee 1 kinnistu elektrivarustusele
aadressil Juuliku küla, Paju tee;
Maastiku kinnistu elektrivarustusele aadressil Saue küla, Kanama-Üksnurme tee, Maastiku. 

Informatsioon detailplaneeringutest
Saku Vallavalitsuse 09.12.2014 korraldusega nr 1141 algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine Saku vallas Üksnurme külas Lukussepa tee 11 kinnistu osal. Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu osa kruntideks jaotamine ning ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks.
Planeeritav kinnistu osa asub tiheasustuses, mille maakasutuse
juhtotstarve on pere- ja ridaelamu maa. Detailplaneering ei sisalda
Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Planeeringuga haaratud maa-ala suurus on ca 11 746 m2.
Vt http://www.sakuvald.ee/et/detailplaneeringud
Alates 3.11.2014 kuni 17.11.2014 oli avalikul väljapanekul Saku valla Üksnurme küla Silbeki kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Avalikustamise jooksul esitati planeeringule üks vastuväide liikluskorraduse osas. Detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub
29.12.2014. a kell 16.00 Saku Valla Majas (Saku, Teaduse tn 1) nõupidamiste saalis (ruum 211).

Osale Nelja Valla Kogu
strateegia kavandamisel!
Harku, Kiili, Saue ja Saku valla organisatsioone ühendav
Nelja Valla Kogu (www.4kogu.ee) on valmistumas jägmiseks Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 2015-2020. Hetkel tegeletakse eelmise perioodi Leader-strateegia analüüsimise ja hindamisega, samuti uute sihtide seadmisega.
Koostatav strateegia on aluseks uute toetusrahade taotlemisel. Seetõttu on oluline, et see kajastaks võimalikult hästi
omavalitsuste elanike ja organisatsioonide soove.
Soovide välja selgitamiseks viiakse läbi neli seminari, kuhu
on osalema oodatud kõik Harku, Kiili, Saue ja Saku valla
ettevõtjad, avaliku ja kolmanda sektori esindajad ning teised kogukonna arendamisest huvitatud isikud.
Seminarid toimuvad:
 Harku vallas Muraste koolis (Lee tee 9, Muraste küla) 12. jaanuaril 2015 kell 17.00-20.00
 Saku raamatukogu saalis (Teaduse 1, Saku) 13. jaanuaril 2015 kella 17.00-20.00
 Saue vallas Vanamõisa seltsimajas (Allika tee 10, Alliku
küla) - 14. jaanuaril 2015 kella 17.00-20.00
 Kiili vallas Vaela Koostöökeskuses (Miku tee 7, Kiili) 15. jaanuaril 2015 kella 17.00-20.00
Strateegiat aitab kavandada OÜ Cumulus Consulting
(www.cumulus.ee).
Seminaride parema korraldamise eesmärgil palume
osalemiseks ennast registreerida veebiaadressil
www.cumulus.ee/nvk või telefonil 525 3128.
Kohtumiseni seminaridel!
Nelja Valla Kogu juhatus

Saku Vallavalitsus töötab
23. detsembril ja 31. detsembril kella 8-13

5
 Väljastati kasutusluba üksikelamule Tänassilma külas Haldja tn 3 kinnistul.
Pikendati 2 ettekirjutuse
(ehitiste seadustamine) täitmise
tähtaega.
Üksnurme külas asuva Lõhmuse katastriüksuse jagamise
tulemusel moodustatavatele
katastriüksustele määrati kohaaadressid ja sihtotstarbed.
1 isikuga lõpetati maksegraafik.
OÜ-le Domus Kinnisvara
Vahendus anti õigus paigaldada
01.12.2014–01.08.2015 4,5 m2
suuruse pindalaga reklaamkandja Jälgimäe külas Vahtra
kinnistule.

Maavanem
tunnustab Saku
tegijaid
Neljast aasta lõpus jagatavast
Harjumaa teenetemärgist kaks
tulid sel aastal Saku valda. Maavanem Ülle Rajasalu annetatava Harjumaa teenetemärgi pälvisid MTÜ Metsanurme tegevjuht Anneli Kana, AS Saku
Õlletehase tegevjuht Margus
Kastein, AS Tallinna Sadam
juhatuse esimees Ain Kaljurand
ja Tallinna Nõmme Noortemaja
kabespordi õpetaja Heinar Jahu.
Teenetemärgi annab maavanem
üle Harjumaa aastalõpu ballil
30. detsembril Rahvusooperis
Estonia.
Harju maakonna teenetemärke jagatakse alates 1996. aastast
ning maakonna teenetemärgi on
kokku pälvinud 70 isikut.

Pühade lahtiolekuajad
Raamatukogu
23.12 Sakus 10-16, Kiisal 10-14,
Kurtnas 9-14.
24.-28. Sakus ja Kiisal suletud
31.12 Sakus ja Kiisal 10-14
1.-2. jaanuaril Sakus ja Kiisal
suletud.
Kurtnas on raamatukogu
suletud 24. detsembrist kuni 4.
jaanuarini.
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Uuest aastast jõustuvad
sotsiaalvaldkonna muutused
Aasta alguses tõusevad mitmed sotsiaalvaldkonna toetused.
Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad kulutused moodustavad
40,5% kogu riigieelarve kulutustest ehk 3,4 miljardit eurot.
Suurimad kulud on riiklik pensionikindlustus (1,57 miljardit eurot)
ja ravikindlustus (945 miljonit eurot), mis moodustavad 74%
kogukuludest. Lisaks on sotsiaaltoetusteks kavandatud 590 miljonit eurot. Muutused uuest aastast:

Lastetoetuste, sh vajaduspõhise peretoetuse tõus
Perede toimetuleku parandamiseks tõusevad lastetoetused seniselt
19,18 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni
alates kolmandast lapsest. Samuti tõusevad vajaduspõhise peretoetuse summad 45 euroni perele, kus kasvab 1 laps, ja 90 euroni
perele, kus kasvab vähemalt kaks last.

Pensionid tõusevad aprillist 5,9%, kasvab
tulumaksuvaba miinimum pensionäridele
Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse jätkuvalt pensionite maksuvabastus.
Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 374 euroni (praegu 354 eurot).
Keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga saab olema 374
eurot (praegu 353 eurot).

Toimetulekutoetuste arvestamisel on lapsed
võrdsed pere esimese liikmega
Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega ehk toetus lapsele saab olema
100% senise 80% asemel. Eelmisel aastal sai toimetulekutoetust
6100 lastega peret.

Toetus tugiperedele kasvab
Tugiperedele mõeldud toetus kasvab 25% ning tõuseb praeguselt
191,80 eurolt 240 eurole. Toetus on mõeldud peredele, kus kasvav
laps on eestkostel või hoolduslepingu alusel. Muudatus puudutab
ca 2000 last.

Matusetoetuse saajate ring laieneb
Taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele. Toetust makstakse matusekorraldajale, kelle
pere sai toimetulekutoetust vähemalt ühel kuul viimase 12 kuu
jooksul. Matusetoetuse suurus tõuseb 250 euroni. See kehtib ka
kohalikele omavalitsustele, kes matavad omasteta inimesi.

Sotsiaaltöötajate palgatõus
Kõigil avaliku sektori asutustel suureneb palgafond 3 protsenti,
prioriteetsetes valdkondades nagu sotsiaal-, kultuur-, siseturvalisus
ja õpetajad on palgakasv 4,5 protsenti.

Viiakse lõpule kiirabireform, luuakse
täiendavad brigaadid
Kiirabireformi lõpuleviimiseks eraldatakse täiendavalt 2,2 miljonit. Eestis luuakse juurde seitse uut õebrigaadi. Kohad: Häädemeeste, Valga, Tapa, Tartu, Saue ja kaks Tallinna.

Töötutoetuse määr tõuseb
Kui käesoleval aastal on töötutoetuse määr 3,62 eurot päevas, siis
2015. aastal on see 4,01 eurot päev. Töötutoetus, mis 2014. aastal on
keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb 124,25 euroni 2015. aastal.

Spordikeskus

Langeb töötuskindlustusmakse määr

23.12 avatud 6.30–14.00
(6.30–10.00 saunadeta)
24.-26.12 suletud
27.-28.12 avatud 10.00–22.00
29.-30.12 avatud 6.30–22.00
(6.30–10.00 saunadeta)
31.12 avatud 6.30–14.00
(6.30–10.00 saunadeta)
01.01 suletud

Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekul on järgmisel neljal aastal
töötuskindlustusmakse määr 2,4%, sh töötajatel 1,6 % ja tööandjatel 0,8%.

Apteekritele hakatakse maksma lähtetoetust
Apteekri lähtetoetus on üldapteeki või selle struktuuriüksusesse
tööle või tegutsema asuvale proviisorile ja farmatseudile ühekordselt makstav toetus. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot, mis
jaguneb kümne apteekri vahel. (Allikas: sotsiaalministeerium)

Samati bussijuhid
soovivad
töölepinguid ja
kõrgemat palka
Samatis kehtib täna tähtajatuks
muutunud kollektiivleping, mis
on sõlmitud 2011. aasta oktoobris. Uue kollektiivlepinguga soovivad bussijuhid juurde
sotsiaalseid hüvesid ning töötasu ühtlustamist tööturuga. Täna saavad Samati bussijuhid
kätte u 650 eurot. Nii bussijuhid
ise kui ka Transpordi Ametiühing leiavad, et selline töötasu
ei ole atraktiivne tänastele ning
tulevastele bussijuhtidele. Bussijuhi ametist huvituval noorel
inimesel on raske koos perega
oma elu arendada sellise sissetulekuga. Seetõttu on juba täna
bussijuhtide keskmine vanus
murettekitavalt kõrge. Bussijuhid näeksid ise uues kollektiivlepingus ette palgatõusu 6%.
Lisaks soovivad Samati bussijuhid selget ja läbipaistvat palgasüsteemi. Tänane osadeks
jaotatud töötasu kujunemine
jääb tihti töötajale ebaselgeks
ning kontrollimatuks. Lisaks
annab selline töötasusüsteem
tööandjale liialt võimalusi palgaga manipuleerida.
Samuti soovivad bussijuhid
konkreetsust oma töölepingute
suhtes. Samat kasutab jätkuvalt
osadel bussijuhtidel käsunduslepinguid, mis aga mitmete
õigusbüroode hinnangul ei ole
lubatud. Kui töötaja on tööle
võetud bussijuhina, siis peab tal
olema oma õiguste ja hüvede
kaitseks sõlmitud tööleping.
Tänaseks on Transpordi
Ametiühing esitanud tööandjale ettepaneku alustada uue kollektiivlepingu läbirääkimisi
ning esimene kohtumine toimub 14.01.2015. aastal.
TARMO KAHEM
Transpordi Ametiühingu
koordinaator

Valla kalender müügil
2015. aasta Saku valla kalendreid on võimalik osta 22. detsembril Saku Selveri ees toimuval Saku lõvide jõuluüritusel. Lisaks sellele on võimalik
kalendreid tellida e-posti aadressil lc.saku@lions.ee või telefonil 513 4404.
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KIRJAD JA
KÜSIMISED

Hiiu kandled Saku algkoolile 100 aastat

tagasi avas
Sakus uksed
apteek

Varastatud jõulurõõm
Esimesel advendipühapäeval
kaunistasime lastega väravas
kasvava nulu kaunite elektriküünaldega. Puu on umbes 15
meetrit kõrge ning küünlavanikut selle tipuni upitada on päris
keeruline. Peale meie pere on
mitmevärvilised tulukesed rõõmustanud silma ja südant ka
möödakäijail ja seda mitmeid
aastaid, sest Kasemetsa tee tänavavalgustus on alles valmimas ning kottpimedas öös on
iga valgusallikas teretulnud.
Suur oli ehmatus, kui leidsime ühel päeval, et elektriküünlad jõulupuul enam ei põle. Ja
põhjuseks polnud tugev tuul,
vaid kellegi kuri käsi oli rebinud
jõulupuult küünlad, pelgamata
pinge all olevaid juhtmeid katki
tirida ega majas samal ajal veel
ärkvel inimesi. Jämedama juhtmega elektriküünlad saadi kätte
tervena ja need viidi kaasa, peenem juhe ei pidanud vastu ning
selle jupid jäeti lihtsalt aia äärde
vedelema.
Elektriküünlad võib ju uued
osta, kuid hinge jääb masendus,
oskamata vastata laste küsimusele: „Kes seda võis küll teha?!“
Ja kas varastatud jõuluküünlad
toovad nüüd jõulurõõmu kellegi teise kuusel? Varastatud jõulurõõmu…
RAUL AIASTE
Ristemäe talu Kasemetsa külas

Tänu
Saku Gümnaasiumi kergejõustiklased osalesid kahel „TV10
olümpiastardi” etapil. Suur tänu
spordikeskusele bussi tellimise
eest ning loomulikult tänu ka
kõigile lastevanematele, kes
hoolimata varem tehtud plaanidest oma lapsed siiski võistlustele lubasid. Tänud ka kergejõustikutreeneritele Maile Mangussonile ja Tiiu Zirnaskile, kes
Tallinnas ja Tartus õpilastega
samuti kaasas käisid. Tänan ka
kõiki teiste alade treenereid,
kelle juures TV 10 olümpiastardil võistlevad lapsed end
treenivad.
RIHO SIIL, kehalise kasvatuse
õpetaja

Seltskond pillimeistreid: Saku gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja
Aare Ulmas, üheksandikud ja Saku lõvid. Fotod: LC Saku

TEET LILLEORG
LC Saku pressisekretär
Kust saab kannel keerud
kaaned? Lõhe lõua luusta.
Kust saab kannel keerud
keeled? Noore neiu juustesta.

H

iiu kannelt peetakse
Eesti aladel vanimaks
keelpilliks. Hinnanguliselt on see pill meid ja meie esivanemaid rõõmustanud juba
paar tuhat aastat. Pilli nime järgi
võiks arvata, et pill on pärit
Hiiumaalt, tegelikult aga mitte.
Pilli on esmakordselt nimetatud
hoopis Vormsi saarel, kus pill sai
ka oma rootsipärase nime - talharpa. Talharpa on kuue keelega
kannel, mida mängitakse poognaga. Talharpa väiksem vend on
aga Hiiu väikekannel, mida
mängitakse sõrmitsedes ja nüüd
lähebki põnevaks. Nimelt, Sakus meisterdati kümme Hiiu väikekannelt! Kes? Kus? Millal?
Detsembri alguses sai Saku
Gümnaasiumi tööõpetuse klassis kokku tore seltskond pillimeistreid. Kooli tööõpetuse
õpetaja Aare Ulmas oli just val-

mis saanud pillide puitkorpused, Saku lõvid olid kaasa toonud kakskümmend komplekti
pillikeeli ja kõik vajaliku nende
paigaldamiseks. Tegevus toimus ühisprojekti raames, mille
tulemusena saavad Saku Gümnaasiumi algklassid kakskümmend ahjusooja pilli muusika
algõppeks. Ja ega pikka juttu ei
olnudki. Peale lühikest sissejuhatust kandlemängu ilust ja võlust käärisid üheksanda klassi
poisid, kelle tööõpetuse tunnis
pillitegu toimus, käised üles ja
tunni aja pärast sai kooli muusikaõpetaja Diana Põld pille häälestama hakata.
„Ilusa kõlaga!“ kiitsid meistrid ise ning projekti ellu kutsunud kooli direktor Ulvi Läänemets ja kooli huvijuht Anton
Noor. Tööõpetuse tunni lõpuks
sai lauanurgale kaheksa pilli
ritta ja töö jätkub. Vahva!
Lõvid tänavad kõiki, kes
„meistriklassis“ kaasa lõid, eriti
koolipapa Aaret ja koolipoisse
pühendumise eest! Soovime
algkooli muusikaõpetajatele
jõudu ja jaksu koolijütsidele
kandlemängu õpetamisel!

Vanim tervishoiuasutus Sakus
oli apteek. Nagu näitavad Heino
Gustavsoni uurimused, palus
Viljandimaal Suur-Kõpu apteegi juhataja Aleksander NielsenStokeby 2. septembril 1913.
aastal luba apteegi asutamiseks
Sakku. Nõusolek anti sama aasta 7. novembril, kuid alles järgmise aasta novembris käis Harju kreisiarst W. Schroder sisseseatud apteeki üle vaatamas.
Arst jäi apteegiga väga rahule.
Aktist võib lugeda, et apteegi
käsutuses oli 4 suurt ruumi: retseptuuri-, uhmerdamise- ja materjalide tuba ning koktoorium
(ruum ravimite keetmiseks toim). Kiideti ka väga head
keldrit, mida sai laona kasutada.
5. jaanuaril 1915. aastal anti
luba apteegi avamiseks ja samal
päeval tegi omanik Aleksander
Nielsen-Stokeby terviseasutuse
uksed lahti. Energilisel taanlasel mõlkus peas suuri mõtteid.
7. aprillil 1915. aastal palus ta
luba apteegis kalja- ja limonaaditegemise katsetusteks. Veidi
hiljem tahtis ta hakata apteegi
ruumides kosmeetikalaborit
looma, sest sõda oli peatanud
kreemide ja muude kosmeetikatoodete sisseveo Saksamaalt ja
Austriast. Saku hea asend oleks
olnud ärile vägagi kasulik.
Apteek töötas kuni 1919. aastani ja asus raudteejaama juures
nn Aarma majas. Hiljem oli seal
kauplus ja kuni 1965. aastani
velskripunkt, uuema nimega ambulatoorium.
Heino Kärblase materjalide põhjal

HELLE PÄRLIN

Teisipäeval, 23. detsembril
on avatud:
 Saku Tervisekeskus kl 8-13.
Tel 6728 620

 Saku Südameapteek kl 9-16.
Tel 6728 344

Kolmapäeval, 31. detsembril on avatud:
 Saku Tervisekeskus kl 8-14.
 Saku Südameapteek kl 9-16.
27. detsembril avatud kl 9-14.
Esimesed 8 lõvide ja gümnaasiumi koostöös valminud väikekannelt.
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On see valla haldusspetsialisti Marko Kibuspuu välja mõeldud tualettruumi lahendus nüüd Klausi või Bruno rühmas, seda ei tea. Ehitustööd käivad aga täie hooga ning maja on kavas avada 12. jaanuaril.

Saku oma Klaus ja Bruno

M

õista, mõista, mis see
on – väljast kilekattega, seest pahtlitolmune, asub Saku keskel? Õige vastus on jaanuaris valmiv lasteaia
Terake sõimefiliaal vanas armsas roosas teeninduspaviljonis.
Ka uus maja tuleb roosa, aga
valla arhitekti Leho Vilu välja

pakutud ilmestavate triipudega.
190-ruutmeetrises majas on
ruumi kahe sõimerühma, Klausi
ja Bruno jaoks. Kummalgi rühmal on nii mängu- kui magamistoad ja pesuruum, kuid pooled ei ole identsed. 51 aastat vana maja on vahvalt sopiline, mis
tekitab juba praegu, kui ehitus-

tööd alles käivad, hubase õhkkonna. Eraldi on hoones majandusruum, kus on ka riietekuivatuskapid. Sisemise värvilahenduse mõtles välja lasteaia direktor Eve Laiverik.
Lasteaia õueala ümber tuleb
turvalisust tagav aed. Majale
saab läheneda lausa mitmest kül-

jest, nii et hommikune laste toomine peaks olema mugav. Objektil teevad töid järgmised firmad: OÜ Eesti Varaehitus PUR,
OÜ Sanmaree, OÜ Vamar Trade,
OÜ Käikor, OÜ Fresh-Est. Ehitus koos keskusköögi täiendamisega läheb maksma 200 000
eurot. VICTORIA PARMAS

Uusmäe elamurajooni taristu sai valmis
VICTORIA PARMAS
31. jaanuaril toimub Sakus erakordne sündmus – taasiseseisvumisajal ehitatud esimene kortermaja Uusmäe elamurajoonis
saab pidulikult nurgakivi ning
avatakse ka valminud taristu.
OÜ Saku Korterite juhatuse
liikmed Peeter Oja ja Reimo
Metsküll kinnitavad, et pooled
ehitatava maja Uusmäe 4 korteritest on juba müüdud. „Meie
oleme rahul, ikkagi esimene
arendus ja maja välimus pole
veel ilmetki võtnud,“ ütles Oja,
kelle sõnul on kõige paremini
kaubaks läinud just teine korrus,
kus kõik korterid on välja müüdud. Saada on veel mõned korterid esimesel ja kolmandal korrusel ning neljanda korruse kaks
lukskorterit. „Need luksapartemendid on ka väga erilised, näiteks kogu ulatuses ümbritseb
korterit rõdu,“ lausus Oja.
Kohe algab majal teise korruse ehitus ning juhatuse liikmete
sõnul jälgivad nad, et maja
saaks täpselt selline, nagu ehitu-

„Juba juunikuus hakkavad mööda seda teed oma uude liftiga koju sõitma Uusmäe tänav 4 kortermaja
elanikud,“ lubab OÜ Saku Korterite juhatuse liige Peeter Oja. Fotod:

se kõrval oleval infotahvlil ja
eskiislahendusel ette nähtud on.
Majal on keskküte ja igal korteril oma soojustagastusega sundventilatsioon, mille süsteemid

on energiasäästlikud. See aitab
ka elamiskulusid madalamal
hoida. Oja sõnul on insenerid
välja arvutanud, et Uusmäe kolmetoalises korteris elava kesk-

mise tarbimisharjumusega pere
küttekulud (küte, soe vesi, ventilatsioon) oleksid praeguste
hindade juures keskmiselt 25
eurot kuus.
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Titatundide
emmede kod
koogid läksi
kaubaks ning
väikelaste võ
mispinkide o
ruttu kokku.

Saku Huvikeskuse
pühade-eelne kogupereüritus Jõulutelk
Saku Valla Majas toimus
tänavu kuuendat korda.
Müügi- ja ostumõnu
kõrval pakkusid rõõmu
esinejad - ka laulja
Karl-Erik Taukar!

Jõulutelgi ho
on toimunud
lumes saanig
suisa vihmal
vankriga. Ku
pisikestelt sa
hobud alati.

Suurte perede
jõulupeole oli
kutsutud 29 peret.
Pärast etendust
„Ennemuistsed
lood” saabus
jõuluvana.

Heategevuseks
läks loteriide ja
lõviklubi jõulumüügi tulu.

Fotod:

9

19. detsember 2014

Vilistlased sai 20aastaseks

used
hästi
raha
imlestuks

Sünnipäevapeol laulsid (vasakult) Agnes Leisalu, Sirje Ainsaar, Tiina Rebas, Ilme Saar, Ellen Ingver, Aala
Florina, Alma Kallion, Helmi Kreek, Asta Milsaar, Ly Madissoon, Maie Piirsalu, Anne-Helle Kekk ja Niina
Kougia. Pildilt puuduvad Elsa Vaher, Taima Malla ja Maie Raudväli. Foto:

busõit
nii laias
a kui
adinas
id pai
avad

Saku eakate
jõulupeol esinesid
Mait ja Mikko
Maltis, kelle laulud
tõid kohe ka tantsupaarid põrandale.

4. detsembril pidas lauluansambel Vilistlased oma 20. sünnipäeva. Peo tegi eriliseks see, et
kõik peolised olid ka esinejad.
Vilistlasi olid tulnud õnnitlema
Jüri Lustilised, Kiili Laulurõõm
ja Memmede Lauluklubi Kiisalt, keda Saku ansambliga
ühendab suur laulusõprus.
Kuna üheskoos on esinetud
varemgi, näiteks Harjumaa
Memme-Taadi lustipidudel, siis
oli ka juubelipeo repertuaar kohal olijaile tuntud ja kõik said
kaasa laulda. „See oli nii vahva,
et neli suurt kollektiivi laulsid
kolmel häälel,“ ütles Vilistlaste
laulja Alma Kallion.
Peale laulu meenutas peo
juht Ave-Maria Rapper ka seda,
kuidas kõik alguse sai. Naisansambel Vilistlased alustas tegevust 6. detsembril 1994. aastal
rahvamajas, mis asus vanas
koolimajas. „Kasutada oli ainult
väike saal, mida jagati kooliga,
üks klassiruum ja väike köök
ühe külmaveekraaniga. Juhendajaks sai muusikaõpetaja Aili
Brett. Esimeseks lauluks oli
„Vana õunapuu“. Järgmisest sügisest oli juhendaja Milvi Rookäär, kuid ansambel oli ikka
veel nimeta. Milvi leidiski, et
sobivaim nimi oleks Vilistlased,
kuna enamik lauljaid olid Tuljaku endised lauljad.
Samasse aega jäi vastutusrikas esinemine linnahallis vabariiklikul pensionäride kevadpeol, kus eelnevalt laulude aega
stopperiga mõõtsime. 1996. aas-

 Vilistlased on osalenud
kõigil Harjumaa Memme-Taadi lustipidudel.
 20 tegevusaasta repertuaaris on üle 200 laulu.
Tähtsam on nimilaul
„Vilistlaste valss“, lähedased on 10 kodumaalist laulu ja kindlasti ka
„Purpurroosid“ ning
lahkumise laul „Läheme
jälle ja tuleme jälle“.
 Praegu laulab ansamblis 11 endist segakoori
Tuljak lauljat.
 Täpset ansambli lauljate vanust ei ole suudetud kokku arvestada,
arvatavasti on see mitu
sajandit!
 Lapsi on Vilistlaste
memmedel ansambli
peale kokku 35, lapselapsi 64 ning lapselapselapsi 23, neist poisse
70, tüdrukuid 52.
ta septembrist tuli Vilistlaste juhendajaks Rein Tali. Kitsad rahvamaja ruumid ei olnud takistuseks ansambli aktiivseks tegevuseks. 1999. aasta septembris
organiseeris rahvamaja juhataja
Eda Arulaid esimese ja 20 aasta
jooksul viimaseks jäänud kontsertreisi välismaale Soome Ylöjärvile. Sõitsime koos seeniortantsijatega Sakust Ylöjärvile ja
tagasi. Bussisõit maksis 14 kroo-

ni, laevapiletid maksime ise. See
reis oli kõigile suur elamus.
1998 kolisime nn pargimajja,
kus oli veel vähem ruumi. Lauluproovid algasid oktoobrist
esimeses ruumis, kohvilaud
mahtus parajasti teise ruumi.
Kõik ansambli üritused viidi
aga läbi Saku mõisa keldris.
Vilistlaste suureks rõõmuks
avati 1. veebruaril 2000. aastal
Saku Päevakeskus ning sellest
ajast alates on proovid ja üritused olnud seotud selle majaga.
Septembrist 2001 on ansambel
Saku Huvikeskuse alluvuses.“
Vilistlastel on Eestis üle
kümne sõprusansambli, kellel
vastastikku külas käiakse ja
kellega koos lauldakse. 2013.
aasta jaanuaris oli Vilistlastel
külas aga Ukraina ansambel
Nadvetšerja.
„Vilistlaste lauluproovidele
tulevad kõik suure rõõmuga ja
tavaliselt oleme kohal nagu üks
mees! Laulda me kõik armastame, ka seltskondlik osa on
meeldiv,“ ütleb Alma Kallion,
kelle sõnul tunneb ansambel
praegu kõige rohkem puudust
esimesest aldist. „Aga uusi lauljaid on tulemas. Mitu meie lauljat on juba 80aastased, kuid katsume veel vastu pidada, kuni
noored oma kiired asjad tehtud
ja kohustused täidetud saavad
ning neil on aega koorilaulule
pühenduda.“ Juubelipeol said
pikaaegsed lauljad vallalt ka tänukirjad.
VICTORIA PARMAS
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Saku koolis on parimad joonistajad

4.-6. klasside võidutöö joonistas Karolina Kuusk Sakust. Foto: ERM

5. detsembril toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis 19. koolidevaheline võistujoonistamine. 20 osalenud kooli seast sai Saku Gümnaasiumi võistkond koolide arvestuses 1. koha ja parima kooli tiitli.
Selleaastasel võistujoonistamisel osales kokku 104 õpilast ning
võisteldi neljas vanusegrupis. Vanematel (7.–12. klassid) oli teemaks „Mille võtan kaasa tulevikku?“ ja noorematel (1.–6. klassid)
„Lemmikasi“. Läbiv teema oli mõlemal vanusegrupil seega vana ja
uue kooseksisteerimine ning esivanemate pärandi mõtestamine.
Võistlejate ülesanne oli joonistada pilt, millel on kujutatud üks
ERMi näitustel leiduv ese, muster, pilt vms. Kõik muu pildil kujutatu jäi võistlejate endi fantaasia hooleks.
Saku Gümnaasiumi võistkonda kuulusid Marion Ühtegi (1.
klass), Laura Koch (1. klass), Karolina Kuusk (5.d), Ian Erik Uffert
(5.b), Sandra Serena Sulin (7.c), Steven Martin Suits (8.c), Madis
Peterson (10.RE), Mirjam Henno (12.RE). Individuaalsed saavutused: 1. koht – Karolina Kuusk (4.-6. klasside vanusegrupis), 2.
koht – Ian Erik Uffert (4.-6. klasside vanusegrupis), 3. koht – Madis
Peterson (10.-12. klasside vanusegrupis).
Tegemist oli viimase võistujoonistamisega praeguses majas,
2016 toimub võistlus juba ERMi uues hoones Raadil. Joonistusi ja
võistluse tulemusi saab vaadata ERMi kodulehelt www.erm.ee.
EDA PIISANG, kunstiõpetaja

Saku sumovõistlejad
Põrkepill, Project* ja
Sakutaja rahvusvahelisel
robootika areenil
TOOMAS JÕGI
Saku Huvikeskuse noored robootikud osalesid novembri viimasel nädalavahetusel Tallinna
Tehnikaülikooli spordihoones
toimunud rahvusvahelisel robootikavõistlusel Robotex, mis
on Baltimaade suurim. Meie
poisid lõid kolme robotiga kaasa võistlusalal nimega Lego Sumo. Saku Huvikeskust esindasid Karl-Johan Maitus ja EnnRiiko Talivere robotiga Põrkepill, Markus Kukkur ja Pranko
Kõrgesaar robotiga Project*
ning Jan Hendrik Jõgi ja Erik
Elias Pajuste robotiga Sakutaja.
Kokku astus Robotexil Lego
Sumo klassis võitlustulle 108
robotit Eestist, Lätist ja Leedust. Kaks meie robotit jõudsid
24 parema hulka finaalvõistlusele. Markus Kukkur ja Pranko
Kõrgesaar koos oma robotiga
Project* jõudsid lõpuks 9.-16.
kohale ning Jan Hendrik Jõgi ja
Erik Elias Pajuste robotiga Sakutaja tulid 4. kohale. Poolfinaalis tuli tunnistada kahjuks
Kavala Rebase paremust. Meie
kolmas robot Põrkepill, kes harjutusplatsil tundus peale viimast ümberehitust meie parim

robot, sattus loosi tahtel paraku
väga tugevate vastastega alagruppi ning kahjuks jäi väga
napilt finaalturniirilt välja.
Võistlustel osalejate seas oli
nii algkoolilapsi kui suurte kogemustega täiskasvanud robootikaentusiaste. Robotid olid loositud 12 alagruppi ja iga alagrupi kaks paremat pääsesid edasi
finaali.
Lego Sumo on robotite võistlusala, kus robotite valmistamiseks tohib kasutada ainult Lego
originaaldetaile. Kaks omavahel võistlevat robotit asetatakse
72 cm läbimõõduga ringikujulisele väljakule ning robotite
ülesanne on peale stardikäsklust
ilma kõrvalise abita oma erinevate sensorite abil vastane väljakult ülesse leida ja ringist välja
lükata. Samal ajal peab robot
jälgima, et ta ise kogemata väljakult välja ei sõidaks.
Kuigi kõik võistlustel osalenud poisid on robootikaga tegelenud juba vähemalt kolm-neli
aastat, oli see nende jaoks esimene Lego Sumo suurvõistlus.
Poisse juhendasid ja aitasid
võistlusteks valmistumisel juhendajad Sander Laumets ja
Toomas Jõgi.

 Võistlustules on Pranko ja
Project*

108 võistleja hulgast 4. kohale
tulnud Sakutaja.
 Meie meeskond (vasakult)
Karl-Johan, Erik, juhendaja
Toomas, Pranko, Enn-Riiko,
juhendaja Sander, Jan Hendrik,
Markus. Fotod: Toomas Jõgi

Ristsõna koostas Viljar Kimmel, teksti mõtles Marianne Õun
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Oleme jälle TV 10 olümpiastardis!
RIHO SIIL, kehalise kasvatuse õpetaja

S

ellel õppeaastal võtab Saku Gümnaasium jälle osa vabariiklikust kergejõustikusarjast „TV 10 olümpiastarti“.
Sari koosneb neljast etapist ning sellel õppeaastal võtavad sarjast osa 27 suurt kooli ja 7
väikest kooli. Nelja etapi kokkuvõttes pääsevad 15 tublimat suurt ja 6 väikest kooli finaalvõistlusele, mis toimub juunis Kuressaa-res.
2. detsembril toimus esimene maakondlik
etapp Tallinnas Lasnamäel ning seal osales
37 meie kooli õpilast. Kõrgeima, kolmanda
koha sai 5.c klassi õpilane Andreas Andrejev
nooremate poiste kuulitõukes, saavutades 51
osaleja seas 7,52 meetriga 3. koha.
4. koha saavutas vanemate poiste 60 m
jooksus 7.b klassi õpilane Henrik Jõesalu –
tulemus 8,33. Esikuuikusse jooksis veel
end 94 osaleja seas 5. c klassi tüdruk Mia

Rosenberg, tema tulemus 60 m jooksus –
9,60 sekundit. Selle võistluse põhjal sai
kokku pandud ka kooli võistkond juba vabariiklikuks etapiks, mis leidis aset 6. detsembril Tartus. Nagu öeldud alustas võistlust 27 suurt kooli, kusjuures võistkonnale
punkte toob igast koolist parim tulemus.
Meie oleme avaetapi järel 16. kohal.
Meie võistkond esimesel etapil oli üsna
ainulaadne, sest kergejõustikuga süstemaatiliselt tegeleb kümnest õpilasest vaid üks.
Teised tublid õpilased tegelevad mõne muu
spordialaga. Samas järgnevatel etappidel
kavas olevad alad on märksa tehnilisemad
ning neid tuleks rohkem harjutada. Tähtsaim on, et õpilased saaksid võimaluse
võistelda ning tunneksid sellest rõõmu ja
saaksid uusi kogemusi. Osaleme küll üle
pika aja jälle vabariiklikul mõõduvõtul,
kuid eesmärgiks võtame pääsu 15 hulka, et
sellega tagada õigus osaleda finaaletapil.

Saku Sportingu mängijad noortekoondistes

S

aku Sportingu esimesed vanusegrupid
on juba sellises vanuses, et on aeg
panna ennast proovile koondiste tasemel. Sel aastal valiti meie poisid ja tüdrukud Eestit esindama mitmes vanusegrupis:
poisid U15, tüdrukud U15 ja U17 koondistes (U15 koondis tähendab seda, et mängijad on alla 15-aastased, U17 siis vastavalt
alla 17aastased).
Poisid mängisid sel aastal U15 koondise
koosseisus Eesti meistrivõistlustel U17
eliitliigas (ehk siis endast kaks aastat vanemate vastu). Mänge oli palju – kokku 20,
lisaks treeninglaagrid. Saku poistest osalesid koondise tegemistes Raimond Eino,
Mark Anders Lepik, Artti Tõrv ja Marko
Paumere.
Saku Sportingu tüdrukute võistkonna
mängijad valiti vastavalt sünniaastale U15
ja U17 koondistesse. Tüdrukute koondised
käisid hooaja käigus laagrites kokku kaheksal korral, lisaks mängudel. U15 koondis
osales Balti turniiril Leedus, U17 koondis
mängis arenguturniiril ja EM-valikturniiril
Tallinnas. Saku mängijatest kuulusid sel
aastal koondistesse Grete Daut, Eliisabet
Pedak, Anna Suzdalev, Katariina Vardja,

MIS
JUHTUS
Põhja päästekeskus
13.12 kell 7.20 teatati, et Kirdalu külas on
puu murdunud sõiduteele. Päästjad vabastasid tee.
17.12 kell 01.09 teatati, et Metsanurme külas põlevad elumaja sein ja katus. Päästjad
kustutasid korstna lähedal olnud põlengud

Tublid jalgpallurid (vasakult) Anna Suzdalev,
Eliisabet Pedak ja Grete Daut. Foto: erakogu

Hanna-Lisa Kuslap ja Liisa-Lii Tamme.
Koondiste treenerid jäid mängijatega väga rahule, jääb üle oodata uut aastat ja uusi
väljakutseid. Kui kõik läheb hästi, siis on
järgmisel aastal koondisega seotud veelgi
rohkem meie mängijaid.
JAN HAREND
kella 02.32ks. Tuleõnnetus sai esialgsetel
andmetel alguse ahju kütmisest.

IN MEMORIAM

Juta Zaletajev
Lahkus hea kolleeg ja
õpetaja Juta Zaletajev,
kes oma elu ja töö sidus
Sakuga alates 1961.
aastast. Enne seda töötas
ta Ulila keskkoolis ja
Antsla Põllumajandustehnikumis õpetajana.
1961-1983 töötas Juta Zaletajev Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudis teadurina. Kaitses kandidaadiväitekirja teemal „Tulpide kasvatamine Eesti NSV-s“.
Tundsime Juta Zaletajevit kui väga hea
maitsemeelega haljastajat, andunud lillesortide aretajat ja nende kasvatamise propageerijat. Nendes paikades, kus ta töötas, oli haljastuses näha tema erilist ja uuenduslikku
stiili. Tema õpilased jätkasid seda ja sageli
võis kuulda majandijuhte kiitmas haljastusspetsialisti, kes kontori ja elumajade ümbruse maitsekalt kauniks kujundasid. Selgus,
et seda tegid ikka Juta Zaletajevi õpilased.
Juta Zaletajevit jäävad meenutama raamatud sibullilledest ja artiklid lillherne,
väärisnelgi, hüatsindi ja liiliate paljundamisest ja kasvatamisest. Pensionipõlves jätkas
ta tulbi, nartsissi, hüatsindi ja liilia aretustööga. Liiliad olid tema erilised lemmikud.
Paljudes Eestimaa aedades õitsevad tema
aretatud lillede sordid. Üks huvitavamaid
on priimulasort ´Vigri´.
Juta Zaletajev oli nõudlik õpetaja, keda
õpilaspõlves sageli kardeti, aga edaspidises
elus soojalt meenutati. Paljud kolleegid ja
õpilased said temalt häid näpunäiteid söögilaua katmiseks ja kaunistamiseks. Ta propageeris vähe tuntud köögivilju, nagu mustjuur, porru ja teised, õpetas nendest suurepäraseid toorsalateid valmistama. Need
teadmised ja kogemused ei unune.
Armas Juta Zaletajev, Sind jäävad meenutama kaunid lillepeenrad ja pargipuud
Sakus ning teistes asulates. Samuti paljud
tänulikud õpilased ja kolleegid kogu Eestis.
Endiste õpilaste ja kolleegide nimel
Viive Rosenberg
kitatud kahju on umbes 3000 eurot.

Põhja prefektuur

Saku vabatahtliku
päästekomando väljasõidud

4.12 hommikul avastati, et Roobuka külas
asuvasse majja on sisse murtud ning varastatud tööriistu. Vargusega tekitatud kahju
on umbes 550 eurot
7.12 teatati, et Juuliku külas asuvasse majja
on sisse murtud ning varastatud ehteid,
fotoaparaat ja mängukonsool. Vargusega te-

5.12 kell 23.51 – tulekahju hoones
Jõgisoo külas. Põles kõrvalhoone.
13.12 kell 7.20 – sõiduteele langenud puu
Kurtna teel.
17.12 kell 01.10 - tulekahju hoones Hundinuia teel Metsanurme külas. Põles korstna
ümbrus.

13

19. detsember 2014

Mälestame toredat
klassivenda

VAHUR AARMAT

Südamlik kaastunne Sirjele
lastega abikaasa ja isa

ARVO PIHLAKU

Avaldame siirast kaastunnet
lähedastele.
Klassikaaslased Saku koolist
ja keskkoolist

surma puhul.
Pille, Rita, Ilme, Aivar, Kalev

Mälestame head naabrit

Leiname oma kallist
tantsukaaslast

ANDRES ORMUST
ja avaldame sügavat
kaastunnet abikaasale.
Ingrid, Kalju ja Raivo

AS Saku Ait mälestab oma
kauaaegset juhatajat

ARVO PIHLAKUT
ja avaldab sügavat
kaastunnet lahkunu perele.

OÜ Angaar mälestab
koostööpartnerit

ARVO PIHLAKUT
ja tunneme südamest
kaasa Sirjele lastega.
Segarahvatantsurühm
Pangviina

Mälestame toredat
rahvatantsijat

ARVO PIHLAKUT
Seltsing Linda

ARVO PIHLAK

ja avaldab sügavat
kaastunnet lahkunu
omastele.

OÜ Sillaotsa Talu mälestab
tublit põllumeest

Avaldame perekond
Pihlakule sügavat
kaastunnet

ARVO PIHLAKUT

HILJA REIMANI
kaotuse puhul.
Ansambel Vilistlased
juhendajaga

Avaldame kaastunnet
Ilme Saarele

ÕE
surma puhul.
Teaduse 12 majakaaslased

Valus on mõelda, et sind ei ole
ja kunagi enam me juurde ei tule…

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis ema ja vanaema

VALVE ROOSALU
12.10.1932-10.12.2014

Leinavad tütar ja poeg
peredega

Kauaaegset koostööpartnerit
mälestab ja avaldab
kaastunnet omastele
Eesti Taimekasvatuse
Instituut

ARVO PIHLAKUT

Südamlik kaastunne Ilme
Saarele õe

ARVO PIHLAKU

Maaviljelusinstituudi
kunagise kodundusklubi
esinaist

VALVE ROOSALU
12. X 1932 - 10. XII 2014

mälestavad klubi liikmed.

JUTA ZALETAJEV
Unustamatut kolleegi ja
kauaaegset alati abivalmis
sõbrannat leinavad
Viivi ja Evi.

ja avaldab sügavat
kaastunnet lahkunu
abikaasale ja lastele.

lahkumise puhul.
Perekonnad Ruut, Villo ja
Zimmer

Mälestame kauaaegset
töökaaslast ja sõpra

Sügav kaastunne omastele

Sügav kaastunne Marinale
perega ja Niinale kalli ema

ARVO PIHLAKUT

ARVO PIHLAKU

JUTA ZALETAJEVI

surma puhul.
Meelis

kaotuse puhul.
Salme, Helga, Lilian,
Eha ja Urve

Hilja ja Sulev

Südamlik kaastunne
Peep Pihlakule

Meie südamlik kaastunne
Marinale armsa ema

ISA

JUTA ZALETAJEVA

surma puhul.
Mangu talu pere

surma puhul.
Klassikaaslased
SG XVIII lennust

surma puhul.
Saku Gümnaasiumi
esimene lend

Südamlik kaastunne
omastele

Kallis Peep perega! Oleme
mõtetes teiega sellel raskel
ajal, kui jätate hüvasti oma
armsa isa, vanaisa ja äia

Avaldame kaastunnet
Jüri Soomele perega

ARVO PIHLAKUGA

surma puhul.
Saku PÜ Elukaar

Meie südamlik kaastunne
omastele

ARVO PIHLAKU

ARVO PIHLAKU
surma puhul.
Naabrid Mart ja Tiina

Korterühistu Aiandi 2a
elanikud

EMA

Avaldame kaastunnet
Diana ja Kaire Põllule
VANAEMA ja

MEHEEMA
surma puhul.
Töökaaslased Saku
Gümnaasiumist
Kurbuse jaoks ei ole
mõõdupuud...

Kallis Koidula Tänavots,
oleme mõtetes sinuga, kui
jätad hüvasti oma armsa tütre
ELLEGA.
Harju AMS Kiisa osak pere

Meie siiras kaastunne
Koidu Tänavotsale kalli

TÜTRE
kaotuse puhul.
KI-KU-TA-RO PÜ

Kuulutused
Välisuksed al 349 €. Soojustatud. Mõõdud ja välimus Sinu
soovi järgi. Valmistatakse
Tartumaal. Paigaldus ja transport üle Eesti. 5625 4169,
www.askorpuit.ee
Kvaliteetne korstnapühkimisteenus, korstnapühkimise akti
väljastus. Pottsepatööd –
remont ja ehitus. Tel 5663 9398
Puude ohutu langetamine ja
okste lõikus reaalse 15a kogemusega arboristi poolt. Hekkide
pügamine ja kändude freesimine. www.puudehooldus.ee või
5690 6772. Asume Sakus.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet ja
puude hoolduslõikust. Puude
tervisliku seisundi hindamine ja
konsultatsioon on tasuta.
Soodsad hinnad. Tel 522 0321
Kütte- ja kaminapuud (25, 30,
40, 50 cm), lahtiselt ja võrgus,
klotsid 40L võrgus, tulehakatus,
saepuru kotis, koos toomisega,
www.kaminapuud.com, tel 501
8594
Rahulik noorpaar otsib Sakus
kodust ja hubast 1-2 toalist
korterit, võib olla ka puuküttega. Armastame väga puhtust!
Võimalusel otseomanikult.
5192 6846

Viimane aeg tellida Saku
Sõnumeid uueks aastaks!
Toimetusest tel 671 2425,
ss@sakuvald.ee või
postkontoritest
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KURTNA
RATSASPORDIKOOL

võtab vastu uusi
huvilisi ratsutama.
Tule ja leia endale
tõeline sõber!
Info:
ratsu@kregleni.ee,
5333 4400, 5807 9330

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

670 6876

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

Selle reklaami esitamisel
Proxy fonoluku võti -50%
MÄNNIKU TP
Koduelektroonika remont
Tallinn, Pihlaka 1a.
Tel 506 5072.
E-R 10-18, L 10-15.
www.olmeteenindus.ucoz.com

Kaitseväe Männiku

Aasta kuivanud

harjutusvälja kasutusgraafik
Kuupäev / Kellaaeg / Tegevus
22.12 10:00-15:00 Laskeharjutus
29.12 09:00-15:00 Väliharjutus
30.12 09:00-15:00 Väliharjutus
05.-09.01* 09:00-15:00 Väliõppus
05.01 09:00-15:00 Laskeharjutus
06.01 09:00-15:00 Laskeharjutus
06.01 08:00-17:00 Granaadiheide
06.01 08:00-18:00 Väliharjutus
07.01 09:00-15:00 Laskeharjutus
07.01 08:00-18:00 Väliharjutus
08.01 09:00-15:00 Laskeharjutus
09.01 09:00-15:00 Laskeharjutus
* Pidev kestvus. Lisainfo:
tel 503 4102, manniku@mil.ee
http://harjutusvali.mil.ee

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

Saku Sofi Lastekeskus otsib toredat ja sõbralikku

LAPSEHOIDJAT
Tööülesanded:
 Lastega tegelemine, mängimine, juhendamine;
 Laste oskuste arendamine (käelised tegevused,
igapäevane toimetulek);
 Tegevuste läbi viimine vastavalt päevakavale;
 Lastele meeldiva ja arengut soodustava
õhustiku loomine.
Nõudmised kandidaadile:
 Lapsehoidja kutsetunnistus või pedagoogiline haridus;
 head suhtlemisoskused;
 täpsus ja korrektsus;
 kõrge motiveeritus ja sügav soov töötada lastega.
Omalt poolt pakume:
 eneseteostusvõimalust ja huvitavat tööd;
 meeldivat töökeskkonda;
 võimalust kaasa rääkida lastehoiu arendamise;
 toredat meeskonda;
Tööle asumise aeg: ASAP
Nõutud keeled: Eesti
Asukoht: Üksnurme tee 8, Saku alevik. www.sakusofilastekeskus.ee
Kandideerimisavaldus ja elulookirjeldus palume saata meiliaadressile sofilastekeskus@gmail.com enne 27. detsembrit 2014.
Lisainfo telefonil 5646 7117 või 528 9529.

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

NUKUTEATER TALLEKE

JÕULUJUMALATEENISTUS

„Jõululugu“

24. detsember kell 16

21. detsember kell 12

Saku Nelipühi kirikus

Saku, Nurme 3a

Saku, Nurme 3a

Etendus on tasuta.

Lilleäri Liilia
soovib oma klientidele
ilusat vana-aasta lõppu
ja edukat uut aastat!

Meeldivaid kohtumisi Teaduse 1.
5663 4958, 604 1649

Kosutavaid jõulupühi ja teguderohket uut aastat?
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KUHU MINNA
DETSEMBER
19. kella 10-13

Oodatud on kõik uisutamis- ja
hokihuvilised alates 4. eluaastast
Esimene trenn on kõikidele
huvilistele TASUTA – tule kohale ja
võta julgelt osa
Kõikidel treeningutel osalejatele on
ka vajaminev varustus TASUTA
Treeningud toimuvad SAKU VÄLIJÄÄL
ja treeninguid viib läbi
SAKU JÄÄHOKIKLUBI

Doonoripäev Saku Valla Majas.

19. kell 19
Segakoori Tuljak jõulukontsert „On jällegi see aeg...”
Saku Valla Maja saalis. Vt lk 16

20. kell 19
Puhkpilliorkestri Saku aastalõpukontsert koos kammerkooriga Studuim Vocale Saku
Valla Maja suures saalis. Vt lk 16

21. kell 17
Hopneri Kammerkoori
kontsert „Jõuluõhtu
tähesäras“ Saku mõisas.

24. kell 16

Kuumakse suurus on 10 eurot, mis sisaldab
treeninguteks vajalikku esmast varustust (uisud, kiiver,
küünarnuki- ja põlvekaitsmed) ning tund aega
atraktiivset trenni 4 x kuus

Jõuluõhtu jumalateenistus
Hageri kirikus. Buss Sakust
Hagerisse: 15.00 Saku Keskuse
peatus, 15.05 Saku Tiigi peatus,
15.10 Kajamaa, 15.13 Tõdva
teerist, 15.16 Kirdalu, 15.20
Kurtna, 15.25 Kiisa rahvamaja,
15.27 Kiisa raamatukogu, Hageri.
Hagerist Sakku: 17.30 Hageri
kirik - Kiisa raamatukogu (Kurtna, kui on Kurtna-Kirdalu
inimesi) - Kajamaa - Saku.

Lisainfo ja eelregistreerimine:
sakuhoki@googlegroups.com

Peoõhtu „Head teed aasta
2014“ Kiisa Rahvamajas. Vt lk 16

Esimene treening toimub
04.01.2015 kell 13

Kurtna kooli sõitis vormel

„Meil käis täna vormel!“ hüüdis nii mõnigi Kurtna Kooli lasteaialaps 5.
detsembri õhtul, kui oma isale-emale vastu jooksis. Koolimaja ees seisis sel päeval tõesti valgesinisekirju FEST 12 ehk Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnikakõrgkooli ühismeeskonna valmistatud vormel, mis on
kihutanud Ameerika võistlusradadel ning toonud sealt kaasa hõbedase karika. Meeskonnaliikmed tutvustasid oma Formula Studenti raames valminud autot nii 8. ja 9. klassi õpilastele kui lasteaialastele.
„Sa pead olema kannatlik, uudishimulik ja sõbralik ning hästi õppima, siis oskad ise ka koos sõpradega sellise auto valmis ehitada ning
saad sellega maailma võistlema minna,“ selgitasid lapsed õhtul vanematele. Otsast lõpuni ise ehitatud auto oli näide sellest, et ülikoolitarkus ei ole vaid teoreetiline, vaid see võimaldab tõesti midagi vinget
oma kätega valmis teha. VICTORIA PARMAS. Foto: Piret Väljaots

29. kell 20

30. kell 20
Aastalõpupidu Saku Valla
Majas. Peoõhtu laudadega.
Piletid ja laudade broneerimine
huvikeskus@sakuvald.ee või telefonidel 506 9551 ja 517 3760.
Piletid eelmüügist 20 eurot,
samal õhtul kohapeal 25 eurot.
Pileteid piiratud kogus! Vt lk 16

JAANUAR 2015
3. kella 11-13
Lastehommik Saku Huvikeskuses – kokandushommik
Saku Valla Maja III krs. Kaasa
võtta põll. Küpsetame pannkooke, küpsiseid ja teeme jäätisekokteili. Võib ka meisterdada
mõnusa kokamütsi. Tasuta.

12. kell 19
Saku-Kiili mälumängu IV voor
Kiili Gümnaasiumis. Mängu juhivad Allar Viivik ja Mart Vellama.

17. kell 11
Pensionäride Ühenduse Elukaar koosviibimine Saku Valla
Maja suures saalis.

NÄITUSED
Saku vallaraamatukogus
Arvo Iho fotonäitus „Omad
võõrad“ (islam Eestis)
konverentsisaalis (kuni 22.12)
Veera Sepa vitraažide näitus

20 aastat portselanimaaliringi Sakus

5. detsembril tähistas Saku Huvikeskuse portselanimaaliring oma
20. aastapäeva. Esimene tund toimus 29. novembril 1994, kohal oli
7 huvilist - meenutas kaks aastakümmet järjepanu huviringi juhendanud Merike Toome. Kaunist kunsti on tema käe all õppinud paljud, mõned algusaastatest saadik. Pildil tänab juhendajat üks neist,
Tiina Saarepuu (vasakul). Igal aastal on portselanimaaliringil olnud
oma tööde näitus. „Maalimine aitab meil endasse uskuda, et oleme
kõigeks võimelised,” ütlesid pidu pidanud portselanimaalijad, kelle
sõrmede all on sündinud palju imeilusaid taieseid.
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